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 الخالصة


على فعالية  م 99-تم في هذه الدراسة قياس تأثير القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم
وكلوتامين )  G.S.T(ترانسفريز  –اس  –بعض أنزيمات الكبد أنزيم كلوتاثايون 


لقد وجد ارتفاع في مستويات فعالية األنزيمات )   G.P.T(بايروفيت ترانسفريز 
وكلوتامين بايروفيت ترانسفريز )  G.S.T(ترانسفريز  -اس –الكلوتاثايون 


)G.P.T  (  وارتفاع في مستوى المالون داي الديهايد)MDA  ( في الفئران
.  كمجموعة سيطرة) 25(المعاملة مقارنة مع مجموعة فئران ) 25(المختبرية 


وبعد إعطاء مادة حامض التانك المستخلص من قشور  الرمان العراقي بتركيز 
ولقد وجد ) . 25(على مجموعة من الفئران المختبرية )مل  0.1/ ملغم (0.286


بالمقارنة  MDAومستوى األكسدة  G.P.Tو  G.S.Tانخفاض في مستوى فعالية 
 .مع المجموعة التي لم يعطى لها حامض التانك


 







Abstract  
 


This study was conducted to determine the effect of Tin – 
colloid labeled with Technetium -99m on some liver enzyme 
activities  of treated mice.   It we noticed that, the increase 
in Glutathione-S- Transferase (GST) , and Glutamate pyruvate 
Transaminse ( GPT) and  (MDA) levels for treated (25) mice 
compared  to control mice Group (25). 


After That, the use Tannic acid extracted from white Iraqi 
Pomegranate with concentrate of (0.286mg /0.1ml) on mice 
Group (25). It was found decreased activities GST, GPT and 
MDA compared with 99mTc Tin – colloid Group without Tannic 
acid. 


 







   المقدمة
 


لقد استخدمت المستحضرات الصيدالنية  الغروية المشعة منذ وقت طويل لدراسة وتشخيص 
,  وعلى ضوء إمكانية وسم هذه الدقائق غير الذائبة بالتكنيشيوم . وظائف الكبد والرئتين 


كانت مستحضرات تخطيط الكبد والرئتين من أوائل المستحضرات الصيدالنية المشعة التي 
يعتمد تخطيط الكبد على اصطياد دقائق التكنيشيوم الغروية ذات األقطار اقل من . طورت 


والمؤلف  Reticular Endothelial System (RES) في خاليا الجهاز ) مايكرون 1(
مستحضر القصدير الغروي الموسوم .  )1(في الكبد   Kuppffer Cellsمن خاليا كبفر 


المحضرة  Sn-Пبالتكنيشيوم يمكن إن يحضر بإضافة البرتكنتات الى محاليل القصديروز 
 .  (6)الى ما يقارب   (PH )في حامض مخفف يتبعها تعديل الحامضية 


بواسطة التحرير  Sn-Пويحضر بتحرير القصديروز . كما ويضاف األلبومين كمثبت 
ويحتمل إن البرتكنتات تختزل إلى الحالة التكافئية األقل . الكهربائي في محلول البرتكنتات 


 .ثم يحمل التكنيشيوم المختزل على هيدروكسيد القصديروز المعلق 
آما الطريقة المعتمدة في منظمة الطاقة الذرية العراقية تتمثل بتحضير معقد الفلور بطريقة 


ويمكن إضافة بعض المثبتات لهذا المستحضر كالبولوكسامر  Freeze Dryingالتجفيد 
Poloxamer  أو البولي اثيلين كاليكول(PEG)  والتوزيع البايولوجي لهذا المستحضر  ،


 .)2(شبيه بالكبريت الغروي 
 







وتبطن جدران هذه األوعية بخاليا  Sinusoidsيتألف الكبد من فصوص محاطة بأوعية دموية جيبية 
(  البلعمة هي وظيفة خاليا . من خاليا الكبد   %15وهي تمثل نسبة  Kupffer Cellsتدعى خاليا كبفر 


من الغرويات العالقة في الدم عند المرور األول بها ،  %90، تقوم باستخالص ما يقدر بــ ) كبفر 
آما تكوين العصارة الصفراء فهو من وظيفة . وهذا يمثل األساس في سرعة جريان الدم في الكبد 


والتي تقوم بتصفية وايض العديد من المواد والتي تطرح   (Hepatocytes)الخاليا الكبدية اإلفرازية
اغلب األمراض التي تغير الكبد تؤثر على الخاليا الكبدية . بعدئذ إلى الصفراء والجهاز الصفراوي 


 . )3(لذلك فمقياس إجمالي إحداها يعكس عادة التغيرات الحاصلة في األخرى) . كبفر ( وخاليا 
ترانسفريز يلعب دورا أساسيا في تقليل الخصائص السامة للمركبات  –إما إنزيم كلوتاثايون اس  


ويحفز هذا اإلنزيم على اتحاد الكلوتاثايون . الغريبة التي تدخل الجسم مثل بعض المركبات الدوائية 
 .مع األجسام الغريبة وبالتالي يتخلص منها الجسم 


ترانسأمينيز فهو إنزيم مهم في تشخيص وظائف الكبد ويوجد هذا –إما إنزيم كلوتامين بايروفيت 
 . )4(اإلنزيم بنسبة كبيرة في أنسجة الكبد 


ينتمي حامض التانيك الى مجموعة الفإلفونات احد المصادر الطبيعية والغذائية التي تستخلص من 
التي تعمل كمضادات   Tannic Acidقشور الرمان وتتواجد المادة الفعالة على شكل حامض التانيك


 .(5)لألكسدة 
 







يعتبر هذا الحامض من المجاميع الفينولية المستقرة التي تمتص من قبل النظام 
المعوي لإلنسان و يوجد في النباتات كناتج لتحلل التانينات التي تسمى 


)ellgitannies ( وهي عبارة عن استر الكلوكوز المرتبط مع
)hexahydroxydiphenic acid  ( التي عند تحللها يتكون هذا الحامض كناتج


يوجد حامض التانيك في الفواكه والخضر والحبوب والمكسرات وهذا . نهائي 
الحامض له فعل تثبيطي لألكسدة الفوقية للدهون كونه من مضادات األكسدة الفعالة 


كما يقلل من خطر اإلصابة بأمراض تصلب الشرايين . باقتناصه للجذور الحرة 
باإلضافة .  (Salicylates)المتالكه مجاميع تشابه في عملها األسبرين التي تسمى 


 .)6(إلى قدرته على اختزال مستوى الكلوكوز في الدم 
فيؤدي دورا مهما في تخفيف  (G.S.T)ترانسفريز  -اس -إما إنزيم الكلوتاثايون


األكسدة اإلنزيمية المهمة الخصائص السامة للمركبات الغريبة ويعتبر من مضادات 
)7(. 
  
 







 منهاجيه البحث
 


غم ويتم مزجه 100استخالص وتنقية حامض التانيك ينظف ويقطع قشور الرمان بعد أخذ وزن - 1
مئوية  50ماء ثم يسخن الخليط بدرجة %  40, كحول % 60مل بنسبة 500بالمحلول الكحولي 


لمدة ساعتين مع التحريك باستخدام المبخر الدوار ، بعد ذلك يرشح المحلول بواسطة ورق 
تتم مقارنة . ثم يجفد الراشح للحصول على الباودر  Whitman No. 60ترشيح من نوع 


باستخدام جهاز الفصل   Spulcoالمركب الفعال في الباودر مع نماذج قياسية مجهزة من شركة 
 .)HPLC) ()8الكرماتوجرافي ذو التنقية العالية 


من إنتاج منظمة الطاقة الذرية العراقية كل   (Tin Colloid Kit)عدة القصدير الغروي  - 2
 .)NaF )9من   mg 965.و SnF2من mg 0.120تحتوي على  (Vial)قنينة


  (Biodistribution Test )فحص التوزيع البايولجي  -3
إلى محتويات   (Technetium Eluate)م  99-من مستحلب التكنيشيوم  (ml 8-4 )يضاف 


بعدها يعمل التخفيف ) دقائق 10(تترك لمدة ,وتقلب القنينة مرة واحدة إلذابة محتوياتها,القنينة
وهي الجرعة المناسبة التي يتم )ml 10(لكل) ملي كيوري  15-10(أو التعليم المطلوب وبحدود 


ثم , من وقت الحقن) دقائق 10(ويقتل الفار بعد , إعطائها إلى الفار عن طريق الوريد الذيلي
ويقاس مستوى ) الدم, األمعاء,الكلية, الرئة, الطحال,الكبد( تشرح وتؤخذ األعضاء التالية 


 . )10( (Dose Cal prater)اإلشعاع عن طريق جهاز
 







)  8-12(ومعدل العمر )  g  27-22(معدل الوزن  Albino-Swiss- Miceالفئران المختبرية نوع  -4
فأر األخرى تم معاملتها ) 25(فار كمجموعة سيطرة غير معاملة  والـ ) 25(أسبوع ، تم استخدام الـ


فأر بمستخلص حامض التانيك بتركيز ) 25(كما عملت  م99-بمركب القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم 
0.286mg/0.1ml   لمدة أسبوع. 


في كريات الدم الحمر يسحب الدم بعد قتل الفأرة ويوضع في أنابيب تحتوي  G.S.Tتم قياس فعالية إنزيم 
دورة  3000ويعمل طرد مركزي  PH=7وتمزج جيدا ثم يعمل غسل للدم بالسالين  (EDTA)على مادة 


 . دقائق تكرر العملية مرتين  10بالدقيقة لمدة 
مل من الماء المقطر لغرض تكسير كريات الدم 0.9 مل من كريات الدم الحمر ويضاف  0.1ثم نأخذ 


 .  مل من كريات الدم الحمر المتحللة في الماء المقطر لغرض قياس فعالية اإلنزيم  0.1الحمر ونأخذ
 ميكانيزم التأثير   


داي نايترو فنيل كلوتاثايون  4-2داي نايترو بنزين ليكون  -4-2-كلورو  1-تفاعل الكلوتاثايون مع 
 . )nm ()11 340(ويقاس عن 


 في الكريات الدم الحمراء  G.P.Tقياس فعالية إنزيم  - 5 
 ميكانيزم التأثير 


 4-2ويتفاعل البايروفيت مع  glutamate +Pyruvate-مع  Oxoglutarate–تفاعل بين إلفا  
Dinitrophenyl hydrazine  546(يكون معقد لوني على طول موجي nm ()12( . 


مع المالون  Thiobarbituric acid     (TBA)تفاعل مادة : مبدأ الطريقة  MDAقياس مستوى  -6
 . (13) (532nm)ويقاس بطول موجي  (TBA-MDA)داي الديهايد ويكون معقد 


  
 







 :  النتائج والمناقشة
 


 G.S.Tنالحظ ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم  (1)من معطيات جدول رقم 
اس ترانسفريز بالمقارنة مع قيم السيطرة ويعلل ذلك لزيادة  –كلوتاثايون 


مستوى الجذور الحرة الناتجة من دخول المادة الغروية المعلمة بالتكنيشيوم 
ويعمل  (Xenobiotics)واحتمال تكون مواد الغريبة ) القصدير الغروي (


والموجود بنسبة كبيرة في  G.S.Tالجسم على التخلص منها بزيادة فعالية إنزيم 
 . (14)الكبد  


نالحظ انخفاض في  0.1ml /0.286وبعد إضافة مستخلص حامض التانيك بتركيز 
بالمقارنة مع المجموعة التي لم يعطى لها  مستخلص  G.S.Tفعالية إنزيم 


التانيك ويعلل سبب ذلك إلى إن مادة حامض التانيك تقلل من مستوى الجذور 
 .م 99 –الحرة واألجسام الغريبة الناتجة من الشعاع الصادر عن التكنيشيوم 


 







في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة  G.S.Tمستوى فعالية إنزيم  (1)جدول  
والمجموعة المعاملة بمستخلص حامض التانيك بعد قبل زرق بعدة القصدير الغروي 


 .  م۹۹-المعلمة بالتكنيشيوم 
 


 ±S.d عدد الفئران  المجاميع


Mean 
معدل 


ال
G.S.T(U\gHb) 


T.test 


C 25 0.04 0.95 - 


A 25 0.06 1.37 P<o.oo1 


B           25 0.10 1.07 P<o.o5 







A = مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم  . 
B=  مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم


 . 0.286/0.1mlبعد إعطاء حامض التانيك بتركيز 
C =  الغير معاملة ) السيطرة ( مجموعة فئران المختبرية. 


كلوتامبن  G.P.Tيشير إلى ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم  (2)معطيات جدول 
بايروفيت ترانسفريز بالمقارنة مع مجموعة السيطرة يرجع ذلك  إلى تأثير مركب 


على فعالية اإلنزيمات وخاصة الموجودة في الكبد  م99-القصدير الغروي بالتكنيشيوم 
 . )(15والتي تعتبر مهمة في تشخيص تضرر الكبد 


 







في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة G.P.Tمستوى فعالية إنزيم  (2)جدول رقم 
 . والمجموعة المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم


 


 ±S.d عدد الفئران المجاميع
Mean 


معدل الـ 
G.P.T(U\L) 


T.test 


C 25 1.52 12.2 - 


A 25 4.21 20.3 P < o.oo1 


B 25 4.52 14.5 P < o.o5 







نالحظ انخفاض في   0.286/0.1mlإضافة مستخلص حامض التانيك بتركيز وبعد
 ) .(G.P.Tفعالية إنزيم 


ارتفاع في مستوى األكسدة بمقدار ما يتكون من ) (3نالحظ من معطيات جدول 
MDA  المالون داي الديهايد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وذلك بسبب زيادة


مستوى الجذور الحرة العائدة إلى تأثير المادة الغروية المعلمة بالتاكنيشيوم 
وتقترن إعطاء مواد مضادة لألكسدة للمرضى في حالة إجراء ) القصدير الغروي (


 .  )16( لفحص وظائف الكبد  99-المعلم بالتكنيشيوم ) القصدير الغروي(فحص بمركب 
وبعد  إعطاء جرعة من مستخلص حامض التانيك قلل من مستوى األكسدة بمقدار ما 


ويرجع ذلك على القدرة العالية لحامض التانيك على اقتناص   MDAيتكون من 
 . )17(الجذور الحرة 


 







في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة MDA مستوى (3)جدول رقم 
 . قبل عدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم بمستخلص حامض التانيك المعاملة


 


 ±S.d عدد الفئران المجاميع
Mean 


 MDAمعدل ال 
(nmol\gHb) 


T.test 


C 25 0.15 0.45 - 


A 25 0.86 1.55 P<o.oo1 


B 25 o.45 0.77 P<o.o5 







نالحظ إن النسبة المئوية لتوزيع البايولوجي لنتائج السيطرة لعدة  (4)من جدول 
من زرق المستحضر في   )دقائق   10 (القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم بعد 


وريد الذيل للفئران ، حيث نالحظ ارتفاع تركيز المستحضر في الكبد بنسبة عالية 
إما تركيز المستحضر في بقية األعضاء فنسبته قليلة جدا مقارنة % 91.2تصل إلى 


 . بتركيز المستحضر في الكبد وهذا دليل على كفاءة العدة في تشخيص وظيفة الكبد 
 







النسبة المئوية للتوزيع البايولوجي لنتائج السيطرة لعدة القصدير الغروي  (4)جدول 
 . من زرق المستحضر في وريد الذيل للفئران ) دقائق  (10المعلم بالتكنيشيوم بعد 


 


الدم  -1  0.6% 


2-   
 الكبد


91.2% 


3-   
 الطحال


2.8% 


4-   
 الرئتين


0.8% 


5- 
 الكليتين


0.3% 


6-   
 االمعاء


0.4% 







 االستنتاجات 
 


 ,G.S.Tمن نتائج البحث نستنتج ارتفاع في مستوى فعالية إنزيمات الكبد وهي إنزيم 
G.P.T   ومستوىMDA  بعد إعطاء مركب القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم


ولهذا ينصح بإعطاء المريض أنواع مضادات األكسدة مثل حامض التانيك   99-
المستخلص من قشور الرمان العراقي وذلك لتقليل من مستوى األكسدة عند 


إعطاء مركب القصدير الغروي المعلم ولتقليل اآلثار الجانبية لإلشعاع من 
استخدام المركب الغروي عن طريق تقليل مستوى الجذور الحرة الناتجة من 


وتعتبر أيضا من إجراءات السالمة للمتعاملين  م99-إشعاع نظير التكنيشيوم المشع
 .  بشكل مستمر مع العدد الصيدالنية المعلمة بالتكنيشيوم 


  
 







 شكراً لحسن إصغائكم
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		يتألف الكبد من فصوص محاطة بأوعية دموية جيبية Sinusoids وتبطن جدران هذه الأوعية بخلايا تدعى خلايا كبفر Kupffer Cells وهي تمثل نسبة 15%  من خلايا الكبد . البلعمة هي وظيفة خلايا ( كبفر ) ، تقوم باستخلاص ما يقدر بــ 90% من الغرويات العالقة في الدم عند المرور الأول بها ، وهذا يمثل الأساس في سرعة جريان الدم في الكبد . آما تكوين العصارة الصفراء فهو من وظيفة الخلايا الكبدية الإفرازية(Hepatocytes)  والتي تقوم بتصفية وايض العديد من المواد والتي تطرح بعدئذ إلى الصفراء والجهاز الصفراوي . اغلب الأمراض التي تغير الكبد تؤثر على الخلايا الكبدية وخلايا ( كبفر ) . لذلك فمقياس إجمالي إحداها يعكس عادة التغيرات الحاصلة في الأخرى(3) .� إما إنزيم كلوتاثايون اس – ترانسفريز يلعب دورا أساسيا في تقليل الخصائص السامة للمركبات الغريبة التي تدخل الجسم مثل بعض المركبات الدوائية . ويحفز هذا الإنزيم على اتحاد الكلوتاثايون مع الأجسام الغريبة وبالتالي يتخلص منها الجسم .�إما إنزيم كلوتامين بايروفيت –ترانسأمينيز فهو إنزيم مهم في تشخيص وظائف الكبد ويوجد هذا الإنزيم بنسبة كبيرة في أنسجة الكبد (4) .�ينتمي حامض التانيك الى مجموعة الفلإفونات احد المصادر الطبيعية والغذائية التي تستخلص من قشور الرمان وتتواجد المادة الفعالة على شكل حامض التانيكTannic Acid  التي تعمل كمضادات للأكسدة (5).�

		يعتبر هذا الحامض من المجاميع الفينولية المستقرة التي تمتص من قبل النظام المعوي للإنسان و يوجد في النباتات كناتج لتحلل التانينات التي تسمى (ellgitannies) وهي عبارة عن استر الكلوكوز المرتبط مع (hexahydroxydiphenic acid ) التي عند تحللها يتكون هذا الحامض كناتج نهائي . يوجد حامض التانيك في الفواكه والخضر والحبوب والمكسرات وهذا الحامض له فعل تثبيطي للأكسدة الفوقية للدهون كونه من مضادات الأكسدة الفعالة باقتناصه للجذور الحرة . كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض تصلب الشرايين لامتلاكه مجاميع تشابه في عملها الأسبرين التي تسمى (Salicylates) . بالإضافة إلى قدرته على اختزال مستوى الكلوكوز في الدم (6).�إما إنزيم الكلوتاثايون- اس- ترانسفريز (G.S.T) فيؤدي دورا مهما في تخفيف الخصائص السامة للمركبات الغريبة ويعتبر من مضادات الأكسدة الإنزيمية المهمة (7).� �

		منهاجيه البحث�

		4-الفئران المختبرية نوع  Albino-Swiss- Mice معدل الوزن (g  27-22 ) ومعدل العمر (12-8) أسبوع ، تم استخدام الـ(25) فار كمجموعة سيطرة غير معاملة  والـ (25) فأر الأخرى تم معاملتها بمركب القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم -99م كما عملت (25) فأر بمستخلص حامض التانيك بتركيز 0.286mg/0.1ml  لمدة أسبوع .�تم قياس فعالية إنزيم G.S.T في كريات الدم الحمر يسحب الدم بعد قتل الفأرة ويوضع في أنابيب تحتوي على مادة (EDTA) وتمزج جيدا ثم يعمل غسل للدم بالسلاين PH=7 ويعمل طرد مركزي 3000 دورة بالدقيقة لمدة 10 دقائق تكرر العملية مرتين . �ثم نأخذ 0.1 مل من كريات الدم الحمر ويضاف  0.9مل من الماء المقطر لغرض تكسير كريات الدم الحمر ونأخذ0.1 مل من كريات الدم الحمر المتحللة في الماء المقطر لغرض قياس فعالية الإنزيم . �		ميكانيزم التأثير � تفاعل الكلوتاثايون مع-1 كلورو -2-4- داي نايترو بنزين ليكون 2-4 داي نايترو فنيل كلوتاثايون ويقاس عن (340 nm) (11) .� 5 - قياس فعالية إنزيم G.P.T في الكريات الدم الحمراء �	ميكانيزم التأثير� تفاعل بين إلفا –Oxoglutarate مع -glutamate +Pyruvate ويتفاعل البايروفيت مع 2-4 Dinitrophenyl hydrazine يكون معقد لوني على طول موجي (546 nm) (12) .�6- قياس مستوى MDA مبدأ الطريقة : تفاعل مادة (TBA)     Thiobarbituric acid مع المالون داي الديهايد ويكون معقد (TBA-MDA) ويقاس بطول موجي (532nm) (13) .� �

		النتائج والمناقشة: �

		 جدول (1) مستوى فعالية إنزيم G.S.T في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بمستخلص حامض التانيك بعد قبل زرق بعدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم -99م . �

		A = مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم. �B= مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم بعد إعطاء حامض التانيك بتركيز 0.286/0.1ml .�C = مجموعة فئران المختبرية ( السيطرة ) الغير معاملة .�معطيات جدول (2) يشير إلى ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم G.P.T كلوتامبن بايروفيت ترانسفريز بالمقارنة مع مجموعة السيطرة يرجع ذلك  إلى تأثير مركب القصدير الغروي بالتكنيشيوم -99م على فعالية الإنزيمات وخاصة الموجودة في الكبد والتي تعتبر مهمة في تشخيص تضرر الكبد 15)) .�

		جدول رقم (2) مستوى فعالية إنزيم G.P.Tفي كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم .�

		وبعد إضافة مستخلص حامض التانيك بتركيز0.286/0.1ml  نلاحظ انخفاض في فعالية إنزيم G.P.T)) .�نلاحظ من معطيات جدول 3)) ارتفاع في مستوى الأكسدة بمقدار ما يتكون من MDA المالون داي الديهايد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وذلك بسبب زيادة مستوى الجذور الحرة العائدة إلى تأثير المادة الغروية المعلمة بالتاكنيشيوم (القصدير الغروي ) وتقترن إعطاء مواد مضادة للأكسدة للمرضى في حالة إجراء فحص بمركب (القصدير الغروي) المعلم بالتكنيشيوم -99  لفحص وظائف الكبد (16). �وبعد  إعطاء جرعة من مستخلص حامض التانيك قلل من مستوى الأكسدة بمقدار ما يتكون من MDA  ويرجع ذلك على القدرة العالية لحامض التانيك على اقتناص الجذور الحرة (17) .�

		جدول رقم (3)مستوى  MDAفي كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بمستخلص حامض التانيك قبل عدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم. �

		من جدول (4) نلاحظ إن النسبة المئوية لتوزيع البايولوجي لنتائج السيطرة لعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم بعد ( 10  دقائق )  من زرق المستحضر في وريد الذيل للفئران ، حيث نلاحظ ارتفاع تركيز المستحضر في الكبد بنسبة عالية تصل إلى 91.2% إما تركيز المستحضر في بقية الأعضاء فنسبته قليلة جدا مقارنة بتركيز المستحضر في الكبد وهذا دليل على كفاءة العدة في تشخيص وظيفة الكبد . �

		جدول (4) النسبة المئوية للتوزيع البايولوجي لنتائج السيطرة لعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم بعد 10) دقائق ) من زرق المستحضر في وريد الذيل للفئران . �
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 Introduction 
 


•  The Geo-pilot plant was established in 1989 for 
treating uranium ore to obtain hydrated yellow cake. 


•  The plant was constructed by the State Company of 
Geological Survey and Mineral Investigation, on area 
about 500m2 in the center of Baghdad near the 
headquarter of the company.  


• The plant consists of six operating units which have 
specific functions for treating uranium ore. The plant 
has been operated for a limited and discrete periods. 
The available information shown that the product 
was 2-3 Kilo of hydrated yellow cake.  







 Objective 
• The purposes of the final status surveys are: 
• For radiological protection of workers, general  


public and environment from harmful of radiation  
exposure.  


• Demonstrate that the Geo-Pilot Plant meets the 
established release criteria. 


•  Provide an input for dose/ risk assessment.   
• To build our capacity and 
•  gain experience for the decommissioning of 


destroyed nuclear facilities in IRAQ. 
• To release the site for industrial use by the owner. 
• increase the cooperation between operators and 


regulatory body (R.B). 
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Fig.1    Operating Units 
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Survey Units identification 


Place Class Survey Unit 
no 


The ground of the shed + walls till 2meter height 2 1 


Inside the shed walls more than 2 meter height 
+ ceiling + the roof of the shed 


3 2 


The ground of the hot zone area 2 3 


The ground + walls+ ceilings of the transition 
area +cold zone 


3 4 


The surrounding and yard area 3 5 







Survey Unit Classification 


• Impacted areas are classified according to the extent of 
contamination into one of three classification Areas : 


    
•  Class -1 : Areas that have radioactive contamination 


                    above the derived concentration guidance       
level (DCGL).  


•  Class- 2 : Areas that have radioactive contamination, 
                        but not expected to exceed the DCGL. 
•  Class -3 : Any impacted areas that are not expected to 
                        contain any residual radioactivity. 


 







Survey Summary 


۸ 


Survey Unit No. of Grids Total no. of measurements 
1 258 6192 
2 53 1272 
3 53 1272 
4 15 360 
5 25 600 


Total 404 9696 


24 readings were applied at each grid as determined statistically.  







Field Measurements  


 
Two kinds of in-situ measurement were 


used in relation to characterization; 
which are: 


•  dose rate measurements; 
• radioactive contamination 


measurements 







Field measurements (cont.) 
• Field measurements were performed using hand – held radiometer 


types: 
• RADIgam model (2000) S.N (0183) code (76687) GM detector for 


measuring  
• Dose rate in µSv/hr, contamination (α  +β+Ỵ )in (cps) with probe 


model (SABG-15), Code (75287), S.N. (7163) and, 
•  RadEye – model (42506/7120)), with NaI (TI) detector, response from 


30 keV to 5 MeV, unit  in (µSv/hr )and in (cps), Thermo Scientific – 
Germany.  


•  CAB instrument model 18351 probe model SAB-70 CANBERRA 
scintillation counter for measuring contamination in cps for α, β, 
and α + β.  


•  Ludlum Model 44-9 G-M Pancake, is a portable microprocessor-
based digital scalar/ rate meter 2 in*2, designed for use with 
scintillation, G-M and proportional detectors unit (in R/hr, Sv/hr, or 
cps). 







Dual detector digital 
scalar/Rate meter. 


 (Ludlum) (β, γ) 
 







Laboratory Measurements 
- Gamma-spectrometry system  (HPGe)   


detector, of Eff 40%,& resolution 2.0 KeV 
based on Co-60 of energy 1.332 MeV were   
used for measurement the radionuclides  of 
samples .  


    - The analyses were conducted using 
Genie-2000(U.S.A) software.  


   - Scalar rate meter thin window GM 
detector SR-8 was used for measuring 
the surface contaminations, 







Background of construction materialsBackground of construction materials
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Field Survey- unit ( 1 )  







Field survey - unit (2)            







Field survey - unit (3)  







Field Survey - unit (4)  
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 Field Survey - unit (5)  
 







 Dose rates measurements using 
Ludlum Monitor  







  Laboratory measurements using  
 gamma - spectrometry technique  


no. Location 
Concentration (Bq/kg) 


K-40 Ra-226 
1 Resin (tank R1 from top) 41.52 ± 4.99 - 
2 Resin (tank R2 from top) 31.05 ± 3.97 - 
3 Resin (tank R3 from top) 26.62   ± 3.89 3 ± 0.45 
4 Resin (tank R4 from top) 23 ± 2.6 - 
5 Water sample from tank A (T-201) 28.14 ± 3.63 1.60 ± 0.31 
6 Water sample from tank B (T-201) 17.37 ± 2.88 - 
7 Water sample from tank A(T-300) 20.55 ± 2.7 - 
8 Water sample from tank A(T-301) 18.69 ± 2.9 - 


9 Water sample from T-205 22.11 ± 3.28 - 


10 Soil sample (raw materials) from silo S -101 60.23 ± 5.82 50.9 ± 1.69 







۲۱ 


 Transportation of freight containers to Tuwiatha site  







summary 
 
Final radiological characterizations after dismantling of Geo-pilot plants 


indicated that: 
 
1. A total No. of grid (404 ) 
2.  9696 field measurements were performed in the Geo-Pilot Plant 


        The min. & max. of B.G using CAB Monitor (α+β ) were  
          (0.25-0.78) cps 


 
3- The min. & max of dose rates using Ludlum monitor  were  
                                               (0.032-0.059) µSv/h 
 
4- No individual measurements exceed twice the B.G  using CAB and Ludlum 


monitors 
 
 5. The results of swaps analysis for 200 samples using SR-8 rate meter (β+γ) 


were within the background. The maximum reaches 1.11 Bq/cm^2 which 
are within the level of B.G of surface contaminations.  


 
 
 







6- The maximum activity concentrations (A.C) in soil 
sample taken from cell No.50 (survey unit 5) for 
Ra-226 were 20.32 Bq/kg.&  decontaminations 
were implemented for cell-50. 


7-The generated radioactive wastes were containerize, 
in freight containers and transported to  


       AL- Tuwaitha site ( relocation) according to the 
IAEA transport  regulations.  


8- Geo-pilot plant is the first facility was 
decommissioned and   released for industrial use 
(approved by R.B) 
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نزيمات إلجاالت الوظيفية على تنشيط أشعة جاما -بيجالوكاتيـكينإلتأثيرات ا
  تحلل بروتينات الدعامة الفلزية و الطفرات الوراثية فى الجرذان
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


• THE (–)-EPIGALLOCATECHIN-GALLATE (EGCG) 
is an antioxidant substance with chemo-
therapeutic action 


 


Background 


Neama M. EL-FATIH 
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Materials and methods 
 
Male rats group were given EGCG (30 mg/ Kg body wt) 
intra peritoneal (IP) for 15 successive days. Other 
group was exposed to whole body γ-rays, delivered as 
1 Gy daily up to total dose of 6 Gy. Additional group 
was given EGCG dosages for 15 successive days 
throughout exposure to γ-ray installment.  
 
 


 


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


Neama M. EL-FATIH 
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γ-rays exposure yields a marked significant increase in 
the activities of both latent- & active-MMP-2 and both 
latent- & active-MMP-9.  
 
Administration of EGCG for irradiated rats significantly 
lowered all latent and active MMPs activities. In addition, 
irradiated rats yield dramatically higher levels of 
chromosomal aberrations. 
 
Administration of EGCG exerted repression property on  
γ-irradiated rats via down regulation of MMPs and 
ameliorating the cytogenetic disorders.  


 


RESULTS 
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Conclusion 
EGCG is considered a radio protective agent, has 
the potentiality to reduce radiation-induced 
biochemically and cytogenetic disorders 


Conclusion 


Neama M. EL-FATIH 
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عامة مقدمة  
  الدراسة موقعل المناخية الخصائص


 الخصائص الكيميائية
  النظائريةالخصائص 


 الخاتمة


الهيدروجيولوجي واإلطار الجيولوجي   
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و  الفالحيتطور القطاع 
  الصناعي


  ارتفاع استهالك المياه


البيزومتريانخفاض مستوى   
 تراجع الضغط االرتوازي 
 نضوب غالبية الينابيع 


 تدهور نوعية المياه


 الطبقة المائية 
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 الكيميائية


  النظائرية
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الشرق ومناخ جاف يتعرض لتيارات هوائية رطبة قادمة من الشمال   
حارة قادمة من الجنوب  وو أخرى جافة    


مم ۱۷۰نظام تساقطات ذي معدل سنوي يقارب   


شتاءا مائويةدرجة      تتراوح الحرارة في المعدل ما بين 18,9    
مائويةدرجة      20,8 و   صيفا 







لمنطقة الدراسة الخريطة الجيولوجية   
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على طول الشريط الساحلي بمنطقة الدراسة  هيدروجيولوجيمقطع   
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توزع الملوحة وخريطة مواقع العينات   







للمياه الجوفية الكيميائية  السحنات  


Diagramme de Piper 







للمياه الجوفية  الدوتيريوم و ١٨-العالقة بين نظيري األكسيجين
  و المنطقة الفاصلة بينهما قابسو  صفاقس بكل من حوضي
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اتضح وجود أغلبية نقط العينات بجانب خطي مياه 
  و المحلي األمطار العالمي


تشمل المجموعة األولى العينات المتواجدة في 
تتميز بارتفاع ملحوظ  والمنطقة العليا للحوض 


 ومقارنة ببقية العينات  النظائريفي محتواها 
 ٨٥ و ٥٧بين  ١٤قد تراوحت حمولة الكربون 


 بالمائة 


تتميز المجموعة الثانية للعينات المتواجدة في 
المنطقة السفلى للحوض بمحتوى نظائري 


ضعيف مما يدل على أن شحن المائدة شبه 
قد تبين ذلك أيضا من  ومنعدم في هذه المنطقة 


  ١٤خالل التركيز الضعيف لنشاط الكربون 


بمحتوى  بصفاقسكما تميزت المياه الجوفية 
 مرتفع نسبيا ونظائري متجانس 


قد أدى ذلك إلى خلق منطقة فاصلة بينهما تتميز 
متراوحة بين تركيبة  نظائريةبمياه تبدو ذات تركيبة 


 العينات المتواجدة في الطبقتين


يعكس استقاللية كل من الطبقات المائية 
الشمالية قابسو  بصفاقسالعميقة   
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Dissolution Process  


Enrichment by mixing process  


Dissolution Process 


Enrichment by 
 mixing process 


The North Djeffara  
basin 


الكلورتركيز  و ۱۸- االكسيجينالعالقة بين نظير   


يبين عدم وجود ارتباط واضح بين نسبة 
 وفي العينات  الكلوروتركيز  ۱۸-األكسيجين


هذا ما يسمح باستنتاج أن ارتفاع ملوحة 
 المياه الجوفية في المنطقة مكتسبة أساسا 


 الحامةالمياه المالحة المتأتية من سبخة 
  الشمالية قابسفي أعلى حوض 


عن طريق إذابة األمالح الموجودة 
 في الخزان الجوفي







بالجنوب الشرقي للبالد  الهيدروجيولوجيةمن أهم األحواض  قابسو  صفاقسيعتبر حوضي 
التونسية من حيث توفير المياه الجوفية بالمنطقة حيث يشتمل كل منهما على طبقة مائية 


الميوسينعميقة  أساسية كائنة في التراكمات الرسوبية الرملية المنتمية إلى   


وبسحنة كيميائية . ل/غ ۱۲ و ٤بملوحة تتراوح بين  بقابستتميز مياه الطبقة العميقة 
 كلوروريةمتجانسة مع بعض االختالفات إذ تكون المياه في أسفل الحوض ذات سحنة كيميائية 


بالمقابل تكون المياه في أعلى الحوض ذات سحنة كيميائية يغلب عليها . كلسية سلفاتية صودية
و الصوديوم  الكلورعنصري   


بالنسبة  الصخيرةيتجه السريان الجوفي للمياه من الشمال إلى الجنوب الشرقي باتجاه سهل 
و . الشمالية بقابسو من الغرب إلى الشرق بالنسبة للطبقة العميقة  بصفاقسللطبقة العميقة 


. الطبيعي للطبقتين ويعتبر البحر األبيض المتوسط المصب الرئيسي   


من الشمال إلى الجنوب باتجاه سريان المياه الجوفية , صفاقسيزداد تركيز األمالح، في منطقة 
صودية كلوريةكما تتميز هذه المائدة بطابع مياه . ل جنوب الخزان/غ۱۳لتصل إلى   







في معرفة مصادر تغذية الحوامل المائية  النظائريةأظهرت هذه الدراسة أهمية الخصائص 
 بالمنطقة


و ذلك عن طريق تسرب مياه األمطار  قابسوجود تغذية حديثة في المنطقة العليا لحوض 
البيضة غربا زملةعبر مرتفع   


مرتفع نسبيا مقارنة  وبمحتوى نظائري متجانس  بصفاقسكما تميزت المياه الجوفية 
الشمالية قابسبالمياه الجوفية المتمركزة في أسفل حوض   


الشمالية في ضل  قابسو  بصفاقسيمكن استنتاج استقاللية كل من الطبقات المائية العميقة 
بين الحوضين هيدرودينامكيايغياب أي تواصل   


تتميز بمياه  و، الهيشةأدى ذلك إلى خلق منطقة فاصلة بينهما، تتركز أساسا في منطقة 
متراوحة بين تركيبة العينات المتواجدة في الطبقتين نظائريةتبدو ذات تركيبة   
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  تأثير أشعة جاما في بعض المقاييس الكيمياوية للقشدة


Effect of gamma rays in some    
chemical parameters of heavy 


cream       


   حميد عودة عبد
سعود رشيد عبد هللا، زينب محمد طاهر، عمر عادل عبود 


   ومنى قدوري علي
 







الملخص 
 نسب في اماج أشعة تأثير لبيان الحالية الدراسة أجريت         


 البروتين نسبة في  وخصوصا للقشدة الكيمياوية المكونات
 األس قياس  عن فضال التشعيع وبعد قبل والدهن


 في اماج ألشعة تأثير هناك يكن لم .والحموضة الهيدروجيني
 في والحموضة الهيدروجيني واألس والدهن البروتين نسبة


 والدهن البروتين نسبة ان حيث المشععة، القشدة نماذج
 المعاملة وعينات المقارنة قشدة عينات في جدا متقاربة كانت


 تغيرات وجود عدم إلى إضافة ، غراي كيلو )۳و۱( بالجرع
 القشدة لمعامالت الحسي التقييم نتائج بينت .الحموضة في


 كانت غراي كيلو ۳ بالجرعة المشععة العينة أن  المشععة
 على حصلت قد ألنها والنكهة للطعم بالنسبة األفضل هي


 .المقيمين قبل من عاليه درجات







المقدمـــة 
 بكثرة والمستهلكة المهمة الغذائية المواد من األلبان منتجات تعد      


 التي المهمة األمور من الغذائية قيمتها على والمحافظة سالمتها وان
 جاما أشعة استعمال ان لوحظ .والصناعيين المستهلكين اهتمام تستأثر


 كبيراْ  حيزاْ  يأخذ بدأ األغذية حفظ في االلكترونية والحزم السينية واألشعة
 ان المهم ومن لها الخزني العمر إطالة في وخاصة الغذائية الصناعات في
 المادة تعرض عملية أثناء تحصل التي الكيمياوية التغيرات دراسة تتم


 له والحسية الكيماوية التغيرات دراسة ان .وبعدها لإلشعاع الغذائية
 الظروف أفضل معرفة على المهم المؤشر يعتبر لكونه كبيرة أهمية


 من مهمة الكيمياوية التغيرات كون لإلشعاع المادة لتعريض المالئمة
 .البشري لالستهالك المواد وصالحية الغذائية القيمة ناحية


 ومن  هذا المنطلق  تهدف هذه الدراسة إلى:  
  ألشعةا تأثير  ودراسة  جاما أشعة بواسطة للقشدة  لخزنيا العمر طالةا     


 . المشععة للقشدة والحسية والفيزياوية  الكيماوية الصفات في







المـــواد وطرائـــق العمـــل 
تصنيع القشدة 


 Milk باستعمال الطازج الدسم كامل بقري حليب بفرز القشدة حضرت      
Separators West Falia لمدة م 63 حرارة درجة في الحليب بستر بعدها 


 في الدهن نسبة وضبطت .م4 حرارة درجة الى الحليب برد ثم ومن ساعة نصف
 أضيف . الطازج الفرز الحليب من محسوبة كميات بإضافة %29 الى القشدة


 بنسبه )CMC) Carboxy Methyl Cellulose المثبتة المواد القشدة الى
 المزيج عومل ثم الالكتوز سكر لتعويض %1 بنسبة المائدة وسكر 0.5%


 .م 60–55 حرارة درجة إلى وبرد ساعة نصف لمدة م 85 حرارة بدرجة حراريا
 Butylalated Hydroxy Toluen (BHT) األكسدة مضادات أضيفت
 كحولي محلول شكل على االلمانية Fluka شركة من المجهزة %0.01 بتركيز
 بمرحلة ۲سم /كغم 7.6 وضغط م 68 حرارة بدرجة القشدة ُجنست ،%2 تركيز
 في الثالجة في النماذج وحفظت بردت .بالستيكية عبوات في وعبئت واحدة
   .ساعة نصف لمدة م 6 حرارة درجة


 تشعيع القشدة 
 Co60 كوبلت بالمصدر تعمل التي (Gamma Cell-220) جاما خلية استعملت 


 تحت غراي كيلو )0،1،3( إشعاعية لجرع المصنعة القشدة عينات ُعرَضت إذ
 في النماذج خزنت التشعيع عمليه من االنتهاء وبعد االعتيادية الجوية الظروف
 .يوماً  )1،10،20،30( الزمنية للمدد م 4 حرارة بدرجة الثالجة







الفحوص الكيمياوية 
 


 تقدير الحموضة التسحيحية الكلية والرقم الهيدروجيني* 
 المعرضة ةدالقش نماذج في التسحيحية الحموضة قدرت      


 بالطريقة السيطرة ونماذج مختلفة إشعاعية لجرع
   pH – meter جهاز باستعمال  pH الـ وقدر التسحيحية


 الدهن نسبة *
 .) Gerberكيربر (تم تقدير النسبة المئوية للدهن بطريقة 


 







 
   نسبة البروتين* 


 Buchi 322 automaticاستخدمت وحدة تحليل النتروجين الذاتية          
nitrogen analyzer   المرتبطة بوحدة التشعيعDosimat 667   والمسيطر
   Buchi 343 control unitعليها بوحدة السيطرة  


 
    (ADV)تقدير حموضة الدهن * 


 التسحيحية  BDIقدرت حموضة الدهن للقشدة ونماذج السيطرة بطريقة        
( Burean of  Dairy Industry )   


 
 التقييم الحسي* 
 الطعم ناحية من باإلشعاع المعاملة القشدة لمعامالت الحسي التقييم أجري   


 والقوام واللون والنكهة
 







             المعرضة وغير المعرضة للقشدة )  pH( الهيدروجيني واألس للحموضة المئوية النسبة يبين :۱ جدول  
   في المبرد الخزن من يوما ) ۳۰ و ۲۰ و ۱۰ و ۱( خالل غراي كيلو ) ۳ و ۱ و ۰( اإلشعاعية للجرع              


 )م ٤( حرارة  درجة                


فترة الخزن   الفحص
  باأليام


 )كيلو غراي(الجرعة 
 
 


 الحموضة


۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ 
۱ ۰.۱۳  ۰.۱۳  ۰.۱۳  
۱۰ ۰.۲٤  ۰.۱۳  ۰.۱۳  
۲۰ ۰.۳۷  ۰.۱٤  ۰.۱۳  


pH 
االس 


 الهيدروجيني


۳۰ ۰.٥۳  ۰.۲۱  ۰.۱٤  
۱ ٦.٥  ٦.٥  ٦.٥  
۱۰ ٦.۰  ٦.۳  ٦.٤  
۲۰ ٥.۸  ٦.۱  ٦.۳  
۳۰ ٥  ٤.٥.۹  ٦.۳  







        


 نسبة البروتين للقشدة المعرضة وغير المعرضة للجرع االشعاعية : ۲جدول  
 يوما من الخزن المبرد ۳۰و ۲۰و ۱۰و 1كيلو غراي خالل ) ۳و ۱و ۰(            
 .م ٤على درجة حرارة             


فترة الخزن 
  باأليام


 )كيلو غراي ( الجرعة  


۰ ۱ ۳ 


۱ ۲.٥۰  ۲.٤۹  ۲.٤۹  


۱۰ ۲.٤۸  ۲.٤۸  ۲.٤۷  


۲۰ ۲.٤۷  ۲.٤٥  ۲.٤٤  


۳۰ ۲.٤٤  ۲.٤۳  ۲.٤۳  







 نسب الدهن للقشدة المعرضة وغير المعرضة للجرع اإلشعاعية: ۳جدول
 كيلو غراي )  ۳و  ۱و  ۰(


 خالل        
  م ٤يوما من الخزن المبرد على درجة حرارة  ۳۰و ۲۰و ۱۰و ۱


فترة الخزن 
 باأليام 


  )كيلو غراي ( الجرع  
۰ ۱ ۳ 


۱ ۲۹  ۲۹  ۲۹  


۱۰ ۲۸.٥  ۲۸.۸  ۲۸.۸  


۲۰ ۲۸.٤  ۲۸.۷  ۲۸.۸  


۳۰ ۲۸.٤  ۲۸.٥  ۲۸.٦  







كيلو غراي                 ) ۳و  ۱و  ۰(للقشدة المعرضة وغير المعرضة للجرع اإلشعاعية  ADVقيم :  ٤جدول 
 )م ٤(يوما من الخزن المبرد على درجة حرارة ) ۳۰و  ۲۰و ۱۰و ۱(خالل 


الجرعة 
كيلو (


 )غراي
 


  فترة الخزن بأاليام


۱ ۱۰ ۲۰ ۳۰ 


۰ ۰.٤۸٦۳   ۰.۸٥٥۲  ۱.۱۲۳۱  ۱.٤۲۳۰ 


۱ ۰.٤۷۹۸  ۰.٤۸۰۱  ۰.٥۳٤۲  ۰.۷۱٤۹  


۳ ۰.٤۸۱۲  ۰.٤۸۱۳   ۰.٤۹۹۷  ۰.٤۸۷۳   







 نتائج التقييم الحسي للقشدة المعاملة باإلشعاع خالل: 5جدول 
 يوما من التخزين المبرد في درجة حرارة)  ۳۰و ۲۰و  ۱۰و  ۱(   


 ).م4(  
 فترة الخزن


  باأليام
الجرعة كيلو 


  غراي
الطعم والنكهة 


45  
القوام والنسجة 


30  
 قابلية النشر


  10  
اللون والمظهر 


  15الخارجي 
الدرجة النهائية 


100  


۱ ۰ 42 a  29 a  10 a  15 a  96  


۱ 42 a  29 a  10 a  15 a  96  


۳ 42 a  29 a  10 a  15 a  96  


۱۰ ۰ 34 a  25 b  8 b  13 b  82  


۱ 36 a  26 b  9 a  15 a  90  


۳ 42 b  29 a  10 a  15 a  96  


۲۰ ۰ *  *  *  *  * 


۱ 34 b 24 b  7 b 10 c  75  


۳ 41 a  27 a 10 a  10 c 88  


۳۰ ۰ *  *  *  *  *  


۱ 30 c  21 c  c 5 7 d  63  


۳ 40 a  26 b  8 b  10 c  
 


84  


LSD  3.1615  2.0057  1.2242  1.0878  







االستنتاج 
 متوسطة جرع استعمال يمكن انه الدراسة هذه من نستنتج        
 القشدة حفظ فترة إطالة في )غراي كيلو ۳ و ۱( جاما أشعة من


 تأثير لها يكن لم المستعملة الجرع هذه وان م ٤ على المخزنة
 في والحموضة الهيدروجيني واألس والدهن البروتين نسب في


  .باإلشعاع المعالجة القشدة







  


 شكراً لحسن اصغائكم
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Uranium Enrichment Terms 


10 


20 


30 


40 


50 


60 


70 


80 


90 


  0 


100 


Natural Uranium (.7%) 
Reactor Grade, Fuel (2-5%) Low Enriched 


Uranium (LEU) 
     


Highly Enriched  
Uranium (HEU) 


 


Weapon Grade Uranium (~90%) 


Various types of reactors, such as some 
research reactors and naval propulsion 
reactors use enrichments from natural to 
approximately 90% 
 
Higher enrichment ⇒ less needed for a 
given yield, possible to design in smaller 
size, less HE needed 


Depleted Uranium (~.4%) D-38 or DU 


U235  %  Enrichment 


20% 


۲ 
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Definition: Nuclear Security 


Source: IAEA Advisory Group on 
  Nuclear Security 


“The prevention and detection of, and response 
to theft, sabotage, unauthorized access, illegal 
transfer or other malicious acts involving nuclear 
material, other radioactive substances or their 
associated facilities.” 
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Applicability  


 Power and research reactors. 
 Fuel-cycle facilities. 
 Research and academic institutions. 
Users of radioactive sources. 
 Transporters of nuclear and radioactive materials. 
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Considerations 


٥ 


 The Nuclear Security includes a range of elements and activities, 
including: legislation and regulation; intelligence gathering; 
assessment of the threat to radioactive material and associated locations 
and facilities; administrative systems; various technical hardware 
systems; response capabilities and mitigation activities.  


 No single government or industry organization or subsection of such an 
organization can address these elements in isolation. An effective 
nuclear security is dependent on proper planning, training, awareness, 
operation and maintenance, as well as on people who plan, operate and 
maintain nuclear security systems .  


 Even a well designed system can be degraded if the procedures necessary 
to operate and maintain it are poor, or if the operators fail to follow 
procedures. Ultimately, therefore, the entire nuclear security regime stands 
or falls because of the people involved and their leaders, and it is the human 
factor, including management leadership, that must be addressed in any 
effort to enhance the existing nuclear security culture. 
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Ground Realities 


٦ 


 Certain nuclear arms with the nuclear states may be 
heightened risk for terrorist seizure. Nuclear states continue to 
deploy a number of its most portable nuclear weapons on its 
front lines, where security control is weakest . Nuclear materials 
suitable for nuclear arms are perhaps at even greater risk than 
the nuclear weapon themselves. Hundred tons of plutonium and 
weapons usable uranium from the former Soviet Union states 
remains vulnerable at these states. Al though   protective measures  
have been increased at many nuclear power plants throughout the 
world, these installations remains attractive targets for terrorists . 


 Terrorists have essentially four mechanisms by which they can 
exploit military and civilian nuclear assets around the globe to 
serve their destructive end 
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Nuclear attack would be among the most “difficult types of attacks for 
terrorists to accomplish”. 


• Acquisition of nuclear weapons by theft 


• Creation of nuclear explosive device using stolen nuclear 
material 


• Use of radiological sources in RDD 


• Attack/sabotage against nuclear facility or transport 
vehicle 


The terrorist “might like to acquire a proper fission weapon, their pragmatic 
plans seem to run to dirty bombs – a more plausible ambition” 


Defining the Threat 
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• Potential for nuclear/radiological terrorism rises from  inter-related 
factors: global terrorism which does not recognize any boundaries, 
regional tensions and non-resolution of core disputes, hegemonic 
policies and threatening sovereignty of smaller countries, growth of 
nuclear arsenal and induction of new weapons. 


Ground Realities 
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• 438 NPPs, 250 nuclear fuel cycle plants, more than 10,000 
teletherapy sources,  several tons of thousands industrial radiography 
sources – 1855 metric tons of plutonium (1700 tons in civil stocks 
155 tons in military), 1900 tons of HEU (175 tons in civil and 1725 
tons military) – enough for 100,000 nuclear weapons. 


Defining the Threat 


• More than 130 research reactors still use HEU. Most of these 
facilities have a very modest  security – in many cases, no more 
than a night watchman and a chain link fence. 
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 Significant security lapses have occurred in many nuclear 
weapons programs. 


In 1996, the Russian General Alexander Lebed claimed that 40 of these so called 
suitcase weapons were unaccounted for. 


Defining the Threat 


• There are unconfirmed reports of small, fully built Russian 
nuclear weapons going missing. 







INMD-Baghdad P.O. Box 2004 ۱۱ ۱۱ 


Concerns Over Nuclear Security 


• Theft of nuclear weapon or weapon-grade material 


• Weakness during war time, movement, and deployment 


• Control by extremist elements 


• Worries that experts from the nuclear complex could steal 
sensitive information or assist programs of other countries or 
terrorist groups. 


• Sabotage on nuclear facility or NPPs 


• Accidental or unauthorized launch 
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January 2003 


Herat, Afghanistan -- Based 
on evidence uncovered in 
Herat, including detailed 
diagrams and computer files, 
British intelligence agents 
conclude that Al Qaeda has 
succeeded in constructing a 
small dirty bomb, though the 
device has not been found.  


۱۲ 
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HEU Trafficking in Europe and FSU 


Tbilisi, Georgia 
February 2006, 79.5 
g HEU (89.38%) 


۱٤ 
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International Tools and Instruments 


۱٥ 


The role of the international community in nuclear security arises 
from the common interest of States in achieving the improved 
security of radioactive material worldwide and their associated 
facilities and transport. The international community provides 
guidance and support that can be used by States when 
developing their regulatory and institutional infrastructure, 
including national legislation and practices. Various international 
instruments underpin and emphasize this role. In addition to the 
CPPNM and the Code of Conduct, there are other international 
instruments and documents that support the need for nuclear 
security and, therefore, for an effective nuclear security culture. 
These includes: 
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 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism, entered into force 7 July 2007; 


 UN Security Council resolution 1540, adopted 2004; 
 UN Security Council resolution 1373, adopted 2001; 
 United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, adopted by the 


United Nations General Assembly in 2006; 
 Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources, endorsed 


by the IAEA General Conference in 2004; 
 Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, entered into 


force 27 October 1986; 
 Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or 


Radiological Emergency, entered into force 26 February 1987; 
 Convention on Nuclear Safety, entered into force 24 October 1996; 
 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the 


Safety of Radioactive Waste Management, entered into force 18 June 
2001. 
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Steps for Threat Reduction 


۱۷ 


Urgent steps are also needed to reduce the risks of radiological 
terrorism (both from nuclear sabotage and from RDDs), including both 
greater resources and more high-level political attention to the 
problem. Many of the steps recommended for nuclear weapons and 
materials are needed here as well, including a global campaign to 
reduce the risks; effective global security standards; a global effort to 
remove dangerous materials entirely wherever possible; effective 
rules on security and control, effectively enforced; a focused effort 
to strengthen security cultures and ensure the sustainability of 
improved security measures; and improved measures to cope with 
insider threats. In the case of radiological terrorism, as in the case of 
nuclear terrorism, success will depend on convincing key officials and 
facility managers of the reality and urgency of the threat. Protecting 
major nuclear facilities from sabotage, like protecting against nuclear 
theft, involves a relatively limited number of high-value sites where 
improved security provides high leverage in reducing the risk. As 
practical steps: 
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Practical Steps for Threat Reduction 


۱۸ 


 All states should enact and enforce security rules ensuring that all 
nuclear facilities with the potential for catastrophic sabotage are well-protected 
against the outsider and insider capabilities terrorists have demonstrated in 
that country;  


 All states should add protection of major nuclear facilities to their 
threat-reduction agenda, given the widespread human consequences and the 
global consequences for the nuclear industry in event of a successful sabotage;  


 All states with major nuclear facilities should assess whether cost-
effective steps could be taken to significantly reduce the consequences of 
particular sabotage scenarios such as ensuring that spent fuel in pools is not 
sufficiently packed to create a significant risk, and should implement all cost-
effective measures identified;  


 The IAEA’s physical protection recommendations should be modified 
to provide more detail on the steps states should take to protect against sabotage; 
and  


 Future major nuclear facilities should be designed from the outset to 
minimize sabotage risks.  
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Global Nuclear Security Regime 


Safeguard 


Safety Security 


Safeguard 


Safety Security 


•Nuclear Safeguard – Non-proliferation 


•Nuclear Security – Counter Terrorism 


•Nuclear Safety – Technical Accident Prevention 


Holistic Approach 
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Basic approaches for International efforts to 
strengthen nuclear (and radiological) security 


 Responsibility for nuclear and radiological security rests with each 
individual State. 


 “Nuclear, and radiological, terrorism is one of the greatest threats to 
society.” 


 The building of infrastructure to combat nuclear terrorism is in the 
beginning; efforts must be accelerated to catch up with the need to 
strengthen prevention against such acts. 


 The IAEA has an important role in the global efforts to improve the global 
nuclear security framework and for promoting its implementation. 


 “New” recognition of the need of broad approaches and of synergies 
between security, safety and safeguards.  


 Establish international cooperation while maintaining confidentiality of 
sensitive information. 
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Comprehensive Nuclear Security Approach 
Needs assessment, 


analysis and 
information 


Prevention 
(first line of defence) Accountancy, SSAC, registry of sources 


Security Infrastructure 


Physical protection 


Detection & Response 


(second line of defence) 


Nuclear Security Support 
(Knowledge Base, Legal Framework) 


Detection and Monitoring, interdiction and seizure 
Threat assessment and response 


Radiological 
Event 


Law Enforcement, intelligence 
Mitigation and Recovery 


Radiological emergency response  


Maintaining 
confidentiality 
of information 


Information data-banks, Illicit Trafficking 
Database, analysis of information, program 
feed-back 
Integrated Nuclear Security Support Plans, 
Interaction with general public. 
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Security Culture 
 All personnel, from senior managers and supervisors down 


to the most junior operators, are aware of and committed to 
widely understood security requirements and best practices. 


 Available and affordable security technology is put to use, 
kept in good working condition, and improved. 


 Security regulations and procedures are implemented and 
personnel are motivated to accomplish their security-related 
tasks. 


 Personnel respond to any emergency security threats out of 
carefully nurtured, proactive habit rather than improvised 
effort. 
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Constitution of Iraq 


The Iraqi Government shall respect and implement Iraq’s 
international obligations regarding the non proliferation, 
non- development, non-production and non-use of nuclear, 
chemical and biological weapons and shall prohibit 
associated equipment, material, technologies and delivery 
systems for use in the development, manufacture, 
production, and use of such weapons. 


Commitment Implementation 


۲۳ 
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Status of Iraq 


 Nuclear Nonproliferation treaty (NPT) 1969. 
 Safeguards agreement (SG) 1973. 
 Biological weapon convention (BWC) 1991. 
 Partial Test Ban Treaty (PTBT) 1964. 
 Additional protocol (AP) 2008. 
 Chemical weapon convention (CWC) 2008. 
 Comprehensive test ban treaty (CTBT) 2008. 
 Convention on physical protection of nuclear material (CPPNM) in process 2010. 
 International convention for the suppression acts of nuclear terrorism (ICSANT) in 


process 
 Hague code of conduct against ballistic missile in  proliferation (HCOC) 2010. 
 Joint Spent Fuel Management Convention (JSFMC) in process 
 Nuclear safety convention. 


۲٤ 
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Dual use control lists 


 Missile Technology Control Regime (MTCR). 
 Nuclear Suppliers Group (NSG). 
 Australia Group (AG). 
 Wassenaar Arrangement (WA). 
 Zangger Committee (ZC). 


۲٥ 
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Case Study 
Consequences of the Goiânia Accident caused by a breach in 
security 


 Unsecured 1400 Ci Cs-137 source in 
medical clinic 


 Category 1 source 


 Scrap scavengers steal housing (lead 
shielding), and sell to junkyard 


 Radioactive source cut open with 
plasma torch 
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The Goiânia Accident 


Cesium-137 
Teletherapy Device 


Source and shielding 


Area Contaminated = 1km2 
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Social Disruption 


 159 houses monitored, 101 houses 
contaminated 


 200 persons evacuated from 41 of the 
houses 


 42 houses decontaminated, 6 
demolished 


 58 different public places 
decontaminated (including streets, 
shops, bars, cars) 
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3500 cubic meters of waste 


 Temporary storage  
 3800 metal drums (200 L) 
 1400 metal boxes (5 tons) 
 10 shipping containers (32m3) 
 6 sets of concrete packaging 


From 1400 Ci 
or 16 gr. of Cs-137, 30 year half 
life 







INMD-Baghdad P.O. Box 2004 ۳۰ ۳۰ 


Impact to local population 


 Population                     1 million 
 Persons monitored       112,800 
 Persons contaminated             271 
 Radiation injuries     28 
 Hospitalized                                20 
 Bone marrow depression    14 
 Acute radiation syndrome           8 
 Fatalities within 1 month             4 
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Economic Impact 


 Initial response lasted for 6 
months 


 
 $20-35 million spent 
 
 
 10 years to recover to pre-


incident economic levels 
Psychological Impact 
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Examples of seized sources in trafficking 


Gauges 


Radiography 
cameras Source holders Smoke detectors 


۳۲ 
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Cs-137 
brachytherapy seeds 


Co-60 well-logging sources 


Th-232 mantles 


Pu-238 pacemakers Sr-90 semi-spheres 


Co-60 teletherapy 
source 


Ir-192 radiography sources 


Containers with I-125 


Kr-85 source Ra-226 needle 


۳۳ 
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Conclusions 


۳٤ 


The danger of nuclear terrorism will continue to discomfort the 
international community as long as nuclear weapon, weapon usable 
materiel, and high radioactive sources continue to exist. Recognizing 
these facts, the international community must develop a sustained 
defense regime against the nuclear threat terrorism. At global level, 
states and international organizations must consistently weigh the risk 
of nuclear terrorism on the developing and use of nuclear assets and 
radioactive materials. At the national level storage arrangements and 
use of radioactive material and sources must all lake the risk of nuclear 
terrorism in to account. A combined strategy of enhanced and emergency 
preparedness is required to combat these threats. 







Thank you 


If you  Need Assistance Please Contact 
Inmdg@inmd.org 


Phone: +96417787530 
Fax:+96417781970 



mailto:Inmdg@inmd.org
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Using  the ion implantation  method for fabrication of 
infrared detectors      







 nm(1000) المعتادة عمله  منطقة عن ازيحت قد الكاشف عمل منطقة إن النتائج بينت
 عند (1x105 v/w)      بحدود كانت استجابية اعلى وان nm(2400-1600) لتصبح
 :كانت النوعية الكشفية بينما nm(2100) الموجي الطول


  (0.59x1012 cm Hz1/2w-1) عند نفس الطول الموجي 
 


 شرائح باستخدام الحمراء تحت لألشعة  الوصلة ثنائي سيليكون كاشف  تصنيع البحث هذا في تم
 ذو implantation ) (Ion اآليوني الزارع  منظومة بإستخدام اآلركون بأيونات وتطعيمها  سيليكون
 .kv(45-35) بين تراوحت مختلفة تعجيل وبفولتيات المستمرة الحزمة


 
 وزمنµs(500-250)  بين يتراوح وكان المصنعه للنماذج االستجابية زمن قياس تم كذلك


 . µs(130-120) مابين النهوض
. 







 :منها مختلفة وبطرق  مختلفة بشوائب الموصالت اشباه تطعيم


   : الحراري  االنتشار /اوال


Doping  of semi conductor by :  
 Thermal diffusion  …………… االنتشار الحراري  


 
 


فران  
ٔ
شباه الموصالت المطلية بإستخدام ا


ٔ
 يتم إجراء عملية التطعيم عن طريق تلدين ا


 . (deep junction)مفرغة تستخدم هذه الطريقة لتكوين  مفرق عميق  


 







 


 Epitaxial  Growth technique ………. تقنية اإلنماء  الفوقي 
 


  حادي البلورة
ٔ
 . على قاعدة بلورية   (single crystal)ترتيب الذرات بشكل ا


   يمكن التحكم بتركيز الشوائب  في هذه التقنية. 


  و الطور السائل
ٔ
طوار  منها  الطور الغازي ا


ٔ
 اإلنماء الفوقي يكون من عدة ا


 







 


  Doping by laser  : 
 


 يتم إجراءها بعدة طرق   :


 : األولى الطريقة أ-
 النموذج تشعيع ثم ومن  الموصل شبة سطح على التطعيم مادة وضع 


 التطعيم مادة تذيب الممتصة الحرارة كمية إن حيث . الليزر أشعة بواسطة
 . الموصل وشبه


 : الثانية الطريقة ب-
 مادة على يحتوي عضوي سائل في أشابته المراد الموصل شبه مادة غطس


  نبضي بليزر السائل خالل من الموصلة شبه المادة سطح  يشعع ثم التطعيم
 الموصل شبه داخل الى تنساب التطعيم ذرات فأن وبذلك. عالية طاقة ذو


   . التطعيم عالي موصل شبه على منها ونحصل







 


 Ion   implantation technique ………… اليوني
ٔ
 تقنية الزرع ا


 
 
 
 
 (500-30)حزمة من ايونات مادة التطعيم تعجل إلى طاقة  حركية  مابينkev 


 .وتوجه إلى سطح شبه الموصل 
 
 االيونات المعجلة تفقد طاقتها من خالل تصادمها مع نويات والكترونات الهدف
 وبعد ذلك تستقر االيونات فيها ) شبه موصل(


 
. 


 







 


 
  عمق االختراق لهذه االيونات يعتمد على نوع  مادة التطعيم وطاقة االيون


 .المزروع  والخواص التركيبية  لشبه الموصل 
 
  شكل التوزيع للمادة المطعمة بصورة أساسية يتحدد بكتلة وطاقة االيون المزروع 


 
  طبقة االيونات المزروعة تكون ضحلة فهي تقنية لتكوين نبائط الكترونية ذات


طبقات  بعدة مايكرونات  مثل تصنيع الصمامات ثنائية ذات وصالت لمسافات تماس 
 كبيرة وتصنيع كواشف انهيارية وكواشف ذات تركيبات مختلفة 


(P-N-P)  ،(N-P-N) . 
 
 
 
 
 


 







 


 
 


   :من مساوئ هذه الطريقة  
حدوث خلل  اوتلف في شبيكة البلورة ناتجة من التصادم ما  بين االيون المزروع 


 مع ذرات الشبيكة 
 
 
 


   :فوائد هذه الطريقة  
 . المطعمة المادة تركيز على وبدقة السيطرة  1.
 .الشوائب توزيع شكل في التحكم 2.
 .  واطئة حرارة درجات عند الحرارية المعالجة اجراء 3.


 
 







بعد عمليات التنظيف والمعالجة  (P -type)  و (n -type)استخدام شرائح سيليكونية 1.


عند )  trichloro ethylene/تراكلورواثلين( المناسبة                                                            


 ، التجفيف ١٠ولمدة 353k  درجة حرارة 
ً
يونيا


ٓ
 .دقائق الغسل بالماء المعالج ا


اليوني الزارع منظومة في تثبت2.
ٔ
  من المتكونة  ا


 
ٔ
اليوني المصدر منظومة/ا


ٔ
   واالستخراج ا


 االنعطاف مغناطيس /ب


 المعجل/ج


 الهدف حجرة /د


  الشريحة موضع /ه
 







 والضغط   KV(45-35)  المستخدمة التعجيل فولتيات ، االركون غاز وضخ المنظومة تشغيل3.


 )6x10 -6)mb حوالي يكون
 


  مختلفة تلدين حرارة وبدرجات االكسدة ليمنع N2 غاز على يحتوي فرن  في تلدن المطعمة النماذج4.


(200-400-500) 0c. 


 


 .  الفضة معجون باستخدام معدنية قواعد على الناتجة الكواشف تجمع 5.


 







 
وال


ٔ
 :ا


  Responsivity  (R)     :االستجابية قياسات•
 الموجي الطول على وتعتمد . الكاشف نفس إلى الداخلة  اإلشعاعية القدرة مقدار على الكاشف من الخارجة اإلشارة العتمادية مقياس


طوال  الساقط للفوتون
ٔ
و القاطع الموجي الطول من اكبر التي   الموجية فاال


ٔ
 تكن لم إن جدا قليلة  تكون  االستجابية فإن  الحرج  ا


   معدومة
 
 


 :حيث


I= photo current  
Vp= photo voltage  


P= شعة الساقطة 
ٔ
قدرة اال  


شعة الساقطة بكاشف سيليكوني  قياسي 
ٔ
 تقاس قدرة اال


  







 nm(2400-1600)مدى االستجابية محصور بين •
ن االمتصاص   يحدث  ضمن منطقة النضوب  


ٔ
اي االنتقاالت بين حزم الطاقة تكون اكبر ما يمكن  ال


 وبالتالي  نشوء تيار ضوئي وفولتية ضوئية اعظم ما يمكن 


 
عظم استجابية•
ٔ
   1x105 (v/w) ا
 
  4000cوعند درجة حرارة تلدين 2100nmعند الطول الموجي  •











 : ثانيا


النوعية الكشفية قياس D* 


  حيث 
                                 


ΔF=عرض حزمة الضوضاء  
    A= مساحة الكاشف 


NEP=القدرة المكافئة للضوضاء 
 


 المحيطة  وهي قدرة اإلشارة الداخلة المطلوبة إلعطاء  خرج مساوي للخرج الناتج من التفاوتات في األشعة 


NEP=In/R   


 تيار الضوضاء =  Inحيث 
 ) shunt noise ,dark noise ,photo noiseوهو مجموع ضوضاء الحرارة الناتجة  من (
 
  


 


 







 عظم كشفية نوعية بحدود
ٔ
   400cودرجة حرارة تلدين     2100nmعند الطول الموجي     cmHz1/2/W(0.59x1012)ا


 وحسب الشكل التالي







 : ثالثا


للكاشف النهوض زمن و االستجابية زمن قياس 
 قيمتها عن  % 90- %10            من الكاشف من الخارجة اإلشارة فيها تزداد لكي الالزمة الزمنية الفترة وهي :االستجابية زمن 


 االستجابية


 هو تردد القطع  Fحيث 


 


 5) (استخدام مضمن ميكانيكي يصل إلىKHz شعة تحت الحمراء
ٔ
 لتضمين اال


 زمن االستجابية للنماذج يتراوح بين(500-250µs)   


      وزمن النهوض يتراوح بين(130- 120 µs) . 


 )٣(حسب الشكل 


 
  











االستجابية منطقة إزاحة إلى أدى االركون بايونات أاليوني الزرع بطريقة السيليكون تشويب إن 
 ايnm (1600-2400) بين لتصبحnm(1000) المعروفة عمله منطقة من للسيليكون الطيفية


 باالركون السيليكون تشويب فأن ذلك إلى إضافة PbS كاشف بها يعمل التي المنطقة في يعمل انه
 . تقريبا )0.53 ( ev    إلى )ev )1.12   من بالسيليكون الطاقة فجوة تغيير إلى أدى


  
والتلف التشوهات إزالة إلى تؤدي حيث أاليوني الزرع طريقة مع جدا مهمة التلدين عملية إن 


 .المضيفة المادة في المزروعة االيونات تغلغل عمق وزيادة الشوائب توزيع إعادة وعلى
  
بين المحصورة الموجية األطوال عند تكون استجابية اعلى بأن النتائج أظهرت            


(1900-2100nm)  بحدود وهي (1x105 v/w) بحدود النوعية والكشفية 
  (0.59x1012 cm Hz1/2w-1) 


 


اليوني  اظهرت الدراسة التي تم اجراؤها لخصائص كاشف السيليكون المصنع بطريقة الزرع 
ٔ
 :من خالل زرع ايونات االركون مايليا
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 الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة العلوم و التكنولوجيا العراقية
 المؤتمرالعربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية


 
PREVENTIVE EFFICACY of FUCIDAN in Rats Exposed to γ-Rays  


 سامح سليمان محمد توفيق
 معمل البحوث البيطرية


 قسم البحوث الصحية االشعاعية
 المركز القومي لبحوث و تكنولوجيا االشعاع


 )مصر(هيئة الطاقة الذرية
   2010 اربيل، العراق ديسمبر •


  كفاءة الفيوكيدان الوقائية في الجرذان المعرضة ألشعة جاما
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


و ي���تم ) الس���كريات المركب���ة(يعتب���ر الفيوكي���دان م���ن الكربوهي���درات 
و يع�رف بمميزات�ه البيولوجي�ة . استخالصه م�ن فطري�ات البح�ر البني�ة


 .المتعددة و خواصه كمانع لألكسدة و مضاد لاللتهاب و التخثر
وق��د ثب��ت ح��ديثا أن اس��تخدام الفيوكي��دان أدي ال��ي زي��ادة نش��اط خالي��ا 
النخ��اع  العظم��ي الت��ي تعتب��ر المص��در الرئيس��ي آلمه��ات خالي��ا ال��دم و 


باألض��افة ال��ي أن��ه يث��بط خ��روج خالي��ا األكس��جين . الجه��از المن��اعي
 .المتفاعلة النشطة و كذلك ينشط عملية التخلص منها


 تقديم


 سامح سليمان توفيق







www.oead.at/3staaten | TEMPUS NCP | Martina FRIEDRICH | Cairo, September 22nd 2010 


تلفت البحوث الحديثة النظر الي ضرورة اكتشاف و تطوير مواد واقي�ة م�ن 
 .االشعاع ذات أصول طبيعية حتي يكون تأثيرها الضار علي الخاليا محدود


و بناء علي ذلك تم استجالء الت�أثير الوق�ائي للفيوكي�دان عل�ي التغيي�رات    
 .الفسيولوجية و الكيموحيوية التي تحدث في الحيوانات المعرضة لالشعاع


 


 تقديم


 سامح سليمان توفيق


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق
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 المواد المستخدمة و طرائق البحث  
 :  تم تقسيم الجرذان عشوائيا الي أربعة مجموعات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


 :مجموعة الفيوكيدان
تجرعت الجرذان جرعة 


كجم من وزن /100(الفبوكبدان 
 أيام 10يوميا لمدة ) الجرذ


 :مجموعة ضابطة
تجرعت الجرذان المادة المذيبة 


 فقط
 


 


 مجموعة عرضت لالشعاع
ج��راي م��ن  5ت��م تع��ريض الج��رذان لجرع��ة 


 أشعة جاما
 


 مجموعة الفيوكيدان و االشعاع
أيام ثم  10تجرعت الجرذان الفيوكيدان لمدة 


 جراي من أشعة جاما 5عرضت لجرعة 


 


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


 سامح سليمان توفيق
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الثال�ث  -ومض�اد البرث�رومبين) protein-C(س  -نتج ع�ن التع�رض لالش�عاع نق�ص احص�ائي ف�ي نش�اط ب�روتين
)antithrombin-lll (                و زي���������ادة احص���������ائية ف���������ي مس���������توي منش���������طات البالزمين���������وجين النس���������يجية
)Tissue-plasminogen (و ذلك مقارنة بمستوياتهم بالمجموعة الضابطة و مجموعة الفيوكيدان. 


أما ف�ي مجموع�ة الج�رذان الت�ي تجرع�ت الفيوكي�دان قب�ل التع�رض ألش�عة جام�ا تحس�نت مس�توي المع�ايير الثالث�ة 
 .مقارنة بالمجموعة التي تعرضت لالشعاع


(1) Plasma protein-C activity (μg/dl), antithrombin-lll (μg/dl) and tissue 
plasminogen activators (ng/ ml) in different groups of animals. 


 
 
 
 
 
 
 
Groups not sharing common superscripts (A, B .....) differ significantly at p< 0.05 level. 


 


 النتائج و مناقشتها


 سامح سليمان توفيق


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


Tissue plasminogen  Antithrombin-lll Protein-C Groups 
 88.7± 8.58A 1.13± 0.11A  78.7± 6.66A Control 
87.8± 8.32A 1.25± 0.13A 78.6± 7.11A FDN-treated 
53.3± 4.92B 2.85± 0.19B 51.4± 5.43B Irradiated 
63.3± 6.22C 1.87± 0.16C 65.7± 6.12C FDN+IRR 
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نقص�ت بمق�دار النص�ف ، وبع�ض أن�واع الك�رات البيض�اء ) total leukocytes(عدد كرات الدم البيضاء الكلي�ة 
نقص���ت تقريب���ا ب���نفس المق���دار مقارن���ة ) lymphocytes(و الليمفاوي���ة ) neutrophils(المتعادل���ة (ومنه���ا 


 .بالمجموعة الضابطة
أما في مجموعة الجرذان التي تجرعت الفيوكيدان قبل التعرض ألشعة جاما أزداد عدد الخاليا بأنواعها الثالث�ة زي�ادة 


 .احصائية مقارنة بالمجموعة التي تعرضت ألشعة جاما
(2) Total leukocyte, neutrophils and lymphocytes count (x109/ L) in different 
groups of animals. 


 
 
 
 
 
 
 


Legends as in Table1. 
 
 
 l سامح سليمان توفيق 


 النتائج و مناقشتها المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


Total leukocytes Neutrophils Lymphocytes Groups 
8.6 ± 0.79A  3.9± 0.32A 4.6± 0.44A Control 
8.7± 0.81A 3.9± 0.27A 4.6± 0.43A FDN-treated 
4.6± 0.57B 2.1± 0.31B 2.3± 0.19B Irradiated 
6.3± 0.63C 3.0± 0.28C 3.1± 0.28C FDN+IRR 
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عدد خالي�ا النخ�اع العظم�ي (أظهرت المجموعة المشععة نقصا احصائيا في تعداد بعض خاليا النخاع العظمي ومنها 
و ذل��ك مقارن��ة بالمجموع��ة )) myeloid(و البيض��اء ) lymphoid(و الليمفاوي��ة ) erythroid(الحم��راء 
و بمجموعة الجرذان التي تجرعت الفيوكيدان قبل التعرض ألشعة جاما أزداد تعداد األنواع الثالث�ة زي�ادة . الضابطة


 .احصائية مقارنة بالمجموعة المشععة
(3) Bone marrow erythroid, lymphoid and myeloid cells (x103/ femur) in 
different groups of animals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legends as in Table 1. 
 
 
 
 
  


 


 النتائج و مناقشتها


 سامح سليمان توفيق


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


Erythroid Lymphoid Myeloid Groups 
1.1± 0.09A  7.5± 0.64A 76.3± 6.72A Control 
1.2± 0.11A 7.9± 0.76A 77.6± 6.43A FDN-treated 
0.5± 0.07B 3.6± 0.34B 40.3± 4.11B Irradiated 
0.8± 0.63C 5.6± 0.52C 53.1± 5.27C FDN+IRR 
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أزداد مستوي أكسدة الدهون زيادة احصائية في المجموعة المشععة مقارنة بالمجموعةالض�ابطة ، و لكن�ه انخف�ض 
أنخفض مستوي نشاط إنزيمي السوبرأكس�يد ديس�ميوتيز . احصائيا بالمجموعة األخيرة مقارنة بالمجموعة المشععة


)SOD ( و الجلوتاثيون بيروكسيديز)GSPx (بالدم بالمجموعة المشععة مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
و أدي تجري��ع الج��رذان الفيوكي��دان قب��ل التع��رض ألش��عة جام��ا ال��ي زي��ادة مس��توي االن��زيمين مقارن��ة بالمجموع��ة 


 .المشععة
(4) Lipid peroxidation (TBARS), SOD and GSPx in different groups of animals. 
 
 
 
 
 
 
Legends as in Table 1. 
 
 
Legends as in Table 1. 
 
 
 
 
  


 


 النتائج و مناقشتها


 سامح سليمان توفيق


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


TBARS (nmol/ dl) SOD (U/ ml) GSPx (U/ ml) Groups 
8.6 ± 0.79A  3.9± 0.32A 5.6± 0.53A Control 
8.7± 0.81A 3.9± 0.27A 5.6± 0.51A FDN-treated 


14.6± 1.57B 2.1± 0.31B 3.3± 0.23B Irradiated 


10.3± 0.93C 3.0± 0.28C 4.1± 0.32C FDN+IRR 
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


 الخـالصــــــــــة
ق��د يك��ون الفيوكي��دان عق��ار جدي��د فع��ال يق��ي م��ن أض��رار •


غي��ر س��ام عن��د تناول��ه مث��ل غي��ره م��ن واقي��ات  -االش��عاع 
 .االشعاع


 


 الخالصة


 سامح سليمان توفيق
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


 شكرا لحسن االستماع


 شكر


 سامح سليمان توفيق
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Nonlinear least-square fitting was used to 
analyze the chosen strong lines, and then 
the accuracy and precision of the 
programs have been examined. The 
whole spectrum has been analyzed by 
determining the energy and relative 
intensity for the γ-ray lines.  
  
 


Aim of the study 







Natural gamma ray spectrum 
The data accumulated in a mountainous region of 
Iraqi Kurdistan (Erbil), so the data were recorded 
with a high-pure germanium detector HP(Ge), of 
active volume (62 cm3) with an efficiency of about 
(15%) and resolution of (2.1 keV) for the (1332.5 
keV) gamma-ray line of 60Co, preamplifier model 
(120-4), spectroscopy amplifier model 2020 
(Canberra), multichannel analyzer with (4096) 
channel {series–85 (Canberra origin)} and the 
IBM  pro-printer model 5514-2. 
 











Non-linear fitting  method 
The non-linear least-square fitting (Stepest) method  have 
been applied for Gaussian distribution of Gamma ray peaks. 
The chi-square   


Must be minimized to find the Gaussian parameters by 
using Stepest method of optimization  











Spectrum analysis 
After performing the process of fitting, the peak parameters 
can be found; then from the energy (E), efficiency (Eff.) and 
full width at half maximum (FWHM) calibration from : 
 


Then the relative intensities were found and compared 
with the tabulated values in Nuclear Data Sheets. 







Results 
No. Eγ A 


 
∆A% 


 
PB 


 
Peak boundary Peak parameters 


Initial Final Height Centroid Width 
01 0238.61±0.007 14312.4 01.45 03.06 0327 0332 07086.3±80.59 0329.44±0.010 0.71±0.007 


02 0295.38±0.003 33584.6 01.11 12.60 0407 0413 15540.4±96.42 0409.71±0.005 0.82±0.003 


03 0352.12±0.003 55900.3 00.80 29.60 0484 0493 26157.0±98.07 0489.93±0.004 0.83±0.002 


04 0583.57±0.015 03789.3 02.41 02.32 0814 0820 01627.0±33.04 0817.15±0.021 0.89±0.015 


05 0609.72±0.004 37711.5 00.03 32.11 0851 0858 14805.2±78.77 0854.13±0.005 1.01±0.003 


06 0768.60±0.020 03218.0 00.61 04.39 1074 1082 01066.6±24.10 1078.78±0.029 1.11±0.021 


07 0911.26±0.046 02407.3 00.06 00.06 1274 1285 00810.9±12.69 1280.49±0.065 0.99±0.050 


08 0934.05±0.033 01709.5 01.49 01.48 1309 1319 00539.4±17.43 1312.72±0.047 1.17±0.033 


09 00969.070.031 01380.8 00.97 00.97 1359 1366 00493.9±18.23 1362.25±0.044 0.99±0.032 


10 1120.38±0.012 07158.5 00.08 14.30 1572 1582 02367.2±31.05 1576.22±0.016 1.14±0.011 


11 1238.23±0.023 02586.8 01.30 05.15 1738 1747 00886.0±21.07 1742.89±0.030 1.07±0.020 


12 1377.87±0.030 01578.8 00.05 05.17 1936 1944 00510.0±16.08 1940.38±0.039 1.10±0.026 


13 1401.55±0.285 00554.1 05.74 02.82 1970 1977 00167.3±00.27 1973.87±0.320 1.19±0.050 


14 1407.89±0.040 00945.1 02.33 03.31 1976 1986 00294.8±13.03 1982.84±0.057 1.04±0.039 


15 1661.84±0.077 00375.7 03.37 02.77 2338 2346 00099.6±09.05 2342.05±0.100 0.84±0.066 


16 1729.74±0.039 00984.9 01.94 08.25 2434 2444 00280.4±09.99 2438.09±0.055 1.38±0.038 


17 1764.11±0.052 05016.8 00.40 43.3 2482 2492 01340.9±21.16 2487.54±0.023 1.35±0.014 


18 1838.47±0.015 00115.4 05.09 02.06 2588 2596 00031.3±01.57 2591.90±0.149 1.27±0.062 


19 1847.11±0.052 00651.0 02.90 05.89 2599 2608 00174.0±09.15 2604.12±0.074 1.15±0.051 


20 2118.72±0.080 00331.7 01.79 06.27 2983 2994 00084.7±05.29 2988.38±0.112 1.55±0.075 


21 2204.60±0.034 01292.3 00.80 23.40 3104 3115 00316.1±00.82 3109.88±0.050 1.31±0.030 


22 2448.41±0.166 00294.7 02.13 02.57 3451 3458 00041.2±05.27 3454.86±0.235 1.41±0.154 


23 2614.78±0.036 01157.2 02.32 25.50 3686 3696 00293.6±08.96 3690.29±0.051 1.57±0.033 


 







•A:  231Th, B:  228Th, C:  214Bi, D:  214Po, E:  212Bi, F:  208Pb, G:  212Po 







Conclusion 


The gamma-ray spectra can be analyzed using this 
accurate and optimized program which reveals a high 
efficiency in identifying and analyzing the gamma-lines 
with ascribing them to their original radio-nuclei. 
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خطط الطوارئ ل الرقابية متطلباتال
 في العراق اإلشعاعية الموقعية


  
 وليد عبد حسين


 موفق عبد الرحمن المبارك
 


 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 







۲ 


 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







۳ 


  :المقدمة•
 للتقنيات المختلفة التطبيقات في المشعة والمواد المصادر  أستخدام أن     


  الى يعرضها قد والبحثية والطبية الصناعية المجاالت في الحديثة اإلشعاعية
  .والمجتمع العاملين صحة تؤثرعلى مقصودة غير أو مقصودة ألسباب  حوادث


 نتيجة المشعة للمواد انتشار او تسرب بأنه الموقعي اإلشعاعي الحادث يعرف 
 المختبرات أو الموقع داخل ويحدث مقصودة غير او مقصودة اعمال


 .الداخلي النقل خالل أو المشعة والمواد المصادر مع تتعامل التي المتخصصة
 تلف بسبب تشغيلية أو فنية أخطاء عن الموقعي اإلشعاعي الحادث وينتج


 العثورعلى أو نقلها أو سرقتها أو فقدانها او أستخدامها سوء أو المصادرالمشعة
 الحدود مستوى تفوق إشعاعية تعرضات الى يؤدي قد مما مفقودة مشعة مصادر
 .الموقعية الطوارئ حالة اعالن الى يستدعى مما المقره


 في الرقابية الهيئة أشترطت حصولها المتوقع اإلشعاعية الحوادث ولمواجهة 
 الموقعية اإلشعاعية الطوارئ خطط أعداد المخول الشخص على العراق


   .التخويل متطلبات من وأعتبارها اإلشعاعية للممارسات
 
 







٤ 


   :الهــدف•
 الموقعية اإلشعاعية الطوارئ لخطط الرقابية المتطلبات تحديد     


 الدولية الوكالة وأدبيات منشورات الى باألستناد العراق في
 متطلبات جميع لتلبي الدولية الرقابية والهيئات الذرية للطاقة


 عليها تنطوي التي الطارئة للحاالت واألستجابة األستعداد
 التي الحوادث لهذه األستجابة أسلوب وتحديد إشعاعية مخاطر


 البيئة وسالمة العاملين صحة على مخاطرها تؤثر قد
   .والمجتمع


 







٥ 


  :التهديدات •
 


 فئات من والرابعة الثالثة الفئتين ضمن تقع الموقعية اإلشعاعية الطوارئ حاالت أن
 : وكاالتي الذرية للطاقة الدولية الوكالة قبل من المصنفة الخمسة التهديدات


 : االولى الفئة -
 تتسبب أن يمكن والتي النووية القوى ومحطات القدرة مفاعالت مواقع داخل تقع أحداث


   .الموقع خارج عنيفة حتمية صحية أثار  وقوع في
 


 : الثانية الفئة -
 إلى الناس تعرض في تتسبب أن يمكن والتي البحوث مفاعالت مواقع داخل تقع أحداث


 .عاجلة وقائية إجراءات اتخاذ  يتطلب وهذا الموقع خارج جرعات
 


 : الثالثة الفئة -
 تعرض في تتسبب أن يمكن والتي الصناعي التشعيع مرافق مواقع داخل تقع أحداث


   .الموقع داخل عاجلة وقائية إجراءات اتخاذ يتوجب مما إشعاعية لجرعات العاملين
 
 


 







 : الرابعة الفئة -
 يتم التي الخطرة المشعة بمصادر المتعلقة اإلشعاعية والممارسات األنشطة 


 تنطوي التي بها المصرح واألنشطة والنقل مشروعة غير بطرق عليها الحصول
 او نووية طوارئ حالة في تتسبب ان يمكن التي خطرة محمولة مصادر على


 .عاجلة وقائية إجراءات اتخاذ يتوجب مما إشعاعية
 .الدول جميع في ينطبق الذي األدنى التهديد مستوى الفئة هذه وتمثل 


 


 : الخامسة الفئة - 
 فئتي مرافق في تقع ألحداث نتيجة إشعاعياً  ملوثة نواتج تفرز التي النووية األنشطة 


 إلى تلوثها يصل بحيث المجاورة الدول في الموجودة الثانية او األولى التهديد
 .الدولية للمعايير وفقا فورية قيود فرض تقتضي مستويات


 


٦ 







 متطلبات خطط الطوارئ االشعاعية الموقعية •
 المسؤوليات -۱


 القائمة الفرعية واالطراف الرئيسية االطراف والتزامات مسؤوليات تحديد يتوجب 
 :من كل تسمية ويجب االشعاعية الممارسات بانشطة


 .االشعاع من الوقاية مسؤول •
 .الطوارئ مدير •
 ).الخبير في مجال الوقاية من االشعاع(المقييم االشعاعي  •
 .الطبيب المختص•


 .تقييم التهديدات والمخاطر االشعاعية المتوقع حصولها -۲
 ضعيف, متوسط, عالي/ تحديد درجة التهديد •
 .تصنيف الحوادث اإلشعاعية المحتمل حصولها•
تحديد النشاط اإلشعاعي للمصادر المشعة المخولة واألجهزة المولدة •


 .لإلشعاع


 
 


۷ 







۸ 


 .المتطلبات التنظيمية واالدارية -۳
 


 .أعداد الهيكل التنظيمي وتوصيف المهام لتحقيق األهداف•
أعداد نظام تصنيف العاملين في الموقع وتحديد أسماء المشاركين في خطط •


 .الطوارئ 
خطوة لكل  –كتابة األجراءات الوقائية للتأهب والتصدي الواجب أتباعها خطوة •


ممارسة بشكل دقيق وواضح ومتسلسل وسهل الفهم لألشخاص المسؤوليين عن 
 .التنفيذ


 .تحديد االجراءات الواجب اعتمادها للمراجعة الدورية لخطط الطوارئ وتحديثها•
 .تأمين معدات الوقاية الشخصية•
أختبار ترتيبات الطوارئ عن طريق أجراء تمارين ميدانية تجري قبل وبعد •


 .الممارسة وعلى فترات زمنية مناسبة على أن تشهد الهيئة الرقابية تلك التمارين
أعداد قائمة يثبت فيها أسماء المسؤولين الرئيسين العاملين في الموقع  وعناوينهم •


وأرقام الهواتف والفاكس والبريد األلكتروني لتأمين سهولة األتصال معهم عالوًة 
قوى األمن الداخلي واألسعاف الفوري : على تثبيت هواتف الجهات الرسمية الساندة


 .  والدفاع المدني وغيرها وتعليقها في مكان بارز
 







 اجهزة ومعدات الطوارئ - ٤
 . أجهزة المسوحات اإلشعاعية المحمولة •
 .معدات الرصد والمراقبة الدورية•
 أجهزة الحماية الذاتية للعاملين •
 )الهواتف األعتيادية والهواتف النقالة(أجهزة األتصال •
 .تجهيزات الوقاية من اإلشعاع داخل الموقع كالدروع والحاويات بأنواعها والمالبس الواقية وغيرها•


 اعداد سياقات وتعليمات العمل -٥
 -:يجب أعداد سياقات العمل لكل من الفعاليات واألنشطة التالية


 .التشغيل األعتيادي وأعمال الصيانة الدورية•
 .عمليات الرصد والمراقبة الدورية وأجراء المسوحات اإلشعاعية وتجميع المعلومات التفصيلية•
تقييم وتحليل األمان اإلشعاعي لجميع الممارسات في ظروف التشغيل األعتيادي والتأثيرات الكامنة •


 .والمتوقعة لحاالت التعرض اإلشعاعي جراء الحوادث المختلفة على المدى البعيد
تحليل العواقب المحتملة للحوادث والحاالت الطارئة وتقدير مدى تأثيرها على العاملين والجمهور •


 .والبيئة
 .تقييم السالمة النووية ووضع سيناريوهات للفعاليات واألنشطة التي يمارسها•
تحديد األجراءات الوقائية الواجب أتباعها والمنهجية المعتمدة لتقييم الحوادث والحاالت الطارئة المتوقع •


 .حصولها في الموقع


 
 


۹ 







۱۰ 


 .تدريب وتأهيل وتطوير العاملين -٦
أحاطة العاملين بالمخاطر الصحية وبمعايير السالمة النووية لوقاية أنفسهم واآلخرين الموجودين •


 .معهم في العمل
 .ألمام العاملين بالمتطلبات الرقابية للهيئة•
قيام العاملين بتمارين دورية لتطبيق أجراءات األستجابة للطوارئ وأتباع خطوات األستجابة •


 :بهدف
o تقييم فعالية وكفاءة األستجابة للطوارئ. 
oضمان فعالية القدرة على األستجابة للطوارئ. 
oتقييم أجراءات األستجابة للطوارئ وأجراء التعديالت الضرورية المناسبة عند الحاجة لذلك. 


 :تدريب العاملين على أستخدام•
oاألجهزة والمعدات القائمة داخل الموقع المستخدمة في تنفيذ النشاطات المختلفة. 
oأجهزة ومعدات الطوارئ الموجودة داخل الموقع  . 
oتجهيزات الوقاية من اإلشعاع كالدروع والحاويات بأنواعها وغيرها 


 .النقل الداخلي -۷
 :يصنف النقل الداخلي الى    


 .النقل الداخلي دون تغيير العائدية•
 .النقل الداخلي مع تغيير العائدية•


 







 :االستجابة لحاالت الطوارئ•
 :اعداد عليه يتوجب لذا الموقعية االشعاعية الطوارئ لحاالت االستجابة مسؤولية المخول الشخص عاتق على تقع 


 :االستجابة اجراءات -۱    
 الجرعات أبقاء يضمن وبما الحتمية الصحية اآلثار ومنع الحادث عواقب وتخفيف الخطورة تقليل •


 .المقرة الحدود دون الطوارئ لعمال الفردية
 اإلشعاعي الحادث ونوع طبيعة حسب األستجابة أجراءات تصنيف •
 .التدخل الى تستوجب التي المشعة المصادر مواصفات تحديد •
 .العاملين أمان وضمان الموقع في الموجودين حماية  •
 .اإلشعاعي الحادث حصول عند المقرة والجماعية الفردية اإلشعاعية الجرعات تحديد •
 .كبيرة أشعاعية بجرعات للتلوث المتعرضين أو للمصابين الطبية المعالجة تأمين  •
 .الطوارئ خدمات تجهيزات تأمين  •
 .الموقع خارج أشعاعية تأثيرات أو مخاطر وجود عدم من التأكد •
 .األمكان قدر والبيئة الممتلكات وقاية •
 على السيطرة وأستعادة األشعاعي التلوث وأزالة الموقع لتنظيف أعتمادها الواجب التدابير تحديد •


 .الطبيعية حالته الى الموقع وأعادة الموقف
 تقييم أعادة و عواقبها وتحديد اإلشعاعية الحوادث لتقييم أعتمادها الالزم واألساليب الطرق وصف •


 .اإلشعاعية المراقبة نتائج ضوء على الوقائية األجراءات
 .)الحاجة عند( الموقع خارج من المطلوبة المساعدات بيان •


 
 


 







 :األستجابة خطوات -۲
  المتعرضين ومعالجة ملوثة جروح أو أعتيادية بجروح المصابين أنقاذ•


  عالج وأدارة األولية األسعافات وتقديم اإلشعاع من مفرطة لجرعات 
 .اإلشعاعية األصابات 
   .وغيرها كالحرائق للحادث المرافقة المخاطر مكافحة•
 .أشعاعياً  الملوثين األشخاص عزل•
 .الطوارئ أعمال تنفيذ في المشاركين العاملين حماية•
 .المهمة والمعدات األجهزة حماية•
 .الحادث حصول مكان تحديد•
  خاضعة  منطقة اإلشعاعي الحادث حصول مكان جعل التلوث أنتشار من للحد•


  األنقاذ عناصر باستثناء بالدخول شخص ألي السماح وعدم للرقابة 
 .التلوث كشف أجهزة على والعاملين 
  الفحص ألجراء الحادث حصول مكان من بالقرب محددة مواقع أختيار•


  التلوث كشف أجهزة على والعاملين األنقاذ وعناصر للمتعرضين اإلشعاعي 
 .الحادث جراء المتحققة اإلشعاعية الجرعات وتدوين 


۱۲ 







 .عزل المصدر المشع وتحديد مكان التلوث اإلشعاعي الحاصل بدقة•
 .أجراء المسح األشعاعي للموقع والمناطق المحيطة به•
 .القيام بتنظيف الموقع وأزالة التلوث اإلشعاعي•
 .أبالغ الهيئة الرقابية عن الحادث اإلشعاعي•
التحقيق في الحادث اإلشعاعي لتحديد األسباب الرئيسية لوقوعه والعوامل •


 .المساهمة في حصوله
أعداد تقرير تفصيلي عن الحادث اإلشعاعي وأرساله الى الهيئة الرقابية وضمن •


 .األطار الزمني المحدد
 


۱۳ 







 :االبالغ عن الحادث االشعاعي•
عند أبالغ الهيئة الرقابية عن الحادث اإلشعاعي يلتزم الشخص المخول بتقديم جميع المعلومات 


 :التفصيلية التالية
 .أسم وعنوان ورقم هاتف الجهة التي حصلت فيها الحادثة أو الحالة الطارئة •
 .زمن وتاريخ وقوع أو أكتشاف الحادث اإلشعاعي وتحديد موقعه الدقيق وطبيعته •
 .مستوى الطوارئ مع تحديد الجرعات اإلشعاعية الفردية والجماعية المتحققة عند حصول الحادث•
 .النظائر المشعة المتضمنة في حالة الطوارئ•
 .النشاط اإلشعاعي للنظائر والكمية المقدرة لألطالق الحاصل في حالة الطوارئ •
الحالة الفيزيائية والكيميائية للمواد والخواص الكيميائية ذات العالقة في حالة الطوارئ وظروف  •


 .ومكان الحادث التي تؤثر على أنتشار التلوث
 . وصف المعدات التي كانت تحتوي المصدر المشع عند وقوع الحادث •
 .نتائج القياسات اإلشعاعية المسجلة في مكان الحادث •
 .األجراءات الوقائية المتخذة في مكان الحادث أو خارج الموقع •
 .  معلومات عن أحتمال تعرض أفراد من الجمهور للحاالت اإلشعاعية وغير اإلشعاعية •
 .التفاصيل الكاملة بنتائج التحقيق في الحادث اإلشعاعي ومسبباته •
 .)الطبية أو أية معونة خارجية أخرى(بيان نوع المساعدة الخارجية المطلوبة  •
 .بيان مدى الحاجة الى أجراء تحريات أضافية من عدمه •


 
۱٤ 







 :التحقيق في الحادث االشعاعي•
 


يتوجب على الشخص المخول بحيازة أو تداول المصادر المشعة أو  
بأدارة الممارسات االشعاعية الصناعية والطبية والبحثية والتعليمية 


التحقيق في الحوادث اإلشعاعية التي تحدث داخل الموقع والمختبرات 
المتخصصة العائدة له أو خالل النقل الداخلي وأرسال النتائج المتحققة 


 :الى الهيئة الرقابية على أن تتضمن
تحديد األسباب الرئيسية للحادث اإلشعاعي والعوامل المساهمة في •


 .حصوله
 .تقييم نتائج التعرض اإلشعاعي  •
 
 


۱٥ 







 :تقرير عن الحادث االشعاعي•
 :ينبغي أن يتضمن تقرير الحادث اإلشعاعي الفقرات األساسية التالية


 .وصف الحادث وتحديد نوعه وطبيعته وشدته وزمان ومكان حصوله•
 .سبب حصول الحادث اإلشعاعي مع ذكر كافة التفاصيل •
وصف المعدات التي كانت تحتوي المصادر االمشعة عند حصول •


 .الحادث
األجراءات الوقائية المتخذة لتقليل الخطورة وتخفيف عواقب الحادث •


 .والحد من اآلثار الصحية الحتمية
 .العاملون المصابون والمتعرضون لجرعات أشعاعية مفرطة •
األجراءات المتخذة للحيلولة دون تكرار حصول حوادث إشعاعية  •


 .مماثلة مستقبالً 
 
 
 
 
 


 
    


۱٦ 







 :اإلستنتاجات 
 بإعداد المشعة المصادر على للسيطرة العراقية الهيئة بادرت
 الطوارئ لخطط الرقابية المتطلبات عن تفصيلية دراسة


 الوطنية للجهات المساعدة تقديم بهدف الموقعية اإلشعاعية
 باعدادها والمكلفة العراق في اإلشعاعية بالممارسات المخولة


 وجود لعدم وذلك التخويل متطلبات من لكونها بها التام وااللتزام
 بهذا الذرية للطاقة الدولية الوكالة عن صادرة أدبيات


 للطاقة  الدولية الوكالة خبراء قبل من وأقرارها ...الخصوص
   .عليهم عرضها عند الذرية


۱۷ 







۱۸ 





		المتطلبات الرقابية لخطط الطوارئ الإشعاعية الموقعية في العراق� 

		الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

		Slide Number 3

		Slide Number 4

		Slide Number 5

		Slide Number 6

		 متطلبات خطط الطوارئ الاشعاعية الموقعية

		Slide Number 8

		Slide Number 9

		Slide Number 10

		Slide Number 11

		Slide Number 12

		Slide Number 13

		Slide Number 14

		Slide Number 15

		Slide Number 16

		Slide Number 17

		Slide Number 18






   والمعادن النفط وزارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة
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   والمعادن النفط وزارة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


 .التاكد من شواذ المسح الجوي االشعاعي 1.


 .جمـــــع عينات صـــــخرية  ميــــــدانية 2.


 .تحـــديد مصــــادر االشــــعاع فى العينات3.
 


 :اعمـــال المشـــروع
 .مسح اشعاعي عام لمنطقة ماوية الغربية


 .مســـح تفصــــيلي منطـــقة جــبن 


 هـــــــدف المشــــــروع 


 المؤتمر العاشر للطاقة الذرية
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ٔ
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 اليمــــــنولوجـية ــــجيـ


   والمعادن النفط وزارة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


 جيـولوجـية بلوك ماويه نقوب الغربية
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Fig.(1):Geological map of of westem Mawiyah Nuqub Block.
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 المؤتمر العاشر للطاقة الذرية
ربيــل


ٔ
 العـــراق– ا







   :مثلت عمل المسح اإلشعاعية لبلوك ماوية نقـوب الغربية بقياسـات•
 ) K (   البوتاســـــيوم1.
  Th ) (   ومـــــوريـالث2.
 U ) (   ومـــورانيـالي3.
 (Tc)اإلشــعاع الكلى4.
 لصالح المشروع اليمني المشترك قبل شركة جيوسيرفي العالميةنفذة من •
 . م 20لكل  القياسات •
 .جنوب  –شمال  مسحالخطوط •
 .كم1فاصل بين الخطوط ال•
 .كم  5خطوط ربط كل  •
 بخرائط إشعاعية لكال من البوتاسيوم والثوريوم و اليورانيوم واإلشعاع الكليمثل •


   والمعادن النفط وزارة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


 المؤتمر العاشر للطاقة الذرية
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 جدول يوضح بيانات المسوحات الجوية للعناصر المشعة في قطاع نقوب الغربية


 


•- 
   والمعادن النفط وزارة  


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


line م اسم المنطقة UTM K U Th 


X Y Sd 0b an ba 0b an ba 0b an ba 


 18 10 29 17 19 37 29 13 43 150 6.1 1551457 484614 1 جبل السواد 319000


 50 16 66 26 19 45 166 56 223 221 6.6 1542177 485100 2 الرباط 318700


 94 110 205 29 31 60 313 337 650 139 6.8 1541278 482391 3 غيمان 317200


 19 0 18 13 11 25 25 2 28 136 6.3 1545808 466972 4 الكومة 317400


 24 25 50 17 26 44 113 156 269 119 9.7 1538810 468650 5 قعطبة 318554


 22 11 33 15 18 34 35 3 58 213 6.8 1552708 480931 6 بعد العبرين 319500


 38 5 44 15 18 34 162 44 207 207 6.6 1542094 490064 7 العرش 316800


 28 16 45 14 12 27 101 47 148 154 6.1 1546338 462855 8 البياض 314701


 71 101 173 14 59 101 397 533 931 144 14.3 1542542 440026 9 جبل اسلع/الحشاء 314102


 82 88 171 43 41 85 329 287 617 33 15.1 1524100 436126 10 سردود/الحشاء 314301


 78 103 181 51 82 136 287 408 695 154 21.7 1523684 438062 11 القتيب/الحشاء 313406


 34 25 60 19 32 25 149 65 215 50 7.7 1475707 429004 12 الريد/حيفان 312702


 33 33 67 15 21 36 142 64 207 63 10.6 1474406 422077 13 عرار ىواد 312850


 50 5 16 18 115 16 221 1459004 423667 14 المفليس 944501


 24 41 65 13 22 35 12 47 34 156 8.2 1462530 400524 15 الجوبة/التربة 311202


 25 25 51 17 27 45 33 17 51 180 12.9 1461043 407000 16 التربة/واصر 310901


 33 27 60 18 24 43 75 63 138 190 12.9 1435992 403992 17 جبل منيف 312203
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   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


 باستخدام تقنية السنتلومتر تبين 


 ث          / عده   700- 300صخور القاعدة من •


 ث/عده 200-400صخوررملية  من  •


 ث/عده 200-500صخور بركانية من •


 الشكال والمساحات       محدودة •
•  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


0 10002000300040000     1     2     3      4  km
Fig.( 6): Topagraphic map of Goben area
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 المؤتمر العاشر للطاقة الذرية
ربيــل


ٔ
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 :تم تحليل العينات العالية االشعاع بــــــ


 .تحليل بتقنية الفلورمتريك لليورانيومال•


 .لعنصر الثوريوم والعناصرالنادرة  RXFتحليل بتقنية •


 :الدراسات المعدنية•


 زركون –مجناتيت  ------XRDتحليل بتقنية •


 .عمل شرائح رقيقة ومصقولة وعملية فصل ميكانيكيه ومغناطيسي•


 .كيلو من المعدن الحامل لالشعاع۳المعالجة الكيميائية لكمية تصل الى •


 
 


   والمعادن النفط وزارة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة
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 التحاليل الكيميائية والمعدنية







   والمعادن النفط وزارة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


   المعدنية والثروات الجيولوجية المساحة هيئة


 :االعمال الحقلية


 النقاط االشعاعية العاليه         لم تسجل ولم تسقط على الخرائط لدراستها ميدانياً •


 النقاط االشعاعية المذكوره في الجدول       غير مصحوبة بظواهر معدنية او جيولوجية  ا•


الدراسات المعملية        العنصر المشع السائد فى العينات  الحقلية المحلله هو الثوريوم •


 .جزء فى المليون فى بعض العينات  ۳۰۰۰ويصل تركيزه اكثر من 


 .الدراسات المعدنية         تواجد معدن الزركون المشوه والبلوري•


 .المعالجة الكيميائية        زيادة كمية االشعاع الجامي من المادة الكيميائية المستخلصة•


 


 المؤتمر العاشر للطاقة الذرية
ربيــل


ٔ
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 Recommendation: التوصيات•
 . اعادة تقيم المسوحات الجوية1.


 .تاهيل وتدريب الكادر الوطني 2.


 .تحديث اجهزة المسح3.


 .االستعانة بالخبرات العربية 4.
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 SITE SELECTION OF TRANSITIONAL STORAGE 
FOR NORM RADIOLOGICAL WASTE  


 
Al-JANABI, Mohammad Ibraheem Ajeel 


Iraqi Radioactive Source Regulatory Authority (IRSRA) 
 


 الملوثة للنفايات االنتقالي الخزن موقع اختيار
 الطبيعية المشعة بالمواد 
 


 عجيل الجنابيمحمد ابراهيم 
 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 


 


 ملخص البحث :
 بالمواد الملوثة للنفايات االنتقالي للخزنمناسب  موقعاختيار  الى الملحة الحاجة استدعت
. وبهدف  نتيجة عمليات ازالة التلوث النفايات هذهل المتزايد تراكمال بسبب الطبيعية المشعة


 الموقع اختيار لدراسة كلفة واقل اسرع طرق تاستخدم النتيجة فقدالوصول الى هذه 
 خرائط شكل على مخرجات لها والتي المتوفرة االساسية المعطيات تحليل جرى.  المالئم


 الستحصال البرنامج في المضمنة الداالت وباستخدام ، أساسية تسقيطية معايير باستخدام
 تلبي التي المناطق تمثل نتيجة على حصلناوقد ،  بعضها مع المستويات هذه مضاهاة نتائج


 اكثر ومعلومات تفاضلية معايير وباضافة ويمكن.  المنشأة موقع الختيار االساسية معاييرال
 . االمثل الموقع الى لوصولل المرشحة المناطقهذه  عن دقة


 
ABSTRACT: 
A pressing need emerged to select a suitable site for transitional 
storage of a radioactive waste, which was accumulating at alarming 
rates from decontamination operations. To achieve this result, a time-
saving and cost-effective techniques were used. The analysis of basic 
information at hand which have spatial attributes as maps was 
conducted using principal rejection criteria, and through embedded 
software functions, a multi-layer correlation analysis was used. The 
final result was regions that comply with basic site selection criteria. 
Further differential criteria and more detailed information on these 
regions can be used to achieve selecting the most suitable site.  
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 المقدمة : 
 اختيار عمليات لتنفيذ العام الجهد من بسيطاً  جزءا يمثل دراسةال هذه في المطلوب العمل حجم ان


 النفايات إلدارةالمستقبلية  الوطنية راتيجيةواإلست السياسة وفق وعلى والدائمي المؤقت للخزن مواقع
على دراستها وبالتعاون مع الهيئات   الوطنية الجهات عدد من تعكف والتي العراق في المشعة
-50( المؤقت الخزن منشآت من العديد وبناء مواقع اختيار المتوقع من حيث.  العالقة ذات الدولية


 ) . [2]عدة مئات من السنين( ألدائم لعميقا للطمر مركزية واحدة ومنشأة [1] )سنة 100
 


 مواقع اختيار هوكحل مرحلي مؤقت  دراسةال ههذ من مطلوبال فان ، المفهوم هذا خالل ومن
 في والغاز النفط وتصفية وضخ ومعاملة إنتاج مواقعبعض  ضمن) سنوات 10-5( االنتقالي للخزن
الطبيعية  المشعة النفايات زيادة في اهمةالمس المصادر أهم من تعتبر المنشات هذه نكو ، العراق


)NORM (ال تدار  المنشات هذه تجدر االشارة بانو.  الوطني المستوى على إدارتها المطلوب
 الجهات قبل من بل ، العراق في المشعة النفايات إدارة على المشرفة الجهة قبل من مركزية بصورة
 والبيئة والجودة السالمة وإجراءات لمعايير خضعت كانت وان) النفط وزارة( النفايات لهذه المولدة


 . [3] الفيدرالية
 


 حجم المشكلة : 
ولفهم أهمية وحجم العمل الحالي ، البد من النظر إلى الصورة األكبر وعلى المستوى الوطني لفهم 
حجم وتعقيدات المشكلة . فهناك العديد من النشاطات في مختلف المجاالت والتي تنتج نفايات مشعة 


احتوائها على ب NORMالـ  المشعة الطبيعية. تمتاز النفايات  1-يجب التعامل معها كما في الشكل 
وهي نظائر لها قابلية على الذوبان في الماء وبالتالي الترسيب  228و  226نظيري الراديوم 


ت ) داخل معداScaleان المياه المستخرجة من االبار النفطية والترسبات (ف ، لذلكالكيمياوي 
هذه  باحتوائها على) المتجمعة في الخزانات Sludgeاالطيان (كذلك وانابيب االستخراج والعزل و


) Bq/g 15000-0.1النظائر وبتراكيز مختلفة تتراوح بين الخلفية االشعاعية الى تراكيز عالية (
ئة والبعض . وهذا ما يزيد من تعقيد المشكلة الن قسم من هذه النفايات يمكن اطالقه الى البي [4]


) والجزء الخطر قد يصل LILWاالخر يقع تحت تصنيف النفايات الواطئة االشعاع الى المتوسطة(
. وبغياب وجود تصنيف وطني للنفايات المشعة والمتطلبات الرقابية الدارة بكثيرالى اعلى من ذلك 


يتلخص في  رالنفايات المشعة واماكن خزنها او طمرها فان حل هذه المشكلة على المدى المنظو
  تجميع هذه النفايات في منشآت خزن انتقالية لحين ارساء قواعد ادارة النفايات المشعة في العراق .
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 : اهم مصادر النفايات المشعة في العراق . 1-الشكل 


التعديني .  وتعتبر تمتاز النفايات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية بارتباطها بالنشاط الصناعي و
الصناعة النفطية من اهم النشاطات المولدة لهذا النوع من النفايات . وتكمن  المشكلة في اتساع رقعة 
هذا النشاط ليشمل تقريباً معظم مساحة العراق ، اضافة الى قدم منشآت هذا القطاع والتي تعود 


وقعة في االنتاج خالل السنوات القادمة بعضها الى ثالثينيات القرن الماضي ، فضالً عن الزيادة المت
 :[3]من خالل االستثمارات الجديدة . كل هذه االمور تؤشر مشاكل عديدة منها 


وجود كميات كبيرة وغير معروفة بدقة ، من حيث الكم واالنتشار ، من النفايات الملوثة  •
التاريخية  من السنوات السابقة حول المراكز النفطية . وهو ما يصطلح عليه بالمخلفات


)Historical Waste والتي يجب وضع برنامج مستقل الزالة هذه التلوثات واستعادة (
 ).Environmental Restorationالبيئة (


الحاجة الملحة لتوفير وتدريب المصادر البشرية القادرة على ازالة التلوث وفصل وجمع  •
 .والغاز النفط اعقطالنفايات الملوثة وخزنها وعلى المستوى الوطني وخاصة في 


للتعامل مع التحدي الذي تفرضه الزيادة المتوقعة  الوطنية التخطيط السليم لبناء القدرات •
 في االنتاج النفطي .


ورصد  لتوفير منشآت الخزن االنتقالياجراء مسوحات ودراسات لتقدير الحاجة الفعلية  •
 ).للخزن االنتقاليضي : مقترح افترا 2-االمكانيات المادية والبشرية لتنفيذها (الشكل
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Proposed 
Transitional 


Storage Facilities 


بحيث ال  ةالمركزي ومنشآت الطمرالتخطيط الستراتيجي لبناء منشآت الخزن المؤقت  •
 يكون هناك فارق زمني مع انتهاء العمر التشغيلي لمنشآت الخزن االنتقالي .


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 : توزيع افتراضي لمنشآت الخزن االنتقالي لعموم العراق .2 –الشكل 


 : المختلفة التحليل وطرق الموقع اختيار في اسيةاألس العوامل
 : الموقع ختيارال األساسية العوامل -1


 ، منها المواقع اختيار عملية في االعتبار بعين اخذها الواجب المختلفة العوامل من مجموعة هنالك
  فولوجيةالجيومور و والزلزالية الهيدروجيولوجية والعوامل الجيولوجية والعوامل البيئية العوامل


 االشعاعية البيئة وتأثيرات البشري والنشاط البشرية والعوامل المناخية والعوامل والطوبوغرافية
 طريقة وتعتمد.  دراستها الواجب والصفات الخصائص من العديد العوامل هذه من ولكلٍ .  وغيرها
 نوعية على المطلوبة التفصيل و التعقيد ودرجة دراستها المطلوب العوامل عددالمواقع على  اختيار
 المستخدمة والمعايير والمحددات الضوابط صرامة ايضا على وتعتمد كما.  المنشأ وعمر واهمية


 االشعاعية الرقابية الهيئات لدى الرقابية والقوانين النظم نوع على) وتعقيده العمل كلفة وبالتالي(
 .   الوطنية والبيئية


University of Texas AT Austin library; 
Perry-Castaneda Map Collection - UT 
Library Online 
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 اقل الموقع اختيار عملية جعل في اسهمت اله المحدود والعمر ةللمنشأ االنتقالية الوظيفية طبيعة ان
 : [3] مرحلتين الى العمل تقسيم سيتم حيث.  تعقيداً 
 ،) متر 100 من اكثر اليبعد( العزل محطة من ةقريب ةمنشأ بناء سيتم:  االولى المرحلة •


 مسقف( لمحطةا هذه من المشعة النفايات حاويات او براميل تجميع االساسية اوظيفته تكون
 عزل محطة لكل تجميع مسقف بناء ويمكن ،) Waste Accumulation Shade التجميع


 ، المشعة النفايات من كبيرة كميات تداول يتم المسقف هذا في.  الضرورة استدعت ان
 الى ذلك بعد نقلها ليتم) تقدير ابعد على اسابيع او( ايام بضعة اال المسقف في التبقى ولكنها
 باالساس وتعتمد محدودة ستكون المعتمدة الضوابط فان لذا.  االبعد االنتقالي خزنال منشأة
 ، التجميع مسقف وداخل حدود في التعرض ومقدار للعاملين االشعاعية الجرعة مراقبة على


 . االنتقالي الخزن منشأة  الى التجميع مسقف من المشعة المواد نقل ضوابط على والتركيز
 Transitional( االنتقالي الخزن منشآت لبناء مواقع اختيار خاللها سيتم:  الثانية المرحلة •


Waste Storage .(اكمال لحين سنوات بضعة فيها المشعة النفايات خزن تأمين وسيتم 
 في ستدخل التي العواملو البلد في)  Interim Storage( المركزية المؤقتة الخزن منشآت
 بصورة فهي الضوابط اما.  2-الجدول في مذكورة ياالنتقال الخزن موقع اختيار عملية
 المؤقت الخزن مواقع اختيار في المعتمدة من صرامة اقل عامة


 
 . الموقع دراسات وانواع المشعة النفايات خزن طرق:  1-جدول


فترة مكوث  نوع الخزن ت
 النفايات المشعة


معامالت اختيار  الضوابط والمعايير اختيار الموقع
 الموقع


قف مس -1
 التجميع 


ضمن موقع العمل ال   عدة اسابيع
يحتاج الى دراسة 


 مفصلة


العوامل المناخية  سالمة العاملين
 والطوبوغرافية


الخزن  -2
 االنتقالي


خارج موقع العمل  سنة 5-10
 يحتاج دراسة مفصلة


سالمة العاملين والسكان 
 والبيئة


 2-جدول


الخزن  -3
 المؤقت


على مستوى عدة  سنة 50-100
فظات ، دراسات محا


 تفصيلية


حسب ضوابط الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والتعليمات 


 الرقابية الوطنية


جميع المعامالت 
وبحسب ضوابط 


 الهيئة الرقابية


الطمر  -4
(الخزن 
 الدائمي)


على مستوى البلد او  سنة 1000< 
 عدة دول


حسب ضوابط الوكالة الدولية 
والخبرة العالمية والتعليمات 


 بية الوطنيةالرقا


جميع المعامالت 
وبحسب ضوابط 


 الهيئة الرقابية


 


 : المستخدمة التحليل طرق -2
 توفر على الطرق هذه وتعتمد ، الموقع اختيار في المؤثرة العوامل دراسات واساليب طرق تطورت


 هذه ماه ومن.  ةالمنشأ ههذ واهمية الموقع في اإنشاؤه المراد ةالمنشأ عمر ، التمويل ، المعلومات
 : الطرق
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 دراسة في التقليدية الطريقة وهي.  الموقع اختيار في المؤثرة للعوامل التفصيلي التقييم -1
 الدراسة مرحلة( مراحل عدة على الدراسات هذه تجري وعادة ، مفصلة بصورة اعاله العوامل
 لعدة حقليةال الدراسة مرحلة تليها واسعة مناطق واختيار تسقيطية معايير باستخدام المكتبية


). النهائي الموقع لتقييم االخيرة المرحلة ثم ومن ، المفاضلة معايير وباستخدام مرشحة مواقع
 وعادة ، متخصصة وكوادر طويل تنفيذ زمن وتتطلب كلفة واكثرها الطرق ادق من وهي


 . الكهرونووية والمحطات كالسدود الستراتيجية للمنشآت تستخدم
 كلفة واقل سريعة طريقة وهي:  الخرائط بواسطة العزل طريقة باستخدام المواقع اختيار -2


 استخدامها ويمكن.  المتخصصة والبرمجيات المطلوبة المعلومات توفر على وتعتمد
 . اقل بيئي تأثير ذات او اهمية االقل للمشاريع


 تستخدم حيث ،) Site sensitivity Indices( الموقع لمعامالت الحساسية تحليل طريقة -3
 يتم المعطاة واالوزان المعامالت مصفوفة وباستخدام معامل كل تأثيرات لتعكس اوزان ةعد


 ترتيب وبالتالي ، موقع لكل النهائي والمجموع معامل لكل) Scoring( النتيجة حساب
 .  افضليتها حسب المواقع


 على لتركيزا يتم الطريقة هذه وفي:  الموقع اختيار في البيئي االثر تقييم دراسات استخدام -4
 ،المتوقع اختياره  للموقع البيئي النظام على) والسلبية االيجابية( ةالمنشأ تأثيرات دراسة


 التأثيرات هذه دراسة ويتم.  الخطرة النفايات خزن مشاريع في خاصة الطريقة هذه وتستخدم
 . والحوادث والتشغيل االنشاء مراحل خالل


 


 الموارد ومحدودية ، االنتقالي الخزن لمنشأة) نواتس 10-5( القليل االفتراضي للعمر ونتيجة
 الخرائط بواسطة العزل طريقة استخدام فسيتم ، المتاحة القليلة الفترة الى اضافة ، المتوفرة والمعلومات


 . الدراسة هذه في العمل فلسفة يمثل والذي 3-الشكل،  فقط المتوفرة لمعلوماتبحسب او 
 


 : العمل فلسفة
لمعامالت المستخدمة في عمليات اختيار الموقع وطرق التحليل المختلفة ، بعد مراجعة اهم ا


 -فان فلسفة العمل المتبعة في هذه الدراسة ستكون مبنية على :


 هدف الدراسة ،  .1
 تحديد المعامالت االساسية المطلوبة ،  .2
 توفر المعلومات عن هذه المعامالت ودرجة دقتها ،  .3
 ع توفر ودقة المعلومات . اختيار طريقة التحليل المتناسبة م .4
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حيث تمت مراجعة الخطوة االولى  يمثل الفلسفة المستخدمة في هذه الدراسة . 3-الشكل
(مراجعة المعامالت المستخدمة) في هذه العملية. الخطوة الثانية من  الشكل تشير الى اختيار 


 بعين . آخذين االنتقالي المعامالت التي تتناسب وهدف الدراسة وهي اختيار موقعاً للخزن


فلسفة العمل في  
عملية اختيار الموقع  


مراجعة المعامالت المستخدمة 
في دراسات اختيار الموقع


اختيار المعامالت التي تتناسب
واهداف الدراسة   


مراجعة واختيار 
طريقة التحليل


معلومات مطلوبة وغير 
متوفرة  


معلومات مطلوبة 
ومتوفرة  


مناطق 
مرشحة  


اعادة التحليل على ضوء 
المعلومات الجديدة


تحليل المعلومات


الموقع 
النهائي


 
 يمثل الفلسفة المستخدمة في هذه الدراسة. 3-الشكل


 هوالوظيفية الوقتية لهذ االمقترح وطبيعة المواد التي ستخزن فيه ةاالعتبار عمر المنشأ
 :[3]الختيار الموقع المطلوب توفرها  ) يبين المعلومات2والجدول رقم (،  ةالمنشأ
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 . الموقع اختيار دراسة التمام توفرها المطلوب المعلومات : 2-جدول
متوفرة  غير متوفرة متوفرة المعلومات المطلوبة ت


 جزئياً 


    او اقل 100000:  1خرائط طوبوغرافية مقياس  -1
    مخططات عامة عن منشآت عزل الغاز السبعة -2
    خرائط جيولوجية لمنطقة الدراسة  -3
ابي الحد ابار االمفتاح القريبة من منطقة الوصف اللب -4


 الدراسة ومن السطح الى تكاوين المايوسين االوسط
   


    المعلومات المناخية القرب محطة رصد جوي  -5
    التوزيع السكاني والنشاط البشري  -6
    استخدامات االرض والمياه  -7
    دةالتراكيب النفطية المنتجة والمستكشفة والواع -8
    المنشآت والبنى التحتية النفطية الواجب االبتعاد عنها  -9


    مواقع المحرمات النفطية الواجب االبتعاد عنها  -10
    منسوب المياه الجوفية واتجاه الجريان العام  -11


 
 للمعلوماتو الجغرافية المعلومات نظم تقنيات باستخدام العزل طريقة الدراسة هذه في استخدمت لقد


 اكثر بصورة وتقييمها دراستها باالمكان مرشحة كبيرة مناطق افراز يتم حيث ، فقط المتوفرة
 .اعاله المذكورة المعلومات توفر حالة في تحديداً  اكثر منتخبة مواقع للوصول تفصيال


 
 : لالراضي الزراعية االستخدامات


 المناطق استبعاد وعند.  والجداول االنهار ضفاف حول الجنوبية المنطقة في الزراعة تتركز
 الزراعية االراضي استخدامات يمثل 4- الشكل.  السطحية المياه موارد كذلك نستبعد فاننا الزراعية


 اليباب باالراضي يسمى ما ضمن تقع الدراسة منطقة ان الشكل هذا من ونالحظ . والمياه
)Wasteland . (شئ اي فيها الينبت جرداء طقمنا وهي.  فصلية كمراعي حتى تصلح ال والتي  .


 االراضي استخدامات ناحية من الموقع الختيار صالحة المتاحة المساحة كل اعتبار يمكن وبذلك
 . والمياه الزراعية


 وهي زراعية استخدامات اية عنها اليعرف والتي المتاحة المساحة يمثل 5 – الشكلكما وان 
 . لالعوام بقية قبل من دراستها الواجب المنطقة
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 . لالراضي الزراعية االستخدامات:  4 – الشكل


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 . والمياه الزراعية االراضي استخدامات ناحية من المتاحة المساحة:  5 – الشكل


University of Texas AT Austin library; 
Perry-Castaneda Map Collection - UT Library 
Online 
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 : لالراضي الديموغرافية االستخدامات
 ةمنطق في الكثافة القليلة االراضي الى باالضافة ، السكانية التجمعات تراكيز يمثل 6 – الشكل


 وهي ،)7 - الشكل( السكاني النشاط من تماما خالية مناطق منها كبيرة اجزاء في تحتوي الدراسة
 المكانية التام االستبعاد يمكن حتى االنتقالي للخزن كموقع منها جزء الختيار المفضلة الحال بطبيعة
 .الخطار المواد المشعة الطبيعية  السكان تعرض


 


 
 


 . السكانية والنشاطات عاتالتجم تراكيز:  6 – الشكل
 


 : والواعدة والمستكشفة المنتجة النفطية التراكيب
 ، منتجة التراكيب هذه من بعض) . والكبيرة العمالقة( النفطية الحقول بغزارة الدراسة منطقة تتميز


.  مقيمة وغير واعدة تراكيب االخر قسمالو ، لتطوير واالنتاجل وجاهز مستكشف االخر والبعض
 لتعارض التراكيب هذه فوق نفطية غير منشآت اية اقامة عن االبتعاد يتوجب االحوال عجمي وفي
 يمثل 8- الشكل.  مفتاح ابار او ضخ او مراقبة او استكشافية او انتاجية ابار حفر امكانية من ذلك
 . الدراسة منطقة في النفطية التراكيب اهم يمثل 9- والشكل ، العراق في النفطية التراكيب اهم


 
 
 


University of Texas AT Austin library; 
Perry-Castaneda Map Collection - UT Library 
Online 
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 . الدراسة منطقة حول السكان من الخالية المناطق:  7 – الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 . العراق في التحتية والبنى النفطية التراكيب اهم يمثل 8- الشكل


 


University of Texas AT Austin library; 
Perry-Castaneda Map Collection - UT 
Library Online 
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 . الدراسة منطقة في النفطية التراكيب اهم يمثل 9- الشكل


 


 : النفطية واالنابيب المنشآت
 االنتاج وتصدير لنقل انابيب وشبكة متداخلة نفطية منشات وجود حتمي عديدة منتجة حقول وجود ان


 الملوثة المواد لخزن منشات او مواد وجود ان. العاملة الكوادر  من كبير عددوجود  وبالتالي النفطي
 لذا.  به السماح واليمكن غيرمقبول امرا يعتبر فيها العاملين او النفطية المنشآت تؤثرعلى ان يمكن


 المناطق هذه واستبعاد النفطية العمليات من الناتجة المشعة النفايات خزن مواقع تكون ان يتوجب
 في التحتية النفطية البنى اهم يمثل 8-السابق الشكل.  االنتقالي الخزن موقع اختيار عملية اثناء


 . الدراسة منطقة في عنها االبتعاد الواجب البنى التحتية النفطية يمثل 10-والشكل ، العراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 . الدراسة منطقة في النفطية التحتية البنى اهم:  10- الشكل
 : الجغرافية للمعطيات المركب التحليل
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باستخدام برمجيات نظم  المستقاة من الدراسة المعلومات مستويات تطبيق دالة تقاطع من خالل
 تم والتي الموقع اختيار مليةع في الداخلة المعامالت جميع من تحليل تمكنا المعلومات الجغرافية


 . مجتمعة المعلومات هذه يمثلالذي  11 – الشكل.  اليها التطرق
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 . هالتحلي اجل من مجتمعة المعلومات مستويات تطبيق: 11 – الشكل
. سةالدرا في هذه ستخدمتا والتي المختلفة المعلومات من مستويات اربعة يمثل اعاله الشكل ان


     المتراكب التأثير وباحتساب.  الدراسة هذه في المعتمدة الرئيسيةاو المعايير  المحددات تمثل وهي
 الوحيدة المساحات هي الناتجة المحصلة فأن ،) Layer Subtraction( المحددات هذه لكل [5,6]


 12- الشكل في ةالمؤشر المناطق وهي ، المستخدمة المحددات جميع متطلبات تلبي والمتوقعة التي
 ) .Zone A, B & C( باالنطقة
 االختيار وهي الجنوبي الرميلة حقل الى االقرب هي) Zone A( االولى المنطقة فأن الحال وبطبيعة
 )R-STSF-1( االولى االنتقالي الخزن منشأة لبناء) كلفة االقل( االنسب


)Rumailah S. Transitional Storage Facility No. 1. ( 
 
 
 
 
 
 
 


 حقول نفط عمالقة


كبيرةحقول نفط   


 المناطق قليلة بنى تحتية نفطية
 السكان


 


استخدامات االرض 
 والمياه
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 . الدراسة في المستخدمة المحددات لمعطيات المركب التحليل تمثل والتي C و A ، B االنطقة:  12- الشكل


 


 يمثالن) التركيب الى االقرب وهما( A النطاق من الشرقية الجهة من واالوسط االعلى الجزئين ان
 .   13 – الشكل في كما R-STSF لبناء موقعين افضل


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Aضمن النطاق  R-STSF لبناء مرشحين موقعين افضل: 13 – الشكل


 الموقع المرشح :
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 محطة غرب الجنوبي الرميلة تركيب محور عن كم 23 بحدود 1- المرشحة المنطقة تبعد حيث
.  الجنوبي الرميلة تركيب محور عن كم 24 بحدود 2- المرشحة المنطقة تبعد و ، الجنوبية العزل


 . 2كم 38 بحدود الثاني والموقع ، 2كم 73 بحدود االول الموقع مساحةكما ان 
 


 االستنتاجات :


للتعامل  مستقبلية لمشاريع والدراسات الخطط العداد الملحة ضرورةالدراسة الى ال تؤشر .1
 التساع نتيجة البلد مستوى وعلى مع النفايات الحاوية على المواد المشعة الطبيعية


 والسكان للعاملين العامة الصحة على لحفاظاوضرورة  وقدمها وتنوعها النفطية الصناعة
 اساسي كمشروع االنتقالي للخزن الموقع اختيار بدراسات القيام ان.  البيئة على والحفاظ


)Master Project (المنشآت لجميع المشعة النفايات مع للتعامل الحلول بتقديم سيساهم 
 وتوحيد الموارد وتوفير ةكررتالم الدراسات الغاء خالل من التكاليف وتقليل النفطية


 لعموم االنتقالي الخزن لمنشآت االفتراضي التوزيع يمثل والذي 2- والشكل.  التصاميم
 . المشروع لهذا بداية نقطة يكون ان يمكن العراق


ضرورة الشروع بوضع الضوابط والمتطلبات والتعليمات الرقابية الوطنية والخاصة  .2
) وموقع الطمر النهائي Interim Storage( المؤقتباختيار مواقع منشآت الخزن 


)Final Disposal Site. ( 
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Control of  Radioactive Liquid Waste Tanks at Al-Tuwaitha 
Site 


A. H. Zaboon, M. M. Rasheed, Y. M. Zayir 
Ministry of Science & Technology/ Decommissioning Programme (IDP) 


Baghdad/Iraq 
 


Abstract:- 
 


There are eight locations at Al-Tuwaitha site containing (21) rasdioactive 
liquid waste tanks. These tanks are suffering from aging and lack of 
maintenance since 1991. A plan was prepared for monitoring and cotrolling 
all radioactive liquid waste tanks. The location, capacity, material of tanks, 
and the volume of radioactive liquid waste in each tank were determined. 
Preliminary radiological survey was performed. There are two types of 
Tanks:-  
A- Stainless steel tanks: The number of stainless steel tanks are 14, 
seven of them still contain liquid waste, others are empty. Liquid waste 
volume is approximately 25 m3; the most quantity of it is concentrated in 
tanks of Radioactive Waste Treatment Station (RWTS). All tanks are 
contaminated except the tanks in radioisotopes production building, only one 
demonstrate traces of contamination.  
B- Concrete tanks: There are six concrete tanks, four of them with 
similar design of 100 m3 capacity for each, the fiveth tank with different 
design is located at fuel fabrication laboratories, and the last is in Russian 
silo and show high level contamination. These tanks are empty but contain 
sludge.  
There are four inaccessible underground tanks found in destroyed Italian 
building, and unknown number in destroyed radiochemistry building. 
 
 
 
 
 
 


 


 السائلة في موقع التويثةالمشعة السيطرة على خزانات النفايات      
 عباس حمود زبون, محمود محمد حسين رشيد ويوسف محسن زاير     
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 /مركز تصفية المنشات النووية المدمرةوزارة العلوم والتكنولوجيا
 بغداد-العراق


 
 -الخالصة:


 
) خزان للسوائل المشعة. 21تحتوي على (كم جنوب بغداد)  30هنالك ثمان مواقع في منطقة التويثة (


. وضعت خطة للسيطرة 1991منذ عام  صيانةتعاني هذه الخزانات من التقادم الزمني والنقص في ال
على هذه الخزانات ومراقبتها, من خالل تثبيت مواقعها, سعتها االستيعابية, المواد الداخلة في 


راء المسح االشعاعي االولي لتحديد الخزانات صناعتها وحجوم السوائل المشعة التي تحتويها. واج
 -الملوثة منها. تبين من خالل البحث ان هناك نوعين من الخزانات:


) خزان, سبعة منها الزالت تحتوي 14): وعدد هذه الخزانات (st. Steelخزانات فوالذية ( - أ
 3م 25الخزانت هو على سوائل مشعة, اما الباقية فهي فارغة. الحجم الكلي للسوائل المشعة في هذه 


). ان RWTSتقريبا, ومعظمه يتركز في الخزانات الموجودة في محطة معالجة النفايات المشعة (
جميع الخزانات ملوثة ما عدا خزانات بناية انتاج النظائر المشعة فهناك خزان واحد فقط يظهرتلوثا 


 قليال.


شابهة في الشكل ) وهي مت3م 200: وعددها ست, اربع منها بحجم (اسمنتيةخزانات  - ب
والتصمبم, وخزان واحد يقع في موقع مختبرات تصنيع الوقود النووي, واالخر يوجد في موقع السايلو 


 الروسي.


     
 :المقدمة


كم جنوب بغداد,  30ان الموقع الرئيسي للمنشات النووية العراقية هو موقع التويثة الذي يبعد 
يسية وهي مفاعلين نووين للبحوث يحتوي هذا الموقع على  المنشات النووية الرئ


)(Research reactors) محطة لمعالجة النفايات المشعة ,Radioactive waste 


Treatment station) مختبرات النتاج النظائر المشعة ,(Radioisotopes 


production.ومختبرات اشعاعية مختلفة ,( 
شكال واالحجام كانت تستخدم ) مختلفة االTanksتحتوي هذه المنشات النووية على خزانات (


الداء وظائف محددة في هذه المنشات, ان بعض هذه الخزانات تحتوي على سوائل 
) متبقية فيها منذ تدمير المنشات النووية خالل Radioactive liquid wasteمشعة(
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حتى تاريخه لذلك تم وضع دراسة بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية  1991الحرب عام 
IAEA) للسيطرة والمراقبة على هذه الخزانات ومنع تأثيرها على الناس والبيئة في حال (


 .  [1]تسرب السوائل المشعة عند حدوث نضح من أحد هذه الخزانات
 -تتضمن الدرلسة :     


 تحديد أماكن تواجد هذه الخزانات. .1


 ) لكل خزان.Capacityتثبيت السعة التصميمية ( .2


 ) .Tanks intigrityسالمتها ( فحص الخزانات والتأكد من .3


 ) المتبقية في كل خزان.Liquid waste volumeتثبيت حجوم النفايات السائلة ( .4


لكافة الخزانات وتحديد  )Feild Rdiological survey( يحقلالمسح االشعاعي ال .5
 .الخزانات الملوث


  ات.     ) لكافة الخزانRadiological characterizationالتوصيف االشعاعي الكامل ( .6


 -:زاناتختحديد اماكن ال      
 -تتوزع هذه الخزانات على ثمان مواقع نووية مدمرة في موقع التويثة وكالتي:     


 ستة خزانات في موقع انتاج النظائر المشعة الروسي: .1


 اربعة خزانات داخل البناية. •


 خزانان خارج البناية. •


 ثالثة خزانات في موقع تصنيع الوقد النووي. .2


 خزانات في محطة معالجة النفايات المشعة. سبعة .3


 خزانان قرب المفاعل الروسي. .4


 خزان واحد في المفاعل الفرنسي. .5


 خزان واحد في السايلو الروسي. .6


 ).LAMAخزان واحد في مختبرات الما ( .7


اربعة خزانات في موقع انتاج النظائر المشعة االيطالي (ال يمكن الوصول اليها حاليا  .8
 ).بسبب دمار البناية


) ال يمكن .Radiochemistry Labعدد غير معروف في مختبرات الراديوكيمياء ( .9
 الوصول اليها حاليا بسبب الدمار الكبير الذي طال هذه المختبرات.
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 -:الهدف
 مراقبة, توصيف وفحص سالمة الخزانات. .1


 .[2]تقليل تأثير االخطار عند حدوث تسرب من احد الخزانات .2
 البيئة والسكان.الحد من اثار المخاطر على  .3


 -):Field Radiological Surveyالمسح االشعاعي الحقلي (
 ):Natural Backgroundقياس الخلفية االشعاعية الطبيعية (اوال: 


) واخرى مصنوعة من مادة اسمنتية st. steelهناك خزانات مصنوعة من مادة الفوالذ (
اعية لمادة الفوالذ والخلفية ومغطات بالتربة االعتيادية لذا يجب قياس الخلفية االشع


االشعاعية للتربة االعتيادية كال على انفراد لتكونا مرجعا للمقارنة عند قياس مستويات 
) Exposure dose rates) ومعدالت التعرض (Contamination levelsالتلوث (


اختيار خزان مصنوع من مادة الفوالذ غير ملوث اشعاعيا كان يستخدم  للخزانات, لذا تم
لمقارنة معدالت  له وتم قياس الخلفية االشعاعية) 1شكل رقم (لخزن الماء المقطر 


تمت جميع القياسات  .المصنوعة من مادة الفوالذالتعرض ومستويات التلوث للخزانات 
  (والذي يقيس معدل التعرض بوحدات  2-2241موديل  )( Ludlumبواسطة جهاز 


Sv/hµ ) ومستوى التلوث بوحدات (c/s.( 


 
 لخزانات الفوالذ  تهخلفي ت):الخزان الذي اعتمد1شكل رقم (
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c/s Sv/hµ  


0.57 0.061 Max 


0.35 0.053 Min 


0.4538 0.0563 Ave. 


 ):الخلفية االشعاعية الطبيعية لخزان الفوالذ1جدول رقم(


الغراض مقارنة معدالت التعرض ومستويات التلوث للخزانات المغطات بالتربة االعتيادية 
مع الخلفية االشعاعية الطبيعية تم اختيار منطقتين مفتوحتين تقعان عند مدخل التويثة لثبيت 


 الخلفية االشعاعية الطبيعية.
 
 
 
 


 -المنطقة االولى:


c/s Sv/hµ  


0.99 0.03 Max 


0.53 0.05 Min 


0.76 0.04 Ave. 


 الخلفية االشعاعية الطبيعية للمنطقة االولى ):2جدول رقم(
  -الثانية:المنطقة 


c/s Sv/hµ  


1.09 0.098 Max 
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0.52 0.043 Min 


0.805 0.0705 Ave. 


 الخلفية االشعاعية الطبيعية للمنطقة الثانية ):3جدول رقم(
 
 


 -:معدالت التعرض ومستويات التلوث للخراناتثانيا: 
 


 موقع انتاج النظائر المشعة الروسي: خزانات -1


 ):RR4,RR3,RR2,RR1الخزانات الداخلية ( •
تم قياس معدالت التعرض ومستويات التلوث للخرانات التي تقع في بناية االنتاج الروسي 
وعددها اربع خزانات وقد بينت القياسات ان جميع الخزانات فارغة من السوائل المشعة وغير 


 ) يظهر معدل تعرض اشعاعي قليل في الجزء السفلي من الخزان.RR1ملوثة عدا الخزان (


  


RR4 RR3 RR2 RR1 Tank 
name 


c/s Sv/h
µ 


c/s Sv/h
µ 


c/s Sv/h
µ 


c/s Sv/h
µ 


 


0.54
7 


0.050 0.51
6 


0.052 0.39
8 


0.071 0.89
8 


0.094 upper 


0.43
0 


0.063 0.37
6 


0.044 0.47
5 


0.076 0.98
6 


0.144 middl
e 


0.36
4 


0.051 0.38
9 


0.053 0.58
7 


0.096 0.92
6 


0.176 lower 


 ) لخزانات االنتاج الروسيc/s) ومستويات التلوث(Sv/hµ(قياس معدالت التعرض  ):4جدول رقم(
 الداخلية







29 
 


 ):خزانات االنتاج الروسي الداخلية2شكل رقم (
 ):RR6,RR5الخزانات الخارجية ( •


ومغطات  تقع هذه الخزانات خارج البناية, عددها اثنان, وهي مصنوعة من مادة اسمنتية
). تم قياس معدالت التعرض (m3 100سعة الخزان الواحد منها  بالتربة االعتيادية,


ومستويات التلوث حول الخزانات من جميع الجهات وعلى السطح العلوي منه. وقد 
 بينت القياسات ان المنطقة المحيطة بالخزانين غير ملوثة.


  )RR5,RR6( االنتاج الروسي يمعدالت التعرض ومستويات التلوث لخزان ):5جدول رقم(


 


                             RR3, RR4    


RR


1,RR2 


RR6 RR5 Tank 
name 


c/s Sv/hµ c/s Sv/hµ  


0.97 0.095 0.60 0.097 Around 


0.66 0.083 0.98 0.080 Upper 
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RR6                                                                              RR5                                            
  


 )RR6,RR5):خزانا االنتاج الروسي الخارجية (3شكل رقم (
 -):IR2,IR1المفاعل الروسي ( اخزان -2


يقع هذان الخزانان خارج بناية المفاعل, وهما مصنوعان من مادة اسمنتية, ومغطيان 
), وهما مشابهان لخزاني (m3 100من الخارج بالتربة العادية, سعة الخزان الواحد منهما 


). لقد بينت القياسات ان معدالت التعرض RR6,RR5الروسي الخارجيين ( االنتاج
ومستويات التلوث حول الخزانين وعلى سطحهما تقع ضمن الحدود الطبيعية عدا 


فانه يظهر تعرضا ملحوضا بسبب التعرية  IR1الجانب المقابل لبناية المفاعل للخزان 
 .[3]التي ازالت التربة عن هذا الجزء من الخزان 


 المفاعل ي) لخزانc/s) ومستويات التلوث(Sv/hµمعدالت التعرض ( ):6جدول رقم( 
 ) IR1,IR2(الروسي


IR2  IR1  Tank 
name 


c/s Sv/hµ c/s Sv/hµ  


1.62 0.096 0.950 0.113 Around 


1.63 0.094 0.960 0.116 Upper 
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IR1                                                                   IR2                                                
 )IR2,IR1):خزانا المفاعل الروسي (4شكل رقم (


 ) :TA1( 2-خزان المفاعل الفرنسي تموز -3


, مصنوع من مادة الفوالذ, السعة التصميمية 2-يقع هذا الخزان في بناية المفاعل تموز
 لملوث.من الماء ا 1m3)) يحتوي على (3m3له (


ظهر من خالل الفحص االشعاعي الموقعي بان الخزان غير ملوث خارجيا وان 
 .[3]معدالت التعرض له تقع ضمن الحدود المسموح بها


c/s Sv/hµ  


0.68 0.059 Max 


0.38 0.041 Min 


0.48 0.051 Ave. 


 )TA1(المفاعل الفرنسي لخزان معدالت التعرض ومستويات التلوث ):7جدول رقم(
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 ) TA1):خزان المفاعل الفرنسي (5شكل رقم (                                              
 -):LA1) الفرنسية (LAMAخزان مختبرات الما ( -4


), السعة التصميمية له 4m-يقع هذا الخزان داخل بناية مختبرات الما تحت االرض (
)10m3ثبتت الفحوصات االشعاعية ), مصنوع من مادة الفوالذ, ال يزال بحالة جيدة, ا


 .[4]االولية له بانه غير ملوث من الخارج 


c/s Sv/hµ  


0.81 0.057 Max 


0.55 0.036 Min 


0.68 0.047 Ave. 


 )LA1( مختبرات الما لخزان قياس معدالت التعرض ومستويات التلوث ):8جدول رقم(
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 )LA1):خزان مختبرات الما (6شكل رقم ( 
 -:RWTS( [5]النفايات المشعة (خزانات محطة معالجة  -5


مصنوعة من  هناك سبع خزانات داخل بناية محطة معالجة النفايات المشعة
 الفوالذ:


فارغة من  ), متشابهة بالشكلRW1,RW2,RW3() وهي60m3ثالث بحجم ( •
 السوائل المشعة ولكنها ذات فعالية اشعاعية عالية:


 ت/ساعةمايكروسيفر  RW1 = (72معدل التعرض مالمس للخزان (
 مايكروسيفرت/ساعة  64 م منه   =1معدل التعرض على بعد 


وغير  فارغة من السوائل المشعة )RW5,RW4() وهي20m3بحجم (اثنان  •
 نشطة اشعاعيا.


 مملوء بالنفايات السائلة ونشط اشعاعيا: )10m3) بحجم (RW6خزان واحد ( •


 اعةمايكروسيفرت/س  61 م من اعلى الخزان =1معدل التعرض على بعد 
) يحتوي على سوائل مشعة بحجم m3 1.5) بحجم (RW7خزان واحد ( •


)0.5m3.وهو نشط اشعاعيا ( 


 مايكروسيفرت/ساعة  46 =  منهم 1معدل التعرض على بعد 
 


 


RW1 


 


RW7 


 


RW6 


 


RW5,RW4 


 خزانات محطة معالجة النفايات المشعة ):7شكل رقم (
 


 -:FF3,FF2,FF1 ([6]خزانات مختبرات تصنيع الوقود النووي ( -6
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) FF1ان بناية هذه المختبرات مدمرة تدميرا كامال, لم يبقى منها سوى خزان واحد كبير(
مصنوع من مادة اسمنتية وعلى شكل متوازي مستطيالت مفتوح من الجهة العليا, فارغ 


) FF3,FF2, وخزانان من الفوالذ ()9شكل رقم ( حاليا, كان يستخدم لتبخير السوائل
فرتين متقاربتين وهما فارغان يحتويان على كميات قليلة من الكدارة يقعان داخل ح


slugde) 8شكل رقم () ولكنهما نشطان اشعاعيا وملوثان.( 
 


FF3 FF2  


c/s Sv/hµ c/s Sv/hµ  


56.1 1.424 0.200 0.214 Max 


36.3 1.203 0.172 0.187 Min 


46.2 1.310 0.186 0.180 Ave. 


نيع الوقود النووي تصمختبرات  يالتعرض ومستويات التلوث لخزان معدالت ):9جدول رقم(    
)FF3,FF2(  


FF3


 


FF2


 


 )FF3,FF2( نيع الوقود النوويتصمختبرات خزانا  ):8شكل رقم (
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 )FF1الثالث( نيع الوقود النوويتصمختبرات خزان  ):9شكل رقم (


 -االستنتاجات:
) خزانا متوزعة 21موقع التويثة هي (أظهر البحث أن عدد خزانات السوائل المشعة في 


على ثمان منشات نووية  مدمرة, وان هذه الخزانات ذات سعات خزنية مختلفة واشكال 
) RW7,RW6مختلفة, بعضها الزال محتويا على سوائل مشعة مثل الخزانين (


) الموجود في بناية TA1الموجودين في محطة معاملة النفايات المشعة والخزان (
) RW1فرنسي والبعض االخر فارغا ولكنه نشط اشعاعيا مثل الخزان (المفاعل ال


) الموجود في بناية LM1الموجود في بناية محطة معاملة النفايات المشعة والخزان (
الحجم الكلي للسوائل المشعة الموجودة في هذه الخزانات  مختبرات الما. وقد تبين ان 


 تقريبا. 3م 25هي 
تي تم الحصول عليها ان اعلى مستوى تلوث يتركز في هذا وقد أظهرت النتائج ال


) 46.2) العائد لمختبرات تصنيع الوقود النووي المدمرة حيث يصل الى ((FF1الخزان
) مايكروسيفرت/ساعة (جدول رقم 1.310عد/ثا واعلى معدل تعرض له يصل الى (
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 معاملة النفايات المشعة في العراق 


 الخالصة


البعاد مخاطرها عن ة النفايات المشعة ركنا اساسيا من اركان ادارة النفايت المشعة جتعتبر معال


االنسان والبيئة وفق ضوابط وسياقات وتعليمات رقابية وطنية او دولية . توجد حاليا في العراق 
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 1050المختلفة االنواع والنشاط االشعاعي وتقدر بحوالي كميات كبيرة من النفايات المشعة الصلبة 


من النفايات المشعة السائلة واعداد كبيرة من  3م  350طن من النفايات المشعة الصلبة واكثر من 


الدروع الملوثة باليورانيوم المنضب او مواقع اخرى ملوثة التربة يمكن ان تنتج عنها مئات االطنان 


)  المتوفرة حاليا ستكون ذات RWTSحطة معاملة النفايات المشعة (من معالجة المشعة . ان م


 اهمية بالغة في معالجة وتهيأة معظم كميات النفايات المشعة المذكورة اعاله .


Abstract 


Treatment of radioactive waste is one of the crucial issues in radioactive 
waste management for protecting human and environment according to 
national and international rules and regulations imposed by regulatory 
bodies .There are huge quantities of different kinds of radioactive waste in 
Iraq. These quantities are estimated to be more than 1050 tons of solid 
radioactive waste and more than 350 m3 


of liquid radioactive waste in addition to large numbers of military tank 
contaminated with depleted uranium or contaminated sites that might 
produced hundreds of tons of radioactive waste .The available Radioactive 
Waste Treatment Station (RWTS) would be of great importance in treating 
and conditioning the major quantity of the for mentioned radioactive 
waste. 


 


 مقدمة  -1


قلقا كبيرا للدول  األستخدامات السلمية المختلفة للطاقة الذرية تسبب النفايات المشعة المتولدة من   


االدارة السليمة للنفايات المشعة هي  وتعتبر لنووية خاصة وشعوب العالم بشكل عام .الصناعية ا


والتي تم تشخيصها منذ ثمانينيات  من المخاطر األشعاعية  حماية صحة االنسان والبيئةالضمان ل


. القرن الماضي بعد ان تفاقمت مشكلة النفايات المشعة وصارت حجومها وكمياتها كبيرة ومقلقة جدا


كميات النفايات المشعة الموجودة في العراق حاليا اضافة الى الكميات المتوقع انتاجها من اعمال  ان
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 3م  350طن من النفايات المشعة الصلبة واكثر من 1050تصفية المنشآت النووية تبلغ اكثر من 


السياسة العامة  من النفايات المشعة السائلة. وقد تم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع


) ووضعت بضوئها مسودة  المنهجية العامة الدارة 2و  1الدارة النفايات المشعة في العراق ( 


). معالجة  النفايات المشعة تعتمد على اسس عديدة تقع في مقدمتها 3النفايات المشعة في العراق (


والقوانين والتعليمات الرقابية  تصنيف وتوصيف النفايات المشعة , االمكانات الفنية المتاحة , االنظمة


والتمويل المادي . وسيتم التطرق بشكل سريع على االسس الخاصة لمعالجة النفايات المشعة في 


منهجية معالجة النفايات المشعة في العراق وسيتم شرح مبسط للعملية التنظيمية الدارة النفايات 


  نفايات المشعة لمعالجة النفايات المشعة.  المشعة  واالمكانات التقنية لمديرية معالجة وادارة ال


 النفايات المشعة في العراق  معاملةاإلطار العام لمنهجية  -2


والمشتقة من السياسة العامة  المباديء االساسية لمنهجية ادارة النفايات المشعة في العراق تضمنت


ة النفايات المشعة جيتعلق بمعالعددا من التعليمات ورد ضمنها ما  الدارة النفايات المشعة في العراق 


 : )3,4,5,6( مايلي


 عدم الخروج على المباديء االساسية للسياسة الوطنية الدارة النفايات المشعة. - أ
للعمل في كافة  اعتبار مبادئ وقاية العاملين من االشعاع وحماية االنسان والبيئة اساسيات - ب


 ة وخزن وطمر النفايات المشعة.جلمنشآت انتاج ومعا


 ة النفايات المشعة والحفاظ على سالمتها  وامنها.حماي - ت


 .تطبيق نظام ادارة الجودة - ث
 :  العمل على تطبيق الخيارات التالية اينما كان ذلك ممكنا - ج


 تجنب انتاج النفايات المشعة والعمل على تقليل انتاجها او حجومها. -اوال   


تها او تدويرها بعد ازالة جو اعادة معالامكانية اعادة استخدام المواد الملوثة اشعاعيا ا -ثانيا   


 .)4( تلوثها


خزن النفايات المشعة الغراض االنحالل االشعاعي الطبيعي ومن ثم تصريفها  -ثالثا     


 .)5( تها جللبيئة بعد رفع السيطرة القانونية عنها او معال
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 تها.جلمعالحين ايجاد الحلول المناسبة لالخزن المؤقت للنفايات المشعة  -رابعا      


اعتبار خيار الطمر النهائي هو الخيار االخير الذي البد منه ضمن سلسلة الخيارات   - ح
 والمعالجات للنفايات المشعة .


االخذ بنظر االعتبار بان السيطرة القانونية والمراقبة الفنية واالمنية المستمرة لمنشآت  - خ
         الطمر النهائي 


 تاخذ وقتا طويال وغير محدد. - د


ة النفايات المشعة وطمرها جلثقة لالجيال القادمة باالجراءات المتخذة الحالية في معالبناء ا - ذ
جيال القادمة حرية اختيار استعادة النفايات لفترات طويلة جدا من الزمن مع منح اال


تها مجددا ولكن يجب تحديد الفترات الزمنية التي يمكن خاللها جالمشعة من طمرها لمعال
 عملية االستعادة .


انتقال النفايات المشعة بين االجيال المتعاقبة يجب ان تستند على اساسيات مهمة تقع في  - ر
 مقدمتها 


 .)5( اساسيات السالمة والوقاية االشعاعية -اوال


 سالمة وامن النفايات المشعة. -ثانيا


 تحديث ادوات تنفيذه بشكل مستمر و التوثيق العلمي والفني المستمر و تطوير -ثالثا


)6(. 


يجوز تخفيف النفايات المشعة واطالقها للبيئة عدا حالة النفايات المشعة المتكونة طبيعيا ال - ز
)  حيث يمكن تخفيفها مع مواد طبيعية ذات  TENORMاو  NORM  او المركزة تقنيا ( 


 تراكيز اشعاعية قليلة جدا وبموجب موافقات الجهات الرقابية. 
 ت المشعة باستمرار.تطوير الكوادر العاملة في ادارة النفايا - س


 اجراء البحوث وتطوير االمكاتات العلمية للكوادر لحل المشكالت العلمية العالقة. - ش
 


 منظومة ادارة النفايات المشعة في العراق -3


 -: )1كما هو مبين بالشكل رقم (تتكون المنظومة 
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 الجهات التشريعية  ( ألبرلمان والحكومة) •
ز الوقاية من االشعاع والهيئة العراقية للسيطرة على  مرك -الجهات الرقابية  وزارة البيئة •


 المصادر المشعة.
 الجهة المركزية الدارة النفايات المشعة ( وزارة العلوم والتكنولوجيا) . •
                                                              الجهة المركزية لمعاملة وادارة النفايات المشعة (مديرية معاملة وادارة النفايات المشعة)                                     •


 في وزارة العلوم والتكنولوجيا .
منتجوا النفايات المشعة  ( وزارات الحكومة المركزية ووزارات اقليم كردستان والجهات غير  •


 الحكومية.
 


 


الجهات التشريعية
الحكومة  و مجلس النواب


الجهات الرقابية
 مركز الوقاية من اإلشعاع– وزارة البيئة 


 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة


وزارة العلوم والتكنولوجيا
 اإلدارة المركزية للنفايات المشعة


 النفايات المشعةوادارةمديرية معاملة 
جمع وتصنيف وتوصيف و معاملة النفايات المشعة 


النهائي وتهيئتها للخزن المؤقت والطمر


منتجو النفايات المشعة
كافة وزارات الدولة 


 الجامعات الخاصة والجهات الغير
حكومية


 


 )1الشكل رقم (
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 مشعةومسؤوليات مديرية معاملة وادارة  النفايات ال مهام -4


بالواجبات ) 2(شكل رقم تقوم مديرية معاملة  وادارة النفايات المشعة في وزارة العلوم والتكنولوجيا 


 التالية:


ة وادارة النفايات المشعة وعلى جوضع الخطط وتهيئة كافة المستلزمات المطلوبة لمعال .1
 ضوء التشريعات الوطنية النافذة وبما يتوافق مع المعايير الدولية.


 إلستراتيجية الخاصة بإدارة النفايات المشعة في العراق. تطبيق ا .2


استالم النفايات المشعة الموجودة حاليا او التي تنتج مستقبال او المصادر المشعة  .3
وفق التشريعات والضوابط والسياقات المستنفذة من الجهات الحكومية او غير الحكومية 


 الخاصة بالمديرية.


 )NORM(ة النفايات المشعة الناتجة طبيعيا جني على معالاالشراف الفو تقديم االستشارات  .4
.  


تها وترزيمها ونقلها جلالمواد واالجهزة والمعدات او معا. تقوم المديرية باعمال ازالة تلوث 5


او التخلص منها نهائيا بعد استحداث االستراتيجية وخزنها لفترات قصيرة او طويلة االمد 


 .  الخاصة بذلك


العمل الالزمة لكافة النشاطات في مواقع عمل المديرية ووضع خطة طوارئ  . اعداد سياقات6 


 لمعالجة الحاالت الطارئة والحوادث.


 .التوصية برفع السيطرة القانونية عن المواد المشعة التي ازيل خطرها االشعاعي.7


المشعة  . اجراء دراسات الجدوى الختيار مواقع ألنشاء الخزن المؤقت والطويل االمد للنفايات8


 وفق المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .


 . اعداد وتهيئة وحفظ وتوثيق كافة الوثائق والتقارير والمعلومات للنفايات المشعة .9


 . لتنفيذ فعاليات وانشطة المديرية اعداد الموازنات المالية التقديرية .10
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مديرية وتأهيلها لمواكبة متطلبات العمل والتطور العلمي في مجال . تطوير الموارد البشرية لل11


 معاملة وادارة النفايات المشعة .


 


 


 الهيكل التنظيمي لمديرية معاملة وٕادارة النفايات المشعة) 2شكل رقم (


 


قسم                 


السالمة     


إلشعاعية وحماية ا


 


 قسم


ة النفايات المشعةجمعال  


 


والتطوير شعبة البحث  شعبة  إدارة الجودة 


 


 مديرية معاملة وٕادارة النفايات المشعة


القسم          


 اإلداري والمالي


 قسم


إدارة النفايات 
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مقبرة النفايات المشعة الروسية


 مخزن النفايات – المونوليث
المشعة ذات النشاط االشعاعي 


العالي


مسقف استالم النفايات 
المشعة


   


محطة معاملة النفايات 
RWTS    المشعة


 


 عة) مجمع ابنية ومنشآت مديرية معاملة وادارة النفايات المش3شكل رقم (


 االمكانات التقنية لمديرية معاملة وادارة النفايات المشعة -5


 )3(شكل رقم  مخازن النفايات المشعة 5-1


  Monolithمخزن المونوليث      5-1-1  


 م 6.10ع  وارتفا مx   10.5م36فوق مستوى سطح االرض  ةكونكريتيعبارة عن كتلة مخزن ال


القنوات العمودية تستخدم إلغراض  . م 4مق سم وع 40قناة عمودية بقطر  80ويحتوى على 


 للنفايات المشعة الصلبة ذات النشاط اإلشعاعي )  Radioactivity Decay(  يـالل اإلشعاعـاالنح


 .طن  10حمولة المخزن مغطى بالتراب من ثالثة جهات ومزود برافعة كهربائية  العالي .
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 ) مخزن استالم النفايات المشعةالمسقف (  5-1-2


طن  10حمولة  م مع رافعتين جسريتين 9وهيكل حديدي  وسقف بارتفاع  م x 21 م 49قف المس


الستالم النفايات المشعة قبيل اجراء القياسات التوصيفية والتصنيفية  عليها   يستخدملكل منهما . 


. توجد حاليا في المسقف  2012ومن ثم تحويلها الى المخزن المؤقت الذي سيباشر ببنائه عام 


) تاالسمن( باستخدام القير او  هيأةمة و جعلى نفايات مشعة معال تحتويحاويات كونكريتية و يل برام


. 


 المحطة الروسية لخزن النفايات المشعة -5-1-3


م وتحتوي على  x 4م  x 15م  60المحطة عبارة عن كتلة كونكريتية فوق سطح االرض بابعاد  


شعة الصلبة لفترات طويلة وخزانين للنفايات المشعة بئر كونكريتي  لخزن النفايات الم 120اكثر من 


بالنفايات المشعة في الوقت  وهما عديما الجدوى حاليا. المحطة مليئة 3م 150السائلة سعة كل منهما 


 ر. الحاض


 تتكون هذه المنظومة من: خزن النفايات المشعة السائلة:  -5-1-4


لكل  3م 60سعة )st.stالستانلس ستيل  (اثالثة خزانات مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ   - أ
 . ILWم لخزن النفايات المشعة السائلة متوسطة المستوى االشعاعي منها وتستخد


لكل منهما  3م 20سعة   (st.st)مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ  اربعة خزانات  - ب
 . LLW  منخفضة المستوى االشعاعي النفايات المشعةلخزن ويستخدمان 


ة جلمن مواقع انتاجها الى محطة معا  ILWقل النفايات المشعة السائلة عربة حوضية لن - ج
 . 3م 3سعة  RWTS    النفايات المشعة


 ة النفايات المشعةجلمعا 5-2


 ة النفايات المشعة جل(محطة معا ة النفايات المشعة في بناية متخصصةجلتجري عمليات معا


RWTS  المحطة مهيأة الستقبال النفايات المشعة  .  2م 9000) تبلغ مساحتها االجمالية اكثر من


تتكون تها وتهيأتها للخزن المؤقت او للتخلص النهائي منها. جلومعا LLW, ILWالصلبة والسائلة 


من وحدات معالجة النفايات المشعة الصلبة والسائلة ووحدات ازالة التلوث   RWTSالمحطة 
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كبس النفايات المشعة القابلة للكبس  االشعاعي يشملها منظومة الغسيل (اللوندري)  ومنظومة


ووحدات تهيأة النفايات المشعة للخزن الطويل االمد باستخدام طريقتي السمنتة والتقيير. تجري اعمال 


المراقبة للمحاليل الكيمياوية سواءا الملوثة اشعاعيا  او غيرها في مختبر متخصص ويجري العمل 


يات المشعة. سيتم التطرق الى وصف المنظومات حاليا على تجهيز مختبر متخصص لتوصيف النفا


بشكل مختصر وسيتم تسمية تلك المنظومات او وحداتها حسبما جاء في تقرير تحليل المخاطر 


). توجد ايضا في المحطة منظومات خدمية متعددة مثل منظومة التهوية الرئيسية   7االولي للمحطة (


 RWTSالمظغوط , هواء التنفس . . . الخ . محطة الخاصة , منظومات الماء الال ايوني , الهواء 


حاليا خارج الخدمة بسبب وجود بعض النواقص التشغيلية مثل لوحات السيطرة الكهربائية او تحكيم 


بناءا على  RWTSالتهوية الخاصة للبناية . وقد اتخذت وزارة العلوم والتكنولوجيا قرارها باعادة تأهيل 


 .   2012-2011خصصية في الوزارة , وسيتم ذلك خالل االعوام دراسات مستفيضة اجرتها جهات ت


 


 


 RWTSمحطة معاملة النفايات المشعة ) 4(شكل رقم 
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 ة النفايات الصلبة المشعة :جوصف وحدات معال 5-2-1


تتكون وحدة معالجة النفايات الصلبة المشعة من عدد من المنظومات تبين فيما يلي                  


 ها والمنظومات الساندة لها :الوحدات وعمل


 ) :82وحدة (  - 5-2-1-1


الصلبة وبعدة  الموادوهي الوحدة المتخصصة في أزالة التلوث من االجهزة والمعدات الملوثة من     


 طرق 


: وتشمل التغطيس بالحوامض والقواعد والغسل بواسطة محاليل  طرق االزالة الكيمياوية)  اوال        


 العزك بالقطن والقماش .ة و يحامضية وقاعد


ت ـلرش بالماء تحكاوتشمل القصف بالرمل أو عنصر قاشط   طرق االزالة الفيزيائية :)   ثانيا       


 ضغط عالي أو العزل بعنصر قاشط .


 : تشمل الرش بالماء أو الحوامض والقواعد وبضغط طرق االزالة الفيزيائية الكميائية)  ثالثا       


 عالي .


بار طريقة االزالة على عدة عوامل منها ابعاد الجهاز ، المستوى االشعاعي ، ويعتمد اخت


 نوع التلوث ونوع الجهاز .


 من : 82وتتكون الوحدة  


 منظومة العصف الرملي :  أوًال /


مع منظومة سحب الرمل وقذفه باستخدام الهواء  م ) x 3م  x  4م 4وهي كابينة بسعة (         


 المضغوط     


بار) على المواد الملوثة الزالة تلوثها . يمرر غبار الرمل على مرشحات خاصة في أعلى  8(     


 . الكابينة
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 كمنظومات توليد الهواء المضغوط ومنظومات توليد هواء التنفس . الوحدات المساعدة :     


 


 ثانيًا / منظومة الطالء :


المشعة الصلبة وعدم  ى النفاياتتخدم لتثبيت التلوث علوهي كابينة من الفوالذ الكربوني تس 


منظومة  وتوليد الهواء المضغوط (السماح بأنتشاره في الجسم الصلب وترتبط بوحدات مساعدة 


 .     )سحب الهواء


 ):    Fume Hood/ منظومة سحب االبخرة (  ثالثاً 


عن تستخدم الزالة التلوث  (ST.ST)تتكون المنظومة من صندوقين من الحديد المقاوم للصدأ 


النفايات الصلبة المشعة الصغيرة ( يمكن تداولها باليد ) مستخدمين لذلك الماء ، محاليل 


) 61منظومة التهوية الرئيسية , منظومة (  هيحامضية، محاليل قاعدية ووحداتها المساعدة 


 ) منظومة توليد البخار .64)  و وحدة (68لتجهيز الماء والمحاليل , خزان التصريف (


 : ) Glove Boxes( ندوق القفازات/ صرابعًا 


ن عيستخدم الزالة التلوث االشعاعي م ) و x 1م x 3م1تتكون المنظومة من صندوق (  


) ومن  12االجهزة الصغيرة او المواد الصلبة بأستخدام المحاليل نفسها ومزودة بقفازات عدد ( 


 داتها المساعدة : ـوح


بار, منظومة التهوية  50ة ذات ضغط وحدة الضغط العالي لضخ محاليل تنظيف المضخ 


 ).64) و وحدة البخار (68الرئيسية, خزان التصريف (


 : ) Frog – suit room/ منظومات قاعة ( خامساً 


م ) الزالة التلوث االشعاعي من المعدات والمواد الصلبة x 12  مx 10م 10تستخدم هذه القاعة (  


 -ن من :الكبيرة الحجم وذات مستوى اشعاعي عالي وتتكو 
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) م يستخدم لتغطيس 6×1×1بأبعاد ( )st.st ( حوض معدني مصنوع من الحديد المقاوم للصدأ# 


يل عمليات ازالة التلوث . يرتبط الخزان بمنظومة لصلبة الملوثة الكبيرة الحجم لتسهالمواد ا


ائل تجهيز المحاليل الكيمياوية (حامضية وقاعدية وماء بضغط عالي ) مع امكانية تدوير السو 


 داخل الخزان.


محاليل الكيمياوية ومجهزة بنفس ال )(st.st ارضية القاعة مبطنة بصفيح الحديد المقاوم للصدأ# 


 المجهزة   


 غطيس اعاله.لخزان الت      


) لتجهيز المحاليل , منظومة التهوية الرئيسية , خزان 61الوحدة ( ومن وحداتها المساعدة :      


طن) ,  25طن) , رافعة جسرية ( 25توليد البخار , عربة () ل64), وحدة (68تصريف (


 ) تزويد الماء والمحاليل االخرى من وحدة الضغط العالي . 2قاذفات ماء عدد (


 )  Shielded cell / الخلية المصفحة ( سادساً 


سم ومبطنة من الداخل بصفائح  80م  سمك   x 3.5م  x 2م  2الخلية الكونكريتية بأبعاد 


 50م للصدأ  تستخدم الزالة التلوث للمواد ذات التعرض االشعاعي العالي يصل الىحديد مقاو 


rad / hr)  ) طن ومنضدة من الحديد المقاوم للصدأ ووتتحمل  2.5). تتوفر في الخلية رافعة (


يادي أطن ومجهزة بعدد من النوزالت الزالة التلوث بالمحاليل الكيمياوية ومزودة ب  (40)حمولة


م ) من سقف الخلية ألدخال  2×2اب ( ـــبـزودة بـللتعامل مع المواد الصلبة ومميكانيكية 


واخراج المواد ، ومن وحداتها المساعدة : وحدة الضغط العالي للمحاليل , وحدة التهوية 


 ) طن . 25)  والرافعة الجسرية حمولة (  68الرئيسية , خزان تصريف للوحدة( 


 )  72الوحدة (  5-2-1-2


ة النفايات المشعة الصلبة بدون أجراء عملية أزالة ولكن جالوحدات المتخصصة في معالوهي من  


لتر وعادة تكون  220في براميل سعة   100راميل سعة الب بأجراء عمليات تقليل حجمها وذلك بكبس


 نفاياتها ذات الفعالية االشعاعية القليلة وتتكون من :
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لتقطيع القطع الحديدية الغير قابلة للكبس  استيلين )منظومة التقطيع ( بالزما او اوكسي   -   


 . لتر 220الى قطع ذات قياسات اقل من قياسات البراميل سعة 


لتر  100سعة  طن لكبس البراميل 60مكبس بقدرة   المعدات الموجودة في هذه الوحدة هي :  


 .كبس ) تعمل بين موقع التقطيع وال  mono railاحادية ( جسرية سقفية رافعة   ,


 ومن وحداتها  المساعدة : منظومة التهوية الرئيسية للمحطة  و منظومة توليد الهواء للتنفس 


 )  73الوحدة (  5-2-1-3


لى  نفايات وي عتوالتي تح خرسانةلتر ) بال 220البراميل سعة (  تعمل هذه الوحدة على تصليد 


لتر داخل البرميل سعة  100سعة معدنية مكبوسة  او غير مكبوسة اوتصليد البراميل المكبوسة 


 وتتكون هذه الوحدة من : لتر  220


بواسطة  منضدة الهزاز الميكانيكيالى خرسانة : مزود بخالط وخرطوم نقل ال الخرسانةخالط # 


 مضخة ديالسكو الفراغية.


 ةخرسانمنضدة هزازة : وهي تمثل محطة تغليف النفايات المشعة الصلبة الموجودة في البرميل بال#  


 طاطي .م الذي   يصلها عن طريق خرطوم


 ومن المنظومات المساعدة لهذه الوحدة :  منظومة التهوية الرئيسية للمحطة وشبكة الماء الصناعي.


 )اللوندري ( غسيل المالبس الملوثة  وحدة  5-2-2 


 تتكون هذة الوحدة من :


 تحت االرض يننخزاو صندوق قفازي لعزل المالبس الملوثة ,  مجففو ثالثة غساالت # 


 ن النفايات المشعة السائلة .ز لخ  3م5و   3م 2سعة  


 ة النفايات المشعة السائلةجلوحدة معا 5-2-3
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 تتكون هذة الوحدة من:


 خزانات استالم النفايات المشعة السائلة وهي على ثالثة انواع : -أ


 لنشاط االشعاعي.للنفايات المشعة العالية ا  3م 60 . كبيرة سعة St.Stثالثة خزانات   .1


 لكل منهما للنفايات المشعة السائلة المشكوك بها. 3م 20سعة  St.St. خزانين 2


ة جلماء الملوث الناتج من عمليات معالكل منهما لل 3م 20سعة  St.St. خزانين  3     


    النفايات المشعة


 السائلة.         


   للماء المقطر. 3م 20سعة   St.St. خزان واحد 4


 رج إزالة التلوث( برج التبخيير).ب -ب 


 وحدة تجهيز القير .  -ج


 وحدة اللوفا الخاصة بمزج القير مع النفايات المشعة المركزة .   -د


 الخلية الحارة .   -ـه


العوامل المساعدة للعمليات الكيماوية لتعديل الحامضية او  (وحدة تجهيز المواد الكيماوية    -و


. )ة النفايات المشعة السائلةجبرج إزالة التلوث الخاص بوحدة معال إلضافة المواد المضافة إلى


وتجرى حاليا اعمال تنفيذ وحدة  في برج التبخير تعاني هذة الوحدة من مجموعة من المشاكل


  تعمل بطريقة الترسيب الكيمياوي. متنقلة لمعالجة للنفايات المشعة السائلة


 Utilities  الوحدات الخدمية  5-3 


 2-عدد ج تبريدابر او  طن تبريد 125سعة  مبرداتتبريد البناية وتتكون من ستة منظومة  .1
 . الماء البارد او القادم من ابراج التبريد ومضخات توزيع
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  وتتكون من : وحدة التهوية الخاصة .2
 غساالت الهواء الداخل للبناية.أ. 


 ساحبات الهواء ( مختلفة).ب. 


 منظومة مرشحات الهواء .ج. 


 . 2عدد/ مسخنات ماءاء الساخن للتدفئة وتتكون من ة الممنظوم .3
 منظومة الماء الالايوني. .4


 منظومة الهواء المضغوط  . .5


 لكل منها.  3م5سعة  2خزانات استالم الحامض والقاعدة عدد/  .6


للحوامض والقواعد  3م1سعة  المواد الكيماوية وتتكون من ثالثة خزانات توزيعمنظومة  .7
  غط عالي:ضطات كهربائية ومضخة خاصة ذات ومجهزة بخال والماء الاليوني


 . KVA 600مولد الديزل  .8
 طن . 5 غالية لتوليد البخار  .9


  منظومة انتاج هواء التنفس.  .10
 االستنتاجات -6


ان كميات النفايات المشعة الموجودة في العراق والتي تم ذكرها تتطلب معالجتها في منشآت خاصة 


تي يتطلب اعادة تأهيلها واالستفادة من امكانياتها الفنية . مثل محطة معالجة النفايات المشعة وال


تعمل مديرية معاملة وادارة النفايات المشعة حاليا على وضع الخطط الالزمة لتأهيل المحطة خالل 


االعوام القادمة لتخليص االنسان والبيئة من المخاطر االشعاعية وبموجب القوانين والتعليمات 


 المجال.الوطنية النافذة في هذا 
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Tenth  Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Erbil , 12-16 Dec. 


Conditioning Spent Sealed Radiation sources with best 
condition to reduce Radiation Exposure risks 


Firas M. Radhi1                       Dr.saladin Tikrity2                   Ahmed Faris Ali3        


Ministry of science and technology (Iraq)               atomic energy commission of Syria                             atomic energy 


commission of Syria 


تهيئة مصادر مشعة مستهلكة بافضل الشروط لتقليل مخاطر العرض 


 االشعاعي


               3عليالمهندس احمد فارس          2د. صالح الدين تكريتي                      1فراس محمد راضي


 رية    وزارة العلوم والتكنولوجيا(العراق) هيئة الطاقة الذرية السورية   هيئة الطاقة الذرية السو 


 ملخص 


تم تحديد ثالث مصادر مشعة مغلقة مستهلكة مجهولة الهوية ذات حاويات متصدعة، من 


هيئة  –مجموع عدة مصادر مشعة مستهلكة مخزنة في مستودعات مكتب إدارة النفايات المشعة 


 200الطاقة الذرية السورية، ألجل تهيئتها بواسطة تغليفها في طبقة بيتونية داخل براميل سعة 


لتر. تم التعرف على المصادر المشعة المستهلكة المراد دراستها، فكان احد المصادر من مصدرات 


. تم قياس معدل الجرعة االشعاعية على سطح  60Coاشعة غاما و يحتوي على النظير الكوبالت  
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مللي كيوري  88.5وحسب النشاط اإلشعاعي فكان  عةمايكروسيفرت/سا 80حاوية المصدر فكانت 


. 


لمصدران اآلخران هما ايضا من مصادر اشعة غاما و يحتويان على النظير السيزيوم  ا
137Cs300معدل الجرعة االشعاعية على سطح حاوية كل منهما فكانت       . تم قياس 


بعد تهيئة  مللي كيوري. 2.7وحسب النشاط اإلشعاعي لكل منهما فكان  /ساعةمايكروسيفرت


ل الجرعة االشعاعية على سطح البراميل المهيأة فكانت كالتالي: المصادر الثالث، تم قياس معد


( الخلفية االشعاعية الطبيعية لمنطقة عمل  60Coلبرميل الكوبالت   عةنانوسيفرت /سا 250


) أي أن معدل الجرعة انخفض بمقدار  عةنانوسيفرت /سا 150 - 100التهيئة يتراوح بحدود  


 137Csة على سطح البرميل الحاوي على النظير السيزيوم  مرة . أما معدل الجرعة االشعاعي 320


 مرة . 21.5 بحواليمايكروسيفرت / سا أي أن معدل الجرعة انخفض  28فكانت 


 


Abstract  


Three Spent Sealed Radiation sources (Spent-SRS), with deformed 
containers, have been segregated from many Spent SRS. These sources 
stored in Radioactive Waste Management Office (RWMO) of Atomic Energy 
Commission of Syria (AECS). The three sources have been conditioned with 
concerte in 200 liter drum. 


The first radioactive spent source was 60Co. The exposure rate on its 
container surface and its activity has been measured. The measurements 
were 80 µSv/h and 88.5 mCi respectively . 


The last tow radioactive spent sources were 137Cs. The exposure rate 
was 300 µSv/h for both and 2.7 mCi  as activity . 


After conditioning the results of exposure rate shown that 60Co drum 
has 250 nSv/h ( the B.G for the zone was around between 100-150 nSv/h ) , 
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i.e the exposure rate decreased 320 times, while  28  µSv/h for 137Cs drum , 
i.e it decreased about 21.5 times. 


 


 


 


 مقدمة


 لمشعة المستهلكة في دول العالم وخاصة لدى الدول المتقدمةهناك الكثير من المصادر ا


االهتمام  د، وازداكبيرة بناحية أمان لهذه المصادر وقدأولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية,


والذي تسبب في موت  1987المأساوي في البرازيل عام    (Goiania)أكثر بعد حادث غوايانا  


واسعة جدًا من المدينة و بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربعة أشخاص و تلوث مناطق 


كنتيجة لذلك، مشروعًا خاصًا لتحديد ومعالجة مشكلة المصادر المشعة المستهلكة بفعاليات مخطط 


تكمن الوسيلة المفضلة لتقليل أخطار حوادث المصادر المشعة المستهلكة هي في تهيئتها (  لها.


Conditioning (  معزولة حاويةضمن matrix   ليسهل تداولها ونقلها ثم بعد ذلك من خالل


 تأسس .] 1 [التخلص منها بطريقة يتم الحفاظ فيها على البيئة وضمان عدم تعرض عموم الناس


 [ Spent Sealedبرنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المصادر المشعة المغلقة المستهلكة


Radioactive Sources  )Spent SRS( [  لمساعدة الدول االعضاء في جهودهم  1991عام


يحتوي هذا  و أو المواقف التي من الممكن أن تحدث فيها تعرضات غير مبررة لتجنب الحوادث


بشكل   Documents  Technicalالبرنامج على معلومات تقنية على شكل وثائق تقنية 


 منشورات و تدريب  و متطلبات أخرى.


 : الهدف من البحث


عملية لتحديد أفضل الشروط لتقليل خطر التعرض اإلشعاعي الذي يتعرض له العاملون سة درا


 واألشخاص اآلخرون أثناء تداول النفايات المشعة.
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 الجانب النظري
إن ابسط وأفضل طريقة لتهيئة مصدر مشع مستهلك هو إحاطته بطبقة من البيتون داخل       


أن تكون حاوية النفايات المتكونة طردا من النوع  لتر بحيث يصبح من الممكن 200برميل سعة 


A   وهذه الطريقة تتحدد فقط بالنشاط اإلشعاعي للمصدر ] 2 [    وتتبع تعليمات دليل النقل .


المستهلك. ويمكن اعتبار التهيئة خطوة مهمة  من خطوات إدارة السالمة للمصادر المشعة 


ك من أهم العوامل المؤثرة على عملية التهيئة. المستهلكة. وتعتبر حالة المصدر المشع المستهل


فإذا كانت حاوية المصدر تعاني من التصدع وبالتالي هناك تسرب للمادة المشعة، فيجب أن يحاط 


 أي تجنب حدوث تلوث إشعاعي. در بحاوية إضافية ألجل سالمة نقله وتهيئتهالمص


صادر المشعة المستهلكة، ر) مناسبا لتهيئة الكثير من الملت 200يعتبر حجم البرميل (


من قبل العاملين وبنفس الوقت كافية لمنع عموم  ةحيث ان حجمها مناسبا لعملية تداولها بسهول


. كما أن هذا النوع من أثناء أي خطا يحدث عن طريق الصدفةالناس من التعرض اإلشعاعي 


 .] 3 [ البراميل متوفر في كل بلدان العالم ويمكن الحصول عليه بسهولة


 . التدريع المناسب        


من الضروري إجراء الحسابات المتوقعة لمعدل الجرعة على سطح الحاوية التخاذ القرار         


. ويتم الحساب بمساعدة ] 3 [المناسب بعدد المصادر التي من الممكن تهيئتها في نفس البرميل


) وقانون  HVL Half Value Layer ( بعض الثوابت مثل ثابتة غاما وقيمة سماكة النصف


 التربيع العكسي بشكل جيد. 


فإذا اعتبر المصدر المغلق مصدر نقطي فيمكن إيجاد معدل الجرعة ولمسافة معينة عن المصدر 


 من العالقة :


D =  Γ  ( A/d 2  )                    1 


 ). mSv/h(   ) بوحدات مللي سيفرت / ساعة dose rate= معدل الجرعة (  D   حيث
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       Γ ثابتة غاما =  )gamma constant  بوحدات مللي سيفرت /ساعة لمسافة متر واحد (


 ) mSv/h at 1 m from a 1 GBq sourceمن مصدر    مشع نشاطه االشعاعي كيكا بكرل ( 


. 


         A  ) النشاط اإلشعاعي بوحدات كيكابكرل =GBq (. 


          d  ) البعد عن المصدر بوحدات متر =m ( . 


وبالتالي يمكن إيجاد النشاط اإلشعاعي للمصدر إذا تم معرفة معدل الجرعة. كما انه من     


بدون الحاجة إلخراجه من الحاوية وذلك  كالنشاط اإلشعاعي للمصدر المستهل تخمينالممكن 


بقياس معدل الجرعة باستخدام جهاز قياس للجرعة على بعد متر واحد من السطح.  وبقياس أبعاد 


وية يمكن تقدير سمك الدرع الرصاصي. وبالتالي يمكن تصحيح معدل الجرعة نتيجة التوهين الحا


 وذلك بحساب قيم عدد سماكات النصف للدرع، حيث: 


X / HVL = n               ( 2) 


 = عدد سماكات النصف.  nحيث          


              X ) سمك التدريع بوحدة سم =cm(. 


     2n:] 3 [معدل الجرعة المقاسة بواسطة العامل  وبالتالي يمكن تصحيح


 حيث أن هذه القيمة تمثل عدد مرات تخفيض معدل الجرعة نتيجة الدرع.


 الجانب العملي والقياسات


 انقسم الجانب العملي إلى جزأين رئيسيين : 


 عملية التعرف على هوية المصدر: والتي من خاللها يتم توصيف المصدر من حيث:  -1


 أ. الشكل والحجم.      
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 ب. تحديد النظائر المشعة بواسطة مطيافية غاما.      


 ج. تحديد النشاط اإلشعاعي للنظير.      


 متر.  1د. قياس معدل الجرعة في نقطتين األولى على سطح الحاوية والثانية على بعد        


سالمة حاويته باإلضافة اختيار طريقة تهيئة المصدر المستهلك اعتمادا على هيئة المصدر و  -2


 إلى معدل الجرعة االشعاعية الناتجة عنه .


 األجهزة المستخدمة .  


 منظومة مطيافية غاما -      


والذي ممكن ربطه مع حاسوب    nano Assistاستخدم كاشف وميضي محمول موديل       


 شخصي. تتألف المنظومة من :


بلورة يوديد الصوديوم المشابه بالثاليوم   الكاشف اإلشعاعي : وهو كاشف وميضي من نوع  -1


NaI (Tl)    ذات حجمx 2" 2" .مع ملحقات متكاملة لتجميع الطيف وخزنه 


والذي يمكن من خالله تحليل    win TMCAبرنامج تحليل الطيف   مع حاسوب شخصي -2


 النبضة الناتجة والتعرف على النظير المشع.


 معايرة المنظومة   -      


كيلو  661.6ذي الطاقة  137Csالمنظومة بواسطة مصدر نقطي من نظير تم تعيير 


 عايرة وطيف الخلفية االشعاعية.ميوضحان طيف ال  (a,b)2 و (a,b)1 الكترون فولت والشكالن


 جهاز قياس معدل الجرعة االشعاعية -     
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لقياس معدل الجرعة االشعاعية، حيث أن  FH40G-Lاستخدم جهاز محمول نوع  


تعطى باجزاء السيفرت / سا. حيث تم قياس معدل الجرعة االشعاعية للمصادر المشعة  قراءته


 متر. 1المستهلكة في نقطتين األولى على سطح الحاوية واألخرى على بعد 


 صادر المستهلكة  . فرز الم


تم اختيار عدد من المصادر المشعة المستهلكة الموجودة في مكتب إدارة النفايات 


ة دير الحجر التابع لهيئة الطاقة الذرية السورية ألجل تهيئتها و تم فرز ثالث المشعة في منطق


 مصادر مشعة مستهلكة ذات حاويات متصدعة وهي كالتالي:


 . مصدران توأمان ذات حاويات اسطوانية كان قد تم استالمهما من هيئة استصالح األراضي. 1


 ة العامة لألسمدة.. مصدر ذو حاوية كروية كان قد تم استالمه من الشرك2


 توصيف المصادر  -      


 أ. توصيف المصدرين التوئمين              


متر من الحاوية لالستفادة من القراءة في حساب النشاط  1تم إجراء القياس من على بعد        


اإلشعاعي للنظير المشع. كما تم تجميع طيف المصدرين وتحليله، حيث تم التعرف على النظير 


 يبين طيف المصدر. (c,d) 1، والشكل  137Cs ع وهو نظير السيزيوم  المش


وبقياس أبعاد حاوية المصدر وباعتبار أن المصدر هو مصدر نقطي وباالعتماد على قيم سماكات 


المذكورة اعاله، استطعنا إيجاد قيم معدل التعرض من على بعد  2,  1النصف وتطبيق المعادالت 


ك حساب النشاط اإلشعاعي للمصدر وعند إعادة العملية للمصدر الثاني متر واحد بدون تدريع وكذل


) يبين التوصيف الكامل للمصدرين مع  1اتضح أن المصدرين لهما نفس البيانات. والجدول (


 نتائج الحسابات.


 ب . فحص التلوث                
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ض الناتجة تم أخذ لطخة من نقاط متعددة من على سطح الحاوية وتم قياس معدل التعر 


وهي اكبر من الخلفية االشعاعية للمنطقة التي تتراوح ما  عةنانو سيفرت / سا 230عنها، فكانت 


. مما يعني أن هناك تسرب للمادة المشعة إلى خارج عةنانو سيفرت / سا  150-100بين  


 الحاوية نتيجة التآكل الحادث بسبب سوء التخزين. 


 الحاوية الكرويةتوصيف المصدر ذو ج.                


تم تكرار طرق العمل السابقة مع الحسابات لهذا المصدر ، حيث تم التعرف عليه واتضح انه     


 60Coنظير


 . درالمصادناه يبين التوصيف الكامل لهذا  ) 2( والجدول (c,d) 2موضح في الشكل  وطيفه


لك) 1ئكجخهك ( ـ ئكقئ شي  137Cs لمصدر نظير ئكةه


 سمك الدرع X القطر سم


 سم


 معدل الجرعة 


  حعلى السط


µSv/h 


معدل الجرعة 


 على بعد  


 متر 1


µSv/h 


HVL 


 سم 


N عدد سماكات


 النصف


X/HVL  


عدد مرات توهين 


الجرعة 


 االشعاعية 


2 n 


معدل الجرعة 


 بدون تدريع


متر 1على بعد
µSv/h 


 


النشاط اإلشعاعي 


 للمصدرالمدروس


 mCi 


4 2 300 1.18 0.6 3.33 10.07 11.8   2.7   


شخذ مطيذئك):  2ئكجخهك  (  ل لك ك ـ ئكقئ شي  60Coةه


 سمك الدرع X القطر سم


 سم


 معدل الجرعة 


  حعلى السط


µSv/h 


معدل الجرعة 


 على بعد  


 متر 1


µSv/h 


HVL 


 سم 


n  عدد


سماكات 


 النصف


X/HVL  


عدد مرات توهين 


الجرعة 


 االشعاعية 


2 n 


معدل الجرعة 


 بدون تدريع


 متر1على بعد


 mSv/h 


شعاعي النشاط اإل


 للمصدر المدروس 


mCi 
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24 12 80 1.17  1.2  10 1024 1.179   
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) طيف 2(الشكل                                   137Cs) طيف المصدر المشع   1الشكل (


 60Coالمصدر المشع  


 عملية التهيئة     


 ] 3 [   ] 2 [أ.   المواد المطلوبة               


لتر وتم التأكد من خلو جدرانه الداخلية والخارجية   200سعة  ستانلس ستيل . تم إحضار برميل1


 من أي تشوهات ويجب أن تكون هذه الجدران مطلية أيضا.


سليح تالءم شكل وأبعاد المصدر والبرميل. وتم تصنيع من هذه . تم إحضار قضبان حديد ت2


ملم . هذه الشبكة االسطوانية لها  1000وطول    ملم 470القضبان شبكة بشكل اسطواني وبقطر 


         قاعدة من أربعة قضبان يتم غرسها في الخلطة البيتونية.


ضبان التسليح بحيث يمكن . تم تصنيع اسطوانة معدنية قطرها اقل بقليل من قطر شبكة ق3


وضعها داخل االسطوانة. تكون فائدتها تحديد شكل قالب الخلطة البيتونية إضافة إلى انه سيكون 


 درع إضافي.


سم من جميع  5. تؤخذ قياسات الشبكة واالسطوانة الداخلية بحيث يكون هناك فراغ حوالي 4


 الجوانب بين السطح الداخلي للبرميل والشبكة الداخلية


  


 


 


 


d d 
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 ) االجزاء الرئيسية3شكل (                                      .


 ب.  خطوات عملية التهيئة                


 تم العمل وفق الخطوات التالية :


متر على األرض في المكان الذي ستتم  x 3 3. تم وضع رقاقة بالستيكية (البولي اتيلن) بأبعاد 1


 فيه عملية التهيئة.


وضع البرميل على الرقاقة وتم تغطية السطح الخارجي للبرميل بالكامل برقاقة أخرى من تم . 2


البالستك وذلك لحماية سطح البرميل من الخلطة المتناثرة. هذه الرقاقة تلصق من األعلى بشريط 


 سم.  10الصق بحيث تلتف إلى داخل البرميل لمسافة 


أجزاء رمل إلى جزء اسمنت ثم أضيف  3بنسبة . تم خلط كمية كافية من االسمنت والرمل و 3


 الماء. وبعد التجانس تم صب الخليط داخل البرميل والى مسافة ثلث البرميل.


 . تم غرس شبكة قضبان التسليح في الخلطة حتى تصل قرب قاعدة البرميل. 4
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 . تم وضع االسطوانة المعدنية داخل الشبكة.5


 


 


 


 


 


      


ب4سقك (                             ذقا ل  ) ئإلجرئ؟ 


 سم تحت غطاء البرميل. 10. أضيفت باقي الخلطة إلى باقي فراغات البرميل والى مسافة 6


 . يتم تحريك المزيج باستمرار بواسطة عصا خشبية  لمأل الفراغات.7


         . تم صب غطاء البرميل بالخليط .8


  صبح البرميل جاهز الستقبال المصدر.حيث ي عملية تصلب االسمنت,ساعة ل 24ظار نت. تم اال 9


. بعد صب الخلطة تم وضع مصدري السيزيوم مع حاويتهما داخل البرميل، وفي خالل ذلك يتم 10


 اصطحاب كاشف إشعاعي لمراقبة معدل الجرعة.


 . تمت تغطية البرميل ووضعت لصاقة للتعريف به.11


 ود تلوث إشعاعي.. تم اخذ لطاخة من على سطح البرميل للتأكد من عدم وج12


. تم قياس معدالت التعرض لعدة نقاط على سطح البرميل و أيضا على بعد متر واحد من 13


 سطح البرميل.
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 . تم وسم البرميل بملصق تحذيري.14


ة ضافةوبنفس الطريقة تمت تهيئة مصدر الكوبالت في برميل آخر ولكن با ذي شئ ئكائ  الى ح


 خزن المؤقت.الخلطة، ثم نقل البرميالن إلى مكان ال


 . تم فتح سجل لتوثيق المعلومات الخاصة بكل برميل15


 النتائج والمناقشة 


إن الهدف الرئيسي لتهيئة المصادر المشعة المستهلكة، وكما نصت عليه المبادئ األساسية 


إلدارة النفايات المشعة، هو لحماية اإلنسان والبيئة. ويتم ذلك من خالل عزل هذه المصادر 


. إن أفضل طريقة لذلك هو إحاطتها بطبقة بيتونية في براميل سعة ] 4 [عموم الناس وٕابعادها عن


سم. إن طبقة البيتون هذه في معظم األحيان تكون  5لتر على ان ال تقل سماكتها عن  200


  .] 5 [كافية مع حاوية المصدر الرئيسية لتخفيف الجرعة إلى الحدود المطلوبة واآلمنة


عالقة معامل االنتقال مع سماكات مختلفة من طبقة البيتون ألشعة غاما.  ) 5حيث يبين الشكل ( 


ب حيث يالحظ من الشكل أن طبقة من  ق لئ ز م ا ب 5ئكايةه م ئآلسع ب كةههي قئغي  إلى النصف. زل 


مللي  0.1مللي سيفرت / سا على سطح البرميل و 2وقد حددت الوكالة الدولية هذه الجرعة بـ 


احاطة وقد يتطلب األمر في بعض األحيان  .] 6 [من سطح البرميل متر  1سيفرت / سا على بعد 


حاوية إضافية إذا كان معدل الجرعة للمصدر عالية بحيث تكون طبقة البيتون هذه غير ب المصدر


   كافية لتخفيفها.
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) صورة واضحة  3ويعطي الجدول ( 


لعملية تخفيف معدل الجرعة للمصادر 


ئتها. المشعة المستهلكة والتي تمت تهي


ة للكوبالت انخفض معدل الجرعة فبالنسب


 250عة الىمايكروسيفرت/سا80من 


وهي قيمة قريبة من  / ساعةنانوسيفرت


قيمة الخلفية االشعاعية للمكان الذي 


أجريت فيه التهيئة والتي تتراوح قيمتها 


أي أن /ساعة,نانوسيفرت 150 -100من 


مرة .في حين  320االنخفاض كان بحدود 


اض الجرعة االشعاعية كان االنخف


مايكروسيفرت  600لمصدري السيزيوم من 


مايكروسيفرت بعد  28قبل التهيئة الى 


التهيئة، أي أن االنخفاض كان بحدود 


.ويعود االختالف في مرة فقط 21.4


انخفاض الجرعة االشعاعية  ( كما نعتقد 


) الى مكونات الخلطة البيتونيةالمستخدمة 


 في كال الحالتين حيث :


، الذي  60Coي حالة مصدر الكوبالت ف -


 88.5نشاطه اإلشعاعي كبيرًا في األصل 


mCi فقد تمت إضافة كمية من ،


بينما في حالة مصدري السيزيوم  -حصويات الباريت مع الحصو العادي إلى الخلطة اإلسمنتية. 
137Cs  2.7حيث نشاط المصدر الواحد mCi  نه كافي العادي (الكالسيتي)، أل  الحصوفقد استعمل


وهذا بسبب ان حصى الباريت يعمل على توهين اشعة غاما اكبر  لتخفيض الجرعة االشعاعية.
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بكثير من الحصى االعتيادي كونه يمتلك سماكة نصف تقدر بحوالي اربعة اضعاف الحصى 


ة  )5سقك (     .                             ] 7 [االعتيادي  قئ لئ ز لظ  لك ئإلمةقئك  لعئ ب  عإلف


 بهميب ايةضاق


ب 3جخهك ذفل (  شئخذ فاك هاعخ ئكةهيئ ل ب كك لعخك ئكجذع  ( 


 Sv/hμمعدل الجرعة بعد التهيئة  Sv/hμمعدل الجرعة قبل التهيئة   المصدر المهيأ


 متر 1على بعد  على السطح متر  1على بعد  على السطح  


60Co 80 1.17   0.250 0.233 


137Cs  600 1.18 10 - 28 0.2 


 


 28 الى 10من تراوحت  معدالت الجرعة على سطح برميل مصادر السيزيوم انبالذكر والجدير 


في حين كانت ثابتة تقريبا على سطح برميل مصدر الكوبالت ونعزي هذا إلى  عةمايكروسيفرت/سا


 ما يلي :


مصدري السيزيوم داخل حاوية واحدة اسطوانية الشكل متصدعة ومتآكلة الجدران  يقع .1
شعة النافذة من بعض أجزائها أمرًا غير ممكن، كما إنهما غير مما يجعل حجب األ


 متمركزين في منتصف الحاوية.
أما مصدر الكوبالت فيتوضع في مركز حاوية اقل تصدعا مما يجعل هناك انتشار  .2


متجانس تقريبا لإلشعاع النافذ منها على كامل جسم الحاوية.ومن نفس الجدول نالحظ 
جرعة االشعاعية على السطح قبل التهيئة كان لمصدر أيضا أن أعظم قيمة لمعدل ال


وهو اقل بكثير من حد الجرعة المحدد من قبل  عةمايكروسيفرت/سا 300السيزيوم هي 
. والسؤال الذي يطرح اآلن هو لماذا  عةمايكروسيفرت/سا 2000 والذي يبلغ الوكالة


 تمت تهيئة المصدر اذا ؟
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يبنى على معدالت الجرعة الناتجة عنه فقط وٕانما تدخل  ان اتخاذ قرار التهيئة لمصدر مستهلك ال


اعتبارات أخرى مهمة مثل عمر النصف للنظير المشع وتصدع الحاوية والتلوث اإلشعاعي الذي 


ينتج عنه. حيث تكون تهيئة المصدر المشع بواسطة إحاطته بطبقة من البيتون ( إضافة لتخفيف 


ار هذا التلوث اإلشعاعي إلى البيئة واإلنسان من الجرعة ) عزل هذه المصادر والحد من  انتش


ناحية وتسهيل عملية تداول هذه المصادر بصورة أكثر أمانا وسهولة ومن ثم خزنها من ناحية 


 أخرى . 


 االستنتاجات      


لتر  200. إن تهيئة المصادر المستهلكة ضمن خلطة بيتونية داخل براميل سعة 1


شعاعية إلى أدنى مستوى بحيث يبعد خطر التعرض ساعد على تخفيض معدل الجرعة اال


 اإلشعاعي للعاملين وعموم الناس .


. إن استخدام حصى الباريت ضمن الخلطة البيتونية أعطى اثر ايجابي في 2


 توهين معدل الجرعة االشعاعية على سطح البرميل بعد التهيئة .


الشبكة يساعد  . استخدام الحاوية االسطوانية الداخلية ( ستانلس ستيل ) مع3


على تحديد شكل القالب البيتوني بصورة أكثر سهولة من جهة وفي وضع أكثر من مصدر 


من جهة أخرى لفترة زمنية كافية للتفكك اإلشعاعي دون الحاجة إلى استخدام براميل 


 متعددة.


لتر في التهيئة يقلل من الحجم التخزيني أثناء  200. إن استخدام البراميل سعة 4


 ن النفايات المشعة وذلك إلمكانية وضع أكثر من مصدر في برميل واحد . التخلص م


 


 


 المراجع 







69 
 


1.              1.IAEA ," Regional training course on the management 
of                          spent radiation sources ",Greek Atomic 
energy commission , Athens Greece , 1-18 November 1993       


                              
2. IAEA," Handling , conditioning and storage of spent sealed 


radioactive source" ,2000 
3. IAEA, Regional Training course on the management of 


Radioactive waste from hospital and other nuclear application 
activities , 23 september – 11 october 1991, Istanbul, Turkey. 


4. IAEA , " Review of the factors affecting the selection and 
implementation of         waste management technologies " 
,TECDOC-1096 , 1999 . 


5. F.M.Lea, The Chemistry of Cement and Concrete, 3rd edition, 
Edward               Publisher Ltd. (1983) London .   


6. IAEA,Safety series No.115, 1996. 
7. F.Bouzarjomehri , 60Co gamma ray attenuation coefficient of 


barite concret, Iran .J .Radiat.Res.,2006 . 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tenth Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Erbil , 12-16 Dec. 







70 
 


Cementation of Bioproducts Generated from 
Biodegradation of Radioactive Cellulosic-based Waste 
Simulates by Mushroom 
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التصليد األسمنتى لنواتج عملية التحلل الحيوى لمماثل النفايات السليلوزية 
 المشعة بواسطة عيش الغراب 


وحسام الدين  1حسام الدين مصطفى صالحو  2سمير مصطفى عبد العزيزو  1سمير باشا إسكندر
 2الصياد


 قسم النظائر المشعة, مركز البحوث النووية, هيئة الطاقة الذرية المصرية 1


 مصر العربية جمهورية -مركز الشرق األوسط اإلقليمى للنظائر المشعة للدول العربية 2


 


Abstract 


This part of work was devoted for studying solidification of the bioproducts, 
originated from the bioremediation step of cellulose-based radioactive 
waste mixture simulates using a mushroom (Pleurotus Pulmonarius), in 
Portland Cement. The cemented-waste forms obtained were subjected to 
mechanical integrity qualification after 28 and 90 days. Chemical 
performance of the final waste forms was also evaluated in different 
leachants during 540 days. 


The results presented in this paper gave useful information about the 
influence of the incorporated bioproducts on mechanical, physical and 
chemical performances of the final waste forms. It is also indicated that 
cement can provide a highly durable waste from that ensures a long-term 
stability of the materials and can acts as a first and foremost barrier to the 
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release of radiocontaminants from radioactive wastes to the surrounding 
environment. 


 خالصة


ل ثالبيولوجية الناتجة عن المعالجة الحيوية لمما بواقىتناولت هذه الدراسة عملية التصليد األسمنتى لل


. وقد تم تقييم ا الدورخليط النفايات السليولوزية المشعة والتى استخدم فيها عيش الغراب للقيام بهذ


يوما,  90و  28لمدة صلدة والمالثبات الميكانيكى لعينات النفايات الحيوية المخلوطة باألسمنت 


ى لإلختبار والتقييم بغمره فى أوساط مائية مختلفة ئوكذلك فقد خضع السلوك الكيميائى للمنتج النها


البواقى  حتواءيوما. ومن خالل النتائج التى حصلنا عليها يمكننا القول بأن عملية إ 540خالل 


ن منتج النفايات المصلد النهائى من حيث ع ةمقبول دالالتالحيوية المشعة فى األسمنت قد أعطت 


مواصفاته الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية. وكذلك فقد ظهر جليا أن األسمنت أضفى على منتج 


على المدى الطويل خالل المطلوب  بات والتحمل العاليثالنهائى صفات المتانة وال الصلب اياتفالن


كدرع واقى لمنع تسرب  لإلحتواءمناسبا األسمنت وسطا  عملية التخزين أو الدفن النهائى مما يجعل


 الملوثات المشعة وانتشارها فى البيئة المحيطة بها.


 


Introduction 


The worldwide problem of the radioactive wastes produced from peaceful 
applications of radioisotopes is of a paramount importance for the future 
exploitation of the advantages of nuclear technology in both energy and 
non-energy related fields. 


Bioremediation of solid organic cellulose-based radioactive waste is a new 
process based on the capability of living organisms to bioabsorbe, to 
biconcentrate and to biostabilize the radionuclides from the contaminated 
waste with a concurrent reduction in its volume. Research work based on 
this technology was started in our laboratory since more than ten years and 
applied for treatment of some liquid and solid radwaste simulates [1,2,3]. 
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Solid cellulose-based organic radioactive waste simulates (e.g. mixture of 
contaminated protective clothes, ruined cotton and exhausted tissue and 
filter paper) have been bioremediated using a mushroom. The remaining 
bioproducts, that including the growing mushroom and undegraded part of 
the compost, have been immobilized in Portland Cement (PC). The obtained 
waste-form supposed to be finally disposed of and/or safely stored in a 
specific repository isolated from a human being's living environment for 
long periods [4]. Although cement has several unfavorable characteristics as 
solidifying matrix, i.e. low volume reduction and relatively high leachability, 
yet it possesses many practical advantages: good mechanical integrity, low 
cost, ease operation in addition to radiation and thermal stabilities [5]. 


Preliminary experiments were performed to investigate the suitability of PC 
to encapsulate bioproducts resulted from the bioremediation process of 
the mixture of cellulose-based waste simulates. Cement-waste forms with 
different mixing ratios of cement-paste to the bioproducts were prepared. 
Their compressive strength was measured to evaluate the mechanical 
integrity of the specimens. More than 500 days leaching test for blocks 
containing bioproducts generated from biodegradation of contaminated 
mixture compost was carried out following the method recommended by 
the International Atomic Energy Agency [6]. The Incremental leach rate (Rn) 
as well as the diffusion coefficient (De) and leach index (Lx) of both 137Cs and 
60Co from the cemented waste form were calculated. 


Experimental Work 


Materials: 


Bioproducts subjected to immobilization by cementitious materials were 
generated from the biodegradation action of mushroom (Pleurotus 
Pulmonarius) on a mixture of cellulose-based wastes (equal ratios of 
protective clothes, cotton and paper). The elemental analyses of the 
cellulose-based mixture as well as in the mushroom fruiting bodies 
obtained were represented in table (1). 
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Table (1): Elemental analyses of bioproducts components: 


Components Nitrogen, % Carbon, % Hydrogen, % 


Mushroom 5.77 41.63 6.57 


Compost remained 0.35 42.1 6.81 


The cement used for immobilization of that bioproducts was the local 
Portland Cement (PC) manufactured according to the Egyptian Standard 
Specification, ES 4756-1/2005 [7]. The composition of the PC used is shown 
in table (2). 


Table (2): The chemical compositions of PC in percent: 


SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 Insoluble residues 


19.84 4.74 4.0 61.01 2.5 0.6 2.4 0.95 


Radioactive contaminated composts were subjected to the 
biodegradation process, and the obtained labeled bioproducts were 
immobilized in a cement matrix and the specimens reached were 
exposed to chemical tests. Both cesium-137 (137Cs, T1/2 = 30 years) and 
cobalt-60 (60Co, T1/2 = 5.27 years) were used to pollute the substrate 
before cultivating mushroom. The two gamma emitter radionuclides 
were purchased from Amersham, England. 


In this work, three different leachant media, tap, ground and sea 
water, were used to evaluate the capability of the cement-waste 
forms to withstand the repository conditions. The concentration of 
some ions of interest in these media is represented in table (3). 
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Table (3): The concentrations of some interested ions in tap, ground 
and sea water. 


Leachant pH 
Soluble cations (ppm) Soluble anions (ppm) 


K+ Na+ Mg2+ Ca2+ Cl - SO4
2- HCO3


- 


Tap water 6.90 0.08 1.07 1.2 1.4 0.77 0.7 1.8 


Ground water 7.20 23 149 13 74 137 317 272 


Sea water 7.93 8.4 652.6 96.9 28.06 496.9 60.8 183 


Methodology: 


The bioproduct, from bioprocessing of a mixture of solid cellulose-
based waste simulate using a mushroom, was air dried then in an 
oven at about 50oC up to constant weight. These bioproducts were 
ground in metallic grinder before immobilization in the cement 
matrix. Five levels of the bioproducts to cement paste ratio were 
prepared (i.e. from 1 to 5% by weight). The cement paste was 
obtained by mixing the PC powder with tap water at water/cement 
ratio (w/c) equal to 0.35. It is worth mentioning that, before mixing 
the bioproducts with the cement paste, it should be saturated with 
water, firstly. The whole cement-waste blend was compacted by hand 
for the predetermined period and cast into cylindrical moulds. These 
moulds were covered with polyethylene cover and left to be cured 
and hard at room temperature (25±5oC) under their humid conditions. 
Thereupon solid blocks were demoulded after 28 or 90 days before 
subjecting them to mechanical testing. Compressive strength of 3-5 
cement-waste forms (60 ± 2 mm height and 31 ± 0.5 mm diameter) was 
applied using Ma test, E-159 sp apparatus.   


For chemical characterization, labeled solid blocks were prepared by 
mixing 2% by weight of the bioproducts with cement paste previously 
prepared at w/c ratio of 0.35. After 28 days, the contaminated blocks 
with either 137Cs or 60Co or both hanged up in plastic containers their 
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size ensured that the sample were surrounded at least with 10mm of 
leachant on each direction. The containers were filled with one of the 
three leachants namely; tap, ground and sea water and the contact 
was allowed for time intervals following the method recommended by 
IAEA [8]. 


 Radionuclides incremental leach rate (Rn) as well as the diffusion 
coefficient (De) and leach index (Lx) from the cement waste forms were 
calculated at various leaching times by counting the radioactivity in 
the various leachant media using 3x3" NaI well type crystal, Multichannel 
analyzer, PCAP program (USA). 


To illustrate the effect of immobilizing the bioproducts originated from the 
bioremediation step, on the setting and curing of the cementitious 
materials, IR analysis was carried for bioproduct, plain cement and 
cement-bioproducts waste forms. IR spectra were obtained from 
analyses carried out by IR-spectrophotometer using (Perkin-Elmer 
spectrum RX IFTIR system). The specimens were prepared by mixing 
1mg of the sample as powder with 200mg of KBr (AR grade). Spectral 
analysis was performed in the range of 4000-400cm-1 with spectral 
resolution of 1cm-1. 


Results and Discussion 


Portland cement as an immobilizing matrix was favored for its 
numerous advantages and mainly due to the working simplicity, low 
cost, acceptable mechanical and thermal stability. The long-term 
safety of radioactive waste disposal facilities is usually demonstrated 
with the support of a safety assessment [9]. One of the issues 
determining the safety of the whole radioactive waste management 
scheme is the mechanical, chemical, physical,… requirements that 
fulfilled by the waste forms. 


Fig (1) describes the effect of incorporating various percentages of the 
bioproduct into the cement matrix on the mechanical integrity of the 
final waste-forms cured for two periods. It was found that increasing 
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the bioproducts content is accompanied with apparent deterioration 
in the compressive values of the cement-bioproducts waste forms.  
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Fig.(1): Mechanical integrity of final waste forms containing various 
percentages of bioproducts cured for different periods. 


This may be attributed to the heterogeneity of the final products 
resulting from mixing the bioproducts. However, it is worth 
mentioning that, the compressive strength figures obtained for the 
final waste form either after 28 days or after 90 days and immobilizing 
up to 5% dry bioproducts were still higher than that recommended by 
Nuclear Commission Regulatory (NRC) [10]. Aging the cemented 
waste forms immobilizing different percentages of the bioproducts for 
90 days before compression was associated with relative 
improvement in their mechanical integrities compared to that aged 
for 28 days, which could be explained by formation of carbonate. 


Carbonation can be formed within the cement-waste forms when 
atmospheric carbon dioxide reacts with cementitious materials 
resulting in the formation of calcium carbonate. The major reactions 
of PC with CO2 could be simplified as follows: 


Ca(OH)2(s) + CO2(g)                         Ca CO3(s) + H2O(l) 


CSH(s) + CO2(g)                       Ca CO3(s) + SiO2. n H2O(s) + H2O(l) 
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All the calcium containing phases existent in the cement are subjected to 
carbonation, where Ca(OH)2 being the more rapidly reactive compound. 
These reactions lead to the formation of calcium carbonate, silica gel and 
metallic oxides, which eventually being accumulated causing the 
obstruction of the pores which in turn increases the mechanical integrity of 
the final waste forms [11]. Based on the data obtained from the mechanical 
integrity measurements, it could be concluded that the final cemented 
waste forms containing up to 5%, by its weight, of the bioproduct from the 
bioremediation of cellulose-based radwaste simulates can fulfill the 
requirements needed for the safe handling, transportation, interim storage 
and final subsequent disposal processes. 


IR studies were conducted to identify the effect of mixing the bioproduct 
with cementitious materials. The infrared spectra of the bioproduct, plain 
cement and cement-waste form (containing 2% by weight bioproducts) 
after 28 days of curing at room temperature are shown in fig.(2). 


In the plain cement spectrum, absorption band near 3600cm-1 characteristic 
of protlandite [Ca(OH)2] was observed, fig. (2,b). This band is also clearly 
visible with cement-waste form, fig. (2,c). Combined and absorbed water of 
the cementitious components were identified near 3440cm-1 while for 
molecular water, a band assigned near 1640cm-1 was distinguished. Bands 
near 1420, 870, 710cm-1 may be attributed to the presence of carbonate 
phase while the shoulder near 1116cm-1 is related to sulphate phase. On 
the other hand, band near 920cm-1 may refer to anhydrous calcium silicate, 
fig. (2,b) [12,13]. It should be stated that an identical spectrogram is 
identified for the cement-waste form, fig. (2,c). However, it is worth 
mentioning that the bands characterizing the bioproducts, as cellulosic 
materials, fig. (2, a), can be listed as follows: the strong band at 1630cm-1, 
was due to stretching vibration of aldehyde carbonyl group –C=O in the 
poly saccharide structure, band near 1370cm-1 was referring to C-CHO 
stretching frequency in the O=C-O group and band in the vicinity of 1035cm-


1 connected to asymmetric vibration in C-OC etheric bridge. Glucose ring 
stretching mode in the cellulose polymer appeared near 890cm-1, Fig.(2,a) 
[14]. These bands were hardly manifested in the spectrum of the cement-
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waste form. This confirmed that immobilizing bioproducts coming from the 
biodegradation process of cellulose-based mixture waste simulate did not 
affect the curing and harding scheme of the cementitious materials. 
Consequently, it could be stated that cement is considered as suitable 
material for immobilizing this category of wastes.  


 


Fig. (2) IR spectra of bioproduct, plain cement and cement-waste form. 


The following mathematical treatment can describe the chemical 
performance behavior of the final cemented waste forms and is deduced 
based on the IAEA review [8] and suggested diffusional model for the 
leachability of contaminants from the final waste forms. The quantity of 
radionuclides leached out from a unit surface area during a definite 
leaching period can be calculated as follows: 


an = 2Ao √De tn/π          (1)      Where:  


Ao - initial sample activity at time zero (Bq);  


an - activity leached out of sample after leaching time t, (Bq); 


tn - duration of leaching renewal period, (days);  


De - effective diffusion coefficient, (cm2/day). 
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Based on the previous relation, the incremental leach rate could be driven 
as 


∑an/Ao = 2(S/V) . √De ∑tn /π            (2) 


∑an/Ao . (V/S) =2√De ∑tn /π             (3) 


Where: S - sample surface (cm2); V - sample volume (cm3). 


A plot describing the ∑an/Ao versus ∑tn could be used for calculating the 
effective diffusion coefficient (De). 


De = (m2 π/4)(V2/S2)                         (4) 


Where: m is the slope of the straight line. 


In addition, the leach index (Lx), as a merit figure for the waste form, could 
be obtained according to Lx = log (1/De)        (5) 


Moreover, the chemical performance was expressed by computing the 
incremental leach rate (Rn), (cm/d) based on the next relation [5]. 


 


Cement blocks containing 2% by its weight contaminated bioproducts have 
been let to set and cured for 28 days, after that, it was hanged separately in 
the three leachant media at room temperature (25±5oC). Either 137Cs or 
60Co was counted in the leachants every day up to the first month after the 
test started, then each week for the second month, subsequently monthly 
for 180 days then each six months for more than 500 days. 


All leaching curves obtained exhibited identical behavior; an enhanced 
initial period of high Rn, which was recorded for 25 days or near, followed 
by a significant reduction in the rate which is broadly maintained up to long 
periods of leaching. The high leachability of the cement-waste form of the 
first period under different experimental conditions can be explained by 
what is well known as a surface washing-off process. During this stage, 
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equilibrium was obtained between the surface pores of the cement waste 
forms and the ions of the leachant media. On the other hand, the second 
part of the leaching curve was controlled by the diffusion process 
accompanied with very slow leach rates, Figs. (3-4). 


Slight differences in Rn of 137Cs or 60Co from the cement-waste form in 
various leachants are observed in Fig. (3) and Fig. (4) respectively. However, 
it should be noted that the leachability of both radionuclides in tap water 
was lower than that in ground or sea water. This may be attributed to the 
rapid equilibrium established between pore’s solution in the cement 
surface and the ions in the leachant solutions, bearing in mind, the high salt 
contents in both ground and sea water were relatively to that in tap water. 
Table (3). 


 


Fig.(3): Incremental leaching rate (Rn) versus leaching time for 137Cs in 
different leachants. 
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Fig.(4): Incremental leaching rate (Rn) versus leaching time for 60Co in 
different leachants. 


Diffusion coefficient, De(cm2/d) of cement-waste forms, was decreased in 
the order of 137Cs > 137Cs + 60Co > 60Co in all leachants (Table 4).  


Cesium is alkaline element and highly soluble radionuclides within the basic 
environment of cement. On the other hand, cobalt may form insoluble 
hydroxide at this higher pH condition. Therefore, the leachability of 137Cs to 
the extract was greater than that of 60Co from the cement-waste form 
leached in the same leachants. This can also explain the higher diffusivity of 
the final waste forms immobilizing the bioproducts contaminated with both 
radionuclides compared to that cementing bioproduct labeled with 60Co 
only (Table 4). Similar trends were reported in the literatures [15,16]. 


Table (4): Diffusion coefficient (De), (cm2/d) of cement waste forms 
containing various radionuclides in different leachants after 540 days 


Leachant type 
Diffusion coefficient De, (cm2/d) 


60Co 137Cs 60Co + 137Cs 


Tap water 2.6E-11 3.2E-10 5.1E-11 


Ground water 1.6E-10 1.5E-9 7.1E-10 
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Sea water 4.3E-11 3.1E-10 1.4E-10 


The data represented in table (5) indicated clearly that all the leach indices 
for either 137Cs or 60Co or both in the various leachants were usually greater 
than six figure, which is recommended as a limit for a matrix to be 
acceptable for subsequent disposal process [17]. 


The relative high Lx figures reached may be attributed to the role of 
mushroom to biostabilize the radionuclides within its all tissues and hence 
retarding their release to the various leachants was observed. Similar 
explanation was reported in the literature [18].  


Table (5): Leach index (Lx) of cement waste forms containing various 
radionuclides in different leachants after 540 days 


Leachant type 
Leach index (Lx) 


60Co 137Cs 60Co + 137Cs 


Tap water 10.5 9.6 10.3 


Ground water 9.15 8.8 8.82 


Sea water 10.5 9.36 9.85 


Based on all leach test data obtained, it could be stated that cement is an 
acceptable matrix for immobilizing the contaminated bioproducts even in 
case of breakthrough of water into the disposal sites. In addition, the data 
obtained can give the possibility to extrapolate in next 20 years and more, 
keeping in mind, the decay of radionuclides used. 


Conclusion 


Based on the research performed for direct encapsulation of solid 
cellulosic-based waste simulate form in cement without any treatment and 
that for immobilization of the bioproducts from this biodegradation process 
revealed an improvement in physical, mechanical and chemical 
characterization of the final waste forms following the second route. 
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Therefore, whole approach (i.e. bioremediation followed by cementation of 
the bioproducts) seems to be promising for treatment and solidification of 
un-neglected part of solid low and intermediate level radioactive solid 
waste (i.e. cellulose-based organic solid waste). 
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األشعاعي فى أوساط  النفايات العضوية ضعيفة ومتوسطة المستوىاحتواء 
 أسمنتية


 تج النهائى الصلب تحت ظروف الصقيعمتانة المنا) 
 2محمد إسماعيل السيدو  3حمدى الديدامونىو  2سمير مصطفى عبد العزيزو  1سمير باشا إسكندر


 قسم النظائر المشعة, مركز البحوث النووية, هيئة الطاقة الذرية المصرية 1


 لعربيةمصر ا جمهورية -مركز الشرق األوسط اإلقليمى للنظائر المشعة للدول العربية 2
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Abstract 


The adequacy of cement-clay composite, for solidification/stabilization of 
organic radioactive spent liquid scintillator wastes and its resistance to frost 
attack were determined by a freezing/thawing (F/T) test. Frost resistance is 
assessed for the candidate cement-clay composite after 75 cycles of 
freezing and thawing by evaluating their mass durability index, compressive 
strength, apparent porosity, volume of open pores, water absorption, and 
bulk density. Infrared (IR), X-ray diffraction (XRD), differential thermal 
analysis (DTA), thermal gravimetric analysis (TGA) and scanning electron 
microscopy (SEM) were performed for the final waste form (FWF) before 
and after the F/T treatment to follow the changes that may take place in 
their microstructure during the hydration regime.  


The results obtained indicate that the candidate composite exhibits 
acceptable resistance to freeze/thaw treatment and has adequate 
suitability to solidify and stabilize organic radioactive spent liquid 
scintillator wastes even at very exaggerating conditions (-50 oC and +60 oC). 


Key words: liquid scintillator, clay composite, freezing \ thawing 


 خالصة  


الطفلة لتصليد وتثبيت نفايات سوائل العد الوميضى  –ألسمنت افى هذا البحث تم تقيم مالئمة مركب 


المستهلكة المشعة والبحث عن مدى مقاومة المنتج النهائى الصلب للصقيع وذلك اعتمادا على 


وة التضاغط دورة ومن خالل تعين بعض مؤشرات المتانة مثل ق 75اختبارات التسخين والتجمد لمدة  


والمسامية الظاهرية وحجم فتحات المسام وامتصاص الماء والكثافة الظاهرية وكذلك تم االعتماد على 


تحاليل االشعة تحت الحمراء وحيود االشعة السينية والتحليل التفاضلى الحرارى والوزنى الحرارى 


خضعاها لعمليات التسخين والمجهر الالكترونى لعينات مماثلة للمنتج النهائى الصلب قبل وبعد  أ


وتشير  يوما لدراسةالتغيرات التى قد تحدث فى التركيبات الداخلية للمنتج. 150والتبريدالمتتالية لمدة 
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النتائج التى تم التوصل اليها ان المركب المقترح من أألسمنت والطفلة والمحتوى على مماثالت 


قبولة لتأئير الصقيع حتى تحت ظروف بالغة نفايات سائل العد الوميضى المستهلكة يتميز بمقاومة م


 )درجة مئوية 60درجة مئوية وتحت تسخين حتى +  50-القسوة (تبريد عند 


 


 


 


Introduction 


The radioactive spent liquid scintillator wastes (LSW) have both hazardous 
radioactive properties and the risky organic nature (i.e. a solvent such as 
Toluene or dioxan) [1].   


Ghattas and Eskandar [2] studied the pretreatment of liquid scintillator 
before cementation to overcome the retarding effect of LSW due to its 
organic nature on the hydration of cement matrix and to avoid the fire risk 
of the immobilized waste form. They also tested the direct immobilization 
of untreated liquid scintillator with cement. 


 There are many possible combination processes for treating spent organic 
scintillation liquid wastes. Some of the advantages and disadvantages of 
each combination are also reported. The final selection of the process to be 
used will, of course, be based on the national need and/or availability of 
resources [3]. The efficiency of solidification/stabilization treatment of 
organic contaminants may be improved using adsorbents for the organic 
components. These adsorbents can be incorporated as additives in the 
cement mix [4], or can be used as a pretreatment prior to conventional 
cement-based solidification. Several materials like clays have been 
investigated for use as adsorbents for organic materials in 
solidification/stabilization treatment [5]. Natural clays usually contain a 
mixture of clay minerals associated with some non-clay minerals. Most of 
natural pozzolans develop their activity from clay minerals such as kaolinite, 
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montmorillonite, illite, etc [6]. Montmorillonite     has    a     profound     
influence     on the cementitious action due the high cation exchange 
capacity of the material, which readily reacts with calcium ions. That is, 
calcium hydroxide produced by cement hydration reacts with 
montmorillonite to form hydration products that improve the strength of 
the material [7]. Clay minerals are beneficial to cement reactions and not 
impairing the resistance of the cementitious products to deterioration [8], 
while organic matter, may be deleterious when exposure occurs during 
cement hydration [9]. 


Serious deteriorations in cement-based matrices, during their disposal in ice 
sheets and/or during the disposal period, take place under various 
environmental conditions [10]. Frost action belongs to the most significant 
aggression that negatively affects the structural durability of cement-based 
materials in the disposal site. The pore system in hard cementitious 
materials dismorphoses changes with degree of hydration and chemical 
changes due to aggressive environment [11]. This pore system governs the 
most important properties of the hard cementitious matrix, namely its 
strength [12, 13]. In addition to the most important characteristics of pore 
systems i.e. porosity and pore size distribution [3]. 


The objective of this study is to assess and evaluate the suitability of 
cement-clay composite to solidify and stabilize spent organic liquid 
scintillator wastes simulates and monitoring the susceptibility of the (FWF) 
for the aggressive frost attacks. Experimental studies were undertaken on a 
laboratory scale, aiming at the determination of the influence of freezing 
and thawing cycle on the mechanical strength, structural deformation, and 
porosity of FWF after 75 cycles. XRD and FT-IR tests analyses were carried 
out to follow the changes in the microstructure that may occur due to the 
FTC of the (FWF). Also, DTA, TGA and SEM were performed for FWF 
samples. 


 


Experimental Work 
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Materials: 


The chemical composition of Spent Liquid Scintillation Waste (LSW) varies 
largely and it is based on its origin and applications. The chosen LSW for this 
study is widely used one and very large volumes, as waste, resulting from 
liquid scintillation counting applications, were collected and segregated at 
Nuclear Research Center (NRC), Egyptian Atomic Energy Authority (EAEA) 
[2]. LSW simulate was prepared and used for formulation the waste forms 
subjected to all studies.  


LSW simulate is composed of Bray’s cocktail and   1,4-dioxan. Bray’s cocktail 
contains 5 g PPO (2,5 diphenyl oxazole), 0.5 g POPOP (1,4 Bis(5 phenyl 
oxazole, 2,4) benzene, 30 gm naphthalene and 20 ml ethylene glycol. For 
preparing one liter of LSW simulate 5.5 g from Bray’s cocktail is completed 
to the determined volume with 1, 4-dioxan as a solvent in dark glass bottle. 


The cement used in the present study for immobilization LSW is supplied by 
Al Masria Cement Company, Suez, Egypt. It is local ordinary Portland 
cement (OPC) manufactured according to the Egyptian Standard 
Specification,EN197-1/2000 and 42.5N Cement (I).  


The organic nature of LSW is representing retarding effect on setting and 
hardening of OPC, therefore clay was used to act as a surface active agent, 
a filler material and as adsorbent for LSW in solidification/stabilization 
treatment process. The natural clay was obtained from Belbeis desert, El-
Sharkia, Egypt. The Chemical and phase compositions of both cement and 
clay materials used (wt. %) are given in Table 1.  


Table 1: Chemical and phase compositions of the cement and clay materials used 
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Definitions: 


For all final waste forms (FWF) incorporating the liquid scintillations waste 
simulates, the water/cement ratio is based on the water added to the dry 
weight of OPC. This value was kept at 0.30 allover the study otherwise 
indicated. In calculating the clay ratio, it was determined as weight relative 
to the weight of cement and intend at 3 wt%. The LSW content is defined as 
mass ratio of the organic liquid waste simulate to the OPC paste (i.e. dry 
cement + water of mixing) and added at the figure of 15% for all the 
specimens prepared. 


Mix design: 


Cement-clay composite and LSW simulate, as final waste forms, were 
prepared by adding the natural clay to cement paste. Then LSW simulate 
was dispersed into the cement-clay composite. The components were 
mixed entirely until homogeneous slurry is reached, that poured into 
polyethylene cylinder molds. The paste was compacted manually for few 
minutes to remove any air bubbles. The resulting slurry was allowed to set 
and hard under their humidity at room temperature (25±5 oC) for 28 days. 


Freeze-Thaw Cycling (FTC) Test: 


Composition OPC, wt, % Natural Clay, wt, % OPC phases, % 
SiO2 20 59.54 C3S 54.1 
Al2O3 6 22.24 C2S 16.6 
Fe2O3 3 9.47 C3A 10.83 
CaO 63 0.56 C4AF 9.12 
MgO 1.5 2.21 Gypsum 5.0 
SO3 2 0.19 Free lime 1.35 
Na2O 0.5 --   
K2O 0.5 1.29   
Chloride -- 0.63   
Ignition Loss 2.0 10.50   
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After 28 days of curing time, the cylindrical blocks (6.0 ±0.2 cm height and 
3.1±0.05 cm diameter) were demolded and subjected to freeze/thaw cycles 
according to ASTM B 553-71. During freezing the samples were kept at -50 
±1 oC in a deep freezer for 24 hours, and transferred, after stabilization at 
room temperature, to an oven for thawing at +60±1 oC for another 24 
hours. A full FTC was achieved within 48 hours. Following each 
predetermined cycle, the compressive strength for the blocks was 
performed for 3 blocks using the compression machine (Ma-Test Measuring 
Machine E 159 SP, Italy). Also, the change in the mass for at least three 
solid specimens was determined at the end of each FTC interval. The 
porosity, water absorption, volume of open pores, volume of impervious 
portion, apparent specific gravity and bulk density were determined for tri 
replicate blocks at the end of each FTC period, using water medium, 
according to ASTM C 20–74. 


One of the classic criteria describing frost resistance is the mass change of 
the casted specimens after a number of FTC. Therefore, a simple formula 
was postulated to calculate the mass durability percent (Km) for the 
candidate blocks subjected to FTC [17], Km = Mn / Mo x 100.Where, Mo is the 
mass of solid specimen before subjecting to FTC and Mn is the mass of solid 
specimen subjected to n FTC. 


The changes in hydration products were followed by XRD, FT-IR, DTA, TGA 
and SEM for samples before and after the freezing-thawing treatment. The 
XRD was performed using a Philips X-Ray Diffraction model PW/1710 with 
Monochromator, Cu-radiation (λ=1.542 Å) at 40 K.V., 35 m.A. and scanning 
speed 0.02% sec. The reflection peaks between 2θ = 2o and 60 o, 
corresponding spacing (d, Å) and relative intensities (I/Io) were obtained. On 
the other hand, the FT-IR analysis was carried out using model FT/IR-6100 
type A, USA, with standard light source and TGS Detector at  Accumulation 
=3, Resolution = 3 cm-1, Auto Gain = 8, Auto Aperture = 7.1 mm, Auto 
Scanning Speed = 2 mm/sec and Auto Filter = 10000 Hz, USA. 


The thermal analyses were done by means of Schimadzu TGA, DTA – 50H. 
Each sample was heated at 10 oC/min up to 1000 oC with α-Al2O3 as a 
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reference material. Temperature, weight and change in weight of the 
samples are recorded on the chart of TGA. 


 SEM was carried out to study the homogeneity of the final waste forms. 
The SEM photographs were developed using SEM Model Philips XL 30 
attached with EDX Unit, with accelerating voltage 30 K.V., magnification 10x 
up to 400,00x and resolution for W. (3.5 nm). Samples are coated with gold 
before examination. 


For sake of comparison blocks of plain cement (OPC) and water only at w/c 
ratio 30%, were prepared, treated, and tested in the same way.  


Results and Discussion 


The immobilization process of organic spent liquid scintillator aims at 
converting these wastes into monolith solid forms having mechanical, 
physical, thermal and chemical characterizations that fulfill the 
requirements for subsequent transport and disposal processes. 


During the long term disposal, very low temperature can exist; 
therefore freeze/thaw (F/T) cycling test was performed to evaluate 
the suitability of the candidate cement-clay composite as a matrix for 
incorporating the organic LSW. The repeated F/T cycles have a 
cumulative effect rather than the single occurrence frost attack that 
causes damage [14]. 


The final solid waste forms are required to permit sufficient strength 
and shape stability to meet the demands of the safe waste 
management regime [15, 16]. 


The visual inspections of the FWF blocks incorporating the LSW didn't 
show any cracking for all the FTC up to 75 ones. There was no 
noticeable difference in the physical appearance of the FWF and the 
control specimens. This indicated that the proposed cement clay 
composition is an adequate monolith composite for 
solidification/stabilization of organic liquid scintillator spent wastes. 
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The data for mass durability index (Km) reached for the FWF subjected 
for increasing FTC (up to 75 cycles) are represented in Table 2. The 
results show that only 2.5% decrease in Km at the end of the FTC (150 
days). These figures are relative to the not-subjected FWF. This 
behavior is highly comparable to plain cement with w/c ratio 0.30 and 
subjected to the same F/T cycles intervals, where ≈ 2% decreases in 
Km was recorded. The slight decreases in the mass durability indexes 
were caused by increasing the number of F/T cycles throughout 150 
days. Since the pore structure filled by water, during freezing for 
temperature below the freezing point, (-50 oC), the water in pores 
starts to freeze, and expansion of ice in the pores creates crack in the 
waste form. Raising the temperature above zero oC saturation process 
from water outside the blocks happens. This water will fill the pore 
structure and the existing cracks will cause damages in the following 
frost cycles. In addition part of this water evaporation results in the 
decrease in the mass durability index.  


Based on the data obtained for mass durability index, it can be stated 
that the candidate cement-clay composite immobilizing up to 15% 
LSW can resist any formal deformation due to frost attack.  


The damage evolution of the FWF subjected to increasing F/T 
exposure periods has been, traditionally, assessed, by means of 
mechanical integrity degradation as well as the micro structural 
changes [18].  At the end of each F/T period, apparent porosity, 
volume of open pores, volume of impervious portion, water 
absorption, specific gravity, bulk density and compressive strength 
were, also, determined to evaluate the adequacy of cement-clay 
composite, for solidification and stabilization of radioactive spent 
organic liquid scintillator wastes, under frost attack. 


Table 2 
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Durability Index (Kw) Based on Weight loss % for Plain Cement (OPC) and Final 
Waste Forms (FWF) Subjected to75 Freezing-Thawing Cycles. 


The same trend was recorded for plain cement blocks treated in the 
similar way, under the identical temperatures for freezing/thawing 
and for equal numbers of FTC. The data obtained for these various 
parameters are given in figures 1-4. The results collectively reveal that 
minor decrease in compressive strength, bulk density, specific gravity, 
volume of impervious portion and slight increases in apparent 
porosity, volume of open pores and water absorption with the 
number of freezing-thawing cycles. It should be notified that these 
changes are related to the figures obtained for FWF subjected to zero 
F/T cycles. 


The loss in compressive strength for the FWF did not exceed 1.6 MPa 
after 75 cycles. It is should be noted also that for the control blocks 
about 5 MPa was lost due to the same freezing thawing duration. 


The laboratory experimental observations related to freeze/thaw 
damage can be explained as follows: cement-clay composite, as many 
porous materials, absorbs and retains moisture which makes it 
particularly vulnerable when exposed to repeated F/T cycles. As a 
consequence of expansion (~ 9%), the structure suffers from internal 
micro cracking that leads to the low diminishing in the mechanical 
criteria distinguishing the FWF  [19]. However it should be mentioned 
that even after 75 cycles of F/T cycles at -50 oC and +60 oC, the 


 


F/T cycles 
Plain Cement (OPC), %     Final Waste Form (FWF),%  


7.5 98.9 95.5  
15 98.5 95.2  
30 98.2 94.8  
45 97.8 94.2  
60 97.5 94  
75 97 93.5  
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compressive strength of the composite is still higher than that 
recommended by the Nuclear Regulatory Commission (NRC) for 
transport and disposal requirements [20]. 


The undetectable diminishing in the all studied characters of the FWF 
during freeze/thaw cycles from 0-75 indicating that the candidate 
cement-clay composite for solidification of the organic spent liquid 
scintillator agreeably to Skripkiunas et al [21]. The very small decrease 
in the bulk density due to F/T cycles (from 1.566 to 1.535 g/cm3) 
accompanied with a proportional decrease with compressive strength 
values from 9.8 to 8.2 MPa. 


It is clear from Fig. (1), also that a smooth increase in the apparent 
porosity of FWF accompanied by a gradual decrease in compressive 
strength values. This approves that the slight damage evolution during 
freezing/thawing cycles of the cement-clay composite incorporating 
the LSW involved detriments that accumulating gradually cycle by 
cycle. 


The refinement in the pore structure of the FWF by the added clay 
leads to reduce permeability of the hydrate cement components and 
can dispose retardation in moisture migration through cement matrix. 
This can induce build-up of internal hydraulic pressure which causes 
cracking in the composite. The pore refinement due to the clay may 
also results in the small voids being saturated, causes the minor 
reduction in the mechanical integrity and the slight increase in the 
porosity of the cement-clay composite waste forms [22]. 


The main roles played by the clay can be classified as filling materials, 
high pozzolanity and surface active agent. According to classical frost 
action theories, the capillary porosity is the driving factor in frost 
deterioration processes [23]. In addition Fagerlund [24] suggested 
that there is a critical moisture content at which each cement material 
will stand to deteriorate under freeze-thaw cycles. The data obtain for 
water absorption indicated that only an increase of about 2% in the 
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water absorption was calculated for the cement-clay composites by 
increasing the F/T cycles up to 75 cycles. Based on Fagerlund theory 
the slight deteriorations in micro structural parameters and 
consequently in the mechanical integrity of the FWF subjected to F/T 
treatment could be discussed. Calming, similar trends were recorded 
for plain cement blocks (w/c = 0.3) treated in identical way, under the 
same F/T temperature and subjected for equal numbers of F/T cycles.  


The results of IR spectroscopic analysis, X-ray diffraction, thermal 
analysis (DTA and TGA), and scanning electron microscopy (SEM) 
measurements provided additional information regarding the change 
in hydration products existing in FWF before and after exposure to 
FTC.  


 


Fig. 1: Apparent porosity and compressive strength for plain cement (OPC) and 
final waste from (FWF) samples subjected to freezing-thawing cycles 
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Fig. 2: Bulk density and apparent specific gravity for plain cement (OPC) and final 
waste from (FWF) samples subjected to freezing-thawing cycles. 


 


The data of FT-IR analysis for the candidate cement-clay waste forms 
that incorporating liquid scintillator waste simulate after subjecting to 
freeze/thaw treatment are represented in Table 3.The FT-IR spectra 
for the 28 days cured FWF, the untreated aged FWF, and treated 
blocks show no detectable differences in the bands assignment and 
their intensity even after 150 days subjected to thawing at +60 oC and 
freezing at -50 oC. 


The main characteristic features of these spectra can be summarized 
as following [25-27]:  


• Sharp absorption bands at 3641 cm-1 which refer to the free  –OH 
group coordinated to the Ca+2 in the Ca(OH)2.  


• The broad absorption stretching band near 3445 cm-1  that 
attributed to the –OH group bonded to hydrogen and may also to 
the molecular water of C-S-H hydrates gels. 


• The shoulder assigned in the region 1641-1647 cm-1 characterizing 
water H-OH bending vibration. 


• The presence of calcite CaCO3, formed due to the carbonation of 
Ca(OH)2, was identified at the two absorption bands in the region of 
1452-1461 cm-1 and characterizing the stretching vibration in CO3


-2 
group, near 875 cm-1 and 713 cm-1 that refers to the bending 
vibration of the carbonate group in the calcite. 
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Fig.3: Volume of open pores and volume of impervious portion for plain cement 
(OPC) and final waste from (FWF) samples subjected to freezing-thawing cycles 


 


The broad medium band appears adjacent to 980 cm-1  in all analyzed 
specimens are due to Si-O stretching vibration while the deformation 
of SiO4


-4 in the anhydrous Calcium-Silicate hydrates formed in the 
region of 450-463 cm-1  as a medium sharp peak . In addition to these 
two peaks found as a shoulder assigned in the vicinity 974-981 cm-1 
and refers to the Si-O-Si stretching vibration. 
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Fig4: Water absorption for plain cement (OPC) and final waste form (FWF)   
samples subjected to freezing thawing cycles 
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Generally, it is clear from the FT-IR analysis that non detectable 
deterioration in the chemical constituents of the hard final waste forms due 
to the freeze/thaw treating took place. This confirms that the frost attacks 
mainly affect the internal microstructure of the FWF hard products rather 
than its essential hydration products. 


Table 3: FT-IR bands characterization of OPC and FWF that not subjected and 
subjected to freeze/thaw treatment. 


Band 
assignment, 
cm-1 


Band 
characteristics 


Data for 
OPC* not 
subjected 
to F/T 
cycles, 
cm-1 


Data for 
FWF** 
not 
subjected 
to F/T 
cycles, 
cm-1 


Data for OPC 
subjected to F/T 
cycles, cm-1 


Data for FWF 
subjected to F/T 
cycles, cm-1 


30 
cycles 


75 
cycles 


30 
cycles 


75 
cycles 


3641 
Free OH-1 
group to Ca+2 


3641-
sh,m 


3641-
sh,w 


3641-
sh,m 


3642-
sh,m 


3642-
sh,m 


3641-
sh,w 


3448 
Molecular 
water of C-S-H 


3448 -b,s 3448 -b,s 
3446 -
vb,m 


3443 -
vb,m 


3441 -
b,m 


3442 -
b,m 


2549 


Overlap with 
OH-1 


associated to 
H+ bond. 


2518-
sh,w 


2549-
sh,w 


2521-
sh,w 


2521-
b,w 


2521-
sh,vw 


2519-
sh,vw 


1641 
Water H-OH 
bond 


1647-
shoulder 


1641-
shoulder 


1645-sh, 
m 


1647-sh, 
m 


1646-sh, 
m 


1647-sh, 
m 


1461 
Stretching of 
CO3


-2 1427-b,s 1461-b,s 1452-b,s 
1453-
sh,s 


1457-b,s 1446-b,s 


1097 
Inorganic S-O 
stretching in 
SO4


-2 


1111-
shoulder 


1097-
shoulder 


1109-
shoulder 


1119-
shoulder 


1140-
shoulder 


1110-
shoulder 


988 
Si-O-Si 
stretching 


973-sh,m 988-sh,m 978-sh,s 974-sh,s 
987-
sh,m 


991-
sh,m 


874 
Bending of 
CO3


-2 875-sh,s 874-sh,m 
876-
sh,m 


875-
sh,m 


876-
sh,m 


875-
sh,m 
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711 
Bending of 
CO3


-2  
711-
sh,rw 


714-
sh,rw 


711-
sh,w 


712-
sh,rw 


713-
sh,w 


456 


Deformation 
of SiO4


-4 in 
anhydrous 
calcium 
silicate 
hydrate 


457-sh,w 456-sh,w 
450-
sh,w 


455-
sh,m 


456-
sh,w 


463-
sh,m 


* OPC samples having w/c ratio 0.3 without any addition 


** FWF samples of cement final waste form having w/c ratio 0.3, 3% clay (wt/wt from cement 
powder) and 15% (wt/wt    


      from cement paste) liquid scintillator waste simulate  


sh: sharp, b: broad, vw: very weak, w: weak, m: medium, s: strong 


Table 4 


Qualitative results of XRD for FWF subjected to F/T cycles up to 75 cycles 


It could be concluded, based on IR analysis that the candidate cement-clay 
composite immobilizing LSW has an acceptable stability for freezing and 
thawing treatment even after 150 days at very exaggerating conditions. 


To confirm the data obtained from IR analysis concerning the effect of 
addition of simulated liquid scintillator on hydration products of cement, 
mineralogical characterization of the aggregate (e.g. clays) and binder (OPC) 
incorporating 15 % LSW was obtained by means of X-ray diffraction 
analysis.  


F/T, Cycles 
Major 
Constituent 


Minor 
Constituent 


Trace Constituent 


0 Portlandite Calcite, Trona Gypsum 


30 Portlandite Calcite Gypsum,Quartz,Wollstonite 


75 Portlandite Calcite Gypsum,Quartz,Wollstonite 







100 
 


The qualitative results of the performed XRD for the candidate cement-clay 
composite immobilizing LSW subjected to 75 cycle of freezing/thawing and 
compared with non subjected one are represented in Table 4. The 
dominant phase is Portlandite then calcite and Trona as minor constituents. 
Traces of gypsum, Quartz and Wollstonite (calcium metasilicate) were also 
detected. 


 The XRD diffractograms of final waste forms that subjected to 
freezing/thawing cycles up to 75 cycles are shown in fig. 5. The hydration 
portlandite phase [C-H, crystalline Ca (OH)2] at (2 θ = 18.18o, 34.14o, 47.21o, 
50.82o and 54.39o )  was well recognized. On other hand an appreciable 
amount of unavoidable calcium carbonate at (2 θ = 29.470o, 39.47o, 43.28o 
and 48.61o) was also identified. . The hydration portlandite phase [C-H, 
crystalline Ca (OH)2] at (2 θ = 18.18o, 34.14o, 47.21o, 50.82o and 54.39o )  
was well recognized. On other hand an appreciable amount of unavoidable 
calcium carbonate at (2 θ = 29.470o, 39.47o, 43.28o and 48.61o) was also 
identified. Traces contents of Quartz at (2θ= 26.680o) and Wellstonite were 
also notable. These data are in a good agreement with those reported in 
the published work [27]. Calcium silicate hydrate gel (C-S-H) is the principal 
hydration product of cement. It can be detected at (2θ = 34o, 39o, and 55o) 
[17]. It comprises ≈50 mole% of the most cement paste and it gives the 
cement its strength [28].  


It should be noting worthy that no detectable changes in the diffractograms 
for FWF at the end of the various freezing/thawing periods fig. (5). 


This confirms the explanation stated for the effect of freezing/thawing 
cycles, mainly, on the FWF where the deterioration in the durability of 
blocks is due to changes in the internal microstructures rather than the 
alteration in their chemical constituents. 


Scanning electron microscopy has been used to study the structure of 
hardened component in FWF.  


At high magnification, FWF is characterized by microstructures which 
mainly composed of [29]:  
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• Ca(OH)2 crystals are locally embedded in amorphous C-S-H. the crystalline 
portlandite phase CH is identified in figures (6d, 7d, 8b) since it appears as 
well crystalline plates like structures and exhibit hexagonal habit. 


• C-S-H and ettringite phases were found collapsed with CH phase in figures 
(6-8)b,c,d. 


• Ca (OH)2 crystals are present individually or as clusters. 
• C-S-H is growing at the surface of aggregate. 
• It was clear that the apparent porosity  (pores look black in SEM graphs) 


was little for 0, 30 F/T cycles but higher for FWF blocks subjected to 75 
F/T cycles as in figures (6-8)a.   


• C-S-H and ettringite phases were found collapsed with CH phase in figures 
(6-8)b,c,d.  


• The clusters of Ca(OH)2 crystals surrounded by amorphous foil   like 
structure C-S-H as in figures (6-8)b,c,d. 


•    For FWF composite it is possible to distinguish that in descending order 
of brightness: the anhydrate OPC phases, Portlandite, C-S-H, aggregate 
and the pores appear as dark. 


• The microstructure appeared to be more compacted and continuous.    
• It was noted that there is a smooth cracking for CH phase by increasing 


F/T cycles due to expansion/shrinkage cased by heating followed by 
freezing as in fig. (7)d, (8)b. 
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Fig. 5: X-Ray diffraction of the final waste form before and after subjecting to F/T 
up to 75 cycles.  


Generally, these figures showed non-significant differences due to 
subjecting to F/T cycles, so that the candidate cement-clay composite can 
be considered as a suitable matrix for solidification/stabilization of organic 
radioactive spent liquid scintillator waste.  


A quantitative determination of the amounts of the main mineral 
constituents in FWF was performed by TGA and DTA. Results were reported 
as grams of substance per 100 g of dried sample. Thermo gravimetric 
analysis data obtained for the hard FWF that is not treated and that 
subjected to 30 and 75 F/T cycles are recorded in Table 5 and figures 9, 10. 


 


A 


 


b 


 


c 


 


d 


Fig. 6: Scanning electron microscopic of the final waste form before subjecting to 
F/T cycles. 


It is clear that from TGA data in Table 6 and Figure 10 that the main mineral 
constituents for the FWF sample are Portlandite and Clacite. The first 
represents the predominant cementitious products formed due to 
hydration reaction of the neat cement with water, while the second formed 
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as subsequent carbonation process due to the reaction between the 
formed Portlandite and the atmospheric CO2. 


 


A 


 


b 


 


c 


 


d 


Fig. 7: Scanning electron microscopic of the final waste form subjected to 30 F/T 
cycles 


 


A 


 


b 


 


c 


 


d 


Fig.8: Scanning electron microscopic of the final waste form subjected to 75 F/T 
cycles 


 


CaO(S)           +       H2O(l)       ------------►  Ca(OH)2(S) 


in cement     add for hydration                 Portlandite 


Ca(OH)2(S)+     CO2(g) +        H2O(l)--------►CaCO 3(s) + 2H2O(l) 


 Portlandite    atmospheric                          Calcite   


The total mass losses for the FWF due to heating from room temperature 
(25±5 oC) up to 1000 oC were between 16.72% and 17.18%. Besides mass 
losses at the respective temperature ranges and peak temperature for the 
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three freezing/thawing cycles denoted three characteristic endothermic 
effects as in figure 9 as follows: 


• The first in temperature range from room temperature up to ≈ 150 oC, 
this is due to the evaporation of the surface adsorbed hygroscopic water 
in addition to the dehydration of C-S-H and ettringite components.  


• The second endothermic effect, with peak temperature between 400-475 
oC indicates the loss of hydroxyls and hydrogen atoms in form of H2O 
from calcium hydroxide. 


The third effect with peak centered near 780 oC refers to decarbonation of 
Calcite in the hydrated FWF. 


 


Table 5The main mineral constituents and mass loss due to thermogravimetric 
analysis (TGA) of final waste form*:  


F/T, 
Cycles 
** 


main mineral constituents 


The mass loss due to heating up to 1000 oC 


Room temp.-
150 oC 


400-450 oC 650-750 oC 
Total 
loss 


0 Portlandite, Calcite and Gypsum 2.8 1.1 3.4 16.72 


30 Portlandite, Calcite and Gypsum 2.8 0.85 4 17.12 


75 Portlandite, Calcite and Gypsum 2.9 0.72 4 17.18 


*cement: water ratio = 0.3, clay = 3%, LSW = 15% 


** freezing at -50 oC, thawing at +60 oC  


It is should be noted that the mass losses at the various peak temperature 
ranges are very close, Table 5, and this corroborate that the deterioration in 
the durability of the hard FWF mainly due to the changes in the internal 
microstructure rather than the alteration the products constituents. Figure 
10 shows the DTA thermograme of FWF subjected to increasing F/T treated 
up to 75 cycles. The figure describes three main characteristics endothermic 
peaks [8, 30, 31].  The first one located near 119 oC, for the untreated 
specimens fore mostly and attributed to the loss from C-S-H, ettringite 
water adsorbed on the surface and also part of this peak can be calcined to 







105 
 


be the hygroscopic water. There is a little down shifts for this peak by 
increasing the F/T cycles and record ≈ 106 and 98 after 30 and 75 cycles 
respectively. This may be explain based on that, due to the successive 
freezing/thawing part of pore water and consequently the unbounded 
water can easily lost at lower temperature.The second peak that assigned 
at ≈ 479 oC is due to the dehydration of Portlandite (Ca (OH)2). The last 
endothermic peak is recorded near 780 oC and represents the 
decarbonation of calcite. It is worth mentioning that very little differences 
in thermogrames recorded for the last two peaks for the F/T treated 
samples. 


These data also confirm the data obtained from XRD analysis.  


 


Before F/T Cycles 


 


Before F/T Cycles 


 


After 30 F/T Cycles 
 


After 30 F/T Cycles 
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After 75 F/T Cycles After 75 F/T Cycles 


Fig. 9: TGA thermogrames for plain 
cement FWF before and after 
freezing/thawing up to 75 cycles 


 


Fig. 10: DTA thermogrames for plain 
cement FWF before and after 
freezing/thawing up to 75 cycles 


 


Conclusion 


Based on the data obtained and as far as the optimization of the frost 
resistance criterion of the final waste forms is concerned, it can be 
concluded that following cycling, evidences suggested that the resistance of 
specimens monolith to freeze/thaw degradation relates to the cracking due 
to water expansion and careful examination of the products can clarify 
limiting deteriorations were detected so that using composite of OPC with 
3% natural clay at water: cement ratio 0.3 for solidification and stabilization 
up to 15% of organic radioactive spent liquid scintillator wastes originating 
from various liquid scintillation counting applications can optimally comply 
with the requirements of the disposal process even in at very exaggerating 
conditions. 
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 دراسة إمكانية استخدام البيتومين والخلطات اإلسمنتية في تهيئة نفايات 


 (NORM)لـ ا


 


 4سلمان .و م 3عبد الحفيظ .و د. م 2شويكاني .ر و د. 1تكريتي .ص د.


 .، هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق2الوقاية االشعاعيةوقسم  1الهندسة النوويةقسم 


  .لطاقة الذرية اليمنيةاللجنة الوطنية ل ،4النفايات المشعة إدارة ، جامعة دمشق.3قسم الفيزياء


 ملخص  


 من NORMنفايات الصناعة النفطية  غاز الرادون المتحرر منإصدار تمت دراسة 


مع اإلسمنت  NORMنفايات الـ  ت. مزجعينات بيتومينية وأخرى إسمنتية بشكلين مختلفين


وأحيطت هذه المنابع ى مع البيتومين. صنعيه وتارة أخر البورتالندي للحصول على منابع 


كما تم تحضير عينات أخرى أسمنتية ذات سماكات مختلفة. بيتومينية ومرة أخرى بطبقات 


ضمنها بشكل  NORMإسمنتية و بيتومينية وبسماكات مختلفة وذلك بوضع نفايات الـ 


 بودرة. 


لعينات الحاوية اغاز الرادون المتحرر من فرق في إصدار وقد بينت النتائج أن هناك 


  بشكل بودرة. NORMتلك الحاوية على نفايات الـ و  الصنيعةمنابع على ال


كما أوضحت النتائج أن إصدار غاز الرادون في العينات البيتومينية يتناقص بشكل 


طردي مع سماكة العينة المحيطة بالنفايات (سواء كانت منبع صنعي أو بودرة). أما في 
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صدار غاز الرادون يتناسب عكسًا مع سماكة الطبقة المحيطة ت اإلسمنتية فان إاالعين


 للنفاية المشعة (منبع صنعي أو بودرة). 


قيست طيوف أشعة غاما وقد أجريت بعض التجارب الداعمة لهذا الموضوع حيث 


للعينات اإلسمنتية والبيتومينية والتي بينت أن االسمنت جيد كمادة مخمدة ألشعة غاما بينما 


 يد في احتجاز غاز الرادون.البيتومين ج


Abstract 


 


The releases of Radon from bitumen and cement samples of 
NORM waste in different forms have been investigated. The artificial 
NORM source samples were made then surrounded by different 
thickness of cement and /or bitumen to prepare the first form of 
samples. While, the NORM powder was put instead cylindrical 
samples in different thickness. 


The results showed that the release of Radon from the cement 
and/or bitumen samples was different in case of sources and 
powder. 


The results illustrated that the release of Radon from the bitumen 
samples was decrees with different thickness according to linear 
relationship. In the other hand, the release from the cement samples 
was proportional inversely with the different thickness. 


The γ-ray spectroscopy measurements noticed that the cement 
was better than the bitumen in shielding process, while the bitumen 
was better than cement to prevent the releases of Radon.   
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 مقدمة


ية في نشاطات تتشكل النفايات المشعة كنتيجة الستخدام الطاقة الذرية لألغراض السلم


مختلفة، يدخل في هذه النشاطات عمليات دورة الوقود النووي واستخدام النظائر المشعة في 


الطب واألبحاث العلمية والصناعية والتطبيقات الدفاعية وكذلك تفكيك المنشآت النووية 


واستخالص ومعالجة المواد النووية الخام الحاوية على مواد مشعة طبيعية أو ناتجة عن 


 اً كامن اً تعتبر مصدر حيث . باإلضافة إلى مخلفات صناعة النفط والغاز تفكك اإلشعاعيال


 .[1] للخطر على اإلنسان وتسبب تلوث للبيئة


تهتم البشرية بالوقاية من اإلشعاعات المؤينة نظرًا لتزايد مصادرها في حياتنا اليومية 


من أهم متطلبات الوقاية من ولعل  .على اإلنسان والبيئة المحيطة بهولما تسببه من ضرر 


هذه اإلشعاعات معرفة ماهيتها وأثرها على اإلنسان، باإلضافة لمعرفة مصادرها الطبيعية 


كما يمكن أن ُيحدث اإلشعاع تغييرات جزيئية في الخاليا الحية أو البنية  منها والصنعية.


صة لإلشعاع وعلى نوع البلورية للمواد الصلبة ويتوقف التخريب الناتج على طبيعة المادة الما


و طاقة اإلشعاع وشدته. وتكون اآلثار أعظميه في الجزيئات العضوية المعقدة كاألنسجة 


 . [2] الحية 


يتعرض اإلنسان لإلشعاع المؤين من مصدرين أساسيين هما النظائر المشعة 


والنظائر المشعة الصنعية  Naturally Occurring Radionuclidesالطبيعية


Artificial Radionuclides  أما النظائر المشعة الطبيعية (المصادر الطبيعية) فتتواجد .


وقد  على سطح األرض بتراكيز متفاوتة تختلف من منطقة ألخرى منذ أن تكونت األرض.


إلى مواقع أخرى تكثر فيها الحياة البشرية بسبب  موقعهاتتركز هذه النظائر أو تنقل من 


 Phosphate Fertilizerناعة األسمدة الفوسفاتية بعض الصناعات غير النووية مثل ص


Industry  وصناعة النفط والغازGas and Oil Industry [3]. 
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ُتعد صناعة النفط والغاز إحدى الصناعات التي يتعرض العاملون فيها لخطر المواد 


إذ ترافق المواد المشعة  التي تتركز بفعل هذه الصناعة. (NORM)المشعة الطبيعية 


نقل لتتوضع على الجدران الداخلية ألنابيب  ،ية النفط المستخرج من باطن األرضالطبيع


. تكون هذه التوضعات أما بشكل [4]خزنه الشكل مستودعات فصل أو الومستودعات النفط 


. ويعزى تكون هذه التوضعات إلى عوامل فيزيائية Sludgeأو كدارة  Scaleرواسب حرشفية 


ضغط) وكيميائية خالل مراحل فصل السوائل (النفط والماء (تغيرات في درجة الحرارة وال


المرافق له) إذ تؤدي تلك العوامل إلى خفض انحاللية شوارد األمالح المنحلة لدى وصولها 


والسترونسيوم. تترسب  ممثل كبريتات والباريو  إلى سطح األرض فتتبلور بذلك أمالح عديدة،


. تتعلق كمية الرواسب المتراكمة [5]رض فوق سطح األالمتوضعة في األنابيب والمعدات 


وزمن وصول الماء المرافق أو المنتج من الحوض إلى  بعدة عوامل، منها معدل الضخ،


يحمل الماء  .Injected Water وطبيعة مياه الحقن وبنية الحوض الجيولوجية، السـطح،


التي لم  ،شعةالمهذه النظائر  بعضًا منالمرافق للنفط أيضًا  Produced Waterالمنتج 


ولهذا فإن  ألنابيب والخزانات على هيئة رواسب حرشفية،على السطوح الداخلية لتترسب 


 .[6]ة التربطرح هذه المياه في البيئة المحيطة يلوث 


الحقًا أو بغية حفظها عادة استعمالها النفطية إلعادة هذه الرواسب عن المعدات  تزال


وينشأ  ا يؤدي إلى انخفاض في معدالت اإلنتاج.ألن وجودهأو استعمالها في مناحي أخرى 


 .[7] توضيبمعالجة و عن هذه العملية كمية من النفايات بحاجة لعمليات 


الناتج  226Ra تحوي الرواسب الحرشفية النفطية وبشكل رئيسي على عنصر الراديوم


راديوم . غير أن ال 238Uوسلسلة اليورانيوم  232Thعن التفكك اإلشعاعي لسلسلة الثوريوم 


األمر الذي يتطلب معالجة خاصة للنفايات الناتجة عدا عن  222Rn ينتج عنه غاز الرادون


وهنا تظهر مشكلة كونها من مصدرات ألفا ذات السمعة السيئة إذا ما انتشرت إلى البيئة. 


التخلص من هذه الرواسب. هناك طرائق متعددة يمكن استعمالها لهذه الغاية، إال أن أهمها 
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موقع توضع في  خاصةحاويات ر تطبيقًا هو التخلص من المواد المشعة الطبيعية في واألكث


 .[8]مرخص له و مناسب 


والحاويات اإلسمنتية لتحسين مواصفات المواد عديدة ولهذا فقد أجريت دراسات 


 . [15-9] ظ المواد المشعةالمستخدمة لحف


من حيث الطاقة الذرية ة في هيئ NORMالمتعلقة بالـ العديد من الدراسات تم إجراء 


دراسة الحالة الكيميائية واإلشعاعية باإلضافة إلى وصف عمل محطة إزالة الرواسب 


البيتومين (اإلسفلت الصناعي المؤكسد الناتج  . كما تمت دراسة استخدام [17-16]الحرشفية 


تثبيت وذلك بعن مصافي تكرير النفط) بدًال عن اإلسمنت المحسن في حفظ النفايات المشعة 


 .[18]تمهيدًا لدفنها الرزينات المشبعة بالنظائر المشعة عليه 


وفي هذا العمل تمت دراسة إمكانية استخدام البيتومين في تهيئة نفايات الصناعة 


 وذلك للحد من انطالق غاز الرادون لتخفيف ضرر التعرض اإلشعاعي. (NORM)النفطية 


 اإلجراءات العملية 


 (NORM)يعية النفايات المشعة الطب -1


الحرشفية  في دير الزور. ثم تم تجفيف العينة  إحضار العينة من محطة إزالة الرواسب تم 


ستيك، قطع حديد صغير، ورقيات) فصل الشوائب من النفايات (بال مع المزج المستمر. تم


كيلو جرام من  1/ 2 م أخذة المزج للحصول علي عينة متجانسة. ثإعادة عمليوقد تم 


)NORM ، ( ًالعينة لتكون ابعاد حبيباتها موحدة، ثم خل ن وتم  المجفف والمتجانس  جيدا


 .)Bq/Kgاس النشاطية (يقلجرام   200خذ منها ا


 تحضير البيتومين  -2
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تم الحصول على مادة البيتومين الصناعي من السوق المحلية. وهذه المادة عبارة عن أسفلت 


ن مصفاة بانياس أي مشبعة بمذيب عضوي ناتج عن تقطير المخلفات النفطية الناتجة ع


 125. وقد تم تسخين البيتومين إلى درجة حرارة مناسب كي يتم استخدامها صناعيًا بسهولة


) خواص البيتومين 1درجة مئوية لطرد المذيب أو أي أثار من الماء. حيث يبين الجدول (


 المستخدم. 


 ستخدمة في معالجة النفايات المشعة السائلة:) خواص المركبات البيتومينية المختلفة الم1الجدول: (


 -بارافين الزيوت التركيب
 نفط


فحوم 
 هيدروجينية


 معقدة


فحوم 
 هيدروجينية


 بسيطة


درجة  اإلسفلت حبيبات
حرارة 


 االنصهار


درجة 
حرارة 


 االشتعال


% 10.3 22.5 7.0 28.1 21.5 10.6 38 oC 240 oC 


 تحضير الخلطة اإلسمنتية -3


ت البورتالندي في جميع العينات التي أخضعت للدراسة، حيث يبين الجدول استخدم اإلسمن  


وقد تمت إضافة الباريت والرمل  ) النسب المئوية للمواد الكيمائية الداخلة في تركيبه.2(


 .(concrete)الناعم كمواد محسنة للخلطة اإلسمنتية 


 . ) النسب المئوية للمواد المشكلة لإلسمنت البورتالندي2الجدول (


Other Na2O K2O SO3 MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 


2.11 0.46 0.33 2.7 3.00 62.95 3.20 4.90 20.35 


  الحاوية على مواد مشعة للدراسة تحضير العينات -4


 أبعادها متغيرةي باستخدام قوالب بالستيكية صنعت العينات المشعة على هيئة شكل أسطوان


سم  )x 2.5 2.5(عبارة عن اسطوانة أبعادها ثابتة  يكون المركز ارتفاع) حيث   x(قطر 







115 
 


. وتحاط االسطوانة الداخلية بطبقات مختلفة من البيتومين أو الخلطة ارتفاع)    x(قطر


وتركت العينات سم حولها من كافة االتجاهات.  2و  1.5و 1و 0.5اإلسمنتية بحيث تغطي 


و أثناء هذه الفترة كانت هذه  بدرجة حرارة الغرفةساعة  48 مدةفي القوالب اإلسمنتية 


القوالب من العينات تتعرض للترطيب صباحًا و مساءًا وبعد هذه المدة نزعت العينات 


 . أما العينات البيتومينية فقد بقيت في القالب لمدة أسبوعين للتجفيف.البالستيكية


ية حضرت العينات السابقة على دفعتين أحداهما تحتوي على النفايات المشعة الطبيع


(NORM)  2.5(بشكل بودرة ضمن االسطوانية الداخلية x 2.5( و األخرى تحتوي على  سم


 منبع صنعي من النفايات المشعة الطبيعية  الممزوجة مع البيتومين أو االسمنت.


 قياسات الرادون -5


في حواضن  ) NORMالمشعة الطبيعية ( ةالماد ىالتي تحتوي علوضعت العينات 


ليتر، مزودة بفتحتي دخول وخروج و ذلك من أجل  7ق سعتها زجاجية محكمة اإلغال


تم سحب العينات كل الحصول على دارة مغلقة لسحب غاز الرادون من هذه الحواضن . 


 استمرتعلمًا أن القياسات  مرات وأخذ المتوسط لقراءة العدلقياسات الرادون ثالث  يومين


دمت الطريقة ـاستخ .راديوم والرادونحدوث التوازن اإلشعاعي بين الحتى  ،يوما 21لمدة 


) لقياس زيادة تركيز الرادون داخل الحواضن مع الزمن وذلك Active methodالفعالة (


بر ـع ر،ـلت 0.15حجم ذات بسحب عينة من غاز الرادون من الحاضنة إلى خلية لوكس 


قيس  ثمدقائق. ) و لمدة خمس l/min 0.3صغير (دارة مغلقة باستخدام مضخة ذات تدفق 


في ) كما هو موضح AB-5( لوكس باستخدام العداد النووي داخل خلية تركيز الـرادون


 ) الذي يبين مخطط تحضير العينات و طريقة قياس غاز الرادون المنبثق.1الشكل (
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 و المناقشة النتائج


 NORM) انبثاق غاز الرادون من العينات البيتومينية الحاوية على 2يبين الشكل (


) انبثاق غاز الرادون في العينات الحاوية على منبع 3بينما يبين الشكل (درة، بشكل بو 


. حيث يالحظ من كال الشكلين أن انبثاق غاز الرادون ينخفض مع زيادة سماكة صنعي


 الطبقة المحيطة بالنفايات المشعة. 
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شكل ب NORM) انبثاق غاز الرادون من العينات اإلسمنتية الحاوية على 4يبين الشكل (


. ) انبثاق غاز الرادون في العينات الحاوية على منبع صنعي5بينما يبين الشكل (بودرة، 


حيث يالحظ من كال الشكلين أن انبثاق غاز الرادون يزداد مع زيادة سماكة الطبقة المحيطة 


بالنفايات المشعة على عكس العينات البيتومنية. وربما يعود ذلك إلى العيوب الداخلية 


 في أثناء تصلب الخلطة اإلسمنتية.  المتشكلة


وقد أشارت النتائج إلى أن انبثاق غاز الرادون من العينة االسطوانية الداخلية (الحاوية على 


NORM  بشكل بودرة أو منبع صنعي) اكبر بكثير من العينات المحاطة بسماكات مختلفة


نبثاق في العينات بنسبة من البيتومين أو االسمنت. غير أن البيتومين يعمل على تخفيض اال


 اكبر من الخلطة اإلسمنتية.  


مقارنة في انبثاق غاز الرادون من نوعين من  6و من ناحية أخرى يالحظ في الشكل 


بشكل بودرة. حيث توضح النتائج أن  NORMالعينات (بيتومينية و إسمنتية) الحاوية على 
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ه في حالة العينة اإلسمنتية. وربما تحرير غاز الرادون من العينة البيتومينية اقل بكثير عن


فحوم هيدروجينية مشبعة و فحوم حيث يمثل يعزى دلك إلى التركيبة الكيميائية للبيتومين 


بعد صب العجينة  ،اإلسمنتية. بينما في العينات هيدروجينية حلقية و ريزينات و مواد إسفلتية


رة التجفيف تحدث عادة وخالل فت NORMالـ حول  اإلسمنتية في القوالب البالستيكية 


كيميائية تعمل على تماسكها من خالل ترابط ماء التبلور، وغالبًا و تحوالت وتبدالت فيزيائية 


ما يهجر الماء العجينة اإلسمنتية متجهًا نحو السطح، أما عملية ترطيب المنابع فهي عملية 


ة تماسك الشبكة مساعدة تعمل على زيادة كمية جزيئات الماء التي تعمل بدورها على زياد


مشكال مسامات  البلورية لإلسمنت وزيادة الروابط ما بين أكاسيد األلمنيوم والسيليكات والحديد


  . (عيوب تشكلية) تعمل كمساعد على هروب غاز الرادون


Fig. 6. Comparison between Cement and Bitumen  
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مع البيتومين و   NORMبمزج نفايات الـ منبع صنعي تشكيل تم فقد  7الشكل في حالة 


ال كمية غاز الرادون المتحررة من المنابع من الشكل أن  حيث يالحظ مرة مع االسمنت.


تتناسب مع مسامية المنبع والعيوب الموجودة في المنبع والتي من خاللها يتم انبثاق غاز 


مما يجعل بعضا من  NORMإذ أن البيتومين ال يمتزج جيدا مع الـ الرادون خارج العينة. 


بطبقة من البيتومين، وبالتالي تطلق  تبقى على السطح أو ال تغطى NORMجزئيات الـ 


مع   NORM كمية اكبر من الرادون. أما في حالة المنبع الصنعي المتشكل بمزج الـ 


فمن الممكن في بعض األحيان أن يحدث تنافس بين ذرات الرادون والجزيئات االسمنت 
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العيب  حول العيوب مما يعيق حركة ذرات الرادون باتجاه الخارج ويؤدي ذلك إلى إغالق


 نتيجة تفكك بعض ذرات الرادون إلى نواتج تفككه الصلبة. [1]بالكامل 


Fig. 7. Comparison between Cement and Bitumen
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لنفايات الحاوية على نظير لبالنسبة  [18 ,1]وهذه النتائج متوافقة مع ما تم دراسته سابقا 


يمكن تصليبها الحاوي على نفايات الراديوم إن السائل النتائج أظهرت  حيثالراديوم 


طتها بالطبقة اإلسمنتية يجب عزلها بطبقة من البولي اتيلين للحد باإلسمنت ولكن قبل إحا


منع تفاعل اإلسمنت المصلب لمنبع الراديوم السائل مع اإلسمنت لمن انبثاق الرادون أوال و 


، وهذا مايجري في العينات البيتومينية في هذه الدراسة حيث أنها تعمل على أعاقة العازل


 اورا الهروب إلى الخارج. حركة غاز الرادون ضمن العينة مح


بالنسبة للنفايات  )[4] وهذه النتائج متوافقة مع ما تم دراسته سابقا ( تكريتي وشويكاني


الحاوية على نظير الراديوم حيث أظهرت النتائج إن السائل الحاوي على نفايات الراديوم 


بطبقة من يمكن تصليبها باإلسمنت ولكن قبل إحاطتها بالطبقة اإلسمنتية يجب عزلها 


البولي أثيلين للحد من انبثاق الرادون أوال ولمنع تفاعل اإلسمنت المصلب لمنبع الراديوم 


يجري في العينات البيتومينية في هذه الدراسة حيث  السائل مع اإلسمنت العازل، وهذا ما


 الهروب إلى الخارج.  الً أنها تعمل على أعاقة حركة غاز الرادون ضمن العينة محاو 
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بالبيتومين ال تعني بالضرورة تخفيف  NORMجب أن ننوه بان تهيئة نفايات الـ ولكن ي


التعرض إلى أشعة غاما مثلما هي الحالة مع االسمنت. بينما يعمل البيتومين على منع 


 إطالقات غاز الرادون إلى البيئة.


ب ل  ئكخئة


 من المعروف أن عملية المزج باإلسمنت للنفايات هي طريقة مثلى لمنع تسرب


النظائر المشعة نحو البيئة. غير انه في بعض الحاالت الطارئة قد تتسرب هذه النظائر 


نحو الوسط الخارجي، فلهذا البد من عزل النفايات المشعة المثبتة باإلسمنت بحاجز 


ولهذا . أو تغيير مادة التثبيت (االسمنت) بمادة ذات قابلية للعزل اكبر من االسمنت إضافي


ومين في تهيئة النفايات المشعة منخفضة و متوسطة النشاط اإلشعاعي فقد استخدم البيت


 سواء كانت صلبة أو شبة صلبة. 


بالبيتومين ال تعني بالضرورة تخفيف  NORMولكن يجب أن ننوه بان تهيئة نفايات الـ 


التعرض إلى أشعة غاما مثلما هي الحالة مع االسمنت. بينما يعمل البيتومين على منع 


 از الرادون إلى البيئة.غ تالطالقا


 كلمة شكر


يشكر القائمون على العمل األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان مدير عام هيئة الطاقة الذرية 


ويشكرون كال من م. احمد فارس علي . لالسورية على مساعدة الكريمة في انجاز هذا العم


لة الدولية للطاقة كما يشكر م. سلمان الوكاو م. نسيم عاصي للمساعدة في انجاز العمل. 


الذرية على المنحة المالية المقدمة النجاز هذا البحث كرسالة ماجستير في الوقاية االشعاعية 


 المشعة. المنابعأمان امن و و 
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 Land radioactive surveys of Goban Area 


G.Zoaitry(1) ,M.Al-Huthaifi (1)  ,G.Al-Sakfi 


Geological Survey and Minerals Resources Board, Yemen(1) 


 المسوحات اإلشعاعية السطحية لمنطقة جبن .


 )1ل السقاف() ,جال1)  ،  محمد شمس الدين( 1جمال الزعيتري(


 اليمن. –وزارة النفط  -)هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية1(


 خالصه


باستخدام أجهزة السنتلومتر  اإلشعاعية والطيفية تم مسح واستكشاف المواقع اإلشعاعية 
ألجاميه للعناصر المشعة في محيط منطقة جبن الواقعة جنوب مدينة رداع التي تبعد عن 


كم ،وقد بينت هذه المسوحات الميدانية انتشار قراءات إشعاعية  150بحوالي مدينة صنعاء 
عدة /ث ، وهي مصاحبة لعدسات معادن المجنتايت  3000عالية تصل قيمتها أكثر من 


ضمن قواطع الجرانيت لصخور القاعدة القديمة في المنطقة الواقعة غرب منطقة جبن 
عدة/ ث. مصاحبة  1000منخفضة اقل من وجنوب قرية نعوه. وانتشار قراءات إشعاعية 


لطبقات ترابية وقواطع الجرانيت في المنطقة الواقعة شمال وشرق وجنوب شرق مدينة جبن 
وقرية نعوه. كما تبين الدراسات المعملية التي أجريت على عينات ممثلة للمواقع اإلشعاعية 


 بثالثة أضعاف القيمة. المذكورة ارتفاع قيمة تركيز عنصر الثوريوم عن عنصر اليورانيوم


Abstract 


Using spectrum and scintillometer for gama radiation of radioactive 
elements were surveyed and explored around Goban area which is  
located south Rada'a city, about 150 km to the south of the Capital 
Sana'a. The field surveys show distribution of high radiation readings 
that exceed 3000 cps accompanying the lenses of magnetite minerals 
in granite veins of old basement rocks in west of Goban city and south 
of Nawah village. The  distribution of low radiation readings of less 







126 
 


than 1000cps accompanying sand beds and granite veins ,was shown 
in north west , east and south east of Goban and Nawah. Laboratory 
analysis on samples representing high radiation show an increase in 
the value of thorium element concentration three times more than 
uranium  .  


 المـقدمة :


م قامت شركة جيوسرفي بتنفيذ مسوحات مغناطيسية و إشعاعية 1985-1984مابين عامي 
 %  بمنابع السيزيم والكوبالت و25الكفاء  ) المبطن بالثاليومNaIجوية بتقنية مطياف جاما(


تركيب محمول بطائرة عمودية أو طائرة مجنحة تسير وفق خطوط مستقيمة عموديه علي ال
العام لمنطقة المسح. نفذت الشركة عمليات المسح في  مناطق مختارة من اليمن حيث 
قسمت على هيئة قطاعات و بلوكات شملت التكوينات الصخرية و الجيولوجية بمساحات 


غطت ,متفاوتة ابتداء من األقدم حتى األحدث  تعرف باسم التكوين الصخري أو المدينة
منتظمة وخطوط طيران يبلغ مجموع أطوالها أكثر من خمسون  المناطق المستهدفة بشبكات


ألف كم مفصولة فيما بينها  بمسافات مابين كيلو واحد إلى خمسمائة متر وموزعة عليها 
المؤشرات والشاذات اإلشعاعية الجامية للعناصر المشعة (يورانيوم، ثوريوم ، بوتاسيوم ) 


على خرائط تفصيلية وكنتورية بمقاييس رسم  تتفاوت في قمتها وأهميتها ودالالتها و مسقطة
مختلفة. اعتمادًا على هذه البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الهيئة قام فريق من هيئة 


) SPPTNFالمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وباستخدام أجهزة حقلية سنتلو متر (
) بمسح عام URTEC(إشعاعي فرنسي الصنع وتقنية مطياف جاما الحقلية كندي الصنع 


للنقاط االشعاعية المسقطة لهذا البلوك المسمى نقوب الغربية والتحقق من اهميتها. إضافة 
إلى عمل مسح وشبكات إشعاعية متعددة وجمع عينات ممثلة للنقاط المحتملة األهمية 
خاصة في منطقة حيفان ومنطقة الدراسة المذكورة والتي عرفت بأهمية تكويناتها الصخرية 


لقديمة ومحتواها اإلشعاعي. تهدف هذه الورقة إلى إيضاح الدراسات الميدانية والمسح ا
االستقصائي والخطوات التي اتبعت للتحقق من قيم ودالالت هذه المؤشرات ومصادرها 
الصخرية والمعدنية  ومناقشة نتائجها باالستفادة من خبرات وعلماء هذا المؤتمر خاصة في 


 وتقنياتها واستكشافها.مجال الخامات النووية 
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 جيـولوجـية بلوك ماويه نقوب الغربية
) وهي جزء مأخوذ من  1تمثل الخارطة جيولوجية بلوك ماويه النقوب الغربية شكل(  


.ال .سي پ الخارطة الجيولوجية للجزء الغربي لليمن المـعدة من قبل شـــركة روبنســـون 
)Robertson Group PlCبالصخور البركانية يتراوح تركيبها  ) التي تغطى بشكل رئيسي


من صخور مأفية إلى صخور فلسية التي تعود إلي الحين  الثالثي ممثلة بالبازلت 
والجمبريت والداسيت والرايوليت  خاصة في وسط الخريطة. كما تتواجد في هذه الخارطة 


ي الجزء مجموعة من الصخور المتحولة والقاعدة القديمة الهامة من الناحية المعدنية ف
الشمالي الشرقي (منطقة العمل) والمنطقة الجنوبية مثل صخور ارثونايس،الپارنايس   
واحزمة صخرية متكونة من صخور بركانية ورسوبية متحولة كما تتواجد صخور اإلمفبيولت 
وبعض مكاشف لألجسام الجرانيتية التابعة لما قبل الكمبري مخترق الصخور البركانية. كما 


ارطة صخور رسوبية ممثلة بصخور رملية تعود إلي تكوين الطويلة في الجزء يظهر في الخ
الشمالي و الجنوبي من الخارطة. تبين الخارطة الجيولوجية حالة التصدع التي تعرضت لها 


  –المنطقة بمجموعات  من الصدوع بأنواع مختلفة تأخذ معظمها اتجاه شمال شرق 
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Fig.(1):Geological map of of westem Mawiyah Nuqub Block.


كم مربع وتوضح المعلومات  ألفر من أربعة جنوب غرب. يبلغ مساحه هذا القطاع أكث
اإلشعاعية المسجلة الرسمية عليه مايقارب من الف نقطة إشعاعية موزعة على مختلف 
التكوينات الجيولوجية تم اخذ أفضلها كهدف للمسح والدراسة. تبين الخارطة الجيولوجية 


طة تم ) نق17وهى( K Th Uمواقع إسقاطها حسب اإلحداثيات كمؤشرات وشاذات  
استكشافها ميدانيا وثبت تطابقها على الواقع بمساحات محدودة على الصخور القاعدة 
والبركانية والرسوبية هذه النقاط هي جبل السوداء(صخوررملية) ونقاط الرباط والعرش 
وغنيمان والعبرين (قاعدة) ونقاط دمت وقعطبه والحشاء (بركانية) ونقاط الريد وعرار 


 ونقاط التربه وجبل منيف(رملية) مسجله كشواذ.والمفاليس (قاعدة) 
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 .بلوك ماويه النقوب الغربيةلالقياسات اإلشعاعية الجوية 


),الثوريوم  Kالبوتاسيوم ( مثلت عمليات المسح اإلشعاعية لبلوك ماويه نقـوب الغربية بقياسـات
)Th()اليورانيوم،U  () واإلشعاع الكلىTcسجيل لكل )من قبل شركة جيوسيرفي العالمية بت


كيلو متر 1جنوب وبفاصل بين الخطوط  –متر ضمن خطوط مسح تأخذ اتجاه شمال  20
البوتاسيوم والثوريوم  كيلومتر والتي مثلت بخرائط إشعاعية لكًالمن 5وخطوط ربط كل 


إحداثيات نقاط المسح  1ويوضح الجدول رقم (( ) 2,3,4,5(واليورانيوم واإلشعاع الكلي شكل
بياناتها اإلشعاعية ومتوسط االنحراف المعياري لمجموع النقاط وتشير هذه  المحددة سلفًا مع


القياسات إلى مدي تغيير المستويات عن الخلفية اإلشعاعية نحو الزيادة أو النقصان حسب 
طبيعة التكوين الصخري واختالف وتركيز العناصر اإلشعاعية وشدتها وتوزيعها طبقا 


ول ارتفاع قيم البوتاسيوم والثوريوم عن اليورانيوم في للعوامل المتحكمة بها. يوضح الجد
 2)(3((  وبشكل عام تظهر الخرائط االشعاعية الكنتورية )16)(6)(5)(1( معظم النقاط عدا


) في الجزء 4تقارب متوسط شدة مستوى القياسات بينما تنخفض القياسات البوتاسيوم(
 الشمالي الشرقي من الخرائط .


  ألرضيةالقياسات اإلشعاعية ا


خالل المسح الميداني  شملت المسوحات الميدانية اعمال مسح عام وأعمال مسح تفصيلية و
) 6العام تم استكشاف المواقع المذكورة أعاله والواقعة في الصخور البركانية وهي دمت(


) 16) (15) التربه (14) (13) (12) وحيفان (11) (10) (9) والحشاء (8))(7وقعطبة
وتبين أن مصدر الشاذات هي مكاشف طبقات صخور الرايوليت ) 17وجبل منيف (


التكوينات الرملية فمصدرها المعادن  والجنبرايت الغنيه بمعادن البوتاسيوم اما الواقعة في
الطينية ومعادن الهيماتيت وهى منخفضة القياسات والمساحة وغير مرتبطة بتحوالت معدنية، 


 لوصول إليها بسهوله و  خاصة منطقة العمل.وتقع معظمها على قمم جبلية وعره يصعب ا
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Fig.(2): Radiation map of U  of westem Mawiyah Nuqub Block 
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Fig.(3): Radiation map of Th  of westem Mawiyah Nuqub Block 
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Fig.(4): Radiation map of K  of westem Mawiyah Nuqub Block 
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Fig.(5): Radiation map of TC  of westem Mawiyah Nuqub Block.
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):يوضح بيانات المسوحات الجوية للعناصر المشعة في قطاع نقوب الغربية 1جدول(  


line م اسم المنطقة 
UTM   K U Th 


X Y Sd  0b an Ba 0b an ba 0b an Ba 


 18 10 29 17 19 37 29 13 43 150 6.1 1551457 484614 1 جبل السوداء 319000


 50 16 66 26 19 45 166 56 223 221 6.6 1542177 485100 2 الربااط 318700


 38 5 44 15 18 34 162 44 207 207 6.6 1542094 490064 3 العرش 316800


 94 110 205 29 31 60 313 337 650 139 6.8 1541278 482391 4 غيمان 317200


 22 11 33 15 18 34 35 3 58 213 6.8 1552708 480931 5 العبرين 319500


 19 0 18 13 11 25 25 2 28 136 6.3 1545808 466972 6 دمت 317400
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 24 25 50 17 26 44 113 156 269 119 9.7 1538810 468650 7 قعطبة 318554


 28 16 45 14 12 27 101 47 148 154 6.1 1546338 462855 8 البياض 314701


314102 
جبل /الحشاء


 اسلع
9 440026 1542542 14.3 144 931 533 397 101 59 14 173 101 71 


 82 88 171 43 41 85 329 287 617 33 15.1 1524100 436126 10 سردود/الحشاء 314301


 78 103 181 51 82 136 287 408 695 154 21.7 1523684 438062 11 القتيب/الحشاء 313406


 34 25 60 19 32 25 149 65 215 50 7.7 1475707 429004 12 الريد/حيفان 312702


عرار ىواد 312850  13 422077 1474406 10.6 63 207 64 142 36 21 15 67 33 33 
 50 5  16 18  115 16  221  1459004 423667 14 المفليس 944501
 24 41 65 13 22 35 12 47 34 156 8.2 1462530 400524 15 الجوبة/التربة 311202
 25 25 51 17 27 45 33 17 51 180 12.9 1461043 407000 16 التربة/واصر 310901
 33 27 60 18 24 43 75 63 138 190 12.9 1435992 403992 17 جبل منيف 312203
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 منطـقة العمـل والدراسـة التفصيلية


) 6تقع منطقة الدراسة ضمن تضاريس جبلية وعره في الجزء الشمالي الشرقي خارطة رقم (
ومن الناحية الجيولوجية تنتمي صخورها إلى عصر ماقبل الكمبري القديمة ذات القيمة 
االقتصادية. حيث تتواجد معادن النحاس والذهب. وتحاط المنطقة بالتكوينات الرملية 


 والبركانية من الشمال.


) توزيع النقاط اإلشعاعية الجامية للعناصر المشعة 6توضح الخريطة الطبوغرافية رقم (
لمسقطة من بيانات المسوحات الجوية وهي أكثر من عشرين نقطة  معظمها موزعة ناحية ا


) شمال غرب 1) .تقع النقطة األولىa1,b1, (2)( 3) (4) (5)الشرق والجنوب منها (
 )40-30 (منطقة جبن ضمن صخور رسوبية متأثرة بقواطع بازلتيه خلفياتها اإلشعاعية


) ) غرب نعوة في a1,b1)) عدة/ث.و تقع 300عدة/ث وقياسات النقطة تصل إلى 
)عدة /ث ضمن مساحة اقل 200-150الصخورالرسوبية ايضًا سجلت  قراءات حقلية مابين(


) بين المسح الحقلي وقوعها ضمن 5), (4) ,(3) ,(2من المتر الوحد. بينما النقاط األخرى (
دنية ـــــــــظواهر مع قواطع وعروق حمضية كالجرانيت متصلبة ممتدة إلى الغرب تخلو من اي


 ع بينــــــــــــــــوقياساتها تق
/ث والتتجاوز النقطة الواحدة عدة100خلفياتها اإلشعاعية ) )عدة/ث  أما 400-700 (


المتر المربع الواحد. وأثناء متابعة أعمال المسح في غرب جبن  تبين انتشار تجمعات 
اعات عالية موزعة في قواطع حمضية صغيرة معدنية للحديد المغناطيسي تنبعث منها إشع


جنوب غرب سجلت فيها قراءات –جنوب وشمال شرق–جرانتية تأخذ اتجاهات  شمال
عدة/ث ،وفي جنوب قرية نعوة وجدت عدة مساحات -4000-3000إشعاعية ما بين 


م 60) عدة/ث بطول (8000اهمها تحتوى قراءات تصل الى (اشعاعية متفاوتة االبعاد 
جمعت منهاعينات ممثلة بغرض التحليل وهي ثقيلة الوزن  غنية م ) ,  40وعرض (


بالمجنتاتيت تختلف صالبتها وتماسكها من موقع الى اخر مقارنة بالعينات االخرى. كما 
لوحظ انتشار تجمعات الحديد الحامل لإلشعاع في مناطق قريبة من قرى و في أماكن أعمال 
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Fig.( 6): Topagraphic map of Goben area
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تم دراسة العينات العالية اإلشعاع المأخوذة من مواقع المسح لمنطقة  الدراسة بعدة طرق 
ولة كما تم فصل المكونات المعدنية كًال على حده وتقنيات أهمها عمل شرائح مجهريه ومصق


عن طريق الفصل الميكانيكي والمغناطيسي وباستخدام السوائل الثقيلة لفحصها بتقنية 
)XRD كما تم تحديد تراكيز عنصر اليورانيوم بتقنية الفلورمتريك وعنصر الثوريوم بـ ,(
)XRF بعض العينات العالية اإلشعاع ) المتفلورة بنظير الكادميوم المشع. كما تم معالجة


)مع إجراء الدراسات TOPOكيميائيًا واستخالص المادة المشعة بالمذيب العضوي (
 ) على الرواسب الكيميائية الناتجة.XRDبـ(


 المناقشة والنتائج


تعتبر صخور الجرانيت والبجماتيت هي بيئة مالئمة لتوليد والحتضان العناصر المشعة 
التكوينات الالحقة مع ذلك لم تسجل المسوحات الجوية أي مؤشرات أو  والنادرة وانتشارها في


شاذات عالية لها دالالت علمية في هذا القطاع بالصخور المذكورة عدا القياسات الواطئة 
. ويتضح من خالل أعمال 5)) (4) (3) (2التي ترتبط بمصادر ثانوية لإلشعاع نقطة(


ر ماقبل الكمبري في الشمالي الشرقي من المسح األرضية لمنطقة العمل التابعة لعص
الخريطة الجيولوجية إمكانية تواجد شاذات إشعاعية عالية تصل قراءاتها أعلى 


)عدة/ث في قواطع وكتل الجرانيت الممتدة والظاهرة على السطح بشكل متقطع 8000من(
دت كما هي موضحة بدوائر حمراء اللون غرب جبن وجنوب نعوه وهى غير مسجله.بينما حد


بيانات المسوحات الجوية توزيع الشاذات اإلشعاعية في القطاع في صخور البركانيات 
) الرملية في قعطبه والتربة 9)(10)(11)  والحشاء(8) (6) (7والصخور في منطقة دمت (


) عدة/ث  مصادرها 300-700طت قراءات حقلية مابين (ع) أ17)(16( 15)وجبل منيف(
اما الخلفية االشعاعية العامه منخفضة  وية المصاحبة للصخورهي المعادن الثان  اإلشعاعية


وفي الصخور  عدة/ث 50فى الحجر الرملى اقل  من مجموعات صخرية الى اخرى مثالً 
كما أن عنصر   .بحسب المكونات الصخرية عدة/ث 120 -90القاعدية مابين 


زيواليت أو في البوتاسيوم المشع له دور كبير في ارتفاع نسبة اإلشعاع من معادن ال
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الفلديسبار. أما سبب الشاذات في الصخور الرملية يرجع إلى عمليات التعرية الجوية التي 
تعيد توزيع عنصر اليورانيوم في المكاشف الرملية والطينية, من خالل الدراسة المعدنية 


)XRD والفصل المغناطيسي للعينات الممثلة للمواقع المذكورة يتضح خلوها من أثار (
ادن أساسية لليورانيوم بينما تظهر حبيبات وبلورات معدن الزركون مشوهة داخليًاَ◌ لمع


) ميكرون كما تظهر معادن المجناتايت وبعض  250بكميات كبيره وبحجم اقل من (
) البحثية باستخدام XRFالمعادن الخفيفة كما تثبت التحاليل الكيميائية بتقنية الفلورومتريك و(


على بلورات الزركون ومحتوى معادن المجنتايت والجرانيت  نظير الكادميوم المشع
والبيجمتايت ان نسبة اليورانيوم أعلى في معدن الزركون عن بقية المكونات وتصل إلى أكثر 


) جزء من مليون جزء، بينما أظهرت نتائج تحليل الثوريوم في نفس العينات و  1200(
جزء في المليون جزء في عينات ُجبن )4000) و( 3000معادن الميجنتايت قيم تصل إلى (


 وعينات جنوب الراهدة (حيفان) وللمقارنه حللت بعض العينات خارجيًا.
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 داخل االبنية مختلفة التصاميم 222-قياسات تركيز غاز الرادون 


 علي حسن عزيز


 مديرية معاملة وادارة النفايات المشعة  –وزارة العلوم والتكنولوجيا 


 بغداد  –العراق 


 


 الخالصة : 


المحسوبة في الهواء الداخلي لالبنية الختلفة مواد  222-اكيز الرادون في هذا البحث ان تقدير تر     
في الحيز الداخلي  222-البناء مثل البناء ( الخشبي و االسمنتي ) . ان قياسات تراكيز غاز الرادون 


 للتربة ومواد البناء في العراق .  226-يعتمد على قياس تركيز  الراديوم 


تخدم يصف انبعاث الرادون من التربة في الهواء الطلق باالضافة الى ان الموديل الرياضي المس     
انتقاله داخل االبنية باالعتماد غلى طريقتين (فالتر ترشيح الهواء و نماذج التربة ) المقاسة بواسطة 


 % . 40منظومة محلل اطياف كاما مع ( بلورة الجرمانيوم النقية ) ذات الكفاءة 


في داخل االبنية  من خالل استخدام  222-صول عليها لتراكيز الرادون ان القيم التي تم الح     
جيدة  مقارنة مع   222 –الطريقتين متوافقة؛  وان القيم التي تم الحصول عليها لتركيز الرادون 


 الدراسات المنشورة .


تي كانت ان اعلى القيم التي تم حسابها من داخل االبنية في غرب العراق (مدينة القائم ) وال     
 226-بكريل/متر مكعب ) والسبب يعود الى الزيادة الحاصلة في تركيز الراديوم 31.102مقدرة ( 


في (   222  -في التربة وان القياسات التي اجريت في البحث تثبت ان تراكيز غاز الرادون 
لى نسبة تركيز تصاميم االبنية القديمة ) اقل من التراكيز في ( الشقق الكونكريتية ) والسبب يعود ا


اقل في مواد البناء المستخدمة باالضافة الى التصاميم الجيدة للتهوية المستخدمة  226-الراديوم 
 النتقال الحرارة  بسبب االجواء الحارة في العراق معظم فصول السنة .
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في وسط وجنوب العراق اقل نسبيا من معدالتها في المنطقة  222-ان معدالت تركيز الرادون 
 لية وذلك بسبب طبيعة االرض الصخرية .     الشما


 


Radon-222 gas Concentration measurements inside 
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Ali H. Aziz / Ms , Radiation physics 


Ministry of Science and Technology, Radioactive wastes treatment and 
management directorate 


Iraq – Baghdad 


Abstract : 


      In this study , radon-222 concentrations are estimated determined 
indoor  air , for building with different building materials such as ( wood and 
Concert ) .The concertinos of  radon gas in the indoor space dependent  to 
measurement   Radium -226 concentration  in soil and building materials in 
( Iraq ) .  


 A mathematical model was used to describe radon emanation from soil to 
open air, and its transport factor inside building.  The comparison between 
tow methods (Air filters samples) and (soil samples) measurement by used 
gamma spectrometers system composed of (HpGe )  40% efficiency  .  


The values calculated for Rn-222 concentration in indoor air result can be 
seen as,  


 there was a good agreement for values calculated by two methods. The 
measurement of Rn-222 concentration were approximately similar to our 
results with values published in the literature, the maximum values in 
indoor building is (  31.105Bq/m3 )   in the greater  values of radon gas 
concentration in the west of Iraq   ( AL- Qaiem region ) because of the  
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increasing ratio for ( Ra-226 ) in soil , the measurements  in this study 
proved that the decreasing radon -222 concentration  gas in the ( old design 
building ) than the concrete flats ,that's due to the different ratio of ( Ra-
226 ) in the building materials used in the building and the good ventilation 
design which are used for transporting temperature  , because  ( hot level 
degree ) in  most  season  in Iraq . 


 Radon-222 concentration level in the medial and south of Iraqi ratio less 
than the average in the north of Iraq (mountains region) that depended to 
(rocks land).                             


    


    Introduction ;  


  The radon-222 gas produced from radium-226 decay by alpha 
particles emission , radon gas trough out vertically from earth to 
space, in many buildings radon gas and progeny concentration is very 
high specially we founded  that in mount and miner region thus is 
very important than  different  contaminations risk . The great 
effected  inside ( one & two floor ) building of radon gas to emission 
from     ( earth & underground water ) and the materials building are  
secondary sources to emission radon-222 gas inside closed space non 
interesting if  compare that  with emission radon-222 gas from ( 
earth  ) , excepted  the materials contains rich in        ( radium -226 ) .  
the ratio of radon  concentration  from underground water is ( 0.8 
PCi/L for 1/ hour ) , and approximately ratio in inside buildings to ( 
1.3 PCi/L for 1/hour ) .  


 The calculates levels of radon gas inside buildings in the world is ( 40 
PCi/ m2)  and the change ratio depended to ( local geology 
parameter , builds design  and weather coast ) .. 


 Methods and Materials :   
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   (A)  Samples :    


 We took samples from different kinds of buildings like   wood 
houses , normality design built( one & two floors ) , civilian flats ( 
higher  than 3 floors ) and concert  shelter from many    regions  
such as  Baghdad city and the another  regions of  Iraq . Two 
types of samples ( soil & filter air sampler ) used in the are  
research to calculate radon-222 progeny concentration  , we take 
the soil sample    ( 1 Kg )  at ( 5 cm ) depth from surface earth and 
used thermo oven to dry at       ( 100 c  / 24 hours ) and analysis 
by used ( HPG detector )   , the second types  used (cumulated air 
filter) , we used high volume air sampler  ( 2 m2 / min ) the air 
vacuum average put the equipment on ( 1.2 meter on earth ) to 
submission  inhalation field , we took different types of design 
buildings to measurements concentration radon progeny ( Pb-
214, Bi-214 , Po-218 ) when analysis                  (  cumulated air 
filter) . 


                      


 


   (B) Equipments :   


1- High pure germanium detector with diameter (63mim) and 
efficiency 40% organized to high separate power specially to 
separated  near gamma ray peaks , with Tandy 3000 personal 
computer analyzer GDR-4  .  


2- Standers source ( Eu-152 ) , low activity , 9  energy range 
between ( 121.78 --- 140.95 Kev ) . 


3- High volume air sampler .  
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(C)  equation :   


     We can measure  radon-222 concentration in inside building when 
measurement    ( radium -226 ) radioactivity in soil and building 
materials if considerate about the earth are mass pores in 
homogenous materials semi  terminal  so that flax density of radon 
gas on surface :  


           50
RnPRnRaD DefCJ .)]/([ ξλλ= …………….(1) 


 CRa : radium -226 concentration in earth  


        : radon-222 concentration decay = 21. 1 x 10 -6  sec -1  


 fp : emission of earth materials part Kg/m2  


 De : effective transfer earth material confection Bq/m2. sec .  


 Ɛ  : soil porosity   


 


( )ξλRnDe /  : length of radon  transfer . 


     if conceder mast building ( wall or ground ) semi  terminal  for 
pores material so that density flax of radon calculated by this 
equation :  


          


( )[ ] 5050
RnPRnRaD RnDedDefCJ .. *tanh*)]/([ −= ξλξλλ ………….(2)  


      the value in the equation is the same as the confection in 
equation ( 1) except ( d ) is represent half thinks of wall building in  ( 
meter ) . 
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V
SS1063U B


3 *. ×
= …………….(3) 


if define ( A model building ) for explained radon-222 gas different 
sources in side building  , in this direct we can found radon gas  inter 
average in side ( A model building ) when know the values :  


       V :  building volume ( m3 )  


        SB: surface area (m2 ) .  


        S : flow intensity .   


Calculated the radon-222 gas concentration (Bq/m3 ) in space 
depended ( Radium -226 concentration ) in soil analysis by ( HPG 
detection in Bq/ Kg ) and used the (eq4 )  


ρ..RFrCsoil = …………….(4)  


  Fr  :   emission confection = 0.05x10  4 m2/sec     


 R    : concentration of radium -226 ( Bq/Kg )        


ρ density of soil = 1800 Kg/ m3    


The radium -226 concentration in soil analysis level between ( 41.1 – 
113 Bq/Kg ) for samples .  


we calculated radon -222gas concentration in air depended to the 
measurement values of ( radon concentration in soil ) when 
application the equation :  














=


air


soil
soilair D


d
CC …………….(5)           D air   =5 m2 /sec  
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       Csoil    concentration radon -222 in the soil    


            d soil  = 0.05x10 -4 m2/sec  


 


       Cair    concentration radon-222 in the air      


 


The equation to calculated radon -222 concentration depended for ( 
analysis progeny concentration)are    


X eq  = 0.105 X1 + 0.515 X 2 + 0.380 X 3  ---------------( 6 )  


 The values ( X1 , X2 , X3 ) represented to concentration of        ( Po-
218 , Pb-214 , Bi-214 ) , the constants in the equation represented 
the assist ratio for every result decay depend to   (collective alpha 
energy ) from  alone gas  activity concentration decay . 


 Measurements and Results : 


the measurements of soil samples when used ( Gamma spectrometer 
Analysis ) to calculate Ra-226 concentration  , and application in  
eqa….(1)      


 


 


N Soil sample from  Radium-226 
concentration  
Bq/kg 


1 Baghdad / tewitha  54.9 
2     =          / 


kadhmia  
41.1 


3      =         / yarmok 63.3 
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4  Baghdad/ 
Alzoufrania  


94.7 


5 Alromade/ Alkaim 113 
6 Altamem/Karkok  105 
7     Dyala/ Baquba  95.9 


 


Application eqa….(2) to calculated Rn-222 in air with debut ( 
thickness of wall )  


 
N 


Region Radon 
concentration in 
air ( Bq/m3 ) 


1 Baghdad / tewitha  9.882 
2     =          / kadhmia  7.398 
3      =         / yarmok 11.394 
4 Baghdad/ 


Alzoufrania 
11.196 


5 Alromade/ Alkaim 20.340 
6 Altamem/ Karkok   18.900 
7  Dyala/Baquba   15.462  


 


    


 The value of radon -222 concentration (8 Bq/ m3 ) in the air take 
radiation dose by inhalation             (0. 13 mSv / y )  In the world 
research  . 


 


Measurements radioactivity of materials building using in general 
built  in  Iraq , all measurements by    ( HPG) 
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   Radium -226 concentration in Iraqi building materials  


N Materials  Ra-226 con ( Bq/Kg ) 
1 Bricks 128 to 141  
2 Cement  40to 150 
3 Sand 40to50 
4 Gravel  45to57 
5  plaster  141to223 


 


Usually the quantity  mixer  building materials   in Iraq equal to ( 2 
sand + 5 gravel + 1 cement ) we calculated  the ratio of the mixer to 
application  that in the equation  ( 2) :  


 


N  Type of 
design 
building  


 Region   Ra-226 
in soil 
(Bq/kg) 


 Ra-226 
in 
building 
mat 
Bq/Kg 


D 
(m) 


V (m3)  SB (m2)  Radon -
222 con 
(Bq/m3) 


1 Wood 
built  


Ishtar /Baghdad  54.9 42 o.o4 24.37
5 


9.75 12.0115 


2 Wood 
built 


Ishtar /Baghdad 57.2 42 0.04 31.87
5 


12.75 12.025 


3 1- floor 
old 
design  


Kadhmia/Baghdad  41.1 581 0.1 84 24 21.745 


4 2-floor 
old 
design  


Kadhmia/Baghdad 42 581 0.1 30 12 28.426 


5 Built Alyarmok/Baghdad 63.3 581 0.1 36 12 26.20 
6 1- floor Alzoufrania/Baghd


ad  
62 581 0.12


5 
36 12 27.1547 


7 2-floor Alzoufrania/Baghd
ad  


94.7 581  0.125 30 20 
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    8  1 floor  Concert shelter 
/Baghdad 


112 581 0.75 48 25 20.477 


9 Built Alqaim /Alan bar 113 581 0.1 36 12 28.186 
  10 Built Dyala 95.9 581 0.1 36 12 27.1547 
11  built  Karkok  105 581 0.1 36 12 27.869 
12 Wood 


built  
Alqaim /Alanbar 113 42 0.04 22.5 9 20.47 


  The result the measurement air filter radon concentration inside 
close  building , depended to progeny radioactivity measurement ( 
Pb-214 .  Bi-214 ) by high pure germanium except ( po-218 ) 
depended to the world prose , its equal to 1.552  Pb-214 
concentration in air 


N Region  in 
Baghdad 


Po-218 
Bq/m3 


Pb-214 
Bq/m3 


Bi-214 
Bq/m3 


Ventilation 
average 
hour/m3 


1 Ishtar /sleep 
room 


4.4 2.9 26 611 


2 Ishtar/ life   room  4.6 3.09 26.4 640 
3 Kadhmia/ old 


design /1floor 
10.9 7.3 32.2 543 


4 Kadhmia/old 
design /2 floor  


23.2 15.8 45.6 815 


5 Alyarmok  22.6 15.1 45.8 665 
6 Alzoforania / 1 


floor  
30.7 20.5 49.08 764 


7 Alzoforania / 2 
floor  


22.6 15.07 45.8 811 


 Measurements of   the radon -222 concentration in side building by 
the ( air filter ) method when application eqa ….(6) equal to  :  


 


N Region in Baghdad  Radon con. 
Bq/m3 


Building type  
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1 Ishtar /sleep room  12.120 Wood  
2 Ishtar /life room  12.540 Wood  
3  Kadhmia /ground 20.812 Ventilation holes  
4 Kadhmia/second floor  27.816 Civilian/2 floor    
5 Alyarmok  27.104 Civilian / ground 


floor     
6 Alzoforania  31.105  Flats /over 3 floor 


 / thickness concert 
walls  


7 Alzofofrania  27.817      =           =           = 
Conclusion :      


1. The low radon -222 concentration in the old design refer to a 
good ventilation when the air change factor are greater .  


2. Increasing radon-222 concentration inside building in the 
ground floor  because , increasing of thickness  concrete wall 
and the radon gas emission from earth . 


3. The two methods used in the research takes approximately 
results to assessment   radon -222 gas concentration compare  
with world results .  


 


Recommendation :   


1- Put  plastic ground cover in the west of Iraq  and closed any 
cracks in the earth or between          ( water pipes )  to  
decrease   radon gas . 


2- The imported building materials must be subjected to 
radiometric analysis before using for construction of structures 
in Iraq.   


3- Make ventilation daily in the our houses  in       ( Winter season 
) to decrease Radon -222 concentration by open ( windows & 
doors to External ) or by ( Electricity ventilation circle ) .  
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دراسة إلشعاعية مواد الغرانيت المستعملة كمواد لبناء البيوت السكنية في    
 لبنان


 2, إ. رشيدي 1, ع. الصمد *1م. ع. قبيسي


بيروت،   8281-11ب:  .صة العلميّ وطني للبحث المجلس الذّريِة ، ال طاقةِ لل لبنانيةِ ال الهيئة -1


 .لبنان


 ، بيروت، لبنان الحدث)،1قسم الفيزياِء، الجامعة اللبنانية، كلّية الُعُلوِم ( -2 


 الملّخص 


تركيز فقد تم قياس و تحديد  صحِة،المؤينة الناتجة من صخور الغرانيت على ال األشعة بسبب تأثيرِ 


و   C-39 -البوليميرية اشفو كال إستعمالب وذلك ،المواد  هذهفي  المتواجدة ةطبيعيال العناصر المشعة


، EA وكمية زفيره الزمني، المشعِ  222Rn)غاز الرادون( كيزاتر  مطيافية أشعة غاما . لقد تمت  قياسات


 ية مختلفة . المصقلة لثمانية وعشرون عينة غرانيتالغرانيت المصقلة وغير  مباشرة من سطوح بالط


أما زفيره  Bqm-3)  (89± 3680و 1±  11بين  تَتراوحَ  غاز الرادون ركيزتلقد وجدنا أّن  نسبة 


EA  5±  189و   0.6±   0 4  بينفقد تراوح )mBqm-2h-1 (العناصر  تركيز ا تم احتساب لقد


الرصاص  ، 228 االكتينيوم ،214 البيزموث، 226 الراديوم ، 238 لليورانيوم ،(Bqkg-1)المشعة،


 مكافئ تركيزكما تم احتساب  . مسحوق الغرانيتفي  40البوتاسيوم و  235 اليورانيوم ،  212


  40Kالبوتاسيوم  و  234Thالثوريوم  ، 226Ra  الراديوم عناصرِ الناتج عن تركيز   226Ra الراديوم


 ) فاقت القيمة  اً مَ ِقيَ  الغرانيت  اظهر . َبعض أنواعِ   Bqkg-1 17 ± 591و 2 ± 37  بينَتراوح  الذي و 


Bqkg-1)370 بها عالمياً  الَمْسُموح.  


Abstract 


Due to their ionizing effect and health impact, concentration, C, of naturally 
occurring radioactive nuclides, contained in granite, were determined using 
passive CR-39 detectors and γ-measurements. Measurements of 222Rn 
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concentration CxRn(Bqm-3) and exhalation rates EA were taken directly on the 
polished and unpolished surfaces of 28 granite samples of different types. CxRn 


ranged between 11 ± 1 and 3680 ± 89 Bqm-3 with an average of 536 ± 36 Bqm-


3. Subsequently, concentration (Bqkg-1) of the nuclides, 238U, 226Ra, 214Bi, 228Ac, 
212Pb, 235U and 40K in granite grain were determined. Ra concentration 
equivalent CRaeq ranged between 37 ± 2 and 591 ± 17 Bqkg-1 . Some granite 
types showed values of CRaeq above the allowed limit of 370 Bqkg-1. Health 
hazard indices  were calculated.  


Key words: building materials; radioactivity; nuclides; γ-spectroscopy; CR-39; 
222Rn; absorbed dose; Lebanon.  


______________________________________________________________ 


*Corresponding author. E-mail address: makobeissi@yahoo.com  
 
1-Introduction  
              


  The health impact of environmental radioactivity of naturally occurring 
radioactive nuclides in building materials has been a major concern of many 
countries due to their ionizing radiation effect on the human health. These 
concerns have motivated many researchers, worldwide, to conduct studies 
on the occurrence of radioactive elements in building materials used in 
indoors and outdoors of residential homes (1-10)  


        This is based on the accepted facts that building materials contain 
various amounts of radioactive nuclides originated from the decay series of 
the nuclides 238U, 232Th and 235U. In addition the radioactive isotope 40K is 
also present in those materials. While the 238U decay chain contains the 
most important radioactive elements, such as 234Pa, 226Ra and 222Rn, and 
214Bi, other radioactive nuclides, such as 228Ac, 212Bi and 212Pb do occur in 
the decay chain of the 232Th element.  


  Radium 226Ra, with a half-life of 1600 years, decays to radon 222Rn gas, 
emitting α-particles followed by γ-rays radiation. 222Rn is radioactive emitter 
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of α particles with energy 5.48 MeV. It can move through structural 
materials with a half-life of 3.82 days to reach the indoor spaces (1). Radon 
is therefore the main path of internal exposure produced by inhalation into 
the respiratory tract, thus exposing the lung tissues and their delicate cells 
to the impact of the radon high energy alpha particles and the radiation of 
its decay products.  


 In addition gamma radiation originated in the 232Th and 238U decay chains in 
certain building materials can cause health impact on human beings, which 
can lead to pathological effects. One of the most important construction 
materials is granite, which emanates more Rn and contains more 
radioactive nuclides than other types of materials due to the presence of 
relatively high content of uranium 238U in its natural formation (7). Recently, 
intensive investigations on the impact of exposure to gamma radiation from 
granites have been made in many countries (5 - 8).           


    In the present study, we have investigated radioactive nuclides 
concentration and radon emanation from 28 types of granites imported 
into Lebanon.  


 


2.  Samples collection and procedure for radon measurements  


2.1. The solid state nuclear track detector dosimeter  


             The geometry of the measuring system as a dosimeter for solid 
granite tiles and their grain form samples was described elsewhere (10) and 
is shown in Figure 1. 


 The dosimeter calibration was done in the Federal Office for Radiation 
Protection in Berlin. The calibration factor is derived from the following 
formula 


 


Cx = (Co to/ρo )ρx /tx                 (1) 
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where Co, ρo , and to are the calibration quantities given as radon 
concentration (Bqm-3), tracks density(tracks.cm-2)and the calibration 
exposure time (92hr), respectively. Cx, ρx, and tx are the measured 
concentration, tracks density and exposure time of the CR-39 to radon 222Rn 
emanated from the samples used in this study, respectively.  


 


 


Figure 1: Two CR-39 dosimeters were used with the granite tile; one on 
each side 


     2.2. Radon concentration measurements on granite tiles  


        28 granite tiles of different types used as building materials in Lebanon 
were collected. Each granite tile has one polished side while the other side 
was left unpolished. In construction, the tiles are plated on the residential 
floors or walls with the polished side exposed to the indoor spaces. Each of 


Granite tile 


Cup cover 


CR-39 


Radon gas 


Sponge 
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the studied granite tiles has the dimension 15cm×15cm and 2cm thickness. 
The cover of cup dosimeter, facing the tile surface, was glued firmly to 
both, polished and unpolished surface of the tile as shown in Figure 1. 


In our experiment the exposure time tx was 2568 hours. This value of tx was 
used in equation (1), which  becomes as: 


Cx = (4.98 ± 0.62)×10-2ρx                (2) 


 


with a 12% error in the calibration factor. This expression is used for the 
evaluation of 222Rn concentration, Cx, emanated from the granite tile into 
the space volume enclosed between the tile surface and the cup cover of 
the dosimeter.  


The procedure of the processing the tracks on the CR-39 detectors is 
described in our previous study on some building materials in Lebanon (10). 
The detectors were etched in 7N KOH solution bath for 8 hours at a 
temperature of 70°C. The exposed area of each detector was scanned 
manually under a binocular optical microscope. In order to distinguish any 
overlapping of the tracks, a finely transparent scale (Bauer chamber) was 
used. 


 


3. γ-Measurements of radioactive nuclides concentration  


 γ-ray spectroscopy measurements were performed on the same 
granite tiles by crushing them into homogenized powder form. 500 cc of 
each sample was kept in a well sealed container and stored for one month 
to obtain the secular equilibrium between radon and its progeny. The 
procedure for the determination of the radioactive nuclides concentration 
in granite grain was the same used in a study on grainy sand in a previous 
work (10). 


4. Results and discussion  
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4.1. Evaluation of Rn concentration, CxRn, in the granite tiles  


        Radon concentrations, CxRn, were obtained using equation (2). Table 1 
lists values of the tracks density ρx, radon concentration, CxRn, and 
exhalation rate, EA, obtained from polished(P) sides of the granite tiles. It 
was found that in some granite types the 222Rn exhalation rate from 
unpolished sides, which is not listed in Table 1, was higher than in the 
polished ones. This might be due to the polishing process, where porosity 
might be affected. Therefore, contribution of the unpolished tiles to Rn 
concentration to indoor spaces must be also taken into consideration when 
evaluating the radon effect on health problems. The exhalation rate, EA, 
was calculated using the following equation (13):  


EA = (CxTVλ)/(A Tc),                    (3) 


where Tc = [ T+(1/ λ)(e-λT–1)], T is the exposure time (in hours) of the CR-
39 detectors to Rn gas, emanated from the sample, Cx(Bqm-3) is the radon 
concentration, V(m3) is the effective volume of Rn gas contained in an 
enclosed space exposed to the CR-39 detector, λ[(hour)─1] is the decay 
constant of 222Rn and A(m2) is the cross-sectional area of the surface 
enclosed within the cup cover as shown in Figure 1.  


 


 It is seen in Table 1 that radon concentration differs among the granite 
types and among the countries exporting them into Lebanon. This can be 
due to both, geographical location and geological formation of the rocks 
containing granite(7). Radon concentrations from polished sides of all the 
granite types varied between 11 ± 1 and 3630 ± 89 Bqm-3, with a total 
average of 536 ± 36 Bqm-3. The exhalation rate EA varied from 0.6 ± 0.2 to 
189 ± 20 mBqm-3h-1 with an average of EA = 28 ± 4 mBqm-2h-1. In the case of 
the polished sides, one sees that the highest values of CxRn and EA are 
produced from the following granite types; Carmen red (CxRn =3630 ± 89 
Bqm-3, EA=189 ± 20 mBqm-2h-1), Shivakashy (CxRn = 3556 ± 77 Bqm-3, EA 


=182± 4 mBqm-2h-1), the Najran (CxRn =1913 ± 69 Bqm-3, EA= 100 ± 16 mBqm-


2h-1) and the Porino (CxRn = 1124 ± 34 Bqm-3, EA= 58 ± 4 mBqm-2h-1).  
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Tble 1 lists the 222Rn  tracks density ρx (tracks cm-2), concentration CxRn (Bqm-


3) and exhalation rate EA  (mBqm-2h-1) obtained from polished (P) sides of the 
granite tiles. Also listed are the specific activities  C(BqKg-1) of the nuclides 
226Ra, 228Ac , 40K , 212Bi , and  212Pb of the same  granite tiles. 
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 Radon measurements  Radio nuclides concentrations using γ-
rays 


Granite 
name 


   


 


ρx(P)1
03  


 


CxRn 


 


EA(P) 
226Ra  228Ac 40K 212Bi 212Pb 


Butterfly 1.03 
±0.04 


51 ± 2 2.7 ±0.1 
22.4±2.3 


151.9 ± 
3. 


1776 
±53 


95.8 
±2.9 


168.7±4
.5 


 Maritaka 4.83 
±0.14 


241 ± 
7 


12.5±04 
25.7±1.7 


55.0 ± 
1.3 


1084 
±32 


34.8 
±1.1 


59.3 ± 
1.6 


 Candias  2.61 
±0.10 


130 ± 
5 


7.0 ±0.2 22.4 
±1.9 


78.8 ± 
1.9 


833 ± 
25 


51.0 
±1.7 


86.0 ± 
2.3 


 Rubis 4.00 
±0.14 


198 ± 
7 


10 ± 0.1 98.0 
±3.8 


73.4 ± 
1.8 


1263 
±37 


44.6 
±1.6 


74.7 ± 
2.0 


Rubis 0.63±0.03 31 ± 2 1.6 ±0.2 108.4 
±4. 


71.4 ± 
1.7 


1229 
±37 


44.9 
±1.5 


77.4 ± 
2.0 


 Gregio  4.78 
±0.10 


238 ± 
4 


12.0±02 64.9 
±2.9 


50.75 ± 
1. 


1082 
±32 


31.7 
±1.2 


54.5 ± 
1.5 


Red Arkan 4.75 
±0.13 


237 ± 
6 


12 ± 0.3 58.3 
±2.7 


48.2 ± 
1.2 


1185 
±35 


32.3 
±1.2 


53.7 ± 
1.4 


Carmen 
Red 


72.90±1.0 3630±
9 


189 ± 5 273.3 
±9. 


146.0 ± 
3. 


1423 
±42 


91.5 
±2.8 


145.7±3
.9 


 Jupurana 7.71 
±0.26 


384±1
3 


20 ± 0.7 15.3 
±1.6 


53.6 ± 
1.3 


1470 
±43 


34.5 
±1.2 


59.1 ± 
1.6 


 Ciaplo  4.43 
±0.10 


220 ± 
5 


11± 0.3 17.0 
±1.4 


54.0 ± 
1.3 


1082 ± 
32 


34.0 ± 
1.2 


55.7 ± 
1.5 


 Paradiso  1.30 ± 0.1 65 ± 2 3 ± 0.1 
8.7 ± 1.7 


93.8 ± 
2.2 


571 ± 
17 


61.3 ± 
1.9 


104.4±2
.8 


 Tanbraun 27.42±0.0 1365±
5 


70 ± 2 89.7 
±3.6 


142.6 ± 
3. 


1134 ± 
34 


89.4 ± 
2.7 


143 ± 
3.8 
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 Galaxy 0.56 
±0.03 


28 ± 2 1.4 ±0.1 14.0 
±1.8 


71.6 ± 
1.7 


1152 ± 
34 


47.7 ± 
1.6 


79.3 ± 
2.0 


Shangrella 1.20 
±0.05   


60 ± 2 3.0 ±0.1 
12.6 ± 1 9.1 ± 0.3 147 ± 5 


56.5 ± 
0.4 


8.5 ± 
0.3 


 
ShivaKashy 


71.40±1.4 3556±
7 


182 ± 4 


494 ± 16 7.7 ± 0.4 
670 ± 
20 


4.3 ± 0.6 7.4 ± 
0.3 


 Gwatimala 0.38 
±0.03 


19 ± 2 1.0 ±0.1 
BDL 7.5 ± 0.3 BDL 


5.7 ± 0.4 8.22 ± 
0.3 


 Asso-luto 0.93 ± 
0.05 


46 ± 3 2.4 ±0.1 17.4 
±1.2 9.7 ± 0.4 212 ± 7 


5.2 ± 0.4 9.5 ± 
0.3 


 Multicolor 2.54 ± 
0.10 


126 ± 
5 


6.5 ±0.3 51.0 
±3.0 


157.2 ± 
3. 


1115 ± 
33 


102 ± 
3.0 


171.3±4
.6 


Grandomi 14.42±0.7
1 


733±3
5 


37. 5 ±2 46.0 
±2.3 


61.4 ± 
1.5 


1056 ± 
32 


37.2 ± 
1.4 


62.5 ± 
1.7 


Rosa Betta 8.42 ± 
0.14 


419 ± 
7 


22±0.44 45.0 
±1.9 


40.3 ± 
1.0 


1013 ± 
30 


26.4 ± 
0.9 


40.6 ± 
1.0 


 
Serpegiant
e 


0.99 ± 
0.07 


49 ± 3 2.6 ±0.2 


83.0 
±3.3 BDL 


3.0 ± 
0.6 


BDL 


0.4 ± 
0.1 


Berlato 
cicilia  


0.23 ± 
0.01 


11 ± 1 0.6±0.4 


BDL BDL 2 ± 0.5 


BDL 0.2 ± 
0.1 


 Carrara  0.48 ± 
0.03 


24 ± 2 1.3 ±0.1 
BDL BDL 


3.0 ± 
0.6 


BDL 0.2 ± 
0.1 


 Najran  38.41±1.3
8 


1913±
9 


100 ± 4 91.7 
±3.6 


32.2 ± 
1.0 


1367 ± 
41 


20.0 ± 
1.0 


32.0 ± 
0.9 


 Labrador 0.23 ± 
0.01 


12 ± 1 0.6±0.3 82.3 
±3.4 


44.1 ± 
1.0 


974 ± 
29 


30.5 ± 
1.1 


49.2 ± 
1.3 


Labrador 0.77 ± 
0.04 


38 ± 2 2 ± 0.1 92.8 
±3.6 59.0 ± .5 


1132 ± 
34 


37.5 ± 
1.3 


59.7 ± 
1.6 


 Porino 22.60±0.7
0 


1124±34 58 ± 2 147.4 ± 
5 


117.5 ± 
3 


1462 ± 
43 


70.4 ± 
2.3 


116.4±3
.0 
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 It was also found that in some granite types the 222Rn exhalation rate from 
unpolished sides is higher than in the polished ones. This might be due to 
the polishing process. Thus contribution of the unpolished tiles to Rn 
concentration to indoor spaces must be taken into consideration. 


4.2. Evaluation of the radioactive nuclide measurements   


            Specific concentration levels (BqKg-1) of radioactive nuclides 
obtained from different granite types, are presented also in Table 1. Here 
also, as in the radon case, 226Ra concentrations CRaγ obtained by our gamma 
measurements differ among the granite types, even within the countries 
producing them. This is also valid for other nuclide concentrations listed in 
that Table. 226Ra activity concentration CRaγ varies between 8.7±1.7 and 
494±16 Bqkg-1 among the granite types with an average of 85 Bqkg-1, while 
the 232Th activity concentration CTh (measured via 228Ac) ranges between 
0.8±0.1 and 157±3.6 Bqkg-1 with an average given as 66 Bqkg-1. 40K activity 
concentration Ck in all the types ranged between 2.0 ± 0.6 and 1776±53 
Bqkg-1, with an average of 860 Bqkg-1. Most of the 40K activity 
concentrations showed high values, as indicated in Table 1. It is seen from 
the Table that the high values of 226Ra concentration are consistent with the 
high concentration values of 222Rn obtained from the granite tiles, as they 
can be compared in the Table. But this can not be always the case, since 
porosity might differ among the granite types, thus can affect radon 
emanation.  


It is observed, also from Table 1, that the activity concentrations of the 
progenies 228Ac and 212Pb in the 232Th decay chain, possess the same 
concentration values for each type of granite. This trend appears in all the 
types of the granite, which is in excellent agreement with the secular 
equilibrium requirement, indicating also the quality and consistency of the 
experimental measurements.  


 Alicante 0.98 ± 
0.04 


49 ± 2 2.55±01 BDL BDL 
BDL 


2.0 ± 0.6 0.2 ± 
0.1 


range 0.23 –
72.9 


11-
3630 


0.6-189      
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4.3. Determination of radium concentration equivalent CRaeq  


Since 226Ra, 232Th and 40K produced high gamma radiation, it is necessary to 
asses the health impact of gamma radiation. For this purpose, radium 
concentration equivalent, CRaeq, was determined by the following 
expression used by other researchers (6, 9, 10):  


 


CRaeq = CRaγ+1.43CTh+0.077Ck              (4) 


 


where, CRa, CTh and  Ck  are the activity concentrations (Bq/kg) of 226Ra, 232Th 
and 40K, respectively. This equation is based on the assumption that 1 Bqkg-


1 of 226Ra, 0.7 Bqkg-1 of 232Th and 13 Bqkg-1 of 40K yield the same gamma 
dose (14).  


Table 2 presents the CRaeq values for each type of granite. CRaeq varies 
between 37± 2 and 591±17 Bqkg-1 with an average of 262±27 Bqkg-1. 
Certain types of granites produce high values of CRaeq, such as  428±13 Bqkg-


1(Porino,SPA1), 557±17 Bqkg-1 (Shivakashy, IND7) and 591± 17 Bqkg-1 
(Carmen red,FIN1), which are above the allowed action limit of 370 Bqkg-


1set by ICRP. This is due to the presence of high concentration of the 
isotopes 238U, 232Th and 40K in the corresponding granite types. Therefore, 
the health impact of gamma radiation on the public depends on the 
quantities of granites plated in indoor homes exhaling radon gas into the 
indoor spaces. Therefore, precaution must be taken in using such types of 
granite in indoors.  


5. Health impact of γ-measurements obtained from granite in this study. 


5.1. The external hazard index, Hext, as standard health criteria for γ- 
radiation  
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To obtain standard criteria on possible health hazard of absorbed γ-


radiation dose by the public, the following index formula for external health 
hazard, Hex, is used as  


Table 2  Shows concentrations, CRa, CTh, CK and CRaeq in (BqKg-1) of the 
nuclides 226Ra, 228Th, 40K, and their Ra concentration equivalent, 
respectively. The Table presents also the external hazard indices, Hext, the 
annual absorbed dose, DaR(nGyh-1), in air and  the γ-annual effective dose 
equivalent Eaγ(mSvy-1).  
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Granite  


name aCRa aCTh aCK 


 


aCRaeq DaR Hext. Eaγ 


Butterfly 
22.4 ± 2.3 


151.9 ± 
3.5 


1776 ±  
53 


376 ± 
11 


186.5 ± 
5.6 1.02 0.915 


 Maritaka 
25.7 ± 1.7 


55.0 ± 
1.3 


1084 ± 
32 


188 ± 6 94.0 ± 
3.0 0.51 0.461 


 Candias  
22.4 ± 1.9 


78.8 ± 
1.9 833 ± 25 


199 ± 9 97.6 ± 
3.1 0.54 0.479 


 Rubis 
98.0 ± 3.8 


73.4 ± 
1.8 


1263 ± 
37 


300 ± 9 145.0 ± 
4.4 0.81 0.710 


Rubis 108.4 
±4.2 


71.4 ± 
1.7 


1229 ± 
37 


305 ± 7 146.4 ± 
4.5 0.82 0.718 


 Gregio  
64.9 ± 2.9 


50.75 ± 
1.3 


1082 ± 
32 


220 ± 7 107.8 ± 
3.5 0.60 0.529 


Red Arkan 
58.3 ± 2.7 


48.2 ± 
1.2 


1185 ± 
35 


218 ± 7 108.0 ± 
3.4 0.59 0.529 


Carmen 
Red  


273.3 
±9.3 


146.0 ± 
3.3 


1423 ± 
42 


591 ± 
17 


274.5 ± 
8.0 1.60 1.347 


 Jupurana 
15.3 ± 1.6 


53.6 ± 
1.3 


1470 ± 
43 


205 ± 7 105.0 ± 
3.4 0.55 0.516 


 Ciaplo  
17.0 ± 1.4 


54.0 ± 
1.3 


1082 ± 
32 


178 ± 6 89.6 ± 
2.8 0.48 0.439 


 Paradiso  
8.7 ± 1.7 


93.8 ± 
2.2 571 ± 17 


187 ± 6 90.4 ± 
3.0 0.50 0.443 


 Tanbraun 
89.7 ± 3.6 


142.6 ± 
3.2 


1134 ± 
34 


381 ± 
11 


181.5 ± 
5.0 1.03 0.890 


 Galaxy 
14.0 ± 1.8 


71.6 ± 
1.7 


1152 ± 
34 


205 ± 7 109.0 ± 
3.0 0.55 0.505 


Shangrella 12.6 ± 1.0 9. ± 0.3 147 ± 4.7 37 ± 2 18 ± 0.8 0.10 0.087 


 ShivaKashy 494.0 
±16. 7.7 ± 0.4 670 ± 20 


557 ± 
18 245 ± 71 1.50 1.201 







165 
 


adopted in the literature (9). From the results of the present study this 
index is calculated according to its definition presented in the following 
equation as: 


 


 


 


Hext.= (CRa/370)+ (CTh/259)+(CK/4810)     (5) 


 


with CRa CTh and Ck defined above and shown in Table2.  


 Asso-luto 
17.4 ± 1.2 9.7 ± 0.4 


212 ±  
6.7 


48 ± 2 22.97 ± 
1.0 0.13 0.113 


 Multicolor 
51.0 ± 3.0 


157.2 ± 
3.6 


1115 ± 
33 


362 ± 
11 


173.8 ± 
5.0 0.98 0.853 


Grandomi 
46.0 ± 2.3 


61.4 ± 
1.5 


1056 ± 
32 


215 ± 7 105.74±3
.1 0.58 0.519 


Rosa Betta  
45.0 ± 1.9 


40.3 ± 
1.0 


1013 ± 
30 


181 ± 6 89.45 ± 
3.0 0.49 0.439 


Najran 
91.7 ± 3.6 


32.2 ± 
0.9 1367± 41 


243 ± 8 119.25±4
.0 0.65 0.585 


 Labrador 
82.3 ± 3.4 


44.0 ± 
1.0 974 ± 29 


220 ± 7 106.22±3
.4 0.59 0.521 


Labrador 
92.8 ± 3.6 


59.0 ± 
1.5 


1132 ± 
34 


264 ± 8 127.40±4
.0 0.71 0.625 


Porino  147.4 
±5.4 


117.5 ± 
2.7 


1462 ± 
43 


428 ± 
13 


203.60±6
.0 1.16 0.999 


Range 
8.7 - 494 


0.8 - 
157.2 


1.8 - 
1776 


37 – 
591  


18 - 
274.5  


0.1-
1.6  


0.09-
1.35 


Av.total 85.4  859.7 265 126.0   
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This index must be less than unity for construction materials to be accepted 
in the indoor spaces. From the present measurements, 3 types of granite 
showed Hex values above unity as follows: 1.6-Carmen red-, 1.5-Shivakashi- 
and 1.16-Porino. These values are consistent with the results obtained for 
the radium concentration equivalent activity, CRaeq as stated above and 
presented in Table 2. These types of granites produced also high radon 
concentrations obtained from the granite tiles.  


 


5-2 The health impact produced by γ-radiation from granite in the present 
measurements.  


           To assess the health impact caused by γ-radiation from granite of the 
present measurements, the absorbed dose rate in air, DaR ( nGyy-1 ), was 
calculated using certain models adopted by (UNSCEAR,1993) for a room 
with dimensions given as 3mx3mx3m (27m3 ) in a house building, such as 
sitting room or  kitchen in Lebanon. 


For the evaluation of DaR ( nGyy-1), the following formula was considered 
as: 


 


DaR ( nGyy-1) = a1CRa +a2CRTh+a3Ck   (6) 


 


where CRa, CTh, and Ck are the specific activity concentration (Bqkg-1) of 
226Ra, 232Th and 40K respectively, with their corresponding conversion 
factors given as: 


 


a1=0.427(nGyh-1/Bqkg-1), a2=0.662(nGyh-1/Bqkg-1),a3=0.043(nGyh-1/Bqkg-1). 
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Using the values for CRa, CTh and Ck, one obtains values for DaR ( nGyy-1) 
listed in Table 2. They ranged between 17.73 and 274(nGyy-1), with an 
average of 125.85 (nGyy-1).    


In addition, the annual γ-effective dose equivalent, Eaγ, to be absorbed 
(received) by the public in indoor housing due to the radiation activity in 
building materials, was calculated using the following formula, which was 
adopted by others (9):  


 


Eaγ(mSvy-1) =0.7×DaR×8760h×0.8x10-6,        (7) 


 


where, 0.7(SvGy-1y-1) is the effective absorbed dose conversion factor, DaR 
is given in Table 2, 8760 is the number of hours per year and 0.8 is the 
occupation factor. Table 2 presents the results for Eaγ. Values of Eaγ 
ranged between 0.087 and 1.347(mSvy-1) with an average of 0.61744 
(mSvy-1).The values of Eaγ (1.2 mSvy-1), (0.999mSvy-1 ) and (1.35 mSvy-1), 
shown in the Table, are above the permissible annual limit of 1mv and are 
consistent with the hazard index values. .  


 


7- Conclusion  


In the present study, 222Rn concentration, exhaled from solid granite of 28 
types, used as building materials in Lebanon, was undertaken, employing 
CR-39 detectors. Some granite types used in indoor spaces, produced high 
values of radon concentration, and exhalation rate(EA), exceeded the 
permissible level. 


In addition, concentration of naturally occurring radioactive nuclides, 
especially 226Ra, the parent of 222Rn, have been determined employing γ-
spectroscopy. Results of the specific activity concentration (Bqkg-1) of the 
nuclides 226Ra, 232Th, and 40K in granites and their corresponding radium 
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concentration equivalent activity, CRaeq,, were evaluated. It was shown that 
some granite types used in Lebanon produced high radon exhalation rates 
and higher average concentration of radioactive nuclides than the averages 
obtained worldwide, Similar results, as in ours, were obtained by 
researchers in Greece(7 ).  


It can be concluded, and for the health of the public, that precaution must 
be taken in using certain types of granite tiles in full surfaces in indoor 
spaces, based on the results presented in this study. It is recommended, 
that further measurements of radon concentration in indoors should be 
undertaken in Lebanese homes, where such materials are being heavily 
used. The results of the present study and future ones will make important 
contribution to standardize environmental radioactivity in Lebanon. Such 
plan is in the process of being carried out by us.  
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Abstract 


 


          A passive method using a calibrated long tube-technique provided 
with LR-115 type ll cellulose nitrate alpha track detector were used to 
measure of radon activity concentration , radon exhalation rate (in terms of 
area and mass) and effective radium content from 24  samples of building 
materials used in Iraqi Kurdistan Region. The lower and higher values of the 
radon activity concentration , radon exhalation rate and effective radium 
content has been recorded for samples of green limestone of cod(10) from 
(Erbil-Galala location) and yellow sand of cod(20)(Musel-Khazr location) and 
was found to be(32 ± 3 , 245 ± 30 Bq.m-3), (68 ± 3, 515 ± 52 mBq.m-2.h-1),( 
1.90 ± 0.12, 12.63 ±1.12 mBq.kg-1.h-1) and (0.23 ±0.01, 2.18 ± 0.06Bq.kg-1 )  
respectively. In the active technique , radon activity concentration released 
from samples  were measured using a solid state alpha detector " RAD7"  
from Durridge company Inc.(USA). Good agreement was reported  with 
both measuring techniques  for radon activity concentration 
measurements. Finally  a positive correlation has been observed  between 
radon activity concentration , radon exhalation rates and effective radium 
content in the samples  . 
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دون المتحرر من مواد االنشائية  فى اقليم  كردستان العراق باستخدام  طرق دراسة غاز الرا
 الفعالة و طويلة االمد 


 
 هيوا حمد عزيز و د.حبيب حنا منصور  
 
 العراق  -أربيل-االقسام العلمية/جامعةصالح الدين –كلية التربية   قسم الفيزياء/                  


    ,hiwaphy@yahoo.comالعنوان االلكترونى            
mansourhabib48@yahoo.com 


 الملخص


 


   llمن نوع    LR-115بكاشف  ة مجهزمعيرة و تقنية أنبوب طويل فى هذه الدراسة  ناأستخدم
عينة من المواد االنشائية  التي  24اط غاز الرادون المتحررمن  كيز نشسليلوز نايتريت  لقياس تر


كردستان العراق. وقد سجلت القيم الدنيا والعليا لتركيز نشاط غاز الرادون ،  أقليمتستخدم في  
نوع اليمستون  من تتحرره ( السطحى والكتلى ) و محتوى راديوم الفعال  فى العينا لومعد


من موقع (  )20المرقم (رمل االصفرالكاللة) و –وقع  ( أربيل اخضر اللون من م )10المرقم(
 52 ± 515 ,3 ± 68)) و((Bq.m-3 30± 245 , 3 ± 32خازر)  حيث كانت القيم   –موصل 


mBq.m-2.h-1( و ( 1.12± 12.63 ,0.12± 1.90 mBq.kg-1.h-1)     2.18 ,0.01± 0.23)و ± 
0.06Bq.kg-1 ) شف  الحالة الصلبة لجسيمات ألفا كاايضا  و استخدم. تالىعلى التRAD7"   من "


الرادون  المتحرر من االعينات. غاز قة فعالة  لقياس تركيز نشاط ريشركة دوريج االمريكية كط
. و قد لوحظ أيضا عالقة و الفعالة سجل  توافقا جيدا  للقيم المقاسة   بالطريقتين  طويلة االمد 


 دل تحرره  و محتوى راديوم الفعال فى العينات .كيز نشاط الرادون , و معراجابية بين ت


 


Introduction 
 


         Natural materials  such as sand , soil, rock and cement ,etc., which 
contain traces of natural radioactivity of 238U, 226Ra , and 40K could be used 
as building materials for construction of houses and buildings ,etc.[1]. 
Radon(222Rn) is a natural inert radioactive tasteless and odorless gas, with a 
half-life of 3.825d. It a rises from the 238U and 226Ra in the earth's crust and 
consequently in building materials, and accumulate, with its short lived 
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progeny in the atmosphere inside of the dwelling. Inhalation of 222Rn and its 
short lived progenies has been linked to lung cancer in humans.[2]. 


        The Study of radon exhalation rates from building materials are 
important for well understanding the individual concentration of each 
material to the total indoor radon exposure. Many investigators have 
studied radon exhalation from building materials and the works of various 
authors reported the typical range of exhalation rates of radon and for 
building materials of different countries.[3-12]                        .                           


        There are several techniques for the measurement, which can be 
subdivided into active and passive methods. Active methods are usually used 
for short term measurements of radon which includes: Lucas cell (scintillation 
method). RAD7 (solid state alpha detector), ionization chamber, surface 
barrier detector etc … [13-18]. Passive method are more suitable for the 
assessment of radon exposure over long time scales and can be used for 
large scale surveys at moderate coast , includes thermo luminescent 
techniques, electrets , charcoal canister techniques , solid state nuclear track 
detectors.[19-22]   


       This investigation deals with the measurement of radon activity 
concentration, radon exhalation rates( in terms of surface and mass) and 
effective radium content in Iraqi-Kurdistan region building materials, by 
means of solid state nuclear track detector LR-115 type ll as passive method  
and  solid state alpha detector " RAD7" as an active method.  


 


 


 


 


 


Calibration Factor  
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           The calibration experiments were carried out to evaluate the 
relationship between the alpha track density  and the radon activity 
concentration .The object was to develop a reliable and simple technique for 
calibration for time –integrated passive continuous radon level 
measurements in samples under the study .For this purpose, solid state alpha 
detector " RAD7" which is an active instrument was used in  this first 
experiment study to measure the activity concentration of radon throughout 
the long- tube chamber. 


  


1- The experiment setup was shown in Fig. (1) Which consist of long-
tube technique of 3.5cm in radius and 27cm in height made of poly 
vinyl chloride (PVC) as radon accumulation chambers.PVC can be 
considered a radon –tight material, unless exposed to high level 
gamma radiations that may have effects on the radon 
permeation[23] . The tube is connected via vinyl tubing to a gas-
drying unit filled with desiccant (CaSO4) and to the RAD7 radon 
monitor. A solid 226Ra source was used as a radon source placed in 
the bottom of the tube chamber and closed it from the tope by a 
rubber stopper , then the tube chamber was isolated through valves 
fixed at opposite sides of the tube. The design has been left at room 
temperature about two months. During this time interval the 
equilibrium between radium and radon and radon decay products 
have been reached inside the tube chamber.  


2- The chamber is then connected in a close loop configuration and the 
valves are opened. The instrument draws air from the accumulation 
chamber, through the desiccant and an inlet filter, into the 
measurement  chamber . The air is then returned to the enclosure 
from the RAD7 outlet. The filtered air decays inside the chamber, 
producing detectable alpha-particle emitting progeny, particularly 
the polonium isotopes. 


3-  A high voltage of 2500V is applied to the chamber walls. The solid 
state detector converts the alpha radiation directly to an electrical 
signal using an alpha technique which is able to discriminate the 
electrical pulse generated by alpha-particles of radon progenies 
(218Po and 214Po) with energies 6.0 and 7.7 MeV respectively. In this 
way, it is possible to use only the 218Po peak for 222Rn , obtaining a 
raped equilibrium between progenies and radon nuclei, because the 
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equilibrium between218Po and 222Rn is achieved in about 15 min( 
about five times the half-life of 218Po)[ 23 ] . 


4-  Using this approach it is possible to measure radon activity 
concentration and to study the variations of 222Rn over a period of 
15min. In this calibration work the radon monitored with cycle times 
2h for about 48h  and stored in memory using a protocol of starting 
a two days test [24] , and was found to be 362 ± 3.8 kBq.m-3.                 
The experiment were performed under dry condition (relative 
humidity under 4-9%) and room temperature from ( 27-29 oC). {The 
specific activity of 222Rn is obtained from a calibration factor 
determined from radon chambers run by the US EPA and the 
DURRIDGE Co., were equal to 0.479 CPM/(pCi/l) for normal 
mode}[24]   .  


5-  In order to determine the relationship between the radon 
concentration in a long –tube  chamber and the observed number of 
perforated tracks quantitatively, calibration of the LR-115 was done 
in our simple tube by exposure pieces of LR-115 detector for (5, 10, 
15, 20 and 27hours) intervals to 222Rn with the help of rubber 
stopper which is a special device for changing the detectors without 
causing a big disturbance to the atmosphere inside the tube-
chamber [25]. After exposure, the detectors were etched chemically 
in 2.5N solution NaOH at temperature 60±10C for time 120 min[26 ], 
then washed, dried, and etched tracks counted under the motic 
digital microscope at total magnification (150X). A total of (40-50) 
fields of detector was counted. The calibration factor (K) for long- 
tube chamber based LR-115 type ll was estimated using Eq.(1) and 
was found to be (0.034 ± 0.0026 tracks.cm-2.d-1 per Bq.m-3) see 
Fig.(2). 
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Fig. (1): Experimental set-up to measure radon activity concentration and  the 
calibration factor.  
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Fig.(2): The corrected average track density as a function of  radon exposure 


time at etching condition  (2.5N  NaOH  at  60 0C) for 120 min etching. 


 


       


 


 


Sample preparation  
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       A total of 24 different type of building materials that are widely used in 
construction  in Iraqi Kurdistan region were sampled from different factories 
in Erbil, Duhok , Sulaimaniya and mousel governorates in Iraqi Kurdistan 
region. The samples were cleaned from strange things, and powdered by 
using a special machine to obtain a homogenous grain size and then dried in 
an oven at 110 0C for 48 hours to evaporate all the moisture content and to 
maintain the actual weight [27]. After drying, the powder of each sample 
were divided into nearly three equal volumes and then putted  inside a 
plastic containers of volume 115.5cm3 and surface area  38.5cm2 as shown in 
Fig.(3). 


Experimental set-up 


      After preparing  the sample setup, the calibrated  tube were placed  on 
the containers.  LR-115 alpha track detector were then placed  at a distance 
of 25cm from the surface of powder sample so as to count only the 
contribution  of 222Rn and to evade the role of thoron from the surface of 
powder samples [28,29]. Then the long-tube hermetically scaled as shown in 
Fig.(3).  This technique  was also provided with two valves which can be used 
to connect the input and output of  RAD7 monitor for measuring the radon 
activity concentration released from the samples  as we are mentioned 
before . All the tubes were tightly closed from the top, sealed and putted in 
large cork boxes, and then left at room temperature. The exposure time of 
LR-115 detectors was taken as about 5months, after that, these were 
removed from tubes and subjected to a chemical etching process in (2.5N 
NaOH solutions at 60±1oC) for 120 min.[26], the detectors were washed and 
dried. The tracks produced by alpha-particles were observed and counted 
under the motic digital microscope at total magnification (150X), The field 
area was equal to 0.0154 cm2. The number of α-tracks per field was averaged 
over twenty fields counted for each detector. The resulting track density was 
then converted in Bq.m-3 by using a calculated calibration factor of (0.034 ± 
0.0026 tracks.cm-2.d-1 per Bq.m-3). 
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Radon exhalation rate measurement 
 


            The etched track detector LR-115 provides a measure that indicates 


the integrated exposure of a few months. Then with a given calibration 


 


Fig.(3) : Experimental  setup for  measuring radon      


              exhalation rate from building materials . 
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factor( K) , the track density (ρ) observed during the exposure time t is 


given by[30]: 


)1.....(..................................................)(∫=
T


o


dttCKρ   


where C(t) is radon activity concentration and is equal to 


)2.......(....................))........exp(1()( t
V


EStC λ
λ


−−=  


 E is the radon exhalation rate and is determined by 


)3.(..............................0zCE bRa ηρλ=  


  Where ρb is the bulk density of dried material (kg.m-3), λ is the decay 


constant of radon (λ=2.1 x 10-6 s-1), CRa is the radium concentration per unit 


mass of the material (Bq.kg-1) , η is the radon emanation coefficient, zo is 


the thickness of the sample, S is the surface area of the sample (m2) and V 


is the effective volume of the  diffusion chamber (m3). 


Substituting Eqs. (2  and 3) in Eq(1) we will  deduce  the follow equation  


)4......(....................))exp(1(1







 −−−= tT


V
ESK λ


λλ
ρ  


Rearranging Eq.(4), the exhalation rate in terms of area (EA) (Bq.m2.h-1) is 


deduced and given by : )6(............................................................
e


A KST
VE λρ


=  


And the exhalation rate in term of mass has been  given by [31] 
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)7(............................................................
e


M KMT
VE λρ


=  


Where EM is the radon exhalation rate in terms of mass (Bq.kg−1.h−1) and M 


is the mass of material and Te is the effective exposure time and equal to: 


)8..(....................).........exp(1(1 ttTe λ
λ


−−−=  


  


Comparing Eq.(6) and the expression of E in Eq.(3), the effective radium 


content is derived as:       )9.(....................)( .
e


RaeffRa KMT
hACC ρη ==  


   Where h is the distance between the detector and the top of sample 
surface(0.25m), A is the cross section area of the chamber (3.85×10–3 m2) 
and K is the calibration factor for radon detection (0.034±0.003 tracks.cm-


2.d-1 per Bq.m-3). 


 


Results and Discussion 


      The calibration factors obtained from the calibration experiment is 
(0.034 ± 0.003) tracks.cm-2.d-1 per Bq.m-3). This value is approximately 
agreement  with that reported by ref [32] for LR-115 type ll alpha track 
detectors[32 ]. This value was used to estimate the radon activity 
concentration from the measured track densities.  


      Tables (1and 2) represents some data of  name, color, location of the 
samples,  the corrected -background track density as well as the calculated 
values of the effective radium-226 content for twenty four samples of 
building materials. It is evident from table (2) that the effective radium-226 
contents materials are quite low and vary between (0.23±0.01 and 
2.18±0.06 Bq.kg-1). The minimum value reported for sample No.10 (green 
limestone 6 (Erbil-Galala location) while the maximum value reported for 
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sample No.20 yellow sand (Musel – khazr). The average radon activity 
concentration measured by passive  and active methods are shown in table 
(3). For a passive method , the values  were varies from (32±3 to 245±28 
Bq.m-3) and  the corresponding exhalation rate values in terms of area and 
mass varies from (68 ± 3 to 515 ± 52 mBq.m-2.h-1 and from 1.88 ± 0.12 to 
12.63 ± 1.12 mBq.kg-1.h-1) for materials under investigation. Yellow Sand 
No.20 and black serpentine No.13 domenstruates the highest means of  
activity concentration , area and mass exhalation rates for radon were 
(245±28 and 240±18)Bq.m-3 and (515 ± 52, 13 ± 1 and  503 ± 18, 12 ± 1)( 
mBq.m-2.h-1, mBq.kg-1.h-1) respectively. While the lowest means  are 
reported for limestone No.10 were (32±3)Bq.m-3 and (68 ± 3 mBq.m-2.h-1 
and 1.90 ± 0.12 Bq.kg-1.h-1) respectively, as shown in  Fig.(4). The 
determined results may be compared with the values given for building 
materials by refs [3-12] .As may be seen the results in Tables (2 and 3), the 
values of effective radium content, and radon exhalation rate in terms of 
area and mass of samples under study varies from one material to another, 
this variation is due to the contents of 226Ra, and the porosity of the 
building materials. For active method  measurement ,the  values of radon 
activity concentration were varies from ( 32±4 to 228±14)Bq.m-3 
respectively.   Black serpentine sample No.13 and yellow Sand No.20 
domenstruates the highest means of  radon activity concentration were 
(228±14 and 213±11)Bq.m-3 respectively .While the lowest value was 
reported for white gypsum No.21 and is found to be ( 32±5)Bq.m-3. Fig (5) 
shows the results obtained for radon concentration measured by these 
two methods. The agreement between the results was good in general as 
we are seen,  some differences in the values, may be related with  the 
specialty of the detection efficiency of these two techniques and the 
experimental statistical errors. 


       The relationship between radon exhalation rate ( in terms of area and 
mass) and radon activity concentrations  in samples under the study are 
shown in Fig.(6). It can be seen in this figure a linear relationship between 
radon exhalation rates and their activity concentrations. A positive 
correlation has been observed , which may be due to the good porosity of 
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the samples [33, 34]. Similar behavior has also been observed earlier by 
ref. [35] for radon exhalation rate.  


       The correspondence between radon activity concentration, radon 
exhalation rates and the effective radium-226 content can be explained in 
the form of Fig. (7). From this figure, the relationships between radon 
activity concentration and radon exhalation rates with the effective 
radium-226 content are being: 


46.703.142 226222 −=
RaRn


CC
   


For radon activity concentration. 


71.2116.12 226222 +=
RaRn


CE      for exhalation rate in term of area. 


           66.13241.0 226222 +=
RaRn


CE     for exhalation rate in term of mass. 


with correlation coefficient of (R2= 0.9261, 0.9294 and 0.9849) 
respectively. So the knowledge of effective radium content gives a good 
estimate of the radon concentration of the samples and its escape to the 
atmosphere.   


         Finally, one can notice that for all samples investigated, radon 
exhalation rates value was found to be quite lower than the world average 
value (1250 mBq.m-2.h-1) which reported in the UNSCEAR report [36]. 
Hence it is concluded that materials under the study may be used for 
construction purposes as they do not pose any health hazards due to low 
exhalation rate of radon gas. 
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Conclusions 


 


In this study we concluded the following knowledge: 


1- Good agreement between radon activity concentrations measurement 
was obtained using passive LR-115 plastic track detector and active 
RAD7 solid state detector. 


2- The lowest and highest values of the radon concentration , radon 
exhalation rate(in term of area and mass) and effective radium content 
from building material samples measured by LR-115 plastic track 
detector  have been recorded for samples green limestone No.10 
(Erbil-Galala location) and sample yellow sand No.20 (Musel-Khazr 
location).  


3- The average values of effective radium-226 content in most of samples 
{clay brick(2), limestone (4,5), serpentine, sand(1) and sand(3)} were 
comparatively higher than  the average values of effective radium-226 
content in samples {Hollow sand brick, hollow clay brick, limestone-tile 
(6,7,8), metamorphic, Tile(1,2), cement sand(2) and gypsum(1,2,3,4)}. 


4- A positive correlation has been observed between effective radium 
content and radon exhalation rate and also radon activity 
concentration in all the samples. 


5- The measured values with these two methods are quite lower than the 
recommended safe limits. Therefore, the use of these geological 
samples for construction activities is considered to be safe. 
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                       Table(1): Name, color, and location of the samples under 
study 


Samples 
code Samples Name  


Samples 
Color 


Samples Location 


1 Hollow Sand Brick Black Erbil 


2 Hollow Clay Brick Red Sulaymaniya (Bazyan) 


3 Clay Brick (1) Yellow Erbil (darato) 


4 Clay Brick (2) Red Erbil (center) 


5 Tile - Limestone (1) Yellow Sulaymaniya (Bazyan) 


6 Tile- Limestone (2) Green Duhok (Bradost) 


7 Tile-Limestone (3) Yellow Erbil ( Permam ) 


8 Limestone (4) Yellow Musl 


9 Limestone (5) Yellow Erbil ( Shaqlawa ) 


10 Limestone (6) Green Erbil ( Galala) 


11 Limestone (7) Yellow Erbil ( Barsren ) 


12 Limestone (8) Black Erbil (Kore) 


13 Serpentine  Black Erbil (Barsren ) 


14 Metamorphic Red Erbil (Galala) 


15 Tile (1) Multicolor Erbil 


16 Tile (2) Multicolor Erbil 


17 Cement Black Sulaymaniya (Tasluja ) 







188 
 


18 Sand (1) Black Erbil (Kalak) 


19 Sand (2) Black Erbil (Qandel ) 


20 Sand (3) Yellow Musl (Khazr ) 


21 Gypsum (1) White Sulaymaniya (Bazyan) 


22 Gypsum (2) White Erbil ( Koya) 


23 Gypsum (3) White Musl 


24 Gypsum (4) White Erbil (Makhmur ) 


 
Table(2): Corrected average track density and effective radium contents 
of  the studied building     


                   material samples .  


Samples Code 


Average Corrected rate radon 


 track density  


(Tracks.cm-2.day-1) 


Effective Radium content 
(Bq.kg-1) 


1 2.52±0.25 0.54±0.05 


2 1.36±0.03 0.36±0.01 


3 1.27±0.03 0.36±0.01 


4 3.82±0.41 1.06±0.12 


5 2.30±0.07 0.48±0.02 


6 1.88±0.04 0.42±0.01 
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7 2.29±0.08 0.61±0.02 


8 3.30±0.27 0.75±0.07 


9 2.84±0.06 0.72±0.02 


10 1.10±0.07 0.23±0.01 


11 2.09±0.04 0.52±0.01 


12 2.80±0.14 0.62±0.03 


13 8.15±0.22 1.55±0.14 


14 2.62±0.10 0.64±0.02 


15 1.87± 0.12 0.41±0.03 


16 1.71±0.24 0.42±0.06 


17 1.51±0.08 0.33±0.02 


18 3.83±0.32 0.63±0.05 


19 3.36±0.14 0.51±0.02 


20 8.34±0.76 2.18±0.06  


21 1.20±0.04 0.37±0.01 


22 1.17±0.08 0.35±0.03 


23 1.43±0.03 0.41±0.01 


24 1.77±0.03 0.51±0.01 
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Table(3): Radon activity concentration of the studied building material 
samples . 


Radon exhalation rate 


by LR-115 
Radon activity concentration C(222Rn)(Bq.m-3) 


Samples 


Code 
EA (mBq.m-2.h-1) EM (mBq.kg-1.h-1) 


measured by 
RAD7 


measured by 


LR-115 detector 


156±17 4.4±0.4 62±11 74±9 1 


85±3 3.0±0.1 40±4 40±3 2 


80±2 3.0±0.1 39±7 37±3 3 


238±28 8.7±0.9 104±8 113±2 4 


141±6 3.9±0.1 61±6 68±5 5 


115±1 3.4±0.1 46±5 55±4 6 


141±5 5.0±0.2 65±7 67±5 7 


204±19 6.1±0.5 93±9 97±11 8 


175±6 5.9±0.1 70±8 84±6 9 


68±3 1.9±0.1 43±7 32±3 10 


129±4 4.3±0.1 56±8 61±5 11 


173±8 5.1±0.2 67±6 83±7 12 


503±18 11.9±0.4 228±4 240±20 13 


161±5 5.2±0.2 61±9 77±6 14 


116±8 3.4±0.2 48±8 55±5 15 
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106±14 3.5±0.5 45±5 50±8 16 


95±6 2.8±0.1 42±3 44±4 17 


234±20 5.1±0.4 103±11 113±12 18 


205±1 8 4.1±0.2 83±9 99±8 19 


515±52 12.6±1.1 213±11 245±30 20 


75±2 3.1±0.1 32±4 35±2 21 


74±6 2.9±0.2 51±10 34±3 22 


90±3 3.4±0.1 43±6 42±3 23 


111±20 4.2±0.1 47±4 52±4 24 
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ABSTRACT 


 


Radiation protection of the population in case of a reactor accident 
utilizes reference levels which are based on doses values. Therefore, 
adequate provisions for effective and timely dose assessment for 
population in case of accidents at nuclear power plant (NPP) are 
important. Developing the back ground for such provisions is the 
objective of this study. In particular, an exponential model has been 
developed and utilized to calculate the release rate of the most 
volatile gaseous materials from different reactor barriers.  


Calculation has been performed for the isotopes Kr87, I135, and Xe135. 
The effective dose rate equivalent is calculated in the nearly stage of 
a reactor accident. Calculations are performed using the MCNP-4C 
code. The results are comparable with the final analysis report which 
utilizes different codes. Results of our calculation shows no excessive 
dose in populated regions and it is recommended to use secondary 
containment barrier for highly reduction of the release rate to the 
environment 
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1.INTRODUCTION 


Safety analysis procedures require that the public’s health and safety 
be protected under all credible accident conditions. The maximum 
credible accident in light water reactor (LWR) is generally considered 
to be the rupture of one of the primary coolant loops. Under these 
conditions, the design is required to be such that no fuel melt-down 
occur. To provide additional safety for the public, the reactor 
designers are required to estimate maximum radioactivity release 
under conditions which are substantially more severe than the 
maximum credible accident, a purely hypothetical accident, in which 
there is release of the fuel from the cladding and subsequent fuel 
grain growth and partial fuel melting is assumed for this purpose. 
Nuclear power plants (NPP's) emit small amount of radioactivity, 
mostly fission product gases, during normal operation and they may 
release considerably more radioactivity during the course of an 
accident. An important environmental aspect of NPP's is the 
calculation of the radiation doses due to exposure to photons emitted 
by the gaseous fission products dispersed in the air during normal 
operation or in the early stage of an accident( 1,2 ) .These calculations 
are performed by using MCP-4C code (3) . 


In order to evaluate the environmental impact of the normally 
operating plant and to assure this is within acceptable standards and 
to ascertain the radiological consequences of reactor accidents, it is 
necessary to be able to calculate the release rate of the radioactivity 
and the doses to the public from such releases. The processes 
involved in the release and transport of radioactivity under 
hypothetically accident conditions are extremely complex (4) .It 
appears that only limited data of uncertain pertinence are available. 
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Most of the calculations assume that the radioisotopes are released 
instantaneously from the core following an accident. This 
conservative model will give an estimate of the radioactivity release 
rates which will never be exceeded by the actual release rates (5) 


.However, this picture of the release rate of the fission product is far 
from the real situation and over conservative. A more realistic model 
presented in section 2 has been used to calculate the fission products 
activity release rate of three most important isotopes to the 
environment from different barriers of a pressurized water reactor 
following loss of coolant accident. These isotopes are I135, XE135 and 
KR87 . These fission products are present in large quantities and are 
highly volatile. In addition     iodine is biologically potent, because it 
concentrates in the thyroid. The activity equations necessary to 
calculate the quantities of I135 , kr87, and Xe135 are presented in 
references. The results and discussion of the calculations performed 
are presented in section 3. Section 4 gives the conclusions drawn 
from the analysis. 


2. FISSION PRODUCTS TRANSPORT ACROSS REACTOR 
BARRIERS. 


2.1 Introduction 


The ultimate concern in the serious reactor accidents is the potential 
for release of fission products to the general environment.These 
species leave the fuel on a somewhat continuous basis until stable 
cooling is established. However, substantial increases in release rates 
would be noted at times which correspond to specific events in the 
accident sequence. Essentially all of the fission products released 
during the early stages of the meltdown would move from the 
primary system into the containment. These, plus the products 
released after vessel melt-through, from the inventory available for 
leakage to the general environment. The fission-product source 
available for release in LWR accidents is often divided into four 
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categories (6) : Noble gases , Organic iodides , and Particulates and 
aerosols . 


The following mechanisms for escape of fission products from LWR 
fuel are identified (7) : 


• Gap release - fission product release that takes place when 
cladding is ruptured but the oxide fuel remains solid, i.e. clad 
rupture facilitates the escape of the volatile products which have 
migrated to the pellet-clad gap. 


• Meltdown release - a fission product release when the oxide fuel 
becomes molten.  
• Vaporization release - fission products release occurs when 


molten fuel causes vaporization of more volatile materials, such 
as concrete, causing or producing vapors     which facilitate 
fission-product escape. 


• Oxidation release-steam explosion enhances oxidation and release 
of fission products 


of the molten mass. 


These or comparable categories are also generally applicable to the 
other reactors which employ metal-clad oxide fuel. The first large 
release of fission products in reactor accident sequences occurs with 
fuel melting .If melting occurs on a pellet-by-pellet basis, the high 
surface area can lead to large release. On the other hand, if major 
sections of fuel assemblies collapse into a molten mass before 
melting themselves, a substantial portion of the fission products may 
be retained. 


2.2 Development of the model 


• Primary system model 
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Figure 1: schematic of the primary system model 


In this section a model is developed to calculate fission products 
(FPs) activity release from different reactor barriers, let us assume 
that an accident toke place at time t=0 and that a time t=t0 has elapsed 
from the short of the accident to initial fuel element failure. The 
primary system may be represented by schematic diagram show in 
Figure (1).Assuming the reactor is scrammed upon the onset of the 
accident conditions, the build up of any given isotope i for example, 
will be only due to the decay of the precursor and not by direct  
fission of isotope i, has a precursor p, then the decay of equation is(8,9)  


                                                   


     


Where: N is the total quantity of isotope i at time t, NP is the total 
quantity of precursor p at time t, λ is the decay constant of isotope 
i,and λp is the decay constant of precursor p at time t. The fractional 
release of isotope i from the primary is f, where f  has values from 0 
to 1, the value f =1 corresponds to instantaneous release of isotope i, 
the fraction of the total quantity of isotope i that has escaped from the 
core as a gas may be notated as F(t) and the corresponding fraction of 
the precursor is FP(t), thus the quantity of isotope i leaked from the 
primary at time  t is:  ιp[f –F(t)] N(t)                                               (2) 
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Where: ιp is the release constant per unit of time which can be 
obtained from detailed analysis of the core failure. By setting up the 
material balance using figure 1 we get:  


       (3) 


The rate of change of the fraction F can be obtained by differentiating 
the left hand side of equation (3) and using equation (1) and 
rearranging the results that is;  


                                                (4) 


If we assume that the precursors move in the primary system in the 
same manner as isotope i, or in the other words the behavior of both 
is the same;  


FP = F    , and equation (4) reduced to; 


                                                                                (5) 


Integrating equation (5), and using the initial condition; 


                                                                     (6)  


We get;                                                          (7) 


The solution given by equation (7) and the initial condition given by 
equation (6) is called the Exponential Release Model.  
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• Primary containment model 


 


                                               


Figure 2: schematic of primary containment model 


Since the amount of radioisotope i leaks to the containment is 
determined, the primary containment system may be represented by 
the schematic show in Figure (2) where the parameters are defined as 
follows(10,11,12) :  
Q (t)   is the amount of isotope i held up in the containment at time t. 
Qp (t) is the amount of precursor p held up in the containment at time 
t. 
ιC  is the containment leakage constant per unit time; t 
 
The balance equation in this case is; 


                                                              


(9) 


The rate of change of the fraction  , can be obtained from 


equation (9) in a fashion similar to that used to derive equation (4) 
using equation (1), that is;  
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(10) 


If we assume that the precursor isotopes move through the 
containment in the same manner as the isotope, then q=up and 
equation (10) reduces to; 


                                                                                                 


(11) 


The result obtained for the exponential model: 


                                                                                  


(12) 


Where:  , , and A is the activity of fission 


products.  


 


 


3.RESULTS AND DISSCUSION 


 


Using the exponential model given in the last section, and assuming 
that there is no wind effect, the release rate to the environment was 
calculated for three isotopes, (I135, Kr87, and Xe135), using data that 
summarized in Table 1.  
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      Table 1: Plant conditions 


 


Parameter Value 


Power of the reactor –PWR 
Containment diameter  
Release rate of the primary system 
Release rate of the primary containment 
Initial fuel element failure occur at time 
Time after the accident 
The fraction of an  isotope  that  has escaped  
from  the core as a gas 


3600 MWth 
30 m 
600%  / day 
1%  /  day 
15 min 
1hr 
25% 


 


 


A FORTRAN program was done for these calculations, 
and the results were   summarized  in Table 2 . 


 


    Table 2: Activity of radio-nuclides released to the atmosphere 


 


Nuclide Activity for 
1yr of 


operation 
(Bq) 


Activity for 1hr 
after 


the accident 
(Bq) 


Release rate from 
primary 


containment 
(Bq/day) 


I135 6.849E+18 6.041E+18 2.6331E+15 


Kr87 2.18E+18 1.266E+18 5.435E+14 


Xe135 2.06E+18 1.021E+18 8.191E+14 
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The MCNP model is shown in the Figure (3). The dose rate 
calculation is done by assuming a hypothetical measurement cells and 
rearranged them in the zones which separate the public from a nuclear 
power plant. The containment is assumed as a volume source. 


  


 
Figure 3: MCNP cell representation 


 


MCNP is continually developed by the MC group at Los Alamos 
Nuclear Laboratory in USA. It is very huge and complicated program 
written in FORTRAN language. MCNP is used in nuclear reactor 
modeling; design of radiation equipment, radiography, radiation 
shielding calculations, and many other jobs. It is based on the Monte 
Carlo (MC) method which has the advantages of treating complex 
geometries, and represents continuously the energy and angular 
variables. MCNP is used in the calculations throughout this research . 


The results of the dose rate one day after accident were shown in 
Tables 3, 4, and 5. 


Table 3: The equivalent dose rate (rem/hr) obtained from  I135 
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Distance 
from 


the source 
(m) 


Dose 
Rate 


Distance 
from 


the source 
(m) 


Dose 
Rate 


25 45.5 180 0.5 


45 12.5 200 0.4 


65 5.8 220 0.3 


85 3.2 420 0.03 


120 1.4 630 0.004 


140 0.9 830 0.0006 


160 0.7 1000 0.0002 


  


Table 4: The equivalent dose rate (rem/hr) obtained from  kr87 


 


Distance 
from t 


he 
source(m) 


Dose 
Rate 


Distance 
from 


the 
source(m) 


Dose 
Rate 


25 8.0 180 0.07 


45 2.2 200 0.05 


65 1.0 220 0.04 


85 0.5 420 0.003 


120 0.3 630 0.0008 


140 0.1 830 0.00007 


160 0.09 1000 0.000002 
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Table 5: The equivalent dose rate (rem/hr) obtained from Xe135 


Distance 
from 


the source 
(m) 


Equivalent 
dose 


Distance 
from 


the source  
(m) 


Equivalent 
dose 


25 3.8 180 0.02 


45 1.0 200 0.015 


65 0.4 220 0.01 


85 0.2 420 0.0003 


120 0.09 630 0.00002 


140 0.05 830 0 


160 0.03 1000 0 


 


Depending on the results obtained in the last Tables, the 
equivalent dose rate one day after accident verses distance 
around the reactor containment was drown as shown in 
Figures 4 through 8 . 
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                     Figure 4: Equivalent dose rate around the reactor 
containment for I135 


               


 


                    Figure 5: Equivalent dose rate around the reactor 
containment for kr87 
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                    Figure 6: Equivalent dose rate around the reactor 
containment for Xe135 


 
The dose rate for three isotopes was drowning on the same 
curve  


as shown in Figure(7) . 
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                     Figure 7: Comparison between dose rate for Kr87, I135, 
and Xe135 


 


It can be noted from the curve that the dose rate from I135 is the larger 
because of high gamma energy emitted from this isotopes.  


The total equivalent dose rate from the three isotopes together one 
day after accident is shown in Figure(8). 
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Figure8: Total dose rate around the reactor containment form Kr87, 
I135, and Xe135            


From the last figures, it can be seen that the equivalent dose rate was 
high near the plant around nearly 100 meter distance, and decreases 
with increasing zones around the containment building . 


The pollution from gamma radiation emitted from three isotopes is 
calculated at the surface on the top of the sand around the reactor 
containment one day after accident as shown in Figure (9).  
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Figure 9: The contamination on the surface around the reactor 
containment from Kr87,     I135, and Xe135 


From the last Figure, it can noted that the pollution was high near the 
plant around nearly 50 meter distance 


4.  CONCLUSIONS 


The primary consideration in the radiation safety of NPP's is the 
protection of the workers, public and the environment from the 
radioactive releases both during normal operation and in nuclear 
accidents.  


It is found from the results that:  


• No excessive doses in the populated regions.  
• The dose rate of the radioactivity, as expected, decreases with 


increasing zones around the containment building which 
presents the source of radiation.  


• The model is required a development to include the secondary 
containment barrier which is greatly reduces the amount of 
radiation released to the environment.    
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Abstract  


      The RESRAD computer code was used in characterization of probable 


health hazards caused by exposure of onsite workers and nearby 


population to 137Cs through appropriate human exposure pathways. The 


gamma-ray activity concentrations of 137Cs in soil samples were measured 


using gamma-ray spectroscopy system. The results of this study show that 


cesium-137 contributes about 3.89×10-4 mSv/y to onsite workers and 


8.97×10-6 mSv/y to nearby population. The lifetime (70 years) fatal cancer 


risk to onsite workers is found to be about 3.4×10-7. Direct comparison of 


the estimated dose and radiation–derived risk with the radiation 


protection guidelines indicates that people are exposed to 137Cs 


radioactivity within acceptable dose and risk limits.  
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طورة اإلشعاعية الناجمة عن التلوث االشعاعي في منشاة التقدير الكمي للخ


 الما 


 نبيل هاشم امين التميمي، د. يوسف محسن زاير


 ، مركز تصفية المنشات النووية المدمرةوزارة العلوم والتكنولوجيا


 بغداد  –العراق 


 الخالصة:


ر الصحية المحتملة الناجمة عن البرمجية في توصيف المخاط RESRADاستخدمت حزمة       


عبر مسالك  137 –تعرض العاملين في منشاة الما النووية وعامة السكان الى نويدة السيزيوم 


في التربة السطحية باستخدام  137 –التعرض البيئي المالئمة. جرى قياس تركيز نويدة السيزيوم 


ممكن ان  137 –ض لنويدة السيزيوم منظومة تحليل اطياف كاما. بينت نتائج هذه الدراسة ان التعر 


 مللي سيفرت/سنة للعاملين في منشاة الما و  4-10×3.89يزيد مستويات الجرع االشعاعية بمعدل 


مللي سيفرت/سنة لالفراد الساكنين في المناطق السكنية المحيطة، وان معدل الخطورة  10-6×8.97


ارنة معدالت الجرع والخطورة االشعاعية ، وبمق7-10×3.4لالفراد العاملين في منشاة الما بحدود 


المقدرة مع الحدود والمعايير المسموح بها تبين ان مستويات التعرض تقع ضمن الحدود والمعايير 


 المسموح بها عالميا.
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1. Introduction:        


     LAMA nuclear facility, as a part of Tuwaitha nuclear site was attacked by 
air bombs and rockets. The area surrounding LAMA is filled with suspected 
contaminated debris and scraps. Release of radioactively contaminated 
sites from radiological control requires a demonstration to the site 
responsible authority that the residual radioactivity levels in these sites 
meet a dose and risk based release criterion. Risk is defined as "some 
impact on health and safety". Radiation risk can be defined as the 
probability that the subsequent radiation doses will give rise to deleterious 
health effects or incidence of chronic diseases in an irradiated human 
population. Risk assessment is a technical measure of health impacts [1]. 
Exposure to ionizing radiation results in detrimental health effects include 
increased incidence of cancer and hereditary genetic damage. Radiation–
derived cancer is observed most frequently in the thyroid, in the bone and 
in the skin [2]. The risk analysis task is conducted as illustrated in Fig.(1). 
This flowchart describes the framework that is used to demonstrate 
compliance with the appropriate release or disposition criterion and 
characterize the health impact of radiological contamination for the area of 
interest.  


2. Objectives: 


The radiological risk assessors are responsible for satisfying the following 
goals:- 


- Investigate the possible radiological hazards and their impacts on health 
and safety associated with exposure of radiological workers and members 
of the general public to residual radioactivity found in LAMA facility 
through applicable exposure pathways.  


- Provide quantitative evaluation of the performance of the remedial 
actions for remediated sites. The results of the risk assessment process can 
be used to provide reasonable evidence to the site responsible authority or 
project manager that the cleanup effort was successful. 
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- Identify areas needing further radiological investigation or additional 
survey efforts.  


- Provide an assessment of the likelihood of radionuclides migration from 
the site of concern to the surrounding areas.      


- Verify survey unit classification and select/support radiological 
classification for all or part of the survey unit.   


- Identify human exposure pathways of potential concern.  


- Characterize the extent of radiological contamination in the site of 
concern through comparing the predicted dose and associated radiation-
derived health risk with the applicable radiation protection guidelines. 


- Identify the need for planning risk management strategy or performing 
remedial action.   


3. Risk Assessment Plan: 


      Risk estimates are used to predict radiation–derived adverse health 
effects in exposed human population. There are four phases in conducting 
quantitative health risk assessment. The interrelations between these 
phases are shown in Fig.(1). 


3.1 Contamination Analysis: 


      This phase includes systematic collection of a number of soil samples as 
being representative of the entire survey unit. Collected soil samples are 
packaged, labeled, and sent to the radioanalytical laboratory for analysis. 
Quantitative measurements of soil samples radioactivity are conducted 
using HPGe gamma–ray spectroscopy system. These analyses reveal the 
extent of radiological contamination and identify types of radionuclides 
cause the contamination. Reference (background) samples are collected 
offsite where there is little or no chance of migration of the radionuclides 
of interest. The measurement of background radioactivity serves as an 
indicator of the level of the radiological contamination in the area of 
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concern. 52 soil samples have been collected for radiometric analysis from 
the site and the background (reference) area.  


   


 
 


 


Analyze Contamination 


 


Human Exposure Assessment 


 


Area poses high 
human health 


risk? 


Release the site from radiological control Remediation is required 


 
 


 
 


 


Assess Potential Health Dangers 


 


Characterize Site Risk 


 


Fig.(1): Risk assessment plan 
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Background Radiation 
Measurements  


 Onsite Radiation 
Measurements  


 


Identifying Exposure Pathway  


 


 Quantifying Exposure  


 


 


Hazard 
Identification 


 Dose-Response 
Relationships 


 


No Yes 


Data Evaluation  


 


Comparing Samples with 
Background 


 


 


 


Evaluate Blanks   


 


 







219 
 


 


3.2 Human Exposure Assessment:  


       This phase includes evaluation of quantities of a given radionuclides 
that are present at or migrating from a site/facility and could reach a 
person's lung, digestive system, or skin through the use of environmental 
pathway modeling. The principal exposure pathways considered in the 
RESRAD code are illustrated in Fig.(2). 


 


Fig.(2): Human exposure pathways considered in the RESRAD code 


 


Offsite (public) exposure pathways include:- 


a- Direct exposure to external radiation from the contaminated soil 
material; 


b- Internal dose from inhalation of airborne radionuclides,  
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c- Internal dose from ingestion of:- 


- Plant foods grown in the contaminated soil and irrigated with 
contaminated water, 


- Meat and milk from livestock fed with contaminated fodder and water, 


- Drinking water from a contaminated well or pond, 


- Fish from a contaminated pond, and 


- Contaminated soil.  


 Onsite (occupational) exposure pathways include:- 


a- Direct exposure to external radiation from the contaminated soil 
material, 


b- Internal dose from inhalation of airborne radionuclides,  


c- Internal dose from ingestion of contaminated soil. 


3.3 Potential Health Dangers Assessment: 


       This phase includes determine the harmfulness of each radionuclide 
identified. Fundamentally, the harmful consequences of ionizing radiations 
to a living organism are due to the energy absorbed by the cells and tissues 
which form the organism. This absorbed energy (or dose) produces 
chemical decomposition of the molecules present in the living cells [3]. 
Naturally occurring radionuclides (such as 226Ra) when ingested or inhaled 
are distributed among body organs according to the metabolism of the 
element involved and the organs, which have varying sensitivities to the 
radiation [4]. When radium or other radioelements that are chemically 
similar to calcium are ingested, they can be metabolized into bone from 
which they are removed very slowly. The continual irradiation of bone into 
which such substances have been incorporated is capable of producing 
bone cancer and certain blood diseases [5]. External exposure to large 
amounts of 137Cs can cause burns, acute radiation sickness and even death. 
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Exposure to 137Cs can increase the risk of cancer because of exposure to 
high-energy gamma radiation. Internal exposure to 137Cs, through ingestion 
or inhalation, allows the radioactive material to be distributed in the soft 
tissues, especially muscle tissue, exposing these tissues to the beta 
particles and gamma radiation and increasing cancer risk [6]. 


        The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has published 
radionuclide–specific risk coefficients in Federal Guidance Report FGR#11 
(1988) and FGR#13 (1999). These values, along with additional soil 
ingestion coefficients are also presented in the Health Effects Assessment 
Summary Tables (HEAST 2001) [7]. The possibility that adverse health 
effects of radiation exposure might occur at low doses is counted using the 
linear, no-threshold (LNT) dose – response model. The LNT model suggests 
that every increment of dose, no matter how small, increases the risks of 
an adverse health effect by a proportional increment. Furthermore, it is 
assumed that the effects are independent of the dose rate, and that only 
the total dose is of biological significance [2]. 


3.4 Risk Characterization: 


      Risk characterization incorporates the outcomes of previous phases and 
evaluates the radiation–derived risk resulting from potential exposure to 
residual radioactivity via the pathways and routes of exposure determined 
appropriate for the site.  


4. Radiological Assessment Tools: 


          The RESRAD family of computer codes was developed under the joint 
sponsorship of the U.S. Department of Energy (DOE) and the U.S. Nuclear 
Regulatory Commission (NRC). RESRAD is a computer model designed to 
estimate radiation doses and human health risks from residual radioactive 
contamination. This code handles exposure from inhalation, external 
exposure and ingestion of contaminated agricultural crops and animal 
products. The set of dose factors used are adapted from FGR 11, 13, HEAST 
2001 morbidity and ICRP 72. The exposure and consumption parameters 
show reasonable initial values which can be modified as needed. RESRAD 
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6.5 (2009) is the 7th major version of the RESRAD code since it was first 
issued in 1989. Since that time, RESRAD has been used widely by U.S. 
Department of Energy (DOE), its operations and area offices. RESRAD has 
also been used by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), U.S. 
Army Corps of Engineers, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC), 
industrial firms, universities, and foreign government agencies and 
institutions. 


      The RESRAD model and computer code was developed as a 
multifunctional tool to assist in developing cleanup criteria and assessing 
the dose or risk associated with residual radioactive materials. Two 
RESRAD codes have been utilized to assess the health impact of 
radiological contamination in LAMA facility:- 


- RESRAD Version 6.5, 2009 (onsite) considers residential, industrial 
or wilderness exposure scenarios for contaminated soil, 


- RESRAD Version 2.5, 2009 (offsite) considers offsite exposures 
from airborne and groundwater pathways. 


      The radiological dose and possible long–term radiation–derived health 
risk are evaluated using the more recent DOE–Argonne RESRAD Version 
6.5 (onsite) and RESRAD Version 2.5 (offsite), created on October 30, 2009. 
The RESRAD code has been utilized to detect the probable hazard of 
radiological contamination and to provide quantitative estimates of the 
frequency with which the biological effects of radiation exposure (the 
induction of cancer) might occur for both onsite and offsite exposed 
individuals. Exposure parameters are customized to fit site–specific 
exposure conditions. Exposure modeling for humans is evaluated as 
below:- 


- Industrial land use scenario for onsite workers (occupational 
exposure). 


      -     Residential land use scenario for offsite receptors (public exposure).        
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Fig.(3): Home page for RESRAD Version 6.5 Software 


 


 


6. Results and Discussion: 


       The radiological contamination levels in LAMA facility (stage –1 data) 
from which dose and risk estimates are derived are presented in Table (1). 
Individual laboratory measurements are averaged in Table (1) to provide 
representative radioactivity levels for each radionuclide of concern. The 
amount of residual radioactivity above background is estimated to be the 
difference between the mean concentrations in the area of interest and 
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the reference (background) area. In spite that 137Cs is not a constituent of 
background, 137Cs radioactivity have been significantly detected in 
background samples as a result of global fallout. LAMA site has no 
reasonable potential for residual 226Ra contamination from site operation 
since the residual radioactivity of this isotope is found to be within the 
experimental error. Accordingly, the radiological impact of 226Ra 
contamination can be neglected. The 137Cs content of LAMA soil indicates a 
range of 1.13 to 10.50 Bq/kg, with a mean activity concentration of 3.33 
Bq/kg. The surface soil 137Cs content of 3.33 Bq/kg is about 1.8 times 
greater than the background level, but considerably less than the derived 
concentration guidance level (DCGL) proposed by the U.S. Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) of 407 Bq/kg, and the exemption, exclusion 
and clearance level established by the International Atomic Energy Agency 
of 100 Bq/kg [8]. It is apparent from the radioanalytical data listed in Table 
(1) that 137Cs radioactivity varies within relatively wide limits in the local 
soils and there is a high deviation from the mean observed level due to 
uncertainty in the measurement process. The radioactive content of 137Cs 
in the soil is depleted with respect to time due to radioactive decay and 
environmental loss (wind and water removal via wash-off and/or leaching) 
as shown in Fig.(4).  


       


Table (1): Radiological contamination levels in LAMA facility (stage –1 data) 
used for radiological dose and health risk assessment:- 


Residual radioactivity (Bq/kg) 
Activity concentration (Mean ± SD) (Bq/kg) 


Radionuclide 
Reference area LAMA 


1.48 1.85   0.74 3.33   2.22 137Cs 


0.00 18.5  5.55   17.02   2.96  226Ra 
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       The consequence of 137Cs exposure at relatively small doses delivered 
over an extended period of time (30 years) has been predicted using the 
residual radioactivity concentration in excess of the background level as 
presented in Table (1). Estimates of dose and risk are made by combining 
the inhalation and ingestion intake rates, air and ground surface 
concentrations with the appropriate dose and risk conversion factors.  


        The most important parameters used for converting radionuclide–
specific soil concentration into dose and human health risk are: modeled 
area of contamination (1500 m2), contamination depth (0.05 m), modeling 
parameters and human exposure scenarios. Radionuclide transfer to the 
edible portions of vegetables consumed by human or forage consumed by 
domestic or wild animals are considered for offsite exposure only. 
Radionuclides migration and food-chain contamination is likely to occur for 
relatively long-lived radioisotopes like 137Cs because radioactive decay of 
these radioisotopes would not reduce the opportunity for the isotope to 
transfer from the contaminated soil to nearby urban or rural areas. The 
radiation doses from which risk estimates are derived are shown in Figures 
(5) and (6) for both onsite and offsite receptors, respectively. These figures 
show the individual dose that might received during the first 1000 year 
after LAMA site decommissioning. 137Cs soil radioactivity contribute about 
3.89×10-4 mSv/y to the average annual radiation dose for LAMA workers, 
which is about 0.2% of the EPA soil cleanup level of 0.15 mSv/y [9]. The 
onsite doses from which risk estimates are derived are much less than the 
dose level regulated by the U.S. NRC of 0.25 mSv/y for release of 
radioactively contaminated sites for unrestricted public release. This 
comparison indicates that LAMA workers are exposed to 137Cs radioactivity 
at relatively low dose delivered at low dose rate. The actual doses received 
occupationally are not known precisely. However, the predicted doses are 
expected to exceed that actually received.  


           A quantitative description of the routes by which human exposure to 
137Cs occurs onsite and offsite are shown in Tables (2) and (3) to interpret 
the significance of the consequences as contributors to risk. In contrast, 
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the maximum individual dose which might be received if the LAMA site 
was excavated for building purposes is initially much higher than those 
which might be received form other pathways. The maximum individual 
dose that could be received during site decommissioning falls rapidly with 
time from 3.89×10-4 mSv/y to 9.74×10-5 mSv/y at 100 year after site closure 
and then to  0.00 mSv/y in the 300th year as a consequence of radioactive 
decay and environmental loss. For dose calculations, it is assumed that 
100% of the animal products and agricultural crops in the diet are grown or 
produced locally. Migration of 137Cs particles to the surrounding urban and 
rural areas through atmospheric and groundwater pathways increases the 
overall dose to the general public by about 8.97×10-6 mSv/y.  


Table (2): Predicted radiation dose to onsite receptors: 


Exposure route 
Estimated dose 


(mSv/y) 


External dose from remaining on contaminated 
ground at outdoor time fraction of 0.25 


0.000389 


 


Breathing air contaminated with resuspended 
particles at 8400 m3/y 


2.09E-10 


Ingestion of contaminated soil at 36.5 g/y 1.71E-07 


Total 3.89E-04 


Table (3): Predicted radiation doses to nearby population associated with 
radionuclide migration to regional urban and/or rural areas: 


Exposure route 
Estimated dose 


(mSv/y) 


External dose from remaining on contaminated 
ground at outdoor time fraction of 0.25 


Insignificant  
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Breathing air contaminated with resuspended 
particles at 8400 m3/y 


5.26E-11 


Ingestion of contaminated soil at 36.5 g/y 4.81E-14 


Consumption of contaminated fruits, vegetables 
and grain at 160 kg/y  


Insignificant 


Meat consumption at 63 kg/y 4.64E-11 


Milk consumption at 92 liters/y 2.16E-11 


Drinks 510 liters of water per year Insignificant 


Fish consumption at a rate of 5.4 kg/y 9.58E-08 


Total  8.97E-06 


 


      The radiation injury of 137Cs exposure is found to be entirely from 
external irradiation; while the internal irradiation is not thought to be 
significant (137Cs isotope is presented in too low concentrations to 
contribute significantly to the internal γ- dose delivered to human beings). 
A smallest contribution to dose arises from inhalation of resuspended 137Cs 
particles. The second major transfer route to human is via the soil–water–
fish-human chain for offsite exposure, which means that the fish ingestion 
is the largest contributor of 137Cs intake to the offsite adult diet. The 
contribution of drinking water ingestion to the total dose is insignificant for 
the general public when drinking water supplies are drawn from surface 
water bodies.  


          RESRAD code was used to numerically evaluate the frequencies with 
which radiation–derived risk might occur to the exposed workers (onsite 
receptors) and members of the public (offsite receptors) associated with 
exposure to residual radioactivity found in LAMA site. Quantitative 
estimations of radiogenic cancer risk from different sources of dose and 
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risk factors are shown in Figs.(7) and (8). Exposure–to–risk estimates have 
been conducted using FGR#13 (1999) morbidity and mortality (latent 
cancer fatality) risk coefficients and HEAST 2001 morbidity cancer risk 
coefficients issued by the U.S. EPA. The results of quantitative health risk 
assessment are recorded in Figs. (7) and (8) in statistical terms (Risk = 
number of injuries or deaths per number of people exposed to hazard) in 
order to account for differences in sensitivity between the most sensitive 
individuals in the exposed human population such as pregnant women, 
babies, the elderly and normal (healthy) people and due to biological 
variability accounts for a difference in sensitivity among individuals and a 
wide variation in susceptibility to radiation damage exists among different 
types of cells and tissues.  The carcinogenic effect of radiation exposure 
includes uniform whole–body irradiation from external exposure and 
selective organ irradiation from internally retained radionuclides. Public 
safety analysis using RESRAD-offsite code considers the population risk 
which might result from erosion or wash-off of the onsite contaminants to 
regional population through atmospheric and groundwater pathways. The 
cancer incidence was estimated to be proportional to the 137Cs 
concentration in the environmental compartment at a rate of 1.438×10-8 
(risk/y)/(Bq/g), 3.027×10-9 risk/Bq, and 1.011×10-9 risk/Bq for external, 
inhalation and ingestion pathways, respectively. The variation of individual 
risk with respect to time shows a somewhat similar pattern of the dose/ 
time curve. One extra cancer (morbidity) case is expected to occur for 
every 2 million exposed individuals as a result of onsite exposure to the 
radionuclides of interest. If a person receives 3.89E-04 mSv/y from onsite 


137Cs exposure, he/she has a 3.37×10-7 or about 0.33–in–a–million chance 
of developing a fatal cancer during his/her life. The incidence of cancer for 
occupationally exposed individuals is estimated to be 33 times higher than 
the expected extra cancer incidence rate to nearby population. The 
radiation protection criteria considered are that the individual dose should 
not exceed 0.25 mSv/y and that the lifetime individual risk (expressed as 
the probability of contracting cancer) should not exceed 10-6 to 10-5. It can 
be seen from Figures (5), (6), (7), and (8) that the forecasted individual 
dose and radiation–derived risk remain below these guidelines with time. 
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The presented results support the belief that the erosion of land surfaces 
radionuclides to nearby urban and/or rural areas is not a major contributor 
to the public health risk. The delayed effects of chronic 137Cs irradiation 
(radiation-induced caner) are generally indistinguishable from familiar 
pathological conditions usually present in the exposed population. 
However, it is generally agreed that the biological effects of 137Cs exposure 
that may actually occur for onsite workers or nearby population will not 
exceed the amount predicted. Decontamination of soil is not required 
since the onsite radiation risk of 5×10-7 does not exceed the risk level of 10-


4 for soil cleanup [9]. Direct comparison of the estimated dose and 
radiation–derived health risk with the guidelines indicates that offsite 
people are exposed to residual radioactivity within acceptable dose and 
risk limits. The annual public health risk (4.82×10-9 risk/year) does not 
exceed the acceptable annual risk of fatality from an environmental source 
of 10-6 to 10-5 to any individual member of the public [10]. The EPA target 
risk of 10-6 [11] exceeds the predicted radiogenic risk for LAMA workers by 
a factor of more than 2. There is a reasonable agreement between the 
findings of concentrations, dose and health risk comparisons with the 
applicable radiation protection guidelines. The results of health effects in 
the low dose range are overestimated since biological mechanisms 
including cellular repair of radiation injury may reduce the likelihood of 
cancers.       


7. Conclusions: 


      In view of the findings summarized above, the following conclusions are 
made:-     


- A residual radioactivity content of 1.48 Bq 137Cs /kg surface soil produce a 
radiological dose of 3.89×10-4 mSv/y to onsite workers and 8.97×10-6  
mSv/y to nearby population. In view of the natural ambient background 
radiation level of 0.13 mSv/y, the incremental onsite and offsite dose is 
insignificant.        
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- LAMA site will be considered acceptable for unrestricted use since the 
residual radioactivity that is distinguishable from background radiation 
results in a total effective dose equivalent to an average member of the 
critical group of 3.89×10-4 mSv/y, that does not exceed 0.25 mSv/y as 
recommended by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC).  


- Radiogenic risk to onsite workers (5×10-7) meet the target 10-6 risk level 
recommended by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).  


- The radiological dose to the LAMA workers and members of the general 
public is found to be less than the dose limit of 1 mSv/y recommended by 
the International Atomic Energy Agency [12].   


- Radiation-derived health risk for offsite receptors is found to be within 
the acceptable annual risk level to the public recommended by the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) (10-6 to 10-5)[10]. Accordingly, 
the respective offsite individuals are exposed to the radionuclides of 
concern within the recommended dose and risk limits.     


- The external exposure pathway is the most significant route for onsite 
exposed individuals and contributes more than 99% of the total effective 
dose equivalent. 


- The results of surface soil radioactivity, dose and associated risk 
comparisons with the applicable radiation protection guidelines provide 
reasonable evidence to the site responsible authority that the investigated 
site meets the release criteria. 


- Risk management action is not required since the results of safety 
analysis performed in this work indicate that people are exposed to the 
radiation threat within acceptable dose and risk limits.    
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Fig. (4): Depletion of 137Cs content with respect to time 
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Fig. (5): Forecasted occupational dose to onsite workers associated with 
the time of occurrence   
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Fig. (6): Forecasted radiological dose for offsite receptors associated with 
the time of occurrence   
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Fig. (7): Forecasted excess cancer risk for occupational exposure using 
different risk factors (FGR #13 and HEAST 2001). 
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Fig.(8): Probable morbidity and mortality radiogenic excess health risks to 
the public for 137Cs exposure using different risk factors (FGR #13 and 
HEAST 2001). 
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 ,مركز الفيزياء الصحية  وزارة العلوم والتكنولوجيا,دائرة المواد الخطرة وبحوث البيئة


 


  الخالصة


من أهم مشاكل تلوث البيئة وهو يمثل أخطارًا متزايدة تهدد حياة األنسان  التلوث األشعاعى يعد


كثرة إستخدام المواد ذات النشاط األشعاعى فى والحيوان والنبات على السواء وذلك نتيجة إلنتشار و 


 المجاالت . مختلف 


هدف هذه الدراسِة هو المراقبة المستمرة للبيئة وذلك للحفاظ على صحة وسالمة الناِس ِمْن خالل  


قياس التراكيز الفعالة للنويدات المشعة  في عيناِت بيئية مختلفة  , مراقبة النشاط االشعاعي الذي 


اإلنفجاراِت والحوادث النووية وذلك للسيطرة على بيئة خالية من اي تلّوِث  إشعاعي طبيعي  َيْنتُج ِمنْ 


 َأو  من صنع اإلنساَن .                                                                            


 يهدف البحث الى:و 


الهواء  -القشرة األرضيةة مثل تقدير مخاطر االشعاع ( الطبيعي والمصنع ) لمكونات البيئ -


الحد من خطورة نواتج التحلل اإلشعاعي لغاز الرادون وتحديد  والقريب من سطح األرض 


  وخارج االبنية  مصادره,داخل 


 داخل وخارج االبنية . في التربة  و  لغاز الرادون تقدير تراكيز وجرع التعرض االشعاعي - 


 باالمراض السرطانية المختلفة .ت االصابة  تفسروتربط النتائج  مع ارتفاع معدال -


. وقد تم التركيز على   في الدراسات البيئية استخدام في هذه الدراسة تقنية كواشف االثر النووي


 وذلك   لما يتميز به هذا الكاشف  من ميزات وتحمله للظروف المناخية . (CR-39)الكاشف  نوع  


غرفة التصوير  –مركز صحي طيبة  -في مدينة الكوت    (222Rn)وجد اعلى تركيز لغاز الرادون 


) .  اما في x 10-8   Sv 72.67) مع جرعة تعرض  (   Bq/m3) 192.24االشعاعي وكان  
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الحديقة  –التربة لنفس المناطق من  مدينة الكوت , فقد وجد اعلى تركيز في مركز صحي طيبة 


) .وقد وجد اعلى x 10-8   Sv  136.11  )  مع جرعة تعرض  (   Bq/m3)  360.07وكان  


 71-قطاع  –مدينة الصدر  -في الهواء لفصل الصيف في بغداد    (222Rn)تركيز لغاز الرادون


) خارج البناية.ان جميع   105.613 (Bq/m3) داخل البناية و  Bq/m3)  166.133وكان  


ز الرادون فان الوكالة فيما يتعلق بحدود التعرض لغا القياسات تعتبر  ضمن الحدود المسموحة .


 . (Bq/ m3 200)قد حددت مستوى التعرض للسكان  (ICRP)الدولية للوقاية من االشعاع 


التراكيز الفعالة ,غاز الرادون , تلوث اشعاعي,الحالة الصلبة,كواشف اثر نووي , استنشاق  ,  – الكلمات الدالة


 بيئة اشعاعية , نظائر مشعة , سرطان الرئة .


Abstract 


Radioactive pollution is the most important problems of environmental 
pollution which represents an increased risk life-threatening human, 
animal and plant both as a result of the spread and frequent use of 
radioactive materials in various fields. 
The objective of this study is the continuous monitoring of the 
environment in order to maintain the health and safety of people by 
measuring the concentrations effective for radio nuclides in environmental 
samples are different, monitoring radioactivity resulting from explosions, 
nuclear accidents and to control the environment free of any radioactive  


Contamination of natural or man-made. 


The project aims to:  


- Determination of the radiation risks (natural and industrial) for the 
components of the environment such as the earth's crust - the air near the 
earth's surface and reduce the risk of radioactive decay products of radon 
and to identify its sources, both inside and outside buildings  
 - Determination of concentrations and doses of radiation exposure to 
radon in the soil and inside and outside buildings. 
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 - Interpreting and linking the results with higher rates of cancer of various 
diseases. 


 In this study, the use of solid state nuclear track detectors in 
environmental studies. Has been focusing on the type of detector (CR-39) 
and that the characteristic features of this reagent and bear the climatic 
conditions                                                                                              
 .        
 Found the highest concentration of radon (222Rn) in the city of Kut - a 
health center Tyba - X-ray room and was (192.24 Bq/m3) with the dose of 
exposure (72.67 x 10-8 Sv)                                                                        
 .                                                                                                        
Either in the soil for the same areas of the city of Kut, the highest 
concentration was found in Tyba health center - the park and was (360.07 
Bq/m3) with exposure dose (136.11 x 10-8 Sv)                                            
.                                                                                                              
It was found the highest concentration of radon (222Rn) in the air for the 
summer in Baghdad - Sadr City - Gaza -71 was   (166.133 Bq/m3) within the 
building and (105.613 Bq/m3) outside the building                                     
                                                                                         . 
That all measurements are within the allowable limits                               
.                                                                                                               
Regarding the limits of exposure to radon gas, the International Agency for 
Prevention of radiation (ICRP) has set the level of exposure of the 
population (200 Bq / m3).  


Key words - effective concentrations, radon gas, radioactive 
contamination, solid-state, nuclear track detectors, inhalation, 
environment, radiation, radioactive isotopes, lung cancer. 


 


 


     المقدمة
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يتحلل بانبعاث جسيمات ألفا المشحونة إلى نواتج  ومشع عديم اللون والطعم والرائحة   الرادون غاز 


، ويعد من مصادر اإلشعاع   )  s    Po218  ,s  Bi214  ,s  Pb214( صلبه تسمي ببنات الرادون 


د بكونه المعدن الوحيد الذي . وينفر  238 –الذري الطبيعي ، الذي يتولد في سلسلة تحلل اليورانيوم 


.  وهو أثقل من الهواء بسبعة أضعاف ويوجد في كل مكان وفي جميع [1]يوجد في حالة غازية 


األوقات. وقد تم أكتشافه في أوائل هذا القرن ، وكان يعتقد أنه آمن ، بل ونافع ، وذلك حتى وقت 


الجرعة  تقاته يشكل حوالي نصفقريب ال يتجاوز الثالثة عقود من الزمان . ولكن تبين أنه ومش


 . [ 2]التي يتعرض لها عمومًا الناس من المصادر الطبيعية مجتمعه  اإلشعاعية 


في الجو هو تربة األرض وصخورها القريبه من السطح ، حيث  222المصدر الرئيسي للرادون 


األقل من غاز % على 80ما نسبته  228يشكل الرادون المتولد نتيجة التحلل اإلشعاعي لليورانيوم 


.  أما المصدر [3]الرادون . والمصدر الثاني في األهمية هو الرادون المذاب في المياه الجوفية 


الثالث لغاز الرادون فيتمثل في مواد البناء المستخدمة في المساكن التي تطلق غاز الرادون نتيجة 


والراديوم  .من منطقة إلى أخرىلذا فهو يختلف بشكل كبير  ، هالتحلل اإلشعاعي للراديوم الذي تحتوي


معدن يتولد في سلسلة تحلل اليورانيوم ويتولد عن تحلله المباشر غاز الرادون . وتعد الخرسانة في 


كثير من البلدان أهم مصادر الرادون في المواد اإلنشائية ، كما أن بعض أنواع الجرانيت تطلق 


 .  [ 4]م كمية كبيرة من الرادون نظرًا الحتوائها على الراديو 


إن التعرض لإلشعاع الذري بمختلف مستوياته أمر غير مرغوب فيه ، بعد أن ثبت أن التعرض 


للجرعات المرتفعة منه له تأثيرات مضرة . وقد طرأ حديثًا أهتمام ملحوظ حول التعرض للجرعات 


 228المنخفضة من األشعاع الذري الصادر من النظائر الطبيعية المشعة ( خاصة اليورانيوم 


) ألن التعرض الخارجي لإلشعاع الذري ، يشكل حوالي نصف  40والبوتاسيوم  222والثوريوم 


. وقد وجد [5]معدل الجرعة السنوية الطبيعية التي يتعرض لها جسم اإلنسان من المصادر المختلفة 


ذه المواد أن النظائر الطبيعية المشعة خاصة المذكورة آنفًا موجودة في مواد البناء ، وبذلك تشكل ه


. وبالرغم من أكتشاف الرادون في بداية هذا القرن ، [6]جزءًا من الوسط اإلشعاعي الذي نعيش فيه 


فإن عالقته بإصابة عمال المناجم بسرطان الرئة لم تحدد إال في نهاية الستينات . ومما ال شك فيه 


لتعرض الطويل للتركيزات حيث ثبت ان ا ،حاليًا ان الرادون هو أحد مصادر اإلصابة بسرطان الرئة
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. وهناك الماليين من المساكن والمباني في العالم   المرتفعة منه يمكن أن يؤدي إلى سرطان الرئة


التي تحوي تركيزات مرتفعة من هذا الغاز ال يعلم عنها أصحابها . لذلك تبذل دول العالم المتقدم 


حثيثه في بلدانها بهدف تحديد المساكن  صناعيًا مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد ، جهوداً 


 .  [7] العالية من الرادون ووضع الحلول الفاعلة لمعالجة المشكلة  كيزاوالمباني ذات التر 


أن تقرير مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة بسبب استنشاق الرادون ومشتقاته ، مبنية على دراسة    


ل من كندا والواليات المتحدة األمريكية وعمال ظهور هذا السرطان في عمال مناجم اليورانيوم في ك


مناجم الحديد في السويد ، وكذلك عمال مناجم اليورانيوم في تشكوسلوفاكيا وفي غيرها من المناجم 


. ولم يكن يعتقد حتى قبل عقدين من الزمان أن الرادون [ 8]الرادون فيها   كيزانظرًا الرتفاع تر 


األخرى البعيدة عن المناجم لقلة تركيزه فيها ، ولكن اكتشف يشكل خطرًأ على الصحة في االماكن 


كيز الرادون في بعض البيوت تتفاوت بمقدار مائة ضعف على األقل تبعًا لتركيبها ابعدها أن تر 


في المناجم  هكيز ا. وهذا يعني أن التركيزات العالية منه في بعض المساكن مقاربة لتر  [9] وموقعها


م . شملت 1996سرطان الرئة . واستنادًا إلى دراسة حديثة أجريت عام حيث ثبت تسببه في إحداث 


من المصابين بسرطان  4263تحليل نتائج ميدانية في كل من كندا والصين وفنلندا والسويد لنحو 


% إذا  14من األصحاء ، وجد ان احتمال اإلصابة بسرطان الرئة يزداد بمقدار  6612الرئة و


أو أكثر . وهذه النتيجة  3بيكريل /م 150ن يبلغ تركيز الرادون فيه سنة في مسك 30عاش اإلنسان 


% . وقد قدرت الهيئة البريطانية  13مقاربة جدًا لما وجد عند عمال المناجم حيث تقدر الخطورة بـ 


% ،  5اإلشعاعية مشاركة غاز الرادون في حوادث اإلصابة بسرطان الرئة في المملكة المتحدة بـ 


. أما في السويد [10]حالة  40000حالة وفاة سنويًا من مجموع الحاالت البالغة  2000وهذا يعادل 


كيز العالية للرادون في مساكنها ، فتقدر مشاركة الرادون في اإلصابة ا، التي تعاني من مشكلة التر 


حالة . في حين أن عدد سكان  3000% من عدد اإلصابات السنوية البالغة  30بسرطان الرئة بـ 


. ومن الغريب في األمر أن هناك بعض الفئات في الغرب ماتزال   مليون فقط 8,  4هو  السويد


كيز عالية اتؤمن حتى وقتنا الحاضر بمنفعة غاز الرادون الصحيحة وتعالج أتباعها بوضعهم  في تر 


 . [11]منه داخل الكهوف لفترات زمنية معنية 


 تقدير مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة :
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الرئيسي لغاز الرادون يكمن باإلصابة بسرطان الرئة ، لهذا وضعت الهيئة الدولية  الخطر إن     


للحماية اإلشعاعية طريقة حسابية لتقدير هذا الخطر من معدل تركيز غاز الرادون في المساكن 


وتقدير تركيز غاز الرادون خارج المساكن بربع تركيزه داخلها حيث يقدر عدد الساعات التي يقضيها 


ساعة بالسنة خارج المباني . ومن  1760ساعة بالسنة في حين يقضي  7000داخل المباني  الفرد


يمكن ان معرفة تعداد السكان في المدن ، وباستخدام معدل التركيز العام للرادون في مساكن المدن 


 .حاالت سرطان الرئة المحتملة سنويًا نتيجة غاز الرادون نجد 


 : المواد وطرائق العمل


 ضير العيناتجمع وتح -1


وواسط  ( من مناطق سكنية ومؤسسات  حكومية   مختلفة   عينات التربة من مدينة  بغدادتم جمع  


في المختبر لمدة و تركت العينات بعد جمعها     ) 4و  3, 2, 1ول (اوكما موضح في الجد )


ونظفت من بواسطة فرن كهربائي  بعد ذلك جففت ثم شهر وذلك لغرض عملية  التوازن االشعاعي. 


كذلك تم تحضير مجموعة من كواشف االثر نخلت بواسطة منخل خاص . والشوائب وطحنت 


النووي باالبعاد والقياسات المطلوبة ثم زرعة باالماكن المحددة للدراسة ولمدة شهر وذلك لغرض 


 قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء . 


 المعدات وطريقة القياس -2


من قطعة بالستيكية صغيرة حساسة    (CR-39 )نوع  ستخدميتكون كاشف الرادون الم    


 وقدعلبة بالستيكية صغيرة .أسفل غطاء  هملصق ليداتهلجسيمات الفا التي يطلقها غاز الرادون وو 


في مدينتي بغداد وواسط في والدور السكنية تمت اإلستعانة بإدارات التعليم  وٕادارات الشئون الصحية 


  ها .زراعة الكواشف ومن ثم جمع


 5سم و قطر  7بطول ( البالستك غم )  ووضعت داخل علبة من 10اخذت عينات التربة بوزن  ( 


في اسفل غطاء العلبة من الداخل , حيث اخذ طول  (CR-39 )سم ) ثم ثبت  كاشف االثر النووي 


من الوصول  220Rn العلبة بنظر االعتبار وذلك لمنع جسيمات الفا المنبعثة من غاز الثورون


لذلك يتالشا قبل ان يصل للكاشف   (sec 56)لكاشف , حيث عمر النصف لهذا الغاز قصير جدال
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كذلك .  )   1( موضح في شكل وتركت العينات مع الكاشف لمدة شهر ( زمن التعرض ) وكما


تمت زراعة عدد من الكواشف داخل الدور والمؤسسات الحكومية بعد تحضيرها  باالبعاد والقياسات 


 ولمدة شهر .المطلوبة 


 


 


 


  


 


 . (CR-39 )) يوضح عينات التربة مع كاشف االثر النووي  1شكل ( 


 


CR-39 


Detector 


Cover 


The soil 
sample 


10.5cm 5cm 


      7 cm 


222Rn 
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والذي يبعث غاز  (226Ra)بواسطة المصدر القياسي للريديوم   CR-39 )تمت معايرة الكاشف (


ة لنماذج التربة  اما بالنسبة  بالنسب (A = 5 μci = 18.5 Х 104 Bq)بتركيز     (222Rn)الرادون 


للسيطرة  (Radium Bromide)بروميد الراديوم  للهواء فقد تمت المعايرة بواسطة المصدر القياسي


م ذلك بواسطة تهوية ت اذ (Bq /l 50-1)في مدى من  (Radon level)على مستوى الرادون 


, ثم   اجرية عملية   (7,14,21and 30 days)  المختبر وتعريض الكواشف لفترات زمنية مختلفة


 ,13]وزمن قشط     c˚ 60بدرجة حرارة  و   6.25Nبعيارية  ( NaOHالقشط الكيميائي بمحلول  


12,] (5 hr)  . 


 2كما موضح في الشكل (  (700X)بواسطة المجهر الضوئي بتكبير  (Tx)وحسبت كثافة االثار    


.(  


 


 
لى الكواشف البالستيكية بعد المعالجة الكيميائية لهذه ): آثار جسيمات ألفا (مكبرة) كما تبدو ع2شكل(


 .الكواشف


  : [ 15,14]في عينات التربة من العالقة التالية  (Cx)الرادون غاز وحسبت تراكيز 


        CX = TX / Slope   …………………………… (1)   
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 حيث ان : 


CX  تراكيز غارالرادون =(Bq / m3)   


TX  كثافة االثار =(No. of tracks /mm2) 


    = Slope   3(من شكل  وحسب يمثل العالقة بين كثافة االثار والتعرض للرادون.( 


 


 


  


 


 .) يوضح منحني المعايرة  3شكل ( 


 : [16,15] من العالقة التالية   (Do) جرعة التعرض االشعاعيوحسبت      


   
2 


  


3   Radon exposure (Bq/ mm3) days 
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Do = Co * df * te    …………………………… (2) 


Where:  


Do: the exposure dose (Sv)  


Co: the main concentrations ((Bq/m3)  


df: the conversion factor, 226Ra and 222Rn   (4.55 x10-8 Sv.m2/Bq.y ) [20, 18] . 
te: the  exposure time (30 days) 


  النتائج والمناقشة  - 3


 االثر النوويتم في هذه الدراسة استخدام تقنية كواشف 


Solid-State Nuclear Track Detectors Techniques ( SSNTDS) 


وذلك بسبب ما يتميز به هذا  (CR-39). وقد تم التركيز على  الكاشف  نوع   في الدراسات البيئية


 الكاشف  من ميزات وتحملة للظروف المناخية القاسية .


في    (222Rn)ز و جرع التعرض لغاز الرادون)  تبين نتائج القياس للتراكي4و 3 ,1,2الجداول ( 


 الهواء والتربة لمناطق متفرقة من محافظتي بغداد وواسط.


     (238U)المتواجد في سلسلة  اليورانيوم  (226Ra)حيث الرادون غاز ينبعث من نظير الراديوم  


مصدر الرئيسي  ال 226Ra)ويعتبر نظير الراديوم    (   )MeV ) 5.49 بطاقة  باطالق جسيمات الفا


 لغاز الرادون بالتربة .


في الهواء  لمناطق متفرقة من  مدينة    (222Rn))  يبين نتائج القياس لتراكيز غاز الرادون1جدول (


الكوت ,حيث وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع المناطق المدروسة   ولكن بنسب متفاوتة  وقد 


)  Bq/m3) 192.24وير االشعاعي وكان  غرفة التص –وجد اعلى تركيز في مركز صحي طيبة 


 ) .x 10-8   Sv 72.67مع جرعة تعرض  (  


 الكوت  –) قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء  في مناطق متفرقة من محافظة  واسط  1جدول (
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 كثافة االثار عدد االثار لمنطقة ت


x 10+4 (No.of  tracks /mm2) 


 التراكيز


(Bq/m3) 


 


 الجرعةاالشعاعية


x 10-8 (Sv) 


 77.13  9.256 65 غرفة المدرسات -ثانوية ذات النطاقين    1


 


29.25 


 


 33.80   89.49    11.820 83 غرفة المديرة 


 27.79   73.57     8.829  62 قاعة دراسية


 24.22   64.08   7.691 54  مدرسة شيب االبتدائية غرفة المعلمات   2


  


 25.12   66.45   7.975 56 صف االول شعبة ( ب ) 


    


غرفة  -مستشفى الزهراء العام   3


 االستشارية لالطفال


  61 8.686   72.39  27.36 


   


 x- Ray 88  12.532   104.433 39.48   غرفة االشعة الملونة  


غرفة التصوير  –مركز صحي طيبة  4


 x- Rayاالشعاعي


162 23.069    


 


192.239 72.67  


   


 27.36  72.386   8.686 61 لقيحغرفة الت


    


  50.17 132.906   15.949   112 قاعة حوراء -حضانة االجيال لالطفال  5
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 65.15 146.685 26.721 145 غرفة االدارة


  


 44.41    117.48   14.098   99 غرفة النوم


ة  لمناطق متفرقة من  مدينة في الترب   (222Rn))  يبين نتائج القياس لتراكيز غاز الرادون2جدول (


الكوت ,حيث وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع عينات التربة  المدروسة   ولكن بنسب متفاوتة  


)  مع جرعة Bq/m3)  360.07الحديقة وكان   –وقد وجد اعلى تركيز في مركز صحي طيبة 


 ) . x 10-8   Sv  136.11  تعرض (   


 


مركز  -دون في التربة  في مناطق متفرقة من محافظة  واسط ) قياس تراكيز غاز الرا2 جدول (


 الكوت


 كثافة االثار عدد االثار لمنطقة ت


x 10+4 (No.of  tracks 
/mm2) 


 التراكيز


(Bq/m3) 


 


 الجرعة االشعاعية


x 10-8 (Sv) 


 148.60 47.17  52 الباب الرئيسي  –حضانة االجيال لالطفال      1


 


56.17  


   


  79.94   211.47 67.12 74  غرفة االدارة


  92.90  245.76   78.01 86  الحديقة الوسطية 


 61  الحديقة الثانية  -ثانوية ذات النطاقين  2


  


55.33  174.32   65.89 


  


 79.94 211.47   67.12 74  مقابل قاعة دراسية  


 74.53  197.18  62.59 69 المدخل الرئيسي 


 59.41 157.17 49.89  55 ة مدرسة شيب االبتدائي 3
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 الحديقة  -


 60.44  160.03  50.79 56 المدخل الرئيسي


  71.29  188.61 59.86  66 المدخل الرئيسي -مستشفى الزهراء العام   4


   


 96.14  254.33  80.73 89 السيطرة الخارجية 


 98.30  260.05 82.54  91 كراج السيارات  


 37.81  100.02  31.75 35 الكراج -ة لمحافظة واسط مديرية التربية العام


   


 69.13  182.89 58.05  64 الجهة  االمامية  للمدخل الرئيسي  –مركز صحي طيبة  5


  


 124.22  328.63 104.31  115 المدخل الرئيسي للبناية 


 136.11  360.07  114.29  126 الحديقة 


 


في الهواء لفصل الصيف داخل    (222Rn)يز غاز الرادون)  يبين نتائج القياس لتراك3جدول (


وخارج الدور السكنية  لمناطق متفرقة من  مدينة بغداد ,حيث وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع 


 71-قطاع  –المناطق المدروسة   ولكن بنسب متفاوتة  وقد وجد اعلى تركيز في مدينة الصدر 


 ) خارج البناية .  105.61 (Bq/m3و ) داخل البناية  Bq/m3)  166.13وكان  


) قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء  في مدينة بغداد   ( لفصل الصيف ) داخل  3جدول (


 وخارج االبنية.
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 التراكيز


(Bq/m3) 


 كثافة االثار


x 10+4 (No. of tracks 
/mm2) 


 ت المنطقة عدد االثار


 خارج البناية 1 2 1 2


(2) 


 


 داخل البناية


(1) 


 


61.71 86.63 7.41 


 


 1 725محلة–بغداد الجديدة  73 52 10.40


67.67 80.69 8.12 


 


 2 منطقة النعيرية -بغداد الجديدة  68 57 9.68


45.09 56.96 5.41 


 


6.84 


 


 3 نواب الضباط -بغداد الجديدة  48 38


100.87 122.23 12.104 


 


14.67 


 


 –مدينة الصدر  103 85


 70-قطاع 


4 


105.61 166.13 12.67 


 


 –مدينة الصدر  140 89 19.94


 71-قطاع 


5 


 


في التربة  لمناطق متفرقة من  مدينة    (222Rn))  يبين نتائج القياس لتراكيز غاز الرادون4جدول (


بغداد,حيث وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع عينات التربة  المدروسة   ولكن بنسب متفاوتة  وقد 


)  مع جرعة Bq/m3)  291.48وكان   71-قطاع  –مدينة الصدر  وجد اعلى تركيز  ايضا في


 ) . x 10-8   Sv  110.18  تعرض  (   







252 
 


 ) قياس تراكيز غاز الرادون في التربة  في مدينة بغداد   . 4جدول (


 


 الجرعة  االشعاع


x10-8 (Sv) 


 التراكيز


(Bq/m3) 


 كثافة االثار


(No. of tracks /mm2 ) 


 عدد االثار


 


 ت المنطقة


 1       725محلة   –بغداد الجديدة   76 68.93 217.18  82.10


 71.29 


  


 188.61  59.86 66 


  


 2 منطقة النعيرية  -بغداد الجديدة 


62.65 


    


 3 نواب الضباط -بغداد الجديدة  58 52.61  165.75 


 106.94 


    


 4  70 قطاع –مدينة الصدر  99   89.80 282.91 


 110.18 


  


 5  71قطاع   –مدينة الصدر  102  92.52 291.48 


 


  ستنتاجات:الا


وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع عينات التربة  المدروسة لمدينتي الكوت وبغداد  ولكن بنسب 


متفاوتة .وان جميع القياسات تعتبر  ضمن الحدود المسموحة, حيث هذه المناطق تعتبر من 


ة في الكوت حيث كانت النتائج فيه مرتفعة قليال ولما المناطق االمنه ما عدا مركز صحي طيب


تحرينة عن السبب وجد ان هذا المركز كان سابقا مكان لتجميع وخزن االليات المحطمة المستخدمة 


 في الحروب السابقة .
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نالحظ ان قيمة الرادون في الهواء في بعض مناطق محافظة بغداد ،  غازبالنسبة لتحديد تراكيز 


وهذه نتيجة  ) صيفا1.4بنسبة ( على من قيمته خارجهاأدون داخل الدور والبنايات تركيز غاز الرا


البنايات تكون كثافة الهواءعالية الن البناية محكمة وهذا يساعد على الدور و داخل طبيعية  .حيث 


    استقرار الهواء داخلها وزيادة تركيزه نسبتا الى خارج البناية حيث يكون الهواء غير مستقر .  


من السطح  وهذا يساعد عوامل  (2cm-1)ان تركيز عنصر اليورانيوم في التربة يقع ضمن العمق 


من النويدات المشعة بين المناطق  (90%)التعرية مثل ( الرياح و االمطار) على ازاحة وانتقال  


 وهذا ما يسبب التلوث.


قد حددت  (ICRP)ية من االشعاع لرادون فان الوكالة الدولية للوقاغاز افيما يتعلق بحدود التعرض ل


 (mSvyr-1 2.0)وان جرعة التعرض المتراكمة الســنوية  (Bq/ m3 200)مستوى التعرض للسكان 


 ,Organization for Economic Co-operation and Developmentوضعت من قبل 


Paris, France (OECD)  المتبنى من قبل الكثـير مـن الـدولوهذا 


 ة حـماية الـبـيـئة األمريكيــةوقد حـددت و كال 


United States Environmental Protection Agency 


(EPA)   لتر  بيكوكورى 1.25حدود التركيز اآلمن لغاز الرادون في الهواء بما ال يزيد عن /


 لتر./كوري x10 -12 1.25 أي


 )BSS   )1996 المعايير االساسية للوقاية من االشعاعات المؤينة وأمان منابع االشعة  


باعتماد مستوى إجراء مشتق من متوسط تركيز النشاط اإلشعاعي السنوي للرادون في  BSSتوصي 


 الهواء :


 في المنازل    Bq/m3   600 -200ما بين   -1
2- 1000 Bq/m3  في مكان العمل 


  Bq/m3 1500 – 500بين   (ICRP)توصيات  -3
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 الخالصة


في الكشف  حيويكمؤشر  الوراثية الخلويةالى استخدام المؤشرات الدراسة الحالية  هدفت


لعاملين في موقع تصفية المنشات مفاوية لعينة من ايعن مدى تاثير الجرع االشعاعية في الخاليا الل


اجري الفحص في بداية العمل  ووية المدمرة في موقع التويثة للتلوث اإلشعاعي من جراء العمل ،الن


)3و  ♂ 32، شملت (نموذج  35ذ تم جمع في الموقع وستجرى لهم بشكل دوري.ا تراوحت  ♀


نموذج دم من أشخاص غير مدخنين وال  12) سنة ، إضافة إلى   64 -33أعمارهم بين (


) 1و  ♂ 11موعة سيطرة والتي تضمنت (يتعاطون الكحول كمج  55 – 35تراوحت أعمارهم بين (♀


 ) سنة.


 استعملت في هذه الدراسة ثالث معايير وراثية خلوية هي االنحرافات الكروموسومية


)chromosomal aberrations ( ،شملت القطع الكروموسومية والتي (Fragment 


chromosomes)  والكرموسوم ثنائي المرتكز (Dicentric chromosomes)   والكروموسوم


 Mitotic and) معامل االنقسام الخيطي والنوويإضافة إلى   ،(Ring chromosome) الحلقي


nuclear division index). 


في معدل   (p<0.05)عند مستوى  تبين من خالل الدراسة وجود زيادة معنوية طفيفة


ية للعاملين مقارنة مع مجموعة السيطرة ،ولم تسجل انحرافات القطع الكرموسومية في الخاليا اللمفاو 


أي فروقات معنوية في االنحرافات الكروموسومية الثنائية المرتكز اوالحلقية في الخاليا اللمفاوية 


االنقسام الخيطي  يللعاملين مقارنة مع مجموعة السيطرة،بينما لوحظ وجود انخفاض في معدل معامل


علما بان هذه التغيرات المذكورة تقع ضمن نة مع مجموعة السيطرة.والنووي لمجموعة العاملين مقار 


 . 2001في سنة  405الحدود المسموح بها حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرقم 
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Abstract 


       The present study aims to use the cytogenetic analysis as a biomarkers 
for detection of the effects of the radiation doses in the lymphocytes of a 
sample of workers in nuclear facilities destroyed at Al-Tuwaitha site due to 
decommissioning  to radioactive contamination as a result of work, were 
collected 35 samples, including (32 ♂ and 3♀) aged (33 - 64  year), also 
control group  included 12 samples (11 ♂ and  1♀), aged (35 - 55 years) 
which are non smokers and alcohol.  


       Three cytogenetic parameter were used. That are chromosomal 
aberrations, Mitotic and nuclear division index. The chromosomal 
aberrations analysis, including fragment, ring and dicentric chromosomes 
as cytogenetic parameter for biological effects of ionizing radiation. 


        The present study showed slightly significant increase (p<0.05) in the 
number of fragment chromosomes in the worker as compared with the 
control group, while it was no significant differences in chromosomal 
aberrations type ring and dicentric chromosomes in this worker as 
compared with the control group. Also there were found a significantly 
decrease (p>0.05) in the mitotic and nuclear division index in this worker 
as compared with the control group. This change in the present study 
within normal value according the technical report series No.405, IAEA  in 
2001. 


 المقدمة


انحاء العالم باجراء الكثير من البحوث والدراسات  لقد قام العديد من الباحثين في مختلف


لالشعة المؤينة،سواء كانت داخل الجسم الحي  )Genotoxicity (لمعرفة التاثيرات السمية الوراثية


in vivo) (   او خارجهin vitro  للتوصل الى العالقة الوثيقة بين التطفير الوراثيMutagenesis 


لحث السرطان والتشوهات الخلقية  Chromosomal Aberrationواالنحرافات الكروموسومية 


االنحرافات الكروموسومية من افضل المقاييس الحديثة في معرفة  واالمراض الوراثية،كما يعد فحص
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التاثيرات الوراثية للمطفرات،اذ انها تعد االكثر حساسية في كشف الضرر االشعاعي لدى االشخاص 


 ).2و  1( المتعرضين لإلشعاع


تمثل احدى االهداف الحساسة المهمة في التاثير البيولوجي  DNAزيئة الدنا ان ج 


لالشعة المؤينة الذي يشمل على موت الخلية واحداث الطفرات الوراثية،ولوصف التاثيرات الوراثية 


لالشعاع يجب معرفة الضرر الذي يصيب اشرطة الدنا.فعندما تتعرض الخلية لالشعاع سوف 


رطة جزيئة الدنا،اال ان هذا النوع من القطع قليل االهمية من الناحية يحدث قطع منفرد في اش


البيولوجية حيث بامكان الخلية اصالح الضرر عادة.اما اذا لم يتحقق اصالح الضرر فسوف يتولد 


 ).3و  2(  تشوه وراثي يمكن ان يحدث طفرات وراثية في االجيال القادمة


الخذ عينة حية من جسم   Peripheral bloodتوجه اهتمام الباحثين الى الدم المحيطي


للحصول  األنسجةوذلك الن النسيج الدموي يعتبر من اسهل  لإلشعاعاالنسان او الحيوان المعرض 


عينة من الكبد او الطحال او نخاع العظم من غير حصول مضاعفات  بأخذعلى عينات منه قياسا 


عد من االنسجة ت  Lymphocytes تذكر فضال عن ذلك فان الدم وخاصة الخاليا اللمفاوية


الحساسة لالشعة المؤينة ومما زاد في اهمية استخدام هذه الخاليا امكانية تحفيزها على االنقسام 


 .)4و 1( باضافة مواد محفزة لالنقسام In vitroخارج الجسم الحي 


تشخيص االنحرافات الكروموسومية من المؤشرات البيولوجية التي تستخدم في  أصبحلقد 


 International(IAEA)تخمين وتقدير الجرع االشعاعية،حيث اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


Atomic Energy Agency   استخدام هذه التقنية بحيث تكون مكملة للمقايس الفيزياوية الروتينية،


 .) 6و5 (اإلشعاعيةالمستخدمة في قياس الجرع 


منحنيات قياسية وعالقات رياضية توضح العالقة بين تحضير  لإلشعاعس البيولوجي ييتطلب التقي


في المادة الوراثية ويتم  تأثيراتالمؤينة وما يقابلها من  األشعةمختلفة من  ألنواع اإلشعاعيةالجرع 


 األشعةالى جرع متعددة من  In vitroخارج الجسم الحي  اإلنسانذلك بتعريض نماذج من دم 


 .)8و  7( المؤينة من مصدر خارجي
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 مواد وطرائق العمل :ال


 -عينات الدم:


العاملين في برنامج تصفية المنشات النووية من  مل) 10(نموذج دم  35سحب تم 


)2و  ♂ 16نموذج دم من العاملين في موقع التويثة، شملت (18 شملتالمدمرة التي  تراوحت  ♀


ي (خارج موقع نموذج دم من العاملين في المسح الجيولوج 17) سنة ،و  64 -33أعمارهم بين (


 12) سنة، إضافة إلى  55 -33انثى ) تراوحت أعمارهم بين (  1ذكر و  16التويثة)، تتضمن  (


 ♂ 11نموذج دم من أشخاص غير مدخنين وال يتعاطون الكحول كمجموعة سيطرة والتي تضمنت (


) 1و  وتم اخذ معلومات معينة من كل عامل في  ، ) سنة 55 – 35تراوحت أعمارهم بين (♀


تضمنت (العمر، الجنس، الحالة االجتماعية ،موقع العمل ومدة استمارة استبيانية  لمشروع وفقا


، اإلمراض المزمنة ،وجود حالة سرطان مسجلة في  X-rayالخدمة ،الكحول والتدخين ، التعرض لل 


 .العائلة، اإلسقاطات والتشوهات )


 Heparinثر الهيبارين تحوي على مانع التخ معقمة وضع الدم المسحوب في انابيب  


 بعد عملية السحب مباشرة. 


 الزرع النسيجي للخاليا:


من الوسط  مل 4في انابيب زرع معقمة تحوي على  سحوبالدم الم من مل  0.5زرع 


من محفز االنقسام  مل 0.15مضافا له   (Minimum Essential Medium)الزرعي 


(Phytohemagglutinine PHA)  عجل من مصل جنين ال مل 1و(Fetal Calf Serum FCS) 


وتمت عملية الزرع في ظروف معقمة داخل كابينة الهواء المعقمة.وبعد انتهاء عملية الزرع وضعت  


ساعة .ولغرض ايقاف عملية االنقسام  72لمدة  C  37العينات المزروعة في الحاضنة بدرجة حرارة 


مل من مادة  0.1حا اضيف في الطور االستوائي الذي تكون فيه الكروموسومات اكثر وضو 


ساعة  72الكولجسين قبل ثالث ساعات من انتهاء فترة الحضانة، ثم اكملت فترة الحضانة الى 


 بدرجة
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 C  37 رجت االنابيب برفق مرتين يوميا،حسب طريقة، Savage )9.( 


 تهيئة الشرائح المجهرية:


نقلها الى انابيب الطرد بعد انتهاء فترة الحضانة للخاليا المزروعة في انابيب الزرع،تم 


 2000بسرعة   Centrifugeالمركزي وجمعت بطريقة النبذ بوساطة جهاز الطرد المركزي 


ذي   KClدقائق وسكب الرائق واضيف الى الراسب محلول كلوريد البوتاسيوم  10دورة/دقيقة ولمدة 


النبذ وسكب الرائق  ،وبعدها رسبت الخاليا بطريقةلدراسة التغيرات الكروموسومية M 0.075عيارية 


 1:3 ثم عوملت الخاليا (الراسب) مع محلول مثبت مكون من الميثانول وحامض الخليك الثلجي


وغسلت الخاليا بهذا المحلول الربع مرات وفي المرة االخيرة سكب الرائق كامال وعلقت الخاليا 


 الشرائح بصبغةبقطرات قليلة من المحلول المثبت وفرش العالق الخلوي على الشرائح وصبغت 


 . Giemsa stain جيمسا


 الفحص المجهري:


خلية لمفاوية في الطور  200يقل عن ماال  فحصت الشرائح الزجاجية مجهريا بدقة لمالحظة


 وفحصتومجموعة السيطرة. العاملينمن  دم لكل نموذجاالستوائي لفحص التغيرات الكروموسومية 


عية النواة واستخراج معامل االنقسام النووي والخيطي خلية احادية او ثنائية او ثالثية او ربا 500


  ).10وحسب طريقة (


 التحليل االحصائي: 


روقات المعنوية بين العامليين، عند في تحليل البيانات للتعرف على الف ( F-test)استخدم اختبار 


 .(p<0.05)مستوى معنوية
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 النتائج والمناقشة


الكروموسومية المدروسة في الخاليا اللمفاوية ، االنحرافات  أنواع) 1يبين الجدول رقم (


للعينات المأخوذة من العاملين في موقع التويثة  ) خلية في الطور االستوائي200بعد فحص (


في معدل  (p<0.05)عند مستوى ، تبين وجود تغيرات كروموسومية طفيفةومجموعة السيطرة


في  Fragmentsالكروموسومية نوع القطع  من (mean  ± SD)االنحرافات الكروموسومية  


  .مقارنة مع مجموعة السيطرة،العاملينمجموعة 


لوكالة ا يجاء في تقرير يتفق مع ما قلة وجود االنحرافات الكروموسومية في االشخاص الطبيعين  ان


نسبة االنحرافات الكروموسوية التلقائية هي بحدود  إن ماذكر فيهالذي  (IAEA)الدولية للطاقة الذرية 


 .)6و  5(خلية طبيعية  1000 / 2


غير المعرضين  نسبة التغيرات الكروموسومية في السكانل ن المعدل العام) ا3(وجد الباحث 


سبب قلة  (10).كروموسوم ثنائي المرتكز / خلية،ويعزى الباحثان )0.0005( لالشعاع كانت


فصالي، وما قد ينطوي االنحرافات الكروموسومية ثنائية المرتكز الى اضطراب في الية الطور االن


االنقسام ولهذا يحدث النقص في تكرار الكروموسومات ثنائية  الخاليا بعدعلية من موت لبعض 


المرتكز.اما بخصوص االنحرافات الكروموسومية الحلقية فهي قليلة ونادرة الحدوث مقارنة مع القطع 


ن ومجموعة السيطرة جدول لمجموعة العامليالكروموسومية حيث لم يالحظ ظهورها في نماذج الدم 


ان حدوث الكروموسومات الحلقية يحتاج الى كسر مزدوج في الكروموسوم نفسة والتحام ). اذ 1(


 11و  5 نهايتهما مقارنة بالقطع الكروموسومية التي تتكون عند حدوث كسر منفرد في الكروموسوم(


وسومية حلقية والثنائية في عدم وجود انحرافات كروم )14و 13و  12(هذا يتفق مع ما وجده  )


 .لإلشعاعالمرتكز في نماذج دم االنسان غير المعرض 


 ولمجموعة العاملين  mean  ± SD)( االنقسام الخيطي النووي يمعاملمعدل  )2(رقم يبين الجدول 


وجود انخفاض معامل االنقسام الخيطي ومعامل االنقسام النووي ،اذ تبين  مجموعة السيطرة


قارنة مع مجموعة السيطرة.اذ ان هذا االختبار يبين ان كانت الملوثات التي لمجموعة العامين م
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نتعامل معها مطفرة او مسرطنة ،اذ بينت دراسات سابقة وجود انخفاض في معامل االنقسام في 


 ).15(المتعرضين لالشعة السينية  Radiographersالخاليا اللمفاوية للمصوريين الشعاعييين


 


 عند الطور االستوائي خلية لمفاويةفي  fragmentقطع الكروموسومية ال): 1رقم ( صورة
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 لمجموعة العاملين في موقع التويثة ومجموعة السيطرة ( mean  ± SD)) :معدل انواع التغيرات الكروموسومية في الخاليا اللمفاوية 3جدول رقم (


 


 مجموعة الفحص
 عدد


 النماذج


 


 التغيرات الكروموسومية


 


 روماتيديةالتغيرات الك


 التغيرات الكلية
الكروموسوم ثنائي  الكروموسوم الحلقي الكروموسوم القطعي


 المرتكز


 


 قطع كروماتيدي


Break 


 فراغ كروماتيدي


Gap 


 


العاملين في موقع 


 التويثة


 


 


35 


 


 


0.0212 ±  0.0081 0.000 ±0.000 0.0048  ±0.0029 0.0159 ±0.0051 0.0112  ±0.0049 
0.0529  ±0.0162 
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 مجموعة السيطرة


 


 


12 


 


 


00..00007722            ±±00..00007755  


 


0.000 ±0.000 


 


00..00001122  ±±00..00003344  


 


00..00004444  ±00..0000441616  


 


00..00005252    ±±00..0004160416  


 


0.0102 ±0.0170 


 







 


لعينة من العاملين في موقع  ( mean  ± SD)): معامل االنقسام النووي والخيطي2جدول رقم (


 التويثة  ومجموعة السيطرة 


 


 


 


 


 


 


 


 


 االستنتاجات:


 


 النماذج


 


 لنماذجعدد ا


 


  معامل االنقسام الخيطي 


(MI) 


 


 (NDI)معامل االنقسام النووي 


 35  العاملين في موقع التويثة


 


25.174 ± 2.430 1.276 ± 0.0502 


 مجموعة السيطرة


 


12 


 


 


28.7 ± 1.29 1.384  ± 0.042 







 


ت القطع الكرموسومية في معدل انحرافا  (p<0.05)عند مستوى  وجود زيادة معنوية طفيفة -1
،ويعزى السبب في ذلك إلى إن أكثرهم مفاوية للعاملين مقارنة مع مجموعة السيطرة يفي الخاليا الل


 من المدخنين إضافة إلى تقدمهم في العمر.
في  والحلقيةلم تسجل أي فروقات معنوية في االنحرافات الكروموسومية الثنائية المرتكز  -2


.لكون الفحص قد اجري قبل البدء في العمل مقارنة مع مجموعة السيطرة الخاليا اللمفاوية للعاملين
 في موقع التويثة مما يدل على عدم تعرض العاملين إلى جرع إشعاعية أكثر من الحد المسموح به.


لعاملين في موقع كشف عن مدى تأثير الجرع االشعاعية في الخاليا اللمفاوية لعينة من الل -3
تجرى الفحوصات بشكل دوري لمدمرة في موقع التويثة من جراء العمل تصفية المنشات النووية ا


 مرتين في السنة لغرض إبعاد العاملين المتعرضين إلى جرعات عالية عن العمل.
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 الوراثية الخلوية للمتعرضين للتلوث اإلشعاعي في منطقة التويثة دراسة التغيرات


مثال عبد الكريم عبد عون،زياد كاطع كوشان،عادل حسن عالج،علي عبد ،سراب سلمان كاظم


 ارفالكاظم،مصطفى صبحي ع


 وزارة العلوم و التكنلوجيا 


 بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياهدائرة  /


 :الملخص  


الداالت الوراثية هدف الدراسة هو الكشف عن مخاطر التعرض اإلشعاعي باستخدام 


للفترة  2003التويثة و ذلك بعد األحداث التي جرت في نيسان  الدراسة على ساكني منطقةأجريت 


تحتوي هذه المنطقة على المفاعل النووي العراقي سابقا وما  2004ة أيلول/لغاي 2004من نيسان/


 Yellow) يحويه من مواد و مستلزمات للمفاعالت النووية و من أهمها مادة الكيكة الصفراء


cake)تعرضت هذه المادة للسرقة األمر الذي أدى إلى ذي يصدر عنه إشعاعات مؤينه اليورانيوم ال


استخدمت البراميل و  يها باألراضي الزراعية و الجداولتم تفريغ البراميل التي تحو تلوث المنطقة بها و 


 الفارغة لألغراض المنزلية .


ساعة وأجريت تحليالت  72زرعت خاليا الدم اللمفاوية على الوسط ألزرعي الخاص بتنميتها ولمدة 


يثة قورنت النتائج مع التو  منطقةفردا يسكنون  أربعينعلى  )Micronuclei) (MN) النوى الصغيرة


درست فعالية إنزيم ضابطة، مجموعة كفردا متشابهين بالعمر و الجنس  لعشرينتلك التي أجريت 


 في أمصال نفس األفراد. (ADA) (Adenosine deaminase)االدينوسين دي امينيز المناعي


قورنت النتائج شملت الدراسة كذلك جمع نماذج دم من حيوانات(األغنام) ترعى في نفس المنطقة و 


 ةساأجريت لها تحليالت وراثية خلوية ودر  ضابطة،مجموعة ك بحيوانات ترعى في مناطق بعيدة







 


ومعامل Index)(MI)  (Mitotic ومعامل االنقسام الخيطي (BI) (Blast Index)معامل األرومة


 Sister chromatid) ألشقيقيوالتبادل الكروماتيدي  (RI)(Replicative index)التضاعف 


exchange) (SCE). 


أعلى   يحملون خاليا فيها مدى من النوى الصغيرة منطقة التويثه أفرادمجموعة  أن إلىتشير النتائج 


عن النسبة الطبيعية لفعالية انزيم  اختالف،كذلك وجد ان هناك  ضابطةمجموعة الالمن افراد 


 .ضابطةمجموعة الال بأفرادمقارنة  لديهم (ADA)االدينوسين دي امينيز


التي ترعى في منطقة التويثة أكثر  )األغنام( نتائج التحليالت الوراثية الخلوية ان الحيوانات أوضحت


) من اإلشعاعي (غير المتعرضة للتلوث حساسية  من الحيوانات التي ترعى في المناطق األخرى


اليا خالل االرتفاع  الحاصل في معامل االنقسام الخلوي واالنخفاض في معامل التضاعف للخ


نتيجة التأثر بالمواد المشعةحيث أدى التعرض الى حصول تلف في (SCE) وزيادة في قيمة اللمفاوية,


الى حدوث خلل في المادة الوراثية وعدم (SCE) ويعزى االرتفاع في قيمةالخلية الحيوية د ن أ  جزيء


 . جزيء د ن أ الخلية على إصالحدرة ق
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Abstract: This study aimed to detect genetic risk of radiation exposure using 
genetic indicator for individuals lived in  Altuwaitha  after  the events  that 


took place in April 2003 for period from April 2004 to September 2004 . This  


region  contains  the Iraqi nuclear reactor and  their supplement materials. 
The most  dangerous material  is the uranium (yellow cake) which was 
stolen and loaded in agricultural land , steams , and the containers were 
used for house purpose which lead to fully contamination of region with 







 


this radio active material. Blood lymphocyte cultures were initiated for 72 h 
to run Micronuclei assay(MN) for 40 individuals lived in  Altuwaitha  , result 
were compared with those that were held to 20 members of similar age 
and sex for the former group as a control, and adenosine deaminase (ADA) 
activity was measured in serum of all individuals. The study also included 
collected blood samples from animal (sheep) growing in the same area. The 
results were compared with sample from animals growing far away from 
Tuwaitha . Cytogentic analysis had been done and Mitotic Index (MI) 
Blastocyte Index (BI), Replicativeindex (RI), and sister chromated exchange 
(SCE), were studied for evaluation the genetic risk of radiation exposure. 
Results suggested that individuals who lived in Altuwaitha had cells with 
higher rang of MN than control group, and there was a decreasing and 
increasing of normal level ADA specific activity than control 
group.Cytogenetic analysis result showed that animals growing in Tuwaitha 
are more sensitive than control group through their increasing in Mitotic 
Index MI% and decreasing in Replication Index RI% which compare with 
control group as well as increasing in SCE value due to radiation exposure 
which lead to made DNA damage. The increasing in SCE value may due to 
inability of cell to repair DNA molecule.                                 


 


 


 


                                               


 :المقدمة  


يتعرض اإلنسان وثروته الحيوانية والسلسلة الغذائية الى العديد من الملوثات البيئية  


الوراثية للخاليا  اإلشعاعية ، والبيولوجية التي تكمن خطورتها من خالل تأثيراتها السمية على التركيبة







 


الحية مسببة له أنواع مختلفة من السرطان، التشوهات الخلقية، والطفرات الوراثية غير المرغوب بها 


 عبر أجياله وتعتمد هذه على النوع والجرعة التي تم التعرض لها.


 الكروموسومي فحص الزيغومن أهم الطرق الحديثة والمعتمدة في السنوات العشر األخيرة هو 


(Chromosomal aberration)(CA)  وتقنية النوى الصغيرة(Micronuclei assay) (MN) 


واالنقسام الخلوي ودورة  (SCE) (sister chromatid exchange)والتبادل الكروماتيدي الشقيقي 


وهذه الطرق معتمدة عالميا ضمن  (Transformation and cell cycle progration)الخلية 


ن خالل استخدام فحص التحليالت الخلوية الوراثية في خاليا اإلنسان وذلك م (ISO)نظام ال 


 والحيوان قبل وبعد تعرضها للملوث البيئي.


المعتمدة لقياس مدى تأثير الملوثات البيئية  )biomarkers(البيولوجية  مؤشراتمن ال (MN)تعتبر 


 اإلشعاعي مجال ألشخاص العاملين في المستشفيات ، العاملين فلعلى الذخيرة الوراثية 


)Radiological field  ([1]  او األشخاص الذين يقطنون المناطق التي تحوي المفاعالت النووية ،


، ويمكن تحديد مستوى التعرض اإلشعاعي من خالل [2,3] اوالمناطق المحيطة بها والقريبة منه


يتوقع أنهم متعرضون أجريت هذه الدراسة على األشخاص الذين [4]تحديد الضرر الوراثي الذي تحدثه


والذين يقطنون في منطقة التويثة، وعلى  به من خالل استخدامهم البراميل الملوثة يورانيومللتلوث بال


 الحيوانات التي ترعى في المنطقة(االغنام).


 المواد وطرائق العمل :


 ة التويثة) فردا من الذين يقطنون منطق40أجريت الدراسة على مجموعتين من األفراد: األولى تضم (


وعددهم  ضابطةمجموعة الال.المجموعة الثانية تمثل سنة42.5 أعمارهم لجميعهم من الذكور معد


) فردا متشابهة في العمر للمجموعة األولى.أجريت الدراسة كذلك على مجموعتين من الحيوانات 20(


رعى في مناطق ) حيوان ت29الثانية وعددها (،) حيوان ترعى في منطقة التويثة 28: األولى تضم (


 بعيدة عن التويثة.


 :Mnطريقة زراعة خاليا الدم اللمفاوية ألجراء تحليل النوى الصغيرة  -







 


 Peripheralمل من الدم المحيطي  0.5تم سحب الدم من افراد المجموعة األولى والثانية، زرع  


blood  في الوسط الزرعي الخاص بتنمية الخاليا اللمفاويةRPMI-1640 ألنابيب ، تم حضن ا


 44ساعة. وبعد مرور  72م لمدة ° 37الحاوية على الوسط الزرعي ونموذج الدم في درجة حرارة 


لدراسة النوى 6µg/ml بتركيز (Cyt-B)من الحضن تم إضافة مادة السايتوكالسين ب األولى ساعة 


يرة الصغ يات، أعيدت النماذج الى الحاضنة إلكمال مدة الحضن. لحساب عدد النو  Mnالصغيرة 


MN طريقة  تفي الخاليا اللمفاوية ثنائية النواة استخدمCytokinesis Blocked method  


استخدم نفس  : طريقة زراعة خاليا الدم اللمفاوية ألجراء التحليالت الوراثية الخلوية للحيوانات -


" الخاص بتنمية الخاليا اللمفاوية في الزجاج، و أضيفت مادة RPMI-1640الوسط ألزرعي" 


 RI و SCEلدراسة  أثناء تحضير الوسط ألزرعي ملغم/مل 0.001البرومودي اوكسي يوريدين بتركيز


 King اعتمدت طريقة .م ° 37ساعة في درجة حرارة  72حضنت النماذج مع الوسط ألزرعي لمدة و 


ضاعف وحسب معامل الت ،) BIومعامل األرومة ( ) ،MIفي حساب معامل االنقسام ( [5]وجماعته


خلية مارة في الطور االستوائي  50في (SCE)  تم حساب أعداد . Schneider بطريقة ) RIا(للخالي


 (SCE)وحسب معدل  واستخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري Metaphase (M2 (الثاني


 .[6 ]  وجماعته Gundy بطريقة


المتعرضة للتلوث : تم سحب نماذج دم من افراد المجموعة األولى( ADAقياس فعالية أنزيم  - 


لحساب فعالية االنزيم ,  [8] (Giusti)استخدمت طريقة  )لضابطةاإلشعاعي) و المجموعة الثانية( ا


 ) (Lowryلمصل األشخاص باستخدام طريقة  Total proteinقدرت كمية البروتين الكلي 


تحليل في ال LSD  (] [7(  و اختبار الفرق األصغر 7] [)(Student t. testاستخدام  [9].


  االحصائي للنتائج.


 النتائج و المناقشة : 


ألفراد المجموعة الضابطة  MN)(توضح النتائج للمعدل والخطأ القياسي لتشكيل النوى الصغيرة 


 معدل تشكيل يعلى التوالي إلى أن هناك زيادة كبيرة ف )1), (2جدول رقم ( يف واإلفراد المختبرة


)(MN منطقة التويثة مجموعة أفراد  في) بدرجة ) وهي أعلى 2-48حيث تراوحت هذه القيمة بين







 


ربما  النوى الصغيرةتشكيل  ، إن الزيادة في) 1-6بين ( تهامن مجموعة السيطرة التي كانت قيم كبيرة


للكروموسومات او  (Centromeres)الحاالت غير الطبيعية في انقسام القطع المركزية ناتج عن 


لى عدم فعالية القطع المركزية والى عدم تشكيل خيوط المغزل ناتجة بسبب اضرار في د ن أ تعود إ


وبالتالي تؤدي الى ظهور قطع كروموسومية خالية من القطع المركزية لديها القدرة على التحام 


كروموسومية تشبه النواة وبحجم صغير جدا وهنا قد تظهر نتيجة للتعرض  نهاياتها لتكوين تشكيالت


في الخاليا اللمفاوية دليل على   )MN(يعتبر وجود النوى الصغيرة  .[4,10]لإلشعاعات المؤينة 


 .[11,12,13]ذات التأثيرات الوراثية  أو الكيماوية ةاإلشعاعيتعرض األفراد للتلوث بالمواد الخطرة 


حيث لوحظ ارتفاعه و انخفاضه عن  (ADA)وجاءت هذه النتائج مترابطة مع فعالية االنزيم المناعي 


اآللية التي تسبب انخفاض في فعالية االنزيم  إن منطقة التويثة،ة في مجموعة أفراد النسبة الطبيعي


مما ينتج حذف في الجين  جزئ د ن أيمكن إيعازها الى التلوث البيئي حيث ان االشعاع يسبب كسر 


قد يحصل طفرة نقطية نتيجة استبدال قاعدي بحيث يؤدي الى  أو جزئ د ن أ إصالحبعد إتمام 


الخاضعة ويسبب  نتوج البروتيني مما قد يؤدي الى تغيير اآللفة بين االنزيم و المادةتغيير الم


 انخفاض في فعالية


 . [15]كذلك يالحظ زيادة واضحة في فعالية االنزيم في اإلصابات باألورام السرطانية.   [14]اإلنزيم


. [8]قد اللمفاوية المساريقية) لزيادة إفرازه من لطخات باير والع(ADAتعزى الزيادة في فعالية أنزيم 


 منطقة بعيدة عن بالنسبة لنتائج التحليالت الوراثية الخلوية التي أجريت على الحيوانات التي ترعى


على  (4)و (3)موضحة في جدول  في المنطقة الحيوانات التي ترعى التويثة كمجموعة ضابطة و


ل االنقسام الخلوي لخاليا الدم اللمفاوية اذ التلوث البيئي قد أثر في معام إنأظهرت النتائج التوالي .


) في 0.2 – 1.8% االختبار المتعرضة للتلوث البيئي و ( ) في مجموعة2 .0 – 2.1 %( تراوح مابين


-1.85%) (وانخفاض في معامل التضاعف للخاليا حيث تتراوح مابين  لضابطة ،ا مجموعةال


ولوحظ  ،% 1.83 ضابطةمجموعة اللمقارنة بمعدل معامل التضاعف ل 1.596أي بمعدل 1.44


) تبادل / خلية 0.30± 7.88زيادة في معدل التبادل الكروماتيدي الشقيقي في مجموعة االختبار (


 (4)و (3)ول رقماجدالتبادل/خلية وكما موضح في  4.87)±  0.07لضابطة (ا مجموعةالمقارنة مع 


. 







 


) يعني إن هناك مستوى SCEلشقيقي (أن االنخفاض أو النقص  في معدل التبادل  الكروماتيدي أ


والذي يشار له في زيادة معدالت االنقسام ونسب الخاليا  جزئ د ن أ عالي ودقيق في عملية إصالح


الخلية على  درة) يعزى إلى عدم قSCE) فيها، إما االرتفاع في معدالت ((M2في االنقسام الثاني 


) (SCEهناك حالة في نقص معدالت الـ إن  وحيثوظهور المعدل العالي له.  جزئ د ن أإصالح 


يعكس االستدالل  مماواالنقسام ودورة الخلية  أ ن د ئتعني موت الخاليا الحاملة للتلف الكبير في جز 


  .[16,17 ] على المادة الوراثية اإلشعاعي لتأثير التلوث


الصغيرة  ياتو هذه النتائج تشير الى وجود ضرر في المادة الوراثية من خالل زيادة في أعداد الن


وكذلك بالنسبة لحيوانات هذه   لضابطةا مجموعةالعند مقارنتها مع  )(ADA إنزيمومستوى فعالية 


حدوث تشوه و تكسر بالكروموسومات و انحدار في دورة الخلية, وقد دلت النتائج بسبب المنطقة 


ي ترعى في المناطق للحيوانات التي ترعى في منطقة التويثة أنها أكثر حساسية  من الحيوانات الت


الحاصل في معامل االنقسام الخلوي  رتفاع) من خالل االاإلشعاعي األخرى (غير المتعرضة للتلوث


, لضابطةا مجموعةالفي معامل التضاعف للخاليا اللمفاوية لحيوانات االختبار مقارنة ب نخفاضاالو 


حيث أدى التعرض الى [13]ههذا ما أكدنتيجة التأثر بالمواد المشعة و  SCE)والزيادة في قيمة (


الخلية على إصالح  درةالى عدم ق)SCE (ويعزى االرتفاع في قيمة  جزئ د ن أحصول تلف في 


 جزئ د ن أ.جزيئة 


 


 


 االستنتاجات:


من خالل زيادة في أعداد النوى الصغيرة  لساكني منطقة التويثهوجود ضرر في المادة الوراثية 


 . )(ADA إنزيمومستوى فعالية 







 


وانات التي ترعى في منطقة التويثة أكثر حساسية  من الحيوانات التي ترعى في المناطق لحيا 


لحدوث تشوه و تكسر بالكروموسومات و انحدار في  )اإلشعاعي األخرى (غير المتعرضة للتلوث


 . SCE)زيادة في قيمة (و  دورة الخلية


 الضابطة   مجموعةلل ADA) نتائج فحص النوى الصغيرة و قياس فعالية أنزيم 1جدول رقم (


 


No. Volume 
activity of ADA 


U/ml 


Total protein 


mg/ml 


Specific 
activity of 
ADA U/mg 


Mn in 
bionucleated 


cell ×1000  


 


1 


 


17.95 10.09 1.778 2.00 


2 


 


05.63 09.59 0.592 3.00 


3 


 


04.75 10.43 0.455 1.00 


4 


 


03.87 05.66 0.681 3.00 


5 


 


03.26 12.43 0.263 6.00 


6 


 


10.03 05.17 1.940 4.00 







 


7 


 


04.75 10.40 0.457 4.00 


8 


 


06.82 07.53 0.905 4.00 


9 


 


00.35 09.57 0.036 1.00 


10 


 


11.21 11.21 0.188 1.00 


11 


 


12.59 08.87 0.152 2.00 


12 


 


33.56 09.13 0.373 1.00 


13 


 


02.98 12.92 0.231 1.00 


14 


 


22.35 08.80 0.252 3.00 


15 


 


00.35 09.57 0.036 1.00 


16 


 


01.46 06.23 0.235 3.00 


17 00.97 07.44 0.131 2.00 







 


 


18 


 


01.495 09.230 0.162 3.00 


19 


 


05.042 08.542 0.591 1.00 


20 


 


01.324 06.932 0.191 1.00 


ADA) نتائج فحص النوى الصغيرة و قياس فعالية أنزيم 2جدول رقم (  لمجموعة االختبار 


في منطقة التويثه). المتعرضين للتلوث اإلشعاعي(  


 


 


 


No. Volume 
activity of 
ADA U/ml 


 


Total 
protein 


mg/ml 


Specific 
activity of 
ADA U/mg 


Mn in 
bionucleated 


cell×1000  


1 07.58 09.03 0.838 10.00 


2 66.94 10.97 6.097 08.00 


3 37.15 04.66 7.956 11.00 


4 14.18 09.28 1.528 02.00 


5 19.99 11.20 1.784 19.00 







 


6 40.32 12.76 3.164 10.00 


7 21.46 09.94 2.158 04.00 


8 22.34 08.80 2.538 03.00 


9 05.63 07.64 0.736 03.00 


10 17.95 11.47 1.565 02.00 


11 10.03 04.42 2.266 06.00 


12 11.79 03.64 3.234 04.00 


13 25.88 05.24 4.932 06.00 


14 02.11 05.87 0.359 11.00 


15 07.73 07.43 1.040 08.00 


16 22.35 09.55 2.341 03.00 


17 13.94 12.06 1.155 06.00 


18 00.01 09.90 0.103 02.00 


19 15.01 11.23 1.335 15.00 


20 04.45 08.70 0.663 08.00 


21 05.66 07.63 0.741 04.00 


22 12.37 22.55 0.548 05.00 


23 05.32 02.83 1.876 03.00 


24 32.92 06.81 4.777 06.00 


25 30.28 12.43 2.335 06.00 


26 27.35 02.41 11.34 05.00 







 


27 08.24 04.76 1.735 05.00 


28 24.11 05.46 4.411 04.00 


29 19.45 06.84 2.842 04.00 


30 27.25 07.50 3.633 01.00 


31 30.22 08.60 3.513 05.00 


32 18.75 06.53 2.860 08.00 


33 10.02 11.54 0.868 11.00 


34 14.43 05.57 2.591 08.00 


35 02.11 11.21 0.188 03.00 


36 07.24 08.67 0.835 10.00 


37 06.60 09.78 0.675 04.00 


38 00.89 03.82 0.234 47.00 


39 05.44 10.08 0.540 05.00 


40 10.96 15.25 0.719 48.00 


 


 لمجموعة ألشقيقيقيم معامل األرومة ، االنقسام ، التضاعف والتبادل الكروماتيدي  )3( جدول
الضابطة الحيوانات  


 المالحظات %BI% MI% M1% M2% M3% SCE/cell RI ت


1 21.8 1.2 28 49 23 4.2 1.98 


 


ت
انا


يو
ح


 
طة


مح
 


ث
حا


أب
 


فية
طي


الل
 


2 21.2 0.8 30 48 22 4.3 1.92 







 


3 27.7 1.4 27 45 28 4.7 2.01 


4 24.6 1.2 29 43 28 4.5 1.97 


5 26.1 0.9 30 50 20 4.9 1.90 


6 34.1 1.7 20 51 29 5.2 2.09 


7 23.6 1.5 28 48 24 5.6 1.96 


8 30.9 1.8 29 49 22 4.3 1.93 


9 19.2 0.3 - - - - - 


10 30.3 1.3 25 46 29 4.5 2.04 


11 21.9 0.7 26 47 27 4.2 2.01 


عة
مو


مج
 


ت
انا


يو
ح


 
طقة


من
 


علة
لش


ا
 


12 26.7 1.4 26 50 24 4.7 1.98 


13 29.8 0.8 25 45 30 3.8 2.05 


14 21.6 1.0 29 50 21 4.1 1.92 


15 16.2 0.3 - - - - - 


16 27.3 1.6 30 51 19 4.2 1.89 


17 10.3 0.2 - - - - - 


18 22.4 0.6 26 46 28 5.1 2.02 


19 25.7 1.2 30 45 25 4.8 1.98 


20 26.4 1.2 27 47 26 4.7 1.97 







 


21 27.1 1.6 27 48 25 7.1 1.98 


عة
مو


مج
 


ت
انا


يو
ح


 
لية


ك
 


ب
لط


ا
 


ري
يط


الب
 


22 23.5 1.8 29 49 22 5.4 1.93 


23 21.5 1.2 28 47 25 5.8 1.97 


24 21.2 0.6 26 46 28 4.9 2.02 


25 25.7 1.2 27 47 26 4.8 1.98 


26 22.7 0.5 28 48 24 4.4 1.96 


27 23.4 0.7 26 54 20 4.3 1.94 


28 31.1 1.0 35 46 19 5.6 1.84 


29 28.4 0.8 25 47 28 5.3 2.03 


30 28.5 1.1 32 40 28 6.3 1.96 


 


 


 


ام ، التضاعف والتبادل الكروماتيدي الشقيقي لمجموعة ) قيم معامل األرومة ، االنقس4جدول (
 االختبار


 


 


 


 


 







 


 المالحظات %BI% MI% M1% M2% M3% SCE/cell RI ت


1 31.3 2.1 38 52 10 9.8 1.72 


   
   


 
قع


مو
 


يثة
تو


ال
 


ب
قر


 
هر


الن
 


2 18.9 1.8 54 30 16 6.9 1.62 


3 16.8 0.3 - - - - - 


4 23.4 1.2 48 45 07 6.3 1.59 


5 21.3 0.7 60 29 11 4.9 1.51 


6 16.4 0.2 50 40 10 8.1 1.59 


7 22.5 1.3 46 40 14 8.6 1.68 


8 20.7 0.6 53 40 07 4.1 1.54 


9 15.8 0.3 50 39 11 7.9 1.59 


10 27.9 1.0 65 26 09 9.4 1.44 


11 21.3 0.8 52 41 07 5.1 1.55 


   
   


   
   


   
   


زن
خا


م
 


لي
يخ


لش
ا


 


12 23.7 1.1 34 50 14 7.8 1.76 


13 21.7 0.6 51 39 10 8.4 1.59 


14 20.8 1.5 61 34 05 9.2 1.44 


15 22.8 0.6 48 40 12 8.3 1.64 


16 17.5 0.3 - - - - - 







 


17 21.0 0.8 60 31 09 8.1 1.49 


18 27.9 1.0 65 26 09 9.4 1.44 


19 23.1 1.2 52 38 10 8.7 1.85 


20 25.4 0.9 42 50 08 9.1 1.66 


21 21.1 0.7 61 30 09 8.3 1.48 


   
   


   
   


قع
مو


 
اقة


لط
ا


 
رية


الذ
 


22 23.1 0.9 39 48 13 8.5 1.63 


23 22.6 1.1 58 31 11 8.7 1.53 


24 21.5 0.7 48 43 09 7.2 1.61 


25 19.3 0.5 38 52 10 8.2 1.72 


26 20.5 0.8 52 40 08 9.1 1.56 


27 22.8 1.0 59 34 07 6.6 1.48 


28 23.1 0.6 56 34 10 8.2 1.57 


29 25.4 0.8 42 46 12 7.8 1.70 


30 20.8 1.2 34 59 07 8.1 1.73 
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و مزك لهذت ئكحئخت غ ب كآلسعئظ آمئت ئكعقل ئك لعذص ب ئك  :خهخب ئككهر ئكسهقي


 لك النسبة الجنسية ذك التأثير على نسبة موت اليرقات والعذارى والنمو و  


 )2(حسين فريد محمد ؛  )2(حسين أحمد سالم ؛ )1( عبد الرحمن حسين أمين


 مصر  –القاهرة  –جامعة عين شمس –كلية الزراعة  –النبات وقاية  مقس (1) 


 مصر –هيئة الطاقة الذرية  –مركز البحوث النووية  –التطبيقات البيولوجية  مقس (2) 


 


 
 


   ملخص البحث
،  100،  80، 50أناث حشرة دودة اللوز الشوكية لجرعات تحت معقمة  تم تعريض     
 الغير معاملة . الذكور جراى من أشعة جاما وتم تزاوجها مع الفراشات  150
ة المعامالت على األطوار الغير كاملة للحشرة فى النسل الناتج وذلك ذهنم دراسة تأثير      


لمدة ثالثة أجيال متعاقبة . وجد أن نسبة اليرقات الحية يعتمد على الجرعة األشعاعية 
المستخدمة ولقد زادت نسبة الموت فى اليرقات والعذارى بزيادة الجرعة المعرض لها جيل 


     األباء.   







 


زادت نسبة الموت فى يرقات الجيل األول الناتجة من أناث األباء المعاملة بدرجة        
. وأستمرت نسبة الموت فى اليرقات  أكبر من نسبة الموت فى يرقات المعاملة القياسية


نقصت نسبة الموت فى اليرقات و  مرتفعة خالل الجيل الثانى لكل المعامالت .  والعذارى
 وذلك عند مقارنتها بمثيلتها فى الجيل األول والثانى لثالث خالل الجيل ا


تأثر معدل زمن النمو من فقس البيض حتى خروج الفراشات تأثرا طفيفا عند         
أناث جيل األباء المعاملة الجرعات األربعة المستخدمة وذلك خالل النسل الناتج من 


 باألشعاع خالل األجيال الثالثة المتعاقبة .
واألناث  نقصا معنويا خالل الجيلين األول  ذكورال خالل خطى  يرز نقصت نسبة التع       


 جراى . 150،  100والثانى عند الجرعات 
نقصت نسبة خروج الفراشات نقصا واضحا خالل نسل الجيلين األول والثانى الناتجين        


 جراى ) .  150،  100، 80اء المعرضة للجرعات الثالثة األعلى (بأناث األمن 
 خالل معظم المعامالت المستخدمة . ذكورالتغيرت النسبة الجنسية قليال فى صالح         


 


ABSTRACT 
       Spiny bollworm, Earias insulana Boisd. adult females were irradiated 
with substerilizing doses of 50,80,100 and 150 Gray (Gy) of gamma 
radiation and outcrossed with normal males. The effects of these 
treatments on the immature stages in the resulting progeny for three 
generations were studied. The number of surviving larvae was dose 
dependant and larval/pupal mortality increased as the dose applied to P1 
females was increased. The mortality of F1 larvae descendant of irradiated 
P1 females was greater than that in the untreated control. Among the F2, 
the larval/pupal mortality was still high for all treatment. The larval 
mortality among F3 was reduced compared with that of the F1 and F2. The 
average developmental time from egg hatch to adult emergence at the 
four tested doses was slightly affected among the progeny descendant of 
irradiated P1 through the three successive generations. The reduction in 
the pupation through female line was significant among F1 and F2 at dose 
levels 100 and 150 Gy. The percentage of adult emergence was evidently 







 


reduced among F1 and F2 progeny resulting from parental females exposed 
to the three higher irradiation doses (80,100 and 150 Gy).The sex ratio was 
slightly altered in favour of males among the majority of all treatments. 


 


Key Words: Inherited Sterility / Gamma radiation / Earias insulana /Larval               


                    and Pupal Mortality /Development /Sex Ratio / Lepidoptera. 


INTRODUCTION 


        The release of sterile males into the insect population in nature did not 
show a great success with Lepidoptera species, because they are highly 
resistant to irradiation (North and Holt, (1); La Chance et al., (2) ). On the 
other hand, several reports on Lepidoptera claimed a growing success in 
the use of gamma irradiation at low doses to incur a successful inherited 
sterility (Bughio,(3);Sallam and Ibrahim, (4)). First (F1) and second (F2) filial 
generations, from treated insects, exhibited various degrees of sterility, 
including alternation in various developmental characteristics (Carpenter et 
al.,(5); El-shall et al.,(6)).For some species of Lepidoptera it will be desirable 
that females are totally sterile to ensure no addition of immature stage to 
the field population. Also, irradiated females could absorb matings from the 
normal (wild) males. 


       Throughout all generations the immature stages should be evaluated. 
The assessments should include developmental synchrony, larval and pupal 
survival and adult emergence.  


      The present study deals with the effect of low doses of gamma 
radiation, ranging between 50-150 Gy, on larval and pupal mortality, 
developmental time from egg hatch to adult emergence and sex ratio 
among the progeny of irradiated parental adult moths throughout three 
successive generations. 


 







 


Materials and methods 


1. Source and Rearing of the Insect:         


        The culture of the tested insects of spiny bollworm, Earias insulana 
Boisd. was maintained at the insectury of the Atomic Energy Authority, 
Inshas, Egypt. The newly hatched larvae were fed on artificial diet prepared 
according to Rashad and Amar(7). 


2. Irradiation Technique: 


      Female moths, less than 24 hour old, were irradiated with gamma 
radiation using a gamma cell (cobalt– 60 source) that had a dose rate of 
approximately 0.0625 Gy / second. 


3. Experimental Methods: 


        After treatment at different radiation dose (so, 80,100 and 150 Gy), the 
newly male moths were sexed and paired with untreated females. The eggs 
were collected daily, counted and kept in 250 cc glass jar until hatch to 
determine rate of egg hatching. Each female was then dissected to 
determine the number of spermatophores in the bursa copulatrix (Flint and 
Kressin)(8). Fecundity, hatchability and mating were the biological aspects 
studied among the P1 generation. The biological aspects studied on the 
immature stages were larval survival up to adult stages, developmental 
time, and sex ratio they were recorded for the progeny of all mating types. 
The holding conditions for all life stages in this study were 27±3°c and 80-85 
% relative humidity (R.H.). 


4. Statistical Analysis: 


      The data were analyzed using the analysis of variance (ANOVA) 
technique and the means were separated using Duncanיs multiple range 
test (P= 0.05) (Steel and Torrie) (9). 


Results 







 


     The effects of exposing parental females to substerilizing doses on the 
immature stages among three filial successive generations: 


 


      The results in Table (1) indicate that when normal males crossed with 
females treated with 50 Gy. The percentage of F1 larvae that survived to the 
adult stage was significantly reduced to 68.19 % from control. The number 
of surviving larvae was not affected among F2 and F3 generations. The 
developmental time from egg hatch to adult emergence in the three 
successive filial generations did not show any clear effect in comparison 
with their control. The percentage of pupation and adult emergence among 
the three successive filial generations were not significantly reduced at the 
two tested mating combinations (T ♂xN♀ and N♂xT♀) in compa    


control treatment. The results also indicate that the sex ratio did not show 
any difference than the expected ratio around 1:1 similar to control. 


        Data given in Table (2) present the percentage of F1, F2 and F3 larvae 
that reached adult stage. The results indicate that the percentage of F1 


larvae that survived to the adult stage was significantly reduced to 51.75% 
from control when normal males crossed with female treated with 80 Gy 
among F2 generation, reductions in larvae surviving to adult stage were 
obvious for the two tested outcrosses. Among F3 generation, percentage of 
larvae surviving to adult stage was not significantly reduced at the two 
mating combination in comparison with the control treatment. 


      The developmental time from egg hatch to adult emergence in the three 
successive filial generations did not show any clear effect in comparison 
with their control. Also the data indicate that the percentage of pupation 
throughout F1, F2 and F3 generations was reduced, however, the reduction 
was not significant among the two tested mating combinations (T ♀xN♂ and 


N ♀xT♂).The only exception          3 
generation where the percentage of pupation was 101.3% from control. 
The results indicate that the percentage of adult emergence among F1 was 
significantly reduced to 62 % from control. Among F2 generation there was 







 


a significant reduction in adult emergence at mating of T ♂ x N♀ where it was 


68.56% when compared with 80.15% for the untreated control, while there 
was not significant reduction at mating of N ♂ x T♀ where it was 73.63% 
compared with 80.15% for the untreated control. The adult emergence was 
not significantly affected at the mating combinations of F3 generation when 
compared with the untreated control. The results also indicate that the sex 
ratio did not show any significant difference than the expected ratio 
(around 1:1) found in the control treatment.  


        Data given in Table (3) present the percentage of F1, F2 and F3 larvae 
that reached adult stage. The results indicate that the percentage of F1 


larvae that survived to the adult stage was significantly reduced to 50 % 
from control among the progeny descendant of N ♂ crossed with female 


treated with 100 Gy. The F2 larvae that survived to the adult stage were 
significantly reduced to 68.14 % and 54.27% from control treatment at 
mating of T ♂xN♀ and N♂xT♀ respectively.      


surviving to the adult stage was not significantly reduced among F3 
generation .The developmental time from egg hatch to adult emergence in 
the three successive filial generations did not show any clear effect in 
comparison with their control. Also, the data indicate that percentage of 
pupation was significantly reduced among F1, however, the reduction was 
not . 
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Abstract: Three substerilizing doses 50, 100 and 150 Gy of gamma 
irradiation were tested against full – grown male and female pupae or 
against full grown- male or female pupae of A.ipsilon.The results showed 
that fecundity of irradiated females crossed with irradiated males was 
decreased by increasing irradiation dose. The decrease in egg – hatchability 
% and increase in sterility % induced by gamma irradiation were found to 
be positively correlated with the dose. The parentage of larval and pupal 
mortality increased significantly (p<0.05) with the increase of doses used. In 
addition, larval and pupal durations were found to be significantly 
prolonged as a result of gamma- irradiation treatment. In general, the 
results indicated that the biological activity of gamma irradiation against A. 
ipsilon larvae was more remarkable when both crossed females and males 
were irradiated followed by irradiated females crossed with non-irradiated 
males. 


 







 


 خص العربيالمل


و  50كاملة النمو لحشرة الدوده القارضه بالجرعات تحت المعقمه (تم تشعيع العذارى 


تزاوج  (جراى ) ، وبعد خروج الحشرات الكاملة تم تقسيمها إلى ثالث مجموعات 150و  100


تزاوج ذكورغير معامله باإلشعاع مع إناث معامله باإلشعاع ، ،   ذكور وٕاناث معامله باإلشعاع


القياسية( إناث غير معامله باإلشعاع ، باإلضافه للمجموعه تزاوج ذكور معامله باإلشعاع مع 


) ولقد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن أكثر المجموعات تأثرا باإلشعاع عند تزاوج الكنترول)


ذكور وٕاناث معامله باإلشعاع حيث إنخفض عدد البيض بشده مقارنة بالمجموعه القياسيه 


عند  ٪100شدة مع زيادة الجرعه اإلشعاعيه حيث بلغت (الكنترول) وأيضا إنخفضت نسبة الفقس ب


جراى. كذلك لوحظ زيادة معنويه فى النسبه المئويه لموت اليرقات والعذارى مع  150الجرعة 


زيادة الجرعه اإلشعاعيه  مقارنة بالمجموعه القياسيه (الكنترول). كما لوحظ زياده معنويه فى 


وبناء على ذلك تشيرالنتائج بوجه عام   مقارنة  بالكنترول.فترة العمر اليرقى و فترة العمر العذرى 


أن التأثير البيولوجى ألشعة جاما على حشرة الدودة القارضه كان أكثر وضوحا عند تزاوج ذكور 


 وٕاناث معامله باإلشعاع  يتبعه تزاوج ذكورغير معامله باإلشعاع مع إناث معامله باإلشعاع.


 


 


Introduction 


The greasy cut worm,  Agrotis ipsilon ( Lepidoptera- Noctuidae ) is 
a serious pest for the seedlings of most crops such as cotton, maize, beans, 
broccoli, cabbage, carrot, chinese broccoli, chinese cabbage, Chinese 
spinach, corn, eggplant, flowering white cabbage, green beans, head 
cabbage, lettuce, mustard cabbage, potato, spinach, sugarcane, sweet 
potato, tomato, turnip, as well as many other plants. An extensive listing of 
hosts of the greasy cutworm may be found in Rings (1). 


Irradiation techniques seem to offer solutions that are desirable in 
many aspects, contributing that this treatment should eventually prove to 
be cheaper, safer and more reliable than chemical control. Irradiation 
shortens life span of insects (2), possibly by accelerating senescence (3). 







 


Irradiation may also cause protein denaturation, which may impair enzyme 
activity (4,5,6,7). 


According to Kinipling(8), insect exposure to ionizing radiation 
causes sterilization through induction of dominates lethal mutation in the 
genetic structure of organisms. This technique to be successful control 
device for suppressing and combating many lepidopteraus insect pests, 
including   Agrotis ipsilon has been studied (9,10,11,12,13,14). 


The present study aimed to investigate the effectiveness of gamma 
irradiation on the development and reproduction of the greasy cutworm, 
Agrotis ipsilon. 


Materials and Methods 


Rearing technique:-The greasy cutworm strain used in the present study 
was taken from natural control laboratory at the National Center for 
Radiation Research and Technology, (NCRRT), Nasr City, Cairo, Egypt. 
Reared bean leaves, Ricinus communis were used for larval feeding under 
laboratory constant conditions at (22±2˚C and 65±5% relative humidity) 
and away from any intentional chemical pressure. Laboratory tests 
revealed its susceptibility. 


Irradiation process:- The irradiation process was performed using Gamma 
cell-40 (cesium-137 irradiation unit), at National Center for Radiation 
Research and Technology (NCRRT, Cairo). The dose rate was 0.59 Gry/min 
at the time of the present investigation. 


Full-grown pupae were irradiated with 3 substerilizing doses 50, 
100, and 150 Gy, the fecundity (No. of eggs laid/ ♀), %  of hatchability (No. 


of eggs hatched) were determined as in (15). % of sterility calculated as. 
(16), for this purpose, four crossing combinations were grouped in pairs 
and replicated 3 times: irradiated ♂♂  x irradiated ♀♀, nor    


irradiated ♀♀ , irradiated ♂♂ x norma          


combination was used as control. 


Hatchability %=
No.of hatched eggs 100


No. of eggs laid
×  







 


% Sterility =
a b100 ( 100)


A B
×


− ×
×


 where 


a=No. of eggs/female in treatment.             b=% hatchability in treatment. 


A= No. of eggs/female in control.                B==% hatchability in control. 


Results and Discussion 


1. Effect of substerilizing doses of gamma irradiation on some biological 
aspects of Agrotis ipsilon:- 


a. Irradiated as full-grown male and female pupae: 
Data given in Tables (1,2) showed the effect of three substerilizing 


doses of gamma irradiation (50,100 and 150 Gy) on the biological activity 
of F1 progeny resulted from irradiated  full- grown male and female 
pupae. 


As shown from the results in Table (1), the fecundity of irradiated 
females crossed with irradiated males was decreased by increasing the 
irradiation dose. Also, the statistical analysis revealed a significant 
decrease (p<0.05) in the mean number of eggs laid by irradiated females 
crossed with irradiated males, vs for the control. The decrease in 
hatchability % was dose dependent. Moreover, the sterility % which was 
induced by gamma irradiation was found to be positively correlated with 
the dose (Table 1). 


As shown in Table (1) the mean duration of the resulted larvae was 
significantly different (p<0.05) at any tested dose level compared to that 
of the non-irradiated (control) group. It prolonged at doses; 50 and 100 
Gy, respectively compared to control. Also, the mean duration of the 
resulted pupae prolonged also at 50 and 100 Gy, respectively compared to 
control. Generally, the larval or pupal duration prolonged as the dose level 
increased. 


 







 


Table(1): The effect of gamma irradiation on (fecundity, hatchability, 
sterility, larval and pupal duration) of F1 progeny resulted from 
irradiated males and females  pupae of A. ipsilon. 


Dose (Gy) 


Mean±S.D. 


Fecundity 
(eggs/♀) 


Hatchability                    
(%) 


Sterility          
(%)                               


Larval 
duration    
(Days) 


Pupal 
duration  
(Days)                      


Control 1172.3 ±64bcd 93.5 ±2.5bcd 0  ±0bcd 25.5 ±0.5bc 11  ±1c 
50 316 ±17.3ad 25.3 ±1.7acd 73.1 ±1.6acd 27  ±1ac 12 ±0.6 
100 250.7 ±28ad 13.5 ±1abd 78 ±2.7abd 28.7 ±0.5ab 13  ±1a 
150 50.3 ±10.5acd 0      ±0abc 100  ±0abc - - 


a  significant different for control at (p < 0.05). 


b significant different for (50 Gy) at (p < 
0.05). 


c significant different for (100 Gy) at (p < 0.05). 


d  significant different for (150 Gy)  at (p < 0.05). 


 


The percentage of larval and pupal mortality (Table 2) increased 
significantly (p<0.05) with the increase of doses as compared with the 
control. 


 


 


 


 


 


Table(2): The effect of gamma irradiation on (larval and pupal mortality, 
pupal and adult deformity, adult emergency and sex ratio)  of F1 progeny 
resulted from irradiated males and females  pupae of A. ipsilon. 


Dose 
(Gy) 


Mean±S.D.  


Larval 
mortalit


y (%) 


Pupal 
mortalit


y (%) 


Pupal 
deformity 


(%) 


Adult 
deformity 


(%) 


Adult 
emergency 


(%) 


Sex ratio (%) 


♂ ♀ 







 


Control 0.9 
±0.4bc 


0.8 
±0.06bc 0.4 ±0.2bc 0.5 ±0.1bc 99.2 


±0.06bc 
47.8 


±0.7bc 
52.2 


±0.7bc 


50 27  
±2.6ac 


37  
±3.8ac 14.2 ±1.9ac 25.5 ±1.7ac 63  ±3.8ac 59  


±1.7ac 
41  


±1.3ac 


100 40.6 
±1.3ab 


59.9 
±2.6ab 26.7 ±1.5ab 49.3 ±6ab 40.1 ±4.4ab 71  


±4.1ab 
29  


±2.5ab 
150 - - - - - - - 


a  significant different for control at (p < 0.05). 


b significant different for (50 Gy) at (p < 0.05). 


c significant different for (100 Gy) at (p < 0.05). 


d  significant different for (150 Gy)  at (p < 0.05). 


 


 The results in Table (2) indicated that the gamma irradiation was 
induced a significant (p<0.05) malformation percent among the resulted 
pupae and adults.  


A significant decrease (p<0.05) in the percentage of the resulted 
adults was induced by the gamma irradiation doses used, where the adult 
emergence reduced. This reduction increased at 100 Gy compared with 
control. 


The results also in Table (2) indicated that the sex ratio among the 
progeny of irradiated males and females seemed to be skewed to male 
side especially at 100 Gy.  


 


b. Irradiated as full-grown female pupae: 
Data given in Tables (3,4) showed the effect of three substerilizing 


doses of gamma irradiation (50,100 and 150 Gy) on the biological activity 
of F1 progeny resulted from irradiated  full- grown female pupae. 


As shown from the results in Table (3), the fecundity of irradiated 
females crossed with non-irradiated males was decreased by increasing 
the irradiation dose. Also, statistical analysis revealed a significant 
decrease (p<0.05) in the mean number of eggs laid by irradiated females 
crossed with non- irradiated males, compared with control. The decrease 
in hatchability % was dose dependent. Moreover, the sterility % which 







 


was induced by gamma irradiation was found to be positively correlated 
with the dose, (Table 3). 


 


Table(3): The effect of gamma irradiation on (fecundity, hatchability, 
sterility, larval and pupal duration) of F1 progeny resulted from 
irradiated females  pupae of A. ipsilon. 


Dose (Gy) 
Mean±S.D. 


Fecundity 
(eggs/♀) 


Hatchability                    
(%) 


Sterility          
(%)                               


Larval 
duration    
(Days) 


Pupal 
duration  
(Days)                      


Control 
1172 
±64bcd 


93.5 
±2.5bcd 


0   
±0bcd 


25.5 
±0.5 


11  
±1 


50 
402 


±13ad 
64.7 


±3.5acd 
68.7 


±0.9acd 26  ±1 11.3 
±0.6 


100 
304.3 
±19.9a 


54.1 
±1.7abd 


76.8 
±1.9abd 


26.6 
±1.5 


12 
±1 


150 
183 


±12ab 
0.7 


±0.4abc 
83.1 


±1.2abc - - 
a  significant different for control at (p < 0.05). 


b significant different for (50 Gy) at (p < 
0.05). 


c significant different for (100 Gy) at (p < 0.05). 


d  significant different for (150 Gy)  at (p < 
0.05). 


 


As shown in Table (3) the mean duration of the resulted larvae and 
pupae was non-significantly different (p<0.05) at any tested dose level 
compared to that of the non-irradiated (control) group. 


The percentage of larval and pupal mortality (Table 4) increased 
significantly (p<0.05) with the increase of doses used as compared with 
the control. 


 







 


Table(4): The effect of gamma irradiation on (larval and pupal mortality, 
pupal and adult deformity, adult emergency and sex ratio)  of F1 progeny 
resulted from irradiated females  pupae of A. ipsilon. 


Dose 
(Gy) 


Mean±S.D.  


Larval 
mortality 


(%) 


Pupal 
mortality 


(%) 


Pupal 
deformity 


(%) 


Adult 
deformity 


(%) 


Adult 
emergenc


y (%) 


Sex ratio (%) 


♂ ♀ 


Control 0.9 
±0.4bcd 


0.8 
±0.05bc 


0.4             
±0.2bc 


0.5            
±0.1bc 


99.2        
±0.05bc 


47.8 
±0.7bc 


52.2 
±0.7bc 


50 18.5 
±1.8acd 


29.2 
±5.4ac 


9.3             
±3.2ac 


4.7           
±0.6ac 


70.5                 
±4.9ac 


54.2 
±0.9ac 45.7 ±1a 


100 30.7 
±2.6abd 52 ±0.4ab 17.2  ±1.3ab 14.7              


±2.4ab 
47.9                


±0.4ab 
56              


±2ab 
43.8 
±2.3a 


150 100 ±0abc - - - - - - 
a  significant different for control at (p < 0.05). 


b significant different for (50 Gy) at (p < 0.05). 


c significant different for (100 Gy) at (p < 0.05). 


d  significant different for (150 Gy)  at (p < 0.05). 


 


The results in Table (4) indicated that gamma irradiation was 
induced a significant (p<0.05) deformity percent among the resulted 
pupae and adults. A significant decrease (p<0.05) in percentage of the 
resulted adults was induced by the gamma irradiation dependent on 
doses used, where the % of   adult emergence decreased at 50 Gy. This 
reduction increased at 100 Gy compared to control. 


The results also in Table (4) indicated that the sex ratio among the 
progeny of irradiated females crossed with non- irradiated male seemed 
to be skewed to male side especially at 100 Gy.  


 


c. Irradiated as full-grown male pupae: 
Data given in Tables (5,6) showed the effect of three substerilizing 


doses of gamma irradiation (50,100 and 150 Gy) on the biological activity 
of F1 progeny resulted from irradiated  full- grown male pupae. 







 


As shown from the results in Table (5), the fecundity of irradiated males 
crossed with non- irradiated females was decreased by increasing the 
irradiation dose. Also, the statistical analysis revealed a significant 
decrease (p<0.05) in the mean number of eggs laid by non-irradiated 
females crossed with irradiated males, compared for control. The 
decrease in hatchability % was dose dependent. Moreover, the sterility % 
which induced by gamma irradiation was found to be positively correlated 
with the dose (Table 5). 


 


Table(5): The effect of gamma irradiation on (fecundity, hatchability, 
sterility, larval and pupal duration) of F1 progeny resulted from irradiated 
males  pupae of A. ipsilon. 


Dose 
(Gy) 


Mean±S.D. 


Fecundity 
(eggs/♀) 


Hatchability                    
(%) 


Sterility          
(%)                               


Larval 
duration    
(Days) 


Pupal duration  
(Days)                      


Control 1172 ±64bcd 93.5 ±2.5bcd 0   ±0bcd 25.5  ±0.5 11 ±1c 
50 554.7 ±59.5ad 69.6 ±3.1acd 55 ±5.7acd 26.3 ±0.6 11.3 ±0.6 


100 476 ±25ad 57.6 ±1.9abd 61.2 ±2.4abd 27 ±1 12  ±1a 
150 254.7 ±18abc 0.8 ±0.4abc 76.5 ±1.7abc - - 


a  significant different for control at (p < 0.05). 


b significant different for (50 Gy) at (p < 
0.05). 


c significant different for (100 Gy) at (p < 0.05). 


d  significant different for (150 Gy)  at (p < 
0.05). 


As shown in Table (5) the mean duration of the resulted larvae was 
non-significantly different (p<0.05) at any tested dose level compared to 
that of the non-irradiated (control) group. Also, the mean duration of the 
resulted pupae significantly different (p<0.05) at dose level 100 Gy  
compared to the control.  


The percentage of larval and pupal mortality (Table 6) increased 
significantly (p<0.05) with the increase of doses as compared with the 
control. 


 







 


Table(6): The effect of gamma irradiation on (larval and pupal mortality, 
pupal and adult deformity, adult emergency and sex ratio)  of F1 progeny 
resulted from irradiated males  pupae of A. ipsilon. 


 


Dose 
(Gy) 


Mean±S.D.  


Larval 
mortality 


(%) 


Pupal 
mortalit


y (%) 


Pupal 
deformity 


(%) 


Adult 
deformity 


(%) 


Adult 
emergen
cy (%) 


Sex ratio (%) 


♂ ♀ 


Control 0.9  
±0.4bcd 


0.7 
±0.05bc 0.4 ±0.2bc 0.5 ±0.1bc 99.2 


±0.06bc 
47.8 


±0.7bc 
52.2 


±0.7bc 


50 18.9 
±1.1acd 


23.4 
±2.4ac 9.1 ±1.5ac 4.3 ±1.6ac 76.7    


±2.2ac 
52.5 


±1.1ac 
47.5 


±1.1ac 


100 27.6 
±1.6abd 


33.6 
±1.6ad 16.5 ±1.2ab 11 ±2.4ab 66.4   


±1.6ab 
56.2 
±1ab 


43.8 
±1.02ab 


150 100 ±0abc - - - - - - 
a  significant different for control at (p < 0.05). 


b significant different for (50 Gy) at (p < 0.05). 


c significant different for (100 Gy) at (p < 0.05). 


d  significant different for (150 Gy)  at (p < 0.05). 


 


 


The results in Table (6) indicated that the gamma irradiation 
induced a significant (p<0.05) deformity percent among the resulted 
pupae and adults.  


A significant decreased (p<0.05) in the percentage of the resulted 
adults was induced by the gamma irradiation doses used, where the %  
adult emergence decreased and this reduction increased at 100 Gy 
compared with control. The results also in Table (6) indicated that the sex 
ratio among the progency of irradiated males and females seemed to be 
skewed to male side especially at 100 Gy. 


As shown from the obtained results, gamma irradiation affected the 
different biological parameters studied (fecundity, egg-hatchability, larval 
and pupal mortality, larval and pupal duration, adult emergence, 
malformation and sex ratio) for A.ipsilon . The magnitude of this effect was 







 


found to differ according to the crossed sexes i.e. irradiated females x 
irradiated males > non-irradiated females x irradiated males, irradiated 
females x non-irradiated males) and according to the irradiation dose. 


 The three substerlizing doses of gamma-irradiation (50,100 and 150 
Gy) used in the treatment of full-grown pupae (males or females or males 
and females) significantly reduced fecundity egg-hatchability and the 
percentage of adult emerged. In addition, gamma –irradiation doses used 
induced a significant malformation percent among the resulted pupae and 
adults. 


However, the results indicated that the biological activity of gamma-
irradiation against A.ipsilon larvae was more remarkable when both crossed 
males and females were irradiated) followed by (irradiated females and 
non-irradiated males. According to La Chance (17) complete sterility in 
lepidoptera species requires high doses of radiation (200-400 Gy), 
meanwhile, lower doses offers considerable promise sterility for the control 
of lepidopterous pests. In agreement with the present results, Qureshi (18) 
reported that Pectinophora gassypiella (one-day-old adults) when gamma-
irradiated with doses of (50,100,150 and 200 Gy), the fecundity and fertility 
of P.gossypielle was dose-dependent. Females were more susceptible to 
gamma irradiation than males. In addition, the percentage of hatch of F1 of 
adults was higher from the irradiated males x non-irradiated females. 


  Makee and Soaur (19) exposed adult male Phthorimaea operculella 
to substerilizing doses of gamma irradiation (100, 150, and 200 Gy). Mean 
developmental time and the percentage mortality of the F1 progeny, at 
each examined dose, were higher than those of the control group. 
Fecundity and percentage fertility of F1 progeny were lower than those of 
the control group. Moreover, the sex ratio of the F1 progeny was skewed in 
favour of the males, which is comperable to the the sex ratio obtained in 
the present study. 


Concerning the studies which have been done by many authors on 
the effect of gamma radiation on biological aspects of A. ipsilon, similar 







 


findings were also obtained by El-kady (10). Adult emergence was reduced 
and the rate of malformation in survivors increased, as the radiation dose 
increased. Female fecundity was proportionately to the treatment dose. In 
consistent with the present results they found that treatment of both 
partners of mating pair reduced fertility more markedly than did treatment 
of either sex separately. In addition, Abd El -Hamid (14) exposing full- 
grown male and female pupae of  A. ipsilon to three doses of gamma 
irradiation ( 50, 100, 150Gy), reported that the average number of eggs did 
not significantly differ from untreated control at (50 and 100 Gy), which 
contradict the present results but it was significantly reduced at 150 Gy. 
However, data indicated that the percentage of egg hatch was increased at 
all tested mating combination of F1 in comparison with their P1, which is in 
contradiction with our results. 


       From the aforementioned discussion, it could be recommended that 
substerilizing doses of gamma irradiation may contribute to reduction in 
the application of synthetic insecticides, which in turn increases the 
opportunity for natural control of various important pests by irradiation. 
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 ةصالخ


بدا مشروع المكافحة المتكاملة لحشرة لعثة التمر وتهدف بالتركيز على استعمال طريقة الذكور العقيمة 


التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدي تضمن البحث على وسط غذائي للتربية ب 1995منذ 


المكثفة لآلفة و الطور المناسب للتشعيع و تحديد الجرعة اإلشعاعية المناسبة بدون تأثيرات سلبية. أما 


عثة حشرة  إمكانية استعمال تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة دراسة ب لقد اهتم البحث اذه


عدة أوساط   تاختبر . و التمور في بساتين الرمان  Ectomyelois ceratoniaeZellerالتمر


غذائية في السنوات األخيرة و بعد الصول إلى وسط غذائي يفي بالحاجة تم كذالك تحديد جرعة 


التشعيع بعد عدة تجارب لحين الوصول إلى أحسن جرعة و التي يمكن استعمالها تم التوصل إليها 


على كل خاصيات اآلفة  غراي من أشعة غاما 400ة جرع دراسة تأثيرغراي كما تمت 400 هي


المشععة و خاصة منها نقل اآلفة في المزرعة و جذب الذكور المعقمة للمصائد الفيرومونية  وحركية 


نثر الحشرات العقيمة طوال  تمو  .الحشرات الكاملة داخل بيوت من الناموسية توضع على األشجار


(ذكور مشعة/ذكور  1:5سم باستعمال طريقتي النثر اليدوي و النثر الميكانيكي وباعتماد نسبة نثر المو 


درسن أيضا خالل مدى  كما تم كذالك انجاز تصنيع آلة لنثر الذكور المعقمة ميكانيكيا وطبيعية).


  نسبة إصابة الثمار أثناء الجني. علىالذكور العقيمة  لآي استعما تأثير هذه التقنية 


بينت النتائج الحقلية نجاعة المكافحة البيولوجية باستعمال الحشرات العقيمة في الحد من مجتمعات 


الحشرة وفي تقليص نسبة إصابة الثمار عند الجني حيث بلغت نسب اإلصابة خالل مواسم 


في الحقل على التوالي  %6.5% و 12%، 20%، 26 ) 2005و ’2003,2004’ 2001(النثر


. أما فيما يخص على التوالي % في الحقل الشاهد30.5% و 30%، 30.5%، 32المعالج ضد 


 في معنوي انخفاض حدوث تأثير عمليات النثر على الحد من مجتمعات الحشرة، أظهرت النتائج


في الحقل المعالج مقارنة بالحقل الشاهد حيث بلغ  صطادةالم الذكور بالغات مجموعات مستوى


تم نقاش مشروع  عند الشاهد. 97في الحقل المعالج مقابل  50 هرياشمتوسط عدد الذكور المصطادة 


 تعميم هذه الطريقة في الواحات ومستلزماتها. 


Abstract 







 


This SIT program started since 1995 in cooperation with IAEA looking for 
suitable diet to undergo a mass rearing of the pest, to select the best stage 
for irradiation and to determine the appropriate dose for irradiation 
without any biological effect.   


This work was undertaken to study the use of the Sterile Insect Technique in 
controlling date moth Ectomyelois ceratoniae (Zeller) in pomegranate and 
date orchards. Since 1999 different research actions were conducted 
(research on diets, mass rearing, irradiation with different sources and 
different doses, marquage, dispersion……). In this study, we investigate a 
radiation dose of 400 Gray. We elaborate a release machine for the carob 
moth. Releases of sterile insects during spring and summer seasons were 
applied using hand and mechanical methods using a release-ratio 5:1 
(irradiated males: wild males). We investigate the impact of the irradiation 
dose on certain parameters of the treated adults (dispersion , copulation 
,attraction to pheromones……)  we also studied the impact of the Sterile 
Insect Technique on the percentage of fruit damage during the harvest. 


Field results showed the efficacy of the biological control using the sterile 
insects in the reduction of insect populations and decreases of percentages 
of fruit damage at harvest. Percentages of fruit damages were respectively 
26%, 20%, 12% and 6.5% in the treated field against 32%, 30.5%, 30% and 
30.5% in the control one. Concerning the impact of releases on population 
reductions, results indicated significant decreases in male´s captures 
between the treated and control fields. Mean numbers of catched males per 
traps and per month were respectively 50 and 97 males/trap/month in the 
treated and control fields. This SIT program was discussed in order to 
conduct this method on a large scale on date palm orchards in Tunisia. 
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مناطق واحات ة في خاص يقطاع التمور بدور بارز في تنمية النشاط ألفالحي و االقتصاد يضطلع


اإلنتاج ارتفاعا بنسبة  يتميز هذا القطاع بنسق نمو تصاعدي حيث سجلت نسبةالجنوب التونسي. و 


تحتل التمور التونسية المرتبة الرابعة من حيث الكميات المصدرة و  .]1[% مقارنة بالموسم الفارط 17


شهده القطاع من تطور فان العديد . ورغم ما ي]1[المرتبة األولى من حيث القيمة المادية للمداخيل 


تتعرض التمور أثناء فترات نموها إلى العديد من  من الصعوبات مازالت تحد من ازدهاره و نموه.


 Ectomyeloisالتمر عثة حشرةتعتبر  األمراض و اآلفات التي تؤثر سلبا على كمية و نوعية اإلنتاج.


ceratoniae و  ا المحصول في الواحات التونسيةذه من أهم و أخطر اآلفات الحشرية التي تصيب


ه الحشرة ذتلحق هكذلك في العديد من بلدان شمال إفريقيا و الشرق األوسط في الحقل و المخزن. 


حيث تبلغ نسبة اإلصابة في  ;والحمضيات    أيضا أضرارا جسيمة ببساتين الرمان و الفستق و اللوز


بالنسبة  التمور قطاع. ونظرا ألهمية ], 4 ,5 3 ، 2[ 90%و في الرمان  %20التمور حوالي 


مجتمعات  قليصبهدف الحد من اإلصابات و ت ةلصادرات التونسية, جربت العديد من طرق المكافحل


التي تمت على نطاق واسع  الحشرة. و شملت المكافحة الطرق الزراعية كتغليف العراجين بالناموسية


و المبيدات  الكيميائية  باستعمال المبيدات الحشرية , و المكافحة]8,7,6 [واحات الجريد و نفزاوة  في


ضد يرقات هده اآلفة   البيولوجية و تم استعمال بكتيريا باسيليس تيرانجيانسيس على نطاق واسع


ه الطرق ذهنتائج  لكن. ]12[المكافحة البيولوجية باستعمال األعداء الحيوية  ]11,10, 9[فضال عن


يتوجه نحو طرق جديدة للمكافحة من أهمها تقنية الحشرات مما جعل البحث  كانت شبه محدودة


 و التي هي شبه مناطق معزولة والتي يمكن استعمالها على نطاق واسع و خاصة في الواحات العقيمة


ه التقنية على ثالثة مراحل أساسية وهي التربية المكثفة للحشرة على ذ. و تعتمد ه]13،16,15,14[


 تحدث عقما كليا او عقما موروثا لحشرات المنتجة بجرعات كافيةائي اصطناعي و تشعيع اذوسط غ


بدأ هذا المشروع البحثي في تعقيم ذكور حشرة عثة ].19,18,17[ في المزارع بانتظام رهاشو أخيرا ن


بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد بحثي وذلك إلعداد وسط غذائي شبه  1990التمر منذ 


عثة التمر  وبعد الحصول على وسط غذائي يضمن تربية مكثفة لآلفة تمت تجربة اصطناعي لتربية 


كس) الموجودة في عدة مستشفيات ( صالح عزيز \كل أجهزت التشعيع المتاحة ( غاما او راي 


ومعهد باستور و المعهد الوطني للبحوث الزراعية). منذ إحداث و تشغيل وحدات التشعيع بالمركز 


تكنولوجيا النووية بتونس تم القيام بأبحاث لتحديد الجرعات المناسبة للتتشعيع بشرط الوطني للعلوم و ال







 


كما تم كذلك في نطاق هذا  ان يتم التشعيع بدون تأثيرات سلبية بيولوجية على الحشرات المعقمة.


الكاملة في عدة أعمار و بعدة جرعات من  ةالمشروع تمت تجربة تشعيع طور العذارى و طور الحشر 


شعيع و تم االختيار على تشعيع الحشرة الكاملة في بداية ظهورها لسهولة جمع الحشرات الكاملة الت


 ).12في مخازن التربية المكثفة(


من الناحية التطبيقية، وقعت تجربة هذه التقنية ميدانيا في العالم ضد اآلفات الحشرية المنتمية إلى  


 رتبة ثنائيات األجنحة


  ) (Diptera  المنتمية إلى رتبة حرشفيات األجنحة و الحشرات) (Lepidoptera )17يتميز  ). و


استعمال تقنية الذكور العقيمة بنمطين مختلفين وذلك حسب رتب الحشرات المراد تشعيعها. فيما 


 Full) (يخص حشرات ثنائيات أو مزدوجات األجنحة، فان الطريقة المعتمدة هي التعقيم الكلي 


Sterility  شفيات األجنحة فان الطريقة المعتمدة هي التعقيم الجزئيوأما حشرات حر) Sub-


Sterility/Partial Sterility/Inherited Sterility (]18  19و[. 


مواسم متتالية في  أربعةالتمر خالل  لحشرة عثة الحشرات العقيمة رثنتجربة  إلى بحثهذا ال هدف


خفض مجتمعات الحشرة  فيأشعة غاما  دراسة تأثير و حد حقول الرمان بضواحي تونس العاصمة.أ


 و نسبة إصابة الثمار عند الجني.


 


 


 مواد البحث و طرقه


هكتارا  30حوالي  مساحتها ).Punica granatum Lالتجربة الحقلية في مزرعة رمان ( تأنجز 


ي شتاء لطيف و ذه المنطقة بمناخ شبه جاف ذواقعة بالضاحية الشرقية لتونس العاصمة. تتميز ه


 مم يهطل معظمها خالل فصل الشتاء.  460ر ومتوسط أمطار سنوي يبلغ نحو صيف حا







 


اصطناعي يتكون من نخالة  شبه ائيذلى وسط غعالتمر حشرة عثة   تمت تربية: تربية الحشرات


%)، أمالح 2,3%), خميرة الجعة (10%), ماء (12%), قليسرين (12%), السكر (60القمح (


وتم إكثار هذه الحشرة في وحدة إنتاج متخصصة تتميز بظروف %). 3,7معدنية و أحماض أمينية (


سلسيس و نسبة رطوبة ˚1 ± 25) حيث بلغت درجة الحرارة   (Rearing conditionsتربية مثالية 


ا و  ب  1ساعة ظالم( شكل  12ساعة ضوء و  12)  Photoperiod (إضاءة % و 5 ±65تبلغ 


 ود.


 48و  24ت (ذكور و إناث) و التي تتراوح أعمارهن بين عرض الحشرات البالغا : تمتشعيع الحشرات


و  13( غراي 400و قد استعملت الجرعة . 60Coألشعة غاما المنبعثة من وحدة إشعاع  ساعة


وضعت الحشرات المشععة بعد دلك في المبرد ونقلت بالسيارة لكي تنثر في الحقل  .ج) 1)(شكل14


 شتداد الحرارة.التالي قبل ا مود لك في الصباح الباكر لليو 


 


: اعتمدت طريقتين لنثر الحشرات في الحقل:الطريقة األولى طريقة في الحقل ذكور المعقمةنثر ال


يدوية حيث يقوم العمال بنثر الحشرات يدويا بأتباع مسالك خاصة و معلمة بالحقل وذلك انطالقا من 


ر الحشرات باستعمال آلة نثر ). أما الطريقة الثانية،  فاعتمدت على نثRelease point (نقاط نثر 


 ا و ب ).  2صنعت خصيصا لها الغرض هي محمولة على السيارة و الجرار (شكل  


 


) لمتابعة Delta Trap (مصائد من نوع دلتا تراب  10: استعملت فةمتابعة ديناميكية مجتمعات اآل


 Pheromoneب جنسي اصطناعي (ذجاديناميكية مجتمعات الذكور للحشرة. تحتوي المصيدة على 


lure (  وتستبدل بعد كل أربعة  صفيحة ورقية مغطاة بمادة الصقةفي شكل كبسولة تثبت فوق


 ه و).  1أسابيع ( شكل 


 







 


: لتقييم تأثير عمليات النثر المتواصل للحشرات العقيمة على تقييم نسبة إصابة الثمار عند الجني
يث يحسب العدد اإلجمالي للثمار في ح  شجرة/هكتار 100نسبة إصابة الثمار عند الجني اختيرت 


كل شجرة (حمولة الشجرة) و عدد الثمار المصابة في كل شجرة. احتسبت نسبة إصابة الثمار 
 باستعمال المعادلة التالية


 X 100نسبة إصابة الثمار= (العدد اإلجمالي للثمار المصابة/الحمولة اإلجمالية لألشجار) 


 النتائج و المناقشة


 ور العقيمة المتواصل على ديناميكية مجتمع اآلفةنثر الذكتأثير  -1
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: معدل عدد الذكور المصطادة بالمصيدة و بالشهر في الحقل المعالج بالذكور 1الرسم البياني 


 العقيمة
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: معدل عدد الذكور المصطادة بالمصيدة و بالشهر في الحقل الشاهد2الرسم البياني   


 


عثة التمر. و يعتبر الجيل الرابع  ةد أربعة أجيال متتالية لحشر تواج 2و  1رقم  ةالبياني رسومال تبين


األهم من حيث العدد و أهمية اإلصابة بما أنه يتزامن مع مرحلة نضج الثمار. و تشير النتائج 


تقنية النثر المتواصل للحشرات العقيمة قد أسهم في خفض  أن 2و  1الممثلة بالرسمين البيانيين 


ل المعالج مقارنة بالحقل الشاهد. فقد بلغ معدل عدد الذكور المصطادة في مجتمعات الحشرة في الحق


ذكر/مصيدة/الشهر بالنسبة لألجيال األربعة السنوية مقارنة  73و  59و  39و  10الحقل المعالج 


ذكر/مصيدة/الشهر بالنسبة لألجيال األربعة السنوية في حقل الشاهد.  113و  79و  59و 31ب  


يؤثر على سياق عملية انخفاض عدد الذكور بالحقل المعالج يمكن أن أن  نمويمكن أن نستنتج 


 و يمثل بالتالي طريقة ناجعة في القضاء على هذه اآلفة. ه الحشرةذالتزاوج عند ه


 التمر حشرة عثة ه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات المماثلة المجرات على ذوتتفق ه


ت العقيمة قد ساهمت بصفة معنوية في تقليص أعداد الذكور حيث أن عملية نثر الحشرا ]8،10[







 


للحشرة. إضافة إلى ذلك، بينت بعض األبحاث أن استعمال مصائد الجاذب الجنسي االصطناعي 


 .]21[ و ]20[لهذه الحشرة  لصيد المكثفلطريقة ك هاتطوير يمكن اعتمادها و 


 


 عند الجني (الرمان)تقنية النثر المتواصل على نسبة إصابة الثمار تأثير . 2
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: تقييم نسبة إصابة الثمار عند الجني في حقلي الشاهد و المعاج3 الرسم البياني  


 


 400النثر المتواصل للحشرات العقيمة باستعمال الجرعة االشعاعية أن  3البياني رقم  رسميبين ال


الثمار عند الجني غراي خالل أربعة مواسم متتالية قد ساهم بصفة معنوية في خفض نسبة إصابة 







 


%، 30.5%، 32% في الحقل المعالج ضد 6.5% و 12%، 20%، 26فقد بلغت نسب اإلصابة 


 . % في الحقل الشاهد30.5% و 30


أن عمليات نثر الحشرات  حيث ]25و  24و 23و  22[ه النتائج مع ما وجده آخرون ذتتفق هو 


   Cydia pomonella و   Lymantria dispar و Heliocoverpa zeaالعقيمة المجرات  ل:  


من ناحية أخرى، يمكن أن نستنتج قد أدت الى تقليص كبير في نسب إصابة الثمار عند الجني. و 


التمر بما أن اإلناث العقيمة  حشرة عثة ر المتزامن إلناث و ذكورثه النتائج جدوى النذمن خالل ه


تزاوج معها في الحقل مما يسهم في ب الذكور و الذفي الحقول تحافظ على مقدرتها في ج تنثرالتي 


 . من نسبة إصابة الغالل عند الجني تقليلخفض مجتمعات الحشرة تدريجيا و 


 


 االستنتاجات


استعمال تقنية النثر المتواصل للحشرات العقيمة لحشرة عثة التمر ل  نأ هذا البحثتائج نأثبتت 


آلفة و كذلك خفض بنسبة معنوية من لمواسم متتالية يمكن أن يسهم في التقليص من مجتمعات هذه ا


ونجاعة هذه الطريقة تكمن في االستعمال على نطاق واسع ولعدة نسبة إصابة الثمار عند الجني.


  مواسم متتالية.


غراي التي تعد  400نجاعة تشعيع حشرات عثة التمر بالجرعة االشعاعية  الحقلية الدراسة برهنت


 Female)العقم الكلي لدى اإلناث  كور وعند الذ جرعة كافية إلحداث العقم الجزء


radiosensible)  


أن اإلناث المشععة حيث جاذبية اإلناث. فيال تؤثر سلبا . بينت النتائج أيضا أن هذه  الجرعة 


 .ب الذكور بشكل مشابه لجاذبية اإلناث الطبيعيةذغراي حافظت على قدرتها في ج 400بجرعة 


ريقة مكافحة فعالة تستعمل علي نطاق واسع في الواحات لتطوير هذا المشروع  حتى يؤدي إلي ط


حل مشكلة الحشرات المتأتية من التربية المكثفة في فترة سبات اآلفة في الحقل و  –التونسية يجب 


ذلك الجتناب توقف و حدة التربية في هذه الفترة من ناحية و من ناحية أخرى أظهرت األبحاث 







 


الحشرات التي يتم تخزينها في فترة سبات اآلفة تكون أنجع عبد المجرات على حشرة دودة التفاح أن 


فضال عن تطوير مكونات –تعقيمها و نشرها من الحشرات المتأتية من التربية المكثفة المستمرة. 


 –الجاذب الجنسي للحشرة في مختبر مختص في اليابان لتصبح فاعليتها تضاهي اإلناث العذارى 


تتم في نفس وحدة التربية الن جمع الحشرات الكاملة يتم في غرفة ذات كذلك طريقة التشعيع الزم أن 


درجة حرارة منخفضة ( صفر درجة) و من األفضل أن يتم تشعيع الحشرات في نفس الغرفة لتشعيع 


 كميات كبيرة من الحشرات في وقت وجيز.
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إمكانية استعمال تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة عثة دراسة البحث ب اذاهتم ه


 ه الدراسة تأثيرذفي ه اختبرنا) في بساتين الرمان. Ectomyelois ceratoniae )Zellerالتمر


ستعمال طريقتي النثر وقع نثر الحشرات العقيمة طوال الموسم با غراي من أشعة غاما. 400ة جرع


(ذكور مشعة/ذكور طبيعية). درسنا أيضا خالل  1:5اليدوي و النثر الميكانيكي وباعتماد نسبة نثر 


 هذا العمل مدى تأثير هذه التقنية في نسبة إصابة الثمار أثناء الجني. 


من مجتمعات بينت النتائج الحقلية نجاعة المكافحة البيولوجية باستعمال الحشرات العقيمة في الحد 


الحشرة وفي تقليص نسبة إصابة الثمار عند الجني حيث بلغت نسب اإلصابة خالل مواسم النثر 


% في 30.5% و 30%، 30.5%، 32% في الحقل المعالج ضد 6.5% و %12، %20، 26


 الحقل الشاهد. أما فيما يخص تأثير عمليات النثر على الحد من مجتمعات الحشرة، أظهرت النتائج


في الحقل المعالج مقارنة  صطادةالم الذكور بالغات مجموعات مستوى في معنوي نخفاضا حدوث


عند  97في الحقل المعالج مقابل  50 شهريابالحقل الشاهد حيث بلغ متوسط عدد الذكور المصطادة 


  الشاهد.


 


Abstract 


This work was undertaken to study the use of the Sterile Insect Technique in 
the control of the date moth Ectomyelois ceratoniae (Zeller) in pomegranate 
orchard. In this study, we investigate a radiation dose of 400 Gray. Releases 
of sterile insects during the whole season were applied using hand and 
mechanical methods using a release-ratio 5:1 (irradiated males: non 
irradiated male). We also studied the impact of the Sterile Insect Technique 
on the percentage of fruit damage at harvest. 


Field results showed the efficacy of the biological control using the sterile 
insects in the reduction of insect populations and decreases of percentages 
of fruit damage at harvest. Percentages of fruit damages were respectively 







 


26%, 20%, 12% and 6.5% in the treated field against 32%, 30.5%, 30% and 
30.5% in the control one. Concerning the impact of releases on population 
reductions, results indicated significant decreases in male´s captures 
between the treated and control fields. Mean numbers of catched males per 
traps and per month were respectively 50 and 97 males/trap/month in the 
treated and control fields. 


 


 المقدمة


مناطق واحات خاصة في  يقطاع التمور بدور بارز في تنمية النشاط الفالحي و االقتصاد يضطلع


اإلنتاج ارتفاعا بنسبة  يتميز هذا القطاع بنسق نمو تصاعدي حيث سجلت نسبةالجنوب التونسي. و 


رابعة من حيث الكميات المصدرة و تحتل التمور التونسية المرتبة ال .]1[% مقارنة بالموسم الفارط 17


. ورغم ما يشهده القطاع من تطور فان العديد ]1[المرتبة األولى من حيث القيمة المادية للمداخيل 


تتعرض التمور أثناء فترات نموها إلى العديد من  من الصعوبات مازالت تحد من ازدهاره و نموه.


 Ectomyeloisالتمر عثةتعتبر  ة اإلنتاج.األمراض و اآلفات التي تؤثر سلبا على كمية و نوعي


ceratoniae و  ا المحصول في الواحات التونسيةذمن أهم و أخطر اآلفات الحشرية التي تصيب ه


ه الحشرة أيضا أضرارا جسيمة ببساتين ذتلحق هكذلك في العديد من بلدان شمال إفريقيا و الشرق. 


. ونظرا ألهمية ]3، 2[% 20في التمور حوالي الرمان و الفستق و اللوز حيث تبلغ نسبة اإلصابة 


بهدف الحد من اإلصابات  ةلصادرات التونسية, جربت العديد من طرق المكافحلبالنسبة  ا القطاعذه


, و ]4[مجتمعات الحشرة. و شملت المكافحة الطرق الزراعية كتغليف العراجين بالناموسية  قليصو ت


و المكافحة البيولوجية باستعمال األعداء الحيوية  ]5[الحشرية  المكافحة الكيميائية  باستعمال المبيدات


مما جعل البحث يتوجه نحو طرق جديدة للمكافحة من  رجوةه الطرق لم تعط النتائج المذه لكن. ]6[


ه التقنية على ثالثة مراحل أساسية وهي التربية ذ. و تعتمد ه]7،8[أهمها تقنية الحشرات العقيمة 


و أخيرا  ائي اصطناعي و تشعيع الحشرات المنتجة بجرعات كافيةذوسط غ المكثفة للحشرة على


من الناحية التطبيقية،وقعت تجربة هذه التقنية ميدانيا ضد اآلفات  ].9[ في المزارع بانتظام رهاشن


و الحشرات المنتمية إلى رتبة حرشفيات  Diptera) (الحشرية المنتمية إلى رتبة ثنائيات األجنحة  







 


يتميز استعمال تقنية الذكور العقيمة بنمطين مختلفين وذلك حسب  . وLepidoptera) (األجنحة 


رتبة الحشرات المراد تشعيعها. فيما يخص الحشرات ثنائيات أو مزدوجات األجنحة، فان الطريقة 


وأما الحشرات حرشفيات األجنحة فان الطريقة المعتمدة  Full Sterility) (المعتمدة هي التعقيم الكلي 


 ]Sub-Sterility/Partial Sterility/Inherited Sterility (]10 (ي التعقيم الجزئيه


حد حقول أمواسم متتالية في  أربعةالتمر خالل  عثةلالحشرات العقيمة  رثنتجربة  بحثفي هذا ال تم


انخفاض مجتمعات  فيهدف البحث إلى دراسة تأثير أشعة غاما  و الرمان بضواحي تونس العاصمة.


 و نسبة إصابة الثمار عند الجني. الحشرة


 


 مواد البحث و طرقه


هكتارا واقعة  30) تمسح حوالي .Punica granatum Lالتجربة الحقلية في مزرعة رمان ( تأنجز 


ي شتاء لطيف و صيف ذه المنطقة بمناخ شبه جاف ذبالضاحية الشرقية لتونس العاصمة. تتميز ه


 يهطل معظمها خالل فصل الشتاء. مم  460حار ومتوسط أمطار سنوي يبلغ نحو 


 


اصطناعي يتكون من نخالة القمح  شبه ائيذلى وسط غعالتمر عثة  وقع تربية: تربية الحشرات


%)، أمالح معدنية و 2,3%), خميرة الجعة (10%), ماء (12%), قليسرين (12%), السكر (60(


تتميز بظروف تربية مراقبة وقع اكثار هذه الحشرة في وحدة انتاج مختصة %). 3,7أحماض أمينية (


Rearing controlled conditions)   سلسيس و نسبة رطوبة ˚1 ± 25) حيث تبلغ درجة الحرارة


 ساعة ظالم. 12ساعة ضوء و  Photoperiod  (12 ( و تقسيم ضوئي% 5 ±65تبلغ 


و  24 الحشرات البالغات (ذكور و اناث) و التي تتراوح أعمارهن بين : تم تعريضتشعيع الحشرات


توضع  غراي. 400و قد استعملنا الجرعة . 60Coألشعة غاما المنبعثة من وحدة إشعاع  ساعة 48







 


الحشرات المشععة بعد لك في المبرد ويقع حملها بالسيارة لكي تنثر في الحقل و لك في الصباح 


 الباكر قبل اشتداد الحرارة.


 


ت في الحقل: طريقة يدوية حيث يقوم : وقع اعتماد طريقتين لنثر الحشرانثر الحشرات في الحقل


 (العمال بنثر الحشرات يدويا بأتباع مسالك خاصة و معلمة بالحقل وذلك انطالقا من نقاط نثر 


Release point أما الطريقة الثانية، فقد وقع نثر الحشرات باستعمال آلة نثر و قع صنعها .(


 خصيصا لها الغرض ويقع تركيبها بالجرار. 


 


) Delta Trap (مصائد من نوع دلتا تراب  10: وقع استمال يكية مجتمعات الحشرةمتابعة دينام


ب جنسي اصطناعي ذجالمتابعة ديناميكية المجتمعات الذكورية للحشرة. تحتوي المصيدة على 


)Pheromone lure (  صفيحة ورقية مغطاة بمادة الصقةفي شكل كبسولة يقع تثبيتها فوق 


 وتستبدل أسبوعيا. 


 


: لتقييم تأثير عمليات النثر المتواصل للحشرات العقيمة على نسبة إصابة الثمار عند الجنيتقييم 


حيث يحسب العدد الجملي للثمار في   شجرة/هكتار 100نسبة إصابة الثمار عند الجني وقع اختيار 


 كل شجرة (حمولة الشجرة) و عدد الثمار المصابة في كل شجرة. يقع اثر ذلك احتساب نسبة إصابة


 الثمار باستعمال المعادلة التالية


 X 100نسبة إصابة الثمار= (العدد الجملي للثمار المصابة/الحمولة الجملية لألشجار) 


 


 النتائج و المناقشة
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: معدل عدد الذكور المصطادة بالمصيدة و بالشهر في الحقل الشاهد2الرسم البياني   


 


تواجد أربعة أجيال متتالية لعثة التمر. و يعتبر الجيل الرابع األهم  2و  1رقم  ةالبياني رسومال بينت


. و تشير النتائج الممثلة من حيث العدد و أهمية اإلصابة بما أنه يتزامن مع مرحلة نضج الثمار


تقنية النثر المتواصل للحشرات العقيمة قد أسهم في تخفيض مجتمعات  أن 2و  1بالرسمين البيانيين 


الحشرة في الحقل المعالج مقارنة بالحقل الشاهد. فقد بلغ معدل عدد الذكور المصطادة في الحقل 


 59و 31جيال األربعة السنوية ضد ذكر/مصيدة/الشهر بالنسبة لأل 73و  59و  39و  10المعالج 


ويمكننا أن ذكر/مصيدة/الشهر بالنسبة لألجيال األربعة السنوية في الحقل الشاهد.  113و  79و 


ه ذيؤثر على سياق عملية التزاوج عند هانخفاض عدد الذكور بالحقل المعالج يمكن أن ا أن إذنستنتج 


 هذه اآلفة. و يمثل بالتالي طريقة ناجعة في القضاء على الحشرة


 ]8،10[ التمر عثةه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات المماثلة المجرات على ذوتتفق ه


حيث أن عملية نثر الحشرات العقيمة قد ساهمت بصفة معنوية في تقليص المجتمعات الذكورية 







 


ناعي للحشرة. إضافة إلى ذلك، بينت بعض األبحاث أن استعمال مصائد الجاذب الجنسي االصط


 .]12[ و ]11[لهذه الحشرة  لصيد المكثفلطريقة ك هاتطوير يمكن اعتمادها و 


 


 تقنية النثر المتواصل على نسبة إصابة الثمار عند الجنيتأثير . 2
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 : تقييم نسبة إصابة الثمار عند الجني في الحقلين الشاهد و المعاج3الرسم البياني 


 


غراي خالل  400النثر المتواصل للحشرات العقيمة باستعمال الجرعة أن  3البياني رقم  رسميبين ال


أربعة مواسم متتالية قد ساهم بصفة معنوية في تخفيض نسبة إصابة الثمار عند الجني فقد بلغت 







 


% و 30%، 30.5%، 32% في الحقل المعالج ضد 6.5% و 12%، 20%، 26نسب اإلصابة 


 . % في الحقل الشاهد30.5


أن عمليات نثر الحشرات  حيث ]16و  15و 14و  13[تائج مع ما وجده آخرون ه النذتتفق هو 


قد    Cydia pomonella و   Lymantria dispar و Heliocoverpa zeaالعقيمة المجراة  ل:  


من ناحية أخرى، يمكننا أن نستنتج من أدت الى تقليص كبير في نسب إصابة الثمار عند الجني. و 


رها ثالتمر بما أن اإلناث العقيمة التي يتم ن عثةر المتزامن إلناث و ذكور ثى النه النتائج جدو ذخالل ه


ب الذكور و التزاوج معها في الحقل مما يسهم في تخفيض ذفي الحقول تحافظ على مقدرتها في ج


 . مجتمعات الحشرة تدريجيا و بالتالي التخفيض من نسبة إصابة الغالل عند الجني


 


 االستنتاجات


استعمال تقنية النثر المتواصل للحشرات العقيمة لعثة التمر لعدة مواسم  نأ هذا البحثئج تانأثبتت 


متتالية يمكن من التقليص من مجتمعات هذه اآلفة و كذلك يخفض بصفة معنوية من نسبة إصابة 


 الثمار عند الجني. 


تعتبر جرعة كافية  غراي التي 400نجاعة تشعيع حشرات عثة التمر بالجرعة  الحقلية الدراسة برهنت


ال العقم الكلي لدى اإلناث. بينت النتائج أيضا أن هذه  الجرعة  تسبب العقم الجزئي عند الذكور و


غراي حافظت على قدرتها في  400أن اإلناث المشععة بجرعة حيث جاذبية اإلناث. فيتؤثر سلبا 


 .ب الذكور بشكل مشابه لجاذبية اإلناث الطبيعيةذج
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 خالصة                                              


هي من أشعة غاما  ثالث جرعات، إلى Cydia pomonella (L.)عرضت فراشة ثمار التفاح،    


غري. وضعت اإلناث في الحقل ضمن كبسوالت مثقبة داخل مصائد وبمعدل  350و   250 ،0


.  بينت نتائج هذه الدراسة 2م 2×  2أنثى/مصيدة وحررت الذكور في وسط الحقل في مربع أبعاده 


درة اإلناث على جذب الذكور المحررة تناسب عكسًا مع الجرعة التي تعرضت لها تلك اإلناث، أن ق


 350و  250% وذلك عند إناث كل من الشاهد،  6.6، 12.2، 16.8حيث بلغت نسب االصطياد 


غري على التوالي. بخالف ذلك فقد أحذت النتائج منحى معاكس في قدرة الذكور على االنجذاب 


 350و  250% وذلك لذكور كل من الشاهد،  16.8، 11.8، 4.9نسب اصطيادها  لإلناث وبلغت


غري على التوالي. كما بينت النتائج أيضًا أن متوسط عدد الذكور البرية التي اصطيدت في المصائد 


التي تحوي على إناث الشاهد بلغ خمسة أضعاف العدد الذي اصطيد في المصائد التي تحوي على 


  غري. 350إناث الجرعة 







 


                                       Abstract 


   Codling moth Cydia pomonella L. males and females were 


exposed to three levels of gamma radiation (0, 250 and 350 Gy). 


Females were used in pheromone traps (instead of pheromone 


capsules) inside wire cages at a rate of one female / trap. Males 


were released in a 2 × 2 m square in the middle of the orchard and 


the number of caught males (wild and released ) in female baited 


traps was recorded. Results showed an inverse relationship 


between radiation dose and the ability of females to attract males 


(wild and released). Contrary to that, result showed that the 


higher the dose, the lower was the number of males caught in 


female baited traps.         


 مقدمـة                                                


اهتم العديد من الباحثين خالل العقود القليلة الماضية بموضوع المكافحة الوراثية       
لفراشة ثمار التفاح, فقد بدأت أولى الدراسات الحقلية حول تطبيق تقنية الحشرات العقيمة 


، وبعد تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال،  [1] 1960في مكافحة هذه الحشرة في عام 
هكتارًا، تبين من  40ت  الحقلية على نطاق أوسع وفي مساحة تزيد عن توالت الدراسا


خاللها إمكانية استثمار هذه الطريقة لتكون إحدى البدائل اآلمنة في مكافحة تلك اآلفة 
أهم  1973في عام  Butt  . وضع [2]  بعيدًا عن االستعمال المكثف للمبيدات الكيميائية


  Proverbs، كما راجع  [3] اح هذه الطريقةالشروط الواجب مراعاتها لتحقيق نج
 ،[4] موضوع إحداث العقم عند الحشرة وٕامكانية تطبيقه في مكافحتها 1982 وآخرون عام


وآخرون العوامل التي تؤثر على القدرة التنافسية لفراشة ثمار التفاح   Bloemودرس 
ة فراشة ثمار التفاح . بدأ تطبيق تقنية الحشرات العقيمة في مكافح[5] العقيمة باألشعة







 


بهدف استئصالها من منـاطق زراعـة التفاح في  1994على نطاق واسع في كندا عام 
، حيث أقيمت منشأة لتربيتها [6] مقاطعة برتش كولومبيــا على ساحل المحـيط الهــادي


مليون حشرة أسبوعيًا، ونتيجة للمتابعة المستمرة في  14على بيئة اصطناعية تنتج  نحو 
، ورغم العديد 2000و  1994ق الحشرات العقيمة خالل المواسم الممتدة مابين عام إطال 


من الصعوبات التي اعترضت البرنامج، فقد انخفض متوسط عدد الذكور المصطادة في 
إلى  1995فراشة/مصيدة/ أسبوع في الجيل األول من عام  13المصائد الفرمونية من 


، وانخفضت كمية المبيدات المستعملة في 2000فراشة في الجيل نفسه من عام  0.08
طن في موسم عام  3إلى أقل من  1995طن في موسم عام  23المكافحة من حوالي 


. أما على المستوى المحلي ( في سورية)، فقد تمكن المهتمون في هذا [7] 2000
ا المجال من تربية الساللة المحلية لفراشة ثمار التفاح على بيئة اصطناعية محلية، مم


أتاح المجال لتربية وٕانتاج أعداد كبيرة منها مخبريًا، وقد ساهم ذلك في إجراء عدد من 
الدراسات المخبرية والحقلية، بهدف اإللمام بكافة الجوانب المتعلقة بالحشرة وخاصًة ما 
يتعلق باختبار صفاتها الحيوية, إضافة إلى دراسة حساسيتها ألشعة غاما وتأثير العوامل 


يعتمد نـجاح ]  9و  8 [ حيويتها وقدرتها على االنتشار في الحقل، وغير ذلك البيئية في
تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة آفة ما ، على إنتـــاج أعـداد هائلة من ذكورها، ثم 
اعقامها وٕاطالقها في الحقول بحيث تحقق القدرة على منافسة مثيالتها من الذكور 


لتفاح، فإن الحشرات العقيمة ينبغي أن تطلق بنسبة تفوق الطبيعة، وفي حالة فراشة ثمار ا
(تطلق الفراشات العقيمة ذكورًا وٕاناثًا  ]  12و  11و  10 [ الذكور الطبيعية بأربعين ضعفاً 


معًا في حالة الحشرة المدروسة). أولت الدراسات التي تناولت تقنية الحشرات العقيمة 
مًا كبيرًا لدور المنافسة بين الذكور المحررة كوسيلة من وسائل المكافحة الذاتية، اهتما


والذكور البرية في تزاوجها مع اإلناث البرية، وقد توصلت معظم تلك الدراسات إلى أن أهم 
العوامل التي تعزز من تلك المنافسة هي إطالق الذكور العقيمة بأعداد كبيرة تفوق 


مدة كافية كي تتمكن من التزاوج مثيالتها الذكور البرية، وقدرتها على التكيف و البقاء ل
مع اإلناث الطبيعية، إضافة لقدرتها على الطيران واالنتشار. وبالرغم من أن األبحاث 
السابقة تطرقت إلى دراسة كافة هذه العوامل، إال أنها أغفلت الجـانـب المتعلق بانجذاب 


ين الذكور المشععة الذكور الطبيعية إلى اإلناث المشععة ومقارنته باالنجذاب الذي يحصل ب







 


واإلناث المشععة بعد تحريرهما في الحقل، حيث ال تتوفر حتى اآلن طريقة عملية يمكن 
بواسطتها فصل الذكور عن اإلناث بالنسبة لفراشة ثمار التفاح. تهدف هذه الدراسة إلى 
إلقاء الضوء على قدرة إناث فراشة ثمار التفاح المشععة على جذب الذكور المشععة 


عية في الحقل، مما سيمكننا من التعرف على التأثير الناجم عن األشعة المؤينة في والطبي
 عملية التنافس بين الجنسين  أثناء تطبيق تقنية الحشرات العقيمة. 


 
 


 المواد والطرائق
نفذت هذه التجربة في أحد بساتين التفاح المجاورة للوحدة اإلرشادية الزراعية في  :الموقع


كم  60لمنطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق. يقع البستان على بعد سرغايا التابعة 
 1450، وعلى ارتفاع 10/33وخط عرض  6/36شمال غرب مدينة دمشق على خط طول 


ملم.  572م فوق مستوى سطح البحر، ويبلغ معدل الهطول السنوي في المنطقة حوالي 
نمًا، يجاوره، من كافة دو  16بلغت مساحة البستان الذي نفذت فيه التجربة حوالي 


سنة ومتوسط  23الجهات، بساتين من التـفاح واألجاص. يبلغ عمر األشجار حوالي 
م وهي خليط من صنفي الغولدن والستاركنج وقد زرعت على خطوط  4.3ارتفاعها حوالي 


 م .  5×5بمسافة 
ربيتها تم الحصول على الحشرات المستعملة في هذه الدراسة بت  :إعداد حشرات التجربة


° م 2±  27على بيئة اصطناعيـــة محلية وفق الطريقة المتبعة في مخابرنا في درجة حرارة 
. أخرجت من البيئة أعداد كافية [8]     ساعة إضاءة 16و  % 5±  50ورطوبة جوية 


للتجربة وهي بطور العذارى، ثم فصلت الذكور عن اإلناث تحت المكبرة، ووضعت كل 
سم. أدخل كل طبق إلى صندوق  20في طبق بتري مفتوح قطره مجموعة منها على حدا 


) سم ووضع كال الصندوقين ضمن  40×  30×  20شفاف من البالكسي غالس أبعاده (
نفس الظروف السابقة بهدف الحصول على فراشات عذارى من كال الجنسين. جمعت 


دا في ساعة ووضع كل جنس على ح 48الفراشات بعد خروجها وهي بعمر ال يتجاوز 
سم. وزعت الذكور في ثالثة أطباق بتري وبمعدل  10×  8علبة بالستيكية شفافة أبعادها 


 إناث/ طبق. 10ذكر/طبق، بينما وزعت اإلناث في ثالثة أطباق أخرى بمعدل  300







 


وضعت األطباق الحاوية على الفراشات المراد تشعيعها في بيشر : تشعيع الفراشات وتعليمها
نبها بقطع من الجليد كي تبقى الفراشات في حالة ساكنة أثناء عملية وأحيطت من كافة جوا


الذي بلغ معدل الجرعة  60المنبع المشع كوبالت  ذاتالتشعيع، ثم أدخلت في خلية غاما 
. عرض طبقين أحدهما يحوي على  غري/ دقيقة 20.3فيه وقت إجراء التجربة حوالي 


ما عرض طبقين آخرين كل منهما يحويان غري، ك 250الذكور واآلخر على اإلناث للجرعة 
غري، فيما ترك الطبقين المتبقيين دون تشعيع  350على أحد الجنسين السابقين للجرعة 


ليستعمال كشاهد. أجريت، عقب االنتهاء من التشعيع، عملية تعليم الذكور من خالل 
 ) والتي تمتلك(Day-Glo Color, Cleveland, OHتلوينها ببودرة الفلوريسنس 


غري باللون  350، حيث لونت ذكور الجرعة UVخاصية التألق عند تعرضها ألشعة الـ 
غري باللون البرتقالي، وذكور الشاهد باللون األخضر. وقد  250األحمر، وذكور الجرعة 


: المصائد والكبسوالت إعداد  . [13] فراشة 100ملغ /  0.6أضيفت المادة الملونة بمعدل 
أغـطيــة   سم، ذات 3×  3ة شفافة اسطوانية الشــكل أبــعادها أعدت كبسوالت بالستيكي


 وقواعد شبكية الستخدامها في حجز اإلناث،وزودت بمشجب معدني يساعد في تعليقها
داخل المصائد المستعملة من نـوع دلتـا و زودت المصائد بشريط الصق يعمل على أسر 


 ه  اإلناث المحتجزة داخل الكبسوالت. الذكور المنجذبة تحت تأثــير الفرمون الذي ستــحرر 
 15سعتها   ( Thermos)استعملـت حافظة حـرارية نقل الفراشات إلى موقع تنفيذ التجربة :


لتر لنقل الـفراشات بـحالة مبردة إلى موقـــــع التجربة بعد إن زودت بـثالثة لترات من قطع 
وضعت الفراشات داخل الحافظة ْم.   2 ± 5الجليد التي أدت إلى خفض درجة حرارتها إلى 


سم وذات أغطية محكمة  4×  6وهي ضمن علب بالستيكية اسطوانية الشكل قياسها 
 اإلغالق. 


أجريت في الحقل عملية نقل اإلناث المبردة إلى  تعليق اإلناث ورصد الذكور في الحقل :
الكبسوالت إناث من كل جرعة وعلقت  4داخل الكبسوالت، وبمعدل أنثى/ كبسولة، استعملت 


داخل المصائد، ثم وزعت المصائد اإلثنتي عشر بشكل عشوائي في الحقل على محيط 
سم في الجهة المقابلة  160م، وعلقت على األشجار على ارتفاع  75مربع طول ضلعه 


م بين كل مصيدة وأخرى.  أطلقت في نفس الوقت كافة الذكور  25لمركز المربع، وبمسافة 
 025و  0خضر والبرتقالي واألحمر) والمقابـلة على التـوالي للجرعات ( بألوانها الثالثة (األ







 


) غري، ونشرت وهي مبردة داخل المربع المحاط بالمصائد وضمن بقعة تقع في  350و 
. سحبت كافة اللواصق بعد ثالثة أيام من عملية ²م 2منتصفه وعلى مساحة ال تتجاوز 


، بعد إن ميزت ألوانها الثالثة في جو مظلم، اإلطالق، وأحصيت أعداد الذكور العالقة بها
 300.   كررت عمليتي إطالق الذكور( UVبواسطة جهاز كهربائي مزود بمصباح أشعة 


ذكر/ جرعة) وتبديل اإلناث العذارى داخل الكبسوالت، ثالث مرات، خالل المواعيد التالية ( 
أليام المذكورة على )، وقد بلغ متوسط درجة الحرارة خالل ا2008/ 7/7، 19/6، 21/5


) ْم، والتي تم الحصول عليها من محطة أرصاد سرغايا الواقعة  29، 26، 24التوالي ( 
 م شمال شرق موقع التجربة. 400على بعد حوالي 


حسبت النسبة المئوية ألعداد الذكور العالقة من كل جرعة، وأخذ  التحليل اإلحصائي:    
كما حسب متوسط عدد فراشات الذكور الطبيعية  متوسطها الناتج عن اإلطالقات الثالث،


التي تم اصطيادها في نفس المصائد. طبق برنامج تحليل التباين لمعرفة الفروق المعنوية 
 % .  5بين األرقام الناتجة على مستوى ثقة 


/ بأن المصائد التي تحوي على إناث الشاهد قد 1توضح النتائج الواردة في الجدول/ النتـائج:


عددًا من الذكور، بنسب مختلفة، وتبعًا لمقدار الجرعة اإلشعاعية المعرضة لها، اصطادت 


%  5%، ثم ازدادت نسبتها معنويًا وعلى مستوى  4.9فذكور الشاهد اصطيدت بنسبة بلغت 


غري، وتوالت أعدادها باالزدياد  250% عند الذكور المعرضة للجرعة  11.8لتصل إلى  


غري وبنسبة بلغت  350لها عند الذكور المعرضة للجرعة بشكل معنوي لتصبح أعلى نسبة 


% . أما الذكور التي اصطيدت في المصائد  التي تحوي على اإلناث المعرضة  16.8


 250غري، فقد انخفضت أعدادها معنويًا عند كافة المعامالت ( الشاهد،  250للجرعة 


ي تحوي على إناث غري) مقارنة مع الذكور التي اصطيدت في المصائد الت 350غري، 


اإلشعاعية جاء بتواتر مشابه لنسب انجذابها  .الشاهد، إال أن نسب انجذابها عند كافة الجرع


%، ثم ارتفعت  1.7إلناث الشاهد، حيث كانت أخفض نسبة لها عند ذكور الشاهد وبلغت 


 غري، وبلغ أعلى مستوى لها 250% عند ذكور الجرعة  8.7أعدادها معنويًا لتصبح نسبتها 


% . وفيما يتعلق بانجذاب الذكور لإلناث  12.2غري وبنسبة بلغت  350عند الجرعة 







 


غري،  فقد استمر معدل اصطيادها باالنخفاض بشكل معنوي عند  350المعرضة للجرعة 


غري، إال  250كافة المعامالت، وبنسب أقل مما كانت عليه عند اإلناث المعرضة للجرعة 


غري، بقي مشابهًا لنفس التدرج  350ور إلناث الجرعة أن التدرج في نسب انجذاب الذك


 إناث  الذي حصل النجذابها من قبل


غري ، حيث كانت أخفض نسبة مصطادة عند ذكور الشاهد  250كل من الشاهد والجرعة 
%،  4.2غري لتصبح  250%، بينما ارتفعت معنويًا عند ذكور الجرعة  0.4وبلغت 


 350إلى إن بلغ أعلى مستوى لها عند ذكور الجرعة  واستمرت النسبة باالرتفاع معنوياً 
 %. 6.6غري وبنسبة بلغت 


 المصطادة في مصائد تحوي على إناث مشععة  /GYالمشععة/ الذكور لمتوسط عدد % )1الجدول (                   


 


 .ينية كبيرة مختلفةبين األرقام الملحقة بأحرف الت %5ـ  أفقيًا: يوجد فروق معنوية على مستوى       


              بين األرقام الملحقة بأحرف التينية صغيرة  %5ـ  عموديًا: يوجد فروق معنوية على مستوى           


 .مختلفة    


 .ذكر/ جرعة 300/ إطالق  و بمعدل 900ـ  عدد الذكور المحررة/                


 المعامالت


 إناث مشععة محتجزة
 في مصائد لجذب الذكور  


♀)0( ♀ )250( ♀)350( 


مزيج من 
ور مشععة ذك


أطلقت بنسبة 
1:1:1 


  


♂ )0( 
a4.9  ±1.9 


A 


a1.7  ±0.6 
B 


a0.43  ±0.1  
C 


♂ )250( 
b11.8  ±3.3 


A 


b8.7  ±2.8 
B 


b4.2  ±0.8 
C 


♂ )350 ( 
c16.8  ±2.1 


A 


c12.2  ±3.6 
B 


c6.6  ±0.5 
C 







 


 )، حيث  2كما هو مبين في الجدول (  سجل أيضًا عدد الفراشات البرية العالقة بالمصائد
تبين من خالل المعطيات الواردة في الجدول المذكور، أن الذكور البرية قد انجذبت إلى   


، ثم انخفض عددها معنويًا في المصائد الحاوية 11.6إناث الشاهد بأعداد بلغ متوسطها 
  لمنجذبة لإلناث، وتوالى عدد الذكور البرية ا5.6غري وبلغ  250على إناث الجرعة 


 .فقط 2.1غري باالنخفاض معنويًا إلى إن بلغ متوسط عددها  350المعرضة للجرعة 
 
 ) متوسط عدد الذكور البرية المصطادة في مصائد تحوي على إناث مشععة 2جدول ( 


  بين األرقام الملحقة بأحرف التينية مختلفة %5يوجد فروق معنوية على مستوى         
بينت النتائج الواردة في هذه الدراسة، أن لألشعة المؤينة دورًا واضحًا على فراشة  ة:المناقش


قاء أحد الجنسين بالجنس ثمار التفاح، من حيث تأثيرها على الوظيفة التي تؤدي إلى الت
)، وذلك من خالل التباين 1اآلخر، وهذا ما كان واضحًا من المعطيات الواردة في الجدول (


في نسب اصطياد الذكور المشععة في المصائد التي تحوي على إناث مشععة، والناجم عن 
انجذاب  االختالف بكمية الجرعة المطبقة، الذي أدى بدوره إلى  التأثير المختلف في قدرة


الذكور لإلناث من ناحية، كما أدى إلى اختالف في قدرة اإلناث على جذب واستقطاب 
الذكور من ناحية ثانية؛ فقدرة اإلناث على استقطاب الذكور تناسبت عكسًا مع كمية 
الجرعة التي عرضت لها تلك اإلناث، وهذا ما يؤكد مدى التأثير السلبي الذي سببته 


حيال قدرتها على جذب الذكور.  ومما يعزز في تأكيد حصول هذا  األشعة في سلوك اإلناث
) والتي بينت أن عدد الذكور البرية التي اصطيدت 2التأثير هو النتائج الواردة في الجدول (


غري،  كان أقل بخمسة  350في المصائد التي تحوي على اإلناث المعرضة للجرعة 
احتوت على إناث الشاهد. من ناحية أضعاف من العدد الذي اصطيد في المصائد التي 


أخرى، فإن تشعيع الذكور بجرعات مختلفة، أدى أيضًا، إلى االختالف في مدى استجابتها 


 GYإناث مشععة / 
/ 


     ♀)0(     ♀ )250(    ♀)350( 


متوسط عدد الذكور   
 المصطادة      


A 11.6 ± 4.3 B   5.9  ±2.8 C2.1  ±1.4 







 


)، بأن نسب اصطيادها 1إلى االنجذاب لإلناث، إال أن المالحظ من معطيات الجدول (
شعاعية أخذت منحى معاكس لما كانت عليه عند اإلناث، فالذكور المعرضة ألعلى جرعة إ


غري، هي التي اصطيدت بنسب أعلى، فيما بلغت أدنى نسب  350في هذه الدراسة وهي 
مصطادة عند ذكور الشاهد. إن التأثير السلبي لألشعة المؤينة على ذكور فراشة ثمار 
  التفاح، يجعلها أقل قدرة على تنافس الذكور البرية في تزاوجها مع اإلناث البرية في الحقل


نا جاء ضرورة تحقيق أهم عامل من عوامل التغلب على المنافسة في . من ه[13 ,4]
حالة تطبيق تقنية الحشرات العقيمة، وهو تحرير الذكور بأعداد تفوق أعداد الذكور البرية، 


أما النتائج الواردة في هذه الدراسة، والتي  [10 ,11 ,12]   بما ال يقل عن عشرين ضعفاً 
مشععة بالجرع العالية، هي أكثر ارتفاعًا من نسب بينت بأن نسب اصطياد الذكور ال


اصطيادها عند ذكورا لشاهد والجرع المنخفضة، فقد جاءت مطابقة لنتائج بعض الدراسات 
والتي أوضحت، بأن التأثير السلبي لألشعة على  [6]  التي أجريت في هذا المجال السابقة


لمسافات بعيدة، وبالتالي، فقد ذكور فراشة ثمار التفاح، جعلها أقل قدرة على الطيران 
اصطيدت بالمصائد األقرب إلى مكان إطالقها، والذي لم يبعد في هذه الدراسة أكثر من 
أربعين مترًا، بينما يمكن لذكور الشاهد أو المعرضة لجرعات منخفضة، أن تتمتع بقدرة 


  [14] اهعن مكان إطالقعدًا اطق أكثر بـعلى الطيران لتصل إلى من عالية
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 الملخص


تأثير تطعيم قماش الصوف بحامض األكريليك وكذلك درجة حرارة التغذية على يقدم البحث دراسة 


. ولقد تبين أن تطعيم الصوف بحامض األكريليك يزيد من Anthrenus vorax معدل نمو يرقات


ومعدل استهالك قماش  يرقاتلثبت أن معدل نمو امقاومة القماش من مهاجمة اليرقات. ولقد 







 


) RGة التطعيم ودرجة حرارة التغذية. كما يبين البحث أن معدل النمو(الصوف يقل بزيادة كل من نسب


) يعتمدان على نسبة التطعيم وأنه يتبع كيناتيكيا الرتبة األولى. ولقد تم حساب RC( ومعدل االستهالك


) وأنه قيمته لكل من العمليتين تتزايد بزيادة درجة kمعدل ثابت عمليتي النمو واالستهالك الغذائي (


"أرهينيس" وبرسم اللوغاريتم الطبيعي معادلة رة المطلقة ،  وأن هذه الزيادة تتزايد أسيا. وباستخدام الحرا


) تم حساب كل من طاقات T/1000) مع معكوس الحرارة المطلقة (lnkلمعدل ثابت التناسب (


لنمو يرقة الزمة ويبين البحث أن طاقة التنشيط ال ).A) ومعدل ثابت التفاعل قبل األسى (Qالتنشيط (


كيلو جول/مول لكل منهما  112.6كيلو جول/مول ،  4.44وكذلك مثيلتها للتغذية تعادل  الخنفساء


 ى معدلي نمو اليرقاتعلى الترتيب. ولقد تمت مناقشة تأثير كل من نسبة التطعيم ودرجة الحرارة عل


 واالستهالك الغذائي من قماش الصوف.         


ABSTRACT 


The effect of grafting wool fabric with acrylic acid (AA) and feeding 
temperature on the growth rate of Anthrenus Vorax larvae carpet beetle 
was studied. Acrylic acid grafting improved the resistance of wool fabric 
towards the attack of the larvae. The growth rate of the larvae and the 
consumption rate of wool fabric decrease with the increase in graft yield 
and increase with the increase in feeding temperature. The dependence of 
growth rate (RG) and consumption rate (RC) on graft yield was found to 
follow linear relationship and the order (n) of the processes followed first 
order kinetic. The rate constant (k) of both processes was calculated from 
the slope of rate versus graft yield relationship. The growth rate constant 
and consumption rate constant were found to increase exponentially with 
the increase in absolute temperature. Arrhenius type plot of the natural 
logarithm of the rate constant versus the inverse of absolute temperature 
was linear and the activation energy (Q) and the frequency factor (A) for the 
process were determined.  The activation energy required for the growth of 
larvae beetle and that for the feeding process were rated at 4.44 kJ / mol 
and 112.6 kJ / mol, respectively. The pre-exponential rate constant A for 
both processes was calculated at 2.26 per week and 6.07x1018 per week, 







 


respectively. The effect of graft yield and temperature on the growth of the 
larvae and their consumption of wool fabric were discussed. 


 


INTRODUCTION 


 


The larvae carpet beetle Anthrenus vorax (Dermestidae Coleoptera) 
is very destructive pest and feed on a great variety of plant and 
animal products, including woolen or silk material, furs, skin and 
museum specimens. Most of the damage is made by the Larvae 
beetle (1). 


Carpet beetle controls include eliminating the beetles by cleaning or 
destroying infested clothing, often the source may be difficult to find 
or they may not be a single source. A major part of carpet beetle 
prevention and control is through vacuum cleaning to prevent the 
accumulation of lint, hair and other carpet beetle food materials. 
Clean up or eliminating the source of infestation and good 
housekeeping are important to prevent carpet beetle infestation 


Small items such as fur toys can be prevented from beetles attack by 
placing them in home freezer for a week. This process is called freeze 
treatment of materials. If beetles are found throughout the structure 
a need for the application of residual insecticides is required. 
Treatment should be lightly applied to those surfaces upon which the 
insects are likely to crawl. Such places as edges of carpeting, floors, 
walls and shelves where susceptible fabrics are stored should be 
treated with insecticides. Fumigation may be needed when 
infestation are extensive although success can be limited by the 







 


ability of the fumigants to penetrate all the areas where carpet 
beetles hide.        


Radiation grafting of natural and synthetic materials has been found 
to improve their physical, chemical, electrical, thermal, antimicrobial 
and mechanical properties (2--9). Vinyl monomers are used in grafting 
the materials. Hydrophilic and hydrophobic monomers are usually 
used in grafting different fabrics. Gamma irradiation and electron 
beam irradiation are used in the grafting process. Grafting occurs via 
the production of free radicals in fabrics (7-8). Free radicals initiate the 
grafting process and the propagation of the chains proceeded via the 
addition of monomers. Lastly, determination of the grafting occurs 
via proportional and disproportional termination (2). 


The aim of this work is to investigate the effect of grafting wool fabric 
with acrylic acid (AA), a hydrophilic monomer, as well as the effect of 
feeding temperature on the growth of the carpet larvae beetle and 
its ability to feed on it. The growth rate of the larvae and the 
consumption rate of the material were related to the degree of 
grafting AA onto wool. The growth and consumption rate constants 
were evaluated. The order of both processes was also investigated. 
The effect of feeding temperature on the reaction rate constants of 
larvae growth and wool consumption led to the evaluation of the 
activation energy and frequency factor of both processes.  


 


 


 


 







 


MATERIALS AND METHODS 


 


Materials 


Wool fabric was supplied from Misr Spinning and Weaving Co., 
Mehalla El-Kobra, Egypt. The plane weave fabric was scoured and 
bleached. The fabric was cut into samples of known weight (about 
0.7 g), washed in distilled water solution containing 0.5 g/L 
plexophore detergent at 60oC, followed by rinsing in distilled water, 
and dried in vacuum oven at 60oC.  


Reagent-grade AA monomer, obtained from Aldrich (germany) and 
BDH (England), respectively, was used. All chemical regents were 
used as-received 


 


Grafting procedure 


Wool samples were radiation-grafted in solutions of different 
monomer concentrations using methanol-water solvent. Mutual 
irradiation grafting was carried out at ambient temperature using 
dose rate of 1.38 Gy/s with 60Co γ-source. The samples were 
immersed in the respective monomer solutions to achieve different 
fabric-to-liquor ratios (FLRs). The samples were then de-aerated with 
bubbling nitrogen for 5 min and closed before being placed in the γ-
cell. The grafted fabric was then washed thoroughly with hot distilled 
water to extract the residual monomer and homopolymer occluded 
in the fabric. The fabric was then dried in vacuum oven at 60oC until a 
constant weight was obtained. At least two samples were irradiated 







 


for the same dose. The degree of grafting (GY) was determined by 
the percentage increase in weight using the following equation: 


         Degree of grafting (%) = 100[(WG/Wo) – 1]            (1) 


Where, Wo and WG are the weights of ungrafted and grafted samples, 
respectively. More than two samples were used for each test and 
variations of about +/- 0.5-2% of weight of sample, depending on the 


graft yield, was obtained.  
 


Rearing technique 
Anthrenus vorax females laid eggs one to two days after leaving 
puparium (the last larval skin). The female may lay 48 to 107 eggs in 
batches (1 to 3 batches). At insectory temperature 30 +/-1 oC, the eggs 
hatched in approximately 7 days. The females laid their eggs on dark 
blue wool fabric discs. The very minute white eggs can easily be seen 
by naked eye. The larvae were reared on a piece of woolen fabric 
10x10 cm2 in glass jar 1 L in volume. The jar was covered with a 


piece of muslin and hold with rubber band.  
  


 


Feeding process 


Grafted and ungrafted wool samples were weighed and each 
introduced into a jar containing larvae of known weight. The weight 
of wool sample is in the order of 1 g. Each two weeks both wool and 
larvae were weighed to show changes occur in weight as percentage. 
The weight of larvae beetles vary from 0.00127 to 0.0015 g. The jars 
were then kept at different temperatures (5oC, 20+/-2oC and 30 +/-
3oC). The utilized food was calculated according to the equation 
denoted by Waldbauer (10) and Rizk et al.(11). The consumption index 
and growth rate is given as follows: 







 


  The consumption index (C.I) = F/ TA            (2) 


                   Growth rate (G.R) = G/ TA            (3) 


where, F, G, T and A are the weight of eaten food, weight gain of 
larvae during feeding period, duration of feeding period and the 
average of the initial and final weights of the beetle, respectively. In 
this work the growth rate (G.R) and consumption rate (C.I) was used 
as percentage per 3 weeks. 


RESULT AND DISCUSSION 


1. Growth rate of larvae beetle 


The effect of graft yield (GY) on the growth rate (RG) of larvae at 
different feeding temperatures is given in Table 1. Table 1 indicates 
that the growth rate decreases with the increase in GY and increases 
with the increase in temperature.  


Table 1 Dependence of growth rate of larvae on graft yield at 
different feeding temperatures 


Graft Yield,% Growth rate at 


 5oC, %(3w)-1 


Growth rate 
at 20oC, 
%(3w)-1 


Growth rate 
at 30oC, 
%(3w)-1 


0 8.5 20.1 33.1 


3.97 -10 0.99 - 


4.63 - - 20.1 


7.16 0 0 11.2 


25.1 -20 -12.76 0 







 


 


Figure 1 shows graphical dependence of RG on GY. The relationship is 
linear and the dependence of RG on GY can be presented by the 
relationship (12)                 


                                                 RG = - kG [GY]n                         (4) 


where, kG  and n are the growth rate constant and reaction order, 


respectively. Since the growth rate – graft yield relationship is linear then 


the reaction order n is 1. Consequently, the RG –GY dependence can be 
written as follows: 


                         RG = - kG [GY]n=1 + b                    (5) 


Equation 4 indicates that the decrease in the growth rate is 
proportional to the graft yield and that the plot of RG versus GY 
should give a negative slope. The intercept (b) is the value of RG at GY 
of zero, i.e. for ungrafted wool fabric. The value of 1 for n emphasizes 
that the dependence of RG on GY follows a first order kinetics. 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 1 Effect of graft yield on the rate of growth of larvae at 
different temperatures
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The slope of RG versus GY linear relationship gives the value of the 
rate constant kG. The value of kG is thus independent of GY. The 
equations governing the RG versus GY linear relationship, as displayed 
on the computer chart, at the corresponding feeding temperatures 
are as follows: 


 (RG)5 oC  = -0.9885 [GY]  + 3.3034            (6) 


(RG)20 oC  = -1.0673 [GY]  + 11.723            (7) 


(RG)30 oC  = -1.1662 [GY]  + 26.827            (8) 


The values of the slopes (kG) are shown in Table 2 and the intercept of 
the equations give the value of the growth rate of the larvae for 
ungrafted wool fabric. Table 2 gives the temperatures (T) in degree 
centigrade and absolute value, the inverse of temperature, the values 
of kG and the natural logarithm of kG. 


Table 2 Dependence of growth rate constant of the larvae on the 
feeding temperature 


  


Temperature, 
oC 


Temperature, 
K 


1000/T, K-1 kG ln kG 


5 287 3.6 0.9885 -0.0116 


20 293 3.413 1.0673 0.065 


30 303 3.3 1.1662 0.1536 


 







 


Table 2 shows the values of kG at different feeding temperatures. As 
clearly seen from Table 2 that kG increases with the increase in T and 
this increase may follow exponential dependence. To verify this 
exponential dependence of kG on T Arrhenius equation that relates kG 
to T is used. Arhenius equation is as follows: 


                     kG = A exp –Q/RT                   (9) 


 


The natural logarithm of both sides is 


                                              ln kG = ln A – Q/RT                (10) 


where, A is the pre-exponential rate constant, Q is the activation 
energy and R is the universal gas constant. The plot of the natural 
logarithm of the growth rate constant ln kG versus 1000/T should give 
a straight line the slope of which is Q/R. Multiplying Q/R by the value 
of the universal gas constant (8.2764 J/mol K) the activation energy Q 
for the growth of the larvae is obtained.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 2 Arrhenius type plot of natural logarithm of rate of growth 
versus inverse of absolute temperature
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The plot of ln kG versus 1000/ T is shown in Fig. 2. The result gives 
straight line relationship the slope of which is Q/R and the intercept 
is ln A. The value of Q/R is 0.5365 and the activation energy Q for the 
growth of the larvae is 4.44 kJ/mol and the intercept ln A is 1.933. 
The corresponding value of A is 6.775 (3w)-1. Consequently, Arhenius 
equation for the growth of larvae beetle becomes 


                     kG (s-1) = 3.7 x 10-6 (s-1) e – 4440J/RT                   (11) 


The unit of A is given per second rather than per 3 weeks. 


 


2. Consumption rate of wool fabric 


The growth of larvae requires eating the appropriate food. The loss in 
weight of wool fabric is, therefore, a measure of gain in weight. The 
changes in weight of fabric as well as its general appearance give an 
idea about the destructive effect of the larvae. The consumption 
index or rate is followed as a function of degree of grafting AA onto 
wool fabric at different feeding temperatures. 


The effect of graft yield (GY) on the consumption rate (RC) of wool 
fabric at different feeding temperatures is given in Table 3. 


 


Table 3 Dependence of consumption rate of wool on graft yield at 
different feeding temperatures  


Graft Yield,% Consumption 
rate at 


 5oC, %(3w)-1 


consumption 
rate at 20oC, 


%(3w)-1 


Consumption 
rate at 30oC, 


%(3w)-1 







 


0 0.328 6.07 9.15 


3.97 0 5.48 - 


4.63 - - 8.79 


7.16 0 3.55 4.5 


25.1 0 0 0 


 


Table 3 indicates that the consumption rate decreases with the 
increase in GY and increases with the increase in temperature. 
Moreover, at higher graft yields (25.1%) and lower temperatures 
(5oC) the consumption rate of the larvae is zero. These severe 
conditions resulted in the mortality of some larvae beetle. 


Figure 3 shows graphical dependence of RC on GY. The relationship is 
linear and the dependence of RC on GY can be presented by an 
equation similar to eqns (4 & 5). Hence, 


                                            RC = - kC [GY] + b                (12)        


Equation 12 indicates that the decrease in the consumption rate is 
proportional to the graft yield and that the plot of RC versus GY 
should give a negative slope and the dependence of RC on GY follows 
a first order kinetics. The value of intercept (b) gives the consumption 
rate of ungrafted wool fabric. 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


The slope of RC versus GY linear relationship gives the value of the 
rate constant kC. The value of kC is thus independent of GY. The 
equations governing the RC versus GY linear relationship, as displayed 
on the computer chart, at the corresponding feeding temperatures 
are as follows: 


                       (RC)5 oC  = -0.0080 [GY]  + 0.1549             (13) 


(RC)20 oC  = -0.2428 [GY]  + 5.9731            (14) 


(RC)30 oC  = -0.3694 [GY]  + 8.992             (15) 


The values of the slopes (kC) are shown in Table 4 and the intercept of 
the equations give the value of the consumption rate of the beetle 
for ungrafted wool fabric. Table 4 gives the temperatures (T) in 


Fig. 3 Effect of graft yield on the rate of consumption of wool 
fabric at different temeratures
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degree centigrade and absolute value, the inverse of temperature, 
the values of kC and the natural logarithm of kC. 


 


Table 4 Dependence of consumption rate constant of the larvae on 
the feeding temperature 


  


Temperature, 
oC 


Temperature, 
K 


1000/T, K-1 kC ln kC 


5 287 3.6 0.0080 -4.8283 


20 293 3.413 0.2428 -1.4155 


30 303 3.3 0.3694 -0.9953 


 


Table 4 shows the values of kC at different feeding temperatures. As 
clearly seen from Table 4 that kC increases with the increase in T and 
this increase follows exponential dependence. The dependence of kC 
on T is given by Arhenius eqns 9 &10 which relate kC to T. 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


The plot of ln kC versus 1000/ T is shown in Fig. 4. The result gives 
straight line relationship the slope of which is Q/R and the intercept 
is ln A. The value of Q/R is 13.603 and the activation energy Q for the 
growth of the larvae beetle is 112.6 kJ/mol and the intercept ln A is 
44.348. The corresponding value of A is 1.82 x 1019 (3w)-1. 
Consequently, Arhenius equation for the consumption rate constant 
of wool fabric by larvae beetle becomes 


                    kC (s-1) = 3.0 x 1013 (s-1) exp – 112,600J/RT                   (11) 


The unit of A is given per second rather than per 3 weeks. 


Fig. 4 Arrhenius type plot of the natural logarithm of the 
consumption rate constant versus inverse of the absolute 


temperature
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It is clear from the results given in Tables 2 & 4 that the values of kG 


are higher than those of kC. The ratio of kG / kC decreases with the 
increase in temperature as seen in Table 5. The kG / kC ratio shows its 
effect at low feeding temperatures (5 oC). This resulted in its high 
value since kC is extremely low. As the temperature increases the 
consumption rate kC increases considerably followed by a slower 
increase between 20 oC and 30 oC. These results emphasize the effect 
of low temperature on the consumption rate rather than the growth 
rate with the indication of its important role in the activity of the 
larvae. The effect of low temperature together with high graft yield 
resulted in the mortality of larvae. 


 


Table 5 Dependence of the kG/kC ratio on feeding temperature oC 


 


Temperature 5, oC 20, oC 30, oC 


kG 0.9885 1.0673 1.1662 


kC 0.0080 0.2428 0.3694 


kG /kC 127.5 4.396 3.157 


 


The activation energies QC and QG are the amount of energy required 
by the larvae to overcome the barrier before start eating of wool 
fabric. As given before, the value of QC and QG are 112.6 kJ/mol and 
4.44 kJ/mol for the consumption of wool fabric and the growth of the 
larvae, respectively. The extremely high value of QC prevents the 
larvae from eating wool while the small value QG for its growth can 







 


be easily overcome.  Since both processes are dependent, i.e. for the 
beetle to grow it has to eat from wool fabric, then the rate 
controlling process is the slowest which is the consumption process. 
Consequently, the QC is a very important parameter in evaluating the 
destructive effect of any pest. However, to overcome the energy 
barrier QC, one has to increase the temperature and decrease or 
remove completely the AA graft from wool fabric. 


Radiation grafting of AA onto wool fabric showed its effect in 
decreasing the growth rate and consumption rate of larvae beetle.  
The reason for grafting AA onto wool is to introduce the COOH 
function groups. The higher the GY the higher the concentration of 
the COOH groups in wool grafts. Acrylic acid is known as poly 
electrolyte (13). It dissociates in the presence of aqueous media to 
release the hydrogen ion H+. The H+ decreases the pH value and the 
medium becomes acidic. The higher the concentration of the H+ the 
higher is the acidity of the medium. As the larvae start eating the AA-
grafted wool the solution of the beetle becomes acidic and the ability 
of the larvae to eat decreases. Consequently, the consumption rate 
of wool decreases. The increase in the GY and the decrease in 
temperature cause undesired medium for the beetle to grow. The 
acidic medium and low temperature causes the mortality of larvae 
beetle. 


 


 


 


 


 







 


CONCLUSION 


 


1. The growth rate of larvae and the consumption rate of wool 
decreases with the increase in degree of grafting AA onto wool and 
decrease in the feeding temperature. 


2. The RG and RC decreases linearly with the increase in AA graft yield. 
The slope of the relationship gives the rate constants kG and kC of 
the processes. 


3. The rate constants are independent of the graft yield. They depend 
only on temperature. The dependence of the rate constants on 
temperature follows Arhenius equation and the plot of the natural 
logarithm of the rate constant gives a straight line the slope of 
which is Q/R.  


4. Activation energy 4.44 kJ/mol is calculated for the growth of larvae 
while that for the consumption of wool 112.6 kJ/mol.      


5. The consumption of wool and the growth of beetles are dependent 
processes and the slower process is the rate controlling one. The 
consumption process with an extremely high activation energy is 
the rate controlling one for the growth of larvae. 


6. The activation energy for the consumption process is a very 
important parameter in evaluating the destructive effect of the 
larvae. 


7. The role of grafting AA onto wool is to introduction of the –COOH 
groups in wool. Acrylic acid dissociates in aqueous media with the 
release of hydrogen ions. The hydrogen ions cause the medium 
acidic. The increase in GY increases the acidity of the medium and 
the ability of the larvae to eat decreases. 


8. The increase in GY and decrease in temperature result in the 
mortality of larvae beetle.  
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 تاثير أشعة جاما في بعض المقاييس الكيمياوية للقشدة


 د،  سعود رشيد عبد اهللا، زينب محمد طاهر، عمر عادل عبود ومنى قدوري علي  حميد عودة عب


 جمهورية العراق، /بغداد/ وزارة العلوم والتكنولوجيا/دائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء


 765 :ص. ب 


 


 الملخص


 


دة وخصوصا  في اما في نسب المكونات الكيمياوية للقشسة الحالية لبيان تأثير أشعة جأجريت الدرا


نسبة البروتين والدهن في القشدة قبل وبعد التشعيع فضال عن  قياس األس الهيدروجيني والحموضة. 


اما في نسبة البروتين والدهن واألس الهيدروجيني والحموضة في نماذج جلم يكن هناك تأثير ألشعة 


عينات قشدة المقارنة وعينات القشدة المشععة، حيث ان نسبة البروتين والدهن كانت متقاربة جدا في 


بينت نتائج التقييم  , إضافة إلى عدم وجود تغيرات في الحموضة. يغرا) كيلو 3و1المعاملة بالجرع (


كانت هي  األفضل  كيلو غراي 3المشععه بالجرعة  العينة أن الحسي لمعامالت القشدة المششعة 


 .مينين قبل المقحصلت على درجات عاليه م بالنسبة للطعم والنكهة ألنها قد







 


 
Abstract 
 


 The aim of this study was to show the effects of gamma radiation on 
the chemical contents of the cream. Chemical parameters were 
studied before and after irradiation .The irradiation did not effect 
neither fat, protein content nor pH and total acidity of the cream. No 
differences in protein and fat values in control samples and 
treatment samples with (1, 3) kGy. Were observed. Result of sensory 
evaluation showed that treatment irradiated with 3 kGy was the best 
quality for taste and flavor properties.   


 


 ةـــالمقدم
تعد منتجات األلبان من المواد الغذائية المهمة والمستهلكة بكثرة. وان سالمتها والمحافظة على قيمتها 


الغذائية من األمور المهمة التي تستأثر اهتمام المستهلكين والصناعيين. لوحظ ان استعمال أشعة 


رونية في حفظ األغذية بدأ يأخذ حيزْا كبيرْا في الصناعات الغذائية جاما واألشعة السينية والحزم االلكت


أثناء  التي تحصلوخاصة في إطالة العمر الخزني لها ومن المهم ان تتم دراسة التغيرات الكيمياوية 


عملية تعرض المادة الغذائية لالشعاع وبعدها. ان دراسة التغيرات الكيماوية والحسية له أهمية كبيرة 


عتبر المؤشر المهم على معرفة أفضل الظروف المالئمة لتعريض المادة لالشعاع كون لكونه ي


 التغيرات الكيمياوية مهمة من ناحية القيمة الغذائية وصالحية المواد لالستهالك البشري.


اما  ودراسة  ج للقشدة بواسطة أشعة  ألخزنيأطالة العمر  إلىهذا المنطلق  تهدف هذه الدراسة ومن 


  .للقشدة المشععةوالحسية والفيزياوية   الكيماويةفي الصفات   شعةألأتأثير 


 


 بحث مستل من رسالة  ماجستير للباحث األول


 







 


 لـــق العمـــواد وطرائـــالم
 تصنيع القشدة


 Milk Separators West Faliaكامل الدسم الطازج باستعمال بقري  حضرت القشدة بفرز حليب


 .م4 بعدها برد الحليب الى درجة حرارةنصف ساعة  ةم لمد 63 حرارة في درجةبستر الحليب  بعدها


]. 1[ % بإضافة كميات محسوبة من الحليب الفرز الطازج29نسبة الدهن في القشدة الى  وضبطت


% وسكر 0.5بنسبه ) CMC) Carboxy Methyl Cellulose المواد المثبتة الى القشدة أضيف


م لمدة نصف  85 بدرجة حرارة وز ثم عومل المزيج حراريا% لتعويض سكر الالكت1بنسبة المائدة 


 Butylalated (BHT) أضيفت مضادات األكسدة. م 60 – 55درجة حرارة  إلى وبردساعة 


Hydroxy Toluen  من شركة ة% المجهز 0.01بتركيز Fluka على شكل محلول كحولي  االلمانية


في بمرحلة واحدة وعبئت  2غم/ سمك 7.6م وضغط  68القشدة بدرجة حرارة  ُجنست ،%2تركيز 


 م لمدة نصف ساعة.   6درجة حرارة  فيالنماذج في الثالجة  وحفظت بردت .عبوات بالستيكية


 تشعيع القشدة
ت رضَ عُ إذ  Co60 كوبلت التي تعمل بالمصدر (Gamma Cell-220)استعملت خلية كاما 


بعد و لظروف الجوية االعتيادية تحت ا كيلو غراي )0،1،3(عينات القشدة المصنعة لجرع إشعاعية 


م للمدد الزمنية  4درجة حرارة ب الثالجة االنتهاء من عمليه التشعيع خزنت النماذج في


 يومًا. )1،10،20،30(


 الفحوص الكيمياوية


 تقدير الحموضة التسحيحية الكلية والرقم الهيدروجيني


Acidity & pH  


ة لجرع إشعاعية مختلفة ونماذج السيطرة المعرض دةقدرت الحموضة التسحيحية في نماذج القش


 ].pH – meter  ]2باستعمال جهاز   pH الـبالطريقة التسحيحية وقدر 







 


 نسبة الدهن 


 ].3و  2[ذكره   ) وفق ما Gerberتم تقدير النسبة المئوية للدهن بطريقة (كيربر 


 نسبة البروتين 


  Buchi 322 automatic nitrogen analyzerاستخدمت وحدة تحليل النتروجين الذاتية 


 Buchi 343 controlوالمسيطر عليها بوحدة السيطرة    Dosimat 667المرتبطة بوحدة التشعيع 


unit    واستلمت النتائج من الطابعة الخطيةEpson LX – 800  النسبة المئوية للبروتين  توحسب


 . 6.38 ( milk & milk production)بضرب قيمة النتروجين الكلية الناتجة بالمعامل 


في عملية الهضم وتحويل البروتين الى   K2SO4و   Cu SO4.H2Oواستعمل العامل المساعد 


 وقدرت نسبة البروتين في النماذج حسب المعادلة اآلتية :نتروجين. 


 


% Protein = 
1.4 × 0.1 × A-B 


× 6.38 
Wt (g) 


 


 حيث ان :


A   القشدةح مع أنموذج حعياري المس  0.1: حجم هيدروكسيد الصوديوم. 


 B  البالنكح مع حعياري المس  0.1: حجم هيدروكسيد الصوديوم. 


 : عيارية محلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل بالتسحيح. 0.1 


 :  ثابت.  1.4







 


Wt  .وزن أنموذج القشدة بالغرامات : 


 : معامل البروتين في منتجات األلبان.  6.38


   Acid Degree Value (ADV)تقدير حموضة الدهن 


 Burean of Dairy )التسحيحية   BDIقدرت حموضة الدهن للقشدة ونماذج السيطرة بطريقة 


Industery )   وباستعمال المعادلة اآلتية:  ]4[والمذكورة من قبل 


 


 


ADV = 


حجم   -حجم هيدروكسيد الصوديوم المستعمل بالتسحيح  مع النموذج 


 100×  ع0.1سحيح مع البالنك هيدروكسيد الصوديوم المستعمل بالت


 وزن الدهن


 


ة المعاملة باإلشعاع من ناحية الطعم والنكهة القشد أجري التقييم الحسي لمعامالت :التقييم الحسي


 .واللون والقوام


 ةـــــج والمناقشـالنتائ


 الفحوص الكيمياوية 


 الحموضة واألس الهيدروجيني 


لى أن نسبة الحموضة في عينات قشدة المقارنة كانت متقاربة ) إ1تشير النتائج المبينة  في الجدول (


اما بعمر خزن يوم واحد بينما لوحظ ج ي بأشعةار )  كيلو غ3,1تين (مع العينات المعاملة بالجرع


يومْا على التوالي من الخزن   30و  20 و 10ارتفاع في نسبة الحموضة لعينات السيطرة بعد مرور 







 


ويعزى هذا االرتفاع في نسبة الحموضة الى نمو وتكاثر األحياء م  4المبرد على درجة حرارة 


يوما .  30المجهرية التي تؤدي إلى تلف العينات واستمر هذا االرتفاع الى نهاية مدة الخزن والبالغة 


ي حصل ارتفاع قليل في نسبة الحموضة خالل فترة غرا كيلو 1بينما في العينات المشععة بالجرعة 


النتائج السابقة في الفحوص المايكروبية للقشدة إن اإلشعاع بهذه الجرعة قد  الخزن ، وكما بينت


 كيلو 3خفض عدد األحياء المجهرية بشكل عام حتى نهاية مدة الخزن أما العينات المعاملة بالجرعة 


ي فلم يحصل أي تغيير في نسبة الحموضة فيها خالل مدة الخزن وجاءت هذه النتائج مطابقة لما ار غ


معامالت حيث يؤدي استعمال األشعة المؤينة إلى خفض نسبة الحموضة في ] 5[ يال عرجأ ذكره


فقد  لمقارنةفي عينات قشدة ا  pHباشرة . اما بالنسبة الى قيم الـم  في بعد التشعيع حليب الصويا


ا بينم  6,5ي بعمر خزن يوم واحد اذ كانت ار ) كيلوغ3،1تين (كانت مقاربة للعينات المعاملة بالجرع


م  4في عينات قشدة المقارنة خالل مدة الخزن المبرد على درجة   pHلوحظ انخفاض في قيمة الـ 


 بشكل كبير وهذا يعود إلى نشاط األحياء المجهرية الملوثة.


) للقشدة المعرضة وغير   pH: يبين النسبة المئوية للحموضة واألس الهيدروجيني ( 1جدول 


) يوما من  30و  20و  10و  1) كيلو غراي خالل ( 3و  1و  0المعرضة للجرع اإلشعاعية (


 م)  4في  درجة حرارة (  الخزن المبرد


 الجرعة (كيلو غراي) فترة الخزن باأليام الفحص


 


 الحموضة


 


 


 


0 1 3 


1 0.13 0.13 0.13 


10 0.24 0.13 0.13 


20 0.37 0.14 0.13 


30 0.53 0.21 0.14 


1 6.5 6.5 6.5 







 


-------- 


pH 


 األس الهيدروجيني


10 6.0 6.3 6.4 


20 5.8 6.1 6.3 


30 4.5 5.9 6.3 


 البروتين 


  Controlان نسبة البروتين كانت متقاربة جدا في عينات قشدة المقارنة  2الجدول يالحظ من 


وهذا يعود الى استعمال  من الخزن , واحد د يومي بعار غ ) كيلو3و1( تينوالعينات المعاملة بالجرع


ادة الخام نفسها وطريقة التصنيع نفسها . ويدل هذا على ان التشعيع لم يكن له تأثير كمي في الم


وهذا  المقارنة يومْا فيالحظ انخفاض ضئيل جدا في عينات  30نسبة البروتين . اما بعد الخزن لمدة 


 proteolytic  االنخفاض في نسبة البروتين يعزى إلى فعالية األنزيمات المحللة للبروتين 


enzymes  ]7[ي فمن الواضح إن التغيرات التي ار غ ) كيلو3و1( تين. اما العينات المعاملة بالجرع


حصلت خالل مدد الخزن للبروتين ضئيلة جدا قد يكون ذلك نتيجة للحماية التي توفرها المكونات 


لجرع العالية الغذائية لبعضها وانخفاض الطاقة الممتصة من قبل الغذاء المعامل باإلشعاع وحتى با


Radapperization  إن نسب  2] كذلك بينت النتائج في الجدول 8[سعرة/غم  11تتعدى  والتي ال


البروتين في نماذج القشدة المشععة وغير المشععة المخزونة تظهر عدم وجود فلرق في نسب 


ء وتبقى نواتج البروتين بين المعامالت وقد يعود ذلك الى ان البروتين من المركبات التي تتحلل ببط


تحللها بالمادة الغذائية على شكل مركبات نتروجينية غير بروتينية فتكون نسب التغيرات بالمحتوى 


وتؤكد الدراسات المختبرية التي أجريت طيلة السنوات الماضية على ] 9[البروتيني قليلة جدا  


ية الهضم او صافي االستفادة الحيوانات المختبرية عدم وجود انخفاض في القيمة البايولوجية او بقابل


لألغذية المشععة بل يعد الغذاء المعامل باإلشعاع أكثر   Net Protein Utilizationمن البروتين 


جاءت  ان نتائج هذه الدراسة] 7[سالمة وقيمة غذائية للمستهلك من الغذاء المعامل بالطرق التقليدية 


ي ال تؤثر معنويا في ار غ كيلو  4.8شعاعية الذي وجد إن الجرعة اإل] 10[مشابهة لما أشار إليه 


ي أدت إلى انخفاض في نسبة البروتين وذلك بسبب ار كيلو غ  9.7 نسب البروتين ولكن الجرعة 


تكون نسبة من النتروجين غير البروتيني نتيجة تحطم السالسل الببتيدية بفعل اإلشعاع كما انها 







 


 ي الار غ كيلو  (0.1 – 0.75) مالت االشعاعية منبينوا ان المعا حيث] 11[مشابهة لما توصل اليه 


 تؤثر معنويا في كمية البروتين .


) كيلو غراي 3و 1و 0جرع االشعاعية (ة المعرضة وغير المعرضة لل: نسبة البروتين للقشد2جدول  


 م. 4يوما من الخزن المبرد على درجة حرارة  30و 20و 10و   1خالل


 فترة الخزن


 باأليام   


 كيلو غراي )الجرعة (  


0 1 3 


1 2.50 2.49 2.49 


10 2.48 2.48 2.47 


20 2.47 2.45 2.44 


30 2.44 2.43 2.43 


  الدهن


 تين  والعينات المعاملة بالجرع لمقارنةفي نسبة الدهن بين عينات ا معنوية  يالحظ عدم ظهور فروق


هذا يعود ربما لقلة الجرعة ، و  3واحد في نماذج القشدة جدول ي بعمر خزن يوم ار غ ) كيلو3و  1(


اإلشعاعية المستعملة اذ الحظ الكثير من الباحثين في مجال تشعيع األغذية الحاوية على الدهون 


وجود عوامل عديدة تؤدي دورا أساسيا بالتأثير في الدهون في األغذية المشععة منها ارتفاع الجرعة 


فروق في نسبة الدهن في نماذج القشدة . كذلك بين الجدول عدم وجود ]13ة المستعملة [اإلشعاعي


بطء ]  بدرسته  14[ ) يوما على التوالي اذ  بين30و  20و  10قبل وبعد الخزن . للمدد الزمنية (


األكسدة الذاتية للدهون في األغذية المعاملة بأشعة كاما والمخزونة بالمقارنة مع مثيلتها بدون تشعيع 


إلى الدهن البقري قبل التشعيع تؤدي   BHTدات األكسدة فقد أشار إلى أن إضافة مضا] 15[. اما 


إلى حماية الدهن من تفاعالت األكسدة الذاتية خالل مرحلة الخزن الالحقة لعملية التشعيع وٕانها 







 


لك جاءت النتائج مطابقة يومْا من الخزن كذ 42تؤخر ظهور النكهة غير المرغوب فيها للدهن بعد 


 استه على جبن البالميتا المعامل بجرع منخفضة من أشعة جاما.] في در Lalaguna  ]16 لما وجده


ي ار غ ) كيلو 3و  1و  0نسب الدهن للقشدة المعرضة وغير المعرضة للجرع اإلشعاعية ( :3جدول


 م  4يوما من الخزن المبرد على درجة حرارة  30و 20و 10و 1 خالل


 فترة الخزن


 باأليام    


 الجرع ( كيلو غراي ) 


0 1 3 


1 29 29 29 


10 28.5 28.8 28.8 


20 28.4 28.7 28.8 


30 28.4 28.5 28.6 


ان البسترة االعتيادية تتلف أكثر األنزيمات التي مصدرها الحليب بينما تكون األنزيمات ] 17وذكر [


التي مصدرها األحياء المجهرية مقاومة لمثل هذه المعاملة وخاصة أنزيمات الاليبيزات والبروكسيديز 


 ي يقضي على األحياء المجهرية المنتجة لهذه األنزيمات .ار غ كيلو 3وتيز  ان التشعيع بالجرعة والبر 


  Acid degree value (ADV)حموضة الدهن 


في عينات قشدة المقارنة والعينات المشععة  ADVان قيم  إلى 4أشارت النتائج الموضحة في الجدول 


لعينات   ADVاذ وجدت إن قيم ] 18[اربة لما وجدته متقاربة بعمر يوم واحد وجاءت هذه النتائج مق


مقارنة مع عينات القشدة غير  أيام من الخزن 10. بعد مرور   0.4523القشدة المبسترة هي 


 المبسترة.


اي ر غ ) كيلو3و  1و  0للقشدة المعرضة وغير المعرضة للجرع اإلشعاعية ( ADVقيم :  4جدول 


 م) 4زن المبرد على درجة حرارة () يوما من الخ30و  20و 10و 1(  خالل







 


 


 الخزن ويمكن اعزاء هذه العالقة دبمرور مد   ADVقيم  تدريجي في  حظ ارتفاعلو 


  Free Fatty Acidلطردية الى عمل الاليبيزات في تحلل الدهن وٕانتاجها للحوامض الدهنية الحرة ا 


تمكن بعض هو    ADV   في رفع قيمة  . ومن العوامل المساهمة ]ADV  ]19ومن ثم رفع قيم 


زات م وٕانتاج الاليبي 7األحياء المجهرية من مقاومة معاملة البسترة ومن ثم النمو في درجة حرارة 


بمرور مدة الخزن الى   ADVكذلك يمكن اعزاء السبب في ارتفاع قيم  ]21[و ]20[المسببة للتلف 


تجاه معاملة البسترة والعمل على تحلل الدهن   Bacillusثبات الاليبيزات المنتجة من قبل بكتيريا 


 ADV يادة قيم مؤدية بذلك الى زيادة محتوى القشدة من األحماض الدهنية الحرة والتي تقود إلى ز 


ارتفعت بمقدار   ADVي فلوحظ إن قيم ار غ كيلو 1اما بجرعة اما في القشدة المشععة بأشعة ج ]22[


لعينات   ADVطفيف واستمرت هذه الزيادة الى نهاية مدة الخزن . بينما لم يالحظ تغير في قيم 


اما في اإلحياء شعة جالسبب الى التأثير الفعال أل يعودو  يار غ كيلو 3القشدة المشععة بالجرعة 


  . ]ADV  ]23المجهرية الملوثة للقشدة والتي تؤدي أنزيماتها المحللة للدهن دورا فعاال في زيادة قيم 


 يـــــيم الحسيالتق
 -:لنكهةاالطعم و 


القشدة  أن 5 جدوليالحظ من  إذ .كمؤشر لنوعية القشدة الناتجة ةاعتمدت صفة الطعم والنكه


لم و في عمر يوم واحد على درجات متساوية  المعامالتجيدين لكافة  ةهبطعم ونكالمصنعة تتمتع 


(كيلو      ةالجرع


 غراي)


 فترة الخزن باأليام


1 10 20 30 


0 0.4863 0.8552 1.1231 1.4230 


1 0.4798 0.4801 0.5342 0.7149 


3 0.4812 0.4813 0.4997 0.4873 







 


عط أي تالسيطرة للتلف ولم  ةيوما تعرضت عين 20في عمر  أما ها.يكن هناك فرق معنوي بين


هي األفضل بالنسبة للطعم والنكهة ألنها  كيلو غراي 3المشععه بالجرعة  العينة أن يالحظ .درجات


. هذه النتائج قريبة من نتائج دراسة على منتوج آيس مينيمن قبل المق حصلت على درجات عاليه قد


إذ م)،  20 - والمخزن لمدة شهرين بدرجة حرارة التجميد ( كيلو غراي 9و 6و 3بجرع   كريم المشعع


في حين كانت الجرع األقل  كيلو غراي 9انخفاض معنوي في قيمة اللون والنكهة للجرعة  لوحظ


 – 6التشعيعية   ترة الخزن وظهور الطعم الدهني والشمعي بعد التذوق في الجرعمقبولة حسيًا خالل ف


 pedhaعند تشعيع جبن  ]9[وجماعته  Bandekar وفي دراسة للباحث . ]14[ كيلو غراي  9


 طرة بعمر يوم واحد. تختلف عن عينات السي العينات المشععة كانت تتمتع بصفات حسية جيدة ال إن


يوما من  )30و 20و  10و  1خالل ( باإلشعاعيم الحسي للقشدة المعاملة ينتائج التق: 5جدول 


 م).4 (ن المبرد في درجة حرارة يخز تال


العمر 
 باأليام


 


الجرعة 
كيلو 


 غراي


الطعم 
 والنكهة


45 


القوام 
والنسجة 


30 


قابلية 
 النشر


 10 


اللون 
والمظهر 
الخارجي 


15 


الدرجة 
النهائية 


100 


1 0 42 a 29 a 10 a 15 a 96 


1 42 a 29 a 10 a 15 a 96 


3 42 a 29 a 10 a 15 a 96 


10 0 34 a 25 b 8 b 13 b 82 


1 36 a 26 b 9 a 15 a 90 


3 42 b 29 a 10 a 15 a 96 


20 0 * * * * * 







 


1 34 b 24 b b 7 c 10 75 


3 41 a a 27 10 a c 10 88 


30 0 * * * * * 


1 30 c 21 c 5 c 7 d 63 


3 40 a 26 b 8 b c 10 84 


LSD 3.1615 2.0057 1.2242 1.0878 


 (P<0.05)األحرف المختلفة في العمود تدل على وجود فروق معنوية     


 توجد قيم بسبب تلف العينة. ال •
 


 االستنتاج:


 3 – 1نستنتج من هذه الدراسة انه يمكن استخدام جرعات متوسطة من أشعة جاما (            


م وان هذه الجرعات المستعملة لم يكن لها  4طالة فترة حفظ القشدة المخزنة على كيلو غراي) في إ


 تأثير في نسب البروتين والدهن واألس الهيدروجيني والحموضة في القشدة المعالجة باإلشعاع.
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في نبتات   الفينولية و الفيتامينات الذائبة في الماء للمركباتلتخليق الحيوي ا
بزراعة األنسجة المتاثرة بالجرعات المنخفضة من اشعة  المنتجة الكلورانتو 


 جاما


عليأمينة عبد الحميد   


قسم بحوث المنتجات الطبيعية -لمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا اإلشعاعا  


  جمهورية مصر العربية –ة القاهر  –مدينة نصر 


 الملخص العربى:


 


نبتات الكلورانتو التي  تم الحصول عليها عن طريق زراعة االنسجة  عرضت الي أربع جرعات 
التأثير من  زيادة يةجراي)  وذلك لدراسة احتمال 40و  20و  10من اإلشعاع (الجرعة الضابطة و 


و الفيتامينات الذائبة في الماء في نبتات  وليةالفينعلي بعض المركبات  بأشعة جاما جانب التشعيع
من ضمن مركبات الفينولية الست الني تم حامض الباراكيومارك   الكلورانتو الطازجة. و قد كان


يليه حمض الكافيك ثم الكيومارين ثم حامض  و اكثرها تواجدا من حيث الكمية التعرف عليها 
جراي  40كان هناك زيادة معنوية عند الجرعة .   االبيجينينالبنزويك ثم حمض  السالسيلك ثم 


ملجرام / جرام وزن جاف  18,02ملجرام /جرام وزن جاف بالنسبة للفالفونيدات و  61,66)
ملجرام / جرام  وزن جاف بالنسبة لالنثوسيانين مقارنة بالجرعة  5,06بالنسبة للفالفونون و كان  


و كذلك  .ت بزيادة الجرعة االشعاعية المستخدمةالضابطة.. و علي الجانب االخر قلت الفالفونوال
 الي استخدام الجرعات المنخفضة من اشعة جاما ادي ايضا   بعض الفيتامينات الذائبة في الماء


 61,48  جراي 40زيادة مستوي حمض االسكوربك ووصل الي اقصي زياده له مع الجرعة  
جرام   100ملجرام /   2,24لضابطة جرام من الوزن الطارج  مقارنة بالجرعة ا 100ملجرام / 


. بينما تم تنشيط كال من الثيامين و الريبوفالفين و حمض النيكوتنك  عند استخدام وزن طازج
علي العكس جرايي.  20و  10و كذلك حمض الفوليك تم تنشيطه بالجرعات جراي.  10الجرعة 


النتائج التي  شعاعية المستخدمة.من ذلك نجد ان البيرودوكسين قد انخفض محتواه بزيادة الجرعة اال
أن الجرعات المنخفضة من أشعة جاما وتقنية زراعة األنسجة يمكن أن  تبين  تم الحصول عليها


الفالفونويدات و  والفينولية تستخدم إلنتاج نباتات تحتوي علي مستوي مرتفع من المركبات 
 .في الماء وسيانين و كذلك بعض الفيتامينات الذائبةثالفالفونونات و االن


 







 


Abstract: Explants obtained from in-vitro propagated plantlets of Culantro 
(Eryngium foetidum L) were exposed to four dose levels of γ-irradiation 
(0.0, 10.0, 20.0 and 40.0 Gy) to investigate the biosynthesis of phenolic 
compounds and water soluble vitamins in Culantro fresh plantlets. Among 
six identified phenolic compounds, the content of p-cumaric acid was the 
highest in the extracts, followed by caffic acid, coumarin, benzoic acid, 
salicylic acid and apigenin. Significant increases were observed at dose 40.0 
Gy (61.66 mg/g d.w. for flavonoids, 18.02 mg/g d.w, for flavonone and 5.06 
mg/g d.w for anthocyanin) compared to control. On the other hand, the 
flavonols were decreased by increasing the irradiation dose.  Vitamin C in 
Culantro fresh plantlets was increased in  irradiated samples and this 
increase was in correlation with irradiation dose level,  and reached to the 
maximum increase with the dose level 40.0 Gy (61.48 mg/100g f.w.) 
compared to control (2.24 mg/100g f.w.). Thiamin, riboflavin and nicotinic 
acid of Culantro fresh plantlets were enhanced by the applied dose level 10 
Gy. In addition, folic acid was enhanced by the dose levels 20 and 40 Gy and 
not detected for the control and 10 Gy treatments. Meanwhile, pyridoxine 
was decreased by increasing the irradiation dose level. The results obtained 
suggested that both of low doses of γ-irradiation and tissue culture 
technique could be used to produce plantlets with high amount of phenolic 
compounds, anthocyanins flavonoids compounds and water soluble 
vitamins. 


 


Introduction 


For alternatives production of desirable medicinal compounds from plants, 
biotechnological approaches, specifically, plant tissue cultures, are found to 
have potential as a supplement to traditional agriculture in the industrial 
production of bioactive plant metabolites1. Culantro (Eryngium foetidum L.) 
has been reported as a medicinal plant which is used in traditional medicine 
for fevers and chills, vomiting and diarrhea2. The leaves and roots are boiled 
and the water drunk for pneumonia, flu, diabetes, constipation and malaria 
fever. Culantro have been acclaimed as health foods due to its high content 







 


of calcium, iron, carotene, riboflavin, proteins and vitamins3. Gamma rays 
have played an important role in the producing new mutants with improved 
properties which can produce higher amounts of commercially important 
metabolites4. Polyphenolic compounds are among the most talked about 
dietary ingredients now adays. Polyphenols belong to a class of 
phytochemicals, occur in nature as mixtures of esters, ethers, or free acids 
and found in high concentrations in a wide variety of plants. caffeic, ferulic 
and p-coumaric acids are trans-cinnamic acids that occur naturally in their 
free forms or as a family of mono or diesters with (-) quinic acid, collectively 
known as chlorogenic acids5. Phenolic compounds have been reduced risk 
of cardiovascular disease and cancer prevention6. Phenolic compounds are 
responsible for the brightly colored pigments of many fruits and vegetables. 
They protect plants from diseases and ultraviolet light helping preventing 
damage to seeds until they germinate7. Previous phytochemical 
investigations on the Eryngium genus indicated the presence of flavonoids8, 
essential oil9, coumarins 10 and rosmarinic acid derivative11. Flavonoids are 
polyphenolic compounds which are categorized into flavonols, flavones, 
flavanones, isoflavones, and catechins. Variation in flavonoid content at 
different doses of irradiation treatment12 may be due to difference in the 
loss of flavonoids by gamma irradiation and de novo synthesis of flavonoids.  
However, for other plant materials, diverse effects of irradiation on some 
important ingredients have been reported. In recent years, because of 
health interest of phenolic compound as antioxidant activities,  gamma rays 
have been  used in order to enhance phenolic acids in cloves and nutmeg13. 
Also, γ-irradiation has been successfully applied to induce changes in the 
phenolic content of almond skin extract14. In addition, Aly and Mohamed15 
provided that γ-irradiation doses ranging from 50-150 Gy successfully 
activate total phenolic content, sinapin, glutathione, ascorbic acid and α-
tochopherol content   in maize callus tissue. Low doses of irradiation 
prevented the loss of anthocyanin while, higher doses decreased the 
content of anthocyanin in grape pomace16.  Vitamins are essential nutrients 
found in foods, the requirements are small but they perform specific and 
vital functions essential for maintaining health. There is no information 



http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6R-4S0YXTG-2&_user=1966284&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1966284&md5=07aa370deae2afd29ee071b4e9deff42#bib32#bib32

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6R-4S0YXTG-2&_user=1966284&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1966284&md5=07aa370deae2afd29ee071b4e9deff42#bib32#bib32





 


available in the literature on the response of Culantro phenolic acid and 
water soluble vitamins to low doses of γ-irradiation. This study illustrates 
the enhancement effect of low doses of γ-irradiation on phenolic 
compounds and water soluble vitamins. 


 


 


 


Materials and methods: 


 


Culture medium and conditions: Stem-disc (0.5) cm thick section without 
shoot primordial explants excised from the in vitro-raised shoots were 
cultivated onto MS17 basal medium without growth regulators 


supplemented with Sucrose at 25 g l-1, media were gelled with 7 g l-1 agar. 


The pH of the medium was adjusted to 5.8 before the addition of agar. All 
the media were sterilized by autoclaving at a pressure of 1.06 kg cm2 for 20 
min. Culture jars  were incubated at 25±2ºC (relative humidity 80%) with 
16/8 h photoperiod under white fluorescent tubes (photosynthetic photon 


flux of 40 µmol m-2 s-1). Irradiation treatments: After 6 weeks from 


subculture, the plantlets were exposed to γ- rays at dose levels (0.0, 10.0, 
20.0 and 40.0 Gy).  Irradiation was performed using a Gamma cell 200 
apparatus equipped with a 6oCo γ source with average dose rate-of 
0.7Gy/min. at National Center for Radiation Research and Technology, 
Cairo, Egypt. Immediately after irradiation, explants were aseptically 
transferred into sterile fresh MS medium, placed in a growth chamber at 
26oC with 16 / 8 hrs light/dark period. Subculture has been done four times 
after irradiation. Samples were taken after 6 weeks from the last subculture 
and used for the following determinations: 


 







 


Total phenolic content: 


The phenolic contents were determined according to the method of 
Singleton and Rossi23 using the Folin-Ciocalteu. Aliquots of 500 μl of each 
methanolic extract were used for measurements. Phenolic contents of the 
samples were calculated on the basis of the standard curve of pyrogallol. 
The results were expressed as mg g-1 of pyrogallol equivalents of dry 
weight of the plantlets.  


 


 


 


Determination of phenolic compounds:  


One gm of tissues of each sample were homogenized with methanol 40% 
and stirred on a shaker. The dried residues containing phenol compounds 
were dissolved in a solution consists of methanol: water: acetic acid (40: 
59.3: 0.7, v: v: v) and stored in vials. The method suggested by Christian19. 
The extract was passed through micro-filter 0.45µm. The analysis of 
phenolic compounds was performed on HPLC model (HP1050). Phenolic 
compounds were calculated from integrated areas of the sample and the 
corresponding standards. 


 


Total flavonoid content: 


 Aluminum chloride colorimetric method was used for flavonoids 
determination20.  


 


The content of flavonols:  







 


Flavonols was determined by Yermakov et al21. The results were expressed 


as mg of quercetin equivalent per gram of dried samples. 


Determination of flavanones: 


 One ml methanolic extract of samples were separately mixed with 2 mL of 
50.5 mM 2,4-dinitrophenylhydrazine (100 mg 2,4-dinitrophenylhydrazine 
dissolved in 10 ml MeOH with 200µl H2SO4 conc) and 2 ml of methanol as 
previously reported by Kosalec et al22. 


 


 


 


Total anthocyanin contents: 


 Total anthocyanin contents in samples extract were determined by using 
pH differential method23. 


 


Determination of water soluble vitamins content: 


Water soluble vitamins content were determined by Shimadzu HPLC Liquid 
chromatography (Kyoto, Japan) system. The Concentrations of the water 
soluble vitamins were calculated from integrated areas of the sample and 
the corresponding standards24. 


 


Statistical analysis: 


All data are reported as mean ± standard errors (SE) for the three 


independent samples (n = 3). Analysis of variance and significant differences 


among means were tested by one-way ANOVA using the COSTAT computer 







 


package The least significant difference (LSD) at P≤ 0.05 level was 


calculated. 


Results and Discussion: 


Significant increase in total phenolic contents was induced by different 
doses of γ-irradiation. The maximum increase was observed with a dose 
level 40 Gy (18.32 mg/g d.w), as shown in (Table I). Phenolic compounds 
from Culantro plantlet were identified by comparison of their retention 
times and UV spectra with those of known standards and the contents of 
these phenolic compounds, as shown in (Table I). Among six identified 
phenolic compounds, p-cumaric acid verified the superiority as the principle 
compound in Culantro plantlets.  It was increased by increasing the 
irradiation dose and reached to the maximum increase with increasing at 
the dosage up to 40 Gy (11.7 mg/g f.w) comparing to unirradiated control 
(8.8 mg/g f.w.). While apigenin was found   as a minor component which 
was detected only with the dose level 10.0 Gy (3.2 mg/g f.w). The 
accumulation of phenolic compounds in cells was demonstrated and 
explained by the release of phenolic compounds from glycosidic 
components and the degradation of larger phenolic compounds into 
smaller ones by γ-irradiation25,26. The ability of gamma irradiation to 
increase polyphenolic acids in plant material has also been observed in 
soybeans. Soybean samples treated with γ-irradiation at levels ranging from 
50 to 150 Gy increased free polyphenolic acids27. Meanwhile, Siddhuraju et 
al.28 attributed such increase in polyphenolic acids to higher extractability 
by depolymerization and dissolution of cell wall polysaccharides due to 
gamma irradiation. Fan et al.29 reported that the free radicals generated in 
plants during irradiation may act as stress signals and may trigger stress 
responses in plants, resulting in increased polyphenolic acid synthesis which 
had notable antioxidative properties. The free radicals induced under 
irradiation stress may break the glycosideic bonds of procyanidin trimer, 
tetramer and hexamer that are present in fruits, leading to the formation of 
procyanidin monomers, which increase the total phenolic content in 
irradiated fruits30.31.  







 


Table I. Effect of γ-irradiation on total phenol and phenolic acids of  
Culantro plantlets 


 


 


 


 


 


Phenolic 


compound 


Irradiation dose (Gy) 


Control 10.0 20.0 40.0 L.S.D 5% 


Total phenol 


mg/g d.w 


8.91±0.01a 


  


11.25±0.06b 


 


14.61±0.17c 


 


18.32±0.11d 


 


0.13 


Coumarin 


mg/g f.w 


5.61±0.11a 6.33±0.11b 9.13±0.14c 9.33±0.14d 0.07 


Caffic acid 
mg/g f.w 


8.62±0.06c 5.40±0.14a 7.77±0.44b 7.46±0.09b 0.05 


P-cumaric 
mg/g f.w  


8.86±0.23a 9.36±0.14ab 9.92±0.17b 11.70±0.11c 0.61 


Salicylic acid 


mg/g f.w 


3.53±0.17a 6.21±0.21c 5.50±0.11b 5.10±0.11b 0.59 


Benzoic acid 
mg/g f.w 


6.60±0.11c 3.21±0.11b 3.13±0.14b NDa 0.22 


Apigenin  NDa 3.22±0.15b NDa NDa 0.09 







 


mg/g f.w 


a,b,c,…..Means within  same row followed by different letters are significantly 
different at  P<0.05. Values are means of three replicates (±SE) 


 


Significant P<0.05 increases in flavonoieds, flavonone and anthocyanin  
were observed by exposure to γ-irradiation  (Table 2) and this increase 
reached to the maximum increase with the dose of 40 Gy (61.66 , 18.2 and 
5.6 mg/g d.w. for flavonoids, flavonone and anthocyanin,  respectively. On 
the other hand, the increase of γ-irradiation decreased the content of 
flavonols and it was 11.86 mg/g d.w. for dose 40 Gy compared with control 
18.09 mg/g d.w.  The increase in anthocyanin may be due to the effect of γ-
irradiation which enhances the activities of phenylalanine ammonia-lyase 
(PAL) and flavonoid glucosyltransferase (GT), the two key enzymes involved 
in the anthocyanin biosynthesis from the loss of anthocyanin, while higher 
doses decreased the content of anthocyanin in grape pomace16.  Moreover 
Beaulieu et al.32 reported that the activity of catechol oxidase, an enzyme 
related to the biosynthesis of anthocyanin monomers, was significantly 
higher in irradiated mushrooms both at low and high doses than in controls. 
Anthocyanin and flavonoids compounds enhanced under γ-irradiation 
stress, thus, the irradiation effects on anthocyanin accumulation and 
enhanced peach fruit colour development as observed in their studies are 
ethylene mediated via enhanced PAL activity31.  In addition, Variyar et al.27 
also suggested a radiation-induced breakdown of glycosides resulting in 
release of free isoflavones. Isoflavones are phenolic compounds, and they 
were increased in their concentration at a low dose of γ-irradiation 
supported by the corresponding increase in the total phenolic content. 


Table (2): Effect of γ-irradiation on flavonoids, flavonols,   flavonone and  


 nthocyanin of Culantro plantlet 


Irradiation Flavonoids Flavonols Flavonone Anthocyanin 







 


a,b,c,…..Means within  same column followed by different   letters are 


significantly different at P<0.05. Values are means of three replicates (±SE) 


   


The effect of γ-irradiation on ascorbic acid, thiamin, riboflavin pyridoxine, 
folic acid and nicotinic acid of culantro plantlets is shown in (Table 2). 
Vitamin C value in fresh Culantro plantlets was increased in  irradiated 
samples and this increase was in correlation with irradiation dose level and 
reach to the maximum increase with the dose level 40.0 Gy (61.48 mg/100g 
F.w.) compared to control (2.24 mg/100g f.w.). Thiamin, riboflavin and 
nicotinic acid of fresh culantro plantlets were enhanced by the applied dose 
level 10 Gy and the values were (2.05, 3.70 and 3.05 mg/100g f.w.), 
respectively. In addition folic acid was enhanced by the dose levels 20 and 
40 Gy (8.76 and 12.1 mg/100g f.w.), respectively and not detected for the 
control and 10 Gy treatments. On the other hand pyridoxine was decreased 
by increasing the irradiation dose level. Biosynthesis of ascorbic acid and 
riboflavin in radiated corn, chickpea and soybean was found to be more 
than un-irradiated controls during germination33,34. The all four doses (2, 4, 
6 and 8 Gy) treatments of γ-radiation significantly increased the AA content 
of microtubers in Shepody microtubers, However, the influence of 
individual radiation dose in comparison to the control significantly varied35. 


 


doses (Gy) mg/g d.w. mg/g d.w. mg/g d.w. mg/g d.w. 


control 35.59±1.14a 18.09±0.12d 9.90±0.14a 1.80±014a 


10.0 45.63±1.33b 15.98±0.33c 11.40±0.51b 2.50±0.25b 


20.0 52.70±3.10c 11.86±0.63b 14.90±0.17c 3.3±0.35c 


40.0 61.66±1.26d 5.98±0.51a 18.20±0.82d 5.60±0.31d 


L.S.D 5% 2.48 0.063 0.497 0.43 







 


Table (3). Effect of γ-irradiation on ascorbic acid, thiamin, riboflavin 


pyridoxine, folic acid and nicotinic  acid in Culantro plantlets 


 


 


 


 


 


 


a,b,c,…..Means within  same row followed by different   letters are 


significantly different at P<0.05. Values are means of three replicates (±SE) 


 


Conclusion: 


Vitamins 
content 


mg/100g f.w. 


Irradiation dose (Gy) 


Control 10.0 20.0 40.0 L.S.D 5% 


Ascorbic acid 2.24±0.03a 5.62±0.11a 


 


10.81±0.20b 61.48±0.59c 4.48 


Thiamin 0.34±0.09b 2.05±0.05c 0.27±0.01b 0.08±0.01a 0.11 


Riboflavin 0.04±0.01a 3.70±0.11d 0.79±0.01c 0.30±0.01b 0.19 


Pyridoxine 11.79±0.28d 5.47±0.19c 2.78±0.02b 1.86±0.09a 0.17 


Folic acid N.Da N.Da 8.76±0.05b 12.1±0.11c 0.19 


Nicotinic acid 1.43±0.02b 3.05±0.04d 1.55±0.02c 0.52±0
.01a 


0.08 







 


In conclusion this is the first study focused on the enhancement and 
quantifcation of Eryngium foetidum L. phenolic compounds and water 
soluble vitamins using low doses of γ-irradiation and tissue culture 
techniques. Low doses of γ-irradiation increased phenolic compounds, 
flavonoids, anthocyanins as well as water soluble vitamines biosynthesis 
were enhanced also. Further studies are needed to investigate the 
possibility of using low doses of γ-irradiation for potential research and 
development value in the field of pharmaceutical compounds from 
different medicinal plants. 
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 GRapE By-pRoduCtS CoNtaIN CoNSIdERaBlE amouNtS 
oF NutRIENtS tHat Could BE uSEd to FEEd RumINaNt aNImalS 
IF tREatEd IN CERtaIN wayS to lIBERatE tHEIR NutRIENtS 
tHat aRE ENCRuStEd By dIGNIFIEd StRuCtuRES IN tHIS aGRo-
waStE. 


 a Study waS uNdER takEN wItH aIR dRy GRapE By-
pRoduCtS IRRadIatEd at 10 kGy to dEtERmINE tHE EFFECt oF 
tREatmENt wItH a. NIGER oN tHEIR NutRIENtS dIGEStIBIlIty 
CoEFFICIENtS aNd NItRoGEN BalaNCE aNd tHEIR EFFECtS oN 
oSSImI lamB’S pERFoRmaNCE. a 12 lamBS HavE INItIal Body 
wEIGHt 29 kG wERE FEd FoR 84 dayS tHREE ExpERImENtal 
dIEtS (CoNtRol, Raw aNd tREatEd GRapE By-pRoduCtS wItH 
a. NIGER dIEtS).   


tHE tREatEd GRapE By-pRoduCtS ImpRovEd tHE 
dIGEStIBIlIty CoEFFICIENtS oF NutRIENtS aNd NItRoGEN 
BalaNCE tHaN tHE otHER ExpERImENtal GRoupS. tHE RESultS 
alSo INdICatEd tHat tREatEd GRapE By-pRoduCtS HavE 
aCHIEvEd HIGHER GRowtH RatE BEttER FEEd CoNvERSIoN wItH 
lowER total CoStS pER kG oF Body wEIGHt GaIN (HIGHER 
ECoNomICal EFFICIENCy RatIo). 


 


 ـةصخال
 


تحتوي مخلفات تصنيع العنب على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن استخدامها في 
 تغذية الحيوان، لو تم تحريرها من المواد اللجنينية التي تحيطها باستخدام بعض طرق المعالجة. 


ر المعاملة باستخدام فطر أجريت الدراسة على مخلفات العنب الجافة هوائيًا لتقييم تأثي 


على كفاءة قابلية العناصر الغذائية  كيلو جراى 10بعد معالجتها اشعاعيا بجرعة  االسبراجللس نيجر


 للهضم وميزان األزوت باإلضافة إلى تأثير المعاملة على األداء اإلنتاجي لحمالن االوسيمي .







 


لى العالئق التجريبية يوما ع 84كجم لمدة  29حمل أوسيمى بمتوسط وزن  12تم تغذية 


ن المعاملة بالفطر أأوضحت النتائج   ضابطة والمجموعتين التجريبيتين .والتى شملت المجموعة ال


أدت إلى تحسين كفاءة قابلية العناصر الغذائية للهضم وكذلك ميزان األزوت عن المجموعات 


 سين معدالت النمو وتحولالتجريبية األخرى. كما ان معاملة مخلفات العنب بالفطر قد أدت إلى تح


 نتاج واحد كيلو جرام من اللحم الحي للحمالن بكفاءة اقتصادية عالية. الغذاء وخفض وحدة التكلفة إل


 


INtRoduCtIoN  


 GRapES BEloNG to tHE GRapE FamIly vItaCEaE 
(vItIS vINIFERa). GRapE pRoCESSING pRoduCES laRGE 
quaNtItIES oF By-pRoduCtS. tHESE By-pRoduCtS CoNtaIN 
a CoNSIdERaBlE amouNt oF pRotEIN aNd avaIlaBlE 
CaRBoHydRatES wHICH Could BE uSEd IN FEEdING 
RumINaNt aNImalS. dRIEd GRapES maRC CoNtaIN 220 G 
kG-1 CRudE FIBER (CF), 110 G kG-1 CRudE pRotEIN (Cp) aNd 
14.18 mJ kG-1 mEtaBolIzaBlE ENERGy (mE), wHIlE, GRapE 
By-pRoduCtS (BuNCHES aNd BRaNCHES) CoNtaIN 40 G kG-1 
Cp, 260 G  kG-1 CF aNd 12.75 mJ kG-1 mE [1 , 2]. SImIlaR 
FIGuRES FoR tHE aBovE NutRIENtS wERE oBtaINEd By 
moHamEd Et al [3] aNd moHamEd [4]. NEGovaNovIC Et 
al. [5] FEd 48 SHEEp, wEaNEd at 50 dayS old FoR 45 
dayS, oN ComplEtE pEllEtEd dIEtS CoNtaINING 0, 15, 25 
oR 50% (oF dm) dEHydRatEd SEEdlESS GRapE maRC. 
avERaGE daIly GRowtH waS SImIlaR IN tHE CoNtRol aNd 
SHEEp GIvEN 15% GRapES maRC. avERaGE daIly GRowtH 
waS SImIlaR IN CoNtRolS aNd SHEEp GIvEN 15% GRapES 
maRC aNd waS 5.5 aNd 28.5% lowER tHaN SHEEp GIvEN 25 
aNd 50% GRapES maRC, RESpECtIvEly. FEEd CoNvERSIoN 
waS 4.4, 5.1, 5.6 aNd 7.4 IN GRoupS GIvEN 0 to 50% maRC, 
RESpECtIvEly. tHERE waS No SIGNIFICaNt dIFFERENCE IN 







 


CaRCaSS qualIty BEtwEEN GRoupS aNd No dIFFERENCES 
IN SHEEp HEaltH. mEkkawy Et al [1] StudIEd tHE EFFECt 
oF IRRadIatIoN tREatmENt oN tHE NutRItIoNal valuE oF 
GRapE RESIduES aNd tEa maRC aS a FEEd StuFF FoR 
BRoIlER CHICkS. tHEy REpoRtEd tHat RadIatIoN 
pRoCESSING dId Not aFFECt tHE CHEmICal CompoSItIoN oF 
IRRadIatEd GRapE RESIduES up to 100 kGy. tHE 
dIGEStIoN CoEFFICIENt oF RatIoN CoNtaINING 8% GRapE 
By-pRoduCtS waS ImpRovEd aS a FuNCtIoN oF applIEd 
RadIatIoN doSE. alSo, tHIN [6] uSEd tHESE waStES IN 
FEEdING laRGE aNImalS, HIS RESultS INdICatEd tHat 
tHE GRowtH RatE oF RumINaNtS waS SImIlaR to tHoSE 
RECEIvEd CoNtRol RatIoN. GRapE By-pRoduCtS CoNtaIN 
CERtaIN aNtINutRItIoNal FaCtoRS (taNNINS) aNd 
lIGNoCElluloSIC matERIalS wHICH REduCE tHE 
NutRIENtS avaIlaBIlIty oF tHESE By-pRoduCtS to tHE 
dIGEStIvE ENzymES oF tHE aNImal. taNNINS IN GRapE By-
pRoduCtS RaNGE FRom 30 to 60 G kG-1 (oF dm) [7]. maNy 
INvEStIGatoRS ExClaImEd tHat tHE ComBINatIoN 
BEtwEEN pRotEIN aNd lIGNoCElluloSE REduCES tHE 
pRotEIN avaIlaBIlIty oF GRapE By-pRoduCtS [4, 7]. tHE 
pRESENt ExpERImENtal woRk waS CoNduCtEd to 
dEtERmINE tHE EFFECtIvENESS oF addING SpoRE 
SuSpENSIoN oF aSpERGIlluS NIGER, GENERally REGaRdEd 
aS SaFE to GRapE By-pRoduCtS to INCREaSE tHE 
utIlIzatIoN oF tHESE By-pRoduCtS. 


matERIalS aNd mEtHodS  


aNImalS  
 tHE ExpERImENtal woRk waS CaRRIEd out at tHE 
ExpERImENtal StatIoN oF aNImal pRoduCtIoN 
dEpaRtmENt al-azHaR uNIvERSIty at NaSR CIty, CaIRo, 







 


EGypt. twElvE malE oSSImI lamBS malE wItH aN INItIal 
Body wEIGHt oF 29 ± 0.5 kG. tHEy wERE RaNdomly 
dIvIdEd INto tHREE Equal GRoupS, FouR lamBS EaCH. 
all lamBS wERE wEIGHEd BIwEEkly to tHE NEaRESt 100 
G. aNImalS wERE wEIGHEd IN tHE moRNING BEFoRE 
dRINkING aNd FEEdING. tHE ExpERImENtal aNImalS wERE 
kEpt uNdER tHE vEtERINaRy SupERvISIoN oF tHE StatIoN 
duRING tHE ExpERImENt duRatIoN (12 wEEkS). 


 


 


 


Raw matERIalS  


 GRapE By-pRoduCtS wERE oBtaINEd FRom 
EGyptIaN El-kRomE (JaNaklEES) Co., alExaNdRIa, 
EGypt. 


 


tREatmENt oF GRapE By-pRoduCtS  
 SamplES oF GRapE By-pRoduCtS wERE paCkEd IN 
plaStIC BaGS, EaCH CoNtaINING aBout 5 kG aNd 
IRRadIatEd at 10 kGy aS a pRE-tREatmENt to 
ElImINatE mICRoBIal patHoGENS tHat may 
CoNtamINatE tHE GRapE RESIduES. tHE applIEd 
RadIatIoN doSE waS CHoSEN aFtER FaRaG aNd moHamEd 
[8]. tHE IRRadIatIoN FaCIlIty uSEd waS EGypt’S mEGa 
Gamma-1 typE J-65000. tHE FaCIlIty IS loCatEd at tHE 
SItE oF NatIoNal CENtER FoR RadIatIoN RESEaRCH aNd 
tECHNoloGy NaSR CIty, CaIRo, EGypt. (NCRRt). tHE 







 


StERIlIzEd GRapE By-pRoduCtS IN EaCH BaG, waS 
SpREad uNdER aSEptIC CoNdItIoNS wItH 60 ml oF SpoRE 
SuSpENSIoN oF aSpERGIlluS NIGER (107 SpoRE pER ml) 
aFtER BEING dIlutEd wItH StERIlIzEd watER IN oRdER to 
RISE tHE moIStuRE CoNtENt oF GRapE By-pRoduCtS to BE 
aBout 60% (w/v). tHE tREatEd SamplES, IN tHE plaStIC 
BaGS, wERE INCuBatEd at amBIENt tEmpERatuRE oF 25 
+ 2°C FoR 3 wEEkS BEFoRE BEING uSEd IN tHE 
ExpERImENtal RatIoNS. aSpERGIlluS NIGER StRaIN waS 
oBtaINEd FRom Food mICRoBIoloGy dEpaRtmENt, NCRRt. 


 


 


dIEtS  


 tHE tHREE ExpERImENtal GRoupS wERE aSSIGNEd 
at RaNdom to tHE FollowING ExpERImENtal dIEtS: a 
CoNtRol GRoup waS FEd oN 100% CoNCENtRatE FEEd 
mIxtuRE (CFm); tHE SECoNd GRoup waS FEd oN 70% CFm 
pluS 30% GRapE By-pRoduCtS aNd tHE laSt 
ExpERImENtal GRoup waS kEpt oN 70% CFm pluS 30% 
tREatEd GRapE By-pRoduCtS wItH aSpRIGIlluS NIGER. 
BEaN StRaw waS oFFEREd ad lIBItum FoR all 
ExpERImENtal GRoupS aNd CoNCENtRatE FEEd waS 
GIvEN at tHE RatE oF 3% oF lIvE Body wEIGHt FoR all 
tHE ExpERImENtal GRoupS. 


 mINERal BloCkS (pRovIdEd ENouGH SodIum 
CHloRIdE, CalCIum, pHoSpHoRuS aNd tRaCE mINERalS) 
wERE oFFEREd to mEEt tHE dIEtaRy NEEdS oF SHEEp aS 
REpoRtEd By NRC [9] aNd watER waS GIvEN FREEly. tHE 







 


CHEmICal CompoSItIoNS oF tHE ExpERImENtal dIEtS aRE 
SHowN IN taBlE (1). 


CHEmICal aNalySIS 


 CHEmICal CompoSItIoN (dm, om, Cp, CF, EE aNd aSH) 
oF tHE ExpERImENtal dIEtS waS dEtERmINEd By tHE 
StaNdaRd pRoCEduRES [10]. NItRoGEN FREE ExtRaCt 
waS CalCulatEd By SuBtRaCtING tHE SummatIoN 
pERCENtaGES oF Cp, CF, EE aNd aSH FRom oNE HuNdREd. 


FEEdING aNd maNaGEmENt 


 tHE ExpERImENtal GRoupS oF lamBS wERE EaR-
taGGEd aNd allowEd to adJuSt to CommERCIal dIEt 
FoR SEvEN dayS, tHEN tHEy wERE wEIGHtEd aNd FEEd oN 
tHEIR ExpERImENtal dIEtS. FEEd CoNSumptIoN aNd 
GRowtH RatE wERE RECoRdEd. 


 


taBlE (1): CHEmICal CompoSItIoN (G kG-1) oF tHE 
ExpERImENtal dIEtS * 


dIEtS 
dm om Cp CF EE aSH  NFE 


G kG-1 


BS 899.9 897.8 47.8 333.5 12.2 102.2 504.3 


CFm 928.6 927.3 170.5 126.2 46.5 72.7 585.4 


GBp 922.3 906.4 163.3 183.1 52.6 93.6 507.4 


GBpt 922.3 906.4 163.3 183.1 52.6 93.6 507.4 


* oN dRy mattER BaSIS. 







 


dm, dRy mattER; om, oRGaNIC mattER; Cp, CRudE pRotEIN; CF, 
CRudE FIBER; EE, EtHER ExtRaCt; NFE, NItRoGEN FREE 
ExtRaCt. 


BS, BEaN StRaw aS RouGHaGE; CFm, CoNtRol dIEt (100% 
CoNCENtRatE FEEd mIxtuRE); GBp, dIEt CoNtaINING 70% CFm 
pluS  30% Raw GRapE By-pRoduCtS; GBpt, dIEt CoNtaINING 70% 
CFm pluS 30 % GRapE By-pRoduCtS tREatEd wItH a. NIGER. 


 
dIGEStIBIlIty tRaIl  


 at tHE ENd oF ExpERImENtal pERIod (84 dayS) 
tHREE dIGEStIBIlIty aNd NItRoGEN BalaNCE tRIalS 
wERE CoNduCtEd IN oRdER to Study tHE EFFECtIvENESS 
oF tREatING GRapE By-pRoduCtS wItH aSpERIGlluS 
NIGER oN tHE NutRIENtS dIGEStIBIlIty aNd NItRoGEN 
BalaNCE. tHE lamBS wERE INdIvIdually plaCEd INto 
mEtaBolISm CaGES. EaCH tRaIl laStEd FoR 17 dayS. tHE 
FIRSt tEN dayS wERE CoNSIdEREd aS a pRElImINaRy 
pERIod aNd duRING tHE SuBSEquENt SEvEN dayS FECES 
aNd uRINE wERE CollECtEd aNd StoREd at 4°C FoR 
FuRtHER aNalySIS aCCoRdING to a.o.a.C [10] StaNdaRd 
mEtHodS  


StatIStICal aNalySIS 


 dIFFERENCES BEtwEEN tHE ExpERImENtal GRoupS 
IN GRowtH pERFoRmaNCE, dIGEStIBIlIty aNd NItRoGEN 
BalaNCE tRaIlS wERE tEStEd FoR SIGNIFICaNCE By uSING 
oNE-way aNalySIS oF vaRIaNCE. duNCaN’S multIplE 
RaNG tESt waS applIEd to CompaRE tHE mEaNS. lINEaR 
CoNtRaStS wERE alSo uSEd to CompaRE tHE 
dIGEStIBIlIty CoEFFICIENt valuES FoR oSSImI lamBS FEd 







 


tHE ExpERImENtal dIEtS. a SaS paCkaGE waS uSEd FoR 
tHE StatIStICal aNalySIS [11]. 


 


RESult aNd dISCuSSIoN 


CHEmICal CompoSItIoN oF tHE ExpERImENtal dIEtS 


 taBlE (1) IlluStRatES tHE CHEmICal CompoSItIoN 
oF tHE ExpERImENtal dIEtS. SupplEmENtING lamB'S 
RatIoN wItH 30% oF NoN tREatEd GRapE By-pRoduCtS 
INCREaSEd tHE lEvEl oF CRudE FIBER (183.1 G kG) aNd 
EtHER ExtRaCtS (52.6 G kG-1) tHaN tHE CoNCENtRatE 
FEEd mIxtuRE (CFm) taBlE (1). alSo, wHEN Raw GRapE 
By-pRoduCtS wERE tREatEd wItH a. NIGER SImIlaR 
FIGuRES FoR CRudE FIBER aNd EtHER ExtRaCt wERE 
RECoRdEd. HowEvER, tHE CRudE pRotEIN aNd NItRoGEN 
FREE ExtRaCt wERE dECREaSEd aFtER SupplEmENtING 
tHE lamBS dIEt wItH 30% NoN-tREatEd oR tREatEd 
GRapE By-pRoduCtS. moRGaN aNd tRINdER [7] poINtEd 
tHat addING GRapE By-pRoduCtS at dIFFERENt lEvElS 
to SHEEp dIEtS dECREaSEd tHEIR CoNtENt oF NItRoGEN 
FREE ExtRaCt aNd INCREaSEd tHEIR CRudE FIBER 
CoNtENt. SImIlaR tRENdS wERE oBtaINEd IN a pREvIouS 
Study [4]. 


 


 


dIGEStIBIlIty CoEFFICIENtS  
 tHE dIGEStIBIlIty CoEFFICIENtS FoR tHE 
ExpERImENtal dIEtS aRE pRESENtEd IN taBlE (2). tHE 
StatIStICal aNalySIS oF tHE data INdICatEd tHat tHE 







 


dIGEStIBIlIty CoEFFICIENtS oF oSSImI lamB’S dIEtS 
SupplEmENtEd wItH 30% NoN tREatEd GRapE By-
pRoduCtS wERE FouNd to BE 52.49, 53.93, 64.73, 51.63, 
61.94 aNd 45.02 FoR dIGEStIBlE dm, om, Cp, CF, EE aNd 
NFE, RESpECtIvEly. tHESE valuES INdICatE tHat tHE 
lamBS wHICH RECEIvEd IN tHEIR RatIoN NoN tREatEd 
GRapE By-pRoduCtS ExHIBItEd tHE lowESt dIGEStIoN 
CoEFFICIENtS FoR all tHE aBovE mENtIoNEd NutRIENtS 
aS CompaREd wItH tHE CoNtRol aNd tREatEd GRapE By-
pRoduCtS, wItH a. NIGER, dIEt. (taBlE 2).  tREatING 
GRapE By-pRoduCtS By a. NIGER ImpRovEd tHE dIGEStIoN 
CoEFFICIENtS oF all StudIEd NutRIENtS.  tHE lINEaR 
CoNtRaSt aNalySIS to aNalySIS oF vaRIaNCE oF tHE 
data INdICatEd tHat valuES INCREaSEd By 7.5% FoR dm 
(p = 0.4081), 10.3% FoR om (p = 0.3100), 10.7% FoR Cp (p = 
0.0002); 21.7% FoR CF (p = 0.0001), 0.0% FoR EE (p = 0.996) 
aNd 21.1% FoR NFE (p = 0.0002). wHEN CompaREd wItH 
tHoSE FEd NoN tREatEd GRapE By-pRoduCtS RatIoN. 
 vaN SoESt [12] REpoRtEd tHat HIGH CRudE FIBER 
dECREaSES tHE RatIoN dIGEStIBIlIty, tHIS FaCt GavE a 
SuItaBlE REaSoN FoR tHE lowER dIGEStIoN CoEFFICIENt 
oF NoN tREatEd GRapE By-pRoduCtS. mERINo aNd 
CaRaBoNa [13] REpoRtEd tHat RaBBIt FEd GRapE maRC 
ExHIBItEd SIGNIFICaNt dECREaSE oN tHE dIGEStIBIlItIES 
oF tHE NutRIENtS oF tHEIR RatIoNS duE to tHE INCREaSE 
oF ItS FIBER CoNtENtS (60%). 


 


taBlE (2) NutRIENtS dIGEStIBIlIty CoEFFIEICNtS oF 
ExpERImENtal dIEtS. 







 


dIGEStIBIlI
ty % 


ExpERImENtal dIEtS poolE
d SEm 


pRoBaBIlI
ty CFm GBp GBpt 


dm 56.32 a 52.49 a 56.44 a 3.144 0.6235 


om 58.93 a 53.93 a 59.78 a 3.537 0.5133 


Cp 68.40 B 64.73 C 71.65 a 0.631 0.0007 


CF 55.88 B 51.63 C 62.82 a 0.800 0.0002 


EE 63.09 a 61.94 a 61.97 a 3.165 0.9581 


NFE 50.52 B 45.02 C 54.54 a 0.905 0.0009 


dm, dRy mattER; om, oRGaNIC mattER; Cp, CRudE pRotEIN; CF, CRudE FIBER; EE, 
EtHER ExtRaCt; NFE, NItRoGEN FREE ExtRaCt. 


CFm, CoNtRol dIEt (100% CoNCENtRatE FEEd mIxtuRE); GBp, dIEt CoNtaINING 70% 
CFm pluS 30% Raw GRapE By-pRoduCtS; GBpt, dIEt CoNtaINING 70% CFm pluS 30 % 
GRapE By-pRoduCtS tREatEd wItH aSpERIGlluS NIGER. 


mEaNS wItHIN tHE ColumN wItH tHE SamE lEttERS aRE Not SIGNIFICaNtly 
dIFFERENt (p >0.05). 


 


GRowtH pERFoRmaNCE oF oSSImI lamBS  


 tHE CoNCENtRatIoN oF CRudE pRotEIN IN tHE tHREE 
ExpERImENtal dIEtS wERE BEtwEEN 170.5 aNd 163.3 G 
kG-1 dm, wHICH IS IN ExCESS oF tHE NRC, RECommENdatIoN 
FoR GRowING lamBS (taBlE 1). a SummaRy oF tHE GaINS 
IN wEIGHt oF lamBS aNd tHE quaNtItIES oF dIEt 
CoNSumEd IN vaRIouS dIEtaRy GRoupS aRE pRESENtEd IN 
taBlES 3 aNd 4. pERFoRmaNCE oF lamBS waS aFFECtEd 
(p < 0.05) By addING EItHER 30% NoN tREatEd oR 
tREatEd GRapE By-pRoduCtS wItH a. NIGER IN tHEIR 







 


dIEtS. SIGNIFICaNt dIFFERENCES IN FINal Body wEIGHt, 
total aNd daIly Body wEIGHt GaIN (taBlE 3) aNd 
avERaGE daIly FEEd INtakE (taBlE 4) wERE FouNd 
amoNG lamBS GIvEN tHE ExpERImENtal dIEtS. 


 lamBS FEd tHE CoNtRol dIEt, dIEtS CoNtaINING NoN 
tREatEd oR tREatEd GRapE By-pRoduCtS CoNSumEd oN 
avERaGE 1311.13, 1220.64 aNd 1265.18 G dRy mattER 
pER HEad EaCH day wHICH RESultEd IN FEEd 
CoRRESpoNdING utIlIzatIoN RatIoS oF 13.80, 15.85, 10.12 
uNItS oF FEEd dm pER kG oF GaIN (taBlE 4). tHESE 
RESultS INdICatE tHat addING tREatEd GRapE By-
pRoduCtS to lamBS dIEt RESultEd IN BEttER FEEd 
utIlIzatIoN tHaN tHoSE RECEIvEd NoN-tREatEd GRapE 
By-pRoduCtS. 


 tHE tdN aNd dCp kG pER kG GaIN FoR tHE 
ExpERImENtal GRoupS aRE alSo pRESENtEd IN taBlE (4) 
wHERE tHE BESt utIlIzatIoN oF tdN waS FoR tHE GRoup 
wHICH RECEIvEd tREatEd GRapE (5.77) FollowEd By 
tHoSE FEd tHE CoNtRol dIEt (7.16) aNd Raw GRapE By-
pRoduCtS (7.45), RESpECtIvEly. SImIlaR tRENdS wERE 
oBtaINEd FoR dCp wHERE tHE GRoup aSSIGNEd to 
tREatEd GRapE By pRoduCtS HaS tHE BESt dCp 
CoNvERSIoN (0.92) tHaN tHE otHERS GRoupS (taBlE 4). 


 


 taBlE (3) pERFoRmaNCE oF oSSImI lamBS FEd Raw aNd 
tREatEd GRapE By-pRoduCtS wItH aSpERIGlluS NIGER FoR 12 
wEEkS. 


lamB pERFoRmaNCE 
ExpERImENtal 


dIEtS 
pool


Ed 


pRoBaBIlI
ty 







 


CFm GBp GBpt SEm 


INtIal Body wEIGHt , 
kG  28.8a 29.0a 28.0a 0.62 0.8515 


FINal Body wEIGHt, 
kG 36.8B 35.5C 39.0a 0.32 0.0001 


total Body  wEIGHt 
GaIN, kG  8.0B 6.5B 10.5a 0.47 0.0007 


daIly Body wEIGHt 
GaIN, G 100B 80B 130a 10 0.0007 


GRowtH RatE, % 28.0 22.5 37 2.25 0.0044 


mEaNS wItHIN Row wItH tHE SamE lEttERS aRE Not SIGNIFICaNtly 
dIFFERENt (p > 0.05) 


CFm, CoNtRol dIEt (100% CoNCENtRatE FEEd mIxtuRE); GBp, dIEt 
CoNtaINING 70% CFm pluS 30% Raw GRapE By-pRoduCtS; GBpt, dIEt 
CoNtaINING 70% CFm pluS 30 % GRapE By-pRoduCtS tREatEd wItH 
aSpERIGlluS NIGER. 


 


IN addItIoN, tHE CompaRatIvE FEEdING CoStS pER 
kG Body wEIGHt SHowEd tHat tHE total FEEd CoStS pER 
kG oF Body wEIGHt GaIN waS 3.57 l.E. FoR tHoSE FEd 
tREatEd GRapE By-pRoduCtS dIEt wHICH waS muCH 
lowER tHaN tHoSE FEd tHE CoNtRol aNd NoN-tREatEd 
GRapE By-pRoduCtS (5.54 aNd 5.31 lE, RESpECtIvEly). 


 


taBlE (4) FEEd CoNSumptIoN, FEEd CoNvERSIoN aNd FEEd CoSt 
FoR GRowING FattENING oSSImI lamBS FEd Raw aNd 
tREatEd GRapE By-pRoduCtS FoR 12 wEEkS. 







 


lamB pERFoRmaNCE 
ExpERImENtal dIEtS 


CFm GBp GBpt 


avERaGE daIly FEEd INtakE, 
G/H/day:            


   


tdmI 1311.13 1220.6
4 


1265.1
8 


RouGHaGE  422.05 352.76 305.07 


CoNCENtRatE 889.08 867.88 960.11 


tdNI 680.48 573.70 721.15 


dCpI 97.02 69.58 93.62 


    


FEEd CoNvERSIoN, kG/GaIN :    


dm 13.80 15.85 10.12 


tdN 7.16 7.45 5.77 


dCp 1.02 0.90 0.92 


    


FEd CoSt:    


total FEEd CoStS /kG Body 
wEIGHt GaIN, l.E  


5.54 5.31 3.57 


ECoNomICal EFFICIENCy  1.62 1.69 2.52 







 


CFm, CoNtRol dIEt (100% CoNCENtRatE FEEd mIxtuRE); GBp, 
dIEt CoNtaINING 70% CFm pluS 30% Raw GRapE By-pRoduCtS; 
GBpt, dIEt CoNtaINING 70% CFm pluS 30 % GRapE By-pRoduCtS 
tREatEd wItH aSpERIGlluS NIGER. 


tdmI, total dRy mattER INtakE; tdNI, total dIGEStIBlE 
NutRIENtS INtakE; dCpI, dIGEStIBlE CRudE pRotEIN INtakE. 


lIvE wEIGHt SEllING pRICE at tHE tImE oF tHE ExpERImENt 
waS 9.00 l.E. 


tHE pRICE oF oNE kG oF CFm, BEaN-StRaw aNd GBp at tHE 
tImE oF tHE ExpERImENt waS 0.5, 0.1 aNd 0.2 l.E, 
RESpECtIvEly. 


 


moREovER, tHE ECoNomIC EFFICIENCy valuES oF 
1.62, 1.69 aNd 2.52 FoR CoNtRol, NoN-tREatEd aNd 
tREatEd GRapE By-pRoduCtS dIEtS RESpECtIvEly, 
SuGGESt tHat tHERE waS a FINaNCIal BENEFItS oF 
FEEdING 30% tREatEd GRapE By-pRoduCtS to oSSImI 
lamBS. 


tHE pRESENt FINdINGS aRE CloSE to tHoSE 
oBtaINEd By moHamEd [4] wHo FEd GoatS wItH GRapE 
By-pRoduCtS. HE REpoRtEd tHat tHE INCoRpoRatIoN oF 
GRapE By-pRoduCtS IN GRowING malE GoatS dIEtS at a 
lEvEl oF 35% CauSEd a SIGNIFICaNt REduCtIoN IN FEEd 
CoStS CompaREd to FEEdING GoatS wItH CoNtRol dIEtS 
(100% CoNCENtRatE FEEd mIxtuRE). SEvERal 
INvEStIGatoRS REpoRtEd tHat uSING GRapE By-
pRoduCtS RECoRdEd tHE BESt ECoNomIC EFFICIENCy 
valuE FoR SHEEp aNd Cow [14, 15] mEkkawy Et al., [1] 
REpoRtEd tHat uSING GRapE By-pRoduCtS IN BRoIlER 







 


dIEtS pRoduCEd CHEapER CoSt FoR Body wEIGHt GaIN 
tHaN tHE REGulaR poultRy dIEtS. 


 


FEEdING valuE 


 tHE avERaGES oF tdN %, dCp % aNd NB RatIo FoR 
lamBS FEd tHE ExpERImENtal dIEtS aRE pRESENtEd IN 
taBlE (5). tHE aNalySIS oF vaRIaNCE INdICatEd tHat 
tHE tdN (47%), dCp (5.7%) aNd NB (3.3 G/H/d) oF tHE dIEt 
CoNtaINING 30% Raw GRapE By-pRoduCtS pRoduCEd wERE 
lowER tHaN tHoSE oF tHE CoNtRol dIEt (100% CFm). 
mEaNwHIlE, SpREad GRapE By-pRoduCtS wItH 
SuSpENSIoN oF a. NIGER INCREaSEd tHE FEEdING valuES 
aNd NItRoGEN BalaNCE (taBlE 5). lINEaR aNalySIS 
CoNtRaSt INdICatEd tHat tdN INCREaSEd 9.8% (p = 
0.005), dCp INCREaSEd By 29.7% (p = 0.0221) aNd NB 
INCREaSEd By 29.5% (p = 0.0148) aS CompaREd wItH tHE 
CoNtRol dIEt. 


 


taBlE (5) FEEdING valuES aNd NItRoGEN BalaNCE oF 
ExpERImENtal dIEtS. 


dIEtS tdN % dCp % NB 
G/HEad/day 


CFm 51.9B 7.4B 4.4B 


GBp 47.0C 5.7C 3.3C 


GBpt 57.0a 9.1a 5.7a 







 


poolEd SEm 0.83 0.40 0.28 


pRoBaBIlIty 0.0005 0.003 0.0024 


tdN, total dIGEStIBlE NutRIENtS, dCp, dIGEStIBlE 
CRudE pRotEIN, NB, NItRoGEN BalaNCE. 


CFm, CoNtRol dIEt (100% CoNCENtRatE FEEd 
mIxtuRE); GBp, dIEt CoNtaINING 70% CFm pluS 30% 
Raw GRapE By-pRoduCtS; GBpt, dIEt CoNtaINING 70% 
CFm pluS 30 % GRapE By-pRoduCtS tREatEd wItH 
aSpERIGlluS NIGER. 


mEaNS IN tHE ColumN HavING tHE SamE lEttERS aRE 
Not SIGNIFICaNtly dIFFERENt (p < 0.05). 


 


 dEpENdING oN tHE aBovE mENtIoNEd RESultS It 
Could BE CoNCludEd tHat tHE INCREaSE IN CF 
dIGEStIBIlIty oF tREatEd GRapE By-pRoduCtS wItH a. 
NIGER may BE duE to tHat a. NIGER pRoduCES CERtaIN 
pRoduCtS tHat Could HydRolyzE aNd INCREatE tHE 
SoluBIlItIzatIoN oF FIBER, aCCouNtEd FoR moSt oF tHE 
INCREatE oF Cp aNd NFE aNd SuBSEquENtly INCREaSEd 
tHE tdN% dCp% aNd NB RatIo. tHE FINdINGS BRouGHt tHat 
FIBRouS vEGEtaBlE matERIalS Could CoNvERt tHEm 
INto a valuaBlE FEEd SupplEmENt tHat REduCES tHE 
CoStS oF FEEdING lamBS.  
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 الدواجن باستخدام التقنيات التقليدية والنووية فرشةتقييم عالئق المجترات المحتوية على 


 3وجمال الدين على عبد الرحمن 2ومحمد على عبد المنعم العشرى 1و حافظ احمد الفولى 1صالح يرمن هشام


 مصر -مركز البحوث النووية -هيئة الطاقة الذرية -1
 جامعة عين شمس –كلية الزراعة  -2
 جامعة الزقازيق -كلية الزراعة -3


 الملخص 







 


لبيولوجية مركز البحوث اجريت هذه الدراسة بوحدة بحوث تغذية الحيوان بقسم التطبيقات ا
جمهورية مصر العربية بهدف دراسة تقييم  -انشاص -هيئة الطاقة الذرية -النووية


 على فرشة دجاج تسمين.  المحتويةعالئق المجترات 
الغذائية للعالئق أوال: اجريت تجربة هضم  باستخدام كباش تامة النمو لتقدير القيمة 


وأشارت النتائج إلى عدم وجود سمين % فرشة دجاج الت14على صفر و المحتوية 
بالنسبة لمعامل هضم كل من البروتين  بين العالئق  (P > 0.05)فروق معنوية


الخام وااللياف الخام والمستخلص االيثيرى والمستخلص الخالى من االزوت 
والرماد فى حين وجد فرق معنوي لصالح المجموعة الشاهد التى التحتوى على 


كذلك وجد فرق معنوى  ضم المادة الجافةنسبة لمعامل هفرشة دجاج تسمين بال
لصالح المجموعة الشاهد بالنسبة لمقياس المركبات الكلية المهضومة فى حين لم 
يكن الفرق معنوى بين العليقتين بالنسبة لمقياس البروتين الخام المهضوم. كذلك لم 


ن الظاهرى يالحظ اى فرق معنوى بين المجموعتين بالنسبة لميزان النيتروجي
 حيث كان موجبا فى كلتا المجموعتين.


ثانيا: أجريت تجربة تغذية باستخدام نعاج خالل االسابيع االخيرة من الحمل وفترة الرضاعة 
غ  740.6و  660.4حيث وجد انه اليوجد فروق معنوية فى انتاج اللبن حيث كان 


الترتيب. ايضا /يوم /نعجة لكل من المجموعة الشاهد والمجموعة التجريبية على 
غ و ك 20.6لم يالحظ اى فرق معنوى فى وزن الحمالن عند الفطام حيث كانت 


من الميالد حتى الفطام  بالوزن وأيضا بالنسبة لمعدل الزيادة اليومي كغ 20.2
أيضا بالنسبة لتحليل اللبن لم يالحظ اى  على الترتيب. غ 206 و 191حيث كان 


و  14.7ركبات الصلبة الكلية, حيث وجد انه بالنسبة للم (P > 0.05)فرق معنوي 
أيضا . لكل من المجموعة الشاهد والمجموعة التجريبية على الترتيب%  14.9


عدم وجود اى مشاكل مرتبطة بالتغذية على عالئق قياسات مصل الدم أظهرت 
 تحتوى على فرشة دجاج التسمين.


اج التسمين على معدل بناء لقياس تأثير استخدام فرشة دج ثالثا: اجريت تجربة مخبريه
 وأشارت النتائج إلى 35-البروتين الميكروبى فى الكرش معمليا باستخدام الكبريت 


ى د فرق معنوي لصالح المجموعة الشاهد حيث كان معدل بناء البروتين الميكروبووج
 مغ 5.87ين للعليقة الشاهد مقابل نيتروج مغ 8.87لكل أنبوبة زجاجية لكل يوم هو 


 تسمين.   الللعليقة التي تحتوى على فرشة دجاج   ننيتروجي
 


Abstract 
The aim of this study was to evaluate ruminant rations 


containing Broiler Litter (BL) in-vivo, the first experiment was carried 
out to determine the nutrient digestibility and nutritive values of 
rations containing 0 and 14% BL (DM basis). The results indicated 
that the differences between the two rations were not significant (P > 
0.05) for digestibility of crude protein (CP), crude fiber (CF), ether 
extract (EE), N-free extract (NFE) and ash. The starch value and total 







 


digestible nutrients (TDN) were higher (P < 0.05) in control diet than 
BL diet. The difference between the two diets in the digestible crude 
protein (DCP) was not significant (P > 0.05). The nitrogen balance 
was positive for the two diets.  


The second experiment was carried out to identify problems 
associated with productive performance and weaned lambs weights 
when using BL in nursing ewe's rations. The results indicated that the 
mean weight of lambs at weaning were 20.6 kg and 20.2 kg and 
average weight daily gain (ADG) were 191 g and 206 g for control 
diet and BL diet, respectively. Also total milk yields were 660.4 and 
740.6 g/head/day for control and BL ewe group, respectively, but the 
difference was not significant. The percentages of total solids were 
14.7 and 14.9 for control and BL ewe group, respectively. The blood 
analysis indicated that there was no problem related to the use of BL 
in ewe's ration.  


The third experiment was carried out to evaluate the ration 
containing BL on in-vitro microbial protein synthesis by nuclear 
technique using 35S-sodium sulfate. The results indicated that the 
ration had no BL was higher in microbial protein than ration 
containing BL. The bacterial total entry rates were 8.87 and 5.87 mg 
N/day for control and BL diets, respectively.  


 
INTRODUCTION  


The annual requirements of animal wealth in Egypt are about 
14 million-ton of total digestible nutrient (TDN). The shortage of 
animal feeds is about 4 million-ton of TDN (1).  


During winter and spring seasons livestock consume about 50 
million tons of berseem containing about 0.6 and 1.2 million tons 
which representative about 60 and 75%, of the total yearly available 
TDN and protein from animal feeds, respectively (2). On the other 
hand during the drought season (summer and autumn) only about 
3.707 million tons of TDN and 321.1 thousand tons of digestible crude 
protein (DCP) are available for livestock consumption. While the 
estimated requirements are found to be 5.371 million tons of TDN and 
590.92 thousand tons of DCP. Therefore a gap of 1.665 million tons of 
TDN and 269.8 thousand tons of DCP (3). Accordingly the gap during 
drought seasons is about 30.99 and 45.66% from TDN and DCP, 







 


respectively.  
In order to correct feed balance during the last two decades 


Egyptian scientists have focused their researches on the utilization of 
all potential by products in the area of animal feeding. Poultry waste 
contains a good profile of nitrogenous compounds, minerals and 
vitamins (4). Results of different investigators indicated that N-of 
poultry wastes can be partially replaced successfully from the protein 
of concentrate feed mixture (CFM) in growing male lambs diet, (5). 
Also inclusion of poultry wastes in the diet or growing buffalo heifers 
did not affect reproductive performance (6). This study was carried 
out to evaluate ruminant rations containing Broiler Litter on 
performance of suckling ewes. 
MATERIALS AND METHODS  


Metabolism trail was conducted at the experimental station of 
animal nutrition unit, Radiobiology application department, Nuclear 
Research Center, Atomic Energy Authority, Enshas- Egypt, to 
evaluate rations containing broiler litter with sheep using metabolic 
cages. Feeding trial was also done on lactating ewes to determine the 
effect of rations containing BL on milk production and weaning 
weight of lambs at weaning. Also, the effect of using broiler litter on 
microbial protein synthesis applying nuclear technique has to be 
investigated.  


A feeding trial was carried out in this study by using BL as a 
basal diet. Two experimental rations were formulated to cover the 
requirements of ewes according to the allowances of fat tailed coarse-
wool sheep recommended by Tommi (7). The two diets and their 
chemical composition are presented in Table 1.  
Table (1). The formulation of experimental diets and their chemical composition 


(%on dry matter basis). 


ingredient Control diet BL diet Berseem 
Crushed yellow corn 74 66.5  


Cotton seed meal 15 11  
Broiler litter (BL) - 14  


Soybean meal 5 3.5  
Wheat bran 5 4  


Common salt 0.5 0.5  
Mineral mixture* 0.5 0.5  


Total 100 100  







 


Chemical composition (%on dry matter basis) 
OM 96.5 93.8 87.0 
Ash 3.5 6.2 13.0 
CP 14.2 14.1 20.2 
EE 3.9 2.9 3.3 
CF 9.9 10.2 24.0 


NFE 68.5 66.6 39.5 
*Mineral mixture: each kg containing zinc7200mg, cupper 1800mg, iron 1800mg, manganese 3600mg, 
cobalt 18mg, iodine 110mg, selenium 18mg, sodium 74.3g, the carrier material (calcium carbonate) up 
to 1000g.   


 
A. Metabolism trial  


Seven mature Barki Rams were used in this experiment. The 
animals were randomly assigned to two experimental groups: 
Treatment I contain 4 animals (control diet) and Treatment II contain 
3 animals (BL diet) .The respective live body weight (LBW) of the 
two groups were 38.1 and 37.8 kg. Each animal was offered daily 0.5 
kg concentrate diet and 1.5 kg berseem. The metabolism trial was 
carried out as described by Saleh (5). The chemical determinations' of 
representative samples were analyzed according A. O. A. C. (8).  
B. Feeding trial  


Twelve late pregnant Barki ewes of an average age three years 
and 43.6 kg (LBW) were used in this experiment. The ewes were 
randomly assigned to two treatments. The treatment I (control diet) 
and treatment II (BL diet). Six ewes were used for each treatment. 
This experiment was extended from approximately last 3 weeks of 
gestation to 12 weeks of lactation (suckling). Daily rations were 
offered twice daily in two equal portions at 8.30 a.m. and 3.30 p.m. 
The amount of feeds offered during the last 3 weeks of gestation and 
first two weeks of lactation were 7.50 kg/group/day concentrated diet 
and 18 kg /group/day berseem per treatment (6 ewes). Starting from 
the 3rd week of lactation 6 kg/day of concentrated diet and 18 kg /day 
of berseem for each treatment group (6 ewes). 
Weight of lambs  


The lambs were weighted after lambing and weighted weekly 
until weaning. The ADG was calculated during this period (from birth 
to weaning).  
Recording of milk production  


Starting from the second week of lactation every Saturday all 







 


lambs were isolated out of their dams after the second meal at 3.30 
p.m. and on Sunday morning. The ewes were completely hand milked 
till stripping on the next day morning and milk yield was recorded, 
milk samples of about 50g/ewe and stored at -18°C till analysis for 
total solid and ash according to Leng (9).  
Sampling of blood  


Weekly blood samples were taken from the jagular vein. The 
sample was directly collected into vacuum tube after morning meal. 
The vacuum tube was centrifuged at 500 g for 15 min then; blood 
serum was separated into polypropylene tube and stored at -18°C until 
analysis for subsequent estimation of total protein, albumin, urea, 
GOT and GPT.  
C. Determination of in-vitro microbial protein synthesis. 
Source of rumen fluid.  


Rumen fluid was collected from two fistulated Barki rams. 
One was given 0.75 kg clover hay and 0.75 kg concentrated feed 
mixture. The second, however, was maintained on 0.75 kg clover hay 
and 0.75 kg rice straw. Rumen samples were always taken two hours 
post feeding about 500 ml were withdrawn from each ram, well mixed 
together and strained using four layers of cheese cloth.  
Labelling rumen bacteria.  


Rumen bacteria was labelled by incubating 300 ml rumen 
contents, taken from both sheep, with 5 µCi 35 S-sodium sulphate 
overnight at 39°C using a shaking water bath. The labelled cells were 
isolated by repeated centrifugation and washing using warm buffer 
solution (10).  
In vitro incubation.  


Rumen fluid was diluted (1:4) using buffer solution (11). The 
diluted mixture was kept stirred and CO2 flushed continuously before 
adding the harvested-labelled bacterial dose. Fifty ml of this mixture 
were placed into the fermentation tubes containing 0.5 g of the tested 
feed materials which illustrated in table (2). The tubes were fitted with 
rubber stoppers with gas release valve. For each tested feed five-
duplicate fermentation tubes were made to be assayed at 0, 3, 6, 12 
and 24 hours of incubation. 


Table (2). The formulation of experimental diets for in-vitro microbial protein 
synthesis and their chemical composition. 







 


ingredient Control diet 
(%) 


BL diet 
(%) 


Crushed yellow corn 85 73.8 
Broiler litter - 15 


Soybean meal 15 11.2 
Total 100 100 


Chemical composition (%) 
DM 88.0 89.0 
OM  97.8 95.8 


CP  14.7 14.7 
Percentage of protein replaced by BL 0 19.2 


calculated TDN 81.7 77.0 
Determinations and computations.  


Specific radioactivity (dpm/mg-N) was determined in 
bacterial cells isolated at 0, 3, 6, 12 and 24 hours post dosing after 
being partially hydrolyzed using 1 ml 4N KOH solution (10). The cell 
hydrolyzed was assayed for radioactivity by counting 1 ml using 
liquid scintillation spectrometer, and for nitrogen using kjeldahl 
method. The specific radioactivity/time data was mathematically 
treated to obtain the zero-time specific activity (A0) and bactcrial-N 
fractional turn-over rate (k, exponential slope, -X.h-1). The bacterial-N 
pool size (Q, mg) was obtained by dividing the added 35 S- dose (dpm) 
by the zero-time specific radioactivity (dpm/mg N). Bacterial rate of 
protein-N synthesis (mg N/hr) was obtained by multiplying (Q) by (k). 
The two diets and their chemical composition for microbial protein 
synthesis   are presented in Table 2.  
Statistical analysis  


Data of feeding trail, metabolism trail and microbial protein 
synthesis were statistically analyzed according to SAS program (12).  
RESULTS AND DISCUSSION  
1- Chemical composition of the experimental rations  


The chemical composition of the two experimental rations, 
which are presented in (Table 1), indicated that the lower ash content 
was found in the control diet which contained no BL. The ash content 
was increased from 3.5 to 6.2% by adding BL. Similar results were 
reported by some authors (13, 14, 15,16 and 17). They reported that 
the ash content of the rations was increased with increasing the 
proportion of BL. No other remarkable differences were found among 
the chemical content in the two experimental rations.  
2- Metabolism trial 







 


Results of metabolism trial (Table 3) showed that the intake of 
dry matter per kg LBW and unit metabolic body size (MBS) were 
insignificantly (P>0.05) higher for control diet than BL diet. The 
decrease of DMI by adding BL may be due to increasing ash content 
of diet containing BL. These results are in agreement with those 
reported by Saleh (5), who indicated that DMI for growing sheep was 
decreased by adding cage layer dropping (CLD) in the ration. Also, 
DMI per kg LBW and unit MBS of growing rabbit were decreased by 
including broiler litter in the ration (18).  


The apparent digestibility % of DM, OM, CP, CF, EE, NFE 
and ash tended to decrease by the inclusion of BL in the ration. The 
differences in digestibility coefficient values between control diet and 
BL diet were not significant for OM, CP, CF, EE, NFE and ash, but 
significant (P > 0.05) for DM. These results generally agree with those 
reported by Abdelmawla, (17). Also, the digestibility of DM, OM, EE, 
CF and NFE were decreased by the inclusion of BL in the ration at 
levels of 8.8 and l2.0%, (DM basis) (19). Moreover, Bajracharya (20) 
found that. DM digestibilities by sheep were 69.3 and 62.8% for 
concentrate diet containing 0 and 30% poultry litter, respectively. 
Also, lbeawuchi (20) reported that addition of dried poultry manure 
(DPM) considerably reduced digestibility of DM, CP and gross 
energy. Such decline in apparent digestibility values of DM may be 
due to high content of ash in ration containing BL. Table 3 indicate 
that adding BL decreased the  starch value (SV) and TDN of the diet. 
The SV values were 70.48 and 66.20% for control and BL diet, 
respectively. While the corresponding TDN values were 78.63 and 
74.40%. Similar results were obtained by EL-Ashry (19), who 
reported that increasing BL level in the diet decreased the TDN. The' 
digestible crude protein (DCP) was 11.75 and 11.27% for control and 
BL diets, respectively, however difference did not attain significant 
(P>0.05).  


Table (3). Mean values of feed intake, apparent digestibility and nutritive value 
for rations containing two levels of BL. 


Item Control diet BL diet 
No. of animal 4 3 


Percentage of BL 0 14 
Daily DM intake from berseem (g) 182.7 176.5 


Daily DM intake from CFM (g) 448.5 414.9 







 


Total DM intake (g/day) 631.2 591.4 
Total DM intake g/kg LBW/day 16.69a 15.63a 
Total DM intake g/kg0.75/day 41.36a 38.77a 


Apparent digestibility   
DM% 77.35a 74.3b 
OM% 79.73a 78.1a 


CP% 71.40a 70.50a 
CF% 50.00a 47.10a 
EE% 79.08a 76.40a 


NFE% 89.20a 87.70a 
Ash% 37.80a 32.40a 


Nutritive value   
SV estimated 70.48a 66.20b 


TDN estimated 78.63a 74.40b 
DCP estimated 11.40a 11.20a 


Means followed by same letter do not differ from each other (alpha <0.05).  


Data of nitrogen utilization for rams fed diets containing either 
0 or 14% BL are presented in (table 4). Nitrogen intake as g/day 
tended to decrease insignificantly by adding BL due to decreasing 
DMI with adding BL (being 16.16 and 15.12 for control and BL 
group, respectively). Also, total excretion of N was absolutely 
decreased with adding BL. Nitrogen balance as percentage of N intake 
was decreased by adding BL. These results are comparable to those 
reported by Khattab, (22) who reported that nitrogen balance as 
percentage of N intake were 45.5, 45.4 and 44.4 for sheep fed rations 
containing 0. 20 and 40% duck litter on DM basis, respectively. 


In general, Murthy (23) reported that all lambs and goats were 
in positive nitrogen balance when fed diets containing 0, 30% caged 
layer droppings (CLD) and 15% CLD + 15% BL mixed ration.  


Table (4) Nitrogen utilization for rams fed diets containing either 0 or 14% BL. 


Item Control diet BL diet 
No. of animal 4 3 


Percentage of BL (dry basis) 0 14 
Nitrogen intake g/day 16.16 15.12 


Nitrogen excretion g/day   
  Fecal-N 4.62 4.43 


  Urinary-N 9.32 8.54 
Total N excretion 13.94 12.97 


Nitrogen balance g/day +2.22 +2.15 
Nitrogen balance mg/kg LBW +58.3 +56.8 


Nitrogen balance mg / unit MBS +144.7 +141.1 







 


Urinary N as % of N digested 80.76 79.89 
Nitrogen balance as % of N intake 13.74 14.22 


Nitrogen balance as % of N absorbed 19.24 20.11 
3. Feeding trial  
3.1. MiIk yield  


Milk yield of ewes were not affected by adding BL. The milk 
yields were 660.37 and 740.58 g/h/d; for control and BL diets, 
respectively (Table 5). The results were comparable with those 
reported by EL-Ashry (24), who reported that the milk yields of 
buffalo were 5.54 and 6.34 kg/h/d when fed ration-containing zero and 
34.5% BL on dry matter basis, respectively. Also, Hamdy (15) 
reported that the milk yield of buffaloes were not affected by 
treatment levels (being 5.3, 5.6 and 5.3 kg/h/d as mean values for 
buffalo cows' fed 10, 20 and 30% BL levels in their diets orderly). 
Also, they found that the milk yield of goats were 0.705, 0.857 and 
0.876 kg/ h/ d for the same previous treatments of BL, respectively. 
On the other hand, Muwalla (25) reported that the mean daily milk 
yield of Awassi ewes were 0.716 and 0.626 kg when fed rations 
containing zero and 30% poultry litter, respectively, but the difference 
was not significant.  


The mean dry matter intakes were 1340.9 and 1369.77 g/ h/d. 
31.38 and 30.90 g/ h/ d/ kg LBW (live body weight)and 80.32 and 
79.73 g/ unit MBS (metabolic body size)  for control and BL 
treatments, respectively. The corresponding feed efficiency values 
were 2.04 and 1.85 g DMI/g milk yield.  


In other study feed efficiency values for buffaloes and goats 
were 1.54, 1.65 and 1.73 kg DMI / kg FCM and 1.72, 1.71 and 1.72 kg 
DMI/ kg FCM (fat corrected milk) for rations containing 10, 20 and 
30%, BL, respectively.  


Table(5). Milk yield and performance of ewe groups fed either control or broiler 
litter containing diets. 


Item Control diet BL diet 
DMI as   


  g/head/day 1346.9 1369.77 
  g/kg LBW 31.38 30.90 


  g/unit MBS 80.32 79.73 
Milk yield as   
  g/head/day 660.37a 740.58a 


  g/kg LBW 15.39a 16.71a 







 


  g/unit MBS 39.38a 43.11a 
Feed efficiency as   


  g DMI/g milk yield 2.04 1.85 
Means followed by same letter do not differ from each other (alpha <0.05).  


3.2. Chemical composition of milk  
As shown in Table (6) the percentage of ash was decreased by 


the inclusion of BL, whereas a total solid was increased, but the 
differences were not significant. These results were in agreement with 
the results of EL-Ashry (24). They found that the total solids mean 
yields by buffaloes were 270 and 310 kg for treatment diets containing 
zero and 34% BL, respectively during the experimental period (39 
week). Also, the addition of dehydrated poultry manure (DPM) in the 
concentrate mixture at 15 or 30% levels did not affect significantly the 
yield of milk, fat corrected milk, solid not fat and total solids.  


Total ash secreted in milk per day per ewe was higher for BL 
treatment (7.63 g/d) than control treatment (7.0 g/d). These results are 
in agreement with those reported by EL-Ashry (24). They found that 
the overall mean of milk ash secreted during 39 weeks of lactation by 
buffaloes as 15.0, 14.6 and 16.8 kg for diets containing 0, 16.2 and 
34.5% BL, respectively. These results may be due to the high ash 
content of BL diet.  
Table (6). The percentage of total solids and ash contents of milk produced from 


ewes fed rations containing different levels of BL. 


Item Control diet BL diet 
No. of ewes 6 6 


Percentage of BL 0 14 
Percentage of total solids 14.73a 14.93a 


Percentage of ash (as fresh weight basis) 1.06a 1.03a 
Percentage of ash (as dry matter basis) 7.34a 6.96a 


 Means followed by same letter do not differ from each other (alpha <0.05). 


3.3. Productive performance of lambs  
Data in Table 7 show that weight of lambs at weaning were 


20.58 and 20.18 kg for control and BL treatments, but the difference 
was not significant (P>0.05). These results are comparable to those 
reported by Muwalla (25), who found that the mean weaning weight 
of lambs of control group was (20.6 kg) while for 30%BL group was 
(18.4 kg). On the other hand, the ages at weaning for lambs in control 







 


treatment were significantly older than lambs in BL treatment (87.7 
vs. 79.9 day). ADG for lambs in BL treatment were insignificantly 
higher (p >0.05) than lambs in control treatment (191 vs 206 g/day).  


Table (7). Productive performance of lambs suckling from ewes fed rations 
containing different levels of BL. 


Item Control diet BL diet 
No. of lambs 6 7 


Birth weight (kg) 3.84 3.80 
Weaning weight (kg) 20.58a 20.18a 
Age at weaning (day) 87.7a 79.9b 


ADG (g) 191a 206a 
No. of kg weaned/kg LBW 0.48 0.53 
No. of kg feed/kg weaned 5.73 4.65 


Means followed by same letter do not differ from each other (alpha <0.05). 
3.4. Blood Parameters  


Data of blood serum parameters for nursing ewes are presented 
in table (8) the values of total serum protein, Albumin, globulin and 
A/G ratio for control and BL treatment  were not significantly differ 
(p>0.05)and all values within in normal range (27&28). 


Table (8). Effect of feeding rations containing different levels of BL on some 
blood serum parameters of nursing ewes. 


Item Control diet BL diet 
No. of ewes 6 6 


Percentage of BL 0 14 
T.P (g/dl) 6.77 6.05 


Albumin (g/dl) 3.37 3.27 
Globulin (g/dl) 3.40 2.79 


A/G ratio 0.99 1.17 
Urea (mg/dl) 43.55 49.25 
GPT(unit/ml) 23.38 19.76 


GOT (unit/ml) 67.58 72.99 
All means in this table were not significantly different (alpha <0.05). 


The data of Table 8 indicated that the mean values of serum 
urea concentration of BL treatment were non-significance higher than 
that of control treatment. These results are in agreement with those 
reported by El-Ammary (18). Also, data of GOT and GPT were non-
significantly difference (P> 0.05) for two treatments. These means of 
the present study are within the normal range reported by different 
investigators (27&28). 
4-Microbial protein synthesis 
 The chemical composition of diets which are presented in table 







 


(2) indicated that the highest OM content (97.8%) was that of control 
diet which had no BL. Also, the ash content was increased from 2.2% 
in control diet to 4.2% in BL diet. This may be duo to the high content 
of ash in BL. These results are in agreement with the values of EL-
Ashry (19). Moreover, percentage of protein replacement by BL was 
19.2% and adding BL decreased the calculated total digestible 
nutrients. 
 Data of table (9) showed the effect of supplementing BL to the 
diet on bacterial protein synthesis. The BL was partially replaced by 
control diet which consisted of corn dent yellow and soybean meal. 
Results indicated that both bacterial-N fractional turn over rate and the 
rate of bacterial protein-N synthesis were higher in control diet than 
BL diet. The rates of bacterial growth were 8.87 and 5.87mg N/day for 
control and BL diet, respectively. This may be duo to the higher 
content of peptide-N in control diet than BL diet, which contained 
higher content of NPN (as uric acid), in addition to the fact that 
control diet contained higher level of OM  compared to the BL diet. 
EL-Fouly (29) found that rumen microorganisms utilize peptide-N 
more efficiently than NPN. Also, many investigators noted that 
peptides stimulated the growth rate of rumen microbial population 
than non-protein sources including free amino acids-N (30&31). 
 On the other hand, Egano, (32) found that CP degradability for BL 
91.2%. Also, they found that uric acid was about 80% at first 4 h and about 
100% after 24 h. Moreover, Verbic (33) determined the microbial protein 
synthesis, (MPS) for sheep fed grass – clover sward which contain 187 g cp / 
kg DM and the degradability of CP was 0.71 .The MPS was 130 g / kg DM 
intake.  


Table (9). Effect of rations supplemented with BL on in-vitro microbial protein 
synthesis.  
Item Control diet BL diet 


35S Fractional turnover rate (-X.h-1) 0.0634a 0.0422a 
Bacterial pool size (mg.N) 5.83a 5.80a 


Bacterial total entry rate (mg N/d) 8.87a 5.87b 
Means followed by same letter do not differ from each other (alpha <0.05). 
CONCLUSION  


The use of BL up to 14% of the dry matter of rations in 
feeding pregnant or/and lactating ewes did not affect both 







 


reproductive nor productive performance ewes and their lambs.  
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 البقرينرتايت يف منتوج الصوصج تطبيقات أشعة جاما الختزال بقايا ال
 و عمر عادل الدرة        عبد احملسن الشرفاين مصطفىأمحد عبد الكرمي حسني ألبيايت* ؛  ؛ امحد صاحل ساجت


 مجهورية العراق  -بغداد وزارة العلوم والتكنولوجيا،/ دائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء 
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 قسم الكيمياء -*جامعة واسط، كلية العلوم
 


 الملخص
 
حامض االسكوربيك ملنتوج  إضافةدرس تأثري  أحمللي. البقريجاما يف اختزال بقايا النرتايت يف منتوج الصوصج  أشعةت ستعملا


-(مجدت مجيع املعامالت يف درجة حرارة  .بوجود اهلواء والثانية بتفريغ اهلواء األوىلنايلون بطريقتني  أكياسيف  ةتعبئالالصوصج، و 
كيلوغراي) من اجل دراسة تأثري تلك املعامالت على مستويات  30و 20 ،0،5،10(  جاما باجلرع ألشعة) مث عرضت م10


 إىلحامض االسكوربيك  إضافة إندلت النتائج  أسابيع. 4ن البالغة يخز تاحمللي طيلة مدة ال البقريبقايا النرتايت يف منتوج الصوصج 
زيادة مستوى بقايا  الوقت إىل بنفس أدت أ�ا إالحسنت من لون املنتوج النهائي  أ�ارغم  البقريخلطة مكونات الصوصج 


املعاملة املعبأة بتفريغ  أبرزهااخنفاض يف بقايا النرتايت وكان  إىلنتائج تعبئة الصوصج  أشارتالنرتايت مقارنة مبعاملة السيطرة. كما 
املعامل جبرع  البقريلتغريات احلاصلة يف تركيب دهن منتوج الصوصج كيلوغراي فما فوق.درست ا  20اهلواء عند استخدام جرعة 


جاما وبنيت النتائج زيادة نسبة احلوامض الدهنية املتحررة مع زيادة اجلرعة وزيادة نسبة اختزال بقايا النرتايت يف  أشعةخمتلفة من 
من نرتايت الصوديوم املمكن اضافته للصوصج  األدىند احل إلجيادكيلوغراي   30و 20انتخبت اجلرعتان  .تفريغ اهلواءبمعاملة التعبئة 


احلصول على  إىل أدتجزء باملليون نرتايت الصوديوم  50 وإضافةكيلوغراي   20 استخدم جرعة التقل عن إن، ووجد البقري
 منتوج منتظم النوعية وبدون أي قيمة حمسوسة لبقايا نرتايت الصوديوم.







 


 
Abstract 
           


Gamma irradiation was used to reduce residual nitrite in local beef sausage 
product during storage. Ascorbic acid was added to sausage and packaged in 
polyethylene then all treatment were exposure to different doses (0, 5, 10, 20 
and 30kGy) and stored in refrigerator for 4 weeks. Data showed that colors of 
product have been improved and increasing in residual nitrite in compaction 
with control treatments .Data of packed sausage showed reduction in residual 
nitrite especially in vacuumed packaging treatment at 20 kGy and above. 
Changes in Fat composition of irradiated was studied, results indicate that there 
is excess in free fatty acid and reduction ratio of residual nitrite. Doses 20 &30 
kGy was selected in order to lower levels of nitrites in sausage, The reduction of 
sodium nitrite and produce perfect sausage was found at 20kGy with addition 50 
ppm sodium nitrite as with no detected level of residual nitrite. 


 


 المقدمة
يف  إما يةاألغذمدة خز�ا، ويكون تأثريها يف  أطالة من اجل لألغذيةاحلافظة هي عبارة عن مواد تضاف  ويةاالكيماملواد  


 إلنزمياتتسبب الضرر  أ�ا أوغشاء خلية الكائن احلي الذي يتوق  عليه عملية تبادل املواد مع الوسط احمليط با 
، ومنذ عدة سنوات بينت االكتشافات لحوملاملواد احلافظة  أهموتعد نرتات ونرتايت الصوديوم من  .(1)الهرية  اإلحياء
ة يف العديد من ثاخلبي باألورام باإلصابةات النرتوزامني اخلطرة على الصحة واليت تتسبب مركب إىلحتوهلا  إمكانيةاحلديثة 
تكوين مركبات النرتوزوامني يف الغذاء  إن. (3)و (2) واألسناناجلسم منها الكبد، احلنجرة، الكلية ،البنكرياس  أعضاء


خالل تالمس مكونات الغذاء مع بعض مواد التدخني، التمليح والتلوث الفطري ومن  ،النرتايت إلضافةحيدث نتيجة 
حتت ظروف حرارية ذلك لتكوين مركبات النرتوزامني و  األولنرتايت الصوديوم املسبب  إضافة فتعديف اللحوم  ماأ .التعبئة


النرتوزو بايروليدين  ،(NDMA) أمنيوجود مركبات النرتوزداي مثيل   Lijinsky (4)معينة، وقد سجل
(NPYR)  يدين والنرتوزوبابر(NPPD)  مركبات النرتوزامني املتواجدة يف  أنواعيف الصوصج، وعلى العموم فأن


عمره  وإطالةجاما ذات فائدة مهمة يف تعقيم الغذاء وحفظة  أشعةتعد  معات.تاللحوم لتل  باختالف البلدان وال







 


واىل جانب ذلك اهلدف  (5)ية ، وقد توسع استعماهلا يف العديد من البلدان وخصوصًا يف التجارة العاملتسويقي أل
على تدمري واختزال بقايا العديد من املواد اخلطرة يف الغذاء مثل املبيدات،  اإلشعاعللتشعيع هي قدرة  أخرهنالك هدف 


جاما فعالة يف حتطيم مركبات النرتوزوامني الطيارة يف  أشعة إن (7)الدراسات  إحدى أثبتت. (6)مضادات التغذية 
بوجود نرتايت  اإلنسان ومثل ظروف معدة  ظروف معينة تكوين تلك املركبات يف إعادةانه ميكن الوسط املائي، و 


نوع التعبئة يف خفض بقايا النرتايت يف منتوج  و جاما أشعةبيان تأثري كل من  إىل أوال تدف هذه الدراسة الصوديوم.
جاما مع اقل مستوى  أشعةمن مستخدمة ة اقل جرع ثانيا اجلمع بنيو  ،نيخز تاحمللي خالل مدة ال البقريالصوصج 


 مضاف من نرتايت الصوديوم لغرض حفظ منتوج الصوصج وبالنوعية املقبولة لدى املستهلك.
 المواد وطرائق العمل


احمللية الستخدامه يف حتضري الصوصج  األسواقبعمر يومني بعد الذبح من  البقريمت احلصول على اللحم  املادة اخلام:
 احمللي. البقري
 المحلي البقريتحضير منتوج الصوصج طريقة 


(حيتوي على  بقري % حلم70من اخللطة  تتكون  حيث (8)حسب الطريقة اليت وصفها صمانو  ألبقريصنع الصوصج 
مشبك قطر  باستخدامكانت   األوىلمرتني، املرة  Panasonic-G 38فرماً ناعماً مباكنة نوع  الذي فرم % دهن)30


حمسوبة (ملم على التوايل. أضي  للحم املفروم املكونات التالية  3 مشبك قطر فتحاته باستخدامة ملم والثاني 9فتحاته 
%، ثالثي فوسفات 15ماء مثلج   %،2%، ملح طعام 10: ثوم مفروم االيتوك )نسبة اللحم املستخدمة أساسعلى 


جزء باملليون  150م %، نرتايت الصوديو 0.03 األحادية%، صوديوم كلوتاميت 0.6سكر  %،0.3الصوديوم 
(NaNO2)  كمون 0.125(فلفل اسود  خلطة البهارات مكونة من إنماعلمنا  أذا%، 0.7والبهارات ،%


 )%0.05(حامض االسكوربيك  إضافة مت %).0.25% وبصل جمف  0.05 امحر% وفلفل 0.1 كبابه%،  0.2
هلا املاء املثلج  وأضي جيدًا  أعالهاملكونات بقية املعامالت فلم يضاف هلا. خلطت  إمامعاملة واحدة، استثناءًا  إىل


دقائق لضمان حصول االستحالب ملكونات اخللطة. عبأت  10م ملدة 13والبهارات وتركت اخللطة يف درجة حرارة 
دقيقة  30ملدة م 45وتركت هذه املقاطع يف درجة حرارة  األطوالمبقاطع متساوية  األغنام أمعاءخلطة الصوصج يف 
ساعة) وبعد انتهاء الطبخ مت تربيد قطع  /مْ 70علقت مقاطع الصوصج داخل فرن مير به تيار ساخن (لتج  نسبياً، 


 دقائق. 5الصوصج بالرش برذاذ املاء مدة 
 ألبقري تعبئة منتوج الصوصج 


 :جمموعتني إىلقسمت معامالت الصوصج (بدون حامض االسكوربيك) 







 


سم  30×  20 أبعادنايلون ذات  أكياسبئة منتوج الصوصج يف (التعبئة بتفريغ اهلواء): مت تع األوىلالموعة  •
 املعبئة بواسطة مضخة سحب اهلواء مث حلام حافة الكيس مباشرة. األكياسبواسطة سحب اهلواء من 


النايلون وحلام احلافة العلوية هلا بدون تفريغ  أكياس(التعبئة بوجود اهلواء): مت تعبئة الصوصج بنفس  الموعة الثانية •
 التشعيع. إجراءحلني  )م 10-( البقري بدرجة حرارةخزنت مجيع معامالت الصوصج  واء.اهل


  جاما بأشعةالتشعيع 
 جاما الصادرة من جهاز يعمل باملصدر أشعة إىلم) ومن مث عرضت 10-مت تيئة املعامالت بتجميدها يف درجة (


Cobalt-60 ْم) ملدة 5-4امالت املشععة بالثالجة (املع  مث خزنت .)9(كيلوغراي   30و 20، 10 ،5، 0باجلرع
 .أسابيع أربعة


 تقدير النترايت
جاما  أشعةب املةيف معامالت الصوصج املع )8الطريقة اليت ذكرها صمانو ( بقدرت بقايا نرتايت الصوديوم حس     


 . )أسابيع وأربعةن (صفر يوم يخز تْم) طوال فرتة ال5-4واملخزونة يف درجة حرارة الثالجة (
 رقم البيروكسيد والحوامض الدهنية الحرة قياس


احلاصلة  الكيماويةمن اجل دراسة التغريات  البقريقدر رقم البريوكسيد واحلوامض الدهنية احلرة يف دهن منتوج الصوصج 
 .(10)) حسب طريقة أسابيع أربعة بعد مرورن (يخز تفيه خالل مدة ال


 النتائج والمناقشة
حامض االسكوربيك واجلرعة التشعيعية على بقايا نرتايت الصوديوم يف  إضافةتأثري   1 النتائج املبينة يف جدول أظهرت


، 130.5من بقايا النرتايت بلغ  أعلىمعاملة حامض االسكوربيك على مستوى  اء، حيث احتو البقريالصوصيج 
 راي على التوايلكيلوغ  30و 10،20 ،5 ،0  جزء باملليون يف املعامالت املعرضة للجرع 6.3و 8.7، 10.3، 12.3


 .مقارنة مع معاملة السيطرة
منتوج                    ) على مستويات بقايا نرتايت الصوديوم يف %0.05حامض االسكوربيك ( إضافةتأثري  :)1(جدول 
 م).*10-(                   حرارةدرجة بجاما  أشعةرع خمتلفة من جب معاملته عنداحمللي  البقريالصوصج 


 المعامالت
 بقايا نترايت الصوديوم / جزء بالمليون


 الجرع التشعيعية / كيلوغراي
0 5 10 20 30 


جزء بالمليون نترايت  150معاملة صوصج مضاف لها 
 الصوديوم + حامض االسكوربيك


130.5 12.3 10.3 8.7 6.3 


 (معاملة السيطرة)
جزء بالمليون نترايت الصوديوم  15 0صوصج مضاف له
 سكوربيكوبدون حامض اال


105 9.5 7.6 5.8 4.5 







 


             .ثالثة*عدد املكررات                 


مع  ينخفضمستوى بقايا النرتايت يف كل من معاملة حامض االسكوربيك ومعاملة السيطرة  إنكما يالحظ من النتائج 
يؤثر على بقايا  األيوين شعاعاإل إن إىل) سبب ذلك 12ومجاعته ( Reszkaزيادة جرع التشعيع املستخدمة، وقد فسر 


لكو�ا   N-NO اآلصرةالنرتايت حيث يقوم بتحطيم اوكسيد النرتيك املوجود ضمن مركبات النرتوزامني وبالذات موقع 
من  باإلشعاعتأثرًا  أكثرمعاملة السيطرة كانت  إن (1)رقم كما تبني نتائج جدول  يف النرتوزامني. األواصراضع  


) سبب 7(ومجاعته   Ahn حامض االسكوربيك من خالل اخنفاض مستوى النرتايت فيها وقد عزىاملعاملة املضاف هلا 
تكوين جزء من نواتج حتطم مركبات النرتوزامني املتحللة بفعل وجود حامض االسكوربيك وبقايا  إعادة إمكانية إىلذلك 


يف املعامالت الالحقة  البقريصوصج حامض االسكوربيك خللطة منتوج ال إضافةالنرتايت. وبناءًا على ذلك استبعد 
تبني تأثري نوع معاملة التعبئة  2  رقم تتناقض مع هدف البحث.النتائج املدرجة يف جدول املتحصل عليهالكون النتيجة 


من معاملة التعبئة بتفريغ اهلواء عنه  أكثرمستوى بقايا النرتايت قد اخنفض  إنعلى مستوى بقايا النرتايت ، حيث يالحظ 
عاملة التعبئة بوجود اهلواء، وان مقدار هذا االخنفاض يزداد مع زيادة كل من اجلرع املستخدمة ومع تقدم مدة اخلزن يف م
 .أسابيع 4   البالغة
احمللي مث املعاملة جبرع          البقريبقايا نرتايت الصوديوم يف منتوج الصوصج  ىتأثري طريقة التعبئة على مستو (2) : جدول


 م).*10-( حرارةجاما يف درجة  عةأشخمتلفة من 


نايلون  بأكياسظروف معامالت التعبئة 
 للصوصج البقري


 بقايا نترايت الصوديوم / جزء بالمليون
 الجرع التشعيعية / كيلوغراي


0 5 10 20 30 
 4.6 5.5 7.3 9.2 104.2 بوجود الهواء تعبئة األول)اليوم (


 3.3 4.6 5.3 7.4 105.5 تعبئة بتفريغ الهواء
 2.4 3.2 4.1 6.2 82.3 بوجود الهواء تعبئة)الرابع (األسبوع


 1.5 2.1 3.2 4.4 67.4 تعبئة بتفريغ الهواء
 .ثالثة تاملكررا*عدد                          


تعبئة اللحوم املقددة يف ظروف مفرغة من اهلواء يؤثر على  إن) Ahn &  Olson)12 وبذا اخلصوص ذكر كل من
وهذا  منخفضتفريغ اهلواء جيعل بيئة املادة الغذائية ذات جهد اختزايل  إنيا النرتايت بالنقصان وذلك بسبب مستوى بقا


زيد من فرصة تفاعل النرتايت مع تن يخز تاستمرار مدة ال إناوكسيد النرتوجني، كما  إىلا يساعد على حتول النرتايت مم
 جذر اهليدروكسي املتحرر من حتلل املاء.


جاما، حيث يتضح من  أشعةاملعامل جبرع خمتلفة من  البقريحتلل الدهون يف منتوج الصوصج  يفنوع التعبئة  درس تأثري 
هنالك ارتفاع تدرجيي يف قيمة محوضة الدهن مع تصاعد  إنللدهن ويالحظ  جزئيهحدوث عملية حتلل  (3)رقم جدول 


من معاملة  أكثر، وان مقدار حتلل الدهن كان )13(ومجاعته  Alaniوهذا يتفق مع توصل إليهِ ◌ِ  اجلرعة املستخدمة







 


عملية التشعيع  أثناء األوكسجنيوجود  إىلالتعبئة بوجود اهلواء مقارنة مع نتائج معاملة التعبئة بتفريغ اهلواء ويعزى ذلك 
)2(  . 


جاما بعد  أشعةخمتلفة من          احمللي مث املعاملة جبرع  البقريمنتوج الصوصج يف التعبئة على حتلل الدهون  عتأثري نو  ):3(جدول 
 م).*4( حرارةعلى اخلزن يف درجة  أسابيع أربعةمرور 


الجرعة التشعيعية 
 (كيلو غراي)


 في الدهن أوليكالحوامض الدهنية المتحررة (%) مقدرة كحامض 
 التعبئة بتفريغ الهواء الهواء بوجودالتعبئة 


 نترايت إضافةبدون 
جزء بالمليون  150 إضافة


 ترايتن
 نترايت إضافةبدون 


جزء بالمليون  150 إضافة
 نترايت


0 0.60 0.58 0.55 0.52 
5 0.66 0.62 0.61 0.58 


10 0.75 0.70 0.70 0.67 
20 0.90 0.83 0.87 0.80 
30 1.00 0.92 0.90 0.88 


 .ثالثة *عدد املكررات         


 إذا املسمو  باامالت قد حصلت بدرجة اقل من احلدود عملية حترر احلوامض الدهنية يف مجيع املع ودتبورغم ذلك 
). كما ميكن 8بالدهن ( أوليكحامض ك% 2.5 قيمة احلوامض الدهنية احلرة املقبولة يف اللحوم املقددة تبلغ إنماعلمنا 


ر عملية الصوصج سامهت بصورة غري مباشرة يف احلد من تطو  إىلنرتايت الصوديوم  إضافة إناالستنتاج من اجلدول نفسه 
) بـأن النرتايت املضافة للحوم املقددة تتفاعل مع احلوامض Cassens )14 إليهحتلل الدهن، وهذا يتفق مع ماتوصل 


يف ضوء النتائج املتحصل عليها يف  كاربون غري املشبعة.  –كاربون   األواصرالدهنية غري املشبعة املتحررة وبالذات يف موقع 
خفض مستوى بقايا نرتايت الصوديوم  يف بأكياس نايلون مفرغة من اهلواء البقريج حول اثر تعبئة الصوص 3و  2جدول 


تراكيز واطئة من نرتايت  إضافةعلى حتلل الدهون يف هذا املنتوج ، فقد جرى تطبيق  اإلشعاعوكذلك يف تقليل تأثري 
 و 20جلرعتني باية التشعيع عمل إجراءمث  البقريمنتوج الصوصج  إىلجزء باملليون)  50 و  40، 30الصوديوم وهي (


من ذلك   أكثر أوكيلوغراي   20انه عند استعمال جرعة تشعيع التقل عن  (4)كيلوغراي.توضح نتائج جدول   30
 .بقايا النرتايت يف خفض أكثركانت فعالة 


 
 بأكياساملعبأ                   احمللي  البقريمنتوج الصوصج  إىلمن نرتايت الصوديوم  إضافتهاملمكن  األدىناحلد  )4(جدول 


 درجة حرارةبكيلوغراي   30و 20 تنيرعاجلمعاملة بو نايلون مفرغة من اهلواء 
 م).*10-(        


تركيز نترايت الصوديوم (جزء 
بالمليون) المسموح به حسب 


 المواصفة العراقية


الجرعة 
 (كيلوغراي)


تركيز مستعمل من نترايت  أدنى
 الصوديوم (جزء بالمليون)


لنوعية للصوصج البقري الصفات ا
 المحلي


 المتبقي المضاف







 


150 


20 


30 0.04 
اللون وردي شاحب، النكهة والنسجة 


 طبيعية


40 0.07 
اختالف قليل باللون عن الطبيعي، 


 النكهة والنسجة طبيعية


50 0.15 
منتوج منتظم النوعية من حيث اللون 


 والنسجة والنكهة


30 


 امحسوسغير  30
شاحب، النكهة والنسجة اللون وردي 


 طبيعية


 امحسوسغير  40
منتوج منتظم النوعية من حيث اللون 


 والنسجة والنكهة


50 0.08 
منتوج منتظم النوعية من حيث اللون 


 والنسجة والنكهة


 .ثالثة *عدد املكررات        
تركيز النرتايت املضافة   ة اديز بة والنسجة) كما انه ميكن احملافظة على اخلواص املميزة ملنتوج الصوصج وهي (اللون، النكه


منتوجًا ذات صفات نوعية  أعطتاجزء باملليون لكال اجلرعتني حيث  50   كما يف نتائج معاملة تركيز نرتايت الصوديوم
ه هذو  كيلوغراي بكو�ا خالية تقريباً من بقايا النرتايت.  20 كيلوغراي عن معاملة  30منتظمة. وقد متيزت معاملة اجلرعة 


من نرتايت الصوديوم مع  منخفضةدمج طريقة استعمال تراكيز  إن إىلالدراسات السابقة  تفق مع ما توصلت اليهت النتائج
محاية للحم املقدد من بكرتيا التسمم الغذائي  بإعطاءطريقة املعاملة بأشعة جاما يف حفظ اللحوم املقددة تكون كفيلة 


Cl. botulinum (2) و (15)  بقايا النرتايت والنرتوزامني فضالً عن خلو اللحم من. 
 
 


 االستنتاج
جاما يف اختزال بقايا النرتايت ومركبات النرتوزامني اخلطرة املوجودة يف منتوج  أشعةتطبيق استخدام  إمكانية .1


 مفرغة من اهلواء. أكياس، وتزداد نسبة النرتايت املختزلة عند تعبئة منتوج الصوصج يف البقريالصوصج 
جزء  50 تركيز إضافة مع  من أشعة جاما كيلوغراي  20تقل عن  ال ةاعيإشعجرعة  استخدامبيوصى  .2


 من اجل احلصول على منتوج منتظم النوعية. البقريمنتوج الصوصج  إىلباملليون نرتايت الصوديوم 
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طرق إزالة السمية لالوكرأتوكسين ( أ ) في حبوب القهوة الخضراء باستخدام ال


 مع تقدير السمية على المستوى الجيني للعينات المعاملة         الطبيعية 


 لمياء الصديق  –ناريمان شمس الدين  –سراج الدين أحمد فرج زايد  


  08029مدينة نصر . ص.ب  –المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع 


 وم وملوثات الغذاء معمل السم –شعبة لصناعات الغذائية  –المركز القومي للبحوث  •
•  


يعتبر األوكراتوكسين ( أ ) أحد السموم الفطرية الخطيرة حيث  يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب 
ويحدث ذللك نتيجه .ويختلف هذا التأثير تبعا للنوع او الجنس تشوهات األجنه و أحد مسببات السرطان


 حبوب القهوة    . مثلولألسف فإنه يتواجد في عديد من األغذية  التلوث بالفطريات


السوق المحلي المصري بالقاهرة وهي  –لذلك أجرى هذا البحث باستخدام عينات جمعت من 
حبوب القهوة المستوردة (الخضراء و المحمصة ) وتم عزل الفطريات بها والتعرف عليها بجانب تقدير 


تم عزل وتعريف نوعين  تركيز األوكراوتوكسين ( أ ) باستخدام جهاز الفصل الكروماتوجرافي السائل .
من الفطريات في حبوب القهوة الخضراء وهما األسبراجلس ، البنسليوم بجانب وجود تركيز عالي من 


جزء/ بليون ) أما المجموعة الثانية  5ميكر جرام / كجم =  5األوكراتوكسين أكثر من المسموح به ( 


 كسين أيضاً. وهي عينات قهوة محمصة وجد بها تركيزات مرتفعة من األوكراتو


ولقد تم استخدام أعلى العينات في تركيز األوكراتوكسين ( أ ) لدراسة تأثير المعامالت الطبيعية  −
ق)و استخدام الكربون المنشط في صورة ( 20،  10م لمدة (200وهي التحميص التجاري على 


الناتجة ) مع تقدير الشقوق الحرة يكيلو جرا 10،  5بودر ، حبوب) واستخدام اشعه جاما ( 


باستخدام جهاز الرنين المغزلي االلكتروني و اختبار السمية على المستوى الجيني  للعينات 
 المعاملة وكانت أهم النتائج هي : 







 


كيلو جرام أعطى أفضل النتائج في تقليل األوكراتوكسين ( أ ) و أقل سمية  10اإلشعاع على مستوى  -1


إنتاج شقوق حرة طبيعية نتيجة المعاملة  على المستوى الجيني في الحبوب الخضراء مع
 اإلشعاعيه .   


م )قللت األوكراتوكسين بدرجة أقل من السابق مع إعطاء أعلى درجة 200معامالت التحميص (  -2


 سمية على المستوى الجيني وتواجد شقوق حرة واضحة. 


في التطبيق  ليير عمالكربون المنشط كان متساوى مع التحميص في تقليل األوكراتوكسين ولكنه غ -3


 وأعطى نتائج في السمية أعلى .


كيلو جرام ) للمساهمة في تقليل  10ونخلص إلى أن إمكانية استخدام أشعة جا ما على مستوى ( 


سمية األوكراوتوكسين ( أ ) في المعاملة لحبوب القهوة الخضراء قبل التحميص على درجة متوسطة 
 وة للمستهلك. للمحافظة على المكونات الطبيعية بالقه


Detoxification of ochratoxin A in green coffee beans by 
physical methods with studying genotoxicity of treated 
samples. 
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Abstract  


       Ochratoxin A(OTA)  is potently nephrotoxic ,teratogenic and  
carcinogenic, the potency varying markedly  between species and 
sexes.Unfortunately ,OTA  are present due to mold contamination in 
different food  stuffs  as coffee bean. Therefore, the present work was 
carried out on collected imported coffee samples from super markets in 
Egypt. The isolation, identification proved presence of Penicilli sp. and 
Aspergillus sp., whereas, the last one was dominant in two samples as A. 
niger  and  A. ochoruses. Determination of OTA by using HPLC analysis 
showed presence of high levels than the allowance levels in green coffee 
beans,more than 5 µg.kg-1 (ppb).In addition, another group of collected 
samples as roasted coffee beans indicated presence high toxic 
concentrations of OTA.  Studies were conducted on the highest OTA 
sample content by using some physical methods as γ- irradiation (5.0,10.0 
kGy), charcoal (powder,granules) ,roasting (at 200° C for 7-10 min. and 20 
min.).The results proved that proposed physical methods mainly γ-
irradiation, charcoal could be efficient to decrease OTA in green beans 
coffee without produce toxic substance as well as without significant 
changes in  its  properties  .In addition, safety of resulted coffee beans 
after treatments were checked  by  ESR, genotoxicity   test  in details, 
which raise the preferability of γ- irradiation (10.0kGy) treatments before 
using medium roasting to get coffee beans free from OTA. 


 


Key words: Ocratoxin A,irradiation,charcoal,genotoxicity,green coffee 
beans. 
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 Investigation of some trace elements in some Sudanese food, Sudan 


a. S. ElHaG, m. m. oSmaN 


SudaN atomIC ENERGy CommISSIoN kHaRtoum, SudaN, p.o. Box 
3001 


 السودان -لنذرة فى عينات أطعمة سودانية العناصر ابعض تحديد 


 ، مصطفى محمد عثمان أحمد صالح الحاج


 السودان -الخرطوم  3001ص. ب هيئة الطاقة الذرية السودانية 


 الملخص


اسواق محلية  جمعت منغذاء عينات  فياستهدفت هذه الدراسة قياس تركيز بعض العناصر 


في تحديد  (PIXE)   نبعثةالسينية الم األشعةية استخدمت تقنمختلفة فى بعض واليات السودان، 


الكبريت، الكلور، البوتاسيوم، الكالسيوم، هذه العينات مثل  فيلبعض العناصر  العناصريالمحتوى 


الكوبالت، النيكل، النحاس، القاليوم، الخارصين،  يوم، الكروم، المنجنيز، الحديد، التيتانيوم، الفاند


باستخدام عينة قياسية مرجعية ووجد توافق بين  الجهاز قياس دقةتم  البروم و األسترانشيوم.


حساب متوسط التركيز لعناصر الكبريت، الكلور، البوتاسيوم،  مت التراكيز المحسوبة والقياسية.


القاليوم، البروم و  الكالسيوم، التيتانيوم، الفانديوم،  المنجنيز، الحديد، النيكل، النحاس، الخارصين،


 17.22و 182.59و 22.9و 8.94للعينات ووجدت التراكيز على النحو التالى  األسترانشيوم







 


 ميكروجرام فى 0.13و 0.28و 0.12 و 0.58و 0.93و 0.02 و 5.52و 0.37و 0.05و 0.79و


 بنتائج الدراسات السابقة.الجرام. كما تمت مقارنة نتائج هذه الدراسة 


 


aBStRaCt 


In the present study, food samples have been collected from local 
markets in different States in Sudan. The average elemental 
concentrations for S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr,Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ga, Zn, Br and 
Sr have been determined using Particle Iduced X-ray Emission (PIXE). The 
accuracy of measurements has been investigated by using Standard 
Reference Material NIST SRM 15732a Tomato Leaves. Good agreement 
was found between certified and determined data. The average elemental 
cocentrations of S, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Br and Sr in food 
samples were 8.94, 22.9, 182.59, 17.22, 0.79, 0.05, 0.37, 5.52, 0.02, 0.93, 
0.48, 0.12, 0.28 and 0.13 µg/g, respectively. The results found were 
compared with data from literture. 


Introduction 


Trace elements play a very important role in chemical, biochemical, 
physiological, metabolic, geochemical, biogeochemical, and enzymatic 
processes. Consequently, their importance is pronounced on the health 
and diseases of plants, animals, and human being, as they are dependent 
on trace elements needed from food. The importance of trace element 
analysis in environmental, biological, geological, geochemical, 
biogeochemical, industrial, and in many other fields is well known. 
Various developments in agriculture and technology can affect the trace 







 


elements content of foods. The introduction of new varieties of plants, 
the use of agricultural chemicals, alterations in feeding practices used for 
farm animals, and other new techniques designed to increase food 
production and yields affect the composition of basic food items. Three 
major factors influence the amount of trace elements in food as 
consumed: (i) inherent characteristics of plants and animals; (ii) 
environmental conditions affecting plants and animals; and (iii) methods 
for handling and processing of the plant and animal material(1). 


Food and beverages ingested by humans represent a potentially 
proficient pathway of exposure to toxic and nutritionally important minor 
and trace elements. Many mineral elements occur in living tissues, food 
and diets in such small amounts. At the present time, less than one-third 
of the 90 naturally occurring elements are known to be essential for life. 
In recent years, there has been an increase in the realization of the 
importance of the role of trace elements in biological systems. The study 
of life processes shows that many vital functions are dependent on the 
presence of a specific trace element. Because of that, trace elements are 
one of the important nutrient factors for the growth and maintenance of 
human and animal life(2). 


Food only, excluding intakes from water and air, normally supplies a 
major proportion of the total daily trace element intake by humans. Since 
the late 1950s, concerns over the introduction of trace elements and 
many other components into the environment as a result of human 
activities have greatly increased. Besides soil and water, food is also 
contaminated with trace metals by the introduction of mechanized 
farming, ever increasing use of chemicals, sprays, preservatives, food 
processing and canning. In order to get the minimum adverse impact, it is 







 


important to measure and continuously monitor their levels in various 
food items, total diet, water and inhaled air(3). 


The concentrations of trace elements in food give important information 
about dietary habits of special group, health situation of individuals and 
origins of elements. Therefore, it is important to determine the daily 
dietary intake of trace elements, their concentrations and sources. Recent 
developments of trace element research in the area of nutrition have led 
to a need to accurately and precisely determine the content of these 
micronutrients in food(4). The objective of this study is to detemine the 
levels of S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr,Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ga, Zn, Br and Sr in some 
Sudanese food and assess nutritional adequacy against Recommended 
Dietary Allowance (RDA). 


Materials and Methods 


Food samples were collected in duplicate from local markets in different 
States in Sudan. Table 1 shows the sampling. Food samples were cut into 
pieces, dried, grinded and sieved through 200µm. 0.2 g of each sample 
was pressed (5 ton/cm2) on a substrate of  ~0.5 g of boric acid, which acts 
as an external binder agent, to from  a pellet of 25 mm diameter. A very 
thin ultra pure carbon layer was evaporated on the surface of the sample 
in order to insure good surface conductivity as required for vacuum PIXE 
analysis (5). 


PIXE Measurements 


The elemental analysis of food samples was carried out using Particle-
Iduced X-ray Emission (PIXE) technique. PIXE provides a rapid and non-
destructive method. For PIXE measurement 3 Mev protons of ~3mm 







 


diameter delivered by the NEC 5SDH 1.7 MV Pelletron tandem 
accelerator of the Lebanese Atomic Energy Commission were used.The 
characteristic X-rays emitted from the sample were detected using Si(Li) 
detector with Full Width at Half Maximum intensity (FWHM) equal 170 eV 
at 5.9 keV positionted at 135° referring to the beam direction. The 
software (QUPIX) which is designed for full treatment dealing with 
spectra was recorded (6).  


In order to test the method for its accuracy, the Standard Reference 
Material NIST 15732a Tomato Leaves was used as a quality control 
sample throughout the measurement period to demonstrate the 
consistency of the analytical procedure. The mass fractions of elements in 
the standard reference material were determined and the certified values 
were compared with the measured values. The measured concentration 
values were found to be in good agreement with the certified values 
(Table2). The precision of the method was generally better than 13%.  


Results and Discussion 


Elemental Concentration for food samples  


Elemental concentrations in the food samples are litsted in (Table 3).  


The concentration of sulfur in ranges from 0.98 µg/g to 48.05 µg/g with 
an average value of 8.93 µg/g. Sample A7 showed the highest 
cocentrations while the sample A23 showed the lowest values. Chlorine 
concentration ranges from 0.27 µg/g to 219.94 µg/g with an average 
value of 22.9 µg/g. Sample A22 showed the highest cocentrations while 
sample A16 showed the lowest values. potasium, concentration ranges 
from 0.08 µg/g to 1588.54 µg/g with an average value of 185.59 µg/g. 







 


Sample A7 showed the highest cocentrations while sample A14 showed 
the lowest values. 


The concentration of calicum in ranges from 0.46 µg/g to 83.55 µg/g with 
an average value of 17.22 µg/g. Sample A7 showed the highest 
cocentrations while sample A8 showed the lowest values. Ttitinum 
concentration ranges from 1.25 µg/g to 8.11 µg/g with an average value 
of  0.79 µg/g. Sample A7 showed the highest cocentrations while sample 
A17 showed the lowest values. The vinidum concetrations ranges from 
0.03 µg/g to 0.07 µg/g with an average 0.05 µg/g. Sample A11 showed 
the highest cocentrations while sample A15 showed the lowest values. 
Chromium found  in sample A7 with concentration 0.13.8 µg/g. 


The concentration of Mn in ranges from 0.02 µg/g to 1.25 µgg-1 with an 
average value of 0.32 µg/g, sample A24 showed the highest cocentrations 
while sample A2 showed the lowest values. Iron concentration ranges 
from 0.16 µg/g to 44.41 µg/g with an average value of  5.57 µg/g. Sample 
A7 showed the highest cocentrations while sample A17 showed the 
lowest values. Nikel, found  in samples A9, A10, A11, A12, A14 and A24 
with concentration 0.02, 0.02, 0.03, 0.03, 0.01 and 0.02 µg/g, 
respectively. The concentration of coblet in all samples was less than 
dectection limits.  


Copper concentration ranges from 0.01 µg/g to 0.48 µg/g with an average 
value of  0.13 µg/g,  sampe A7 showed the highest cocentrations while  
sample A16 showed the lowest values. Zinc, concentration ranges from 
0.01 µg/g to 0.88 µg/g with an average value of 0.10 µg/g,  sample A7 
showed the highest cocentrations while sample A8 showed the lowest 
values. Galium, found  in samples A9, A10, A11, A12, A14, A22 and A24 







 


with concentration 0.11, 0.11, 0.16, 0.08, 0.09, 0.17 and 0.12 µg/g, 
respectively. Br concentration ranges from 0.02 µg/g to 1.12 µg/g  with an 
average value of  0.28 µg/g,  Sample A22 showed the highest 
cocentrations while sample A4 showed the lowest values. Sr, 
concentration from 0.003 µg/g to 0.33 µg/g with an average value of 0.10 
µg/g,  sample A7 showed the highest cocentrations while sample A23 
showed the lowest values. 


Recommended Dietary Allowance (RDA) 


By defintion, every essentil trace elements must have average of intake 
safe from toxicity but adquate enough to meet nutrition requirements. 
Essentil elements generally are smaller than 100 mg/day. Although the 
RDA has not been established for some, several have been studied and 
the U.S Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences 
has been ablee to identify how much we should consume. Many foods 
that would normally be expected to supply the trace minerals 
unfortunately do not. Many soils are geographically deficient in certain 
minerals and therefore foods grown in them lack those nutrients. A 
similar problem can be caused by over farming or poor soil 
management(7). The comparison of recommended dietary allowance and 
safe daily dietary intake of trace elements with our analyzed values of 
trace elements are given in (Table 4). 


Comparison of average elemental concentrations between this study 
and data from literature Table 5 and Table 6 compares results from this 
study with previous data from literature for fruits samples and 
vegetables, respectively. 


 







 


Conclusion and Recommendations 


In this study, Tomato sample  A7 showed the highest concentrations of S, K, Ca, 
Ti, Fe, Cu, Zn, Sr, while okra sample A22 showed the highest concentrations of 
Cl and Br, A11 Board bean sample showed the highest concentrations of V.  
Sorghum sample A23 showed the lowest concentration of S, Sr, while A8 banana 
sample showed the lowest concentration of Ca, Zn, and A16 garlic sample  
showed the lowest concentration of Cl, Cu. On the other hand, an orange sample  
A10 showed the lowest concentration of Ti, Fe, eggplant A14 showed the lowest 
concentration of K, potato sample A4 show the lowest concentration of  Br, bread 
sample A2 showed the lowest concentration of V, purslane sample A15 showed 
the lowest concentration of Mn. 


The results of the assessment of deficiency or excess of trace elements  
can be used to avoid the environmentally health-realed problem. 
Ingesting specific foods rich with element of interest can supply the 
dietray of that element. Further research is needed to expand samples numbers 
which incude new areas. 
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taBlE 1 SamplES CodES, CommoN NamES, SCIENtIFIC NamES, FamIly 
aNd uSEd paRtS: 







 


Sample code Common name 
Scientific name 


 


Family 


 


Used parts 


 


A1 Wheat Triticum aestivum Poaceae Seeds 


A2, A15 Bread    


A3, A23 Sorghum Sorghum bicolor Poaceae Seeds 


A4, A20 Potato Solanum tuberosum Solanaceae Tuber (Stems) 


A6, A18 Corchorus Corchorus olitorius Malvaceae Leaves 


A12, A19 Purslane Portulaca oleracea Portulacaceae Leaves + Stems 


A5, A22 Okra Abelmoschus esculentus Malvaceae Fruits 


A7, A24 Tomato Solanum lycopersicum Solanaceae Fruits 


A13, A14 Eggplant Solanum melongena Solanaceae Fruits 


A8, A25 Banana Musa acuminata Musaceae Fruits 


A10, A17 Orange Citrus sinensis Rutaceae Fruits 


A9, A26 Mango Mangifera indica Anacardiaceae Fruits 


A11 Broad Bean  Vicia faba Fabaceae Seeds 


A16 Garlic Allium sativum Alliaceae Leaves 


A21 Onion Allium cepa Alliaceae Leaves 


 







 


Table 2 Accuracy results using NIST SRM 1573a Tomato Leaves: 


 


Element Certified Values ± 


SD 


Measured values ± 


SD 


Accuracy  


C l(ppm) 6600±120  6835±124 3.5% 
K (%)  2.70 ±0.05 2.84±0.03 5.2% 
Ca (%) 5.05 ±0.09 6.03±0.63 19.4% 


Mn (ppm)  246 ± 8.0 289±17.5 17.4% 
Fe (ppm) 368 ± 7.0 415±58 12.77% 
Br (ppm) 1300 ± 1466± 80.8 12.76% 
Cu (ppm) 4.7 ± 0.14 4.078± 0.55 13.2% 


Table 3 The elemental concentration in (µg/g) for food samples: 


Sample 
code 


Elements  
S Cl K Ca Ti Mn Fe Cu Zn Br Sr 


A1 1.55 0.91 3.00 0.47 <LOD 0.03 0.17 <LOD 0.03 <LOD <LOD 
A2, A15 1.55 4.13 2.45 0.55 0.05 0.15 1.36 0.14 0.025 <LOD <LOD 
A3,A23 3.09 4.53 29.44 14.66 0.39 0.13 4.28 0.02 0.08 0.2 0.06 
A4,A20 1.36 1.63 19.43 0.67 0.05 <LOD 0.31 0.31 0.01 0.02 0.01 
A5,A22 10.66 113.25 630.43 34.53 2.69 0.48 22.58 0.21 0.44 0.60 0.19 
A6,A18 <LOD 9.78 37.76 31.05 0.59 0.20 4.66 0.02 0.03 0.24 0.14 
A7,A24 48.05 96.84 1588.54 83.55 4.10 1.21 24.44 0.38 0.48 1.04 0.33 
A8,A25 <LOD 1.98 17.21 0.80 0.08 0.03 0.66 0.02 0.01 0.02 0.01 
A9,A26 <LOD 0.36 15.3 2.97 0.08 0.27 2.49 0.25 0.04 <LOD <LOD 


A10,A17 <LOD 0.54 16.21 2.8 0.07 0.67 2.48 0.25 0.03 <LOD <LOD 
A11 <LOD <LOD <LOD <LOD 0.12 0.15 6.11 0.24 0.07 <LOD <LOD 


A12,A19 <LOD 16.4 54.51 33.54 0.55 0.12 3.14 <LOD 0.04 0.33 0.16 
A13,A14 <LOD 3.93 15.60 1.42 0.06 0.32 2.01 0.1 0.04 0.03 <LOD 


A16 5.11 0.26 16.47 0.87 <LOD <LOD 0.21 0.01 0.03 0.02 0.01 
A21 4.28 1.08 13.82 2.51 0.05 <LOD 0.45 0.01 0.02 0.02 <LOD 


 


<LOD = limit of detection. 







 


Table 4 Recommended dietary allowance and estimated safe daily intake of 
trace elements for human beings: 


 


Trace 
elements 
analyzed 


Maximum concentration of trace 
elements observed in the food samples 


(µg/g) 


Recommended dietary 
allowance ( RDA) 


Fruit Vegetables cereals Male  Female  
Cl  219.94 8.40 2300mg  
K 2.02 15588.54 50.22 4700mg  
Ca 17.78 83.53 28.79 1000mg  
Cr  - 0.13  120µg  
Mn   0.67 1.25 0.28 5mg  
Fe  4.80 44.42 7.79 10-12mg 15mg 
Ni  0.03 -  < 1mg  
Zn  0.06 0.89 0.08 12-15 mg 15mg 
Cu  0.25 0.48 0.14 2mg  


 


Table 5 Comparison of average elemental concentration (µg/g) of fruits 
sample between this study and literature data 


 


Elements This work Elidrisi(8) 


(g/kg) 
Ahmed(9) 


(g/kg) 
Duran (10) Minh(11) 


Cl 1.21 - - - - 
K 16.48 - - - 1886.8 
Ca 1.84 -  - 194 
Mn 0.25 18 18 4.74 1.69 
Fe 1.88 202 633 6.74 5.07 
Cu 0.17 - - 3.10 3.52 
Zn 0.03 15 13 - - 
Br 0.02 - 42 - - 


 







 


Table 6  Comparison of average elemental concentration (µg/g) of vegetables 
sample between this study and literature data 


 


Elements This work Elidrisi(8) 


(g/kg) 
Georgina(12) Ahmed(9) 


(g/kg) 
Giong(13) 


K 241.09 - 353   
Ca 23.99 - 36 4094 240 
Mn 0.43 38 - 32 0.61 
Fe 8.07 1121 29-130 255 8.1 
Cu 0.14 -  13 0.19 
Zn 0.15 24 27.1 26 0.65 
Br 0.31 - 11.2 89 - 
Sr 0.15 - - 47 - 
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WE HAVE INVESTIGATED  
28 


 TYPES OF GRANITES  
IMPORTED INTO LEBANON 


FROM 
DIFFERENT COUNTRIES 


THIS RESEARCH IS PART OF AN OVERAL STUDY  
OF THE ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY IN LEBANON  







GRANITE TILES( PLATES) WERE  
STUDIED IN SOLID FORM USING 
 CR-39 DETECTORS (PASSIVE) 
THEN IN POWDER STATE  
USING BOTH  
CR-39  
AND 
 GAMMA SPECTROSCOPY  
TECHNIQUES( ACTIVE) 
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Figure SHOWS  Coded CR-39: 
side 1 to the left is the exposed 
side with a groove, and side 2 to 
the right is the coded side.  


CR-39 detectors have the 
SIZE of :   20x15x1 mm 
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PROCEDURE AND THE  
 


SETTING UP OF THE  
 


EXPERIMENT FOR  
 


RADON 
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RADON MEASUREMENTS  
Figure  shows the cup dosimeter, A, which is used to 


measure Rn222 in indoor homes and Radon 
Exhalation from The Granite Tiles Surfaces. System B 
is to measure Rn Emanation from powdered granites. 


The Dosimeter is inside a glass jar, B, where the 
sample to be measured is enclosed. 
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Figure shows Two CR-39 dosimeters 
used in  the granite tiles case; one on 
each side. 







The dosimeter calibration was done in the 
Federal Office for Radiation Protection in Berlin.  
The calibration factor is derived from the following formula 
Cx(BqmE-3) = (Coto/ρo)(ρx/tx),   
Where calibration quantities are: 
Co= (35336 BqmE-3),IS the Radon Concentration in the Calibration  
Container 
 to = (92hr) Is the CR-39 exposure time in the calibration process 
 ρo=(25.38 ± 3.75)×10E3( tracks.cmE-2) Calibration tracks density 
tx= 2568(hours) Is the Exposure time in our experiment. Setting  


Cx(BqmE-3) = (Coto/ρo)(ρx/tx)=K(ρx), Then K 
Becomes:  
K=(4.98 ± 0.62)×10E-2 (BqmE-3/( tracks.cmE-2)) 
And : Cx(Bq /mE3) = (4.98 ± 0.62)×10E-2. ρx 







 
THE ETCHING PROCESS 


After Measurements The detectors 
were etched in 7N KOH solution bath 
for 8 hours at a temperature of 70°C. 
The exposed area of each detector 


was scanned manually under a 
binocular optical microscope. In order 
to distinguish any overlapping of the 


tracks, a finely transparent scale 
(Bauer-chamber) was used.. 
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track 
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The Results Obtained 
 from Measurements of 
 _Radon Concentration  


and  
_Exhalation Rate in the Granite 


Tiles  
are 


Presented in the Following 
Table: 







226Ra  
 
EA(P) 


 
CxRn 


 
ρx(P)103 


granite  
Names 


(BqKg-1) 
(mBqm-2h-1) (Bqm-3) trackscm-2 


22.4±2.3 2.7 ±0.1 51 ± 2 1.03 ±0.04 (Butterfly) 
25.7±1.7 12.5±04 241 ± 7 4.83 ±0.14  (Maritaka) 
22.4 ±1.9 7.0 ±0.2 130 ± 5 2.61 ±0.10  (Candias)  


98.0 ±3.8 10 ± 0.1 198 ± 7 4.00 ±0.14  (Rubis) 


108.4 ±4. 1.6 ±0.2 31 ± 2 0.63±0.03 (Rubis) 
64.9 ±2.9 12.0±02 238 ± 4 4.78 ±0.10  (Gregio ) 
58.3 ±2.7 12 ± 0.3 237 ± 6 4.75 ±0.13 (Red Arkan) 


273.3 ±9 189 ± 5 3630±9 72.90±1.0 (Carmen Red) 


15.3 ±1.6 20 ± 0.7 384±13 7.71 ±0.26  (Jupurana) 
17.0 ±1.4 11± 0.3 220 ± 5 4.43 ±0.10  (Ciaplo ) 
8.7 ± 1.7 3 ± 0.1 65 ± 2 1.30 ± 0.1  (Paradiso ) 
89.7 ±3.6 70 ± 2 1365±5 27.42±0.0  (Tanbraun) 
14.0 ±1.8 1.4 ±0.1 28 ± 2 0.56 ±0.03  (Galaxy) 







226Ra  
EA(P) CxRn ρx(P)103   granite 


Names(cont.) 


(BqKg-1) (mBqm-2h-1) (Bqm-3) (tracks.cm-2) 
12.6 ± 1 3.0 ±0.1 60 ± 2 1.20 ±0.05   (Shangrella) 


494 ± 16 182 ± 4 3556±7 71.40±1.4  (ShivaKashy) 


BDL 1.0 ±0.1 19 ± 2 0.38 ±0.03  (Gwatimala) 
17.4 ±1.2 2.4 ±0.1 46 ± 3 0.93 ± 0.05  (Asso-Luto) 
51.0 ±3.0 6.5 ±0.3 126 ± 5 2.54 ± 0.10  (Multicolor) 
46.0 ±2.3 37. 5 ±2 733±35 14.42±0.71 (Grandomi) 
45.0 ±1.9 22±0.44 419 ± 7 8.42 ± 0.14 (Rosa Betta) 
83.0 ±3.3 2.6 ±0.2 49 ± 3 0.99 ± 0.07  (Serpegiante) 
BDL 0.6±0.4 11 ± 1 0.23 ± 0.01 (Berlato cicilia  
BDL 1.3 ±0.1 24 ± 2 0.48 ± 0.03  (Carrara ) 


91.7 ±3.6 100 ± 4 1913±9 38.41±1.38  (Najran ) 


82.3 ±3.4 0.6±0.3 12 ± 1 0.23 ± 0.01  (Labrador) 
92.8 ±3.6 2 ± 0.1 38 ± 2 0.77 ± 0.04 (Labrador) 


147.4 ± 5 58 ± 2 1124±34 22.60±0.70  (Porino) 


BDL 2.55±01 49 ± 2 0.98 ± 0.04  (Alicante) 
8.7-494 0.6-189 11-3630 0.23 –72.9 range 







1-Results of Gamma Spectroscopy Measurements: 
  
The same granite tiles were crushed into powder 


 .grains 
These samples were used for the measurements of the 
radio active nuclides contained in the granites.  
2-The samples were weighted and homogenized. 
3-The homogenized samples, each having a volume 
of 500 cc, were put each into a 1l (one liter) size 
well sealed containers, stored a month to get a 
secular equilibrium.  
4-Two sets of high purity coaxial germanium 
detectors (Canberra System), one of 30% and the 
other of 40 % relative efficiencies, have been used .  







The Figure shows a typical Spectrum 







Radio Nuclides Concentrations 
(Bq/Kg) 


 using Gamma Spectroscopy 
212Pb 212Bi 228Ac 226Ra  40K 


granite 
Names 


168.7±4.5 95.8 ±2.9 151.9 ± 3. 22.4±2.3 1776 ±53 (Butterfly) 
59.3 ± 1.6 34.8 ±1.1 55.0 ± 1.3 25.7±1.7 1084 ±32  (Maritaka) 
86.0 ± 2.3 51.0 ±1.7 78.8 ± 1.9 22.4 ±1.9 833 ± 25  (Candias ) 


74.7 ± 2.0 44.6 ±1.6 73.4 ± 1.8 98.0 ±3.8 1263 ±37  (Rubis) 


77.4 ± 2.0 44.9 ±1.5 71.4 ± 1.7 108.4 ±4. 1229 ±37 (Rubis) 


54.5 ± 1.5 31.7 ±1.2 50.75 ± 1. 64.9 ±2.9 1082 ±32  (Gregio ) 
53.7 ± 1.4 32.3 ±1.2 48.2 ± 1.2 58.3 ±2.7 1185 ±35 (Red Arkan) 


145.7±3.9 91.5 ±2.8 146.0 ± 3. 273.3 ±9. 1423 ±42 (Carmen Red) 


59.1 ± 1.6 34.5 ±1.2 53.6 ± 1.3 15.3 ±1.6 1470 ±43  (Jupurana) 
55.7 ± 1.5 34.0 ± 1.2 54.0 ± 1.3 17.0 ±1.4 1082 ±32  (Ciaplo ) 
104.4±2.8 61.3 ± 1.9 93.8 ± 2.2 8.7 ± 1.7 571 ± 17  (Paradiso ) 


143 ± 3.8 89.4 ± 2.7 142.6 ± 3. 89.7 ±3.6 1134 ±34  (Tanbraun) 


79.3 ± 2.0 47.7 ± 1.6 71.6 ± 1.7 14.0 ±1.8 1152 ±34  (Galaxy) 







Radio nuclides concentrations (Bq/Kg)  
using Gamma Spectroscopy (CONT.) 


212Pb 212Bi 228Ac 226Ra  40K 
granite 
Names 


8.5 ± 0.3 5.65 ± 0.4 9.1 ± 0.3 12.6 ± 1 147 ± 5  (Shangrella) 
7.4 ± 0.3 4.3 ± 0.6 7.7 ± 0.4 494 ± 16 670 ± 20  (ShivaKashy) 
8.22 ± 0.3 5.7 ± 0.4 7.5 ± 0.3 BDL BDL  (Gwatimala) 
9.5 ± 0.3 5.2 ± 0.4 9.7 ± 0.4 17.4 ±1.2 212 ± 7  (Asso-luto) 
171.3±4.6 102 ± 3.0 157.2 ± 3. 51.0 ±3.0 1115 ±33  (Multicolor) 
62.5 ± 1.7 37.2 ± 1.4 61.4 ± 1.5 46.0 ±2.3 1056 ±32 (Grandomi) 
40.6 ± 1.0 26.4 ± 0.9 40.3 ± 1.0 45.0 ±1.9 1013 ±30 (Rosa Betta) 
0.4 ± 0.1 BDL BDL 83.0 ±3.3 3.0 ± 0.6  (Serpegiante) 
0.2 ± 0.1 BDL BDL BDL 2 ± 0.5 (Berlatocicilia  
0.2 ± 0.1 BDL BDL BDL 3.0 ± 0.6  (Carrara ) 
32.0 ± 0.9 20.0 ± 1.0 32.2 ± 1.0 91.7 ±3.6 1367 ± 41  (Najran ) 
49.2 ± 1.3 30.5 ± 1.1 44.1 ± 1.0 82.3 ±3.4 974 ± 29  (Labrador 
59.7 ± 1.6 37.5 ± 1.3 59.0 ± .5 92.8 ±3.6 1132 ± 34 (Labrador) 
116.4±3.0 70.4 ± 2.3 117.5 ± 3 147.4 ± 5 1462 ± 43  (Porino) 
0.2 ± 0.1 2.0 ± 0.6 BDL BDL BDL  (Alicante) 







Health impact of gamma measurements 
obtained from granite in this study. THE DOSE 
 - Determination of Radium(Ra-226) concentration equivalent 
CRaeq . 


Since 226Ra, 232Th and 40K produced high gamma 
radiation in some granites , it is necessary to asses 
the health impact of gamma radiation. For this 
purpose, radium concentration equivalent, CRaeq, was 
determined by the following expression 


CRaeq = CRaγ + 1.43CTh + 0.077Ck 
where, CRa, CTh and  Ck  are the activity concentrations 
(Bq/kg) of 226Ra, 232Th and 40K, respectively.  
This equation is based on the assumption that 1 
Bq/kg of Ra226, 0.7 Bq/kg of 232Th and 13 Bq/kg of 
40K yield the same gamma dose. 


 







Determination of the gamma absorbed 
dose rate in air, DaR ( nGyy-1 ). This is 
given as: 


 DaR ( nGyy-1) = a1CRa +a2CTh+a3Ck    
 


where CRa, CTh, and Ck are the specific activity concentration  
 
(Bqkg-1) of  226Ra, 232Th and 40K respectively, with their 
corresponding conversion factors given as: 
 
a1=0.427(nGyh-1/Bqkg-1), a2=0.662(nGyh-1/Bqkg-1),a3=0.043(nGyh-
1/Bqkg-1). 
 
Using the values for CRa, CTh, and Ck one obtains values for 
 DaR ( nGyy-1).  
 







Effective -Annual Gamma In addition, the 
to be absorbed , γEa Dose Equivalent,


(received) by the public in indoor housing 
due to the radiation activity in building 
materials, was calculated using the 
following formula: 
  
Eaγ(mSvy-1) =0.7×DaR×8760h×0.8x10E-6, 


 
where, 0.7(SvGy-1y-1) is the effective 
absorbed dose conversion factor, DaR is 
given above and 8760h is the number of 
hours per year and 0.8 is the occupation 
factor. 







The external hazard index, Hext, as 
 radiation -standard health criteria for γ 


 
To obtain standard criteria on possible health 
hazard of absorbed Gamma-radiation dose by 
the public, the following index formula for 
external health hazard, Hext., is used as: 


  
Hext.= (CRa/370)+ (CTh/259)+(CK/4810) 


 
with CRa, CTh, and Ck, being the Specific 
Activities of Ra, Th and K, given above 







The Table Presents the external hazard indices, Hext, the gamma annual 
absorbed dose in air, DaR(nGyh-1), and  the gamma-annual effective dose 
equivalent Eaγ(mSvy-1) obtained from  the concentration C of  the nuclides 


226Ra, 232Th, 40K and the Ra equivalent CRaeq in (BqKg-1) 


Eaγ Hext. DaR 


 
aCRaeq aCK aCTh aCRa 


Granite 
Name 


0.915 1.02 186.5 ±5.6 376 ± 11 1776 ± 5 151.9 ± 3.5 22.4 ± 2.3 Butterfly 


0.461 0.51 94.0 ± 3.0 188 ± 6 1084 ±32 55.0 ± 1.3 25.7 ± 1.7  Maritaka) 


0.479 0.54 97.6 ± 3.1 199 ± 9 833 ± 25 78.8 ± 1.9 22.4 ± 1.9  Candias  


0.710 0.81 145.0 ±4.4 300 ± 9 1263 ±37 73.4 ± 1.8 98.0 ± 3.8  Rubis) 


0.718 0.82 146.4 ±4.5 305 ± 7 1229 ±37 71.4 ± 1.7 108.4 ±4.2 Rubis) 


0.529 0.60 107.8 ±3.5 220 ± 7 1082 ±32 50.75 ± 1.3 64.9 ± 2.9  (Gregio ) 


0.529 0.59 108.0 ±3.4 218 ± 7 1185 ±35 48.2 ± 1.2 58.3 ± 2.7 (Red Arkan 


1.347 1.60 274.5 ±8.0 591 ± 17 1423 ±42 146.0 ± 3.3 273.3 ±9.3 Carmen Red 


0.516 0.55 105.0 ±3.4 205 ± 7 1470 ±43 53.6 ± 1.3 15.3 ± 1.6  Jupurana 


0.439 0.48 89.6 ± 2.8 178 ± 6 1082 ±32 54.0 ± 1.3 17.0 ± 1.4  Ciaplo  
0.443 0.50 90.4 ± 3.0 187 ± 6 571 ± 17 93.8 ± 2.2 8.7 ± 1.7  Paradiso  


0.890 1.03 181.5 ±5.0 381 ± 11 1134 ±34 142.6 ± 3.2 89.7 ± 3.6  Tanbraun 


0.505 0.55 109.0 ±3.0 205 ± 7 1152 ±34 71.6 ± 1.7 14.0 ± 1.8  Galaxy 







The Table Presents(CONT.) the external hazard indices, Hext, the gamma annual 
absorbed dose in air, DaR(nGyh-1), and  the gamma-annual effective dose 
equivalent Eaγ(mSvy-1) obtained from  the concentration C of  the nuclides 


226Ra, 232Th, 40K and the Ra equivalent CRaeq in (BqKg-1) 


Eaγ Hext DaR aCRaeq aCK aCTh aCRa Country 


0.087 0.10 18 ± 0.8 37 ± 2 147 ± 4.7 9. ± 0.3 12.6 ± 1.0 Shangrella 


1.201 1.50 245 ± 71 557 ± 18 670 ± 20 7.7 ± 0.4 494.0 ±16. ShivaKashy 


0.113 0.13 22.97 ±1.0 48 ± 2 212 ±  6.7 9.7 ± 0.4 17.4 ± 1.2  (Asso-luto) 


0.853 0.98 173.8 ±5.0 362 ± 11 1115 ± 33 157.2 ±3.6 51.0 ± 3.0  (Multicolor) 


0.519 0.58 105.74±3.1 215 ± 7 1056 ± 32 61.4 ± 1.5 46.0 ± 2.3 (Grandomi) 


0.439 0.49 89.45 ± 3.0 181 ± 6 1013 ± 30 40.3 ± 1.0 45.0 ± 1.9 Rosa Betta 


0.585 0.65 119.25±4.0 243 ± 8 1367± 41 32.2 ± 0.9 91.7 ± 3.6 Najran 


0.521 0.59 106.22±3.4 220 ± 7 974 ± 29 44.0 ± 1.0 82.3 ± 3.4 Labrador 


0.625 0.71 127.40±4.0 264 ± 8 1132 ± 34 59.0 ± 1.5 92.8 ± 3.6 Labrador 
0.999 1.16 203.6±6 428 ± 13 1462 ± 43 117.5 ± 2.7 147.4 ±5.4 Porino 


0.885 1.03 180.40±5.5 380 ± 13 1323 ± 39 70.8 ± 1.7 179.4 ±6.4 SPA3 


0.128 0.16 26.05 ± 1.0 61 ± 2 10.7± 0.7 0.8 ± 0.1  58.7 ± 2.3 SPA4 
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CONCLUSION : 
The Table presents The following Granite types , which showed 
VALUES ABOVE THE PEMISSIBLE LEVELS ALLOWED BY  


THE WORLD HEALTH ORGANISATION(WHO) . CRaeq 
SURPASSES THE PERMISSIBLE LIMIT OF 370(BqKg-1) 


Eaγ 
(mSvy-1) Hext. 


DaR 
( nGyy-1) 


CRaeq 
(BqKg-1) 


CK 
(BqKg-1) 


CTh 
(BqKg-1) 


CRa 
(BqKg-1) 


Granite 
Name 


0.915 1.02 186.5±5.6 376 ± 11 1776 ± 5 151.9 ± 3.5 22.4 ±2.3 Butterfly 


1.347 1.60 274.5±8.0 
 
591 ± 17 1423 ±42 146.0 ± 3.3 273.3±9.3 


Carmen 
Red 


0.890 1.03 181.5±5.0 381 ± 11 1134 ±34 142.6 ± 3.2 89.7 ± 3.6  Tanbraun 


1.201 1.50 245 ± 71 
557 ± 18 


670 ± 20 7.7 ± 0.4 494.0 ±16. 
ShivaKas
hy 


0.999 1.16 203.60±6 428 ± 13 1462 ±43 117.5 ± 2.7 147.4 ±5.4 Porino 


WE THEREFORE RECOMMAND TO AVOID THE USE OF SUCH GARNITES 
IN INDOOR HOUSING 







It can be concluded, and for the health of the 
public, that precaution must be taken in using 
certain types of granite tiles in full surfaces in 
indoor spaces, based on the results presented in 
this study.  
It is recommended,  
That further measurements of radon concentration 
in indoors should be undertaken in Lebanese 
homes, where such materials are being heavily 
used.  
The results of the present study and future ones 
will make important contribution to standardize 
environmental radioactivity in Lebanon.  
Such plan is in the process of being carried out by 
us.  







THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
 
AND I WISH A GOOD FUTURE TO THE 


 
IRAKY PEOPLE 
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Aim of the work  
The aim of this work is to investigate the effect of grafting 
wool fabric with acrylic acid (AA) as well as the effect of  
feeding temperature on the growth of the carpet larvae  
beetle and its ability to feed on it. The growth rate of the  
larvae and the consumption rate of the material were  
related to the degree of grafting AA onto wool. The growth  
and consumption rate constants were evaluated. The order  
of both processes was also investigated. The effect of  
feeding temperature on the reaction rate constants of  
larvae growth and wool consumption led to the evaluation  
of the activation energy and frequency factor of both  
processes.  







RESULTS AND DISCUSSION 


• 1. Growth rate of larvae beetle 
• The effect of graft yield (GY) on the growth rate (RG) of larvae at 


different feeding temperatures is given in Table 1. Table 1 indicates 
that the growth rate decreases with the increase in GY and 
increases with the increase in temperature.  
 


• Table 1 Dependence of growth rate of larvae on graft yield at different feeding 
temperatures 
 


• Graft Yield,%        Growth rate at 5oC, %(3w)-1   Growth rate at 20oC, %(3w)-1   Growth rate at 30oC, %(3w)-1  
• 0                                       8.5                                               20.1                                           33.1 
• 3.97                                 -10                                               0.99                                              -- 
• 4.63                                  --                                                   --                                               20.1 
• 7.16                                   0                                                 0                                                11.2 
• 25.1                                -20                                              -12.76                                             0 







Figure 1 shows graphical dependence of RG on GY. The relationship is linear 
and the dependence of RG on GY can be presented by the relationship  


 RG = - kG [GY]n=1 + b 


Fig. 1 Effect of graft yield on the rate of growth of larvae at 
different temperatures
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• The equation indicates that the decrease in the growth 


rate is proportional to the graft yield and that the plot 
of RG versus GY should give a negative slope. The 
intercept (b) is the value of RG at GY of zero, i.e. for 
ungrafted wool fabric. The value of 1 for the reaction 
order (n) emphasizes that the dependence of RG on 
GY follows a first order kinetics. 


• The slope of RG versus GY linear relationship gives 
the value of the rate constant kG. The value of kG is 
thus independent of GY. The equations governing the 
RG versus GY linear relationship, as displayed on the 
computer chart, at the corresponding feeding 
temperatures are as follows: 







. Table 2 gives the temperatures (T) in degree centigrade and absolute value, the 
inverse of temperature, the values of kG and the natural logarithm of kG.    


Ln kG  kG, 
(3w)-1 


1000/T 
K-1 


Temperature, 
K 


Temperature, 
oC 


-0.0116 0.9885 3.6 287 5 


0.065 1.0673 3.413 293 20 


0.1536 1.1662 .3.3 303 30 


Table 2 Dependence of growth rate constant of the Larvae on the feeding 
temperature 


Table 2 that kG increases with the increase in T and this increase may follow 
exponential dependence. To verify this exponential dependence of kG on T 
Arrhenius equation that relates kG to T is used. Arrhenius equation is as follows: 


                     kG = A exp –Q/RT 







 
 
 
The natural logarithm of both sides is 
                                              ln kG = ln A – Q/RT                 
where, A is the pre-exponential rate constant, Q is the activation energy and R is the 
universal gas constant. The plot of the natural logarithm of the growth rate constant ln 
kG versus 1000/T should give a straight line the slope of which is Q/R. Multiplying Q/R 
by the value of the universal gas constant (8.2764 J/mol K) the activation energy Q for 
the growth of the larvae is obtained.  


Fig. 2 Arrhenius type plot of natural logarithm of rate of growth 
versus inverse of absolute temperature
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• The plot of ln kG versus 1000/ T is shown in Fig. 2. The result 
gives straight line relationship the slope of which is Q/R and 
the intercept is ln A. The value of Q/R is 0.5365 and the 
activation energy Q for the growth of the larvae is 4.44 kJ/mol 
and the intercept ln A is 1.933. The corresponding value of A is 
6.775 (3w)-1. Consequently, Arhenius equation for the growth 
of larvae beetle becomes 


•                      kG (s-1) = 3.7 x 10-6 (s-1) e – 4440J/RT  
• The unit of A is given per second rather than per 3 weeks. 







2. Consumption rate of wool fabric  
 
 


• The growth of larvae requires eating the appropriate food. The loss in 
weight of wool fabric is, therefore, a measure of gain in weight. The 
changes in weight of fabric as well as its general appearance give an idea 
about the destructive effect of the larvae.  
 


• The effect of graft yield (GY) on the consumption rate (RC) of wool fabric 
at different feeding temperatures is given in Table 3. 
 







 


Table 3 indicates that the consumption rate decreases with the increase in GY and 
increases with the increase in temperature. Moreover, at higher graft yields 
(25.1%) and lower temperatures (5oC) the consumption rate of the larvae is 
zero. These severe conditions resulted in the mortality of some larvae beetle. 


 
Table 3 Dependence of consumption rate of wool on graft yield at different feeding 


temperatures  
 Consumption rate 


at 30oC, 
%(3w)-1 


 


Consumption 
rate20oC, 
%(3w)-1 


 


Consumption 
rate 5oC, 
%(3w)-1 


Graft Yield,% 


9.15 6.07 0.328 0 


- 5.48 0 3.97 


8.79 - - 4.63 


4.5 3.55 0 7.16 


0 0 0 25.1 







• Figure 3 shows graphical dependence of RC on GY. The relationship is linear and the 
dependence of RC on GY can be presented by the equation                                                                  


•                                           RC = - kC [GY] + b 
• Where, RC , kC      are the rate and rate constant of consumption... 


 


Fig. 3 Effect of graft yield on the rate of consumption of wool 
fabric at different temeratures
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• As given before the slopes and intercepts of the straight lines give the values of kC and b at 
different temperatures. The values of kC ln kC at the corresponding temperatures are 
shown in Table 4. 
 


• Table 4 Dependence of consumption rate constant of the larvae on the feeding 
temperature 


 
•   


Ln kC kC, 
(3w)-1 


1000/T 
K-1 


 
 


Temperature 
K 
 


Temperature
oC 


-4.8283 0.0080 3.6 287 5 


-1.4155 0.2428 3.413 293 20 


-0.9953 0.3694 3.3 303 30 







 


 
 
• The plot of ln kC versus 1000/ T is shown in Fig. 4. The result gives straight line relationship 


the slope of which is Q/R and the intercept is ln A. The value of Q/R is 13.603 and the 
activation energy Q for the feeding of  larvae beetle is 112.6 kJ/mol and the intercept ln A is 
44.348. The corresponding value of A is 1.82 x 1019 (3w)-1. Consequently, Arhenius equation 
for the consumption rate constant of wool fabric by larvae beetle becomes 
 


•                                              kC (s-1) = 3.0 x 1013 (s-1) exp – 112,600J/RT 


• The unit of A is given per second rather than per 3 weeks   


Fig. 4 Arrhenius type plot of the natural logarithm of the 
consumption rate constant versus inverse of the absolute 


temperature
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• The kG / kC ratio   
 


• It is clear from the results given in Tables 2 & 4 that the values of kG are higher 
than those of kC. The ratio of kG / kC decreases with the increase in temperature as 
seen in Table 5. The kG / kC ratio shows its effect at low feeding temperatures (5 
oC). This resulted in its high value since kC is extremely low. As the temperature 
increases the consumption rate kC increases considerably followed by a slower 
increase between 20 oC and 30 oC. These results emphasize the effect of low 
temperature on the consumption rate rather than the growth rate with the indication 
of its important role in the activity of the larvae. The effect of low temperature 
together with high graft yield resulted in the mortality of larvae. 


•     
•                Table 5 Dependence of the kG/kC ratio on feeding temperature 


 
•                   Temperature               5 oC                     20 oC                  30 oC  
•                        kG                    0.9885             1.0673               1.1662 
•                        kC                    0.0080             0.2428                0.3694      
                             kG /kC                   127.5               4.396                   3.157 


 
 







 
 


• Activation Energy 
 


• The activation energies QC and QG are the amount of energy required by 
the larvae to overcome the barrier before start eating of wool fabric. As 
given before, the value of QC and QG are 112.6 kJ/mol and 4.44 kJ/mol for 
the consumption of wool fabric and the growth of the larvae, respectively. 
The extremely high value of QC prevents the larvae from eating wool while 
the small value QG for its growth can be easily overcome.  Since both 
processes are dependent, i.e. for the larvae to grow it has to eat from wool 
fabric, then the rate controlling process is the slowest which is the 
consumption process. Consequently, the QC is a very important parameter 
in evaluating the destructive effect of any pest. However, to overcome the 
energy barrier QC , one has to increase the temperature and decrease or 
remove completely the AA graft from wool fabric. 







• Effect of grafting AA onto wool 
• Radiation grafting of AA onto wool fabric showed its effect in 


decreasing the growth rate and consumption rate of larvae 
beetle.  The reason for grafting AA onto wool is to introduce 
the COOH function groups. The higher the GY the higher the 
concentration of the COOH groups in wool grafts. Acrylic acid 
is known as poly electrolyte. It dissociates in the presence of 
aqueous media to release the hydrogen ion H+. The H+ 
decreases the pH value and the medium becomes acidic. The 
higher the concentration of the H+ the higher is the acidity of 
the medium. As the larvae start eating the AA-grafted wool, 
the solution of the larvae becomes acidic and the ability of the 
larvae to eat decreases. Consequently, the consumption rate of 
wool decreases. The increase in the GY and the decrease in 
temperature cause undesired medium for the larvae to grow. 
The acidic medium and low temperature causes the mortality 
of larvae beetle. 







• CONCLUSION 
• The growth rate of larvae and the consumption rate of wool decreases with the 


increase in degree of grafting AA onto wool and decrease in the feeding 
temperature. 


• The RG and RC decreases linearly with the increase in AA graft yield. The slope of 
the relationship gives the rate constants kG and kC of the processes. 


• The rate constants are independent of the graft yield. They depend only on 
temperature. The dependence of the rate constants on temperature follows Arhenius 
equation and the plot of the natural logarithm of the rate constant versus inverse of 
absolute temperature gives a straight line the slope of which is Q/R.  


• Activation energy 4.44 kJ/mol is calculated for the growth of larvae while that for 
the consumption of wool is 112.6 kJ/mol.      


• The consumption of wool and the growth of larvae are dependent processes and the 
slower process is the rate controlling one. The consumption process with an 
extremely high activation energy is the rate controlling one for the growth of larvae. 


• The activation energy for the consumption process is a very important parameter in 
evaluating the destructive effect of the larvae. 


• The role of grafting AA onto wool is to introduction of the –COOH groups in wool. 
Acrylic acid dissociates in aqueous media with the release of hydrogen ions. The 
hydrogen ions cause the medium acidic. The increase in GY increases the acidity of 
the medium and the ability of the larvae to eat decreases. 


• The increase in GY and decrease in temperature result in the mortality of larvae 
beetle.  
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Decommissioning Experience  of  
 Destroyed Nuclear Sites  
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Decommissioning Challenge in Iraq 
 


  All the nuclear sites and facilities of Iraq's former nuclear 
program were damaged or destroyed during the Gulf Wars 
and subsequent looting which magnified the challenges. 


   Damage and destruction of these sites and facilities has 
caused uncontrolled radiological contamination. 


 All these sites and facilities require decommissioning to 
protect the environment, the public and workers. 


 Iraqi scientists were isolated for many years from 
international development. The consequence is loss of 
nuclear expertise and experience. 


 
۲ 







Tammuz-2 Reactor  
 


IRT-5000 Reactor 
 


Radioisotope production  
 


LAMA Hot Lab.  
 Examples of destroyed nuclear facilities at Tuwaitha site 







Decommissioning Problem in Iraq 
     All the destroyed nuclear sites and facilities need to be 


decommissioned but it is not possible to decommission all of 
them  at the same time due to the following limiting factors: 


   Lack of decommissioning experience 
  Lack of decommissioning equipment 
  Lack of human resources 
  Lack of decommissioning and waste regulations 
  Lack of waste handling and waste disposal facilities 
  Need to spread costs over several years 
  Security situation in Iraq 


    Therefore, a prioritization system has been developed and 
applied 







 Prioritization Methodology 
 The basic formulation of prioritization methodology: 
     Risk = (Inventory) x (Risk factors) x (Release Fraction) x (Environment Desperation) 


      Risk = (I1 x  I4 x I5) x (I2) x (I3C) x (E1 + E2 + E3 + E4)  


Three major factors contribute to the risk in this methodology: 
Inventory ( I )    2. Containment  ( C )    3. Environmental Dispersion  ( E ) 


 


Risk Assessment Factors 
Inventory ( I ) 
I1= Activity Concentration              I2=  Radiological Risk Factor 
I3= Physical Form of the Material   I4=  Non-radiological Hazard    
I5=  Total Quantity of Hazardous Material 
 


Containment  ( C )  
Environmental Dispersion  ( E ) 
E1=Distance to nearest population centre, 
E2=Distance to nearest surface water 
E3= Depth of local groundwater   E4= Surrounding land use 
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Nuclear 
Sites 


Locations in 
Iraq 


Location B 







Order of Priorities Using Initial Risk Methodology 











Decommissioning of Low Radiological risk  Facilities  
 
Based on prioritization analysis the highest  radiological risk 
facilities should be addressed first but a decision was taken to 
start decommission the lowest  radiological risk facilities  due 
to the following modifying factors 


 
  Need to develop human skills and expertise 
  Need to develop regulatory competence and interface 
  Lack of waste storage and disposal facilities 
 Need to reuse some sites 
  Radiological considerations  


 
 







  
 


 
decommissioning 
1. LAMA  Facility 


These facilities have little contamination remaining and will allow the development of 
the decommission experience and the regulatory interface  


2. Italian Radioisotope Production Facility  
    Whilst still a relatively  low risk facility, this will have higher level of radiological 


challenge than LAMA  


3. Geo Pilot Plant 
   This facility represent different type of challenge, it is an intact facility with uranium 


contamination inside the city of Baghdad. The decommissioning of Geo Pilot  will 
release the building for re-use by the owner. 


4. Oversight and contingency planning for liquid waste at Tuwaitha 
     There are many tanks which contain liquid waste, some of them of high activity 


which represent potential hazard to the environment.  These need characterization, 
monitoring and stabilizing to prevent containment failure. 


5. Addressing the scrap at Al-Tuwaitha site 
    Because of the widespread distribution of the scrap metal lying in many locations on 


the Tuwaitha site, this should be addressed first.  
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Decommissioning of Low Radiological risk  Facilities  
        The following nuclear facilities were chosen as low     radiological risk facilities for  







LAMA - HOT Laboratory  
   


   The installation was designed for various examinations 
performed on materials which have been irradiated in 
research  reactors are related to 


Non destructive testing. 
Destructive testing for studies on material strength  and   


metallography. 
Various studies on behaviors of materials subjected to 


irradiation.  
This facility was never used for its intended purpose because 


of the destruction of Tummuz-1 Reactor By Israel in1981but 
it was used for general purpose causing some contamination 
of the three concrete hot cells as well as the three lead cells.  







LAMA Hot Laboratory The destroyed 







Decommissioning Stages of LAMA Facility 
 


Stage-1: Removal of all contaminated and uncontaminated                 
rubbles and scrap surrounding the                           
LAMA facility. 


 


Stage-2: Dismantling   the  unsafe  structure  and                                
decommissioning the building except                      
the three concrete hot cells, basement                     
and the chimney. 


 


Stage-3: Dismantling the three concrete hot cells and the                  
chimney                                       


Stage-4: Dismantling the basement and it’s equipment. 
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Example of scrap surrounding LAMA Facility 







Characterization of scrap  Characterization of scrap  


Segregation of Contaminated 
Scrap 


Collection of Contaminated Scrap 


Characterization and Segregation of  Contaminated Scrap  







Unsafe Structure of LAMA Facility 







Characterization of LAMA Unsafe Structure   







Starting the dismantling of area-1  
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Dismantling The LAMA Chimney 


1 2 


3 4 







Dismantling Equipments in LAMA Basement  







Decommissioning and Dismantling of Geo 
pilot Plant  


The Geo pilot plant is the only intact nuclear facility in 
Iraq after 1991 war it was designed to produce 
yellowcake using Uranium ore from Abu skhair mine. 


This facility located in central of Baghdad the 
decommissioning of this facility will release the 
building for reuse by the owner, it represent different 
type challenge, it is an intact facility with Uranium 
contamination, the plant consisted of six main units, 
which were  
The Preparation, Leaching, Filtration, Activated carbon,  
Ion exchange and Precipitation unit  







Geo pilot plant before dismantling 







Radiological chaRacteRization                           
of geo-pilot plant


pRepaRed   by 


aSSiM .o.Mihdi 


ManageR of Radiation                            
pRotection depaRtMent 


(idp) 


MiniStRy of Science &technology     
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Dismantling of Geo. Pilot Plant units 







Packing and Transferring the Radioactive Waste 


1 2 


3 4 







Release of Geo Pilot Plant Site for Industrial Use 







Decommissioning of the  Italian Radioisotope 
Production Facility  
The Radioisotopes Production Laboratory was designed for 
production of radioisotopes, for medical and industrial use a 
preparatory work was carried out including data collection, 
development of project management plan and fencing the site.  


Italian Radioisotope Production Hot Cells 
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  Decommissioning the Italian Radioisotope Production 
Facility 


 
 Characterization of rubble and scrap surrounding the two hot cells. 
 


 Segregation of contamination and uncontaminated rubble and scrap. 
 


  Collecting and storing radioactive sources for fire detection 
 


  contamination with Cs137 was found in three locations 50% of this          
contamination was removed by scratching off the concrete  


 


 Containerize the contaminated  rubbles and scrap. 
 


 Radiological survey of the two hot cells  
 


 The decontamination and dismantling the concrete hot cells will be in 
the first quarter  of 2011.  
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Collecting The Contaminated Rubble  


Containerize the Contaminated Rubbles 
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Oversight and Contingency Planning for 
Liquid Waste Tanks at Tuwaitha Site 


 
There are many tanks at AL-Tuwaitha which contain liquid waste 


some of them of high activity like  radiochemistry Lab. and RWTS.  
 
Collecting data for liquid waste tank in each nuclear 
     facility including 


•  Numbers of tanks in each facility. 
•  Size and material 
•  Type of liquid waste including type of radionuclide and 


        the estimated quantities. 
•  Possibility of liquid waste sampling for analysis 


 
Planning to monitor, characterize, sampling, testing the    integrity 


of the tanks, transferring the liquid waste to new   tank in case of 
leakage and  periodic monitoring of groundwater. 


 
 
  


 







Fuel Fabrication Tank RWTS Tank 


IRT-5000 Reactor Tank  Tammuz-2 Reactor Tank 


Example of  Radioactive Liquid Waste Tanks 







Address the Contaminated Scrap at Tuwaitha 
 There are significant quantities of scrap metal lying in many location at  
        Al-Tuwaitha site 
 It is important to known what portion contaminated and how much could be   


cleared for recycle,  
  Addressing this material is a precursor activity to the decommissioning  of the 


buildings 
 The intention is to monitor, sort, release for recycle ,and storage this project 


will develop monitoring capability, decontamination and safe storage 


Example  of Scrap at Al-Tuwaitha 







Project Progress 
  Determination of location of the scrap yard. 


  Estimation of the quantity of the scrap in each location. 


  Determination of possible  origin of the scraps 


  Plans to characterize, segregate, relocate and storage of the  
     contaminated scrap. 
  Plan to minimize the contaminated scrap by decontamination and size reduction.  


Example  of Scrap at Al-Tuwaitha 







Master  Decommissioning Schedule  


 Deco. 
Phase 


2008 2009 2010 ۲۰۱۱ 2012 2013 ۲۰۱٤ 2015 2016…………….2025 


 
 ۱phase 


 


 
phase2 


 
phase3 


Phase(1) 
 
Decommissioning of five low radiological risk projects 
Decommissioning of five high and Intermidiate radiological risk facilities 
Decommissioning the remaining facilities based on prioritization scheme  


 
 


Phase(2) 
Phase(3) 


 







Thank  you  For 
Your  Listening  
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Detoxification of ochratoxin A in 
green coffee beansby physical   


methods with studying genotoxicity 
of  treated samples 


• Prof. Serag Farag Zaied  
• Dr. Nariman Shams El Dieen  
• Dr. Lamyaa EL-Sideek*    
• National Centre for Radiation Research &Technology.P.O.Box.8029    
•   Nasr City,Egypt. 
• *National Research Center Dokki, Giza, Egypt                                                                      
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INTRODUCTION 







Global distribution of coffee plants 


r:Coffea canephora and Coffea arabica 
m:Coffea canephora 
a:Coffea arabica 







Coffee  tree 







Coffee fruits 







Coffee tree 







Coffee fruits after ripening 







Harvesting coffee fruits 







Harvesting fruits in packages 







Cleaning coffee beans 







    beans  Sun drying of green coffee 







Sun drying on plates 







Sun drying on trays 







 
 
 
 
 
 
 


Beans contain two seeds with outer coat  







Green coffee 







Coffee drying 







Drying coffee 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Penicillium species 







Pinicillium (Electron microscope 







Penicllium 







)Pinicillium (Electron microscope 







Aspergillus flavus 







Aspergillus    (electron 
microscope) 



















Cereals,50%            Spices 8%          Others 6%     


Wine,13%                Beer   5%         Cocoa  4%   


Coffee 10%             Dried fruits 3%   Meat 1%              
                            


                               







Most coffee-drinkers have probably 
never heard of ochratoxin A (or OTA). 
It's a natural poison that is highly toxic 
to the kidneys and possibly 
carcinogenic, it's produced by a 
mould sometimes found on raw, or 
"green", coffee beans - and it's not 
completely eliminated when the 
beans are roasted.  


 







OTA was first discovered in 
1965 in an Aspergillus 


ochraceus isolate 







that all coffee The presence of ochratoxin A in the coffee 
beverage was discovered as recently as 1988. Soon after, 
the European Union initiated a programme to harmonize 
regulations on mycotoxins in foodstuffs - including 
maximum limits for OTA in coffee. That prospect set alarm 
bells ringing in the $70-billion-a-year world coffee 
business: a study commissioned by the European Coffee 
Federation (ECF) - representing green coffee importers, 
coffee roasters and instant coffee manufacturers - found 
that an OTA limit of 5 parts per billion (ppb) could lead to 
the rejection of 7% of green coffee imports and exporting 
countries would be affected 







Facts about OTA Ochratoxin A is produced by species 
of two genera of fungi, Aspergillus and Penicillium that 
grow naturally on cereals, grapes, coffee and cocoa. In 
coffee, the most important OTA-producers are 
Aspergillus ochraceus (pictured above), A. carbonarius 
and strains of A. niger. OTA is so dangerous that 
FAO/WHO experts have set a maximum tolerable limit 
for humans of 100 billionths of a gram per kilogram of 
body weight per week. In 2004, the EU set maximum 
permissible limits for OTA of 5 ppb in roasted and 
ground coffee, and 10 ppb in instant coffee. No limit for 
green coffee has been announced.  







dihydroisocoumarin derivatives 
linked to amino acid 
phenylalaninn  



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Ochratoxin_A.svg





Balkan Endemic Nephropathy 


•Balkan endemic neuropathy (BEN) 
associated with OTA occurs in Europe 
(Bulgaria, Croatia, Turkey, Egypt, and 
Yugoslovia) where OTA is relatively high 
in the diet. Individuals with BEN were 
surveyed for the presence of urinary tract 
tumors. The incidence of tumors in the 
urinary system was elevated in both men 
and women  . 







Carcinogenesis 
There is inadequate evidence 


that OTA is carcinogenic in 
humans.  . 







)BEN (Balkan Endemic Nephropathy 


 
•OTA is nephrotoxic in all animals studied and 


has been implicated in the etiology of Balkan 
endemic nephropathy (BEN.(he clinical picture 


of BEN is that of a slowly progressing tubulo-
interstitial chronic nephritis and urothelial tumors 
are frequent, occurring in 2-47 % of cases the  .
proximal tubule cells are the primary target for 
OTA toxicity. BEN is an end- stage renal disease 


The 







•Apoptosis 
•OTA induces apoptosis (programmed cell 


death) in a variety of cell types in vivo and 
in vitro. The mechanisms include caspase 


3 activation, mitogen-activated protein 
kinases (MAPK) family, and c-jun amino-


terminal kinase (JNK  .( 







Immunosuppression 
 


•OTA causes immunosuppression following 
prenatal (see above), postnatal and adult-life 
exposures. These effects include reduced 
phagocytosis and lymphocyte markers (pig 


weaners(,۲۱ and increased susceptibility to 
bacterial infections and delayed response to 


immunization in piglets.۲۲ In adult mice NK cell 
activity is suppressed by OTA.۲۳ 







DNA, Protein and RNA   


•OTA is mutagenic and carcinogenic  It 
causes DNA single-stranded breaks and 
DNA adducts in the DNA of spleen, liver 
and kidney in OTA treated mice 







•OTA is mutagenic and carcinogenicIt 
causes DNA single-stranded breaks and 
DNA adducts in the DNA of spleen, liver 
and kidney in OTA treated mic 


mutagenic 











Aim of work 


The present work introduce trial  for 
reducing OTA by physical methods 
as roasting ,adsorption  with 
charcoal , gamma irradiation with 
studying free radicals besides the 
genotoxicity of treated samples of 
coffee beans . 







MATERIALS  
&  


 METHODS 







Plan of work 


•8 samples( green beans) were collected from markets 
•5 Samples- Roasted beans after commercial roasting.  


•Analysis : 
•Identification   :-Microbiology 


•--OTA-HPLC for  high  levels of mold contamination  
•-Using phsical methods for reducing OTA as 


•-Gamma irradiation 
•-Roasting 


•-Adsorption surface by charcoal 







Material &methods 
 


•1-Material:   
•  Sampling:   Eight samples  of  raw imported  Arabica 


green coffee (beans)(Coffee Arabica  Linn.,  
,Rubiaceae),it takes numbers from 1 to 8.  Another six 
commercial roasted samples  have been collected from 
local markets in Cairo ,Egypt. These samples takes 
numbers 1R to 6R. All samples were tested for 
identification of contaminated fungal species besides  
producing of Ocratoxine A (OTA).Then the heaviest 
contaminated one number 5 were used for treating with 
the physical  tested treatments.  







2-Methods: 
 


•      Irradiation process: 
•    The irradiation process was carried out at 


National Centre for Radiation Research 
&Technology (NCRRT). Samples were irradiated 
with γ- rays at  different doses  0.0, 5.0 and 10.0 
kGy. The irradiation process were performed at 
room temperature using a Co60 γ-source with 
dose rate of ~ 4.0 kGy/h.  







Roasting process: 


• green coffee bean samples were roasted 
using electrical oven at 2000 C for two 
periods  the first to 7-10 min. and the last 
one  20 min. After roasting, beans were 
cooled  by oven switch off even room 
temperature. 


•   







Adsorption process by using 
charcoal 


•: 
•   Charcoal as powder or granules ( dates 


charcoal )were activated  by thermal 
process before using directly. The 
charcoal powder was purchased from 
(Sigma), whereas, granules of date 
charcoal  was prepared in Laboratory 
according to  







Isolation and identification of 
fungi from coffee beans 


•. : 
•         The fungal counts for collected coffee beans 


samples were isolated according to the method of 
Ichinoe and Rehberger (1983) as follow: samples were 
ground in a Buhler mill; Ten grams of each ground 
sample were transferred to sterilized flask containing 90 
ml of sterilized saline solution. Serial dilutions i.e. 10-1, 
10-2, 10-3, 10-4 and 10-5  were prepared then 1 ml was 
transferred on a Petri dish containing Potato Dextrose 
agar medium and incubated at 25°C ± 2 for 7 days 
(Ejechi et al., 1997). Fungal colonies were counted, then 
picked, purified on potato dextrose agar (PDA) slants 
and incubated for 5 days at 25°C ± 2 for identification.. 
The purified fungi colonies were identified according to 
the methods described by Nelson et al,( 1983) 







Extraction  and HPLC  analysis 
of OTA : 


 
•        The contaminated samples with Aspergillus ochraceous. and 


several species of Penicillium fungi previously isolated from the 
studied green coffee samples, were tested for their ability to produce 
OTA. The standard of OTA was purchased from Sigma Chemical 
Company, U.S.A. Extraction ,clean up and determination of OAT was 
carried out according to AOAC  official method 991.44 (1991).The dry 
film was dissolved with 500µL mobile phase and  injected into HPLC 
with the following conditions: 


• -Column type and size : C 18, 250X 4.5 mm I.D., 5 micron particle 
size. 


•- Temperature: at room temperature( 2000C). 
•-Fluorescence detector:333 and 460 nm as wavelengths for 


excitation and      
•emission, respectively. 


•- Mobile phase: acetonitrile: water: acetic acid (99: 99:2) 
•-flow rate: 1mL min-1 


•-Injection Volume:20 µL 
• Calibration curve was determined using ranges of OTA standard.  











Genotoxicity test: 
 


•2.3.1. Preparation of blood samples 
•  Heparinized blood was obtained from six 


healthy, non-smoker volunteers who had no 
recent diagnostic or occupational exposure to 
ionizing radiation, laser, or chemicals and had 
not had any experience to recent allergic 
responses or drug administration. Buffy coats 
were separated and concentrated in plasma at a 
cell  







•density of 2 x 105 cells /100ml. Aliquots of 
cells were distributed in 96 well tissue 


culture plates (Nunc, town and country. 
Every measurement of treatment of six 


individuals was investigated in duplicate. 







3.2.CellCulture 


•: 
•  Immediately, cells were transferred into 


15-ml sterile plastic round bottom tubes 
containing only media 199 (Sigma, Saint 
Loius MO, USA). Cells were incubated for 
72 hours, adding cytochalasin B 48 hours 
before harvesting(Fenech 1993). 







3.3. Harvesting of Cells 
 


•  Forty four hours after the addition of 
cytochalasin B, cells were collected and treated 
with 0.8 % sodium citrate for 3-5 minutes and 
then fixed in 5:1 methanol: acetic acid. Fixed 
cells were dropped gently onto clean 
microscope slides, air-dried and stained with 4% 
Giemsa (Sigma, Sigma, Saint Loius MO, USA) 
using standard procedures.  







3.4. Scoring Under the 
Microscope 


•. 
•   Slides were scored at 1000X magnification using a 


Leica Biomed microscope (Leica Lasertechnik GmbH, 
Heidelberg, Germany). Identification of cytokinesis 
blocked binucleatid cells and the frequencies of 
micronuclei in such cells were estimated according to the 
criteria stated(Murtaugh  et al,.2004 ). Binucleatid cells 
were selected on the basis of having a well-preserved 
cytoplasm with two distinct nuclei of approximately equal 
size, which may be attached by a fine nucleoplasmic 
bridge or alternatively be overlapped. The micronuclei 
scored were therefore located within the cytoplasm and 
were not refractile nor linked to the main nuclei via 
nucleoplasmic bridge. From each culture the ratio of 
binucleotide (BN) to mononucleotide cells (MN) was 
determined by counting the number of BN per 2000 MN. 
Additionally 500 binucleated cells were scored for 
micronuclei. 







--ESR-spectroscopy 
measurements 


•: 
•      ESR spectra were measured with an X-band ESR 


spectrometer (Bruker, EMX) at room temperature using 
a standard rectangular cavity (4102 ST) operating at 
9.75 GHz. with a 100 kHz modulation frequency. The 
ESR parameters were chosen to provide the maximum 
signal-to-noise ratio for non-distorted signal. . The 
microwave power and modulation amplitude were 6.3 
mW and 1 G, respectively. The response time constant 
was 40 ms with the field-sweeping rate of 100 G/164 s. 
The intensity of each sample was measured three times 
as the peak-to-peak height and average values of these 
measurements were  


Results &discussion 







Results &discussion 


•Microbiological studies: 







Table (1):Fungal count (CFU/g.)in green coffee samples. 


Fungal species  Number of 
samples  


Aspergillus 
ochoruses  


Aspergillus  niger  Penicillium  sp.  
  


     
1x102 2x102 1x102 1 


ND ND 2x102 2 


3x102 2x102 3x102 3 
9x102 ND 5x102 4 
5x102 3x102 5x102 5 
2x102 ND 2x102 6 
1x102 1x102 6x102 7 
2x102 4x102 ND* 8 


87.5%  62.5%  87.5%  Total   as(%)  







Table (2): OTA content in  the  commercial collected coffee green 
beans samples  either roasted or not. 


•  
Commercial roasted coffee beans  Unroasted green coffee 


beans(from isolated samples)  
OTA (µg.kg-1  Treatment numbe   OTA 


(µg.kg-1  
Treatment  


number  


5.11  R 1 3.12  3 


1.14  R2 5.54  4 


0.10  R3 2.07  5 


1.70  R4 


2.30  R5 2.70  7 


3.90  R6 


2.38±1.8   ٍ◌Average ±SD  3.36±1.52  Average±SD  







Table (3): OTA reduction in selected green coffee bean 


sample after using  some physical treatments.  
(%)Reduction OTA (µg.kg-1)  Treatments  


5.54  Control  
(79.60%)*  1.13  Irradiation with 5K.Gy  


(81.59%)*  1.02   Irradiation with 
10K.Gy  


(69.31%)*  1.70  Activated  commercial 
Charcoal   (powder) 


(64.98%)*  1.94   Activated  date 


charcoal(granules)  
(47.29%) 2.92* Home roasting 2000 C /7-


10min. 
(60.83%)  2.17  Commercial dark roasting at 


2000C/20 min.  







ESR-roasted samples 
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Fig. (1) ESR of Coffee green beans after roasting process for different periods. 
(A= at 2000C,20 min.,B= at 2000C,7-10min.,C=control ). 







ESR-Irradiated samples 


Fig.( 2 ) ESR of irradiated Coffee green beans samples.(A=10.0kGy    
          ,B=5.0kGy     ,C= Control ) 


 







Table( 4 ) ESR-intensity of treated green coffee 
bean samples 


 
•  


g-value  ESR-intensity  Treatments  
2.00994  41  Control(after grinding)  


 
2.00964 
2.00976  


 
673 
726  


Irradiation : 
-5.0 kGy 
-10.0 kGy  


 
2.00933 
2.00933  


 


 
74 


112  


Roasting:2000C 
 -7-10 min. 


-20 min.  







Fig.( 3) Microscopic photos of micronuclei after exposure to 


genotoxic agent  from green coffee samples.  


-  cytochalsanin B blocked lymphocyte showing no small micronuclei  from a 
control sample.  







cytochalsanin B blocked lymphocyte showing a small micronuclei 
indicating genetic instability due to expsure to a genotoxic agent .  







cytochalsanin B blocked lymphocyte showing a small micronuclei indicating  







Table(5) Ratio of binucleotide (BN) to mononucleotide cells 
(MN)as  Influenced by treatment methods 


Average & ratio± sd  Treatments  


9.8±1.7  Blank  
22.0 ±6.2  Control  
19.7±3.3 
17.5± 2.3  


Irradiated samples: 
-5.0 kGy    


-10.0 kGy  
35.2  ± 52 
44.75±5.76 


Roasting 2000C:                
-10 minutes 
-20 minutes  


35.25±5.2 
28.8± 3.8 


Activated charcoal: 
-Powder 


-Granules  







Finally 


•It could be recommended that using 
of gamma irradiation (10.0 kGy )   
before 


• medium roasting can produce safe 
coffee OTA  free for human 
consumption with high quality in 
flavourand antioxidants. 







Thanks for Attention 
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   فواز كردعلي. د
 سورية -دمشق –هيئة الطاقة الذرية 


34S  


35S  


36Cl  
22Na  


45-47Ca  24Na  
59Fe  


Stable Isotopes 


Radioactive Isotopes 


 التقانات النووية في العلوم الزراعية
 )استخدام النظائر المستقرة( 


 المؤتمر العربي العاشر


 لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية
   جمهورية العراق-أربيل







 البحث العلمي


 تعزيز التنمية المستدامة للموارد الطبيعية


نقل وتطويع  
 التقانات


 دعم االنتاج الزراعي


  حشد وتعزيز وتنمية القدرات واإلمكانات العلمية والتقنية وتوجيهها نحو األولويات واالحتياجات الوطنية







65Zn, 59Fe, 24Na, 22Na, 32P, 15N, 13C, 137Cs, 34-35S, 45-47Ca , 23Na, 36Cl…….  


 اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية 


  والهندسة الوراثية, والوقاية ,والطب النووي , والكيمياء اإلشعاعية , كالبيوفيزياء 
ثم انبثقت 


علوم  منها
 حديثة 


استخدمت 
 في علوم


  علوم الجيولوجيا واألرصاد والهندسة واإللكترونيات وتجاذبتها


وهكذا يبدو أن األفاق تتسع . حيث لم يبق مجال أو علم من العلوم لم يجن من ثمارها أو يستفد من إمكانياتها
  باستمرار أمام االستخدام السلمي األمثل للطاقة الذرية في مختلف المجاالت


 الزراعة الطب







الوصول إلى حقائق أساسية ومعلومات رائدة، لم يكن باإلمكان الحصول عليها إال 
واالشعاع، والتي ساهمت وتساهم بدور فّعال ومؤثر أوالمستقرة أباستعمال النظائر المشعة 


 .فى العملية االنتاجية والتنمية الزراعية، فضالً عن خدمة البشرية واإلرتقاء والتقدم


دراسة 
التآثر 


 والتآزر







وقاية 
 المزروعات


معالجة وحفظ 
 وجودتها األغذية


االنتاج 
تطوير أصناف  الحيواني


نباتية عن طريق 
  إحداث الطفرات


ترشيد استعمال األسمدة 
 ....  وتثبيت اآلزوت الجوي


Application in Food and 
Agriculture 


 ترشيد استعمال الماء


انجراف 
 الترب


انتقاء طرز 
وراثية متحملة 


 ...للجفاف


12C 13C 


12C 13C 







الحصول على 
أصناف متحملة 


 للجفاف
 ....وللملوحة


تطوير أصناف 
نباتية عن طريق 


  إحداث الطفرات
 ترشيد استعمال الماء


 عمر المياه الجوفية


ترشيد استعمال 
 األسمدة


تحديد مصير 
وترشيد  المبيدات


 استعمالها


حماية 
المزروعات من 


 اآلفات


معالجة و حفظ 
   األغذية


معالجة تدهور 
 الترب


تحسين االنتاج 
 الحيواني


رفع كفاءة 
 N2تثبيت 


 تعزيز التنمية المستدامة


 وأمن وأمان الغذاء







 استخدام النظائر المستقرة في العلوم الزراعية


 أهم النظائر







 في الزراعة 15Nمجاالت استعمال النظير المستقر : أوالً 


Air 


Crop Nutrition 


Soil Water 
14N 15N  







في دراسات تغذية النبات وترشيد استخدام 15Nاستعمال 
 األسمدة


 اآلزوتيةترشيد استخدام األسمدة •


األسمدة  آزوتتقدير كفاءة استعمال •
  الخضراء


  الجوي اآلزوتقياس كفاءة تثبيت •


 







15N 14N  


ترشيد استخدام األسمدة 
اآلزوتية باستعمال النظير 


 15Nالمستقر  







15N  
14N  







Ndfs     تربة 


Ndff سماد     


.A التربةعن اآلزوت الممتص من  السمادالتمييز بين اآلزوت الممتص من 


x y 


y 
x 


 أهم التطبيقات


y 


x 







.B معرفة نوع السماد اآلزوتي األمثل للمحاصيل الزراعية المختلفة المزروعة في أنواع
 .مختلفة من الترب وفي ظروف مناخية متباينة


.C معرفة التوقيت األمثل والكمية المثلى إلضافة السماد اآلزوتي التي تحقق أعلى كفاءة
استعمال لآلزوت السمادي مع تقليل الفاقد عن طريق الغسيل أو التطاير وتلوث المياه 


   الجوفية


Wheat growth stages 







.D نثر، خطوط، مع مياه الري(تحديد الطريقة المثلى لإلضافة.(.. 


Broadcasting 


topdressing 


Banding 











Mineral N fertilizer  


Utilization 
50%  


Immobilization 
40% 


Volatilisation 
NH3 
3-4% 


Denitrification 
N2, N2O 


2-3% 


Leaching 
NO3 
2-3% 


Losses 
ryegrass  


 From DESTAIN Jean-Pierre 2004 


Département Production Végétale CRA-W 


.F  معرفة كفاءة استعمال السماد اآلزوتي 
 ودراسة حركيته في التربة







y 
x 


y 
x 


Ndfs     تربة 


Ndff سماد     
Ndff     سماد Ndffs  100 = +     سماد


Y + X = 100 


Y = 100 - X 


Y + X = 100 %15N fer 0.3663 %15N plant 


+ X = 100 (%15N fer) 0.3663 (%15N plant) 100 - X ( ) 


- X 100 (%15N fer) 0.3663 = (%15N plant) X - 100 0.3663 


X = (%15N fer  - 0.3663) (%15N plant – 0.3663) 100 


X = [(%15N plant  - 0.3663) / (%15N fer  - 0.3663)] 100 


%Ndff = [(%15N excess in plant )  (%15N  excess fer)] 100 / x 


 طريقة القياسو  المبدأ







 تجفيف


 طحن


 تحليل


فصل المجموع 
الخضري عن 


 الجذور


Total N %15N 


 االعتيان والتحاليل







 هـ/Nكغ  80يوريا  مثال


%15N exc 1% 


 عند الحصاد
 هـ/طن مادة جافة 4


%N = 3% 


= %15N exc. 0.30% 


%Ndff  30= سماد% %Ndfs  70= تربة% 


 هـ/كغ N  =120كمية 


 هـ/كغ Ndfs  =84كمية  هـ/كغ Ndff  =36كمية 


 FUE )=36 ÷80 (x 100 =45%كفاءة استعمال السماد 







 من السماد المضاف جرى استعماله 45%


 من السماد المضاف لم يستعمل 55%


من هنا تأتي أهمية معرفة كفاءة استخدام السماد 
 ........  والعمل على رفعها


  100) المضاف Nكمية /الممتصة من السماد Nكمية = (FUEكفاءة استعمال السماد 


(36/80)*100 =45% 


NH3 N2, N2O 


NO3 


 عكس التأزت -تطاير


 غسيل 


 تسكين 







لتقدير كفاءة  15Nاستعمال 
استعمال آزوت األسمدة 


 الخضراء







 باستعمال األخيرة اآلونة في االهتمام زدادا
 األنظمة في  البقولية للنباتات الخضراء األسمدة


 في لآلزوت هاماً  مصدراً  لكونها نظراً  الزراعية
 عن جيداً  وبديالً  الالحقة، المحاصيل تنمية


 مادياً  المكلفة ة،اآلزوتي الكيميائية ألسمدةا
   .بيئياً  والملوثة


 اإلنتاج في أخرى بفوائد الخضراء األسمدة تتصف
 إتاحة زيادة في هاماً  دوراً  لها أن وجد إذ الزراعي
 على التربة قدرة رفع وفي التربة في المغذيات
 اإلصابة حدة خفض وفي بالماء االحتفاظ


  بعناصر النباتات تزويد وفي النباتية باألمراض
 والمغنيزيوم والبوتاسيوم كالفسفور أخرى غذائية


 الزراعة روافد إحدى من وهي ..وغيرها
 النظيفة العضوية


 أهمية التسميد األخضر







15N 15N 
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treatment
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كفاءة استعمال آزوت 
 السماد األخضر


 الطريقة غير المباشرة







15N 


 الطريقة المباشرة
 تتطلب الحصول على نباتات معلمة 







 الطريقة المباشرة


15N 


Indirect method 







 Sesbania aculeata السيسبان
وهو نبات حولي يتميز بنموه السريع يصل ارتفاعه إلى  Leguminosae   البقوليةالعائلة  السيسبانيتبع 
 متر خالل موسم الصيف ٥.۳


 
 المالحة الترب واستصالح استثمار -۱
 الزراعية الحيوانات لتغذية أخضر علف -۲
 للتربةوالكيميائية  تحسين الخواص الفيزيائية -۳
 )هـ/كغ ٥۰(الجوي   اآلزوتعلى تثبيت ة قدرال -٤
 رفع كفاءة استعمال األراضي الزراعية -٥







15N 


 مثــال
Effect of Sesbania Green Manure on Dry Matter Yield of 


Sorghum Grown in Salt Affected Soil 


Kurdali et al., 2007 







Effect of green manuring with Sesbania aculeata on 
dry matter yield (kg/ha) and N uptake (kg N/ha) in 
different plant parts of Sorghum bicolor grown on a 
saline soil. (R) roots, (L) shoots, (L+R) shoots  plus 
roots. 


Dry matter yield (kg/ha) 


Treat. Shoots Roots Panicles Whole 
plant 


Control 3831c a 2486b 398b 06715b 


R 4773b 2744b 526b 08043b 


L 5645ab 3211ab 823a 09679a 


L+R 5923a 3707a 975a 10605a 


LSD 
0.05 


876 811 168.5 1363 


Total N uptake (kg/ha) 


Control 24.2b 07.2b 06.1b 37.4b 


R 29.9b 08.9b 07.3ab 46.1b 


L 40.8a 10.5b 12.3a 63.6a 


L+R 42.6a 15.2a 15.9a 73.7a 


LSD 0.05 12.3 4.7 3.4 16.4 
a Means, within a column, followed by the same letter 
are not significantly different (P>0.05.( 


Atom %15N excess in different plant parts of 
Sorghum bicolor grown on a saline soil 
manured with Sesbania aculeata plant 
materials using indirect 15N isotopic dilution 
techniques. (R) roots, (L) shoots, (L+R) 
shoots  plus roots 


Panicles Roots Shoots  Treatments 


0.950a 1.065a 1.127a Control 


0.921b 1.006a 1.047b R 


0.667c 0.829b 0.813c L 


0.673c 0.818b 0.843c R+L 


0.021 0.125 0.075 LSD 0.05 


a Means, within a column, followed by the 
same letter are not significantly different 
(P>0.05). 


20% 


Kurdali et al., 2007 







الحد من األثر ساهم في يفي التربة المالحة  نبات السيسبان استعمالإن 
  .)Kurdali 2004( في نمو النباتات السلبي للملوحة
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تقدير كفاءة تثبيت  
 اآلزوت الجوي


 







 األنظمة المثبتة لآلزوت الجوي







Actinorhizal-Frankia Legume-Rhizobia 


V 


S 


H 







 ....الصنف


 موعد الزراعة


 ....التسميد


 نظام الزراعة


 الميكوريزا


 ......التلقيح


 ....الري


 رفع الكفاءة التثبيتية


N2 fixation 
 البكتريا النبات


 العوامل البيئية المحيطة


 عمليات زراعية







أهمية قياس الكفاءة 
 التثبيتية لآلزوت الجوي


 







Atmospheric 
nitrogen 


Atmospheric 
fixation  


and deposition 


Animal 
manures 


and biosolids 


Industrial fixation 
(commercial fertilizers) 


Crop  
harvest 


Volatilization 
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Runoff and 
erosion 


Leaching 
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Ammonium 
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Nitrate 
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تتطلب اإلعتبارات البيئية فهم المساهمة النسبية لعناصر تثبيت األزوت الجوي في  •
 دورة اآلزوت في الطبيعة، إضافة إلى تقويم دور اآلزوت المثبت في الميزان اآلزوتي







يستطيع الباحث من خالل قياس تثبيت اآلزوت الجوي تقويم مقدرة السالالت البكتيرية المستوطنة •
في التربة على تشكيل عقد على جذور النباتات المثبتة محلية كانت أم مدخلة وتقويم كفاءتها 


 .التثبيتية 


Prosopis 


Eleagnus 


Robinia 


Casuarina 


Acacia sp 


Alnus 


Medicago arborea 


Acacia sp Vetch 


Lentil 


Sesbania 


Fababean 


Soybean 
Chickpea 







اختيار الطراز الوراثي للنبات المثبت األكثر توافقاً مع الساللة البكتيرية المتاحة •
 .  واألكثر كفاءة في تثبيت اآلزوت الجوي وذلك ضمن برامج تربية النبات







 
تفيد معرفة كمية اآلزوت المثبتة لدى نظام تعايشي جيد في العمل على •


رفع أداء هذه العالقة التعايشية من خالل توظيف العوامل المساعدة في 
المناسبة واإلدارة المثلى في استخدامها  العمليات الزراعيةذلك  كاستعمال 


 .األمر الذي يسهم في تعزيز التنمية الزراعية النظيفة
 


 عمليات زراعية


 ظروف بعلية


 ظروف مروية







تفيد معرفة كمية اآلزوت المثبتة  لدى نظام تثبيتي ما في توظيف أنظمة زراعية وتطويرها بشكل 
يناسب  الظروف المحيطة، ودراسة األثر المتبقي من األزوت المثبت ودوره في نمو النباتات ضمن 


برامج الدورات الزراعية أو نظم الزراعة المختلطة وأهمية هذه األخيرة في رفع كفاءة استعمال 
 األرض الزراعية 







 
 ).جفاف، ملوحة وغيرهما(دراسة العوامل المؤثرة في العملية التثبيتية •







 طرائق قياس تثبيت اآلزوت الجوي
 15Nباستعمال  


 15N2 التمديد النظيري
15N  النظيريالتمديد 







 Isotope dilutionالتمديد النظيري  


Fixing crops 


Reference crops 







إضافة أسمدة آزوتية 
إلى 15Nمغناة بالنظير 


النبات المثبت والمرجعي 
نفس الكمية ونسبة (


 )اإلغناء


 عند الزراعة


 نبات مرجعي نبات مثبت







 اعتيان


 المنطقة المعلمة







 :النبات المرجعي
هما (Y1) و آزوت السماد  (S1)نظراً ألن آزوت التربة 


المصدرين الوحيدين للنبات المرجعي فيمكن كتابة 
 :المعادلة على النحو اآلتي


S1+Y1=1     (I) 
 :  النبات المثبت 


بالنسبة للنبات المثبت يكون بحوذة النبات ثالثة مصادر من 
 :اآلزوت هي


،  N2(Ndfaتثبيت (والهواء  Y2والسماد  S2التربة  
 :أي


S2+ Y2+Ndfa = 1 (II) 


+ 


+ + 







الذي يعني أنه إذا كان هناك للنبات مصدران أو أكثر    Aواعتماداً على مفهوم القيمة 
يمتص نسباً متكافئة من هذه سفإن النبات ) تربة وسماد مثالً (من اآلزوت المتاح 


إلى كمية  A value soilالمصادر المتاحة، أي أن نسبة كمية آزوت التربة المتاح 
السماد المضاف، تساوي إلى النسبة المئوية لآلزوت الممتص من التربة مقسومة على 


لآلزوت التربة  Aوبالتالي فإن القيمة . النسبة المئوية لآلزوت الممتص من السماد
  :المتاح تعطى بالعالقة التالية


fertilizerappliedofamount
Ndff
NdfssoilvalueA


%
%)( =


%Nfds : النسبة المئوية لآلزوت الممتص
 .من التربة


 
%Ndff : النسبة المئوية لآلزوت الممتص


 أي.  من السماد
 







)(
2
2


1
1 III


S
Y


S
Y


=


 مرجعي مثبت


%Ndfs  تربة 


%Ndff سماد  


%Ndfs  تربة 


%Ndff سماد  







   IIIو  IIو  Iومن المعادالت  


)2(
1


122
Y


SYS ×
=


)1(111 YS −=


)3(221 YSNdfa −−=


 : 2و  1ومن المعادلتين 


)4(
1


)2()11(2
Y


YYS ×−
=







 ):3(بالتعويض في 


1
212211


Y
YYYYYYNdfa +−−


=


1
)2()11(21


Y
YYYNdfa ×+


−−=


1
21221


Y
YYYYNdfa +


−−=


1
21


1
21


Y
Y


Y
YYNdfa −=


−
=







 أي أن


plantfixingnoninNdff
plantfixinginNdffNdfa


%
%1−=


100
%


%% 15


15


fertilizerinexcessatomN
plantinexcessatomNNdff =


 حيث أن







في السماد المضاف إلى كل من النبات المثبت  15N%وبما أن 
 :والنبات غير واحدة فتصبح المعادلة


( )100
%


%1% 15


15


plantfixingnoninexcessatomN
plantfixinginexcessatomNNdfa −=


100
%


2
NtotalNdfafixedN ×


=


:وتحسب كمية اآلزوت المثبت على النحو التالي  







 مثال عن تقدير الكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي باستعمال طريقة التمديد النظيري


 واستخدم مثبت كنبات الحمص محصول زراعة تمت حقلية تجربة في
  كغ ۱۰ بمعدل األمونيوم سلفات سماد أضيف .مرجعي كنبات الشعير


N/15 %10 قدرها إغناء بنسبة هكتارN والنبات المثبت النبات إلى 
 على الحصول تم الفيزيولوجي النضج مرحلة وعند .المثبت غير


 :التالية البيانات


 هـ/Nكغ  10


10%15N at.exc. 







N  هـ/كغ(المادة الجافة )       هـ/كغ(كلي     ( %N         %15N exc. 


Shoots 


Pods 


%15N exc.Shoots, ref.= 4.2337 


1.0097 2.5 2100 


0.8597 3.5 1900 


52.5 


66.5 


119 


%Ndfs  تربة 


%Ndff 42.3  سماد% 


57.7% 







%Ndfa             %Ndfs           %Ndff        Ndfa (kg/ha) 


Shoots 


Pods 


76.2 13.8 10 


79.7 11.7 8.6 


40 


53 


93 


( )100
%


%1% 15


15


plantfixingnoninexcessatomN
plantfixinginexcessatomNNdfa −=
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 مرجعي مثبت


%Ndfs  تربة 


%Ndff سماد  


%Ndfs  تربة 


%Ndff سماد  


0.73 0.73 


8.13
10


7.57
3.42


=







 A The A- Value Approachطريقة القيمة 


إذا كان في وسط نمو النبات أكثر من مصدر آزوتي متاح فإنه سيمتص اآلزوت  
أي أنه ال يوجد . من كل مصدر من المصادر المتاحة بشكل يتناسب والكميات المتاحة


ويعبر عن كمية اآلزوت المتاحة للنبات في التربة  . تفضيل ألي مصدر على آخر
(A-soil)  بـ كغN/ هـ من السماد المضاف، وتكون القيمةA  للتربة الواحدة ثابتة


 .عند معدالت  مختلفة من السماد اآلزوتي وتختلف باختالفه


 المبدأ


 في الترب الفقيرة باآلزوت حيث ينمو النبات المرجعي بصورة ضعيفة  اإلستعمال


 الكيفية


تضاف كمية  قليلة من السماد 
اآلزوتي إلى المحصول المثبت بنسبة 


وكمية مرتفعة من  .إغناء مرتفعة
السماد اآلزوتي إلى المحصول 
 .المرجعي بنسبة إغناء منخفضة


10kgN/ha (10%15N ex.) 100kgN/ha (2%15N ex.) 







سلسلة من المعادالت الرياضية  Aتتطلب طريقة القيمة 
 Fried and)للوصول إلى نفس معادلة التمديد النظيري 


Middelboe, 1977):   







( ) ( )1100
%
%1% ×−=


NF


F


Ndff
NdffNdfa


 
وقد نتجت هذه المعادلة من . تشير إلى النبات المرجعي  NFتشير إلى النبات المثبت و  Fحيث أن 


 ): ۲(المعادلة التالية 


)2(
%
%


%
%)


F


F


NF


NF


Ndfs
Ndff


Ndfs
Ndffa =


عن أن حاصل قسمة النسبة المئوية لآلزوت الممتص من السماد ) ۲(تعبر المعادلة 
هي  نسبة واحدة في كل من النبات على النسبة المئوية لآلزوت الممتص من التربة 


 .المثبت والمرجعي على السواء


 رأينا سابقاً 







من المعروف أن المعادلتين التاليتين توضحان مصادر التغذية اآلزوتية 
 :(c)وفي النبات المثيت (b)في النبات المرجعي 


 


)3(100%%) =+ NFNF NdfsNdffb


)4(100%%%) =++ NdfaNdfsNdffc FF







 وإلى المثبت المحصول إلى اآلزوتي السماد من مختلفة معدالت إضافة عند.
 هي n( n العامل بدمج )2( المعادلة كتابة إعادة يمكن المرجعي، المحصول


 الكمية على مقسومة F المثبت المحصول إلى المضاف السماد آزوت كمية
 :التالية المعادلة على نحصل )NF المرجعي المحصول إلى المضافة


)5(
%
%


%
%


F


F


NF


NF


Ndfs
Ndff


Ndfs
Ndffn


=







 :على الشكل اآلتي) 4(ويمكن كتابة المعادلة 


)6(%%100% FF NdfsNdffNdfa −−=


NF


NFF
F Ndffn


NdfsNdffNdfs
%


%%%
×


×
=


 ):5(ومن المعادلة رقم 


 ):3(ومن المعادلة رقم 


)%100(
%


%% NF
NF


F
F Ndff


Ndffn
NdffNdfs −×


×
=







)7(%
%
%100%


n
Ndff


Ndffn
NdffNdfs F


NF


F
F −


×
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 ):6(في )  7(بدمج و


( )
n


Ndff
Ndffn
NdffNdffNdfa F
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F
F


%
%
%100%100% −


×
−−=


( )
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Ndff
Ndffn
NdffNdffNdfa F
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F
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%
%
%100%100% +


×
−−=
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F
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F Ndff
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Ndff
Ndffn
NdffNdfa %%


%
%100100% −+


×
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 :وتغدو المعادلة على الشكل اآلتي


  القيمة طريقة استعمال عند Ndfa%  لحساب المعادلة هذه تستعمل حيث 
A المثبت النبات إلى اآلزوتي السماد من مختلفة معدالت إضافة عند أي 


 .المرجعي والنبات


( ( ) ( )11%
%


%1100% −+
×


−=
n


Ndff
Ndffn


NdffNdfa F
NF


F% 







 Aالقيمة مثال عن تقدير الكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي باستعمال طريقة 


10kgN/ha (10%15N ex.) 100kgN/ha (2%15N ex.) 


وعند مرحلة النضج الفيزيولوجي حصدت النباتات وقدر الوزن الجاف لها، وتم 
هـ، اما / Nكغ   120وبلغت كمية اآلزوت الكلي في النبات المثبت N%تقدير 


%15N in excess  في النبات % 1في النبات المثبت  و % 0.3663فقد بلغت
 غير المثبت







%Ndff  6.34 % =100(0.3667/10)=في النبات المثبت 
%Ndff 50= 100(½)= في النبات المرجعي% 


n=20/100=0.2 
 
 
 
 


 
 Ndfa =62%% النسبة المئوية لآلزوت المثبت


 .هـ/ Nكغ  74.4= كمية اآلزوت المثبتة


( ( ) ( ) %6236.256.361
2.0


134.6
502.0


34.61100% =+=−+
×


−=Ndfa% 







 15Nمزايا طرائق استخدام األسمدة المعلمة 


في قياس شامل للكفاءة التثبيتية لآلزوت  15Nيفيد استخدام طرائق 
 .الجوي عن كامل فترة نمو النبات


 .يمكن استخدامها في الدراسات الحقلية وغيرها 
يمكن تمييز اآلزوت الجوي المثبت عن اآلزوت الممتص من التربة 


حيث تكمن أهمية ذلك في مقارنة األصناف واألنواع . ومن السماد
النباتية والمعامالت المختلفة من حيث اختالف مقدرتها على 


 .امتصاص آزوت التربة وآزوت السماد
يمكن تقدير النسبة المئوية لآلزوت المثبت حتى بغياب معرفة اإلنتاج 


تعرض النباتات إلى أضرار ناجمة عن اإلصابات المرضية أو  نتيجة
 .…الحشرية أو الصقيع أو غيرها







تسمح طريقة التمديد النظيري بإجراء مقارنات عن الكفاءة التثبيتية لآلزوت 
إجراء مقارنة بين أصناف مختلفة من -على سبيل المثال-حيث يمكن . الجوي


، وخاصة عن وجود عدد  15N%النبات البقولي وترتيبها على أساس نسب 
من  N2فكلما تناقصت هذه النسبة زاد اندماج كمية .  كبير من هذه األصناف


وبالتالي يمكن استبعاد النبات المرجعي . N2 )كفاءة تثبيتية أكبر من (الهواء 
 .في مثل هذه الحاالت


 
أكثر حساسية وبالتالي أكثر دقة من الطرائق األخرى في  15Nتعتبر طرائق  
وأن األخطاء المقاسة تكون صغيرة عندما تكون القيم .  N2حساب تثبيت 


 .  المثبتة من اآلزوت الجوي عالية
 


  -إضافة إلى تقدير كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي- 15Nتسمح طرائق استخدم 
كفاءة استعمال السماد اآلزوتي في النبات الحصول على معلومات إضافية مثل 


بدون أية ) خاصة في المحاصيل االقتصادية(البقولي وفي النبات المرجعي 
بقايا (كما يمكن استعمال األجزاء النباتية المعلمة غير المستعملة . تكلفة إضافية


في دراسات تحلل المدة العضوية وفي دراسات تقدير كفاءة ) المحصول كالقش
 . 15Nتثبيت األزوت الجوي باستعمال مواد عضوية تحوي 







 
 Emissionالضوئي  اإلصدار يعتبر جهاز مطياف:  15Nتكلفة جهاز قياس  


spectrometer ةأرخص ثمناً من جهاز مطياف الكتل Mass spectrometer. 
 


إن ثمن سماد اليوريا المعلم اكبر من ثمن سلفات  :تكلفة نوع السماد المعلم
 ).15Nعلى أساس غرام (األمونيوم 


 
يؤدي اإلفراط في استخدام إغناء   :اثر درجة اإلغناء على تكلفة السماد المعلم


حيث . زيادة في نفقات التجربة والتي يمكن أن ال تكون ضرورية 15Nمرتفع في 
أكبر من تلك ذات %) 10أكثر من (تعتبر تكلفة األسمدة ذات اإلغناء المرتفع 


كما أن الحفاظ على بقايا النباتات الناتجة من تجارب سابقة استخدم . اإلغناء األقل
 .  يفيد في استعمالها في دراسات أخرى مما يوفر في التكاليف 15Nفيها 


 .15Nإلجراء الوسم بالنظير  صغيرة اتمساحاستخدام تحت قطع تجريبية ذات 


ومع ذلك يمكن . 15Nتعتبر التكلفة من العيوب الرئيسة في استعمال طرائق 
تقليص النفقات  بدون أن يؤثر ذلك  كثيراً على دقة القياس وذلك بإتباع بعض 


 :النقاط والتي من أهمها







 اختيار النبات المرجعي


تعتمد دقة القياس على استعمال النبات المرجعي المناسب والذي 
 :ينبغي أن يتمتع بالصفات التالية


 القدرة على تثبيت اآلزوت الجوي،  عدم
 







15N 


14N overestimated underestimated 


 أن تكون منطقة انتشار الجذور
متشابهة بين النبات المرجعي 


 .والنبات المثبت


 مرجعي مثبت


ص
ناق


ت
 







 حيث اآلزوت، امتصاص  طبيعة في النسبي التشابه
 المرحلة في اآلزوت امتصاص وقت يكون أن ينبغي
 .المثبت وغير المثبت النبات بين متماثالً  األولى


 طريقة في الكامنة األخطاء يوضح التالي والشكل
 االختالفات عن الناجمة 15N لآلزوت النظيري التمديد


 المثبت النبات بين اآلزوت امتصاص طبيعة في
  .المرجعي والنبات







Overestimated 


Underestimated OK 







فبعد . ينبغي أن تكون فترة النمو واحدة بين النبات المثبت والنبات المرجعي
في آزوت التربة المتيسر تدريجياً مع  15Nإضافة السماد المعلم تنخفض نسبة 


، لذلك من المهم أن يمتص )خاصة في الفترة األولى التي تلي اإلضافة(الزمن 
وإال . خالل كامل موسم نمو النبات المثبت 15Nكال المحصولين نفس نسبة 


للتربة المقاسة في النبات المرجعي عن تلك في النبات  15Nستختلف قيمة 
 .ضرورة زراعة وحصاد المحصولين في وقت واحدوهذا يحتم . المثبت


 


Sowing Physiol. Matur. 







 
عند اتباع أسلوب الزراعة المختلطة بين النباتات المثبتة والنباتات غير المثبتة، 


النبات المرجعي المناسب هو يعتبر النبات غير المثبت في الزراعة المنفردة 
لحساب كمية اآلزوت المثبت في النبات المثبت النامي في أسلوبي الزراعة 


ويعود السبب في ذلك إلى احتمال انتقال اآلزوت من النبات .المنفردة والمختلطة
المثبت إلى النبات غير المثبت في الزراعة الخليطة مما يؤدي إلى تمديد نظيري 


 .  في النبات النجيلي في الزراعة المختلطة مقارنة مع الزراعة المنفردة


N-transfer 







 النباتات  المرجعية المناسبة


فقدت القدرة على  تشكيل عقد  البقوليةطرز وراثية من النباتات -۱
ويعتبر استعمال هذه الطرز بصفة نباتات مرجعية مثالياً  من . جذرية


حيث التشابه مع النبات المثبت المتوافق من حيث النمو الجذري وفي 
 .  المختلفة الفينولوجيةاجتياز النبات لمراحله 







لقد وجد أن عدم تلقيح النباتات البقولية : استعمال نباتات بقولية غير ملقحة-۲
بالريزوبيا في التربة الخالية من السالالت األصلية الموافقة للنوع البقولي 


المراد قياس كفاءته التثبيتية يفيد باستخدام هذه النباتات بصفة محاصيل 
.  ولكن ينبغي توخي الحذر والتأكد من عدم ظهور عقد على جذورها. مرجعية


 .ويجب أن يراع عدم حدوث عدوى بين المعامالت المختلفة لضمان ذلك


استعمال نبات بقولي مثبت وملقح بساللة غير فعالة وذلك في تربة خالية من السالالت -۳
 .البرية المتوافقة


 
األمر الذي يؤدي  اآلزوتياستعمال نبات بقولي مثبت مضاف إليه معدل مرتفع من السماد -٤


تثبيطاً كامالً للتعقد،  اليحدثولكن في بعض األحيان . إلى تثبيط كامل لتشكل العقد الجذرية
 .لذلك ينبغي توخي الحذر في ذلك


استعمال نباتات ال بقولية ليس لها القدرة على  -٥
.  تثبيت اآلزوت الجوي تعايشياً  كالنباتات النجيلية
وتعتبر هذه النباتات جيدة شريطة أن تتحقق فيها 


 .شروط اختيار النبات المرجعي المذكورة أعاله







 .......مقارنة بين األنواع .............أمثلة
% 







Ndfa (kgN/ha) (Lentil) 


111 120 119 154 115 


 .......مقارنة بين األصناف







74.7 
30.3 


Net soil N- balance 
+44 kg N ha 


N-balance : Lentil:ILL5883 


Soil N 


74.7 


N2 fixation الميزان اآلزوتي 







Tree Diagram for  Variables Soyaban
Unweighted pair-group average


Percent disagreement


0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35


Linkage Distance


A25-E286


A25-286


A25-273


A25-B1


A25-con


A38-634


A38-496


A38-193


A38-69


A38 con


FA3RG  FA3 RG FA3 RG FA3RG FA3 RG 


 دور الساللة البكتيرية والطراز الوراثي


 طرز وراثية سالالت بكتيرية







%Ndfa المعاملة 


تلقيح (ري سطحي  50%
 )البذور
 


تلقيح (ري بالتنقيط  67%
 )البذور
 


ري بالتنقيط مع التلقيح  68%
(Biofertigation) 


 توفير في مياه الري


 )التلقيح التقليدي(توفير بالجهد 


 إمكانية التلقيح ألكثر من مرة


 طريقة التلقيح


% 







 اإلجهاد المائي والبوتاسيوم
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Ndfa (mg) (FABABEAN)  


FC3: high 75-80AK treatments:  
K0, K1, K2   (K 0, 75 and 150 K2O/ha). 
Water treatments: ( % of field capacity) 
 FC1: low 45-50% 
FC2: medium 55-60%  
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 الزراعة المختلطة
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%Ndfa   سيسبان وسورغوم: في زراعة بينية 
 تمديد نظيري


Kurdali et al., 2003 
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 )15N )δ15N  بالنظير الوفرة الطبيعيةطريقة 


إحدى روافد مبدأ التمديد النظيري التي تعتمد على وجود اختالفات بسيطة في قيم 
15N  بين اآلزوت الجوي المثبت ومصادر اآلزوت األخرى المتاحة لألنظمة التثبيتية


 .  لآلزوت الجوي


 المبدأ


 إضافة أسمدة معلمةتستخدم هذه الطريقة في األنظمة الزراعية واألنظمة البيئية الطبيعية دون   اإلستعمال


 وصف الطريقة


  قرباً  أكثر 15N بالنظير بوفرةA  النبات يتمتع
  مقارنة  المثبت لآلزوت النظيرية لقيمة من


 أكثر A النبات أن إلى يشير وهذا  .B النباتب
 B النبات من )%۹۰( الجوي لآلزوت تثبيتاً 


  قيمة أن إلى تشير الصفراء نطقةفالم .15%)
δ 15N بالنبات تحدد( التربة آزوت تمثل 
 أن إلى تشير الزرقاء المنطقة أما ،)المرجعي


 المثبت الجوي اآلزوت تمثل δ15N قيمة
 مصدره يكون والذي المثبت بالنبات وتحدد(


 والقيمة .)التثبيت هو اآلزوت من الوحيد
 هو التربة في النامي المثبت للنبات النظيرية


 واآلزوت المثبت لآلزوت نظيري تمديد حاصل
 .التربة من الممتص


Biologically fixed N N from other 
sources 


Biologically fixed N N from other sources 


N2-fixing plant 
B 


N2-fixing plant A 


δ15N~(-2 to +1) δ15N~ more positive 


  δ15N 15%     0  =في الهواءN 0.3663  =في الهواء   = 
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 تتطلب هذه الطريقة ثالثة قيم لتقدير النسبة المئوية لآلزوت المثبت


δ15N  في اآلزوت المثبت δ15N  المتاحألزوت التربة δ15N في النبات المثبت + = 


N-free 
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+2 +8 -1 


%Ndfa= [(8-2)+(8+2)]* 100 = 66% 


 متطلباتها


 مثال







Reference crops 


Fixing crops 


Soybean 


Sorghum & non-nodulated soybean 







 :Ndfsومن التربة  Ndfaيحصل النبات المثبت على اآلزوت من الهواء 
Ndfa+Ndfs=100 


 X + Y = 100  
Y=100- X         (1) 


وبضرب كل قيمة من المعادلة السابقة بالقيمة النظيرية الموافقة لها نحصل على المعادلة 
 :التالية


X (δ15N atm.) + Y (δ15N ref. ) = 100 (δ15N fix.)    (2) 
δ 15N atm. : القيمة النظيرية لآلزوت المثبت والتي تحدد في نبات مثبت نامي في وسط


 .Nزراعي خالي من 
δ 15N ref. :القيمة النظيرية آلزوت التربة القابل لإلفادة ويحدد في النبات المرجعي. 
δ 15N fix  :القيمة النظيرية في النبات المثبت المراد معرفة كفاءته التثبيتية. 
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 ):2(في ) 1(وبتعويض 


X (δ 15N atm.) + (100-X) (δ 15N ref. ) = 100 (δ 15N fix.) 


X (δ 15N atm.) + (100 . δ 15N ref. –X. δ 15N ref.) = 100 (δ 15N fix.) 


X  .δ 15N atm  - X. δ 15N ref. = 100 . δ 15N N fix. - 100 . δ 15N ref 


X  (δ 15N atm  - δ 15N ref. )= 100 ( δ 15N fix. -δ 15N ref) 
 :نحصل على 1-وبضرب المعادلة بـ  


X  (δ 15N ref. - δ 15N atm ) = 100 ( δ 15N re f - δ 15N fix) 
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 δ15N استعمال طريقة شروط
آلزوت  δ 15Nلآلزوت المثبت وقيمة  δ 15Nغالباً يكون الفرق بين قيمة 
لذلك ينبغي أن يكون هذا الفرق معنوياً ليصح ، التربة القابل لإلفادة صغيراً 


 .استعمال هذه الطريقة
 


ينبغي أن يؤخذ التفريق النظيري المقرون بتثبيت اآلزوت الجوي بعين  
لآلزوت المثبت بعد تمثله في أنسجة  δ 15Nاالعتبار وذلك بقياس قيمة 


 النبات المثبت النامي في وسط زراعي ال يحوي على عنصر اآلزوت
 


ينبغي أن يؤخذ التفريق النظيري المقرون بآزوت التربة بعين االعتبار  
في نباتات غير مثبتة لآلزوت الجوي والنامية في  δ 15Nوذلك بقياس قيمة 


و في أنظمة الغابات اليمكن اختيار النبات . نفس تربة وبيئة النبات المثبت
المرجعي المناسب  ألن النباتات نامية بشكل طبيعي، لذلك ينبغي أن يكون 


 δلتقدير االختالف في قيم  عدد كبير من النباتات غير المثبتةاإلعتيان من 
15N ألزوت التربة القابل لإلفادة في كامل الموقع المدروس  . 







B 


ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار التفريق النظيري الناتج عن عمليات بناء اآلزوت 
ولكن في معظم الحاالت ال . التي تلي انتقال اآلزوت من جزء نباتي إلى آخر


بين أجزاء النبات  δ 15Nيعتبر ذلك مشكلة كبيرة نظراً ألن االختالف في قيم 
فقط، باستثناء العقد الجذرية التي تكون أكثر إغناًء بالنظير  2‰يكون بحدود


15N  ال سيما البكتريوداتمن األجزاء األخرى B )و ) في حالة الريزوبيا
لذلك يجب التأكد من أن الجزء النباتي  ).في حالة بكتريا فرانكيا( Vالحويصالت 


 .ممثل لكامل النبات 15Nالمأخوذ للتحليل ذو وفرة بالنظير 
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تعتبر األوراق الجزء  ،في األشجار
النباتي األكثر سهولة في عملية 


لقياس التثبيت السنوي  اإلعتيان
غير أن المدخر .  الجوي لآلزوت
يسهم كمصدر إضافي  اآلزوتي
لذلك . ال يمكن إغفاله لآلزوت


من آخر  اإلعتيانينبغي أن يكون 
األوراق المتشكلة الستبعاد هذا 


المصدر كما ينبغي أن تؤخذ 
العينات الورقية من ارتفاعات 


 .متباينة من الشجرة


  δ15N= 0.5 


  δ15N= 0.6 


  δ15N= 0.3 


أوراق من الطرود السنوية في نهاية الموسم : االعتيان
 وعلى ارتفاعات مختلفة


Domenach and Kurdali 1988-1989 Kurdali and Al-shammaa 2009 







Seasonal leaf 
biomass  







 δ15N الوفرة الطبيعية مزايا طريقة 


ال تتطلب هذه الطريقة إضافة أي نوع من األسمدة المعلمة بهدف قياس الكفاءة 
التثبيتية لآلزوت الجوي، نظراً ألن األسمدة اآلزوتية الالعضوية ذات أثر 


 .N2تثبيطي على تثبيت 
تسهم هذه الطريقة في توفير الوقت الالزم لتنفيذ األعمال الحقلية المتعلقة 


 .بأمور الوسم
تفيد هذه الطريقة في استبعاد األخطاء التجريبية الناجمة عن إضافة األسمدة  


 .المعلمة
تعتبر هذه الطريقة مثالية لتقدير الكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي في األنظمة  


 ..التي يصعب فيها إضافة األسمدة المعلمة كأنظمة الغابات والصحارى
 15Nال تؤدي هذه الطريقة إلى االنخفاض التدريجي والحاد مع الزمن في قيمة 


 .التربة القابل لإلفادة والمالحظ عند استعمال األسمدة اآلزوتية المعدنية المعلمة
تسهم هذه الطريقة في إعطاء تقدير شامل للكفاءة التثبيتية لآلزوت الجوي عن 


 .كامل حياة النبات
ال تؤدي هذه الطريقة إلى إحداث أي خلل في النظام البيئي الناجم عن التلوث  


 .بمركبات اآلزوت







 األنواع بين التمييز إمكانية في الطبيعي النبت في δ15N لآلزوت الطبيعية الوفرة قيم معرفة تفيد
 لهذه امتالكها سابقاً  عرف وأن يسبق لم والتي الجوي اآلزوت تثبيت على قدرتها حيث من النباتية


 التي األشجار بعض لدى جذرية عقد وجود على دليالً  يكون قد القيم هذه تحديد أن كما المقدرة،
 .عنها الكشف يصعب حيث الجافة الترب في سيما الجذري، مجموعها وعمق بكثافة تتصف


 التنوع اإلحيائي وتقييم المصادر الوراثية







Kurdali & Al-Shammaa 2009 







 Acacia cyanopylla، أبدت األنواع  δ15Nاعتماداً على قيم 
و  Prosopis julifloraو  Acacia farnesianaو  


Elaeagnus angustifolia   ،كف�اءة تثبيتي�ة عالي�ة ل�آلزوت
أما . بكفاءة تثبيتية جيدة Medicago arborea واتصف النوع


الن�امي ف�ي ترب�ة مالح�ة فق�د كان�ت  Prosopis julifloraالنوع 
 %). 20(الكفاءة التثبيتية منخفضة 


Prosopis juliflora 


Elaeagnus angustifolia 


Acacia cyanopylla 


Medicago arborea 


Acacia farnesiana 







 


 N %C C/N δ15N%النوع  
(‰) 


δ13C 
(‰) 


∆13C 
(‰) 


C3-
C4 


Sporobolus arenarius 3.8 38.45 10.1 7.10 -28.11 19.54 C3 


Euphorbia paralias 2.49 45.17 18.1 5.73 -26.54 18.05 CAM 


Beta vulgaris sub.maritima 3.26 25.93 8.0 3.55 -29.05 20.44 C3 


Plantago coronopus 1.62 20.94 12.9 9.28 -27.31 18.78 C3 


Juncus maritimus 1.05 46.11 43.9 8.46 -23.55 15.18 C3 


Eryngium maritimum 1.65 19.12 11.6 5.46 -27.76 19.21 C3 


Medicago marina 2.31 42.18 18.3 1.37 -27.19 18.67 C3 


Hyparrhenia hirta 1.45 41.00 28.3 4.10 -32.24 23.46 C3 


Beta maritima 1.76 29.18 16.6 6.55 -28.13 19.56 C3 


Limonium angustifolium 3.66 47.39 12.9 6.28 -27.66 19.12 C3 


Hyparrhenia hirta 1.68 42.89 25.5 4.10 -31.19 22.47 C3 


Lotus corniculatus  2.88 46.10 16.0 -0.55 -28.62 20.03 C3 


Tamarix smyrensis  2.98 45.77 15.4 7.64 -28.20 19.63 C3 


Acacia cyanophylla 2.79 45.77 16.4 3.55 -36.47 27.43 C3 


Frankenia pulverulenta 1.26 36.70 29.1 6.01 -28.60 20.01 C3 


Halocnemum 
macrostachym 


2.42 38.60 16.0 6.01 -24.49 16.09 C3 


Inula crithmoides 2.15 33.78 15.7 8.19 -26.63 18.13 C3 


Halimione portulacoides 1.71 32.46 19.0 5.46 -25.68 17.23 C3 


 في بعض النباتات الملحية في سورية13Cوالكربون  15Nالوفرة الطبيعية لنظائر اآلزوت  


77% 


>90% 


44% 


Lotus corniculatus  


Medicago marina 


Acacia cyanophylla 







Alder Provenances: France, Germany, Poland, Belgium, USA 


Kurdali et al., 1993 
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  Sesفي كامل نبات السيسبان  (‰)δ15Nاآلزوت  يرالطبيعية لنظ الوفرةقيم 
فرد أو مختلط نالمزروعة بشكل م Sunوعباد الشمس  Sorوالسورغوم 


 إضافة إلى قيمة لآلزوت المثبت في السيسبان


44% 56% 48% 


C3 
C4 


C3 C3 


%Ndfa   في زراعة بينية 


 سيسبان وسورغوم 


 سيسبان وعباد الشمس


Kurdali 2009 
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fix         sole               1ses:1sun          1ses:2sun     2ses:1sun 


والتي  )هـ/Nكغ  81(هي األفضل من حيث كمية اآلزوت المثبت  1ses:2sunكانت معاملة الزراعة المختلطة 
رغم أن الكثافة النباتية للسيسبان في النظام المختلط هو ثلث  )هـ/Nكغ  83(ماثلت الكمية المثبتة في الزراعة المنفردة 


، 2Ses:1Sunو  1Ses:1Sunهـ في المعاملتين /Nكغ  53و  48في حين بلغت الكميات المثبتة ، النظام المنفرد
  .من حيث تثبيت اآلزوت الجوي) 1ses:2sun(وهذا يعكس أهمية هذا النظام من الزراعة . على التوالي


%Ndfa   في زراعة بينية 


 سيسبان وعباد الشمس بنسب مختلفة 


)43-45(% 


93  %1ses:2Sun   
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Ndfa= (δ15N ref - δ15N fp)/ (δ15N ref - B) 100 


δ15N natural abundance  


%Ndfa= 64% (Sole) & 88% (mixed) 


15N isotope dilution  


%Ndfa= 67% (Sole) & 85% (mixed)  


 زراعة مختلطة


 الفصة شجيرية و الرغل الملحي


 الوفرة الطبيعية
 وتمديد نظيري


Kurdali 2009 







Elaeagnus angustifolia populus euphratica 


%Ndfa using 
δ15N  


Ec: 6-10 
dS/m 


Khamzina et al., 2009 in Central Asia 
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K fertilizer doubled the amounts of N2 
fixed, particularly in the FC1 and FC2 
treatments. 


 اإلجهاد المائي والبوتاسيوم في العدس


Kurdali & Al-Shammaa 200 







 15تعتبر طريقة الكشف عنN  في أنسجة األنظمة الحيوية المعرضة لغاز
15N2 تتطلب . هي الطريقة الوحيدة المباشرة لتبيان تثبيت اآلزوت الجوي


هذه الطريقة من القياس حضن النظام البيولوجي في حجرة محكمة اإلغالق 
داخل  15Nلفترة زمنية كافية للكشف عن اإلغناء بـ  15Nمغناة بالنظير 


 .النظام البيولوجي
 تتصف هذه الطريقة بقصر فترتها الزمنية وتقيس كفاءة تثبيت اآلزوت


لذلك . الجوي لفترة وجيزة فقط وال تعط القيمة التثبيتية الشاملة لحياة النبات
ينحصر استعمال هذه الطريقة في الظروف المحكمة كدراسة بعض العوامل 


من حرارة وشدة إضاءة، ودراسة العالقة  المؤثرة على تثبيت اآلزوت الجوي
، ودور الساللة البكتيرية والطراز الوراثي N2بين التمثيل الضوئي وتثبيت 


وتحديد نوع المركبات التي يندمج فيها اآلزوت المثبت،  N2للنبات في تثبيت 
  وتحديد ثوابت المعايرة لطريقة إرجاع األسيتيلين


 15N2استعمال غاز 







 اسطوانة .4 سكر، .3 ضغط، مقياس .15N2،2 غاز من اسطوانة .15N2) 1 التربة  وسم لنظام تخطيطي رسم
 منظم .O2، 6 غاز اسطوانة .5 النظام، داخل الضغط لتنظيم وذلك مدرجة منها الداخلية قطعتين من مؤلفة مدرجة
  مضخة، .10 الكترود، .9 النظام، داخل األوكسجين لمحتوى مسجل .O2، 8 لـ مقياس .7 األوكسجين، لضغط
  بالنبات، ضار غير سيليكون .12 نصفين، من مؤلفة العلوية القطعة تكون اإلغالق محكمة الزراعة أصص .11
 .CO2 غاز لحجز أداة .14 الغاز، من عينات ألخذ تسمح مطاطية سدادة .13







 التثبيتيةمما ال شك فيه أن قياس الكفاءة 
 الجوي أمر ضروري لتبيان أهمية لالزوت  
 المختلفة في البيئة عموماً  التثبيتيةاألنظمة  
   اآلزوتولمعرفة دورها في زيادة مساهمة  


فاعتماداً على المعلومات التي . في الطبيعة خصوصاً  اآلزوتالجوي في حلقة 
يمكن الحصول عليها من خالل هذا القياس، يمكن التغلب على بعض معوقات 


الزراعي، بتحسين الطرز الوراثية للنبات، انتخاب سالالت بكتيرية  االنتاج
مرتفعة، وزيادة استثمار األراضي  تثبيتيةمتوافقة مع النبات العائل وذات كفاءة 


 اآلزوتيةالزراعية بإتباع األنظمة الزراعية المختلفة، والحد من استعمال األسمدة 
المثبتة يمكن فهم تأثير  اآلزوتوبمعرفة كميات . المكلفة اقتصادياً والملوثة بيئياً 


السبل الكفيلة بتجاوزها  وايجاد، التثبيتيةالعوامل المختلفة التي تحد من العملية 
 الجيدة لألنظمة الزراعية واالدارةالعمليات الزراعية المناسبة  باتباع







CO2 
O2 


   δ13Cتقنية تمايز نظائر الكربون  استعمال: ثانياً 
 التمثيل الضوئي -1







مسارات عملية التمثيل الضوئي  - 1 


 C4( CAM(رباعية المسار الكربوني  )C3(ثالثية المسار الكربوني 


 CO2أول مركب يندمج فيه غاز  
.  يتكون من ثالثة ذرات من الكربون


 )PGAحمض الفسفوغليسريك (


 CO2أول مركب يندمج فيه غاز 
ذرات من  أربعةيتكون من 


 .  Oxaloacetate( OAA( الكربون
 العائلة ألول مرة في اكتشفت 


Crassulaceaea   . 


المناطق الرطبة والباردة 
  في المناطق الحارة والجافة  في المناطق الحارة والجافة أو المعتدلة الحرارة 







 )C3(ثالثية المسار الكربوني 


 RUBISCOيتوسط  انزيم ، الميزوفيلفي  
مع سكر خماسي  CO2تفاعل ارتباط غاز 


 ribulose bisphosphate الكربون  
)RuBP ( لتشكيل جزيئتين من حمض


 .  )Cذرات  PGA( ،)۳(الفسفوغليسريك 


 )C4(رباعية المسار الكربوني 


 CO2تفاعل ارتباط )  PEPC(يتوسط األنزيم ، الميزوفيلفي 
ليعطي مركب  Phopsphoenolpyruvateبالمستقبل المسمى 
Oxaloacetate )OAA ( ،)ذرات  ٤C(.   


 Aspartateإلى  أو Malateبسرعة إلى مركب  OAAتحول ي
خاليا غالف تنتقل هذه المركبات بعد ذلك إلى . كليهما معاً إلى أو 


وفي أثناء ذلك تتحرر . Pyruvateلتتحول إلى مركب   الحزمة
-3لتشكيل  RuBPبحيث ترتبط مرة أخرى مع  CO2جزيئة من 


PGA  مسار (في دورة كالفنC3( 







CAM 


في  PEPبواسطة انزيم  CO2يتم تثبيت 
الظالم حيث تكون الثغور مفتوحة، وتتراكم 


 في فجوات الخاليا Malateالماالت 


تنغلق الفوهات السمية ويتم  النهاروفي 
داخلياً مع  CO2الحفاظ على الماء، ويتحرر


ويتم إعادة تثبيته مجدداً من خالل   ،الماالت
 انغالق المسام نهاراً   .RUBISCOدورة كالفن وبوساطة انزيم 


 انفتاح المسام ليالَ 







 تمييز نظائر الكربون خالل عملية التمثيل الضوئي -3


ثاني  غاز دخول :1المرحلة 
  13CO2   أوكسيد الكربون عبر الثغور


12CO2  13CO2 > 12CO2  


12CO2 > 13CO2  


 4.4‰وتقدر قيمته  بحدود  diffusionالتمييز النظيري باالنتشار 


 :مرحلتان







التمييز النظيري 
 a Ca) 4.4‰(باالنتشار 


Ci 


حيث يتم   Carboxylation الكرسلة : 2المرحلة 
و  C3مسارات  وفقوتشكل السكريات  CO2ثبيت 
C4  وCAM. 


التفريق النظيري االنزيمي 


Rubisco (‰ 27) b 


a


i


C
Caba )( −+=∆


 (Ci) [CO2] داخلي  (Ca) [Co2] خارجي







a


i


C
Caba )( −+=∆







 gانخفاض وارتفاع الناقلية المسامية : مثال


A = g (Ca-Ci), ∆ = a+(b-a)*Ci/Ca 


g=low g=high Ca = 360 


Ci= 250 Ci = 200 
Ci/Ca =0.56 Ci/Ca =0.69 


∆=17.17 ∆=20.36 


(This example assumes A is the same for both cases) 


 مرتفعة ∆ مرتفعة ، تكون ci/caعندما تكون 
 منخفضة ∆منخفضة ، تكون  ci/caوعندما تكون 







في عدد من األنواع  Ci/Caو نسبة  13C∆العالقة بين 
 (Ehleringer et al 1992)النباتية  


   


∆ = a+(b-a)*ci/ca 


 مرتفعة ∆ مرتفعة ، تكون ci/caعندما تكون 
 منخفضة ∆منخفضة ، تكون  ci/caوعندما تكون 







 فصل النظائر وفقاً لكتلها


 تعيين قيم نظائر  للكربون في النباتات ٤
 13Cعن التركيب النظيري  بنسبة  يعبر 
في العينة باستعمال جهاز مطياف  12Cإلى 


 Standardالكتلة مقارنة مع معيار ثابت 
حددت ). ۱.۱۱۱۲۳۲۸(%معروف القيمة 


قيمة هذا المعيار عالمياُ في غاز ثاني 
المتشكل من تفاعل  CO2أوكسيد الكربون 


كربونات الكالسيوم لمستحاثة 
Belemnitella Americana  مع


 .  حمض الفسفور المركز
تتواجد هذه المستحاثة  في طبقة رسوبية 


بحرية تعود إلى العصر الكريتاسي وذلك في 
جنوب والية كارولينا من الواليات المتحدة 


  (Pee Dee)األمريكية 


1000
  C)C/(


        C)C/( -  C)C/(


standard
1213


standard 
1213


sample
1213


13 ×=Cδ







δ13C في بعض المواد في الطبيعة 


إلى   13Cنسبة  تمثل ‰δة على الرغم من أن قيم
12C ها في األنسجة، غير أنه من المفضل التعبير عن


قيمة التمييز النظيري وهي  13C∆بالمصطلح 
 :للكربون


 13C Carbon isotope discrimination 


/1000C
C - C


sample
13


sample
13


atmosphere
13


δ
δδ


+
=∆


1


-8 º/oo 


 º/oo 35 -و  º/oo 20-بين  C3في نباتات  δ13Cتتراوح قيم 


 º/oo 27و  º/oo 12فيها بين  13C∆وبالتالي تتراوح قيم 







 13C‰  δبداللة قيم  C4و  C3 تكرارية نباتات 


C3 plants: δ 13C = -26  


C4 plants: δ 13C = -12 ‰  







انتقاء النباتات المتحملة للجفاف وللملوحة من خالل التمييز بين الطرز 
 . δ13Cالوراثية للمحاصيل باستعمال تقنية تمايز نظائر الكربون 


 ىلع التأثير في رئيسياً  دوراً  األوراق لثغور
  المتعلقة الحيوية الكيميائية المظاهر من العديد
 بعملية ترتبط فهي ،الضوئي التمثيل بعملية
 كفاءة على ينعكس وهذا والنتح، CO2 تثبيت


 إن .الجافة المادة إنتاج في الماء استعمال
 والتحكم الثغور وإغالق فتح عملية تحسين


 البيئية لإلجهادات التعرض فترة خالل بها
 الفيزيولوجية الصفات من تعد مثالً  كالجفاف


 في وخاصة النبات، تربية برامج تخدم التي
 هذا لمثل تحمالً  األكثر الوراثية الطرز انتقاء
 .اإلجهاد من النوع







 تؤثر carboxilation الـ وعملية التنفسية الثغور عمل على يؤثر عامل أي إن
 ,.Farquhar et al( المائي فاإلجهاد .النباتية األنسجة في 13C محتوى في


 ,O’Leary( الحرارة ودرجة )Qian et al., 2004( والملوحة )1989
 ,.Farquhar et al., 1989, Ehleringer et al( الشمس وأشعة )1988
 القيم وتعكس .المسام عمل على تأثيرها خالل من ∆ قيمة من تخفض ،)1986
 تعرض عدم حال ففي .∆ النظيري التمييز قيم في ارتفاع ‰δ13C لـ سلباً  األكثر
 يكون النظيري والتمييز انفتاحاً  أكثر تكون المسام فإن ، إجهاد أي إلى النبات
 مما جزئياً  تنغلق سوف فالمسام ،إجهاد إلى النباتات تعرض عند أما .مرتفعاً 
 .للنبات ∆ النظيري التمييز قيمة انخفاض إلى يؤدي


∆=17.17 


∆=20.36 







Leaf Ci/Ca 


Soil Moisture 


 
Photosynthetic  Capacity Stomatal Conductance 


 


Ca 


Ci 


Carbon Isotope Discrimination 


عالقة الرطوبة بالتمثيل الضوئي 
والناقلية المسامية وتأثيرها على 


في داخل الخلية  CO2نسب غاز 
إلى خارجها وعلى التمييز النظيري 


 للكربون







 في الوراثية الطرز بين للتمييز  δ13C تقنية تستعمل
 حيث من  C3 الطراز ذات النباتية األنواع من العديد


 رئيسياً  δ13C قيمة وتعكس .وللملوحة للجفاف التحمل
 CO2 لغاز األولي التمثيل خالله من يكون الذي المدى


 انتشاره وعلىأ /و األنزيمية األكسدة عملية على مقصوراً 
 الوراثية الطرز بين االختالفات أن كما. األوراق في


 الماء استعمال كفاءة حيث من C3 نباتات في المختلفة
 ففي .δ13C للكربون النظيري التمييز معدل مع تترافق
  النظيري التمييز أظهر المدروسة النباتية األنواع من العديد


∆13C  الماء استعمال كفاءة مع عكسية ارتباط عالقة.  


تستعمل تقانة التمييز النظيري للكربون لمعرفة االختالفات بين الطرز الوراثية المختلفة بهدف اختيار •
 .  أفضلها من حيث اإلنتاج أو من حيث النوعية ضمن ظروف مناخية مختلفة


بين قيم التمييز النظيري للكربون في بذور أصناف مختلفة من الشعير واإلنتاج  سلبي وجود ارتباط •
 .  وكفاءة استخدام الماءالحبي ووزن النباتات 


 نبات القطن المتحملة للجفاف لاستعملت تقانة التمييز النظيري للكربون في انتخاب الطرز الوراثية  •
وأن هذه التقنية يمكن استعمالها كمعيار في انتخاب طرز وراثية من القطن ذات كفاءة مرتفعة في 


 .  استعمال الماء


 C3وكفاءة استعمال الماء في نباتات   13C∆العالقة بين 


 







From 







 (Anyia et al., 2005(العالقة بين قيم التمييز النظيري وكفاءة استعمال الماء والمادة الجافة وإنتاج ستة أصناف من الشعير المعرضة إلى إجهاد رطوبي 


 


∆13C 


DM 


WUE WUE 


∆13C 


∆13C ∆13C 


 في ظروف اإلجهاد الرطوبي مرتفعة WUEمنخفضة و 13C∆، قيمة مرتفعة اإلنتاج(انتقاء طرز وراثية 







وقيم ) C4(طراز وراثي للسورغوم  ۱۲العالقة بين إنتاج 
 التمييز النظيري للكربون المقاسة في اوراق النباتات


Y=19.7-3.6x  (r2=0.79) 


 )C4(رباعية المسار الكربوني 


Sorghum 







Soil التجزئة النظيرية للكربون δ13C  في المادة العضوية للتربة وعالقتها بنباتاتC3 وC4 


 Soil organic التربة في العضوية المادة تسهم
matter )SOM( وإنتاجية خصوبة في كبير بشكل 
 يعد .المتدهورة الترب تأهيل إعادة وفي البيئية األنظمة
 التربة في النباتية المخلفات وقلب األخضر التسميد
 الهامة الزراعية الوسائل من المزرعة مخلفات وإضافة
 .والكيميائية الفيزيائية التربة خواص لتحسين


 ونظراً  ،δ13C بالوحدة عادة 12C إلى   13C نسبة تقاس
  قيمة فإن C4 و C3 نباتات بين القيمة هذه الختالف
δ13C  التربة في العضوية المادة في SOM ستكون 
 نباتات من كانت سواءً  العضوية المادة مصدر مع متوافقة


 الغطاء في تغير إي فإن وبالتالي .C4 من أو C3 المجموعة
  قيمة في تغير إلى سيؤدي المجموعات هذه بين النباتي


δ13C  للتربة العضوية المادة في (IAEA, 2001). 


sr
sfx


δδ
δδ


−
−


=


  C4أو  C3للكربون الناجم من نباتات    xالنسبة المئوية 


δf :δ13C   في التربة عند الزمنt بعد إضافة المخلفات النباتية. 
δs :δ13C   الشاهد(في التربة األم قبل إضافة المخلفات النباتية.( 
δr :δ13C   في المادة النباتية المضافة للتربةC3  أوC4. 


 من الكربون الناجم Xمعروفاُ فإن الكمية المطلقة  Cإذا كان المحتوى الكلي من الكربون في التربة 


 :يمكن تقديرها من خالل العالقة C4أو من  C3من نباتات  
CxX ×=


)1( :أما كمية ماتبقى من الكربون األصلي فتحسب كما يلي xCY −=







 = δ 13C ) غرام من أوراق الذرة 7.5جرى حضن : (IAEA 2001) مثال
غ /مغ 10غرام تربة حيث بلغ تركيز الكربون فيها  1000في  ( 11.5‰- 


من % 75وذلك لمدة ستين يوماً في رطوبة قدرها   δ 13C = -23.5‰قيمة ب
 .السعة الحقلية


 ) δ 13C = -20.26‰(غ وقيمة /غم 13.8بلغ تركيز الكربون 
 ؟ما هي نسبة الكربون التي شكلت من أوراق نبات الذرة


 في نهاية التجربة


X= [(-20.26-(-23.5)]/[(-15.5)-(-23.5)]=0.27 
 يوماً  60من كربون التربة خالل % 27ساهمت أوراق الذرة في تشكيل 
 


 كمية ما تبقى من كربون المخلفات النباتية
0.27x13830 (i.e 13.83 mg/g x1000g)= 3734 mg 


 
 كمية ما تبقى من الكربون األصلي 


13830(1-0.27)= 10096 mg 
 


   لتركيز الكلي لكربون المتبقي في التربةا
0.27x13.83 = 3.7mg/g 


 
 ركيز ما تبقى من الكربون األصليت


13.83(1-0.27) = 10.10 mg/g 







 من قريبة δ13C SOM العضوية المادة في13C  الكربون نظير نسبة تعد أخرى ناحية من
 Paleovegetation القديمة النباتات وفرة لتقدير منها االستفادة يمكن بحيث النباتات


 :التايتين المعادلتين باستعمال الكربوني المسار ورباعية ثالثية


δ13CC3 و δ13CC4  قيم متوسطات  هي δ13C نباتات في C3 وC4 المدروس الموقع في ،  
C3(%) و C4(%) الحيوية للكتلة المئوية النسب هي C3 و C4 دقة وتعتمد .الموقع نباتات في 


 هاتين في δ13CSOM قيمة وأن .δ13C C4 و δ13C C3 القيمتين تحديد دقة مدى على القياس
 .برمته المحلي النباتي المجتمع تمثل المعادلتين







 استعمال النظائر المستقرة في اإلنتاج الحيواني


 الغذائية القيمة لقياس والمشعة المستقرة النظائر تستعمل
 ولدراسة الطاقة وميزان المأخوذ الغذاء مقدار ولتحديد لألعالف


 نتائج تساعد حيث الحيوانات، في  الغذائية المكونات استقالب
 إنتاج إلى للوصول متوازنة غذائية عليقة على الحصول في االبحاث


  جيدين ونمو


 على سبيل المثال


  في مجال التغذية







C3 – C4 plants 


15N 


Local 
plant materials 


Label with isotope 
e.g. 15N, 13C 


 


Feed to  
livestock Nutrients dispersed 


throughout body 


Tissue sampling to  
assay isotope 


distribution 


 وذلك المجترة الحيوانات لدى الميكروبية الكتلة لقياس15Nالنظير يستعمل
   .الميكروبي البروتين إنتاج كفاءة على اعتماداً  األعالف انتقاء في للمساعدة


 الغذاء مصدر لتحديد 13C/12C للكربون لنظائر الطبيعي التمايز تقانة استعمال
  C4 أو C3 نباتات من كان سواء الحيوانية العليقة في الداخل


Efficient Utilization of Locally Grown Feeds 







2H   3H   18O  13C  14C 


الفوالق عبر السدود من المياه تسرب تحديد 
 والشقوق


الخزانات في الجوفية المياه سريان اتجاهات تحديد 
  األرضية


والسطحية العميقة( الجوفية المياه سرعات تحديد(  
المالحة المياه وأعمار ،الجوفية المياه أعمار تحديد 


 هذه ومصادر الجوفية الخزانات في المتداخلة
  .المياه


والسطحية الجوفية المياه تلوث دراسات 
البحرية تحت الينابيع دراسة 


  لتقييم فاعلية تغذية المياه الجوفيةفي الدراسات المائية و استخدام النظائر







  على المجراة التحاليل من يستدل
 وجود لألشجار السنوية الحلقات


 والظروف δ13C قيم بين عالقة
 وتيبن .تشكلها أثناء السائدة المناخية


  والسللوز الخشب في δ13C قيم أن
 لجذوع السنوية الحلقات ضمن


 الحرارة بدرجات تتعلق األشجار
 عن فضالً  والرطوبة، واإلضاءة


 .والتبخر المطري بالهطول عالقتها


δ13C  في الحلقات السنوية في األشجار 


  لمعرفة النظام البيئي القديمفي الحلقات السنوية لألشجار  نظائر الكربون االستدالل من تحاليل
δ13C 







يساهم تحديد محتوى النظائر المستقرة في المواد الغذائية في معرفة  مستوى 
).  Ghidini et al., 2006(موثوقيتها والوقوف على عوامل الغش فيها 


 stable carbon isotope ratioويعد تحليل نسب نظائر الكربون 
analysis )SIRA ( وسيلة فعالة لمراقبة وتعيين مصدر ونقاوة أنواع


 . وتعد ركناً رئيسياً في عمليات ضبط جودتها. مختلفة من المواد الغذائية


 تطبيقات تحاليل نظائر الكربون في تكنولوجيا األغذية وضبط جودتها 


   δ13C values (‰) 
product plant (group) no. of samples average range 
     
saccharose cane (C4) 8 -11.4 -10.3 to -12.2 
     
saccharose beet (C3) 7 -25.5 -24.3 to -26.3 
     
maple syrup maple (C3) 10 -23.7 -23.2 to -24.4 
     
cornstarch hydrolyzates corn (C4) 18 -10.8 -9.5 to -12.5 
     
high fructose corn syrup 
(HFCS) 


corn (C4) 4 -9.7 -9.5 to   -9.8 


 







بإضافة  مركبات  التحلية  ذات :  غش العسل
   ) HFCS(المحتوى المرتفع من  الفركتوز  


  )C3(ينتج العسل الطبيعي غالباً من أزهار النباتات ثالثية المسار الكربوني 


 ‰24.4-في العسل الطبيعي بحدود    δ13Cقيمة 


HIGH FROCTOSE CORN SYRUP 


 ‰9.7-فيها بحدود    δ13Cقيمة 


.  وبالتالي تتراوح نسبة الغش بين هاتين القيمتين
هي الحد المعتمد للكشف  ‰21.5-وتعتبر القيمة 


 ).Szántó et al., 2001(عن غش العسل 


HFCS C4 







بإضافة  مركبات  التحلية  ذات :  غش المربيات والهالم
  ) HFCS(المحتوى المرتفع من  الفركتوز  


HIGH FROCTOSE CORN SYRUP 


 ‰9.7-فيها بحدود    δ13Cقيمة 


HFCS C4  أغلب الفاكهة من نباتاتC3 : قيمةδ13C    26-بالمتوسط‰ 


في عينات من المربيات   δ13Cقيم 
 Ehleringerوالهالم الذي قام بجمعه 


من بعض المطاعم في الواليات المتحدة 
األمريكية وأوروبا حيث وجد أن 


مجموعة واحدة منا كانت ضمن مجال 
 .C3نباتات 







بإضافة  مركبات  التحلية  ذات المحتوى :  غش العصائر
  ) HFCS(المرتفع من  الفركتوز  


HIGH FROCTOSE CORN SYRUP 


HFCS C4 
 ‰26-بالمتوسط    δ13Cقيمة : C3نباتات 


 C4قصب السكر 
δ13C    12-بالمتوسط‰ 







المستخرج (:  Maple syrup غش شراب القيقب 
 بإضافة بسيطة من نكهة القيقب) من نسغ شجرة القيقب


إلى شراب السكر أو إلى شراب الذرة ذات المحتوى 
 )  HFCS(المرتفع من  الفركتوز 


HFCS C4 


 ‰26-بالمتوسط    δ13Cقيمة : C3نباتات 


δ13C    12-بالمتوسط‰ 


 شراب قصب السكر







C4 C3 


بأنواع زيوت نباتية أخرى أرخص ثمناً ) C4(الذرة  زيتالكشف عن غش :  غش زيت الذرة 
)Guillou and Reniero 2001  .( 


δ13C    26-بالمتوسط‰ δ13C    12-بالمتوسط‰ 


في زيت الزيتون   δ13Cكما يفيد تحديد قيم  
للحصول على معلومات عن مصدره الجغرافي 


اليونان، المغرب، اسبانيا، ايطاليا، تونس، (
  Angerosa et al., 1999...) تركيا







من منتجات نبات    Vanillinتعد الفانيلليا 
Vanilla planifolia   الذي يتبع مسارCAM   . 


 
 
 
 
 


أما الفانالين الصنعي فهو شبيه بالطبيعي إال أنه 
و   ligninيمكن الحصول عليه من مواد  اللغنين 


eugenol )clove oil ( أوguaiacol  
)  coal tar distillateقطران الفحم المقطر (


 .  الرخيصة الثمن


CAM 


δ13C ‰   20.4-و  16.8-بين 


δ13C ‰   32.7-و  26.8-بين 


 ‰21-في الفانالين أكثر سلباً من   δ13Cإذا كانت قيم 
 .  فإن  ذلك يدل على إضافة منتج صنعي المنشأ







Lemon grass is native to India. It is widely used as a herb in 
Asian cuisine. It has a citrus flavor and can be dried and 
powdered, or used fresh. 


 Lemonالليمون  عشبةمن مشتقات  Citral السيتراليعد 
grass )Cymbopogon flexuosus ( رباعي المسار الكربوني


)C4 ( حيث تبلغ قيمةδ13C ‰  في حين تبلغ . 11.6- ‰فيه
 ‰27.6- الصنعي السيترالالقيمة في 







  بين الحشرات والنبات العائل 13Cعالقة المحتوى النظيري للكربون 


دراسة لتحديد طبيعة ) Ambika et al.,  )۲۰۰٥أجرى 
دودة اللوز العائل النباتي الذي تغذت عليه يرقات فراشة 


 Helicoverpa armigera األفريقية


 Helicoverpa armigeraفي عذارى فراشة  δ13Cفي العائل النباتي وقيم  δ13Cالعالقة بين قيم 


δ13C في العائل النباتي 


δ13C في العذارى 


في العائل  δ13C العائل
 النباتي


δ13C  في الحشرة
 )العذراء(


 0.09±22.75- 0.19±23.43- )تجربة مخبرية(بامياء 


 0.10±15.52- 0.10±15.58- ذرة


 0.09±26.89- 0.15±26.83- حمص


 0.15±27.93- 0.12±27.56- بندورة


 0.16±22.36- 0.17±23.30- )جمعت من الحقل(بامياء 


لدراسة حركة األعداء  C4و  C3إلى إمكانية استعمال نباتات  Prasifka and Heinz 2004وأشار 
في المفترسات  δ13Cفمعرفة قيم . الطبيعية في البيئة والتطبيقات ذات الصلة بإدارة مكافحة اآلفات الزراعية


وخاصة  C4و  C3والمتطفالت يمكن أن تسهم في االستدالل عن انتقال وسلوك اآلفات الزراعية بين نباتات 
، دراسة سلوك الحشرات النافعة في األنظمة 13Cكما يمكن، باستخدام تقنية . في نظم الدورات الزراعية


 .الزراعية







وقاية 
 المزروعات


معالجة وحفظ 
 وجودتها األغذية


االنتاج 
تطوير أصناف  الحيواني


نباتية عن طريق 
  إحداث الطفرات


ترشيد استعمال األسمدة 
 ....  وتثبيت اآلزوت الجوي


Application in Food and 
Agriculture 


 ترشيد استعمال الماء


انجراف 
 الترب


انتقاء طرز 
وراثية متحملة 


 ...للجفاف


12C 13C 


12C 13C 







 العديد في هام دور النووية للتقانات أن سبق، مما االستنتاج يمكن
 تساهم والتي والحيواني النباتي بشقيه الزراعية التطبيقات من


 العمل وإن .الزراعية والتنمية االنتاجية العملية فى ومؤثر فّعال بدور
 والحديثة التقليدية التقانات جانب إلى التقانات هذه توظيف على


 يشكل والحيوية، الجزيئية العلوم تسخير على تعتمد التي األخرى
 والتنمية الزراعي العلمي البحث مسيرة في للنهوض أساسية بنية


 .المستدامة الزراعية


+ 


 التنمية التقانات البنية التحتية


Input Process Output development + 







aec.org.sy 
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Biosynthesis of phenolic compounds and water soluble 
vitamins in Culantro )Eryngium foetidum L.)  plantlets as 


affected by low doses of gamma irradiation 


By 
Dr. Amina Abd El-Hamid Aly 


 
 


 قسم بحوث منتجات طبيعية
 هيئة الطاقة الذرية المصرية –مركز بحوث تكنولوجيا االشعاع 
 







culantro (Eryngium foetidum  L.)  plantlets 
 


Culantro (Eryngium foetidum  L., Apiaceae)  
The plant is rich in calcium, iron, carotene, riboflavin,  
Saponin and vitamins. 
The harvested leaves are widely used as a food  
flavoring and seasoning herb for meat and many other foods  
 
Its medicinal value: 
1- Tea for flu 
2-  Diabetes 
3- Fevers. 
4- Appetite stimulant  
5- Antiinflammatory 
6- Roots are used to alleviate stomach pains 
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The Aim of work 
 
The objective of the present study was 


undertaken to investigate the effect of low 
doses of γ-irradiation on the total phenolic, 
phenolic acids profile, flavonoids (Total 
Flavonoids, Flavonols, Flavonone and 
Anthocyanin) and water soluble vitamin (vit. 
C, Thiamin, Riboflavin, Pyridoxine, Folic acid 
and Nicotinic acid)  of Culantro plantlets 
which induced in-vitro. 


 
 


 







Materials and Methods 
 


Plant materials:  
Stem-disc (0.5 cm thick section explants)  
excised from the in vitro-raised shoots.  
The stem-discs were cultivated onto MS medium 
without growth regulators. 
 


Irradiation treatments:  
After 6 weeks from subculture, the plantlets were 
exposed to γ- rays at four dose levels (0.0, 10.0,  
20.0 and 40.0 Gy).  


 


 







Chemical Analysis: 
 
1- Total phenolic content 
2- Phenolic acids profile (HPLC):  
    (Coumarin, Caffeic acid, P-cumaric, 
    Salicylic acid, Benzoic acid and    Apigenin)   
3- flavonoids: 
    (Total Flavonoids, Flavonols, Flavonone 
    and Anthocyanin). 
4-water soluble vitamin (HPLC): 
   (vit. C, Thiamin, Riboflavin, Pyridoxine, Folic 
   acid and  Nicotinic acid)  
 







 
  
 


 
 


 


Results 
Table 1. Effect of γ-irradiation on total phenolic and phenolic acids of Culantro plantlets. 
 Irradiation dose (Gy) Phenolic 


compound 


L.S.D 5% 40.0 20.0 10.0 Control 


0.13 18.32±0.11d 14.61±0.17c 11.25±0.06b 8.91±0.01a 
Total 
phenolic 


mg g-1 d.w 


0.07 9.33±0.14d 9.13±0.14c 6.33±0.11b 5.61±0.11a Coumarin 
mg g-1 f.w 


0.05 7.46±0.09b 7.77±0.44b 5.40±0.14a 8.62±0.06c 
Caffic acid 


mg g-1 
f.w 


0.61 11.70±0.11c 9.92±0.17b 9.36±0.14ab 8.86±0.23a P-cumaric  
mg g-1 f.w  


0.59 5.10±0.11b 5.50±0.11b 6.21±0.21c 3.53±0.17a 
Salicylic 


acid 
mg g-1 f.w 


0.22 ND 3.13±0.14a 3.21±0.11a 6.60±0.11b 
Benzoic acid 


mg g-1 
f.w 


0.09 ND ND 3.22±0.15 ND Apigenin  
mg g-1 f.w 







 
 
 


 
 


 
Figure 1.  Effect of gamma irradiation on flavonoids content of 


Culantro plantlets. Means with different letter (s) are significantly 
differed between treatments p<0.05. Bars indicate standard errors (n=3).
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Figure 2.  Effect of gamma irradiation on flavonols content of 
Culantro plantlets. Means with different letter (s) are significantly 


differed between treatments P<0.05. Bars indicate standard errors (n=3).


18.09 15.98 11.86
5.98


0
10
20
30


0 10 20 40


Irradiation doses (Gy)F
la


v
o
n
o
ls


 c
o
n
te


n
t 
(m


g
/g


 
d
.w


.)
   d


   c
 b


   a


   d







 


 


Figure 3.  Effect of gamma irradiation on flavonone content of 
Culantro plantlets. Means with different letter (s) are significantly 


differed between treatments p<0.05.Bars idicate standard errors (n=3).
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Figure 4.  Effect of gamma irradiation on anthocyanin content of 
Culantro plantlets. Means with different letter (s)are significantly 


differed between treatments p<0.05. Bars indicate standard errors (n=3).
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Table 2. Effect of γ-irradiation on ascorbic acid, thiamin, riboflavin pyridoxine, folic 
acid and nicotinic acid of Culantro plantlets. 
 


Irradiation dose (Gy) Vitamins 
content 


mg/100g f.w. L.S.D 5% 40.0 20.0 10.0 Control 


4.48 61.48±0.59c 10.81±0.20b 5.62±0.11a 2.24±0.03a Ascorbic acid 


0.11 0.08±0.01a 0.27±0.01b 2.05±0.05c 0.34±0.09b Thiamin 


0.19 0.30±0.01b 0.79±0.01c 3.70±0.11d 0.04±0.01a Riboflavin 


0.17 1.86±0.09a 2.78±0.02b 5.47±0.19c 11.79±0.28d Pyridoxine 


0.19 12.1±0.11b 8.76±0.05a N.D N.D Folic acid 


0.08 0.52±0.01a 1.55±0.02c 3.05±0.04d 1.43±0.02b Nicotinic acid 


 


a,b,c,…..Means within same row followed by different letters are significantly different at P<0.05;  
Values are means of three replicates (±SE); ND - not detected in the samples;  
L.S.D. - least significant difference.  
 







Conclusion:  
 
This is a study focused on the enhancement and 


quantification of Eryngium foetidum L. phenolic 
compounds and water soluble vitamins using 
low doses of γ-irradiation and tissue culture 
techniques.  


 
Low doses of γ-irradiation increased phenolic 


compounds, flavonoids, anthocyanins, as well 
as water soluble vitamins biosynthesis were 
also enhanced.  


 
Further studies are needed to investigate the 


possibility of using low doses of γ-irradiation 
for potential research and development value in 
the field of pharmaceutical compounds from 
different medicinal plants.    
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العقم المورث الحادث فى نسل أناث دودة اللوز 
التأثير على نسبة موت   :الشوكية المعرضة لألشعاع


 اليرقات والعذارى والنمو و كذلك النسبة الجنسية


حسين فريد محمد. د  
 قسم التطبيقات البيولوجية


مركز البحوث النووية    
مصر-هيئة الطاقة الذرية   







 الهدف من البحث


تستهدف هذة  الدراسة  التعرف  على  تأثيرالجرعات تحت 
 ۱٥۰، ۱۰۰، ۸۰،  ٥۰(المعقمة من أشعة جاما 


األطوار الغير كاملة للحشرة فى النسل  أناث على)جراى
  الناتج وذلك لمدة ثالثة أجيال متعاقبة


 
 







 الهدف من البحث


The present study deals with the effect of low 
doses of gamma radiation, ranging between 
50-150 Gy, on larval and pupal mortality, 


developmental time from egg hatch to adult 
emergence and sex ratio among the progeny of 


irradiated parental adult moths throughout 
three successive generations. 







 . أستخدام الكيماويات فى مكافحة األفات •


 . أستخدام المبيدات تؤدى الى حدوث المناعة فى الحشرات •
 .أستخدام المبيدات واألعداء الحيوية •
 المكافحة الوراثية باستخدام األشعة المؤينة •
 .حرشفية األجنحة تحتاج الى جرعات مرتفعة من األشعاع ألحداث العقم الكامل •


 أستخدام برامج المكافحة المتكاملة •


                                     من أكثر األفات  الحشرات التابعة لرتبة حرشفية األجنحة تعتبر •
 .ضررا بالمحاصيل الزراعية فى جميع أنحاء العالم


  Inherited sterility (I.S)أو العقم المورث  (F1 Sterility)عقم الجيل األول  •


 مقدمة







 مقدمة
 


The spiny bollworm, Earias insulana Boisd. 
belong to the lepidopterous species, which 


are considered one of the most serious pests 
of cotton crop in Egypt and throughout the 


world.  







One of the most important 
requirements for the successful 


application of the sterile insect release 
method is the ability to sterilize the 
pest without any serious damage to 


mating competitiveness or other 
physiological behavior. 


 مقدمة







The release of sterile males into the insect 
population in nature did not show a great 
success with Lepidoptera species, because 


they are highly resistant to irradiation 
 


several reports on Lepidoptera claimed a 
growing success in the use of gamma 


irradiation at low doses to incur a 
successful inherited sterility  


  







First (F1) and second (F2) filial 
generations, from treated insects, 


exhibited various degrees of sterility, 
including alternation in various 
developmental characteristics 


 







For some species of Lepidoptera it will 
be desirable that females are totally 


sterile to ensure no addition of 
immature stage to the field 


population.  
Also, irradiated females could absorb 
matings from the normal (wild) males. 







Insect  Control 
 by Radiation 


Direct 
(Killing method) 


 Indirect  
(Genetic method) 


 SIT F1 


Sterility 


Back crossing  







STERILE INSECT 
TECHNIQUE (SIT) 


Research and Development Needs: 
1.Mass rearing.                
2.Quality control.             
3.Sterilization procedures.  
4.Ecology,dynamics and behaviour.  
5.Distribution and dispersal of released 
insects.  
6.Program monitoring. 
7.Economic analysis. 
8.Organization structure. 
9.Separation of sexes. 







STERILE INSECT 
TECHNIQUE (SIT) 


Factors influencing sterility : 
1.Developmental stage.   6.Dose fractionation. 
2.Species.                         7.Culture environment. 
3.Sex.                                8.Gas tension. 
4.Dose rate.                      9.Mating competitiveness. 
5.Temperature.             10.Sperm viability. 







INHERITED STERILITY 


Advantages : 
 


1. Great suppressive potential. 
2. Released insects are more competitive. 
3. The magnitude of the immediate and              
     delayed effects can be varied by the             
     radiation dose. 
4. Offer some degree of protection against       
    the total collapse of a program.(mass   
    rearing failure). 







•1. Source and Rearing of the Insect 
 


•The culture of the tested insects of spiny bollworm, 
Arias insulana Boisd. was maintained at the 


insectury of the Atomic Energy Authority, Inshas, 
Egypt. The newly hatched larvae were fed on 


artificial diet  
 


•2. Irradiation Technique  
 


•Female moths, less than 24 hour old, were irradiated 
with gamma radiation using a gamma cell (cobalt– 
60 source) that had a dose rate of approximately 


0.0625 Gy / second. 
 


Materials and Methods 







 


3. Experimental Methods 
 
The treatments at different radiation doses: 


 
 (o, 80,100 and 150 Gy),  


 
The newly male moths were sexed and paired with 


untreated females. 
 
 The eggs were collected daily, counted and kept in 250 


cc glass jar until hatch to determine rate of egg 
hatching. 


  
Each female was then dissected to determine the 


number of spermatophores in the bursa copulatrix 







3. Experimental Methods  
 


The biological aspects studied among the P1 generation : 
 
Fecundity, hatchability and mating .  


 
The biological aspects studied on the immature stages were: 


 
 larval survival up to adult stages, 
 developmental time,  
 and sex ratio  


 
The holding conditions for all life stages in this study were 27±3°c 
and 80-85 % relative humidity (R.H.). 







 
•4. Statistical Analysis: 


•      The data were analyzed using the 
analysis of variance (ANOVA) technique and 
the means were separated using Duncan,s 
multiple range test (P= 0.05) (Steel and 
Torrie, 1980) 







 RESULTS 
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•% Larvae Surviving to Adult Stage 
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•% Pupation from control 
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•% Emergence from control 
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•Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (50Gy) 
of gamma  radiation, and the effects 


on developmental time   and sex ratio 
of F1,F2 and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male: 


Female 


Developmental time  
from egg hatch to 
adult emergence 


in days ± S.E 


Crosses 
Generatio


n 


female male  
female 


 
male 


1.01    :    1 27.54 ±0.82 27.13 ±0.83 N N 
F1 


1.13    :    1 25.28 ±0.27 25.93 ±0.26 T N 
1.16    :    1 33.20 ±1.09 33.66 ±0.66 N N 


F2 1.27    :   1 32.07 ±0.61 31.67 ±0.65 N T 


1.30    :    1 33.19 ±0.90 32.75 ±0.85 T N 
1.12    :    1 32.34 ±1.05 31.75 ±1.11 N N 


F3 1.05    :    1 33.85 ±0.80 33.11 ±0.81 N T 
1.22    :    1 32.91 ±0.73 32.47 ±0.79 T N 
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•Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (80Gy) 
of gamma  radiation, and the effects 


on developmental time   and sex ratio 
of F1,F2 and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male:Female 


Developmental time 
 from egg hatch to  


adult emergencein days  
± S.E 


 
Crosses 


 


 
Generation 


female male female male 


1.24    :    1 33.21 ±0.74 33.87 ±0.78 N N  
F1 
 0.94    :    1 31.48 ±0.64 30.73 ±0.69 T N 


1.44    :    1 35.49 ±0.83 35.19 ±0.71 N N  
F2 
 1.35    :    1 32.07 ±0.64 31.15 ±0.66 N T 


1.15    :    1 29.63 ±0.32 28.63 ±0.54 T N 


1.30    :    1 34.74 ±0.89 35.15 ±1.02 N N  
F3 


1.23    :    1 33.80 ±1.07 32.35 ±0.92 N T 


1.42    :    1 32.27 ±1.13 31.25 ±0.98 T N 
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•Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (100Gy) 
of gamma  radiation, and the effects 


on developmental time   and sex ratio 
of F1,F2 and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male: Female 


Developmental time  
from egg hatch to  


adult emergencein days 
 ± S.E 


Crosses Generation 


female male female male 


1.33    :    1 33.33 ±0.66 33.07 ±0.65 N N  
F1 


0.96    :    1 32.85 ±0.94 32.57 ±1.12 T N 


1.27    :    1 31.12 ±1.23  30.80 ±0.65 N N  
F2 


1.29    :    1 31.94 ±0.76 31.04 ±0.82 N T 


0.97    :    1 28.85 ±0.52 28.86 ±0.48 T N 


1.31    :    1 29.87 ±0.46 31.38 ±0.52 N N  
F3 


1.00   :    1 29.59 ±0.45 31.21 ±0.40 N T 


1.05   :    1 28.84 ±0.20 30.00 ±0.22 T N 
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•Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (150Gy) 
of gamma  radiation, and the effects 


on developmental time   and sex ratio 
of F1,F2 and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male: Female 


Developmental time from 
egg hatch to adult  


emergence 
in days ± S.E 


Crosses Generation 


female male female male 


1.15    :    1 32.18 ±1.27 31.76±1.20 N N  
F1 


1.23    :    1 31.23 ±0.12 31.00 ±0.12 T N 


1.06    :    1 32.06 ±1.22 31.76 ±1.20 N N  
 
 
F2 1.18    :    1 30.02 ±0.94 29.64 ±095 N T 


1.05    :    1 29.10 ±0.65 28.13 ±0.66 T N 







Conclusion 
Survival of F1 larvae to adult stage of the spiny bollworm was 


lower for all irradiation treatments.  
 


The number of surviving larvae was dose dependent and 
adult and pupal mortality increased as the dose applied to P1 


females was increased.  
 


The mortality of F1 larvae descendant of irradiated P1 males 
was lower than untreated control at the four tested doses. 


 
 Among the F2, the larval and pupal mortality was still high 


for all treatments and was significantly increased at the three 
highest irradiation treatments 80,100 and 150 Gy.  







Conclusion 


In the meantime, the pupation was greatly reduced among 
F1 and F2 progeny at dose level 150 Gy for both lines.  


 
Also, the results indicate that the percentage of adult 


emergence was evidently reduced among F1 and F2 progeny 
resulting from parental males exposed to the three highest 


irradiation doses (80,100 and 150 Gy).  
 


The sex ratio was slightly altered in favour of males among 
the majority of all treatments (doses, generations and 


crosses).  







Conclusion 
The mortality of F3 larvae was reduced compared with that 


of the F1 and F2, but was still greater than in untreated 
control.  


 
The average developmental time, in days, required from egg 
hatch to adult emergence was not evidently different from 


untreated control among F1,F2 and F3 progeny descendant of 
irradiated P1 males at all treatments (doses, generations and 


crosses ).  
 


The results of the percentage of pupation through fmale line 
were significantly reduced among F1 at dose level 150 Gy. 


This reduction continued to less extent through F2 progeny. 
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 Electrostatic Accelerators in Material Characterization : 


An Analytical Tool for One Thousand and One Applications ! 
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Content 
 
Ion Beam Analysis Fundamental and Experimental Aspects 
 
IBA as method of choice for solid samples characterization in 
wide application fields 
 
Examples and discussion of key IBA applications  
-Art and Archeology 
- Environment 
-Material Science 
-Pharmaceutical and biomedical sciences 
 


Concluded Remarks 
 
 
 
 







Fundamentals of IBA 
Accelerator 


Ions MeV range 


Target - Sample 
Energy Deposition Primary Processes 


Appropriate Energy or Mass Spectroscopy 


Secondary Emission 


Analysis 







12 MV max 
Proton 12 MeV, He++ 24 MeV 


20-25 MV max (UK, USA, France) 
Proton 50 MeV, He++ 75 MeV  


CW low energy  







   
 


                                                         


World wide inventory of accelerators, in total 15,000 


Category Number 


Ion implanters and surface modifications (keV) 7,000  


Accelerators in industry (IBA + Implanters ) 1,500  


Accelerators for IBA  (~ 20,000 articles+ patents/year)  1,000  


Radiotherapy 5,000  


Medical isotopes production 200  
Hadron therapy 20  
Synchrotron radiation sources 70  
Nuclear and particle physics research  110  







   
1.7 MV NEC-Tandem Accelerator (LAEC-Beirut) 


  
 
  


Duoplasmatron H- 
 
Alphatross H+,He+,O+,NH+ 
 
Sputter H-, C-, Li-, Cl-, Ti-,.. 


IBA compact Tandem 







Ion Beam Analysis: Acronyms  


X-rays 
γ-prompt 


n-p-d-α 


α-β-γ activation 
S.I. at small angles 
Ions Backscattered 
Secondary Ions 


Sample 
Atomic – Nuclear – Elastic interaction – Coulombien explosion  







Fundamentals of Ion Beam Methods 


  
  


Z>11 Z< 20 Z>3 


  


Interaction of Accelerated Light Ions with Solids : X, Gamma, p, alpha, 


  







Characteristics of MeV-SIMS technique 


Free Zone 


±Vo 


Extraction 
Zone 


Sa
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 D
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M1 


M2 
M3 


Interaction of  Swift Heavy Ions with Solids  
   


T : Time of flight of 
fragment of mass m 


M1 M2 


M3 


Signal START 


Mass resolution 190 at m/z 133 


High Transmission 


Ar5+ 17 MeV 


± 6kV/2mm 







TECHNIQUE ION BEAM ENERGY 
(MeV) REMARK 


PIXE, PIGE, 
NRA 


H+, D+, 
H+,15N+ 1 - 4 (7) Maximum sensitivity in atomic ranges 1 


0<Z<35 and 75<Z<85. DIGE (C, O, N) 


RBS, NBS 4He+, H+  ≤ 2 Non-Rutherford scattering becomes 
significant for energy 3 MeV 


ERDA 
40Ar+, 20Ne+ 
3He+, 4He+  2 - 20 


Mass of incident ion must be greater 
than that of target nucleus. 3He+ and 
4He+ are used only for the 
measurement of H. 


MeV-SIMS 


Ar, I, Kr, Xe , 


Ne, 


C60,Au(n) 


Ba, SF5 


10-100 
Surface chemical, structure and 
molecular information (organics and 
biomaterials). Soft Ionization: Large 
mass access > 100 000 Da  


TYPICAL ION BEAMS AND INCIDENT ENERGIES USED IN VARIOUS 
IBA TECHNQUES: 







Specificity of IBA techniques for Solid Sample 
Analysis 


   
 
 
• Rapid multi-elemental analysis including light elements 
• Elemental, chemical and molecular information 
• Non-destructive analysis 
• No or simple sample preparation 
• Sensitivity to trace elements (µg/g) or < 1ML 
• High precision and trueness (< 5%) 
• Several techniques can be combined simultaneously 
• Depth profiles even for H and thickness of thin films (< 


1nm). Multilayer systems.   
• Surface, near surface and ‘bulk’ analysis (from < 5 ML up 


to several µm) 
• Surface imaging (ion and molecular imaging: 


segregation, corrosion,…) 
• Micro-beam and Nano-beam modes (sub cell dimensions) 
• In air analysis (fragile samples)  
 
  







Domain of Applications 
 Art and Archeology: Provenance and authenticity (ceramics, pottery, 


porcelain, ancient glass, coins, paintings, manuscripts, statuettes)   
 


 Material Science: Thickness and stoichiometry which are related to physical, 
electrical, optical or magnetic properties ( (semi-conductors, alloys, detectors, 
solar cells, nano-particles, supraconductors) – Ion Implantation (doping – 
surface modification) 


 
 Polymers: Mw distribution, aging, additive segregation, rubber, surface 


chemical structure, biocompatibility of polymer coats. 
 
 Environment: elemental analysis (aerosols, soils, sediments). Molecular 


analysis of organic pollutants in soil (pesticide – extraction of fundamental 
degradation parameters). 
 


 Botanic Science: elemental distribution and plant diseases   
 
 Pharmaceutical Science: Quantification of active ingredients (quality control 


of commercial solid drugs). Pharmaco-kinetic studies. 
 Bio-Medicine: Correlation between certain diseases and concentration of 


trace elements  (tissues, organs, teeth, hair, blood, nails, etc.). Large organic 
and biomolecule structures.  







Target 


VACUUM 
CHAMBER 


Si (Li) 
x-ray detector 


(for PIXE) 


HPGe 
γ-ray detector 


(for PIGE) 


Annular particle 
detector  


(for ERDA) 


particle 
Detector 


 (for RBS, NRA) 


Faraday 
cup 


Ion 
beam 


CONVENTIONAL EXPERIMENTAL SETUP : 







IBA applications in Art and 
Archeology 


 
Authenticity, Provenance, Fabrication 


processes   







Classification of the studied ceramics, including mostly 
examples found in Beirut, as well as examples from Ras-
al-basit and Amrit (see symbols chart). The hierarchical 
cluster analysis was applied to standardized 
concentrations of 12 chemical elements (minor and trace 
elements). The main resulting groups are underlined. 
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A map of the classical sites of Levant 
where the two locations of Ras-al-basit 
and Amrit are the suspected 
provenance of the studied excavated 
pottery from Beirut. 







   


   


Coins 


Ancient coins 
classification via 
elemental 
composition 







PIXE spectra of a medieval glass 
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IBA applications in environment 







Particulate Matter in the Atmosphere   
The Atmospheric Aerosol 


 Total Suspended Particulate 
mass TSP 


– < 35 μm 
 


 Inhealable Aerosols PM10  
– < 10 μm 


 
 Fine Aerosols PM2.5   


– < 2.5 μm 
 


 Very fine aerosols, < 0.25 μm, 
ultra fine aerosols,  < 0.10 μm 


 
  


 35 to 10 μm, mostly natural 
– Dust, sea salt, pollen, … 


 
 10 to 2.5 μm, largely natural 


– Dust, sea spray, some nitrates 
 


 2.5 to 0.25 μm, mostly man 
made 


– Fine dust, nitrates, sulfates, 
organics, smoke 


 0.25 to circa 0.01 μm, almost 
entirely man made;  


– high temperature combustion, 
heavy organics, soot, metals 


– Deep lung deposition 
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Environment 
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Quantification of light elements (using external standard) and heavy metals in soil samples  


Optimization of the PIGE technique Fluorine distribution in the surface horizon using  


EIKMANN & KLOKE classification   


Boron distribution in the surface horizon using  


EIKMANN & KLOKE classification   


PIXE spectrum of a soil, using funny filter, for determination 


 of the matrix and for quantification of heavy metals 







•Pure Pesticide : Norflurazon  


DT50 – Pesticides in soils (sun simulator) 


•Sample Preparation for molecular MeV-SIMS Analysis 


Pesticide  
Solution /ethanol 


Soil+ solution  
Solvent Evaporation 


during 12 h 


Pellet 
Preparation 


« spin coating » deposition 


Homogenizing (30 
minutes) 


8 tonnes/cm2 


for 30s  
Maximum: 500 tr/minutes  







Norflurazon 
Negative Spectrum of Thin Layer 


deposited Pure Norflurazon 


Negative Spectrum of soil 
impregnated Norfurazon 


 Deposit (layer) Thickness (100 
µg/cm2)  Satisfactory result  


 Characteristic Peaks : 


[M-H]-, [M+Cl]-, [2M-H]-, [2M-Cl]-, 
[2M+CL-H]-, m185-, F-, Cl-. 


 Non characteristic peaks: CnHm- 


 Less sensitive 


 Characteristic Peaks :  


[M-H]-, [M+Cl]-, m185-, F-, Cl- 


 Soil containing F- and Cl-. Increase 
in Emission when  [Norflurazon] 
increases. 
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Norflurazon 
Deposit soil 


[M+Cl]- decreases rapidly : -Cl2 - M 


DT50 ([M-H]-) ~ 4h 


DT50 ([M+Cl]-) ~ 2 h 


Variation of product-ions 


DT50 ([M-H+CH3]-) ~ 4h DT50 ([M-H+CH3]-) ~ 10h 
DT50 ([M+185]-) ~ 12 h DT50 ([M+185]-) ~ 20 h 


Irradiation time (h) 
Irradiation time (h) 


      


DT50 ([M-H]-) ~ 1h 
DT50 ([M+Cl]-) ~ ½ h 







IBA applications in Materials 
Science 
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Materials Science I 
Characterization and quantification of doped  


elements (P, B, Al,…) in insulator and SC materials 
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RBS Characterization of Yttrium Iron Garnet Thin Films Elaborated by 
Radio Frequency Magnetron Sputtering  
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In general, the YIG 
films elaborated on 
GGG substrate are 
closer to the 
stoichiometric YIG 
target than those 
elaborated on quartz 
substrate.  
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PIXE and RBS Analysis of Tl-1223 Superconducting 
Phase Substituted by Scandium 


 
Determination of the elemental stoichiometry of superconducting samples of 


type TlBa2Ca2-xScxCu3O9-δ, with 0 ≤ x ≤ 0.6, prepared via solid-state 
reaction technique 
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Investigation of light elements in nitrided steel using elastic backscattering analysis 
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Comparison of the experimental spectra of AISI-304 sample, bombarded under normal incidence with 5 MeV of 
alpha-particles: (a) as received before nitriding (gray line) and (b) after plasma nitriding (black line). The inner 
sketch represents the simulated spectrum (gray line) that fit the experimental one (black line). More than five 
surface layers were necessary to fit the experimental spectrum.  







Determination of stoichiometry in silicon carbide materials SiC/Si using elastic 
backscattering spectrometry 


SiC/Si 


4H–SiC  
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Materials Science IV 


Pulsed Laser Deposition of Cr2O3onto Si substrate: 
 


Stoichiometry and rate deposition versus Laser energy 
Diffusion vs Substrate Temperature 
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• No change in stoichiometry 
at different laser energies 


• Cr / O = 2/3 for all samples 


• Congruent ablation 


• Growth rate increases with Energy 


Stoichiometry & Growth rate (RBS) 
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RBS – detection of interdiffusion 


 Sharp interface (2 layers model) not valid for films 
deposited at a substrate temperature of 950 oC.  


 


 “Multilayers” fitting is considered to reproduce 
experimental data for films deposited above 700°C.  


 


 Interdiffusion between Cr and Si atoms at high Tdep, 
estimated over ~ 50 nm (film thickness ~ 1 µm). 


 


 Formation of Chromium Silicide (CrSi2)??  


 


Fit without  
interdiffusion 


Fit with interdiffusion 
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Study of the stoichiometry of Ni-Pd nanoparticles  induced by 
laser ablation in liquid deposited on Si3N4 substrate   


Quartz window 
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۳۸ 


Temps d’ablation 
(min) 


Taille moyenne 
(nm) 


PIXE 
[Ni]/[Pd] 
massique 


EDX  
[Ni]/[Pd] 
massique 


2 3,4 ± 2,4 0.80 0,75 


4,5 3,4 ± 2 0.95 0,91 


8 3,4 ± 1,8 1.24 1,83 


16 2,7 ± 1,5 1.51 1,58 


Ni-Pd 


R2 = 0,9575


0
0,2
0,4
0,6
0,8


1
1,2
1,4
1,6
1,8


0 5 10 15 20
temps d'ablation


ra
pp


or
t m


as
si


qu
e 


N
i/P


d


(a) (b) (c) 


Ni 


Pd 


O O 


RBS on target where the laser beam 


strikes 







Materials Science VIII 
Polymer Mw Distribution by MeV-SIMS 







IBA applications in Pharmaceutical 
and Medical Sciences 







• Types: capsule, Tablet, Coated Tablet 


• Preparation of Samples for elementary (PIXE, PIGE) and 
molecular (ToF-SIMS) analyses.  


Homogenizing 


Pellet + Boric Acid Carbon Coating 


10 nm 
Sample/Al-Holder Target 


Decapsulation 
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Sample Preparation of Drugs for IBA 


Milling 


Pellet 


Ethanol Solution Centrifugation « spin coating » deposit 
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Quality control of commercial drugs using PIXE and PIGE technique 


    


68% ± 0.7 68.9% 74% ± 0.7 72.5% 74.7% ± 0.7 72.5% 100% S 
68.2% ± 0.5 68.9% 73% ± 0.5 72.5% 72% ± 0.5 72.5% 100% F 
measured labeled measured labeled measured labeled 


Drug C Drug B Drug A Standard 
% of Celecoxib in analyzed drug 


Excellent agreement between labeled and measured values by PIXE/PIGE techniques 







FLUDINIUM ( Br, S, Cl, F) 


Results : Elemental analysis 


Binary drug . 2HCl 
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Linear Variation of the 
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PIXE elemental maps from 400µm x 400 µm scan over a 
section of a lung tissue taken from a patient suffered from 
hard metal lung disease: 







TOF-SIMS Biomedicals 







  


 
  


 


Concluding Remarks 
 
IBA powerful and crucial tool in different fields 
 
Accelerator prices and running cost 
 
Scientific and technical staff available 
 
Cooperation 
 


Good Applications 
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Multipole Mixture in Gamma 
Transitions from the Reaction 


158Gd(n,n`gamma)Using  
Constant Statistical Tensor  


and Least Square Fitting methods 


M.M. Rashid ,  S. O. Haji , R. Hawrami 
 







Multipole mixing ratios( δ) 
       
    The multipole mixing ratios (δ) is defined as the ratio of 
the electric quadrupole (E2) to magnetic dipole (M1) matrix 
elements for γ-transition from an initial (Ji) to a final state 
(Jf). 
 
  
 
δ=  
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           Figure 1. Schematic diagram of a gamma transition. 
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The multipole mixing ratios were 
calculated for several γ-transitions from 
the energy level in 158Gd(n,n’γ) using 
three methods:- 
 
 
1- a2- ratio. 
2- Constant Statistical Tensor (CST). 
3- Least square fitting (LSF). 
 







•1- a2- Ratio Methods 
     This method depends only on the experimental a2-


coefficients obtained for at least two γ-transitions from 
the same level one of which is pure transition or may be 
considered as a pure transition, in such cases the 
statistical tensor ρ2(Ji)  which is related to the a2-
coefficient for (γ2) mixing transition is given by  


    relation:- 
 
   
 
 
 
Fig(1) Schematic diagram illustrates the determination of multipole mixing ratio δ by using a2-ratio 


methods  
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and for the pure transition (γ1) 
 
a2(Ji-Jf1) = ρ2(Ji) F2(Jf1L1L1Ji) 


 
But the statistical tensor ρ2(ji) would be the same 
for the two transition and hence the δ-value for 
the other transition can be calculated from the 
ratio of the experimental  (a2-coefficient ) 
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• 2- Constant Statistical Tensor (CST)  
         This method depends on the fact that the 


statistical tensor coefficient ρ2(Ji) of levels with 
the same spin value depend neither upon the 
energy of the level nor upon its parity and dose 
not depend upon any nuclear model so its 
constant for all transitions have the same initial 
spin value (Ji)                                 


                               
 
 
------(1) 
 
           a2(Ji-Jf)=ρ2(Ji)F2(JfL1L1Ji)  -------- (2) 
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In this work we have more than one pure γ- 
transitions in the levels of 158Gd isotope, therefore 
we calculate the weighted average of constant 


statistical tensor ρ(Ji) :-   
 


• ρ2(1)=a2(1-0)/F2(0111)= a2(1- 0)/0.70711  ------- (3) 
• ρ2(2)=a2(2-0)/F2(0222)=-a2(2-0)/0.59761   ------- (4) 
• ρ2(3)=a2(3-2)*/F2(2113)=a2(3-2)*/0.34641 ------- (5) 


ρ2(4)=a2(4-2) */F2(2224)=-a2(4-2)/0.44770 ------- (6) 
 


and used to calculate the multipole mixing ratios of 
γ-transitions from the levels with  initial spin Ji 
using Eq.(1).  















•3- Least Square Fitting (LSF)   
          The (LSF) method was suggested to 


determined ρ2(Ji) for all Ji values. The ρ2(Ji) 
values calculated for levels with different Ji 
values from: 


 
 
Where B is the polynomial  parameters, According 


to this Equation, the ρ2(Ji) values calculated for 
each Ji values for 158Gd and are given by:-  


  
•    ρ2(1) =  -0.176268           ρ2(2) =  -0.426374 
•ρ2(3) =  -0.502361          ρ2(4) =  -0.613295 
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•  Conclusion 
        In the present work, the constant statistical 


tensor (CST) and least square fitting (LSF) 
methods may consider as a new procedures  
used to calculate the δ mixing ratios for the γ-
transitions from energy levels in 158Gd isotope. 
The results obtained are encouraging and 
agreement with those obtained previously. From 
those comparisons , it may be concluded that 
the  present work is also potentially a powerful 
tool for analyzing angular distribution of  γ-rays.  
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 للمهندسين بصفاقس


Study of  the the chemical and isotopic 
characteristics of  the Nefzaoua shallow aquifer 


and the relation with the Complex Terminal 
aquifer (CT), South of  Tunisia 
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دراسة الخصائص الكيميائية و النظائرية للمائدة السطحية  
الجنوب (لحوض النفزاوة وعالقتها بالمركب النهائي 
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عامة مقدمة  
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  الموقع الجغرافي  لمنطقة النفزاوة
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مم في السنة۱۰۰المعدل السنوي لألمطار حوالي    


 مناخ جاف و شبه جاف يخضع لتأثيرات التيارات  الهوائية الرطبة 
 القادمة من البحر األبيض المتوسط و التيارات الجافة و الحارة اآلتية


من الصحراء                                                                   
                                 


درجة مائوية حيث تصل إلى تحت  ۲۱يقدر المعدل السنوي للحرارة ب
درجة مائوية في فصل   ٤۲الصفر درجة مائوية في فصل الشتاء و   


                                                                        الصيف


مم داخل الواحات و تصل  ۱٤۰۰تقدر قيمة التبخر السنوي ب  
مم خارج الواحات                                    ۳۰۰۰إلى   







 الخريطة الجيولوجية لمنطقة النفزاوة
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الشكل ألعدسي للطبقات المائية -  
 بين الطينية الطبقة سمك يتراوح -


 اتجاه في متر  إلى ليصل األمتار بعض
 رمليتين طبقتين يحدها ، الجريد  شط


 امتدادا العليا الرملية الطبقة تعرف و
 السفلى أما  المنطقة كامل على كبيرا


 العميقة اآلبار تقاسيم في إال تعرف فال
 طبقة نجد الطبقات هذه تحت مباشرة


 أهم تعتبر التي و السينونيان كلس
             النهائي للمكون خازنة طبقة


                     







الخريطة البيزوميترية للمائدة السطحية للنفزاوة   
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خريطة توزيع العينات المأخوذة من مكان الدراسة    
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خريطة توزيع ملوحة مياه المائدة السطحية للنفزاوة   







 العالقة بين عنصري الكلور و الصوديوم العالقة بين عنصري السيلفات و الكلسيوم







  السحنات الكيميائية لمياه حوض النفزاوة


 بسحنات النفزاوة مياه تتميز
 اختالفات مع متجانسة كيميائية


 المركب لمياه بالنسبة طفيفة
 السطحية والمياه النهائي


 يغلب و الواحات في الموجودة
 الكلور السيلفات عنصر عليها


 مياه أما البوتاسيوم و الكلسيوم
 في الموجودة السطحية المائدة
 بصبغة فتتميز النفزاوة شرق


     منغزيونية كلسية بيكربوناتية
           







۱۸األكسيجين  ۱٤الكربون  الدوتوريوم   


استعملت لفهم مصدر المياه، ظروف تسربها إلى باطن 
األرض و تقدير عمر المياه و كذلك فهم التواصل الجوفي 


 للخزانات                                                   







و الدوتريوم في المياه لحوض النفزاوة ۱۸عالقة الالكسجين                     
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و الكلور لمياه حوض النفزاوة ۱۸-عالقة االكسجين  
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لمياه المائدة السطحية ۱٤خريطة توزيع نشاط الكربون   


في المياه السطحية أن أغلبية المياه ذات  ۱٤أكدت دراسة نشاط الكربون 
نشاط عالي خاصة المياه الموجودة في وادي الحلوف بالمقابل نالحظ أن 
بعض العينات المتركزة داخل الواحات خاصة في نفزاوة الجنوبية تميزت 


مما يؤكد احتمال وجود االختالط و  % ٥۰بنشاط ضعيف يصل إلى
االتصال الهيدروليكي بين هذه المياه السطحية و مياه المركب النهائي        
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لمياه حوض النفزاوة ۱٤-و الكربون ۱۸-عالقة االكسجين  







يتجه السريان الجوفي للمائدة المائية السطحية من الشرق إلى الغرب و من الجنوب 
 الشرقي إلى الشمال الشرقي في اتجاه شط الجريد 


بينت دراسة الخصائص الهيدروجيولوجية أن مياه المائدة السطحية توجد في الرمال 
الطينية للميوبليورباعي تحدها طبقة طينية ذات نفاذية مختلفة مما يجعلها متصلة 


 هيدرولوكيا في بعض المناطق مع المائدة العميقة للمركب النهائي


مغ  ۳٥۸أظهرت التحاليل الكيميائية أن ملوحة مياه المائدة السطحية تتراوح بين
غ في ألتر حسب البعد عن مناطق التغذية و ترتفع هذه القيم من األطراف باتجاه ۱۰و         


     أسفل الحوض بحسب اتجاه سريان ألمباه


غ  ۲مغ و ۳٥۸تتركز المياه العذبة في شرق المنطقة حيث تتراوح ملوحتها بين
 اللتر                                                                                   







                            


 أثبتت التحاليل النظائرية إمكانية تقسيم المياه السطحية إلى مجموعتين-


مجموعة المياه الموج�ودة ف�ي ش�رق النف�زاوة وه�ي مي�اه حديث�ة ذات نش�اط ع�الي -


 و تكونت نتيجة التسرب الحديث لمياه األمطار ۱٤لعنصر الكربون


مجموعة أخرى متكونة من المياه السطحية الموجودة في الواح�ات و ف�ي نف�زاوة  -


اظاف�ة إل�ى وج�ود بع�ض العين�ات  ۱٤الجنوبية تتميز بنش�اط ع�الي لعنص�ر الكرب�ون 


نس��بة مائوي�ة و يفس��ر ذل�ك باحتم��ال  ٥۰تص��ل إل�ى اق��ل م�ن  ۱٤ذات نش�اط كرب�ون 


 وجود عملية تالقي لمياه هذه الطبقة بمياه المركب النهائي


تتميز مياه المائدة السطحية بسحنة متجانسة مع مياه المركب النهائي ذات صبغة 
سلفاتية كلورورية كلسية صودية في الواحات و في نفزاوة الجنوبية أما المياه 


 الموجودة في شرق النفزاوة فتتميز بسحنة بيكربوناتية كلسية و مانغزيونية
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Introduction 


 Most of new reclaimed soils in Egypt are sandy in 
texture. 


 It lies in arid and semi-arid regions that make it poor 
in organic matter content, which fluctuates between 
0.02% -2.0%. 


 So, maintenance of soil organic matter is very 
essential to improve chemical, physical and biological 
properties of the soil. 


 Organic matter content of soil is a key which 
attributes of its fertility.  
 


 


 







 
The addition of organic materials such as crop 


residues plays an important role in the recycling of 
nutrients.  


Organic materials such as crop residues (rice straw) 
and organic manure (chicken manure) are available 
in abundance and reaches tremendous amounts 
every year.  


Plant residues are essential for maintaining soil 
productivity as a source of many nutrients. 


Rice straw is rich in C and poor in N. 
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OBJECTIVE 


This work aimed at the 
evaluation of some organic  
materials application either 
alone or in combination with 
mineral fertilizers (using 15N 
tracer technique) with or 
without biofertilizers to sandy 
soils on yield of wheat as well as 
their contents of macronutrients 
(N, P and K). 











Pot experiment was carried out in Soils and Water Research 
Department, Nuclear Research Center, Atomic Energy 
Authority, Inshas, Egypt, under greenhouse conditions. using 
wheat as an indicator plant.  
The soil in this study was obtained from Inshas, Sharkia 


Governorate from (0-15cm depth) layer.  
The Soil samples were air dried ground and sieved to pass 


through a 2 mm sieve then subjected to physical and chemical 
properties indicated that sandy texture soil have 90.5% sand, 
2.7% silt, 6.8% clay, pH 7.97, EC 0.27 dSm-1, O.M 0.03 %, 
O.C 0.017%, T.N 0.007%, C/N ratio 2.43, CaCO3 1.0%. 
Soluble cations (m eq 100 gm-1 soil) Ca 1.2, Mg 1.0, Na 0.32, K 
0.09, and Soluble anions (m eq 100 gm-1 soil) HCO3 0.88, Cl 
1.25, SO4 0.53. 


 


 Expremental 







 Seeds of wheat cultivar (Triticum 
aestivum cv. Sakha 6), supplied by the 
Agriculture Research Centre , Giza, 
Egypt was used in the experiment. 


Rice straw as plant residues (RS) and 
chicken manure as organic manure (CM) 
was used in this study.  


RS and CM were air-dried, ground and 
thoroughly mixed for some chemical 
analysis (Table 1) as well as experimental 
work.  
 


 Expremental 







Some chemical characteristics of tested organic 
materials 


Chicken manure Rice straw Organic materials 
52 36 O.C 
4 0.5 T.N 


13 72 C/N ratio 
8.12 7.18 pH (1:5) 
8.16 4.17 E.C(dsm-1)     


•15N-Labeled ammonium sulfate (2% 15N atom excess) was 
applied as a source of mineral nitrogen (ammonium sulfate) was 
applied as solution one time after two weeks from planting. 
•Efficient strains of nitrogen fixed bacteria (Azotobacter+ 
Azosipirillum) obtained from the Microbiology Department, 
Soils and Water Research Institute, ARC, Giza, Egypt.  
 


 Expremental 







Plastic pots of 20 cm in diameter and 30 cm in high were 
uniformly packed with portions of air-dried and screened 
soil (5 kg pot-1).  
Basic supplemental of P and K fertilizers were applied 


to each pot at the rate of 200 mg kg-1 as supper 
phosphate and 50 mg kg-1 as potassium sulfate.  
Each pot was sown with 10 wheat seeds, thinned to 5 


plants after 14 days from planting.  
Sources of applied nitrogen (RS, CM and labeled AS),  
Dose of applied N fertilizer at the rates of 120 kg N fed-1 


(600 mg N pot-1), and 60 kg N fed-1 (300 mg N pot-1) as 
AS (2% 15N a.e.) after 14 days from planting.  
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Treatments of Nitrogen 
1) Control 
2) 100   %AS 
3) 100  %RS 
4) 100  %CM 
5) 100  %(50% RS  +  50%AS) 
6) 100  %(50% CM + 50%AS) 
7) Control     + BF 
8) 50%    AS + BF 
9) 50%    RS + BF 
10) 50%    CM +BF 
11) 50%   (25%RS + 25%AS +BF) 
12) 50%   (25%CM + 25%AS +BF) 


 


Expremental 







•Wheat plants were sampled at the harvest time 
(after 5 months from sowing) 


•Dry weights of whole plants and plant parts, 
TN, P and K content, %Ndff, %Ndfs, %Ndfa 
and FUE were calculated. 


•The analysis of variance for the final data was 
statistically assayed using the system ANOVA 
and the values L.S.D from the controls were 
calculated at 0.05 level (Duncan`s test) 
according to[12]. 
 


Expremental 







RESULTS 
 







Dry matter yield of Wheat straw 
 The dry matter yield of wheat plants  


influenced by biofertilizer and organic 
materials and/or 15N-(AS).  


 Inoculation with biofertilizer alone did not 
significantly affect the dry matter weight of 
wheat plants. 


 The biofertilizers with both organic and 
inorganic N  significantly increased the dry 
matter of wheat as compared with the control.  


 The highest value of straw yields (14.70 g 
pot-1) was achieved by the use of 50%AS + 
BF. 


 The lowest value of straw yields (3.48 g pot-1) 
was obtained by the use of 100% RS. 


  
 


Fig. (1): Dry matter yield of wheat straw (g pot-1) as 
affected  by organic materials and/or 15N-labelled 
ammonium  sulfate with or without biofertilizer. 







Dry matter yield of grains wheat 
The highest values of grains were  12.72,  
11.92, 10.81 and 9.80 g pot-1 for 50% AS + 
BF, 100% AS, 25% CM + 25*% AS + BF 
and 50% CM + 50% AS. 
Mineral  N (AS) at a rate of 120 kg N fed-1 
produced higher values of grain yield 
compared to the same does of applied organic 
N in the form of CM and RS 
 The higher values were achieved at lower 
dose of applied N fertilizer 60 kg N fed-1 in 
the presence of biofertilizer  in the form of 
AS, CM and RS where values 12.72, 9.27 
and 2.93 g pot-1. 
In this respect,  data showed significant 
increase in dry matter yield (straw + grains) 
as compared with corresponding 
uninoculated treatments which received full 
dose 120 kg N. 


 


Fig: Dry matter yield of wheat grains (g pot-1) as 
affected  by organic materials and/or 15N- (AS) 
with or without biofertilizer. 











N content 
1.The values of N-content of wheat plants as influenced by organic materials and/or 15N-(AS) either alone or in 
combination with biofertilizer inoculation.  
2.Soil received organic N (RS or CM) and mineral N (AS) either alone or combined with biofertilizers  had 
achieved higher significant N-content values than the control or control + BF.  
3.The highest N-content value of straw yield (144.08 mg N pot-1) was recorded by 50*% AS + BF treatment. 
4.The lowest N-content value of straw yields (17.13 mg N pot-1) was obtained by the use of 100% RS. 
5.Also, the highest N-content values of grains wheat were 320.54, 292.13,  


Fig: Nitrogen content of wheat straw (mg N pot-1) as  
affected by organic materials and/or 15N-labelled   
(AS) with or without biofertilizer.      


Fig: Nitrogen content of wheat grains (mg N pot-1) as  
affected by organic materials and/or 15N-labelled  
  ammonium sulfate with or without biofertilizer. 







Portion of (Ndfs), air (Ndfa) by wheat plants 
 The amount of N2-fixed by inoculated plants increased when AS combined with RS or CM.  
 The larger portion of nitrogen utilization by non inoculation plants was that (%Ndfs) followed by that (%Ndff). 


 The %Ndfs was found to be higher as compared to %Ndff and %Ndfa.  
 the application of N fertilizer at a half dose (60 mg N kg-1 soil) in combination markedly with wheat inoculation,  
 values of % Ndfa of straw yield treatment were 13.19, 20.70 and 18.50% when N fertilizer was applied from 


50*% AS + BF, 25% RS + 25*%AS + BF and 25%CM + 25*% AS + BF. 
 The corresponding values in the wheat grain were 12.90, 19.70 and 14.10%, respectively.  
 Values of Ndfs were 68.17, 65.10 and 54.59% in the wheat straw when N fertilizer was Applied at treatment of 


50%RS +50% AS*, 50%CM + 50% AS* and 100*%AS. The corresponding values in the wheat grains were 
64.9, 60.39 and 51.50%, respectively. 


 
Ndff Ndfs Ndfa Treatments 


grain straw grain straw grain straw 


35.10 13.83 64.90 68.17 - - 50%RS+50%AS 
39.61 34.90 60.39 65.10 - - 50%CM+50%AS 
48.90 45.41 51.50 54.59 - - 100%AS 
17.10 15.01 63.20 64.29 19.70 20.70 25%RS+25%AS+BF 
21.22 17.22 64.68 64.28 14.10 18.50 25%CM+25%AS+BF 
28.20 25.50 58.90 61.31 12.90 13.19 50AS+BF 







Portion of nitrogen derived from fertilizer 
(Ndff) 


Concerning, the values of %Ndff in this table show 
an opposite trend.  
The highest values of %Ndff were achieved with 
treatment of 100%AS (120kg N fed-1) in 
uninoculated treatment induced the highest values 
of  % Ndff as compared to inoculation on 
treatments.  
The  highest percentage of  Ndff in wheat were 
recorded when the N-fertilizer (AS) or combined 
with (CM + BF), Comprising  17.22 and 25.50% in 
wheat straw Corresponding to 21.22 and 28.2% in 
grain with application of 25% CM + 25*%AS + BF 
and 50*%AS, respectively .  
However that increasing rate of the applied N 
either alone or in combination with biofertilizer 
increased %Ndff in wheat straw and grain, but as 
the some time portions of %Ndfs and %Ndfa 
decreased.  


 


Ndff 
Treatments  


grains Straw 


35.10 31.83 50%RS+50%AS 


39.61 34.90 50%CM+50%AS 


48.90 45.41 100%AS 


17.10 15.01 25%RS+25%AS+BF 


21.22 17.22 25%CM+25%AS+BF 


28.20 25.50 50AS+BF 







Portion of (FUE) by wheat straw and grains  
Concerning the fertilizer use efficiency (%FUE) data presented in this  figures 
indicated that:  
Values of FUE significantly increased due to inoculation of wheat plants with 
biofertilizer.  The Highest value of %FUE was recorded at 50*% AS + BF.  
Values of FUE in wheat straw were 4.60, 11.90 and 12.25% For 25% RS + 25*% AS, 
25%CM + 25*%AS and 50*%AS, respectively.     Values of wheat grains were 9.30, 
34.31and 26.14%.  
It may be interested observe that the efficiency of N utilization by wheat plants was 
more pronounced at law rates of fertilizer N in presence of Azotobacter.  


FUE Treatments 
 Grain Straw 


7.90 3.90 50%RS+50%AS 


28.10 10.40 50%CM+50%AS 


23.80 9.66 100%AS 


9.30 4.60 25%RS+25%AS+BF 


34.31 11.90 25%CM+25%AS+BF 


26.14 12.25 50AS+BF 







Portion of nitrogen derived from fertilizer (Ndff), soil  (Ndfs), air 
(Ndfa) and fertilizer use efficiency (FUE) by wheat straw and grains 
as affected by organic  materials and/or ammonium sulfate with or 


without biofertilizer 


Fig: Percentage of (Ndff), (Ndfs), (air) and (FUE) of wheat straw as 
affected by  organic materials and/or 15N-labelled(AS)  with or 


without biofertilizer.  











Application of different N-sources (RS, CM and AS both together and combined with or without BF) 
significantly increased P-content over both the control or control + BF treatments. 
The highest P-content value of wheat straw (14.64 mg P pot-1) was recorded by the treatment 50% CM+ 
BF. 
the lowest P-content value of wheat straw yield (3.93 mg P pot-1) was recorded 100 %RS.              
Values of P-content of grain yields of the control were 2.03 and 2.40 mg P pot-1 (0 kg N fed-1 and 0 kg N 
fed-1 + BF, respectively.  
These values significantly increased to 8.63, 31.00 and 35.62 mg P pot-1 in the form of (100%RS, 100% AS 
and 100% CM). 


Fig: P- content of wheat grains (mg P pot-1) as affected by 
organic materials and/or 15N-labelled   (AS) with or without 
biofertilizer.  


Fig:P- content of wheat straw (mg P pot-1) as  affected 
by organic materials and/or 15N-labelled (AS) with or 


without biofertilizer. 


P- Content in wheat plants 







K-content in wheat plants  
General effect of the treatments on K-content by straw yield revealed that the highest value was recorded for 
the treatment of 50% CM + BF. 
K-content in straw yields achieved due to application of organic materials and/or mineral-N alone or mixed 
with biofertilizer were significantly higher than the control treatment either alone or with biofertilizer 
Inoculation of wheat seeds with biofertilizers significantly increased the value of content more than that of the 
control treatment.  
Data indicated that the highest values in K-content of grain yields were obtained when 50*% AS + BF (65.29 
mg K pot-1).     


Fig: K content of wheat grains (mg K pot-1) as  affected by 
organic materials and/or 15N-labelled(AS) with or without 


biofertilizer  


Fig: K-  content of wheat straw (mg K pot-1) as  
affected  by organic materials and/or 15N-labelled 


(AS)  with or without biofertilizer  







 







 The important role of organic materials and 
biofertilization to increase wheat growth and content 
of nutritive elements at suitable rates was recognized. 


 
 This approach may assist low income farmers in 


increasing their cereal production with less fertilizer N. 
 
  Also, considerable reduction in N losses would be   


obtained by N-fertilizer management practices. 
 
  Consequently, the potential for contamination of both 


surface and ground water must be minimized and in 
addition application of such materials conserves the 
agricultural environment from pollution hazards. 
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المدرسة القومية     
  للمهندسين بصفاقس


مخبر العلوم      
  اإلشعاعية والبيئة


الوسط (للمياه الجوفية في حوض جلولة التغذية  تحديد مصادر
باستعمال ) التونسي  


(18O, 2H, 3H) التقنيات النظائرية 


 )2(قاللي  عبد الرحمان ، )١(الزواري  كمال ،)١( فريد انتصار


            Arab Atomic Energy Agency للطـاقـة الذريـة 


 الذرة في خدمة اإلنسان


 


  العربيـة الهيئـة


 ٢٠١٠العراق , المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية







 المحتوى


شكالية و األهدافإلا   


 الجيولوجيا


 الهيدرولوجيا


 النظائر


 الخالصة


1 







شكالية و األهدافإلا  


2 
و خصائصه الحوضتحديد شكل   


هيدرولوجيةال   


ديناميكية الحوض المائيفي  ختاللإ  


 دراسة 
 هيدرولوجية


 دراسة 
 نظائرية


لبحث عن وسائل لتنمية مصادر المياه المختلفةا  


 
بحيرات جبلية ۳سدود جبلية و ۳إنشاء   


  تطبيق استراتيجيات لتعبئة المياه السطحية:


للمياه الجوفيةالتغذية  تحديد مصادر  
 ورصد تأثير المنشئات المائية  


 نقص في كمية
 


األمطار   


المكثف  ستغاللإلا
الجوفيةللمياه   


 ”محدودة الموارد “







 مو قع الدراسة
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  شماالً  الدراسة منطقة تحد  
  شرقا ،بومرة عين حوض


  جبال غربا ،الشقافية سهل
  يمثل  و حلفا - وسالت
 الحد الشريشيرة حوض


 . الجنوبي
  مناخب جلولة حوض يتميز  


 حيث ،معتدل إلى جاف شبه
 السنوّية المعّدالت تبلغ


 الحرارة ,مم328 لتساقطاتل
  .مم 1350التبّخرو س° 19
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 الدراسة الجيولوجية
 


تبين من خالل الدراسة الجيولوجية لهذه المنطقة 
من  تتراوح في العمر رسوبياتإحتوائها على 
.الثانيالحقب إلى رواسب  ،الحقب الرابع  


في ) الكريتاسي( رسوبيات الحقب الثانيتظهر
جبال رويسات و ( الحوض غربشرق و 
األيوسان ( الحقب الثالث رواسبأّما  ،)بودبوس
جبال (فتظهر على أغلب جبال المنطقة ) األسفل


، بقية المنطقةأّن  كما .)صفايا، شاكرو وسالت
التابعة إلى الترّسبات الطينّية  يغلب عليها


الرسوبيات الرباعية و األيوسان األعلى  


4 


 خصائص الطبقات الجيولوجية







 غير synclines 2 من جلولة حوض يتكون
 غربي جنوب ـ شرقي شمال اتجاه ذات متماثلتين


 سلسلة على تظهر التي anticline  تتجاوزهما
 .وسالت -شاكر جبل


 التابعة الطينّية الترّسباتب synclines هاتين وتمتأل 
 الحوض جنوب و شمال في األعلى األيوسان إلى
 الرملّية الترّسبات عليها فيغلب الوسطى المنطقة أّما


 .الّرباعي العصر تكويناتل والطينّية


 العميقة لآلبار الجيولوجية المعطيات بينت وقد
 جلولة حوض أنّ  الجيوفيزيائية واالستكشافات


 مائي خزانو سطحية مائية طبقة على يشتمل
 .عميق
5 


 الدراسة الهيدرولوجية


 لحوض جلولة  ’ AA مقطع هيدروجيولوجي







غير متواصلة ) سطحية و عميقة(  المائيةالطبقات الهدروجيولوجية و قد ثبت أّن هذه 
تفصل بينهما طبقة طينية تنتمي إلى األيوسان األعلى بحيث هيدروليكيا   


6 


 الدراسة الهيدرولوجية
  طبقة مائية سطحية


تشكيالت الرمل الطيني و (رواسب الرباعي متكونة من  
سمك منخفض من الحوض مع  الجزء األعلىو تحتل ) الحصى


للتسرب السريع نفاذّيتها العالية و بالرغم من . م۱٥يصل إلى 
شهدت هذه الطبقة في السنوات  )% ۳۰ـ ۲۰(لمياه األودية 


تجاوز الموارد المتاحةاستغالال مكثفا ألخيرة   


عميقخزان مائي   
بالمنطقة و يتكون  العميقةو يمثل الخزان الرئيسي للمياه الجوفية 


رواس���ب الحق���ب الثال���ث التابع���ة إل���ى الص���خور الكلس���ية م���ن 
 ٥۰ه��ذه الص��خور الخازن��ة م��ن يبل��غ س��مك ). األيوس��ان األس��فل(


عن��د  وتنكش��ف. مت��را ۲٥۰عمقه��ا مت��را و ال يتج��اوز  ۲٤۰إل��ى 
الش��مال ف��ي  ش��اكرو جب��ل  الجن��وبف��ي وس��الت جب��ل مس��توى 
 .هذا الخزان تغذيةحيث تتم الغربي 
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 لحوض جلولة  ’ AA مقطع هيدروجيولوجي







منسوب المياه إرتفاع تبين من خالل دراسة  
، ۲۰۰۹في الحوض المدروس سنة  السطحية


إلى الشمال الغربي من أن الجريان الجوفي يتم 
إلى الجنوب الغربي و من الجنوب الشرقي 


باتجاه جبال المنطقة ، أي من الشمال الشرقي
المصّب الطّبيعي الذي يمثّل سهل الشقافية 


.للمائدة الّسطحيّة بجلولة  
 البيزومتريةنالحظ من خالل تفحص الخريطة 


الموجودة  لمرتفعاتتتم عبر ا تغذية المائدةأن 
وادي غربا و عن طريق التسرب السريع لمياه 


.الحصيانوادي  و الحمراء  
للمائدة المنسوب البيزومتري و قد شهد  


العقد األخيرعاماً في  تراجعاً الّسطحيّة   


7 


 الدراسة الهيدرولوجية


منطقة الدراسةبالسطحية  للمياهالخريطة البيزومترية    


Flow line 


Isopieze line 


Hill reservoir 


Hill lake 


Quaternary well 


0 3 km 


El Hamra Wadi 







 الرحالت الحقلية


 :تتوزع العيّنات حسب اآلتي 
 ؛المائدة السطحيّةعيّنة أخذت من  ۱۷ـ 
 ؛الخّزان العميقعيّنات أخذت من  ٤ـ 
 ؛ العيون االرتوازيّةعيّنات أخذت من  ۳ـ 
 ؛السدود الجبليةعيّنات أخذت من  ۳ـ 
 ؛البحيرات الجبليةعيّنات أخذت من  ۳ـ 


. وادي الحمراءعيّنة أخذت من ۱ـ   
       


8 
  مواقع العينات المختارة


Hill reservoir 


Hill lake 


0 3 km 


8G 30’ 


39G
 80’ 


39G
70’ 


Jeloula 


Quaternary well 


Eocene borehole 


Spring 


المستقرةللعناصر  النظائريةو  التحاليل الكيميائيةمائية من منطقة الّدراسة إلجراء عّينة  ۳۱جمعت    
المشعةو (التريسيوم)  


 
)و الدوتريوم بإستخدام الطرق القياسية المعمول بها دوليا 18 –األكسيجين (    


التي تؤثر علىوالعوامل   
 ،δ18O/δ2H مخططضمن , النظائر  


 وقع إدراج العّينات المائّية، اعتمادا على حموالتها  من
أصللغرض تحديد   


 و المياه  ظروف ومجاالت التغذية
. تركيبها النظائري و الكيميائي  







 الدراسة النظائرية


):و الدوتريوم 18 –األكسيجين (النظائر المستقرة     


9 


δ2H = 8δ 18O+10:   األمطار العالمي خط هذايتضمن   مخططال  GMWL بمعادلة   
األمطار المحلّي و خط   LMWL بمعادلة  δ2H = 8δ 18O+11:  تساقطاتو هو يمثّل  


كم  ٦۰ آلتي تبعد  محطة العقلى عن مدينة القيروان. 


، إضافة إلي كونها تمكن من بين الخّزانات المتطابقة تنّقلهاو  
 


أصل علىالتعرف من يمكنان هما نظيران لجزيء الماء  والدوتريوم  18 –األكسيجين     
ومنشأهاالمياه   


.مصادر تغذية مختلفة  ذاتالمياه الجوفية  بين  


بينمختلفة إذ تتراوح  مجموعات  (SMOW) مقابل مقياس   و  ‰ ۳.۳٥- - ٥. 78‰  
.للدوتريومبالنسبة   ـ ٥٥.۲۲ - و‰   ۳۷.۲٤  ‰  لألكسيجين  – 18 و


 حيث تنقسم العّينات إلى


  بالنسبة


،بعدم التجانس حوض جلولة لمياهحموالت النظائر تميزت   


 التمييز 







 الدراسة النظائرية
الس�دود و البحي�رات  (أّما فيما يخّص مياه المنش�ئات المائي�ة


. فإنّه��ا تتميّ��ز بع��دم تج��انس حموالته��ا النظائريّ��ة )الجبلي��ة
   ‰۱.٦۲و ‰ -٤.۰۷بحي��ث تت��راوح حموالته��ا ب��ين 


 . للدوتريوم ‰۱٦.۷۷و - ‰ ۲۱.۹۹ لألوكسجين و
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Recent infiltrated 
water:  
not evaporated 


Recent infiltrated 
water:  
evaporated 


Evaporation 
line 


LMWL 


GMWL 


الدوتوريوم للمياه الجوفية والسطحّية بحوض جلولة/          18O مخطط    


Evaporation 
process 


δ18O/δ2H برسم العالقة البيانية بين المحتوى النظائري 
اتضح وجود لحوض جلولة  والسطحّيةفي المياه الجوفية 


من المنطقة عبر جبال  األمطارو  إسهامات لمياه السيول
خالل تمركز بعض النقاط المميزة للمياه قرب خط األمطار 


، التبخر عاملتعرض هذه المياه ل ينفيالمحلي و العالمي، مما 
و  المتوسط األبيض بحرلل الهوائية الرطبة الكتل تأثيرو يؤكد 


. مياه األمطار المغّذية لهذا لخّزانفي تكوين المحيط األطلسي   


نقاط تتميز بتراكيب ذات  أسفل خط األمطار العالميتقع 
تأثر المياه بعمليّة التبّخرمما يبرز  محتوي نظائري مرتفع  


تش��كل المنش��ئات المائي��ة كم��ا أّن جمل��ة النّق��اط المكّون��ة لمي��اه 
 4,86خطّا مس�تقيما بمي�ل ق�دره  δ18O/δ2Hضمن مخطط 


العالمي إث�ر تع�ّرض كبي�ر يدّل انحرافه على خطّ التساقطات 
 . لمياه هذه المنشئات إلى عمليّة التبّخر







النظائريةالدراسة   
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بمقارنة حموالت النظائر المستقٍّرة لهذه المجموعة إجماال مع 
حموالت مياه األمطار الحالية نالحظ تطابقا كبيرا بينها مما يدّل 


.على األصل الحديث للمياه الجوفيّة  


بين خط التساقطات المجموعة األولى إن تواجد النقاط التي تمثل 
تسرب سريع لمياه األودية المحلي و خط األمطار العالمي يبرز 


و يؤّكد تعّرضها إلى عمليّة التبّخر  قبلالمغّذية لهذا الخّزان 
. عبر جبال المنطقةاألمطار لمياه  فعالة إسهاماتوجود   


أس�فل خ�ط ، فتب�رز تمرك�ز بع�ض العين�ات المجموعة الثالثةأما 
تأثر المياه بعمليّة التبّخر إثر تسربها مما يبرز  األمطار العالمي


خاصة و أن   (unsaturated zone) في المنطقة الغير مشبعة
 .م 20 عمق المائدة ال يتجاوز


على خط األمطار المحلي و المجموعة الثانية تتركز نقاط 
تبّخرية ضعيفة التركيبة النضائرية بصبغة  تميز يالعالمي و 


تأثرت بعامل بعد أن تبرز تسرب لمياه وادي الحمراء إذ  نسبيا
 التبخر


1 


2 
3 


Non evaporated 
groundwater 


evaporated 
groundwater 


LMWL GMWL 


الدوتوريوم للمياه الجوفية والسطحّية بحوض جلولة/          18O مخطط    







النظائريةالدراسة   
 مصادر ملوحة المياه
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Evaporation 
process 


Evaporation 
process 


1 


2 


3 


Evaporation effect 


Dissolution effect 
Groundwater affected by evaporation + 
dissolution processes  


Evaporated groundwater 
recharged by water of wadi  


Non Evaporated groundwater    


18O مخطط  للمياه الجوفية والسطحّية بحوض جلولة  / TDS  


recharged at the foothill of mountains 


1 Groundwater recharged 
directly by water of wadi  18و برس���م العالق���ة البياني���ة ب���ين نض���يرO  الملوح���ةو 


 .اتضحت لنا مصادر ملوحة المياه في حوض جلولة
بين التركيبة النض�ائرية أّن عدم وجود عالقة طرديّة إذ  


المجموع��ة األول��ى و مجم��وع األم��الح الذائب��ة ف��ي مي��اه 
ف��ي اكتس��اب ملوح��ة ه��ذه  ينف��ي مس��اهمة عملي��ة التبّخ��ر


 .المياه
 
ف�ي مي�اه المجموع�ة الثالث�ة وجود عالق�ة إيجابي�ة و لكن  


المع���ادن  انح���اللو عملي���ة ت���أثير عملي���ة التبخ���ر يب���رز 
 . (dissolution)سريعة الذوبان


 
ف���ي تس���اهم عملي���ة التبخ���ر بطريق���ة فعال���ة ف���ي المقاب���ل 


الس�����دود (مي�����اه المنش�����ئات المائي�����ة اكتس�����اب ملوح�����ة 
حي�ث تتمرك�ز ح�ول عالق�ة طرديّ�ة ) والبحيرات الجبلي�ة


 .قويّة







 الدراسة النظائرية
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) الس��دود والبحي��رات الجبلي��ة(المنش��ئات المائي��ة أم��ا مي��اه 
تجانس��ا وه��و م��ا يظه��ر UT  ٤.٦۹به��ا 3Hفيبل��غ مع��ّدل


بمحط��ة ع��ين  كبي��را م��ع مع��دل حم��والت مي��اه األمط��ار
 .جلولة


المياه مصادر تغذية  


  18O/3H مخطط  للمياه الجوفية والسطحّية بحوض جلولة


Enrichment 
through 
Evaporation 


Recent water 
recharged by 


Rainfall 


Recent water 
recharged by Hamra 


Wadi 


Recent Spring’s 
water recharged at 


the foothill of 
mountains 


Recent water recharged by Rainfall 


م���ن خ���الل رس���م العالق���ة البياني���ة ب���ين النض���ائر 
18O3وH  جمي�ع مي�اه ح�وض جلول�ة يتض�ح لن�ا أن
بحي�ث تت�راوح حم�والت  3H م�نبنسب عالية  تتسم


وهو ما يؤكد  ٤.۸۱UTو  ۱.۹٦بين  3Hالماء من 
 . بحوض جلولةالمصدر الحديث للمياه الجوفيّة 


أن معظ��م اآلب��ار الموج��ودة عل��ى ض��فة وادي  تب��يّن
م�ع  متجانسة 3Hنضائرية من بنسب الحمراء تتميز 


مس�اهمة فعال�ة تركيبة مياه هذا الوادي مما يدل على 
 المائدة السطحيّةفي تغذية لوادي الحمراء 


العيون المائية حموالت مياه من خالل تناسب  وقد إتضح
من االرتوازية  


.المنطقةالموجودة في  لمرتفعاتا  بجانب 
3H   سهاماتإأن الحديثة األمطار   تتمركز   







خالصةال  


تغذية في اإلسهامات الفعالة لمياه األمطار الحديثة هذه التقنيات و قد تبين من خالل 
.المياه الجوفية و السطحية  


الطبقات المائية تغذيةمصادر  معرفة أهمية النظائر فيأظهرت هذه الدراسة   


المياه الجوفية في مصدر الملوحة الطبيعّية و أوضحت هذه الدراسة النظائرّية أن 
 بقسط كبير في تساهمعملّية  التبخر كما أّن . عملّية انحالل المعادنيرجع أساسا إلى 


. اكتساب ملوحة المياه السطحية  


 أساس�اتتمرك�ز الت�ي  المصادر الطبيعية للتغذية  من تحديدالنظائر المشّعة و مكنت 
عل�ى  والعي�ون المائي�ة االرتوازي�ة  وبجان�ب جب�ال المنطق�ةل األيوس�ان انكش�افات جانبب


ل�م ) الس�دود والبحي�رات الجبلي�ة(المي�اه الس�طحية منش�ئات ف�ي ح�ين أن األودي�ة ض�فاف 
 .المياه الجوفيةأي تأثير في تغذية تظهر 
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Abstract 
       For the purpose of digital x-ray imaging, 


Lead iodide (PbI2) have been under 
development for several years as direct 
converter layers, based on photoconductive 
polycrystalline PbI2 thin films , have a great 
potential for radiographic and fluoroscopic 
application medical imaging, and security 
applications. This paper describes the 
research performed in developing vacuum 
sublimed, studying the influence of different 
thickness on physical properties , low noise,  
the measurements of its photo responsivity 
in visible range , all these properties 
demonstrates the possibility of use PbI2 as  
photo detectors for  x  ray and γ ray 
applications .                                                       







Medical Application 


lead iodide (PbI2)  in  X –ray imaging applications is vastly used in  
medical techniques , the most common fields are :                                  
                                   


1- Dosimetery and radiography (general  X-ray).                                     


2- Mammography (diagnosis of possible breast  cancer).  


3- Fluoroscopy (blood vessel examination ). 


  4- Coronary angiography (heart X- ray)  


  5- Mobile X-ray systems (used in operations)  


 6- Computer  topography  (CT scanning).                                  







Characteristics of X-ray Photoconductor 
Material 


1.High absorption (Heavy materials) 
2.Low charge pair energy 


3.Good transport properties  


4.Low dark current , high resistivity) 


5.Good lag characteristic 
6.Large area manufacturing process 







PbI2 crystal structure 


 


 







Experimental details  of 
vacuum evaporation deposition  
  Coating Unit                                   INFICON  V90          
           
   Materials                                    Lead iodide powder      
           
 Glass Substrates  temp.                         200oC                   
          
   Vacuum                                          ~ 6x10-6 torr               
             
   Substrate to film gap                          15 cm                    
             
  Deposition rate                               ~ 4-7 nm sec-1             
            







System of deposition  


Figure : Schematic diagram of the vacuum evaporation setup 
                                used for PbI2 film growth.                          







Physical properties 


Structural properties Optical properties 


Electrical properties Photo response 







Figure:   X ray florescence pattern of PbI2  powder         


Pb 


Pb 


Pb 


I 
I 


Ag 


Structural properties     







The structural values of PbI2 thin films at 


different thickness   with ASTM  
Average G.S(nm) FWHM (deg.) δ hkl d (Ao) 


ASTM 
d (Ao) 


Observ
ed 


2θ Thickness 
nm 


36.7303 0.2455 0.011 002 3.4890 3.4886 25.5126 300 


0.2777 0.043 003 2.3270 2.3260 38.6567 


0.3401 0.114 004 1.74490 1.7458 52.362 


39.4976 0.24110 0.057 002 3.4890 3.48733 25.5221 ۱۰۰۰ 


0.25760 0.077 003 2.3270 2.32520 38.6581 


0.34820 0.16 004 1.74490 52.3631 52.3631 


43.6354 0.21590 0.171 002 3.4890 3.48390 25.5476 1400 


0.2323 0.086 003 2.3270 2.3250 38.7002 


0.2538 0.057 004 1.74490 1.74439 52.4105 


46.4670 0.2527 0.054 002 3.4890 3.4909 25.4951 2000 


0.21797 0.103 003 2.3270 2.32469 38.6434 


0.3795 0.172 004 1.74490 1.74632 52.348 


 
     







(A):  t = 2000nm 
(A):  t = 2000nm 


(D):  t = 300nm 


(C):  t = 1000nm 


Figure (A,B,C,D):   X-Ray diffraction pattern and miller indices of 
PbI2 films prepared with different thickness 


(B):  t = 1400nm 







Figure (A)  Atomic Force 
Microscopy (AFM), 300nm 


thickness  


Figure (B) Atomic Force 
Microscopy (AFM),1000 nm 


thickness 


Figure (C)  Atomic Force 
Microscopy (AFM),2000nm 


thickness 
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Figure : the grain size with film thickness of PbI2 


Figure : the residual stress with film thickness of PbI2 
 
 







Optical properties  
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Figure : The optical transmittance spectra for different thickness 
of  PbI2 films  







Eg = 2.30 (eV)-thickness 1000nm 
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Eg = 2.33 (eV)-thickness 3000nm 
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Eg = 2.15 (eV)-thickness  2000nm 
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Eg = 2.24 (eV)-thickness 1400nm 
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Figure: Photon energy dependences of the absorption coefficient squared for PbI2 
films with different thickness to determined of Eg 







Figure:  Energy gap of  different thickness of   PbI2 samples 
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 The Electrical Properties of  
Lead Iodide Film  


Figure:  The dark current of PbI2 films in 
different thickness 


(A) (B) 


The dark current of Ba dopant
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Spectral photocurrent 


Figure (A,B,C,D):  Photoresponse of  PbI2 samples with different 
thickness 
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Conclusions: 
1- The X- ray diffraction analysis confirm that PbI2 films are  
polycrystalline, having hexagonal structure.  


 
2- The low fluctuation in the value of structure parameters are 
due to the fluctuation in lattice parameters which is attributed to 
the stress (positive)  which is accompanies with the increase in 
grain size. 


 
3- The optical absorption data indicate a direct type of inter-band 
transition near the absorption edge yielding a direct optical 
energy gap varies continuously from 2.33eV to 2.15eV .  


 
4-The dark current of the photo detectors as function of applied 
voltage,  As expected the photo detector have very low dark 
current , capable to operation with low noise at room temp. 
Hence the detectors operate with very low shot or parallel noise.  


 
5- The samples shows a good responsivity in visible range, and it 
is quite high in the blue region . The drop in the response at about 
520nm is due to the band –edge of 2.3 eV in PbI2.            
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The use of colors is as ancient as 
the Egyptian civilization 
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Colors are used in the textile 
industry  
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-Color is the first contaminant to be 
recognized in waste water and the first to 
be removed before discharging. 
-The presence of very small amounts of 
dyes in water (less than 1 ppm) is highly 
visible and affects the aesthetic merit, 
water transparency and gas solubility in 
water bodies. 







-The effluent discharge from textile and 
dyestuff industries to neighboring water 
bodies and waste water treatment 
systems is currently causing significant 
health concerns to environmental 
regulatory agencies. 
-Color removal, in particular, has recently 
become one of the major scientific 
interest. 







Dyes are non-biodegradable, they are 
carcinogenic and teratogeneic. 
-  The removal of color from waste water is 
often more important than the removal of 
soluble colorless organic substances, 
which usually contribute to increasing the 
BOD and COD. 







Methods of dye removal 


Physical
e.g:adsorption


membrane filtration
irradation


Chemical
e.g:oxidative processes


electrochemical


Biological
Bioremediation


Treatment







Microbial removal of dyes 


Enzyme
Bioconcentration


Purifiction
Maintianing Enzyme activity


Microbial cells
Bacteria(limited,anaerobic)


Fungi(biomass,cultivation time)


Adsorption
live or dead,


transfer


Biotreatment







Microbial Decolorization 


•Different microbial systems could be employed 
efficiently to remove the color of azo dyes 


•Aerobic or anaerobic degradation of azo dyes 
usually results in the production of aromatic 
amines 


•Therefore, it is extremely hazardous to release 
such compounds in their present state in the 
environment without further treatment.  


 







 
 


 
•Combining more than one method might 


be more efficient in removing toxic by-
products 







The Aim 


In the present study, a bacterial isolate formerly 
identified as Aeromonas hydrophila and 


recognized for its decolorizing ability under 
microaerophilic conditions to decolorize congo 


red was employed to detect the mode of 
decolorization of congo red. Consecutive use of 


both biological and Gamma Radiation was tested 
for the complete degradation of congo red. 
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Fig 1: The disappearing curve representing the degradation of congo red under  
microaerophilic conditions using Aeromonas hydrophila. 







Fig 2: UV-visible spectrum for the congo red in cultivation media before 
decolorization(zero time) and after decolorization (48 hr) by Aeromonas 
hydrophila. 
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Fig3: the follow up of the resulting by-products of the initial biological 
decolorization  
step using Aeromonas hydrophila under microaerophilic conditions. 
The initial dye before 
 decolorization (1), the degraded by-product as observed by UV light 
(2), the dye before  
decolorization (3) and its degraded by-product after development by 
iodine pellets (4). 







Table 1:Intracellular and extracellular azoreductase activity in a 48 hr cultivation  
media for Aeromonas hydrophila containing congo red. 


Specific 
activity 


Azoreductase 
activity 


U/min/ml 


Protein 
content 
mg/ml 


 
Cellular 
fraction 


24.66 12.43 0.504 Intracellular 


107.146 42.43 0.396 Extracellular 
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Fig 5: FTIR spectrum for the resulting 
degraded compounds after Aerobic 
degradation using Aeromonas hydrophila (A) 
and gamma radiation at 16 KGy (B) 
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5 4 3 2 1 Parameter
s 


95 80 50 0 100 Germinatio
n (%) 


0.92 0.6 0.4 0 1.1 Plumule 
(Cm) 


0.7 0.3 0 0 0.8 Radical 
(Cm) 


1 Plain water, 2 congo red before decolorization, 3 microaerophilic 
culture,  
4 Combined microaerphilic/aerobic culture 
, 5 Combined microaerophilic/aerobic/gamma irradiated culture 


Table 2: Phytotoxicity test for congo red before 
 and after single and combined treatments.  







Conclusion 


•It is evident that an initial biological step is required for 
decolorization of congo red by Aeromonas hydrophila, 
but the destruction of the resulting by-products is 
associated with the starvation of the bacteria. The 
bacteria might not be able to use the dye as the carbon 
source but it could use the degraded compounds for 
their simplicity in chemical structure as compared 
opposed to the complicated sulphonated diazo 
compound i.e: congo red. Gamma radiation, moreover, 
plays an important role in attacking the remaining by-
products after the microaerophilic/aerobic treatments to 
open the aromatic ring. As a result, the potential use of 
consecutive treatments in dye degradation eliminates 
the hazards of releasing any type of teratogenic or 
carcinogenic compounds, consequently reducing the 
known risks of using synthetic dyes  
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Evaluation of the Processes Involved in the 
Fuel of Pressurized Water 


Reactors at Operating Conditions 
 
 


 I. A. El-Shanshoury and A. I. El-Shanshoury 
         National Center for Nuclear Safety and Radiation Control, 


Atomic Energy Authority, Cairo 11762, Egypt  







 
 


• Aim of Work 
• This work presents theoretical study on 


the processes involved in the fuel 
material during operation of 
pressurized water reactor. It includes 
the damage resulting from fission 
products, fast neutrons, swelling and 
cracking of pellet, fuel-clad interaction 
as well as fission gas problems. The 
defects resulting in fuel material is 
simulated by using SRIM-2008 
computer code.  
 
 
 







• INTRODUCTION 
• It is well known that when 235U absorbs thermal 


neutron will form unstable 236U compound 
which splits to give two fission fragments and 
2-3 fast neutrons. The fission process is 
accompanied with the release of about 200 
Mev.  


•      nth + 235U →  F1 +   F2   + 2.5 nf + 200 Mev 
• Fission products are released with a kinetic  
• energy of about 167 Mev. The balance of the  
• energy is carried out by fast neutrons 2 Mev,  
• gamma rays (prompt and delayed), beta  
• particles and neutrinos.  







• Fission products yields 
• The following figure gives the fission products 


yield for 235U , 239 Pu, and 233U. 







 
 


• The mass distribution of the fission products is represented 
by a fission yield curve, in which the percentage of the 
different products is plotted against mass number. Yields 
vary from 10-5% to about 6% and the range is so large that 
a logarithmic scale is used for the ordinate of the yield 
curve. The maximum yields lie near mass numbers of 95 
and 139. The fission process is highly asymmetric. The 
energy of the fission products is inversely proportional 
to their mass numbers. Accordingly, the elements 
corresponding to maximum mass numbers are 95Mo42 
and 139La57 and their corresponding kinetic energies are 
99.2 Mev and 67.8 Mev respectively, while the light and 
heavy ones at the tail of the distribution curve are 72Zn30 and 
160Gd64  . 







 
RESULTS AND DISCUSSION 


 • Since 50 ions are used in the simulation 
process the corresponding number of 
neutrons released from the fission 
process is 125 (2.5 n/fission). The tracks 
of the fission products  La and Mo ions 
as well as fast neutrons together with 
the corresponding released recoils are 
shown in Figs 1-3. Figures 1 and 2 are 
those for 50 La and Mo ions accelerated 
to 67.8 Mev and  99.2 Mev, respectively 
while Fig. 3 is that for 125 protons 
accelerated to 3  Mev.  







Tracks of fission products 


Fig.(1): The tracks of 50 La ions 
accelerated to 67.8 Mev into UO2 


layer.  
 


Fig.(2): The tracks of 50 
Mo ions accelerated to  


99.2 Mev  into UO2 layer.  


Fig.(3): The tracks of 125  
Protons accelerated to 3  


Mev   into UO2 layer.   
 


The maximum longitudinal range of the ions resulted from fission process are 7.47, 
6.17, and 40.50 μm for Mo, La and neutrons, respectively. The range is dependent 
on the mass of the fission products. The lower the mass the higher the range. 
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• The Collision Process 
• The main process is concerned with the collision 


events of the ions and recoils with the fuel 
material. The collision events begin from the start 
up to the maximum range of the ions in the 
material. Energy transfer from the ions to U and 
O atoms takes place during the collision process.  
 


• The energy loss is given to create recoil-vacancy 
pairs, kinetic energy of U and O recoils, electron-
hole pairs during the ionization process, and lastly 
as heat or phonons production. The following 
gives the details of the involved processes. 







 Fig.(4): Total  displacement - 
target depth distribution curve 
for 50 Mo  ions  with 99.2 Mev. 
 


Fig.(5): Total displacement - 
target depth distribution curve 
for 50 La  ions  with 67.8 Mev. 


Fig.(6): The total displacement target - 
depth distribution curve for 125 protons 


 with 3 Mev 
 


 
 
 
 
 


 
 
Collision events 


 
The total U and O displacement-target depth distribution curves for Mo, La and 
protons are shown in Figs 4-6.  
 
 


 
0                        Target Depth           15µm 0                      Target Depth                 15µm   0                         Target Depth           50µm 







• . 
 


• Area under the curve for Mo 
displacements gives 5.38 x 104 U and O 
recoils/Mo ion and vacancies/Mo ion. 
Lanthanum ions show collision events 
higher than those of Mo ions. They give 
8.93 x 104 recoils/La ion and 
vacancies/La ion. Neutrons, being with 
the smallest mass, give the lowest value 
for recoils and vacancies. The total value 
of recoils and vacancies/Proton ion is 
36.20.   







 The ionization process 
           The ionization by Mo and La ions as well as U and O recoils are shown in Figs 7 and 8. 


Area under the curves of Mo and La ions show that the magnitude of energy loss in the 
ionization process for Mo and La ions amount to 95.18% and 87.71% of the total kinetic 
energy of both ions while that resulted from recoils are 2.40% and 6.44%, respectively. 
Although the energy lost in the ionization process is considered extremely high their 
effect in the damage in the fuel material is negligible. The resulted electron–hole pairs 
recombine and annihilate at the temperature of the PWR (300oC). The energy released 
from the recombination process is given as heat energy to the surrounding and thus 
reduces the internal stresses resulted from the interstitial recoils. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
•                                  


 
•                                                                                                                                         0                   Target Depth       15µm        
•                                                                                                     Fig.(8) Ionization energy-target depth 
                                                                                                                     distribution curve for 50 La  ions and recoils 


        0                Target Depth              15µm 
    Fig.(7): Ionization energy – target depth   


distribution for 50 Mo ions and recoils. 







 Energy to recoils 
 
 
 
 
 
 
 
 


• 0                  Target Depth                  15µm 
•          Fig.(9): Energy to recoils - target depth  


•         distribution curve for 50 Mo ions  


       0                Target Depth                    15µm  
         Fig.(10): Energy to recoils - target depth 


distribution curve for 50 La ions. 
   


Energy to recoils target – depth distribution curves for Mo and La ions are shown 
It is  The curves represent the energy absorbed by U and O atoms.. 10and 9 in Figs 


obvious that the energy absorbed by both types of atoms from their collision with 
Mev.8.25 Mev/ion while that absorbed from La ions is 5.87 Mo ions amounts to  







 
 


• The absorbed energy by U and O atoms is equivalent 
to 5.92% and 12.15% of the total kinetic energy 
( ۹۹.۲Mev and   ٦۷.۸ Mev) of Mo and La ions, 
respectively. Moreover, it should be noticed that the 
position and amplitude of the collision resonance 
peaks from both ions are different and characterize 
the type of fission fragment.  







 Phonon Production 
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           0                            Target Depth                15µm                                                     
               Fig.(11): Phonons distribution curve for 
                      Mo ions and recoils                                                      0                Target Depth            15µm 


•                                                                          Fig.(12): Phonons distribution curve for  
•                                                    La ions and recoils 


 
•  Energy to phonons – target depth distribution curves for Mo and La ions are shown 


in Figs 11 and 12. It is obvious from the results that the energy given as phonons 
from the collision of recoils is extremely higher than that from ions. Phonon energy 
results from non-displacement collisions of U and O recoils. When the energy of 
recoils is below that of the displacement energy of the target atoms (Ed = 25 and 28 
ev for U and O atoms, respectively) non-displacement collisions take place and the 
energy is lost as heat (phonons). Phonon production from recoils resulted from Mo 
and La ions were calculated at 2.23% and 5.43% of the total kinetic energy of both 
ions, respectively.                                                                                                                                                                                                                                              







•  Damage resulting from fission fragments 
• Recall that the total number of displacements resulted from Mo ions 


amounted to 5.38 x 104 recoils/ion and vacancies/ion while that 
produced from Lanthanum ions were 8.93 x 104 recoils/ion and 
vacancies/ion. The released recoils from neutrons were extremely small 
if compared with Mo or La ions. The actual number of produced 
recoils is much higher than the given values since the number of fission 
fragments resulted from the fission process is unbelievably high and 
can be given in the following section.  


• The fission rate (Rf) resulting from 4% enriched UO2 pellets stacked in 
3.658 m (8) active fuel length can be calculated from the equation: 


• Rf  =   0.04 (Σf Φth V) 
• Where, Σf, Φth and V are the macroscopic fission cross-section, the 


thermal neutron flux and the volume of UO2 in the fuel rod, 
respectively. The macroscopic fission cross-section is calculated from 
the density of UO2 (ρ), Avogadro's number (No) and the molecular 
weight of UO2 (M) as well as its microscopic fission cross-section (σf), 
respectively. Hence, Σf = (ρNo/M) σf. The following values are given for 
these parameters; ρ (10.4 g cm-3), No (6.02 x 1023 atom/mol), M (267 g), 
σf (380 b), Φth (4.5x1013 n/cm2s(8) and V (cm3). For 0.819 cm diameter 
pellet and 365.8 cm length fuel rod the volume of the fuel rod is 192.9 
cm3. Using the above given values the in the equation the Rf is 
calculated at 7.735 x 1016 fissions/s. For 4% enriched fuel the 
resulting fission rate is 3.1 x 1015 fissions/s.  







     Since each fission process produces two fission fragments (Mo & La) 
and 2.5 neutrons the number of fission fragments produced per 
second  is 3.1 x 1015 /s for each Mo and La as well as 7.75 x 1015 /s 
for neutrons. As given above the number of recoils produced from 
Mo and La ions is 5.38 x 104 recoils/ion and 8.93 x 104 recoils/ion, 
respectively. The corresponding value for fast neutrons is 36.2 
recoils/neutron. This value may be considered negligible. However, 
the total number of recoils produced by the fission products per 
second is 1.67 x 1020 and 2.77 x1020 for each  Mo and La recoils 
and 2.81 x 1017 for neutrons, respectively. This rate of recoil 
production is considered very high from the point of view of the 
formation of interstitials in the UO2 matrix since for a reactor working 
time of about 1.5 years (4.73 x 107 s) the number of interstitials 
becomes extremely high. For example the total interstitials resulting 
from La becomes 1.31 x 1028 recoils per fuel rod. The values for Mo 
and neutrons are 7.9 x 1027 and 1.33 x 1025, respectively. Because 
of replacement of recoiled U and O atoms during irradiation and 
annealing of part of recoils at the reactor operating condition, the 
situation in the fuel materials becomes very bad.  


 
    
 







•   Fuel behavior and post irradiation examination (PIE) 
•      Materials in a high radiation environment (such as a reactor) can undergo 


unique behaviors such as swelling, and non-thermal creep. If there are nuclear 
reactions within the material (such as what happens in the fuel), the 
stoichiometry will also change slowly over time. These behaviors can lead to 
new material properties, cracking, and fission gas release. As the fuel is 
degraded or heated the more volatile fission products which are trapped 
within the uranium dioxide may become free (8). As the fuel expands on 
heating, the core of the pellet expands more than the rim which may lead to 
cracking. Because of the thermal stress thus formed the fuel cracks, the cracks 
tend to go from the centre to the edge in a star shaped pattern. 


•      The expansion of the core of the fuel pellet will result in its contact with the 
zircaloy cladding material. On prolonged irradiation time, reaction between 
the fuel and the clad will result in buckling the fuel rod. The distortion in the 
fuel rods results in blocking the cooling channels end consequently affects 
considerably the heat transfer system of the reactor.  


•      In order to better understand and control these changes in materials, these 
behaviors have to be studied. A common experiment to do this is post 
irradiation examination, in which fuel will be examined after it is put through 
reactor-like conditions. Due to the intensely radioactive nature of the used fuel 
this is done in a hot cell. A combination of nondestructive and destructive 
methods of PIE is common methods for testing radioactive materials (9). 


•      The PIE is used to check that the fuel is both safe and effective. After major 
accidents the core (or what is left of it) is normally subject to PIE in order to 
find out what happened. In addition to the effects of radiation and the fission 
products on materials, a need to consider the temperature of materials in a 
reactor, and in particular, the fuel is required(10 -12). 


 


                        







CONCLUSION 
• The study of the processes involved in fuel material during operation of 


pressurized water reactor showed several important results. The fission of 
4% enriched UO2 releases two fragments and 2.5 neutrons with high 
energy. Lanthanum and molybdenum fission products with kinetic energies 
99.2 Mev and 67.8 Mev, and neutrons with 2 Mev collide with UO2 with 
the release of energetic U and O recoils. The ionization and phonon 
production processes which are responsible for the absorption of more than 
95% and 87% of the total energy of Mo and La fission products are 
irrelevant if compared with the collision events since most of the energy is 
released as heat. In the collision process the ejected U and O atoms or 
recoils reside in interstitial places in the matrix of the fuel material. The 
calculated number of recoils introduced in UO2 per fuel rod at reactor 
working time of 1.5 years is 7.9 x 1027, 1.31 x 1028 and 1.33 x 1025 for Mo, 
La, and neutrons, respectively. The extremely high value of recoils in the 
fuel results in the creation of considerable internal stresses, enhances crack 
formation, and causes cracking of the pellets. These processes as well as 
the release of gaseous fission products in the primary cycle of PWR should 
be considered seriously in handling fuel materials. Post irradiation 
examination of irradiated fuel rods is a must to understand and avoid fuel 
damage resulting from fission products.  
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تأثير أشعة جاما في الخصائص الوظيفية ألغشية 
 جلوتين الحنطة وزين الذرة القابلة لألكل
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.اإلحيائية والتقاناتقسم علوم األغذية / كلية الزراعة جامعة بغداد  العراق -بغداد/ وزارة الزراعة               
 


 







 


 







أدى القلق المتنامي في العقود األربعة األخيرة حول النمو الشديد في اس�تعمال الم�واد  
الخامل���ة واللدائني���ة ف���ي تعبئ���ة وتغلي���ف الم���واد الغذائي���ة وغيره���ا، فض���الً ع���ن حاج���ة 
المستهلكين ألغذية ذات نوعيات أفضل وعمر خزن  أطول، وب�الترابط م�ع االحتياج�ات 
البيئية لتقليل كمية العبوات الصناعية غير القابلة للتحلل االحيائى، الى زي�ادة االهتم�ام 


  ].1[في تحضير األغشية القابلة لألكل والتحلل االحيائي من البوليمرات الطبيعية 


إن األغش��ية القابل��ة لالك��ل والتحل��ل اإلحي��ائي يمكنه��ا أن ت��وفر أفض��ل الف��رص 
لحل مشكلة التل�وث البيئ�ي طالم�ا ان قابليته�ا عل�ى التحل�ل اإلحي�ائي وتوافقه�ا 


البروتينات ، بوليمرات عضوية طبيعية تمتاز بقابليتها على . مع البيئة مؤكدة
 ]. 2[تشكيل األغشية فضالً عن وفرتها وطبيعتها المتجددة 







أستعملت العديد من البروتينات كالجالتين والكازين وبروتينات الشرش والصويا 
 ] 3[وجلوتين الحنطة وزين الذرة في تحضير األغشية القابلة لألكل 


لك��ن معظ��م المعلوم��ات المتعلق��ة به��ذه األغش��ية مس��جلة تح��ت ب��راءآت اخت��راع، 
ونتيج�ة ل�ذلك ف�أن البيان��ات الموض�وعية والكمي�ة ح��ول خص�ائص ه�ذه األغش��ية 


 ]. 4[وطرائق تحضيرها تعد نادرة ومحدودة 


استعملت العديد من األغش�ية المص�نعة م�ن البروتين�ات ف�ي تغلي�ف المنتوج�ات 
الغذائية على نطاق تجاري كأكياس النقانق م�ن الك�والجين وكبس�والت األدوي�ة 


 ]. 5[من الجالتين وغيرها 







خص���ائص جل���وتين الحنط���ة الهام���ة كالتماس���ك والتالص���ق والمطاطي���ة، يمك���ن أن 
فه�و أكب�ر  (Zein)أم�ا ال�زين ]. 4[تس�اعد ف�ي تش�كيل األغش�ية القابل�ة لألك�ل 


وأهم بروتينات الذرة الصفراء وهو ب�روتين ال�ذرة الوحي�د ال�ذي ين�تج عل�ى نط�اق 
ويمتاز الزين بقابليته على تشكيل أغش�ية عديم�ة الطع�م والرائح�ة، متين�ة . تجاري


والمعة وصافية ومقاومة للماء والدهن، ولهذا فأن له استعماالت ص�ناعية عدي�دة 
]6 .[ 


استعملت أشعة جاما في معاملة األغشية البروتينية أو المحاليل المكون�ة له�ذه 
 Ghorpadeاألغش��ية بغي��ة الت��أثير ف��ي خصائص��ها الوظيفي��ة، فق��د ق��ام 


بمعاملة أغشية معزول ب�روتين الص�ويا بُج�رع م�ن أش�عة جام�ا ] 7[وجماعته 
كيل��وجراي فالحظ��وا ع��دم ت��أثر ق��وة الش��د وق��يم  30 – 5تراوح��ت ب��ين 


 . االستطالة بالمعاملة اإلشعاعية







بمعامل���ة محالي���ل الك���ازين المكون���ة ]. ۸[وجماعت���ه  Braultبع���د ذل���ك ق���ام 
كيل�وجراي فحص�لوا  20 – 1لألغش�ية بُج�رع م�ن أش�عة جام�ا تراوح�ت ب�ين 


عل��ى أغش��ية متماس���كة وقليل��ة ال���ذوبان ف��ي الم���اء وع��زوا ذل���ك ال��ى التش���ابك 
الحاص��ل ب��ين السالس��ل البروتيني��ة بفع��ل  (Cross-linked)التص��البي  


 . المعاملة اإلشعاعية


وقام باحثون آخرون بمعامل�ة المحالي�ل المائي�ة للكازين�ات وبروتين�ات الش�رش 
 128 – 4ومع�زول ب�روتين الص�ويا بُج�رع م�ن أش�عة جام�ا تراوح�ت ب�ين 


كيل���وجراي، فحص���لوا عل���ى أغش���ية بروتيني���ة معقم���ة ومتماس���كة ومش���بكه 
(Cross-linked)  وثابت��ة(Self-standing)  وقابل��ة لألك��ل


وذات قابلية جيدة لالنثقاب وشحيحة الذوبان في الماء و النفاذي�ة لبخ�ار الم�اء 
، وبينوا ان المعاملة بأشعة جاما هي المسؤولة عن التشبيك من خ�الل تش�كيل 


ب�ين السالسـ�ـل  (Bityrosine Bridges)جسور ثنائية التيروس�ين 
  ].9،10[الببتيدية للبروتين  











ان اله��دف م��ن ه��ذه الدراس��ة ه��و 
بي���ان الت���أثيرات المحتمل���ة ألش���عة 
جام���ا ف���ي الخص���ائص الوظيفي���ة 
لألغش�����ية القائم�����ة بح�����د ذاته�����ا 
والمحض��رة م��ن جل��وتين الحنط��ة 
وزين الذرة، لما له�ذه الخص�ائص 
م����ن أهمي����ة ف����ي تحدي����د طبيع����ة 


 .االستعمال الالحق لهذه األغشية











. تم تصنيع أغشية قابلة لالكل والتحلل االحيائي من جلوتين الحنطة وزين ال�ذرة 
] 4[وجماعت���ه  Gontardص���نعت أغش���ية جل���وتين الحنط���ة حس���ب طريق���ة 


( م�ل م�ن االيث�انول  45ج�رام م�ن جل�وتين الحنط�ة و 7.5وتشكل الغشاء م�ن 
وأكمل  (plasticizer)جم من الجليسيرول كملدن  1.5و%)  ۹٥تركيز 


ال�ى  (pH)مل بالماء المقطر بعد ض�بط األس الهي�دروجيني  100الحجم الى 
وتم صب المحاليل في قوالب زجاجية أعدت لهذا الغرض، ثم نزعت األغشية  4


  .من القوالب بعد جفافها


 Wellerو Gennadiosوتم تصنيع أغشية زين الذرة حسب طريقة 
م�ل م�ن  60جم م�ن ب�روتين زي�ن ال�ذرة و  10، وتشكل الغشاء من ]11[


وت��م ص��ب المحالي��ل . ج��م م��ن الجليس��يرول 2و%) 95تركي��ز ( االيث��انول 
 . وتجفيفها كما ذكر في أعاله


  30– 0عومل�ت األغش�ية المص�نعة بُج�رع م�ن أش�عة جام�ا تراوح�ت ب�ين 
الت�ي يس�تعمل   (Gamma Cell-220)كيل�وجراي باس�تعمال خلي�ة


 . كمصدر ألشعة جاما 60 –فيها الكوبلت 







ونس���بة  (Tensile Strength)ت���م قي���اس ق���وة ش���د االغش���ية 
 Percentage Elongation at)أس��تطالتها عن��د القط��ع 


Break)  بأس�����تعمال جه�����از(Instron Universal 
Testing Instrument-1122)  حس���ب الطريق���ة القياس���ية


 American Society forللجمعي�ة االمريكي�ة للفح�ص والم�واد 
Testing and Materials كم�ا وص�فها   1987الص�ادرة ع�ام


Aydt  وقدرت نفاذية االغشية لبخار الماء ]. 12[وجماعته(Water 
Vapor Permeability)  حس���ب الطريق���ة القياس���ية للجمعي���ة


كم������ا وص������فها  1989األمريكي������ة للفح������ص والم������واد الص������ادرة ع������ام 
Gontard  وق���درت ذائبي���ة االغش���ية ف���ي الم���اء حس���ب ]. 3[وجماعت���ه


 ].2[وجماعته  Rhimالطريقة التي وصفها 


أج��ري التحلي��ل اإلحص���ائي للنت��ائج المستحص��لة باس���تعمال التص��ميم العش���وائي 
، وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار أقل ف�رق (CRD) الكامل


باس��تعمال البرنامـ��ـج  ۰.۰٥و  ۰.۰۱عل��ى مس��توى احتم��ال  (LSD)معن��وي 
 .  (SAS, 2001)[13]الجـاهز 











 تأثير المعاملة بأشعة جاما في قوة الشد واالستطالة والنفاذية لبخار الماء والذائبية): 1(جدول 
 .في الماء ألغشية جلوتين الحنطة       


الجرعة اإلشعاعية  ت
 )كيلوجراي(


ميجا (قوة الشد 
 * )باسكال


االستطالة عند 
 *(%)القطع 


في الماء  الذائبية
(%) 


 لبخار الماء  النفاذية
ملم .يوم.2م/ ملم.جم(


 )زئبق


1 0 8,24 8.2 27.47c 0.80cd 


2 5 9,26 8.8 25.82cd 0.76d 


3 10 7,13 18.2 24.33d 0.88c 


4 20 5,05 35.6 33.07b 1.05b 


5 30 2,09 50.8 41.26a 1.25a 


LSD (P<0.05) 1,966 0,0822 


 .ال توجد فروق معنوية بين المتوسطات التي تحمل حروفاً متشابهة في العمود الواحد - 
 .تمثل القيم معدل القراءة لمكررين   *







تأثير المعاملة بأشعة جاما في قوة الشد واالستطالة والنفاذية لبخار الماء والذائبية في الماء ألغشية ): 2(جدول 
 . زين الذرة


الجرعة اإلشعاعية  ت
 )كيلوجراي(


ميجا ( قوة الشد 
 *)باسكال


االستطالة عند القطع 
(%)* 


في  الذائبية
الماء 
(%) 


 لبخار الماء  النفاذية
ملم .يوم.2م/ ملم.جم(


 )زئبق


1 0 21.90 7.0 15.60d 0.41d 


2 5 17,78 18.1 14.81d 0.52c 


3 10 15,33 24.3 20.34c 0.56c 


4 20 10,00 42.0 22.38b 0.72b 


5 30 4,85 69.4 26.18a 0.84a 


LSD (P<0.05) 1,422 0,057 


 .   بين المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة في العمود الواحد) 0,05< أ (توجد فروق معنوية  -
 .تمثل القيم معدل القراءة لمكررين   *   











يستنتج من النتائج المتحصلة في هذا البحث إن ألشعة جاما تأثيراً هاماً ف�ي الخص�ائص 
ألغش��ية جل��وتين الحنط��ة وزي��ن ال��ذرة ) الفيزيائي��ة والميكانيكي��ة والحجزي��ة(الوظيفي��ة 


وهذا الت�أثير يمك�ن االس�تفادة من�ه مس�تقبالً عن�د الرغب�ة . القابلة لألكل والتحلل االحيائي
في انتاج أغشية تمتاز بخصائص محددة تالئ�م  االس�تعمال المطل�وب له�ذه األغش�ية ف�ي 


 . تعبئة وتغليف المواد الغذائية والدوائية وغيرها


بالماء بفعل المعامل�ة اإلش�عاعية تع�د خاص�ية مرغوب�ة اذا م�ا عل�م  فزيادة ذائبية األغشية
أن جل���وتين الحنط���ة وزي���ن ال���ذرة وهم���ا بروتين���ان ش���حيحا ال���ذوبان ف���ي الم���اء بس���بب 
محتواهما العالي من الحوامض االمينية غير القطبي�ة، وزي�ادة ذائبي�ة األغش�ية المص�نعة 
منهما في الماء ستساعد في استعمالها على سبيل المثال في تصنيع كبسوالت ال�دواء او 


او االكياس الحامله للمكونات ) Tea bags(اكياس الشاي السريع الذوبان في الماء 
مث�ل كبس�والت ) Pre-weighed ingredients(الغذائي�ة الموزون�ة مس�بقاً 


 Leavening(الفيتامين�ات والعناص�ر المعدني�ة وعب�وات م�واد التخمي�ر والنفاش�ية 
agents (التي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات . 


كما ان زيادة نسبة إستطالة هذه االغش�ية بفع�ل المعامل�ة اإلش�عاعية سيس�اعد أيض�اً عل�ى 
 .استعمالها في  تعبئة  وتغليف المواد الغذائية وخصوصاً في مطاعم االكالت السريعة
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تطور إدارة الموارد المائية في العراق 
 ومعوقاته


 علي محمد جواد               حاتم حميد حسن    
 رئيس جيولوجيين أقدم                 مهندس أقدم      


  وزارة الموارد المائية/ المركز الوطني إلدارة الموارد المائية 







 السلمية لألستخدامات العاشر العربي المؤتمر ۲۰۱۰/كانون األول/۱۲-۱٦
 الذرية للطاقة


۲ 


 على عنه االستغناء يمكن وال بديل له يوجد ال حيث ، عنه غنى ال الذي األساسي العنصر الماء يعد
 . الحية الكائنات لجميع الحياة ستمرت كيل اإلطالق


 هذا ، اإلنسانية المجتمعات تطور مراحل مختلف في مستمر اهتمام محل العنصر هذا كان لذلك  
 تطور ومع . تخزينها وأحيانا واستخدامها المياه مصادر عن البحث على مقتصرا كان االهتمام
 إلى الداعية األسباب من العديد برزت العالم سكان عدد وتزايد النواحي مختلف في وتقدمها البشرية


 االسباب ذهه ومن الحيوي العنصر بهذا االهتمام زيادة
 األرض سطح على )العذبة المياه( ندرة     


 المتساوي غير وتوزيعها     
   استهالكها معدل وتصاعد     


 اإلقليمية النزاعات من العديد ظهور كذلك ، التلوث من البشرية األنشطة من  العديد سببته وما     
 ،وفي بالمياه لالهتمام الدوافع أهم شكلت وغيرها األسباب تلك كل    .المياه مصادر على والدولية


  االهتمام هذا ظل
 وترشيد لها األمثل لالستخدام والهادفة المياه إلدارة الساعية والمفاهيم األساليب من العديد ظهرت 


 مفهوم المفاهيم هذه ،ومن واستدامتها استخدامها وسوء تلوثها من والحد عليها ،والحفاظ االستهالك
  المائية، الموارد إدارة


   ،للمياه المستدامة التنمية مفهوم    
  ،المياه على الطلب إدارة مفهوم    
  إلى وصوال ،المائية الموارد تخطيط    
 .المائية الموارد إدارة في األشمل و األحدث يعد الذي للمياه المتكاملة اإلدارة مفهوم    
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 الذرية للطاقة


۳ 


من التحديات الكبيرة التي تواجهنا  الموارد المائية في العراقيعد موضوع  
بسبب النقص الشديد في واردات نهري دجلة والفرات وقلة سقوط 


ان العراق يعتمد بشكل كبير على المياه السطحية وان معظم  .االمطاروالثلوج
موارده تأتي من نهر دجلة وروافده ونهر الفرات وتستفيد من هذين النهرين 


كما ان الخطة التشغيلية لدول الجوار . البلدان الثالثة تركيا وسوريا والعراق 
تمكنهم من  )تركيا وسوريا وايران(المتشاطئة معنا على نهري دجلة والفرات 


 . السيطرة على كميات المياه الوارده اليها وخزنه


قد بدأ في السنوات االخيرة العمل بمواصفات علمية وفنية واقتصادية الصالح وتحسين الوضع ل
عمل ايضاً على تركيزاستخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط من ال المائي والبد 


وتبطين القنوات ألستغالل المياه الموجودة بشكل افضل وقد تم اتخاذ خطوات جادة رغم 
صعوبة الظروف في مجاالت الدراسات والمسوحات والتصاميم والقيام بالتنفيذ في مجال بناء 
السدود وتبطين القنوات االروائية واعمال كري االنهر والمجاري المائية اضافة الى االهتمام 


   بصيانة السدود والمنشات الهيدروليكية
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 الذرية للطاقة


٤ 


واكبت ادارة الموارد المائية في العراق التطور الحاصل في الدول المتقدمة خالل السنوات 
القليلة الماضية فأدخلت احدث االجهزة والتقنيات في عمليات الرصد الهيدرولوجي اذ أنشأت 


محطة مختلفة لقياس المياه والرسوبيات والتوصيلية الكهربائية والثلوج وسرعة المياه   ۸٦
والتي تستلم نتائجها عبر القمر الصناعي في المحطة المركزية ليتسنى ألصحاب القرار اتخاذ 


  . التدابير الالزمة في وقتها المناسب


محطات متطورة لرصد مناسيب المياه الجوفية في االحواض والخزانات  ٥كما تم  انشاء 
لتغطي عموم خزانات  محطة ۳۰۰لغاية  المائية الجوفية المختلفة والعمل جار على زيادتها


  المياه الجوفية
   و تم انشاء العديد من قنوات الري والبزل والتصاميم لغرض الوصول الى افضل نظام اروائي
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٥ 


 : تطور إدارة الموارد المائية
ينقسم موضوع إدارة الموارد المائية الى قسمين رئيسين وهما إدارة الموارد 
المائية السطحية وإدارة الموارد المائية الجوفية ويعمل كليهما وفق منظومة 


منفردة لذا تطلب إدخال عناصر ووسائل جديدة على اإلدارة المائية لتحقيق أهداف 
اإلدارة المتكاملة للموارد المائية كتحديث وسائل اإلتصال وتقنيات جمع البيانات 


  المائية، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمياه واستخداماته


بوش��ر برص��د المعلوم��ات المناخي��ة والهيدرولوجي��ة م��ن قب��ل دوائ��ر ال��ري ف��ي الع��راق من��ذ ع��ام 
لغ��رض تقي��يم واردات الم��وارد المائي��ة الس��طحية ف��ي الع��راق والس��يطرة عليه��ا خ��الل  ۱۹۱۸


موس��مي الش��حة والفيض��ان إذ أنش��ىء ع��دد م��ن المحط��ات عل��ى األنه��ار لتس��جيل مناس��يب المي��اه 
ت��م الب��دء بإنش��اء المحط��ات المناخي��ة وع��دد م��ن   ۱۹٥٦بواس��طة المس��طرة المتري��ة وف��ي ع��ام 


المحطات لرصد الثلوج وتم ت�دوين المعلوم�ات المرص�ودة ف�ي الدراس�ات المعني�ة وبتق�دم ال�زمن 
 .تم إستبدال عدد من المحطات بأخرى أكفأ )  ۱۹۸۰عام (
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٦ 


ونظرا لزيادة أهمية الرصد والقياس الهيدرولوجي على حوضي دجلة  ۲۰۰٤إبتداء من عام 
والفرات وألهمية إنشاء نظام للمراقبة اليومية ينعكس إيجابيا على السياسة التشغيلية 


للخزانات في العراق ونقلها مباشرة الى موقع إتخاذ القرار المناسب في وقت مناسب السيما 
 ۱۰٥محطة لقياس مناسيب المياه  من أصل  ٦٤في حاالت الشحة أو الفيضان فقد تم انشاء 


محطات لقياس كمية  ۱۰محطة موزعة في مواقع مختلفة على حوضي دجلة والفرات و
 ۳محطة ، كما انشأت  ٥٥الرسوبيات والملوحة والحامضية واالوكسجين المذاب من أصل 


محطات،  ويتم العمل االن  ۸محطات لقياس كمية الثلوج في المناطق الجبلية من اصل 
ان المحطات الحديثة المنجزة او تلك التي في .مواقع لقياس سرعة المياه في األنهار ٥لتهيئة 


ويتم استالمها في )  Meteosat 07( طور االنشاء تقوم بارسال البيانات الى القمر 
 المحطة المركزية
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۷ 


ان إستراتيجية الري منذ بداية القرن الماضي كانت مبنية على  أساس درء خطرالفيضان 
  وتوزيع المياه اذ  تم إنشاء مفاصل مهمة من البنى التحتية للسيطرة على المياه


بدأ التفكير بإنشاء السدود والخزانات نهاية الخمسينات إلستيعاب الفيضانات وخزن المياه 
 وإعادة تنظيم إطالقها إضافة الى انتاج الكهرباء كناتج ثانوي 
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 الذرية للطاقة


۸ 


لغرض ان تكون هناك إدارة متوازنة لتوزيع المياه على المستفيدين في البلد فقد انشأت مجموعة 
من الخزانات والنواظم للسيطرة إذ هناك ستة سدود منفذة واخرى مقترحة وسدتان تحويليتان 


 مسطحات مائية ٨رئيستان وعدد من السدات المنفذة واخر مقترحة وتحققت لدينا 
 ) ٣مليار م(الخزن الحي  ) ٣مليار م(الخزن الميت  ) ٣مليار م(الخزن االعلى اسم الخزان


 ١٠.٤١ ٠.٧٠ ١١.١١ سد الموصل
 ٦.١٠ ٠.٧٠ ٦.٨٠ سد دوكان
 ١.٣٤ ٠.١٦ ١.٥٠ سد العظيم


 ٢.٥٠ ٠.٥٠ ٣.٠٠ سد دربندخان
 ٢.٣٠ ٠.١٠ ٢.٤٠ سد حمرين
 ٧.٥١ ٠.٧٧ ٨.٢٨ سد حديثة


 ٤٠.٢٠ ٣٩.٦٠ ٧٩.٨٠ بحيرة الثرثار
 ٢.٥٨ ٠.٧٤ ٣.٣٢ بحيرة الحبانية


 ٥٩.٣٤ ٤٣.٢٧ ١٠٢.٦١ المجموع
خزنآ )  ٣م( مليار  ٢٦أما بحيرة الرزازة فتستوعب الزيادة من الفيضانات االستثنائية وبخزن اقصى 


  .ميتآ
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 الذرية للطاقة


۹ 


كيفية توزيع مياه الري على قنوات  يرينالخزانات ونواظم السيطرة المائية وقنوات الري والبزل الرئيسة في العراق ا مخطط
مختلفة وصوال لتحقيق أفضل ادارة لموارد المياه السطحية وكيفية السيطرة على المجاري المائية من خالل شبكة عمالقة 


 . اال أن هذا اليتصف بالضرورة بنجاح التوزيع ما لم يكن هناك موارد ثابتة.تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب
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 الذرية للطاقة


۱۰ 


الوارد المائي لنهر دجلة ومدى التذبذب بين سنة و أخرى وعدم وجود التناظر في حقبة زمنية واحدة اذ يالحظ في 
سنة من التسجيالت مما يتوجب  ۷۰السنوات العشرة االخيرة تكرار الشحة الكثر من سنة وهذا نمط لم يسبق حدوثه منذ 


أخذ هذه الظاهرة في حسابات الخطط التشغيلية للموارد المائية بما ينظم عملية استغالل المياه و توزيعها بشكل أمثل 
                                              . ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸واالشارة الى تأثير سنتي الشحة 
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 الذرية للطاقة


۱۱ 


اخ��تالف مت��راكم االي��رادات لموق��ع مخت��ار يتمث��ل بمق��دم س��د الموص��ل وال��ذي يعط��ي مؤش��را واض��حا ب��ين المع��دل الع��ام والس��نة 
 .الفيضانية والسنتين األخيرتين 
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۱۲ 


وا ما نوعية المياه فان لم تكن هناك مشاكل حاليآ في الواردات النوعية لمياه نهر دجلة االان مثل هذه المشكالت 
  .موجودة في الواردات القادمة الى نهر الفرات
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۱۳ 


لقد اجريت العديد من الدراسات الهيدروجيولوجية في العراق قام بتنفيذها شركات اجنبية : وأما إدارة الموارد المائية الجوفية 
ان الدراسات المنجزة شملت اجزاء واسعة من القطر اال .او شركات محلية ومؤسسات الدولة التابعة الى وزارة الموارد المائية 


لقد شهد القطر في .انها بقيت دون ان تلعب دورا رئيسا في ادارة موارد المياه الجوفية بسبب المتغيرات التي تعرض لها البلد 
العقدين الماضيين جملة متغيرات في مجال المياه الجوفية تمثلت بالسحب المفرط للمياه الجوفية في احواض متعددة من العراق 
مما ادى الى انخفاض في مناسيب المياه الجوفية في تلك االحواض كما يظهرادناه اذ يتضح مقدار اإلنخفاض المتوقع حصوله 


  أمتار في بعض المناطق ۸و  ٦في حوض تكريت سامراء باستخدام الموديل الرياضي والذي تراوح مابين  ۲۰۱۲لغاية عام 
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۱٤ 


  من ضمن خطة  ادارة موارد المياه الجوفية واهدافها مايأتي


  التقييم النوعي للمياه الجوفية_
ويهدف الى تحديد أستخدامات المياه وفق طريقة معدة حديثا تعتمد محددات استثمار المياه الجوفية وباستخدام نظم المعلومات 


الجغرافية ودمج المحددات للغرض المنوي استخدامه بعد حساب مؤثرية كل عنصر محدد وصوال لتحديد صالحيتها بشكل 
   EC ,  SAR = [Na] ÷ [(Ca + Mg)/2]½,   Soluble sodium percent (SSP)  كامل


Na % =  {(Na)/ (Na+Ca+Mg+k)} x100,   Chloride,  Sulphate            
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۱٥ 


تقسيم الخزان المائي الجوفي إلى وحدات سيتم : المراقبة النوعية للمياه الجوفية_ 
فرعية من أجل اختيار مجموعة  من اآلبار لغرض متابعة متغيرات مياهها النوعية 
 وهل هي في حالة توازن ام تلوث ام تحسن للحد من مظاهر المسيئة للمياه الجوفية 


لغ��رض ان تك��ون هن��اك إدارة س��ليمة للمي��اه الجوفي��ة الب��د م��ن : التقي��يم الكم��ي للمي��اه الجوفي��ة_ 
معرفة وحساب الخزين المتجدد والثابت للمياه الجوفية  فهناك قيم قد تبدو معتم�دة لكمي�ة المي�اه 
المتج��ددة اال ان حج��م الخ��زين الثاب��ت للمي��اه الجوفي��ة يتب��اين ب��ين دراس��ة واخ��رى والحج��م ف��ي 


إن إيجاد طريق�ة لحس�ابات ادق .  عموم الخزانات الجوفية في العراق غير متفق عليه لحد اآلن
لخ��زين المي��اه الجوفي��ة الثاب��ت باس��تخدام االدوات الحديث��ة المتمثل��ة ب��نظم المعلوم��ات الجغرافي��ة 


إذ إن حس�اب . سوف يغنينا عن الحسابات القديم�ة وي�وفر ف�رص افض�ل الدارة المي�اه الجوفي�ة 
كمي��ة المي��اه الجوفي��ة وباس��تخدام طريق��ة مس��تحدثة ولك��ل ح��وض هي��دروجيولوجي ف��ي الع��راق  


 .وفق التقنيات الحديثة سيمكن من خاللها  وضع خطة بعناية الستثمار المياه الجوفية 







 السلمية لألستخدامات العاشر العربي المؤتمر ۲۰۱۰/كانون األول/۱۲-۱٦
 الذرية للطاقة


۱٦ 


ان انشاء  شبكة آبار مراقبة في كل خزان مائي جوفي أو جزء منه يهدف ال�ى : شبكة المراقبة_
وق��د . رص��د أوض��اع وأداء ه��ذه الخزان��ات ف��ي ض��وء اإلس��تثمار وم��ن ث��م الح��د م��ن االس��تنزاف 


ف�ي خم�س خزان�ات تق�ع ف�ي خم�س محافظ�ات  الجوفي�ة المي�اه خمسة آبار لمراقب�ةباشرنا بإنشاء 
وه��ي األآن قي��د العم��ل لتش��كل المرحل��ة االول��ى آلب��ار مراقب��ة تنتش��ر عل��ى عم��وم الع��راق وبك��ل 


تق��اس بش��كل آل��ي ومب��رمج وبش��كل ي��ومي و ستش��كل خزانات��ه الجوفي��ة وإن اب��ار المراقب��ة ه��ذه 
البيان��ات المتأتي��ة م��ن عملي��ات الرص��د عل��ى نح��و يمك��ن م��ن تخزينه��ا عل��ى ملف��ات الحاس��وب 


ان إنشاء هكذا .. واسترجاعها منها و االحتفاظ في جميع األوقات بنسخ ورقية وحاسوبية مساندة
آبار سوف يعطي بوضوح التذبذب الحاص�ل ف�ي مناس�يب المي�اه الجوفي�ة وبالت�الي س�وف ن�تمكن 


كما ان القراءات الدورية لآلب�ار س�وف تك�ون .من الحد او االستمرار في إستثمار المياه الجوفية 
لبن��ة اساس��ية ف��ي إع��داد نم��اذج رياض��ية للمي��اه الجوفي��ة ف��ي جمي��ع الطبق��ات واس��عة اإلمت��داد 
وألحواضها  المائية من أج�ل التنب�ؤ بطاقته�ا تح�ت احتم�االت ض�خ مختلف�ة إذ تش�كل الم�وديالت 


  .الرياضية للمياه الجوفية أحد اهم الوسائل في إدارة موارد المياه الجوفية وإستدامتها 
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۱۷ 
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۱۸ 
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۱۹ 


2035 2030 2025 2020 2015 2007 Unit Item 
 


47887 Million m3 Total Demand 


61.498 55.158 48.99 43.089 37.532 29.628 Million السكان 
 
 1616 m3/Capita 


Water Demand per 
Capita 


؟؟؟؟؟؟اذا ما افترضنا ان الواردات المائية ستبقى ) حد الظمأ(ام ستنخفض حصة الفرد دون حد الفقر المائي  
ستصل حصة الفرد  ۲۰۳۰مليون في عام  ٥٥بليون وان عدد النفوس سيصل الى مايزيد عن ال ٥٥بحدود 


 !!!!!بحدود الفقر المائي 
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۲۰ 


   ويمكننا التغلب عليهافي إعاقة التطور  المسببات الكميةإذا ما أخذنا :معوقات التطور 
 )  تم انشاء شعبة لألرشاد المائي مؤخرا وبدأت نممارسة مهام عملها( الترشيد والتوعية المستمرين 


 استخدام اساليب حديثة في األرواء لتقليص حجم المياه المستخدمة
 وضع الضوابط التي من خاللها نستطيع الوصول الى الحدود التي يمكننا من خاللها إستدامة المياه 


 إدارة العرض ليشمل كافة األنشطة الالزمة و تنمية الثروات
تحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها وإستثمارها من جهة وإدارة الطلب ليشمل كافة اآلليات الالزمة لتحقيق  


 المستويات واألنماط األفضل إلستعمال المياه، و التخطيط على موازنة آلياتهما ،
التي تزداد رداءة نتيجة الواردات القادمة من دول المنبع أم نتيجة األستخدامات الحالية  النوعيةوإذا ما نظرنا الى 


 ولغرض مواجهة هذه المعوقاتللمياه 
ايجاد السبل الكفيلة لزيادة  حجم العرض ومواجهة الطلب،لذا نرى إنه ال استيراد المياه هو حال وال اذابة الجليد  


مع (وال نتوقع وصول الدول المتشاطئة إلتفاق بشأن توزيع حصص المياه السطحية والجوفية على حد سواء 
 )  أهميته


 األستخدام األمثل لموارد المياه ووقايتها من التلوث
التي بدات تنتشر في جميع بلدان العالم ومن هذه التقانات هي التقانات النووية المستخدمة  بالتقاناتوانما الحل هو 


لالغراض السلمية ونحن نجد من ان الهيئات والمنظمات العربية منها او الدولية معنية بالموضوع فالنزال النمتلك 
الوسائل للوصول الى هذه التقنية فتحلية المياه هي احدى الوسائل التي تساهم في الحل والتخلص من المظاهر 


السلبية التي تعيق نشاطات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من التلوث كما أن لهذه التقنيات ابعادا كبيرة في 
حسابات الخزين وأصل المياه وتلوثه والحد منه والعالقة مابين المياه السطحية والجوفية والرشوحات المحتملة 


   .لبعض السدود وقنوات الري وتحديد أسباب ارتفاع المياه الجوفية وغيرها
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۲۱ 


  االستنتاجات
ن الموارد المائية في العراق مرتبطة بكمية االمطار والثلوج التي تتساقط في أحواض إ_  ۱


األنهار الرئيسة  و بالسياسة التشغيلية للسدود والخزانات المقامة في اعالي االنهر المشتركة 
في كل من تركيا وسوريا وايران و بتطوير المشاريع التخزينية واإلروائية حيث أثرت سلبيا 


على الواردات الداخلة لالراضي العراقية وسيزداد هذا التاثير مستقبال، مسببآ ) كما ونوعا (
 .حصول عجز مائي في الوارادات


تسعى إدارة الموارد المائية في العراق الى تطوير الكادر العلمي والتقاني، وإذ ال يوجد _  ۲
تأثير ناتج من سوء إدارة المياه على التوزيع العادل وإنما سوء تفاوت الواردات المائية 


لسنوات عديدة ،فالبد من تعزيز االمن المائي للعراق من خالل اإلدارة المتكاملة للموارد 
وتقليص  المائية ودعم خطط اإلستثمار وترشيد المياه وتطوير مصادرها السطحية والجوفية


هدرها الى ادنى حد ممكن من خالل تبني مختلف السياسات والتدابير الالزمةإلستثمارها 
 .االمثل


تعاني ادارة الموارد المائية من عدم ادخال التقانات الحديثة المتمثلة باستخدامات الطاقة _  ۳
الذرية لالغراض السلمية رغم دخول احدث األجهزة والتقانات  المتطورة االخرى في 


   .القياسات والرصد
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


• Ionizing radiation is known to produce 
deleterious effects in the living 
organisms. 


 


Background 


Ahmed M. Zahran 
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  Materials and methods 
Ocimum sanctum  hydroethanolic extract was given to 
animals by stomach tube in a dose of 100 mg/kg body 
wt for 24 successive days throughout exposure to 
gamma radiation. Meantime, animals were subjected 
to fractionated whole body gamma-irradiation; 
instalment as 1Gy every three days up to total dose of 
8 Gy. Rats were sacrificed at either 1, or 15 days after 
last dose of radiation. 
 


 


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


Ahmed M. Zahran 
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Enhancement of thiobarbituric acid reactive substances 
(TBARS) contents and xanthine oxidase (XO) activity; 
concomitant with depletion of antioxidant enzymatic 
activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) 
and glutathione peroxidase (GSH-Px) in the blood and 
liver tissues as well as depletion of plasma flavonoids 
concentration are characteristic observations in gamma-
irradiated rats. Moreover, disturbances in glutathione 
(GSH/GSSG) homeostasis were also observed. 
Supplementation of Ocimum sanctum hydroethanolic 
extract to animals exhibited an improvement in the 
examined parameters. 


 
 


 


RESULTS 


Ahmed M. Zahran 
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالعراق


Conclusion 
Shifting the redox environment toward a more 
reducing one, through dietary manipulation with 
Ocimum sanctum hydroethanolic extract may 
potentially attenuate the degenerative processes 
associated with oxidative stress induced by 
gamma-radiation exposure. 
 


Conclusion 


Ahmed M. Zahran 
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Thanks  


Ahmed M. Zahran 
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 فواز كردعلي. د      جاناتمصدق . د
 
 


تثبيت اآلزوت الجوي بواسطة فول الصويا الملقح على دفعات 
والمزروع تحت نظام الري التسميدي الحيوي باستخدام تقنية 


 ١٥اآلزوت ـ 
  
     


Tenth Arab conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Republic of Iraq 12-16 December ٢٠ 10. 







 .يعتبر فول الصويا من المحاصيل البقولية المثبتة لآلزوت الجوي
 
إال أنه يحتاج إلى التلقـيح بالسـالالت البكتيريـة المثبتـة لـآلزوت وخاصـة  


 .عند زراعته في أراٍض جديدة لم تزرع سابقًا به
 
ــة   ــإن إجــراء عملي ــى ســورية ف ــد أدخــل حــديثًا إل ــول الصــويا ق وبمــا أن ف


أمــر  Bradyrhizobium Japonicumالتلقــيح بســاللة البكتيريــا
 .ضروري لزيادة كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي تعايشياً 


 
 ما هي أفضل طرائق التلقيح فعالية؟: والسؤال المطروح هو 







فعاليــة حقــن الملقــح البكتيــري الســائل هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقيــيم 
لمحصــول فــول الصــويا ومقارنتهــا بطريقــة عبــر نظــام الــري بــالتنقيط 


الـري أو تلقيح البذور التقليدية المزروعة تحت ظروف الـري بـالتنقيط 
تقيــيم تــأثير الحقــن المتكــرر للملقــح البكتيــري إضــافة إلــى ، بــالخطوط


 .في محصول فول الصويا السائل عبر نظام الري بالتنقيط







 .2003ه 2001تجربتان حقليتان في محطة البحوث الزراعية دمشق 
 .سم 20سم بفواصل قدرها  60جرى إعتيان التربة، قبل البدء حتى عمق  


 Cmol. kg-1 20 وسعة التبادل الكاتيوني –7.9 ٨.٦بين  pHتفاعل التربة 


 dS/m 0.5والناقليــة الكهربائيــة أقــل مــن  % 0.82–0.5المــادة العضــوية 
وقـوام كـغ /مـغ 7.2 – 6.1كغ الفوسفور المتـاح /مغ 30 - 20اآلزوت المعدني 


 .التربة طميية طينية رملية
 


كمحصـــول بقـــولي مثبـــت لـــآلزوت الجـــوي ) Sb171الصـــنف (زرع فـــول الصـــويا 
جـرى تلقـيح البـذور عـن كمحصـول مرجعـي، ) ٧الصنف إزرع (والذرة السورغمية 


مع مياه الري للمعامالت  Bradyrhizobium japonicumطريقة حقن الملقح 
أو بتغطيـــة البـــذور بـــالملقح وفـــق الطريقـــة التقليديـــة للمعـــامالت  المحـــددة لـــذلك


 .األخرى







 20( ٢م 75جهزت أرض التجربة اصوًال وبلغت مساحة القطعـة التجريبيـة 
 .م وذلك للقطع المروية بالخطوط 0.75وبين الخطوط ) م 3.75× م 
أمــا القطــع المرويــة بــالتنقيط فقــد جــرى تركيــب شــبكة الــري المناســبة فيهــا  


خطوط، حيث خصص لكل خط  ٥وبلغ عدد الخطوط في كل قطعة تجريبية 
 .زراعة خط ري واحد


 .نقاطه/ ساعة/ليتر 4بتدفق  50بلغ عدد النقاطات على الخط  
كما زرعت أنابيب قياس الرطوبـة فـي كـل القطـع التجريبيـة وبمسـافة تبعـد  


 م عن النقاطة في الخط المركزي 0.125
أو في وسط الخط المركزي للقطع التجريبية المرويـة بـالخطوط لمحصـولي  


 .الذرة السورغمية وفول الصويا







حـــددت رطوبـــة التربـــة بطريقـــة التشـــتت النيترونـــي وذلـــك فـــي منطقـــة 
ســم فــي الفتــرة مــن الزراعــة  25علــى عمــق (انتشــار الجــذور الفعالــة 


والتي تم التعـرف عليهـا ) سم بعد ذلك وحتى النضج50حتى اإلزهار و 
 .من خالل منحنيات استنزاف الرطوبة


 . ومن ثم جمعت المعطيات وتمت جدولة الري على هذا األساس 
 


رويــت النباتــات عنــد وصــول رطوبــة التربــة فــي منطقــة الجــذور الفعالــة 
من السعة الحقليـة وتمـت مراقبـة كميـة المـاء الواصـلة إلـى  80%إلى 


 .المحصولين من خالل عدادات المياه المربوطة من الشبكة







 :ثالثة طرائق تلقيح وهي 2001تضمنت المعامالت في موسم 
ــالتنقيط   ــري ب ــة ال ــذور مــع اســتعمال طريق ــف الب ــدي بتغلي ــيح التقلي التلق


(SPD)ˇ  حقـــن الملقـــح الســـائل ضـــمن نظـــام الـــري(LSD)ˇ  التلقـــيح
ـــالخطوط  ـــري ب ـــالملقح وال ـــذور ب ـــف الب ـــة تغلي ـــدي بطريق ˇ (SPF)التقلي


ــالخطوط  ــة ب ــا ومروي ــر ملقحــة بالبكتيري ــة الشــاهد غي ــى معامل إضــافة إل
(C). 


 
، وبعد األخـذ بعـين االعتبـار نتـائج الموسـم األول، ٢٠٠٣أما في موسم 


اعتمدت طريقة الري بالتنقيط فقط مع حقن الملقح البكتيري ضمنها كمـا 
 ).١(هو موضح في الجدول 







T1 T2 T3 T4 C1 C2 
حقــــن الملقــــح 
البكتيــــري مــــع 
ميــاه الــري مــرة 
واحــده مباشـــرة 
ـــــــــري  ـــــــــد ال بع


×  ١٠٨بمعدل 
خليــــــــــــــــــــة  ٥


 ١بكتيرية لكل 
 مل


حقن الملقح البكتيـري 
مع ميـاه الـري مـرتين 
كمـــا األولـــى هـــو فـــي 


والثانيــة  T1المعاملــة 
عنــــد مرحلــــة الورقــــة 
الرابعــــــــــــة بمعــــــــــــدل 


خليــــــــــــــــــــة  ٥×١٠٨
مـــل  ١بكتيريـــة لكـــل 


 ملقحولكل دفعة 


حقن الملقح البكتيـري 
مــع ميــاه الــري ثالثــة 
مرات، األولى والثانية 


 كما هو في المعاملة
T2  ــــــــد ــــــــة عن والثالث


مرحلة اإلزهار بمعـدل 
 ١خلية لكل  ٥×١٠٨


 ملقحمل ولكل دفعة 


حقــــن الملقــــح البكتيــــري 
أربعــــة مــــرات مــــع ميــــاه 
الــري الــثالث األولــى كمــا 


 T3هـــــو فـــــي المعاملـــــة 
ــــد  واإلضــــافة الرابعــــة عن
تشــــكل القــــرون بمعــــدل 


ــــــل  ٥×  ١٠٨ ــــــة لك خلي
 ملقحدفعةمل ولكل ١


ــف البــذور  تغلي
بـــــــــــــــــــــالملقح 
البكتيري والـري 


 بالتنقيط


المعاملـــــــــــــــــــة 
الشـــاهد بـــدون 


 بتلقيح


 )٢٠٠٣(وصف لمعامالت التلقيح المتكرر للملقح البكتيري 







ــى شــكل /Nكــغ  ٢٠أضــيف الســماد اآلزوتــي بمعــدل  ــادئ ولكــال موســمي النمــو عل هــا كب
إمــا حقنــًا مــع ميــاه الــري لمعــامالت الــري بــالتنقيط أو نثــرًا ) N 20(%كبريتــات أمونيــوم 


 .لمعامالت الري بالخطوط وذلك لكال المحصولين
 


 إلضــــــافة الســــــــماد اآلزوتــــــي الموســــــــوم وذلــــــك فــــــي مركــــــز  ٢م ١خصصــــــت مســــــاحة 
 بمعــــدل  2SO4(15NH4)كـــل قطعــــة تجريبيــــة وأضــــيف لهـــا الســــماد اآلزوتــــي الموســــوم 


 .٢م/Nغ ٢
 


 .أما بالنسبة للملقح البكتيري فقد تم حقنه عبر حاقنة تناسبية للمعامالت المحددة
 
 3868و  2001لموســـم نمـــو  هـــا/٣م 3627بلغـــت كميـــة ميـــاه الـــري المضـــافة بـــالتنقيط  
بلغــت كميــة الميــاه المضــافة لفــول الصــويا والــذرة الســورغمية . 2003لموســم نمــو  هــا/٣م


 .2001وذلك في المعامالت المروية بطريقة الري بالخطوط لموسم نمو  ها/٣م ٥٩٣٧
 







تم اعتيان المجمـوع الخضـري مـن فـوق سـطح التربـة وذلـك مـن القطـع الموسـومة بـاآلزوت 
وذلـك مـن كـال المحصـولين المثبـت والمرجعـي وذلـك عنـد مرحلـة ) نباتات لكل عينة 4( 15


 .النضج الفيزيولوجي ولكال موسمي النمو
جففـت هـذه األجـزاء علـى درجـة . أفرع وأوراق وقـرون وعـرانيس وبـذورفصلت النباتات إلى 


 .كذلك نسبة اآلزوت الكلي ١٥ْم، طحنت وحللت لتحديد نسبة اإلغناء باآلزوت ـ ٦٥حرارة 
 .باستعمال مطياف اإلصدار الضوئي ١٥-تم تحديد نسبة اإلغناء باآلزوت


واآلزوت المسـتجر مــن  (Ndfa)أمـا اآلزوت الكلــي الممـتص واآلزوت المثبــت مـن الهــواء  
 ,Hardarsonوكفاءة إضافة السماد اآلزوتي فقد تم حسابها وفقًا لطريقة (Ndff)السماد 
1990 


ـــع  ـــة تصـــميم القطاعـــات العشـــوائية  بســـتة مكـــررات وخضـــعت جمي ـــذ التجرب اســـتخدم لتنفي
وفصلت المتوسطات باسـتخدام اختبـار دنكـن  (ANOVA)المتغيرات الختبار تحليل التباين 


 .٥%متعدد المجاالت عند مستوى ثقة 
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RESULTS AND DISCUSSION 







 اآلزوت الكلي الممتص
 ها/كغ


محتوى األنسجة من 
 اآلزوت


% 


 )مادة جافة(اإلنتاج 
 ها/طن


اآلزوت المزاح من 
 التربة


 ها/Nكغ 
 المعامالت


مجموع  حبوب
مجموع  حبوب خضري


مجموع  حبوب خضري
فول  سورغم خضري


 صويا
136.0 a 86.3 bc 5.76 b 1.96 b 2.4 a 4.43 a 124 70 c SPD 


129.5 a 71.8 c 5.73b 1.54 c 2.3 a 4.66 a 137 63 c LCD 


170.2 a 119.0 a 5.92 ab 2.30 a 2.9 a 5.20 a 101 152 b SPF 


163.4 a 95.2 b 6.27 a 2.32 a 2.6 a 4.13 a 116 192 a C 


إنتاج الحبوب والمادة الجافة وٕازاحة اآلزوت ومحتوى األنسجة النباتية من اآلزوت 
 )٢٠٠١(واآلزوت الكلي الممتص 


 ٥%اليوجد فروقات معنوية بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد عن مستوى ثقة 
SPD :التلقيح بتغليف البذور والري بالتنقيط. 
LSD : الل نظام الري بالتنقيطخحقن الملقح البكتيري. 
SPF :التلقيح بتغليف البذور والري بالخطوط. 


C :شاهد 
 


drip 


furrow 







كفاءة 
إضافة 
السماد 
 اآلزوتي


 اآلزوت المستمد من الهواء
Ndfa 


 اآلزوت المستمد
من التربة  


Ndfs 


اآلزوت 
المستمد من 


السماد 
Ndff 


اآلزوت الكلي 
 المعامالت الممتص


 ها/كغ ها/Nكغ  ها/Nكغ  % ها/Nكغ  %


9 b 150 a 67 a 70 c 1.8 b 222 bc SPD 


8 b 137 a 67 a 63 c 1.5 b 202 c LCD 


40 a 129 ab 44 ab 152 b 8 a 289 a SPF 


44 a 58 b 23 b 192 a 8.7 a 259 ab C 


SPD :التلقيح بتغليف البذور والري بالتنقيط. 
LSD : الل نظام الري بالتنقيطخحقن الملقح البكتيري. 
SPF :التلقيح بتغليف البذور والري بالخطوط. 


C :شاهد 
 ٥%اليوجد فروقات معنوية بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد عن مستوى ثقة 


 


تأثير طريقة التلقيح في اآلزوت الكلي الممتص والمستمد من التربة والسماد والهواء وكفاءة إضافة األسمدة 
 ).۲۰۰۱(اآلزوتية لمحصول فول الصويا 


 







 اآلزوت الكلي الممتص
 ها/كغ


محتوى األنسجة من 
 اآلزوت


% 


 )مادة جافة(اإلنتاج 
 ها/طن


 اآلزوت المزاح من التربة
 المعامالت ها/كغ


مجموع  حبوب
مجموع  حبوب خضري


مجموع  حبوب خضري
فول  السورغوم خضري


 الصويا
147 a 45 a 3.85 a 1.01 a 3.8 a 4.4 a 149 69 T1 
132 a 37 a 3.66 a 0.77 a 3.6 a 4.8 a 129 61 T2 
140 a 41 a 3.63 a 0.92 a 3.8 a 4.5 a 156 72 T3 
130 a 35 a 3.41 a 0.72 a 3.8 a 4.9 a 162 64 T4 
113 a 47 a 3.37 a 0.99 a 3.4 a 4.7 a 148 112 C1 
111 a 45 a 3.00 a 0.86 a 3.6 a 5.2 a 153 118 C2 


T1 :حقن الملقح مرة واحدة خالل مياه الري بعد الزراعة. 
T2 : حقن الملقح مرتين األولى كما هو فيT1 والثانية عند مرحلة الورقة الرابعة. 
T3 : حقن الملقح ثالث مرات كما هو في في, T2والثالثة عند مرحلة اإلزهار. 
T4 : حقن الملقح أربع مرات كما هو في T3 والرابعة عند مرحلة تشكل القرون. 
C1 :تغليف البذور بالملقح والري بالتنقيط. 
C2 :شاهد غير ملقح. 


 ٥%اليوجد فروقات معنوية بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد عن مستوى ثقة 
 


 )٢٠٠٣(إنتاج الحبوب والمادة الجافة وٕازاحة اآلزوت ومحتوى األنسجة من اآلزوت واآلزوت الكلي الممتص 







كفاءة 
إضافة 
السماد 
 اآلزوتي


 اآلزوت المستمد من الهواء
اآلزوت 


المستمد من 
 التربة


اآلزوت 
المستمد من 


 السماد


اآلزوت الكلي 
 المعامالت الممتص


 ها/كغ ها/Nكغ  ها/Nكغ  % ها/Nكغ  %
٥ 122 a 64 a 69 1.2 192 a T1 
6 107 a 63 a 61 1.0 169 a T2 
6 108 a 60 a 72 1.3 181 a  T3 
4 100 a 61 a 64 0.8 165 a T4 
7 47 b 29 b 112 1.3 160 a C1 


10 37 c 24 b 118 1.9 157 a C2 
T1 :حقن الملقح مرة واحدة خالل مياه الري بعد الزراعة. 
T2 : حقن الملقح مرتين األولى كما هو فيT1 والثانية عند مرحلة الورقة الرابعة. 
T3 : حقن الملقح ثالث مرات كما هو في فيT1, T2 والثالثة عند مرحلة اإلزهار. 
T4 : حقن الملقح أربع مرات كما هو فيT1, T2, T3 والرابعة عند مرحلة تشكل القرون. 
C1 :تغليف البذور بالملقح والري بالتنقيط. 
C2 :شاهد غير ملقح. 


 ٥%اليوجد فروقات معنوية بين المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد عن مستوى ثقة 
 


تأثير طريقة التلقيح والتلقيح المتكرر في اآلزوت الكلي وكفاءة إضافة السماد اآلزوتي واآلزوت المستمد من 
 )٢٠٠٣(السماد والتربة والهواء لمحصول فول الصويا 







 االستنتاجات
 
 
 
 


أثبتــت تقنيــة حقــن الملقــح البكتيــري مــن خــالل نظــام الــري بــالتنقيط 
جــدارتها وقــدرتها علــى منافســة الطريقــة ) الــري التســميدي الحيــوي(


التقليدية لتلقيح البذور عن طريق التغليف سواء اتبعت طريقة الري 
كمـــا بينـــت النتـــائج ضـــرورة االكتفـــاء  .بـــالخطوط أو الـــري بـــالتنقيط


بإعطاء دفعة واحدة من الملقح ضمن نظام الـري بـالتنقيط للحصـول 
وتعتبـر هـذه الطريقـة قابلـة للتطبيـق فـي . على أعلـى فعاليـة ممكنـة


أي مكــان يســتخدم فيــه الــري بــالتنقيط  لتــوفير االحتياجــات المائيــة 
 .للمحصول
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Biological control of the Date moth Ectomyelois 
ceratoniae  Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) using Sterile 


Insect Technique 


Tenth Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Erbil,  
Republic of Iraq, 12-16/12/2010 


 برنامج المكافحة البيولوجية لحشرة عثة التمر باستعمال تقنية الحشرات العقيمة


 ٢و جودة المديوني بن جماعة   ١محمد الحبيب الذويبي   


 المعهد الوطني للعلوم الفـالحية بتونس: ١
 المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس: ٢







Walnuts 


Dates 


Almonds 


Pistachio nuts 


Pomegranate 


Ectomyelois  ceratoniae 


Orange navel 
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Pest control Strategies adopted in Tunisia to control E. ceratoniae 


* Chemical control 


* Uses of natural enemies 


* Uses of bio-insecticides: Bt 


* Uses of Sexual pheromone: mass trapping 


* Uses of the Sterile Insect Technique 







Biological control program of E. ceratoniae using SIT 


* Objectives 


* Achievements 


* Perspectives 







Program Objectives 


Specific Objectives: To improve date moth Sterile Insect 
Technique for application in oasis and pomegranate orchards 


Overall Objective: To improve IPM in date and pomegranate 
productions 


Financial Support: IAEA 
Collaboration: * National Institue of Agronomic Sciences, INAT 
             * Ministry of Agriculture, Hydraulic Ressources & Fisheries 
             * National center of Nuclear Sciences & Technolgy, CNSTN 
             * National Institute of Agricultural Research of Tunisia, INRAT 







SIT: Basic Concept 


1. Mass Rearing 


2. Radiation 3. Release 







Program Achievements 


Mass rearing 


Reseach on diet composition 


Reseach on mass rearing conditions 


Research on appropriate rearing equipment 


Availability of diet ingredients 


Performances of reared insects 







1. Mass Rearing Achievements 
Diet Composition 


Ingredients % 


Wheat bran 60 
sucrose 12 
Yeast 2.3 
Salt mixture 0.67 
Vitamin C 0.67 
Aureomycine 0.58 
Methyl paraben 0.58 
Lysine 1.2 
Glycerin 12 
Distilled water 10 







1. Mass Rearing Achievements 
Research on appropriate rearing equipment and rearing conditions 


Cupboard with plates  
containing the diet Rearing rotative cages 


Rearing Conditions: 
* Temperature : 25 ± 1° C 
* Relative Humidity: 65 ± 5% 
* Photoperiod: 12 h Light / 12h Darkness  
 


Insect collect system 







1. Mass Rearing Achievements 
Quality of reared insects 


Developmental parameters of laboratory colony:  
 * % Egg hatching 
 * Pupal size and weight 
 * % adult eclosion 
 * Adult size and weight 
 * Sex-ratio 
 * Female fecundity 


Mating Competitiveness under laboratory conditions 







2. Radiation 


Determination of the sub-sterilizing Gamma ray dose:  
 * induced full sterility to females 
 * Partial sterility to males 


400 Gy 


Cobalt 60 irradiator 
Source-rate: 46 Gy/min 


Determination of the optimum radiation-developmental stage 







2. Radiation 


Study of the reared insect performances in the laboratory (for the parental 
generation G0,  F1, F2, F3,….) using different crosses  
 * % Egg hatching 
 * Pupal size and weight 
 * % adult eclosion 
 * Adult size and weight 
 * Sex-ratio 
 * Female fecundity 
   


After radiation 


Study of the field performance in comparison with wild moths  
 * mating competitiveness of the irradiated moths 
 * Survival under field conditions 
 * Dispersal ability 


Field cage for competitiveness 







Two Release strategies 


3. Releases 


Manual release Mechanical release 


Release machine 







Reduction of insect populations after releases  


Results indicated significant 
decreases in male´s captures 
between the treated and 
control fields. Mean numbers 
of catched males per traps and 
per month were respectively 
50 and 97 males/trap/month in 
the treated and control fields. 


Treated 


Control 
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Fruit damage at harvest 


An important decrease of fruit damage at harvest was observed. Percentages of fruit 
damages were respectively 26%, 20%, 12% and 6.5% in the treated field against 32%, 
30.5%, 30% and 30.5% in the control one.  







3. Improvement of monitoring technique: research on date moth sex pheromone 


4. Improvement of understanding of combinations of SIT with other techniques  


2. Improved knowledge of populations dynamics and release strategies 


Perspectives 
1. Mass rearing: Look for local ingredients to reduce cost of the artificial diet 
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 معاملة النفايات المشعة في العراق
 


 عماد سليمان.د











 الكميات التقريبية للنفايات المشعة في العراق
 .طن من النفايات المشعة الصلبة ۱۰٥۰اكثر من •
 .متر مكعب من النفايات المشعة السائلة ۳٥۰اكثر من •
 .مصدر مشع مستنفذ او بدون مالك ۹٤۰اكثر من •
 طن من النفايات المشعة المنتجة طبيعيا  ۱٥۰اكثر من •


       )NORM (في البصرة فقط. 
 .دبابة وعجلة عسكرية ملوثة باليورانيوم المنضب ٤٦اكثر من •
 .متر مربع من االراضي الملوثة  ۱۰۰۰۰اكثر من •
 
 
 


    


       







 مصادر النفايات المشعة


    


       







 مصادر النفايات المشعة في العراق


 .النفايات المشعة الموروثة من البرامج السابقة1.


 . ۱۹۹۱االنقاض والسكراب الملوث الناتج من حرب 2.


 .مشروع تصفية المنشآت النووية3.


 .الصناعة والمستشفيات المتخصصة والجامعات4.


 .الصناعة النفطية5.


 .المصادر المشعة الغير مملوكة او المستنفذة6.
     


       







 تصنيف النفايات المشعة في العراق
 


 ). VLLW(نفايات مشعة ذات نشاط اشعاعي واطئ جدا 1.


 ). LLW (نفايات مشعة ذات نشاط اشعاعي واطئ 2.


 نفايات مشعة ذات نشاط اشعاعي واطئ متوسط  الى متوسط 3.
                                                )LILW-ILW .( 


)  HLW(احتمال وجود نفايات مشعة ذات نشاط اشعاعي عالي . ٤
 .وبكميات قليلة


    


       







 استراتيجية ادارة النفايات المشعة في العراق
 .عدم الخروج على المباديء االساسية للسياسة الوطنية الدارة النفايات المشعة -۱
 
اعتبار مبادئ وقاية العاملين من االشعاع وحماية االنسان والبيئة اساسيات للعمل في  -۲ 


 .كافة منشآت انتاج ومعالجة وخزن وطمر النفايات المشعة
 .حماية النفايات المشعة والحفاظ على سالمتها  وامنها -۳ 
 .تطبيق نظام ادارة الجودة -٤ 
 .العمل على تطبيق الخيارات التالية اينما كان ذلك ممكنا  -٥ 


 .تجنب انتاج النفايات المشعة والعمل على تقليل انتاجها او حجومها  -اوال       
امكانية اعادة استخدام المواد الملوثة اشعاعيا او اعادة معالجتها او تدويرها   -ثانيا       


 .بعد ازالة تلوثها 
خزن النفايات المشعة الغراض االنحالل االشعاعي الطبيعي ومن ثم تصريفها   -ثالثا       


 للبيئة او معالجتها
 .الخزن المؤقت للنفايات المشعة لحين ايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها  -رابعا      


 


    


       







 استراتيجية ادارة النفايات المشعة في العراق
اعتبار خيار الطمر النهائي هو الخيار االخير الذي البد منه ضمن سلسلة    -٦


 .الخيارات  والمعالجات للنفايات المشعة 
بناء الثقة لالجيال القادمة باالجراءات الحالية المتخذة في معالجة النفايات    -۷


 المشعة وطمرها لفترات طويلة 
انتقال النفايات المشعة بين االجيال المتعاقبة يجب ان تستند على اساسيات    -۸


 مهمة تقع في مقدمتها 
 .اساسيات السالمة والوقاية االشعاعية  -اوال        
 .سالمة وامن النفايات المشعة -ثانيا        
التوثيق العلمي والفني المستمر و تطوير و تحديث ادوات                    -ثالثا        


 .تنفيذه بشكل مستمر 
اليجوز تخفيف النفايات المشعة واطالقها للبيئة عدا حالة النفايات المشعة  -۹


 ) TENORMاو  NORM  ( المتكونة طبيعيا او المركزة تقنيا 
 .تطوير الكوادر العاملة في ادارة النفايات المشعة باستمرار  -۱۰
اجراء البحوث وتطوير االمكانات العلمية للكوادر لحل المشكالت العلمية  -۱۱


 .العالقة


    


       







 منظومة ادارة النفايات المشعة في العراق
 )ألبرلمان والحكومة( الجهات التشريعية  1.
 الجهات الرقابية  2.


 مركز الوقاية من االشعاع  -وزارة البيئة  -أ      
 الهيئة العراقية للسيطرة على  المصادر المشعة  -ب     
 .وزارة العلوم والتكنولوجيا –دائرة الرقابة الوطنية  -ج     


 ) .وزارة العلوم والتكنولوجيا( الجهة المركزية الدارة النفايات المشعة  -۳
مديرية معاملة وادارة (الجهة المركزية لمعاملة وادارة النفايات المشعة  -٤


 .في وزارة العلوم والتكنولوجيا )  النفايات المشعة
وزارات الحكومة المركزية ووزارات اقليم ( منتجوا النفايات المشعة  -٥


 ).كردستان والجهات غير الحكومية
 


    


       







الجهات التشريعية
الحكومة  و مجلس النواب


الجهات الرقابية
 مركز الوقاية من اإلشعاع– وزارة البيئة 


 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة


وزارة العلوم والتكنولوجيا
 اإلدارة المركزية للنفايات المشعة


 النفايات المشعةوادارةمديرية معاملة 
جمع وتصنيف وتوصيف و معاملة النفايات المشعة 


النهائي وتهيئتها للخزن المؤقت والطمر


منتجو النفايات المشعة
كافة وزارات الدولة 


 الجامعات الخاصة والجهات الغير
حكومية







 
 
 
 
 
 
 


 
 
 الهيكل التنظيمي  لمديرية معاملة وادارة النفايات المشعة 


          قسم           
السالمة االشعاعية 


 وحماية البيئة


قسم 
معاملة النفايات المشعة 


 


شعبة                
 البحث والتطوير


شعبة                  
ادارة الجودة 


 


مديرية معاملة وادارة 
 النفايات المشعة


القسم          
 االداري والمالي


قسم 
 ادارة النفايات المشعة


    


       







 مهام ومسؤوليات مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة
 


 .تطبيق اإلستراتيجية الخاصة بمعاملة وإدارة النفايات المشعة في العراق  -۱
 استالم النفايات المشعة الموجودة حالياً أو التي تنتج مستقبالً أو المصادر -۲


   .المشعة المستنفذة من الجهات الحكومية أو غير الحكومية 
  النفايات المشعة الناتجة لجةتقديم االستشارات واإلشراف الفني على معا-۳


   NORM◌ً  طبيعيا
تها وترزيمها جالمواد واألجهزة والمعدات أو معال عن تلوثالأعمال إزالة  -٤


 .التخلص النهائي منهاوخزنها لفترات قصيرة أو طويلة األمد أو 
 .وضع خطة طوارئ لمعالجة الحاالت الطارئة والحوادث  -٥
 .حفظ وتوثيق كافة الوثائق والتقارير والمعلومات  الخاصة بالنفايات المشعة -٦
 .تطوير الموارد البشرية للمديرية  -۷
المديرية هي الجهة الوطنية المركزية للتعامل مع النفايات المشعة بكافة  -۸


 .أنواعها
  







  مجمع ابنية ومنشآت مديرية معاملة وادارة النفايات المشعة


    


       







۲۰۱۲مخزن النفايات المشعة المزمع بنائه   


    


       







   Monolithمخزن المونوليث    
م ويحتوى على  ٦.۱۰م وارتفاع  ٥.x   ۱۰م۳٦المخزن عبارة عن كتلة كونكريتية فوق مستوى سطح االرض 


 القنوات العمودية تستخدم إلغراض االنحـالل اإلشعاعـي . م  ٤سم وعمق  ٤۰قناة عمودية بقطر  ۸۰
 )Radioactivity Decay   ( المخزن مغطى بالتراب . للنفايات المشعة الصلبة ذات النشاط اإلشعاعي العالي


 .طن  ۱۰من ثالثة جهات ومزود برافعة كهربائية حمولة 


    


       







  RWTSمحطة معالجة النفايات المشعة 







Fo.43 
 Shielded wall 
Liquid RWT unit 
Solid RWT unit 







 كبس النفايات المشعة الصلبة 
 كبس النفايات المشعة  -۱
 لكبس) طن  ٦۰( مكبس  –أ 
 براميل النفايات المشعه القابله 
 لتر ۱۰۰للكبس سعة  
 لتر ۲۲۰داخل برميل سعة  
  
 


    


       







 تهيأة النفايات المشعة
يقصد بتهيأة النفايات المشعة هو اعدادها فيزيائيا الغراض سالمة المداولة والتحميل والنقل والخزن المؤقت او 


 :اسلوبين RWTSالدفن النهائي وتعتمد 
 السمنتة للنفايات المشعة الصلبة وتتكون من خالط السمنت والهزاز 


 التقيير للنفايات المشعة السائلة وتتكون من سخان القير ومنظومة اللوفا والخاليا الحارة


    


       







 .منظومات ازالة التلوث االشعاعي  
 قاعة ازالة االشعاعي بالطرق الكيمياوية -۱
م اي ان االرتفاع x۱۲م x ۱۰م  ۲۰م الى ٥م تتوسع عند ارتفاع  ٥ xم x  ۱۰م۱۰وهي قاعة كبيرة بابعاد  


 .م ۱۲الكلي للقاعة هو 
 
 St.Stارضية القاعة مبطنة بالحديد المقاوم للصدأ  -أ 
 وهذا يعني ان القاعة بأكملها هي حوض كبير  


 يمكن اجراء اعمال ازالة التلوث في اي منطقة 
 .منها


 
 متر مكعب  ٦حوض ستنلس ستيل بحجم  -ب 


 بحالة جيدة يستخدم لتغطيس القطع الحديدية
 م وعرض٦الملوثة الكبيرة ذات اطوال اقل من


 .م ۱اقل من  
 يرتبط الحوض بمنظومة الخزانات الخاصة  


 لتزويده بالحوامض ، القواعد ، الماء المقطر 
 ) ۸۲الوحدة (والبخار 


 
 
 
  


    


       







 


 .الخلية الحارة الكبيرة وتستخدم الزالة التلوث االشعاعي ذو النشاط االشعاعي العالي  -د 
م وتحتوي على اربعة ايادي ٥.x ۳م  x ۲م ۲م وبأبعاد ۱وهذه الخلية كونكريتية بسمك      


سعة عشرة امتار مكعبة مع مضخاته الخاصة تحت  St.Stميكانيكية مربوطة بخزان 
  .االرض لجمع النفايات المشعة السائلة الناتجة من اعمال ازالة التلوث في القاعة


 


    


       







 


 قاعة ازالة التلوث فيزيائيا -۲
 .منظومة القصف بالرمل الزالة التلوث  -أ


    


       







 منظومة الطالء  -ب 
 .) تلوث اشعاعي ثابت ( وتستخدم في حالة عدم امكانية ازالة التلوث االشعاعي 


    


       







 ) FUME HOODS( الصناديق القفازية و  -ج 
وتستخدم الزالة التلوث االشعاعي عن المعدات البسيطة او الصغيرة الحجم بالطرق  


الكيمياوية او الفيزياوية وتستعمل ايضا لتفكيك االجهزة والمعدات الملوثة لغرض تفكيكها 
 وازالة تلوثها هي على مجموعتين


    


       







 خزن النفايات المشعة السائلة
 


 :خزانات استالم النفايات المشعة السائلة وهي على ثالثة انواع  
للنفايات المشعة   ۳م ٦۰كبيرة سعة  . St .Stثالثة خزانات .  ۱


 .العالية النشاط االشعاعي
لكل منهما للنفايات المشعة السائلة  ۳م ۲۰سعة  St .Stخزانين . ۲


 ۳.المشكوك بها
لكل منهما للماء الملوث الناتج من  ۳م ۲۰سعة  St .Stخزانين  -۳


 .عمليات معالجة النفايات المشعة السائلة
 . للماء المقطر ۳م ۲۰سعة   St.Stخزان واحد . ٤







 المؤدي الى وحدة معاملة النفايات السائلة) الممر(مدخل 


 











Unit 61


HNo3 NaOH المنظومة الكيمياوية 
 


  
  
 


Unit -61 


Unit-82 


  خزانات ن م س







 Utilitiesالوحدات الخدمية  
 


 ۲-طن تبريد وابراج تبريد عدد ۱۲٥منظومة تبريد البناية وتتكون من ستة مبردات سعة  -۱
 .ومضخات توزيع الماء البارد او القادم من ابراج التبريد 


 : وحدة التهوية الخاصة وتتكون من  -۲
 .غساالت الهواء الداخل للبناية. أ           
 ).مختلفة( ساحبات الهواء . ب          
 .منظومة مرشحات الهواء . ج          


 . ۲/منظومة الماء الساخن للتدفئة وتتكون من مسخنات ماء عدد -۳ 
 .منظومة الماء الالايوني -٤
 .منظومة الهواء المضغوط الصناعي  -٥
 .منظومة هواء التنفس -٦
 .لكل منها  ۳م٥سعة  ۲/ خزانات استالم الحامض والقاعدة عدد -۷
للحوامض والقواعد والماء  ۳م۱منظومة توزيع المواد الكيماوية وتتكون من ثالثة خزانات سعة  -۸


 :  الاليوني ومجهزة بخالطات كهربائية ومضخة خاصة ذات ضغط عالي
 . KVA 600مولد الديزل  -۹


 .طن  -٥مجهز البخار  -۱۰







 
 شكرا لحضوركم الى العراق


 وشكرا إلصغائكم


    


       





		معاملة النفايات المشعة في العراق��د.عماد سليمان

		Slide Number 2

		الكميات التقريبية للنفايات المشعة في العراق

		مصادر النفايات المشعة

		مصادر النفايات المشعة في العراق

		تصنيف النفايات المشعة في العراق

		استراتيجية ادارة النفايات المشعة في العراق

		استراتيجية ادارة النفايات المشعة في العراق

		منظومة ادارة النفايات المشعة في العراق

		Slide Number 10

		Slide Number 11

		مهام ومسؤوليات مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة

		مجمع ابنية ومنشآت مديرية معاملة وادارة النفايات المشعة 

		Slide Number 14

		مخزن المونوليث    Monolith �المخزن عبارة عن كتلة كونكريتية فوق مستوى سطح الارض 36مx   10.5م وارتفاع  6.10 م ويحتوى على 80 قناة عمودية بقطر 40 سم وعمق 4 م . القنوات العمودية تستخدم لإغراض الانحـلال الإشعاعـي �( Radioactivity Decay )  للنفايات المشعة الصلبة ذات النشاط الإشعاعي العالي . المخزن مغطى بالتراب من ثلاثة جهات ومزود برافعة كهربائية حمولة 10 طن .

		محطة معالجة النفايات المشعة RWTS 

		Slide Number 17

		Slide Number 18

		Slide Number 19

		Slide Number 20

		Slide Number 21

		Slide Number 22

		Slide Number 23

		Slide Number 24

		خزن النفايات المشعة السائلة

		مدخل (الممر) المؤدي الى وحدة معاملة النفايات السائلة

		Slide Number 27

		Slide Number 28

		الوحدات الخدمية  Utilities

		�شكرا لحضوركم الى العراق�وشكرا لإصغائكم






مشعة مستهلكة بأفضل الشروط لتقليل  مصادرتهيئة 
   مخاطر التعرض اإلشعاعي


 
               ۳المهندس احمد فارس علي             2صالح الدين تكريتي. د                       1فراس محمد راضي


 هيئة الطاقة الذرية السورية          هيئة الطاقة الذرية السورية )        العراق(وزارة العلوم والتكنولوجيا


 


 مكتب ادارة النفايات المشعة تاتبرتم العمل في مخ
 هيئة الطاقة الذرية السورية
2006 







 
 البحثالهدف من 


۲ 


لـ عملية علمية دراسة : 


 137 مصدري تهيئةCs 60وCo  غير بشروط مخزنين و مستهلكين 
 المخزنتين الحاويتين سطح على اشعاعي تلوث هناك بحيث نظامية،
 .ضمنهما


 يتعرض الذي اإلشعاعي التعرض خطر لتقليل الشروط أفضل تحديد 
 .المشعة النفايات تداول اثناء االخرون واألشخاص العاملون له







 مقدمة
۳ 


 و الطبية  وتتسبب استخدام المواد المشعة في التطبيقات الصناعية
 .البحوث في تكوين النفايات المشعة 


 تكون النفايات المشعة بحاالت متعددة ومن هذه الحاالت المصادر
 هذه حيث تستخدم, المشعة المغلقة المستهلكة 


 .المصادر في الكثير من مجاالت الصناعة  
 طريقة لتهيئة مصدر مشع  وافضلابسط  ان 


 داخل برميل سعة  بالكونكريتمستهلك هو إحاطته 
 .لتر  ۲۰۰


  
 
 







 مقدمة
٤ 


 المستهلكبالنشاط اإلشعاعي للمصدرهذه الطريقة تتحدد فقط.  
ويمكن اعتبار التهيئة خطوة مهمة  من إدارة السالمة للمصادر 


 .اإلنسانبطريقة يتم الحفاظ فيها على البيئة و والمستهلكة 
 ان حجم البرميل هذا مناسب لكثير من المصادر المستهلكة


 الموجودة عادة
  من الممكن ان تكون رزمة النفايات المتكونة طردا من النوعA   


 وتتبع تعليمات دليل النقل 







 
 التدريع المناسب 


 ٥ 


 اتخاذ الجل الجرعة لمعدل المتوقعة الحسابات اجراء الضروري من  
 نفس في تهيئتها الممكن من التي المصادر بعدد المناسب القرار


 .البرميل
 بتقدير جيد يمكن حسابه بمساعدة بعض المفاهيم مثل ثابت كاما


 والسمك المنصف 
 فاذا اعتبر المصدر المغلق مصدر نقطي فيمكن ايجاد معدل الجرعة


 :ولمسافة معينة من المصدر من العالقة 
                         D =  Γ  ( A/d 2  ) 


 







 التدريع المناسب
٦ 


   حيثΓ  = ثابت كاما. 
            A  = النشاط االشعاعي بوحداتGBq . 
            d  = البعد عن المصدر بوحدات  متر. 


 بدون الحاجة من الممكن ايجاد النشاط االشعاعي للمصدر المستهلك
وذلك بقياس معدل الجرعة باستخدام جهاز  الخراجه من الحاوية


وبقياس ابعاد الحاوية .  قياس للجرعة ومن على بعد متر  واحد 
 . يمكن تقدير سمكها باعتبار ان المصدر هو مصدر نقطي


 وبالتالي يمكن تصحيح معدل الجرعة نتيجة التوهين وذلك بحساب
 حيث , قيم السمك المنصف للدرع 


 







 التدريع المناسب
۷ 


                      X / HVL = n 


  حيثn   = عدد سماكات النصف. 
             X  = سمك التدريع بوحدات  سنتمتر. 
 وبالتالي يمكن تصحيح القيم المقاسة بواسطة العامل 


                                             2n  
حيث ان هذه القيمة تمثل عدد مرات تخفيف معدل الجرعة نتيجة 


 الدرع 
 







 
 الجانب العملي والقياسات


 ۸ 


 تم انتخاب ثالث مصادر مشعة مستهلكة لغرض تهيئتها في قالب
 .بيتوني 


 







 الجانب العملي والقياسات
۹ 


 انقسم الجانب العملي الى جزئين رئيسيين: 
۱ . والتي من خاللها يتم : عملية التعرف على هوية المصدر


 :  توصيف المصدر من حيث 
      الشكل والحجم . أ. 
      تحديد الظائر المشعة بواسطة مطيافية كاما . ب. 
      تحديد النشاط االشعاعي للنظير . ج. 
       قياس معدل الجرعة في نقطتين االولى على سطح الحاوية . د


 .  متر  ۱والثانية على بعد 
۲ .تهيئة المصدر المستهلك. 







 الجانب العملي والقياسات
۱۰ 


العدد والمواد المطلوب توفرها   
 العنصر البشري


 شبكة تقوية


 اسطوانة داخلية


برميل حجم 
 لتر۲۰۰







 
 االجهزة المستخدمة 


 ۱۱ 


 استخدم كاشف وميضي محمول موديلnano Assist    والتي
 :المنظومة من  تتالف. ممكن ربطها مع حاسوب شخصي 


 ايوديدوهو كاشف وميضي من نوع :  االشعاعيالكاشف . ۱
انج  x ۲ ۲ذات حجم   NaI ( Tl)       بالثاليوم المشابةالصوديوم 


ويلحق بالكاشف ملحقات تمثل في مجموعها منظومة متكاملة .
 .الطيف وخزنه  اتجميع


 . حاسوب شخصي. ۲
 


والذي يمكن من خالله تحليل    win TMCA  برنامج الحاسبة. ۳
 .النبضة الناتجة والتعرف على النظير المشع 







 االجهزة المستخدمة
۱۲ 


ز قياس معدل الجرعة اجه 
   استخدم جهاز محمول نوعFH40G-L لقياس معدل الجرعة 


حيث تم قياس معدل الجرعة في نقطتين . عةسا/ السيفرت  بوحدات
 .متر ۱االولى على سطح الحاوية واالخرى على بعد 


  ولمراقبة الجرعة  المستلمة 
 .طول فترة العمل    


 
 







 قياس معدل الجرعة/ توصيف المصدرين التوئمين
۱۳ 


 متر من  ۱تم قياس معدل الجرعة على سطح الحاوية وعلى بعد
 .  السطح بواسطة جهاز قياس معدل الجرعة 







 تجميع الطيف وتحليله/توصيف المصدرين التوئمين
۱٤ 


  حيث تم التعرف على النظير , تم تجميع طيف المصادر وتحليله
 .  ۱۳۷ –السيزيوم المشع وهو 


 البياناتوعند اعادة العملية للمصدر الثاني اتضح ان المصدرين لهما نفس 







 حساب النشاط االشعاعي/توصيف المصدرين التوئمين
۱٥ 


 قياس ابعاد حاوية المصدر وباعتبار ان المصدر هو مصدر تم
  2,  1نقطي وباالعتماد على قيم سماكات النصف وتطبيق الصيغ 


استطعنا ايجاد قيم معدل التعرض من على بعد , “المعرفة سابقا 3, 
 .متر واحد بدون تدريع وكذلك حساب النشاط االشعاعي للمصدر


 







 ۱۳۷-التوصيف الكامل لمصدري السيزيوم
۱٦ 


 القطر   
 سم    


X سمك الدرع 
 سم


 معدل الجرعة 
   حعلى السط
µSv/h 


معدل الجرعة 
 على بعد  


µSv/h 


HVL 
 سم    


N عدد سماكات
 النصف


X/HVL  


عدد مرات 
توهين الجرعة 
 االشعاعية 


2 n 


معدل الجرعة 
 بدون تدريع


متر ١على بعد
µSv/h 


النشاط 
اإلشعاعي 
للمصدر 


 سو المدر 
   mCi 


4 2 300 1.18 0.6 3.33 10.07 11.8   2.7   







 فحص التلوث
۱۷ 


 تم أخذ لطخة من نقاط سطح الحاوية وتم قياس معدل التعرض الناتجة من هذه
وهي اكبر بقليل من الخلفية االشعاعية  عةسا/ نانو سيفرت  ۲۳۰المسحة فكانت 


مما يعني ان هناك تسرب  عةسا/ نانو سيفرت  ۱٥۰للمنطقة التي تكون بحدود 
 .للمادة المشعة الى خارج الحاوية نتيجة التآكل الحادث بسبب سوء التخزين 


 







 تشوه الحاوية الداخلية







 توصيف المصدر ذو الحاوية الكروية


 تم تكرار العمليات السابقة وتطبيقها على هذا المصدر حيث تم
 ٦۰ –التعرف عليه واتضح انه نظير الكوبالت 


 







 فحص التلوث


 
 الحاوية سليمة              القراءة تطابق الخلفية االشعاعية     







 ٦۰ -التوصيف الكامل لمصدرالكوبالت 
۲۱ 


   لقطر ا    
  


 سم       


Xالدرع سمك   
    
 سم     


   الجرعة معدل
  حالسط على


µSv/h     


 الجرعة معدل
 1  بعد   على
   متر


 
µSv/h     


HVL    
 


 سم     


nعدد 
 سماكات
 النصف


X/HVL  


 مرات عدد
 الجرعة توهين


   االشعاعية
2 n 


 الجرعة معدل
 تدريع بدون
 متر١بعد على


 mSv/h 


 النشاط
 اإلشعاعي
 للمصدر


   المدروس
mCi 


24 12 80 1.17  1.2  10 1024 1.179 88.5  
    











 عملية التهيئة


  ۳تم وضع رقاقة بالستيكية بأبعاد x ۳  متر على األرض في المكان الذي ستتم
 .فيه عملية التهيئة


 تم وضع البرميل على الرقاقة وتم تغطية السطح الخارجي للبرميل بالكامل
.  برقاقة أخرى من البالستك وذلك لحماية سطح البرميل من الخلطة المتناثرة
هذه الرقاقة تلصق من األعلى بشريط الصق بحيث تلتف إلى داخل البرميل 


 .  سم ۱۰لمسافة 


 







 صب الخلطة/عملية التهيئة
۲٤ 


 أجزاء رمل إلى جزء اسمنت  ۳تم خلط كمية كافية من االسمنت والرمل وبنسبة
مسافة ثلث وبعد التجانس تم صب الخليط داخل البرميل والى . ثم أضيف الماء


 .     البرميل
تم غرس شبكة قضبان التسليح في الخلطة حتى تصل قرب قاعدة البرميل . 


تم وضع االسطوانة المعدنية داخل الشبكة. 
 







 صب الغطاء
۲٥ 


 سم تحت غطاء  ۱۰أضيفت باقي الخلطة إلى باقي فراغات البرميل والى مسافة
 .البرميل


  يتم تحريك المزيج باستمرار بواسطة عصا خشبية  لمأل الفراغات 
 تم صب غطاء البرميل بالخليط.         


 
 







 وضع المصدر داخل البرميل
۲٦ 


 حيث يصبح البرميل جاهز , ساعة لعملية تصلب االسمنت ۲٤تم االنتظار
 .  الستقبال المصدر


 بعد صب الخلطة تم وضع مصدري السيزيوم مع حاويتهما داخل البرميل، وفي
 .خالل ذلك يتم اصطحاب كاشف إشعاعي لمراقبة معدل الجرعة


رفع الرقاقة  
 البالستيكية







 تغطية البرميل ووضع الشارة التحذيرية
۲۷ 


تمت تغطية البرميل ووضعت لصاقة للتعريف به. 
 قيست معدل الجرعة على سطح الحاوية 







 تهيئة مصدر الكوبالت
۲۸ 


 حصا باضافة وبنفس الطريقة تمت تهيئة مصدر الكوبالت في برميل آخر ولكن
 .الخلطة، ثم نقل البرميالن إلى مكان الخزن المؤقتالى  الباريت


 







۲۹ 







 
   )۱(النتائج والمناقشة


 ۳۰ 


صورة واضحة لعملية تخفيف معدل الجرعة بالجدول يظهر
 .للمصادر المشعة المستهلكة التي تمت تهيئتها


 
     معدل الجرعة قبل التهيئة   المصدر المهيأ


µSv/h    
معدل الجرعة بعد التهيئة 


µSv/h 
 متر ۱على بعد  على السطح متر  ۱على بعد  على السطح 


60Co 
 


80 1.17   0.250 0.233 


137Cs 
 


600 1.18 10 - 28 0.2 







 
   )۲(النتائج والمناقشة


 ۳۱ 


 مرة تقريبا 320مقدار تخفيف الجرعة للكوبالت 


 مرة  26مقدار تخفيف الجرعة للسيزيوم. 
 ساعة/ مايكروسيفرت 0.15     –  0.1الخلفية االشعاعية تتراوح من 


 


 
 


     معدل الجرعة قبل التهيئة   المصدر المهيأ
µSv/h    


معدل الجرعة بعد التهيئة 
µSv/h 


 متر ۱على بعد  على السطح متر  ۱على بعد  على السطح 


60Co 
 


80 1.17   0.250 0.233 


137Cs 
 


600 1.18 10 - 28 0.2 







 
   )۲(النتائج والمناقشة


 ۳۲ 


 60في حالة مصدر الكوبالت والسبب في راينا انهCo  


 يعمل على توهين اشعة غاما حيث  إلى الخلطة اإلسمنتيةالباريت  احصفقد تمت إضافة كمية من
الحصى  اربعة اضعافاكبر بكثير من الحصى االعتيادي كونه يمتلك سماكة نصف تقدر بحوالي 


 .  االعتيادي
من تراوحت انها السيزيوم مصادر برميل سطح على الجرعة معدالت اظهرت                


 الكوبالت مصدر برميل سطح على تقريبا ثابتة كانت حين في  ساعة/مايكروسيفرت۲۸ الى۱۰
 يلي ما إلى هذا ونعزي


 
 


     معدل الجرعة قبل التهيئة   المصدر المهيأ
µSv/h    


معدل الجرعة بعد التهيئة 
µSv/h 


 متر ۱على بعد  على السطح متر  ۱على بعد  على السطح 


60Co 
 


80 1.17   0.250 0.233 


137Cs 
 


600 1.18 10 - 28 0.2 







 )۲(النتائج والمناقشة
۳۳ 


 يقع مصدري السيزيوم داخل حاوية واحدة اسطوانية الشكل متصدعة ومتآكلة الجدران مما
يجعل حجب األشعة النافذة من بعض أجزائها أمراً غير ممكن، كما إنهما غير متمركزين في 


 .منتصف الحاوية
مما يجعل هناك انتشار متجانس تقريبا غير مشوهة في مركز حاوية  قعأما مصدر الكوبالت في


 لإلشعاع النافذ منها على كامل جسم الحاوية


 







 االستنتاجات
۳٤ 


 لتر ساعد على  ۲۰۰إن تهيئة المصادر المستهلكة ضمن خلطة بيتونية داخل براميل سعة
تخفيض معدل الجرعة االشعاعية إلى أدنى مستوى بحيث يبعد خطر التعرض اإلشعاعي 


 .للعاملين وعموم الناس 
 إن استخدام حصى الباريت ضمن الخلطة البيتونية أعطى اثر ايجابي في توهين معدل الجرعة


 .االشعاعية على سطح البرميل بعد التهيئة 
 مع الشبكة يساعد على تحديد شكل ) ستانلس ستيل ( استخدام الحاوية االسطوانية الداخلية


القالب البيتوني بصورة أكثر سهولة من جهة وفي وضع أكثر من مصدر من جهة أخرى لفترة 
 .زمنية كافية للتفكك اإلشعاعي دون الحاجة إلى استخدام براميل متعددة


 لتر في التهيئة يقلل من الحجم التخزيني أثناء التخلص من  ۲۰۰إن استخدام البراميل سعة
 . النفايات المشعة وذلك إلمكانية وضع أكثر من مصدر في برميل واحد 


 





		تهيئة مصادر مشعة مستهلكة بأفضل الشروط لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي 
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تطبيقات أشعة جاما الختزال بقايا 
 النترايت في منتوج الصوصج البقري







 فريق العمل


 *  ،  أحمد عبد الكريم حسين البياتي احمد صالح ساجت•
 مصطفى عبد المحسن الشرفاني  و  عمر عادل الدرة•


 
دائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء                                     •


 جمهورية العراق  -وزارة العلوم والتكنولوجيا  بغداد  
 قسم الكيمياء –كلية العلوم  –جامعة واسط * •







 المقدمة


 
 تضاف مواد عن عبارة هي الحافظة الكيماوية المواد إن •


 في تأثيرها ويكون خزنها، مدة اطالة اجل من لألغذية
 عليه يتوقف الذي الحي الكائن خلية غشاء في إما األغذية
 تسبب انها أو بها المحيط الوسط مع المواد تبادل عملية
  .المجهرية اإلحياء إلنزيمات الضرر







 الحافظة المواد أهم من الصوديوم ونترايت نترات وتعد•
   .للحوم


 تحولها إمكانية الحديثة االكتشافات بينت سنوات عدة ومنذ•
 تسبب والتي الصحة على الخطرة النتروزامين مركبات إلى


 . الخبيثة باألورام اإلصابة
 نتيجة يحدث الغذاء في النتروزوامين مركبات تكوين إن •


 ومن الفطري والتلوث التمليح التدخين، .النترايت إلضافة
    التعبئة مواد بعض مع الغذاء مكونات تالمس خالل







 هدف البحث


 بقايا خفض في التعبئة ونوع جاما أشعة من كل تأثير بيان•
   التخزين، مدة خالل ألبقري الصوصج منتوج في النترايت


 اقل مع جاما أشعة من مستخدمة جرعة اقل بين الجمع•
 منتوج حفظ لغرض الصوديوم نترايت من مضاف تركيز


 .المستهلك لدى المقبولة وبالنوعية الصوصج







 المواد وطرائق العمل
 


 األسواق من الذبح بعد يومين بعمر البقري اللحم على الحصول تم : الخام المادة•
 .ألبقري الصوصج تحضير في الستخدامه المحلية


 تعبئة ثم)دهن %30 & بقري لحم %70 ( البقري الصوصج منتوج تحضير•
 تيار به يمر فرن داخل الطبخ ثم  االغنام أمعاء من مقاطع داخل المنتوج خلطة
 .ساعة  / م70 ساخن هواء


 )االسكوربيك حامض بدون( الصوصج معامالت قسمت الخطوة هذه من بدءاً  •
 .مجموعتين إلى


   )الهواء بتفريغ التعبئة( األولى المجموعة•
 )الهواء بوجود التعبئة( الثانية المجموعة•
 التشعيع إجراء لحين )مْ ۱۰-(  بالمجمدة البقري الصوصج معامالت جميع خزنت•


 . 
 30,20,10,5,0  بالجرع جاما ألشعة المعامالت عرضت :جاما بأشعة التشعيع•


 غراي كيلو 
 







 المواد وطرائق العمل


 :  التشعيع بأشعة جاما•
ومن ثم عرضت إلى ) مْ ۱۰-(تم تهيئة المعامالت بتجميدها في درجة •


 Cobalt –60أشعة جاما الصادرة من جهاز يعمل بالمصدر 
 .كيلوغراي 30، و 20، 10، 5،  0بالجرع 


قدرت بقايا نترايت الصوديوم في معامالت  : تقدير النترايت•
الصوصج المعرضة ألشعة جاما والمخزونة في درجة حرارة الثالجة 


 )صفر يوم و أربعة أسابيع(طوال فترة التخزين )  مْ ٥-٤(
في منتوج  رقم البيروكسيد والحوامض الدهنية الحرة قياس.  •


 .الصوصج البقري







على مستويات نترايت الصوديوم في منتوج ) %0.05(تأثير إضافة حامض االسكوربيك : ۱جدول 
 .م10 –الصوصج البقري عند تعريضه لجرع مختلفة من أشعة جاما وبدرجة حرارة 


 


 
 


 المعامالت
 


 ppmبقايا نترايت الصوديوم 
 kGyالجرعة التشعيعية 


0 5 
 


10 20 30 


معاملة صوصج مضاف لها 
150 
ppm                            


                                   
+  نترايت الصوديوم      


 حامض االسكوربيك


130.5 
 
 


12.3 10.3 8.7 6.3 


 معاملة السيطرة 
 150صوصج مضاف له 


ppm                            
                                   


 نترايت الصوديوم      
 وبدون حامض االسكوربيك


105 9.5 7.6 5.8 4.5 







 تفاعل النترايت في اللحوم المقددة







    تأثير طريقة التعبئة على مستويات بقايا نترايت الصوديوم في منتوج      : ۲جدول رقم           
    ).*مْ ۱۰-(الصوصج ألبقري ثم المعاملة بجرع مختلفة من أشعة جاما في درجة حرارة            


                                                           
ظروف  معامالت   


التعبئة بأكياس نايلون 
   البقري للصوصج


 ppm/ بقايا نترايت الصوديوم 
  كيلوغراي/ الجرع التشعيعية 


0 5 10 20 30 
بوجود اليوم األول 
  الهواء
--------------- 


  تعبئة بتفريغ الهواء


 
 


104.2 9.2 7.3 5.5 4.6 
 


105.5 7.4 5.3 4.6 3.3 
 األسبوع الرابع


 بوجود الهواء 
-------------- 


  تعبئة بتفريغ الهواء
 


 
82.3 6.2 4.1 3.2 2.4 


67.4 4.4 3.2 2.1 1.5 







تأثير نوع التعبئة على تحلل الدهون لمنتوج الصوصج البقري : ۳جدول رقم 
المعاملة بجرع مختلفة من أشعة جاما بعد مرور أربعة                          ثم 


                         ).*ْم◌ْ ٤(أسابيع على الخزن في درجة حرارة 


 
الجرعة 


 التشعشعية
 )كيلوغراي(


 مقدرة كحامض أوليك في الدهن(%) الحوامض الدهنية المتحررة


 التعبئة بتفريغ الهواء    التعبئة بوجود الهواء   
بدون  


إضافة             
 نترايت      


    150اضافة   
  ppm نترايت 


 بدون اضافة 
 نترايت   


      150اضافة 
ppm نترايت 


0      0.60     0.58   0.55   0.52   
5      0.66   0.62   0.61   0.58   


10     0.75   0.70   0.70   0.67   
20    0.90   0.83   0.87   0.80   
30    1.00   0.92   0.90   0.88   







الصوصج البقري المعبأ بأكياس نايلون مفرغة  الحد األدنى الممكن إضافته من نترايت الصوديوم إلى منتوج: ٤جدول رقم 
 ).*مْ ۱۰-(كيلوغراي في درجة حرارة  ۳۰و  ۲۰من الهواء ثم المعاملة بجرع 


تركيز نترايت الصوديوم 
ppm    المسموح


حسب          به      
 المواصفة العراقية


  
 الجرعة


كيلو (
 )غراي


أدنى تركيز مستعمل من نترايت الصوديوم 
ppm 


 
الصفات النوعية للصوصج 


 المتبقي     المضاف       البقري


 
 
 
 
 


150 
 
 


 
     20   


للون وردي شاحب،النكهة ا 0.04     30    
 والنسجة طبيعية


قليل باللون عن  اختالف 0.07 40
الطبيعي، النكهة والنسجة 


 طبيعية


منتوج منتظم النوعية من  0.15 50
 حيث اللون والنسجة والنكهة


 
30 


 


للون وردي شاحب،النكهة ا غير محسوساً  30
 والنسجة طبيعية


منتوج منتظم النوعية من  غير محسوساً  40
 حيث اللون والنسجة والنكهة


 


منتوج منتظم النوعية من  0.08 50
 حيث اللون والنسجة والنكهة







 االستنتاج


 بقايا اختزال في جاما أشعة استعمال تطبيق إمكانية •
 في الموجودة الخطرة النتروزامين ومركبات النترايت


 المختزلة النترايت نسبة وتزداد البقري، الصوصج منتوج
 .الهواء من مفرغة أكياس في الصوصج منتوج تعبئة عند


 كيلوغراي 20 عن التقل  إشعاعية جرعة باستعمال يوصى •
 نترايت من  بالمليون جزء 50 إضافة  مع جاما أشعة من


 الحصول اجل من البقري الصوصج منتوج إلى الصوديوم
 .النوعية منتظم منتوج على





		تطبيقات أشعة جاما لاختزال بقايا النترايت في منتوج الصوصج البقري

		فريق العمل

		المقدمة

		Slide Number 4

		هدف البحث

		المواد وطرائق العمل

		المواد وطرائق العمل

		جدول 1: تأثير إضافة حامض الاسكوربيك (0.05%) على مستويات نترايت الصوديوم في منتوج الصوصج البقري عند تعريضه لجرع مختلفة من أشعة جاما وبدرجة حرارة – 10م.

		تفاعل النترايت في اللحوم المقددة

		          جدول رقم 2: تأثير طريقة التعبئة على مستويات بقايا نترايت الصوديوم في منتوج                    الصوصج ألبقري ثم المعاملة بجرع مختلفة من أشعة جاما في درجة حرارة  (-10مْ).*                                                              

		جدول رقم 3: تأثير نوع التعبئة على تحلل الدهون لمنتوج الصوصج البقري ثم                          المعاملة بجرع مختلفة من أشعة جاما بعد مرور أربعة أسابيع على الخزن في درجة حرارة (4مْْ).*                       

		جدول رقم 4: الحد الأدنى الممكن إضافته من نترايت الصوديوم إلى منتوج الصوصج البقري المعبأ بأكياس نايلون مفرغة من الهواء ثم المعاملة بجرع 20 و 30 كيلوغراي في درجة حرارة (-10مْ).*

		الاستنتاج










 


Production and Quality Control of New 
formulation of Macroaggregated Albumin 
(MAA) Freeze-dried Kit to be labeled with 


Technetium-99m for Lung Scanning. 
 
 


اإلنتاج والسيطرة النوعية للصيغة الجديدة للُعدة المجفدة 
م لتخطيط 99-دقائق األلبومين التي توسم بنظير التكنيشيوم


 .الرئتين







 
 
 


  :المقدمة
 


أول من استخدم المعقد ) .Harper et al(كان العالم هاربر وجماعته      
)Macroaggregated albumin-MAA ( م99-التنكيشيومالموسم بنظير 


 طرائق التحضير المختلفة لهذافي تخطيط الرئتين  ، كما نُشرت بحوث تناولت 
 وبعد هذه. تجمعه في الرئتينم ونسبة 99-المعقد الموسم بنظير التنكيشيوم


 إمكانية تهيئة مدى مناسب معالمرحلة حدث تطور سريع في طرائق التحضير 
 توسيم واستقرارية عاليين، إضافة كفاءةللحجم الدقائقي من أجل الحصول على 


 زيادة نسبة تجمع المعقد الموسم في إمكانيةإلى محاولة باحثين آخرين في 
 .  الرئتين







 
 
 


 
 
وبناءاً على هذا التطور فقد نُشرت كثير من براءات االختراع وظهرت شركات  


عالمية متخصصة في إنتاج المستحضر الحاوي دقائق األلبومين الممسوخة ذو 
أخيراً تركز التطور  .دستورياً ) مايكرون 90إلى  10(الحجم الدقائقي المناسب 


)  Instant kit(الحديث الذي حصل في أسلوب تحسين الُعدة المجفدة 
 :على ثالث متغيرات أساسية وهي


 Range of particle size(مدى توزيع الحجم الدقائقي  -1
distribution.( 


 ).Radiochemical purity(النقاوة الراديوكيميائية -2
 ).  Biodistribution(والتوزيع الحياتي  -3


       







 
 
 


 
 
 


نظراً لألهمية التطبيقية لهذه الُعدة في تشخيص كثير من األورام      
التي تصيب الرئتين، ولتحقيق المعرفة العلمية  السرطانية واألمراض


-التنكيشيومالُعدد الدقائقية التي توسم بنظير  الجديدة في مجال إنتاج
تحضير وإنتاج ُعدة طبية مجفدة توسم  كان هدف هذه الدراسة). م99


لتخطيط الرئتين من البومين مصل  م تستخدم99-بنظير التنكيشيوم
وطريقة مبتكرة وبمواصفات  الدم البشري الممسوخ بصيغة جديدة


  .المستوردة دستورية تضاهي مواصفات الُعدد األجنبية
 







   :طريقة تحضير وإنتاج الُعدة
تم تحضير وإنتاج هذه الُعدة في قاطع معقم خاص إلنتاج الُعدد  -أ 


وحسب ) قنينة 100(والمستحضرات الطبية المجفدة بشكل وجبة إنتاجية 
 :  الخطوات التالية


مليليتر مصل  0.4(يمسخ محلول البومين مصل الدم البشري المخفف . 1
 2مليليتر من المحلول الفسلجي باستخدام  14.6مع %) 20الدم البشري 


، وذلك بإضافته )عياري 12(مليليتر من حامض الهيدروكلوريك المركز 
 .بشكل قطرات مع الخلط السريع والمستمر ولمدة عشرة دقائق


 :طرائق العمل
 :وتتضمن طريقة اإلنتاج وطرائق السيطرة النوعية







 
 
 


 
عياري  0.1باستخدام كمية مناسبة من ) pH(تعدل الدالة األسية .  2


إلى  0.7(من هيدروكسيد الصوديوم للحصول على القيمة المناسبة 
0.9.( 


تضاف كمية مناسبة من المحلول الحاوي على آيونات القصدير .  3
)Stannite ions ( بشكل قطرات إلى المحلول المحضر في الفقرة


مع الخلط الهادئ والمستمر حتى تصل قيمة الدالة األسية 2-1
 ).1.5 – 1.4(المناسبة األخرى 


من محلول البولي أثيلين كاليكول  مليليتر 5يضاف مباشرة   .4 
)PEG( ومن ثم تضاف كمية 1-3الفقرة  إلى المحلول المحضر في ،


الصوديوم وصوالً إلى القيمة  عياري من هيدروكسيد 0.1 من
  ).5.1 – 4.9(للدالة األسية المناسبة  النهائية







 
 
  


تجرى عملية التكتل لتكوين الحجم الدقائقي المناسب داخل حمام .  5
يبرد دقيقة ، بعدها  15مع الخلط السريع ولمدة ) ºم80 - 79(مائي 


يبرد ، ومن ثم ) ºم20 - 15(الدقائقي بالحدود المناسبة   المحلول
ساعتان إلعطاء الوقت الكافي للترسيب تاركاً  ولمدة ºم4بدرجة 


 .عالقاً به) colloids( المحلول الحاوي على الغرويات
قدر ) Aggregates(دقائق  تسحب جميع الغرويات الطافية فوق. 6


المحلول المثبت مع الحفاظ على  اإلمكان وتعويضها بنفس الحجم من
 .المواد الداخلة في المستحضر قيمة الدالة األسية النهائية وتراكيز







 
 
 


لقياس ) المستحضر(يؤخذ نموذج من المحلول الدقائقي النهائي .  7      
توزيع  الحجم الدقائقي وحساب عددها بالمليليتر الواحد ، بحيث 


 تكون ضمن   
 :المواصفات الدستورية التالية             


من حجم الدقائق %) 90 >(النسبة المئوية المناسبة   -ا
 .  مايكرون 90إلى  10بحدود من  تقع


 .  مايكرون 150 >أي دقيقة بحجم  عدم تواجد. ب
 المليليتر الواحد تساوي  عدد الدقائق في -ج


      )1.5 + 0.5 ( ×610. 
)  المستحضر(المحلول الدقائقي النهائي  يوضع مليليتر واحد من.  8


القناني في جهاز التجفيد  في كل قنينة ، وتوضع جميع
)Lyophilizer (للحصول على الُعدة المجفدة  ساعة 48 لمدة


السيطرة النوعية  منها إلجراء فحوصات% 10بعدها تؤخذ 
    ).ºم 4(ويخزن الباقي في الثالجة 


 







 
 


 :طرائق السيطرة النوعية


تم اعتماد تقنية تخطيط أعمدة الهالم باستخدام هالم السيفادكس .   1
)G-25-fine ( للنقاوة  المئويةكطريقة تحليلية لمعرفة النسب


المجفدة  للُعدة) 99mTc-MAA(الراديوكيميائية للمعقد الموسم 
 ن، علماً بأ السيطرة النوعيةالمحضرة ، كإحدى طرائق 


  >الموسم  للمعقد بأن النسبة المئويةالمواصفات الدستورية تشير       
90.%                                                                                     







 
 
 


 تم اعتماد تقنية التوزيع الحياتي للُعدة الموسمة في  الفئران ، وذلك  . 2     
 10بزرق نموذج منه عن طريق الوريد الذيلي ، ومن ثم قتلها بعد             
 دقائق من وقت الزرق ويؤخذ جميع أعضاء جسم الحيوان وقياسها             
 )  Well-type scintillation counter(بجهاز عداد كاما             
 وحساب النسبة المئوية لتجمع الجرعة اإلشعاعية في كل عضو ،             
 علماً بأن  الشروط الدستورية قد أكدت بأن نسبة ما يتجمع من             
 % 5 <، ونسبة ما يتجمع في الكبد % 80 >الجرعة في الرئتين              
 من وقت الزرق ، وهي الطريقة ) دقائق 10 - 5(خالل فترة محددة             
 األخرى المعتمدة في فحوصات السيطرة النوعية لهذه الُعدة             
   .الجديدة            







 
 
 


تم اعتماد طريقة لقياس توزيع الحجم الدقائقي للُعدة المجفدة .   3
من ) مليليتر 2(    ت ـــجم ثابـوذلك بإذابتها في ح   المحضرة ،


المحلول الفسلجي ، وأخذ نموذج منه للقياس باستخدام شريحة 
، علماً بأن )Haemocytometer grid(زجاجية خاصة 


المواصفات الدستورية تؤكد بأن الحجم الدقائقي المناسب في 
، وال يجوز % 90 >بتها ـــمايكرون ونس 90إلى  10حدود من 


مايكرون أو أكبر ، وتعتبر هذه  150۰تواجد أي دقيقة بحجم 
الطريقة من أهم طرائق السيطرة النوعية للُعدد الدقائقية ، ألن 


مايكرون قد يسبب جلطة أو  150 <تواجد أي دقيقة كبيرة 
   .ويؤدي إلى وفاة المريض )Embolism(انسداد 







 :النتائج والمناقشة
 
تم تحضير ُعدة البومين مصل الدم البشري الممسوخ بصيغة                 


ملغم البومين مصل الدم  0.8وطريقة مبتكرة، وتحوي الُعدة على  جديدة
، ملغم كلوريد الصوديوم  14.4ملغم أوكسيد القصدير و  0.025البشري، 


اإلنكليزية تحوي على         ) Amersham( أمرشام  في حين ُعدة شركة
ملغم أوكسيد القصدير و       0.16الدم البشري ،   ملغم البومين مصل 0.3
      .ملغم كلوريد الصوديوم 6.2


 ملغم من مادة 0.16باحتوائها على    تمتاز الُعدة المجفدة الجديدة                 
 4000 – 3500(الجزيئي المناسب  البولي أثيلين كاليكول الطبي ذو الوزن


مرة كبديل عن مادة البولوكزمر  وهي مادة استعملت ألول) دالتون
)Poloxamer (0.06 من قبل شركة أمرشام ، كمادة  ملغم المستخدمة


وتمنع عملية التكتل أثناء وبعد  مثبتة الستقرارية توزيع الحجم الدقائقي
 .عملية تحضير الُعدة







 
 
 


الذي ) 1(أن أوضح دليل على كفاءة هذه المادة هو نتائج شكل رقم               
حيث الحجم الدقائقي للُعدة الجديدة ومقارنتها مع ُعدة أمرشام،  يمثل توزيع


خاص بها يعتمد على طريقة التحضير ) Pattern( أن لكٍل منهما نمط
المستخدمة ، إضافة إلى طبيعة عامل  وعلى كمية ونوع المكونات


المالحظ فأن كالهما مطابق للمواصفات  االستقرارية المستعمل، ومن
ضرورة وجود نسبة مئوية محددة   الدستورية العالمية ، الذي يؤكد على


  90-10(تقع في مدى معين  من الدقائق في المستحضر%) 90 >(
  ) .مايكرون
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 )  1(شكل 
 اإلنكليزية  Amershamُعدة شركة  مقارنة في توزيع الحجم الدقائقي للُعدة المحضرة مع







 
 
برهنت نتائج هذا الشكل إمكانية الحصول على مستحضر بالمدى            


كبيرة ، وخلوه من أي دقيقة ) مايكرون 80 – 10(للحجم الدقائقي  المناسب
اإلنحالل ، إضافة إلى عدم حدوث حاالت التكتل أو ) مايكرون 150 >(


كيميائية في كشفت نتائج التحليل الراديو . الوجبات المحضرة  وللعديد من
هالم وباستخدام تقنية تخطيط األعمدة الحاوية على  )1(جدول رقم 


 >(النسبة المئوية العالية لتوسيم المعقد  )G -25 – fine(السيفادكس 
،  30، 15(وبأوقات زمنية متعاقبة  مع سرعة تكونه ومدى تطوره%) 95
التشخيص مناسبة جداً ألغراض  وهي) دقيقة 240،  180،  120،  60


 .   الطبي







 )۱(جدول رقم 
النسبة المئوية لنتائج توسيم الُعدة المجفدة وسرعة تكوين المعقد الموسم باستخدام تقنية تخطيط األعمدة 


 الحاوية على الهالم


Gel Chromatography Column Scanning Technique (GCS) 
Labeling  


Time 
/min   % F* % C* + % R* 


0.75 99.25 15 


1.03 98.97 30 


1.10 98.90 60 


0.90 99.10 120 


0.20 99.80 180 


1.10 98.90 240 


% R* = Reduced Hydrolyzed Form of 99mTcO4.  
% F* = Free pertechnetate (Na 99mTc O4). 
% C* = 99mTc-MAA complex. 







فأنها وضحت العالقة الوثيقة ألهم ثالث متغيرات للُعدة المجفدة ) 2(أما نتائج جدول رقم   
،  100،  80،  14،  7(بفترات زمنية متباينة ) shelf – life(وهي العمر المخزني 


المعقد مع نتائج التوزيع الحياتي لها في  لتوسيموالنسبة المئوية ) يوم 270،  240
بعد الزرق ، ومن المالحظ فأن هذه النتائج قد  )دقائق 10(الفئران وبفترة زمنية ثابتة 


بينما ولفترة تزيد على الثمانية شهور %) 95 >(عالية للمعقد  نسبة توسيمكشفت بقاء 
 بين استقرارية الُعدةأما الدليل األهم . نفاذ ُعدة شركة أمرشام أربع شهور فقط كانت فترة


 – 92.15( اإلشعاعية في الرئتينالمحافظة على التجمع العالي للجرعة  الجديدة هو
 240(نهاية المدة  في%) 2.80(جداً في الكبد ، مع ظهور نسبة ضئيلة %) 97.50


في بقية أعضاء الجسم األخرى ، ال تؤثر إطالقاً على كفاءة   وظهور نسب أقل) يوم
 Lung(تحت جهاز التصوير الومضائي الرئوي اإلروائي  التصوير والتشخيص


scanning under Gamma camera . ( والتشابه للنتائج إن التطابق
 في المقاالت العلمية العالميةوالمتميزة للُعدة المبتكرة مع ما منشور عنها  المستحصلة


حسب الشروط ( اختبارات السيطرة النوعيةللُعدد األجنبية المختبرية واإلنتاجية  قد أكدتها 
وكفائتها في التشخيص  أثبتت صالحيتها لالستخدام البشريالتي ) الدستورية العالمية


 .الطبي







 )  ۲(جدول رقم 
من ) 10min(العالقة بين العمر المخزني والنسبة المئوية لتوسيم الُعدة مع التوزيع الحياتي لها خالل فترة زمنية ثابتة 


 الزرق


 نتائج التوزيع الحياتي
نتائج التحاليل 
 الراديوكيميائية


% 
Car. 


% Ta. % Ki. % 
 In. 


% 
 St. 


% Sp. %  
Lu. 


% Li. % BI. %  
F* 


% C* +  
% R* 


Shelf life 
/day 


1.0 0.9 0.20 0.06 0.03 0.02 97.23 0.06 0.50 1.03 98.97 7 


0.92 99.08 14 


1.23 0.49 0.49 1.00 0.36 0.05 95.39 0.54 0.52 0.98 99.02 80 


1.48 0.45 0.61 1.52 0.90 0.12 93.66 0.66 0.60 1.80 98.20 100 


2.00 0.29 0.52 0.52 0.23 0.07 92.17 2.80 1.4 1.12 98.88 240 


0.75 99.25 270 


R* = Reduced Hydrolyzed Form of 99mT cO4   
C* = 99mTc-MAA complex.   
BI. = Blood   Li. = Liver  F* = Free pertechnetate (Na 99mTcO4) 
Sp. = Spleen   St. = Stomach    
KI. = Kidneys                    Lu. = Lungs         
Ta. = Tail   In. = Intestine                  Car. = Carcass 







           


إمكانية إنتاج ُعدة طبية مجفدة بطريقة مبتكرة وبصيغة جديدة من . 1 
ملغم أوكسيد القصدير ،   0.025ملغم البومين مصل الدم البشري ،    0.8
ولي أثيلين كاليكول بملغم  0.16ملغم كلوريد الصوديوم   14.6


م وتستخدم في تخطيط 99-وبمواصفات دستورية توسم بنظير التكيشيوم
 .الرئتين


وألول مرة لمادة طبية وهي البولي أثيلين كاليكول يمكن  استعمال. 2 
 .كمادة مثبتة الستقرارية توزيع الحجم الدقائقي اعتمادها


تتميز الُعدة المجفدة المبتكرة بنسبة توسيم عالية جداً بنظير . 3 
مناسبة جداً ) ساعات6(  لفترة طويلة %) 95  >م 99-التنكيشيوم


 .ألغراض التشخيص الطبي


 :االستنتاجات 







تتميز الُعدة المجفدة المبتكرة الجديدة بثبات النسبة العالية لتجمع  .4
 .الجرعة اإلشعاعية في الرئتين ولفترة ستة أشهر


 
    ) أشهر 8( تتميز الُعدة المجفدة المبتكرة بعمر مخزني طويل نسبياً . 5 


، وكما )أشهر4(  األجنبية وخاصة ُعدة شركة أمرشام   مقارنة مع الُعدد
 .مثبت في تعليمات استعمال الُعدة


 
اجتياز الُعدة المبتكرة لجميع اختبارات السيطرة النوعية حسب الشروط .  6


الدستورية العالمية  ولوجبات إنتاجية عديدة أكدت صالحيتها لالستخدام 
بعد تطبيقهاعلى المرضى في مراكز   البشري وكفائتها في التشخيص الطبي


 .الطب النووي
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تأثير مخلفات المجاري المعالجة باإلشعاع في 
                            وبعض  إنتاجية الذرة الصفراء
 خواص التربة


 عزام حمودي الحديثي      
 مهدي صالح الربيعي 


  ابراهيم بكري عبدالرزاق.د
 وزارة العلوم والتكنولوجيا -دائرة بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه 







 المقدمة 







 من المجاري مخلفات من التخلص عملية تعتبر •
 معظم منها تعاني التي الرئيسية المشاكل إحدى
 نتيجة وذلك منها المتقدمة وخاصة البلدان
 معظم واكدت المدن في الحاصل الكبير للتوسع


 من للتخلص طريقة احسن بان الدراسات
 االراضي على ردمها هو المجاري مخلفات


 للتخلص خاصة معاملة معاملتها بعد الزراعية
 . وصحية اقتصادية بصورة منها







 قبل المجاري مخلفات معاملة ضرورة الى الدراسات أشارت •
 الضارة المواد الزالة وذلك الزراعية لألراضي أضافتها


 . المحتملة البيئية االخطار وتالفي المرضية والحوامل
 لالراضي المجاري مخلفات اضافة يمكن ال بانه ايضا ذكرو •


 االحيان بعض في الحتوائها وذلك االمد طويلة لفترات الزراعية
 كما الطبيعية حدودها تفوق العناصر لبعض عالية تراكيز على


 تسبب ان يحتمل مرضية وحوامل اخرى سامه مواد على تحتوي
  واالحياء النباتات على بيئية اخطار مباشر وغير مباشر بشكل


 اراضي وجود ضرورة الى ايضا وأشار . لها المستهلكه
  وتكون االمد طويلة لفترات المخلفات الضافة مخصصه
 . والحيوان االنسان قبل من مستهلكة غير محصيلها







 مخلفات استخدام اهمية الى الدراسات من العديد واشارت•
 ألحتوائها الزراعية المحاصيل من للكثير كاسمدة المجاري


 والمغذيات والفسفور النتروجين من كبيرة كميات على
 اقتصادية قيمة ذات اسمدة منها تجعل التي الصغرى
 . وزراعية


 المخاطر الى االنتباه ضرورة الى الدراسات هذه اكدت كما•
 في دخولها نتيجة للتربة المخلفات تلك اضافة عن تنجم التي


 اضافتها عند واالنسان للحيوان ضارة غذائية سالسل تكوين
 في الصغرى العناصر بعض تجمع الى تؤدي بمستويات


  مثل االنسان إلى تنتقل وبالتالي ضارة بتراكيز النبات
 . والزنك والنيكل والمولبيدنيوم والنحاس الكادميوم


 







 تقدير اهمية على ايضاً  الدراسات هذه تاكدو•
 المجاري مخلفات في العناصرالصغرى تراكيز


 مدى تحديد في رئيسي بشكل ذلك على واالعتماد
 النها ، الزراعية لالراضي استخدامها صالحية


 وتنخفض المحاصيل جذور منطقة قرب تتجمع
 الجزاء تلويثها احتمال وهناك انتاجيتها


   .لالكل الصالحة المحاصيل
 







 للعناصر هاماً  مصدراً  المخلفات هذه كون من الرغم وعلى •
 الصرف مخلفات فان للحيوان او للنبات سواء الغذائية
 للعديد مصدراً  تكون ان يمكن )المعالجة غير( الخام الصحي


 طرق استخدمت وقد . معاً  والحيوان لألنسان االمراض من
 جميعاً  انها غير المجاري مخلفات معالجة في عديدة تقليدية
 المسببة المجهريات من للتخلص عملية وغير كافية ليست


 في التفكير الى دعا مما ، المخلفات في الموجودة لألمراض
 العديد فاجريت .المجال هذا في كاما باشعة المعالجة استخدام


 معالجة ان اظهرت التي العالم في والدراسات البحوث من
 كفاءة االكثر الطريقة تمثل باإلشعاع المجففة المخلفات


                                                              المسببة المجهرية االحياء من للتخلص واقتصادية
 . لألمراض







  على للتشعيع القاتل التأثير الحديثة العلمية الدراسات اختبرت وقد•
 تلك احدى نتائج فاظهرت البرازية المجهريات من مختلفة انواع


 جرعة ان . االمريكية فلوريدا بوالية 1996 عام في الدراسات
  اعداد لخفض كافية كانت كاما اشعة من كيلوغراي 6 مقدارها


 من غرام / خاليا عدة إلى 105 × 6 من الكلية المجهريات
 والبكتريا القولون بكتريا على القضاء وامكن . الجافة المخلفات
 كاما اشعة باستخدام هيدروفيال ايروموناس وبكتريا السبحية


 ان الدراسات هذه بينت كما . التوالي على كيلوغراي بالجرعات
 الكيميائية الطبيعة من تغير لم كاما باشعة المخلفات تشعيع عملية


 خطر من الحد في كان المالحظ الوحيد التغيير ولكن . للمخلفات
 ضافةباإل المخلفات هذه في لألمراض المسببة المجهرية األحياء


 عباس وذكر .فيها تتواجد التي األدغال بذور مشكلة من الحد إلى
 في المعدية البكتريا معظم لقتل المناسبة الجرعة بان والعاني
   . ميكاراد 1.5 بـ المجاري مخلفات


 







 هدف الدراسة 
 المجاري مخلفات تأثير لمعرفة الدراسة هذه اجريت•


 الصفراء الذرة وانتاجية نمو في باألشعاع المعالجة
 التوصيلية شملت والتي الكيميائية التربة خواص وبعض


 التربة عجينة لمستخلص التفاعل ودرجة الكهربائية
 والفوسفور الكلي والنتروجين العضوية والمادة المشبعة
 ومخلفات التجاري بالسماد مقارنة التربة في الميسر


 اإلشعاع تأثير لمعرفة وكذلك ، المشععة غير المجاري
  . الممرضة المجهريات على







 المواد وطرق البحث
 التابع التويثة حقل في التجربة مكان اختيار تم •


 التربة ُهيئت حيث . الذرية الطاقة لمنظمة
 جمعت . وتسويتها حراثتهاب وذلك للزراعة
 من الدراسة هذه في المستعملة المجاري مخلفات
 الرستمية مجاري محطة في التجفيف احواض
 وطحنت هوائياً  وجففت عشوائية بطريقة


 وأخذت (4mm) فتحاته قطر منخل من ومررت
 . التحليل لغرض نماذج







 بعض الخواص المهمة لكل من التربة ومخلفات المجاري المستخدمة في البحث. 1جدول 
 مخلفات مجاري التربة الخاصية


 --- طينة مزيجة النسجة 
 --- 376 )١-كغم.غم(الطين 
 --- 380 )١-كغم.غم(الغرين 
 --- 244 )١-كغم.غم(الرمل 


 *4.2 3.2 ) ١-م.ديسسمنز(التوصيل الكهربائي 
 pH  7.42 6.5 الحامضيةالدالة 


 االيونات الذائبة
*)١-لتر.ملغم(   


 Ca+2   366 334 
 Mg+2 107 330 
 Na+ 257 4.8 
 Cl- 311 599 


١HCO3
- 277 402 


 165 300 )١-كغم.غم( الكلس
 240 10.8 )١-كغم.غم(المادة العضوية 
 12 0.54 )١-كغم.غم(النتروجين الكلي 


 6.0 --- )١-كغم.غم(الكلي  البوتاسيوم
 15.5 --- )١-كغم.غم(الفسفور الكلي 


 --- 292.5 )١-كغم.ملغم(الميسر  البوتاسيوم
 --- 8.5 )١-كغم.ملغم(الفسفور الميسر 


 141.7 18.5 )١-كغم.ملغم(نتروجين – النترات
 1498.0 12.0 )١-كغم.ملغم(نتروجين -االمونيوم


العناصر الصغرى 
المستخلصة بالـ 
DTPA  


 )١-كغم.ملغم(


Cu 3.9 9.5 
Zn 12.2 312 
Mn 54.7 42 
Fe 13.0 211 
Pb 3.5 90 
Cd 0.2 0.21 
Ni --- 6.46 


CO --- 0.336 
 95 --- )  ١-غم.بكتريا(الكلي  االقولونبكتريا 


 . 5:1في مستخلص المخلفات   ECتم تقديرالـ* 







 وهي مستويات باربع كاما ألشعة المجاري مخلفات عّرضت•
  Gama beam جهاز باستخدام كيلوغراي ) 0 ,2 ,6 ,10(


 وقد االشعاع مستويات لجميع ۱-دونم.طن 15 بواقع واضيفت
 خليط عن عبارة وهو المعدني للسماد واحد مستوى استعمل


 / P2O5 كغم )50( وبمقدار والنتروجين الفوسفاتي السماد من
 السوبر سماد استعمل )بدفعتين( دونم / N كغم )80( + دونم


 كمصدر واليوريا الفوسفاتي للسماد كمصدر الثالثي فوسفات
 بدون( المقارنة معاملة استعملت وكذلك . النتروجيني للسماد


 . ستة المعامالت مجموع اصبح وبذلك )اسمدة او مخلفات
 العشوائية القطاعات تصميم باستخدم  احصائيا النتائج حللت•


 . مكررات بثالثة RCBD الكاملة







 الوحدة مساحة االلواح في خطوط شكلب  ربيع صنف الصفراء الذرة بذور زرعت•
 جورة بين والمسافة سم )75( واخر خط بين والمسافة م 3 × 2 )اللوح( التجريبية
 نبات الى خفت االنبات وبعد بذور ثالث جورة كل في ووضعت ، سم )25( واخرى


 ورويت . التجربة انتهاء لحين الخدمة عمليات واستمرت جورة كل في واحد
  مرور بعد التجربة انتهاء وبعد النبات احتياج وحسب يوم )8-7( كل سيحاً  النباتات


 مباشرة التربة سطح فوق من الخضرية االجزاء بقطع النباتات حصدت يوم 105
 الواحدة للمعاملة الوسطين الخطين من عشوائية بصورة نباتات عشرة اخذت حيث
 السيقان عن الذرة عرانيص فصلت . االخرى للمكررات وهكذا الواحد المكرر داخل


 والعرنوص الواحد للنبات الجاف الوزن اخذ ثم  والعرانيص النباتات جففت ثم
 للحبوب الجاف الوزن حساب وتم يدوياً  العرانيص من الذرة حبوب فصلت . الواحد


 الذرة وحبوب اوراق من ونماذج تربة نماذج واخذت . الواحد العرنوص في
 أخذت وكذلك ، المطلوبة الكيميائية التحاليل ألجراء المعامالت لجميع الصفراء


 اعداد لتقدير اسبوع ) 2 ,4 ,8 ,12 ,15 ( الزمنية الفترات خالل للتربة نماذج
 الكلي القولون بكتريا







 النتائج والمناقشة 
 تأثير اضافة مخلفات المجاري على نمو وانتاج الذرة الصفراء: اوالً 







 .تأثير مخلفات المجاري على حاصل الذرة الصفراء . 2جدول  
 


الوزن الجاف  المعاملة
 )غم(للنبات


وزن 
 العرنوص


 )غم(الواحد


وزن حبوب 
 )غم(العرنوص


 )دونم/طن( اإلنتاجية


 الحبوب العرانيص


Cont 100.9 99.5 77.8 1.485 1.15 
S0 138.4 179.2 140.7 2.68 2.25 
S1 134.4 187.3 148.3 2.80 2.22 
S2 137.3 183.6 145.3 2.74 2.17 
S3 145.0 190.3 157.6 2.85 2.35 


N+P 122.3 140.7 112.7 2.1 1.68 


LS
D 


0.05 9.33 10.75 17.8 0.83 1.40 
0.01 15.20 6.93 22.5 1.72 2.95 







في بعض خواص  تأثير مخلفات المجاري :ثانياً 
 التربة الكيميائية 







في بعض خواص التربة  تأثير مخلفات المجاري 3جدول  
 . الكيميائية 


 
 المعاملة


التوصيل 
الكهربائي 
 م/ديسيسمينز


 درجة التفاعل
pH 


المادة العضوية 
 )١-كغم.غم(


النتروجين الكلي 
 )١-كغم.غم(


الفسفور الميسر 
 )١-كغم.غم(


Cont 2.67 7.40 10.0 0.53 7.6 
S0 4.13 7.55 13.5 0.70 19.2 
S1 4.95 7.60 14.0 0.72 21.0 
S2 4.72 7.61 14.0 0.71 19.8 
S3 4.99 7.59 13.8 0.75 20.0 


N+P 2.46 7.32 9.0 0.57 12.1 


LS
D 


0.05 1.13 0.14 3.40 0.08 4.4 
0.01 2.32 0.28 7.10 0.23 14.0 







 : المرضية المسببات على المشععة المجاري مخلفات تأثير: ثالثاً 
 درجة لتقدير جيداً  دليالً  القولون لبكتريا الكلي المجموع اعتبر 


 جميع عن الكشوفات اجراء لصعوبة المجاري مخلفات تلوث
 مدة لطول وكذلك المخلفات في الموجودة المجهرية االحياء
 القولون بكتريا مجموعة اتخاذ سبب وان الكشوفات تلك اجراء
 هذه ان الى يعود االخرى المرضية االحياء لوجود كدليل الكلي


 االحياء وجود من اكبر بنسبة عادة توجد االحياء من المجموعة
 الحاصل للتلوث واسع لمدى تمثيلها ثم ومن االخرى المرضية


 . وبسيطة امينة عزلها طريقة ألن اضافة البراز طريق عن







تواجد بكتريا القولون الكلي في المخلفات والتربة المعاملة بمخلفات المجاري لفترات زمنية  .4جدول
 مختلفة بعد الزراعة 


 
  المعاملة


 )غم تربة جافة/خلية(بكتريا القولون الكلي اعداد
   باالسابيعمدة الزراعة 


2 4 8 12 15 
Cont 15 13 10 9 5 


S0 103 91 87 75 65 
S1 34 25 16 0 0 
S2 0 0 0 0 0 
S3 0 0 0 0 0 


N+P 12 10 8 8 6 







 .تأثير مخلفات المجاري في محتوى العناصر الصغرى في التربة : 1ملحق
 


 ) 1-كغم.ملغم(العناصر الصغرى المستخلصة من التربة  المعاملة
Fe Mn Cu Zn Co Pb Ni 


Cont 9 35 3.0 7.6 2.5 6.0 2.5 
S0 60 131 7.3 15.7 4.5 16.5 3.90 
S1 62 136 7.6 15.2 4.2 16.3 3.6 
S2 59 130 7.5 14.6 4.5 16.0 3.5 
S3 55 126 7.4 14.0 4.1 15.8 3.1 


N+P 15 51 4.2 8.3 1.5 3.2 2.1 


LSD 0.05 10.22 30.52 0.443 4.523 1.121 2.75 0.501 
0.01 16.85 41.321 0.678 6.892 1.612 3.88 0.720 







 تاثير إضافة مخلفات المجاري في محتوى العناصر الصغرى في النبات :  2ملحق 
 


 المعاملة
   االوراقمحتوى العناصر الصغرى في 


 )1-كغم.ملغم( 
 محتوى العناصر الصغرى في الحبوب


 )1-كغم.ملغم( 


Fe Mn Cu Zn Fe Mn Cu Zn 


Cont 280 206 6.0 58 35.8 9.5 0.75 22 


S0 420 240 8.5 70 50.1 12.0 1.7 40 


S1 415 242 8.2 71 45.3 11.9 1.5 37 


S2 412 235 8.3 69 46.2 11.7 1.6 39 


S3 409 236 8.1 67 44.9 11.8 1.5 40 


N+P 285 201 5.6 61 39.8 10.2 0.76 25 


LSD 
0.05 41.5 90.6 1.12 6.22 6.95 0.45 0.36 4.21 


0.01 66.6 130.1 1.72 8.43 9.29 0.62 0.52 6.45 







 شكراً إلصغائكم
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 الهدف من البحث


The present study deals with the effect of low 
doses of gamma radiation, ranging between 
50-150 Gy, on larval and pupal mortality, 


developmental time from egg hatch to adult 
emergence and sex ratio among the progeny of 


irradiated parental adult moths throughout 
three successive generations. 







 . أستخدام الكيماويات فى مكافحة األفات •


 . أستخدام المبيدات تؤدى الى حدوث المناعة فى الحشرات •
 .أستخدام المبيدات واألعداء الحيوية •
 المكافحة الوراثية باستخدام األشعة المؤينة •
 .حرشفية األجنحة تحتاج الى جرعات مرتفعة من األشعاع ألحداث العقم الكامل •


 أستخدام برامج المكافحة المتكاملة •


                                     من أكثر األفات  الحشرات التابعة لرتبة حرشفية األجنحة تعتبر •
 .ضررا بالمحاصيل الزراعية فى جميع أنحاء العالم


  Inherited sterility (I.S)أو العقم المورث  (F1 Sterility)عقم الجيل األول  •


 مقدمة







 مقدمة
 


The spiny bollworm, Earias insulana Boisd. 
belong to the lepidopterous species, which 


are considered one of the most serious pests 
of cotton crop in Egypt and throughout the 


world.  







One of the most important 
requirements for the successful 


application of the sterile insect release 
method is the ability to sterilize the 
pest without any serious damage to 


mating competitiveness or other 
physiological behavior. 


 مقدمة







The release of sterile males into the insect 
population in nature did not show a great 
success with Lepidoptera species, because 


they are highly resistant to irradiation 
 


several reports on Lepidoptera claimed a 
growing success in the use of gamma 


irradiation at low doses to incur a 
successful inherited sterility  


  







First (F1) and second (F2) filial 
generations, from treated insects, 


exhibited various degrees of sterility, 
including alternation in various 
developmental characteristics 


 







For some species of Lepidoptera it will 
be desirable that females are totally 


sterile to ensure no addition of 
immature stage to the field 


population.  
Also, irradiated females could absorb 
matings from the normal (wild) males. 







Insect  Control 
 by Radiation 


Direct 
(Killing method) 


 Indirect  
(Genetic method) 


 SIT F1 


Sterility 


Back crossing  







STERILE INSECT 
TECHNIQUE (SIT) 


Research and Development Needs: 
1.Mass rearing.                
2.Quality control.             
3.Sterilization procedures.  
4.Ecology,dynamics and behaviour.  
5.Distribution and dispersal of released 
insects.  
6.Program monitoring. 
7.Economic analysis. 
8.Organization structure. 
9.Separation of sexes. 







STERILE INSECT 
TECHNIQUE (SIT) 


Factors influencing sterility : 
1.Developmental stage.   6.Dose fractionation. 
2.Species.                         7.Culture environment. 
3.Sex.                                8.Gas tension. 
4.Dose rate.                      9.Mating competitiveness. 
5.Temperature.             10.Sperm viability. 







INHERITED STERILITY 


Advantages : 
 


1. Great suppressive potential. 
2. Released insects are more competitive. 
3. The magnitude of the immediate and              
     delayed effects can be varied by the             
     radiation dose. 
4. Offer some degree of protection against       
    the total collapse of a program.(mass   
    rearing failure). 







1. Source and Rearing of the Insect 
 


The culture of the tested insects of spiny bollworm, 
arias insulana Boisd. was maintained at the insectury 
of the Atomic Energy Authority, Inshas, Egypt. The 
newly hatched larvae were fed on artificial diet  


 
2. Irradiation Technique  


 
Female moths, less than 24 hour old, were irradiated 


with gamma radiation using a gamma cell (cobalt– 
60 source) that had a dose rate of approximately 
0.0625 Gy / second. 


 


Materials and Methods 







 


3. Experimental Methods 
 
The treatments at different radiation doses: 


 
 (o, 80,100 and 150 Gy),  


 
The newly male moths were sexed and paired with untreated 
females. 


 
 The eggs were collected daily, counted and kept in 250 cc 
glass jar until hatch to determine rate of egg hatching. 
  
Each female was then dissected to determine the number of 
spermatophores in the bursa copulatrix 







3. Experimental Methods  
 
The biological aspects studied among the P1 generation : 


 
Fecundity, hatchability and mating .  


 
The biological aspects studied on the immature stages were: 


 
 larval survival up to adult stages, 
 developmental time,  
 and sex ratio  


 
The holding conditions for all life stages in this study were 27±3°c and 80-
85 % relative humidity (R.H.). 







 
4. Statistical Analysis: 


      The data were analyzed using the 
analysis of variance (ANOVA) technique and 
the means were separated using Duncan,s 
multiple range test (P= 0.05) (Steel and 
Torrie, 1980) 







 RESULTS 
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% Pupation from control 
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% Emergence from control 
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Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (50Gy) of 
gamma  radiation, and the effects on 


developmental time   and sex ratio of F1,F2 
and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male: Female 


Developmental time  
from egg hatch to 
adult emergence 


in days ± S.E 


Crosses* 


Generation 


female male  female  male 


1.01    :    1 27.54 ±0.82 27.13 ±0.83 N N 
F1 


1.13    :    1 25.28 ±0.27 25.93 ±0.26 T N 


1.16    :    1 33.20 ±1.09 33.66 ±0.66 N N 


F2 1.27    :   1 32.07 ±0.61 31.67 ±0.65 N T 


1.30    :    1 33.19 ±0.90 32.75 ±0.85 T N 


1.12    :    1 32.34 ±1.05 31.75 ±1.11 N N 


F3 1.05    :    1 33.85 ±0.80 33.11 ±0.81 N T 


1.22    :    1 32.91 ±0.73 32.47 ±0.79 T N 
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Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (80Gy) of 
gamma  radiation, and the effects on 


developmental time   and sex ratio of F1,F2 
and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male:Female 


Developmental time 
 from egg hatch to  
adult emergence** 


in days ± S.E 


 
Crosses* 


 


 
Generation 


female male female male 


1.24    :    1 33.21 ±0.74 33.87 ±0.78 N N F1 
0.94    :    1 31.48 ±0.64 30.73 ±0.69 T N 
1.44    :    1 35.49 ±0.83 35.19 ±0.71 N N F2 
1.35    :    1 32.07 ±0.64 31.15 ±0.66 N T 


1.15    :    1 29.63 ±0.32 28.63 ±0.54 T N 
1.30    :    1 34.74 ±0.89 35.15 ±1.02 N N F3 


1.23    :    1 33.80 ±1.07 32.35 ±0.92 N T 


1.42    :    1 32.27 ±1.13 31.25 ±0.98 T N 
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Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (100Gy) of 
gamma  radiation, and the effects on 


developmental time   and sex ratio of F1,F2 
and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male: Female 


Developmental time  
from egg hatch to  


adult emergence** 
in days ± S.E 


Crosses* Generation 


female male female male 


1.33    :    1 33.33 ±0.66 33.07 ±0.65 N N F1 


0.96    :    1 32.85 ±0.94 32.57 ±1.12 T N 


1.27    :    1 31.12 ±1.23  30.80 ±0.65 N N F2 


1.29    :    1 31.94 ±0.76 31.04 ±0.82 N T 


0.97    :    1 28.85 ±0.52 28.86 ±0.48 T N 


1.31    :    1 29.87 ±0.46 31.38 ±0.52 N N F3 


1.00   :    1 29.59 ±0.45 31.21 ±0.40 N T 


1.05   :    1 28.84 ±0.20 30.00 ±0.22 T N 
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Treatment of adult females E. insulana 


Boisd.with substerilizing dose (150Gy) of 
gamma  radiation, and the effects on 


developmental time   and sex ratio of F1,F2 
and F3 progeny. 







Sex Ratio 
Male: Female 


Developmental time from 
egg hatch to adult  


emergence** 
in days ± S.E 


Crosses* Generation 


female male female male 


1.15    :    1 32.18 ±1.27 31.76±1.20 N N F1 


1.23    :    1 31.23 ±0.12 31.00 ±0.12 T N 


1.06    :    1 32.06 ±1.22 31.76 ±1.20 N N F2 


1.18    :    1 30.02 ±0.94 29.64 ±095 N T 


1.05    :    1 29.10 ±0.65 28.13 ±0.66 T N 







 
 خالصة


 


  تستهدف هذة  الدراسة  التعرف  على  تأثيرالجرعات
 ۱٥۰، ۰۰، ۸۰،  ٥۰(تحت المعقمة من أشعة جاما 


األطوار الغير كاملة للحشرة فى  أناث على)جراى
  النسل الناتج وذلك لمدة ثالثة أجيال متعاقبة


 







Conclusion 
Survival of F1 larvae to adult stage of the spiny bollworm was 


lower for all irradiation treatments.  
 


The number of surviving larvae was dose dependent and 
adult and pupal mortality increased as the dose applied to P1 


females was increased.  
 


The mortality of F1 larvae descendant of irradiated P1 males 
was lower than untreated control at the four tested doses. 


 
 Among the F2, the larval and pupal mortality was still high 


for all treatments and was significantly increased at the three 
highest irradiation treatments 80,100 and 150 Gy.  







Conclusion 


In the meantime, the pupation was greatly reduced among 
F1 and F2 progeny at dose level 150 Gy for both lines.  


 
Also, the results indicate that the percentage of adult 


emergence was evidently reduced among F1 and F2 progeny 
resulting from parental males exposed to the three highest 


irradiation doses (80,100 and 150 Gy).  
 


The sex ratio was slightly altered in favour of males among 
the majority of all treatments (doses, generations and 


crosses).  







Conclusion 
The mortality of F3 larvae was reduced compared with that 


of the F1 and F2, but was still greater than in untreated 
control.  


 
The average developmental time, in days, required from egg 
hatch to adult emergence was not evidently different from 


untreated control among F1,F2 and F3 progeny descendant of 
irradiated P1 males at all treatments (doses, generations and 


crosses ).  
 


The results of the percentage of pupation through fmale line 
were significantly reduced among F1 at dose level 150 Gy. 


This reduction continued to less extent through F2 progeny. 
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Use of male partially sterile technique for control of the 
carob moth Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: 


Pyralidae) and its impact on biological parameters of 
irradiated adults 


1 







Date palm sector in Tunisia 


Sea Products 


Olive oil 


Dates 


2 
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 Global Value of 
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Global Value of 


Exportation 


80-85% • Exportation 
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Field 


Transport 


Harvest Storage 
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Insect Pyralid Pests of dates in Tunisia 


Field 
Storage 


Ectomyelois 
ceratoniae 


Ephestia 
kuehniella 


Storage 


Ephestia 
cautella 


Storage 
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Pest Control 


* Chemical  control 
* Biological Control using natural enemies 
* Bio-pesticides 
* Storage treatment 
* Sterile Insect Technique SIT 
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 Male Partially Sterile Technique  


Application of 
radiation dose 


Females are completely sterile  


Males are partially sterile  
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Objectives 


1. Use of Male Partially Sterile Technique for  the 
Control of the Carob Moth  


2. Impact of male sub-sterilizing doses on :  
* Copulation rate,  
* Fecundity,  
* Hatching rate 
* Emergence rate of irradiated adults 


8 







Materials and Methods 


9 







Insect Rearing 


* Artificial diet based on wheat brun 
* Temperature : 25 ± 1°C 
* RH : 65% ± 1% 
* Photoperiod : 12h Light/12h Darkness 


10 







Radiation 


1. Doses used: 200, 300 and 400 Gy 


2. different crosses tested were: 
      * ♂I X♀N,  


 * ♂N X♀I,  
 * ♂I X♀I  
  * and ♂N X♀N (Control) 
With: ♂N: Non-irradiated male, ♂I: irradiated male, ♀N: Non-
irradiated female, ♀I: Irradiated female 
 
3. Biological parameters tested were:  
 * Copulation rate,  
 * Fecundity,  
 * Hatching rate  
 * and emergence rate of adults   
 11 







Results 


12 







Radiation effects on copulation rate 
 


Doses (Gy) Crosses Copulation rate (%) 
200 ♂NX♀I 65  ± 5.5b 


♂IX♀N 67  ± 5.25b 
♂IX♀I 40  ± 2.3c 


300 ♂NX♀I 55  ± 3.7c 
♂IX♀N 65  ± 5.6b 
♂IX♀I 30  ± 2.1d 


400 ♂NX♀I 50  ± 4.7c 
♂IX♀N 60  ± 5.6b 
♂IX♀I 30  ± 1.85d 


0 (Control) ♂NX♀N 85  ± 7.50a 


13 







*  Significant reductions in copulation rate between the different crosses 
and control for all tested gamma radiation doses  


* The more significant reduction was observed for couples of the cross 
♂IX♀I. 


* Crosses with irradiated females presented lowest values of copulation 
rates 


Lepidopteron females were more sensitive to radiation, Male 
sperm was destroyed at high radiation doses leading to the 
decrease of copulation success and consequently the 
reduction of the copulation rate after exposure to radiation  
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Radiation effects on female Fecundity  
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* Females exposed to different gamma radiation doses exhibited significant 
reductions in their fecundity compared to the control 


* At the highest sub-sterilizing dose, the mean numbers of eggs laid per 
female was 114.2, 115.7 and 116.3 respectively for the crosses ♂I X♀I , ♂N X♀I 
and ♂I X♀N against 125 egg/female for the control ♂NX♀N) 


* The intensity of fecundity reduction depends on cross type 
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Radiation effects on egg hatching  
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* Hatching rate significantly depended on the Gamma radiation dose  


* In addition, hatching rate showed high reductions depending on the type 
of crosses 


* Hatching rate was more significantly influenced than fecundity 
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Radiation effects on emergence rate  


Dose (Gy) Cross Emergence rate (%) 
 


200 
♂I X♀N 70.5  ± 5.7b 
♂N X♀I 66.2  ± 5.2c 
♂I X♀I 20.7  ± 2.1d 
♂NX♀N 85.1  ± 6.6a 


 
300 


♂I X♀N 43.2  ± 3.9b 
♂N X♀I 40.4  ± 3.2b 
♂I X♀I 17.6 ± 1.1c 
♂NX♀N 83.2  ± 6.2a  


 
400 


♂I X♀N 25.4  ± 4.1b 
♂N X♀I 22.9  ± 1.9b 
♂I X♀I 15.5  ± 0.9c 
♂NX♀N 84.1  ±  6.4a 
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* Significant reductions in adult emergence rate  for all crosses compared 
to the control 


* Adult emergence rate depend on gamma radiation dose  : Emergence rate 
decreases with the increase of the doses  


* Adults resulted from the cross ♂N X♀I presented the lowest emergence 
rate. 


20 







Conclusion 


21 







* This study indicated that the use of Partially Sterile Male Technique could 
be an appropriate strategy for the control of the carob moth in Tunisia 


* This technique may offer a viable, efficient and economic alternative and 
could be incorporated with some of these existing methods in an IPM 
approach. 


* Important reduction of copulation rate, female fecundity and a visible 
decrease of hatching and emergence rates were found after exposing 
different crosses to different Gamma doses.  


22 
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Physics Department 
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Due to the risk of lung cancer in dwellings, it is important to 
measure the radioactivity concentration of radon in houses.  


In this study, we describe the activity concentration and exhalation 
rates of radon  and also the effective radium content of some 
building materials which used locally in Iraqi Kurdistan region.                                


.  


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 







  


    Radon was the fifth radioactive element to be discovered,    


after     uranium,  thorium, radium and polonium, in   1900 by      


Friedrich Ernst Dorn.                                           , 
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Decay diagram of  
238U  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Radiation damage to DNA  


The principal health effect attributed to inhalation of radon is the 
lung cancer. If the gas is inhaled, remain lodged in the lungs, and 
continue to decay, causing continued exposure by emitting alpha 
radiations. The radiation decay products can damage cells in the lung 
tissue, either create free radicals or cause DNA breaks , 



http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_radiation

http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_radiation

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_radical

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA





Radon  Measurement Techniques 


Passive Method 
Using  


LR-115 plastic track detector  


       Active Method  
     Using  


      RAD7 solid state detector 







LR-115 solid state nuclear track detector 
  This detector consists of a sensitive cellulose nitrate(C6H8O8N2 ) 
layer 12 μm thick on a100 μm thick polyester support; when an 
alpha-particle hits the detector it causes localized damage to 
molecular structure of the cellulose nitrate layer.                      .                                      
    This damage can be observed when the exposed detector is 
etched in a bath of dilated sodium hydroxide. After this 
processing small holes are visible under the optical microscope 
which is able to be quantities.                                           . . 
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RAD7 Continuous Radon Monitor  


In our study we used RAD7 detector as an active instrument for 
measuring the radon  activity concentration for the samples under the 
study.  


  







RAD7 Continuous Radon Monitor  


 The RAD7 's internal sample cell is a 0.7 liter hemisphere, 
The semiconductor detector is at the center of the 
hemisphere. The Semiconductor detector converts the 
alpha radiation from the decay of the radionuclide into an 
e lec t r i ca l  s igna l .                         .  


 
 
      


Detector  


Test chamber 







Determination of the calibration factor for radon activity  
concentration measurement 


Experimental set-up  were designed for measuring the activity of  
accumulated radon in tube chamber  and was found to be        
(362 ± 3.8 kBq.m-3).                                               . 


And this value have been used to calculate the calibration factor (K).                                       
.  
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h=25 cm 
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 valve 


LR-115 detector  


Experimental set-up to measure radon activity concentration  by using 
RAD7 radon monitor. 
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Determination of the calibration factor for radon activity measurement 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


y = 33.992x + 563.44
R2 = 0.9914
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The corrected average track density as a function of radon exposure time.  


The slope of the linear relationship represented the 
calibration factor, and it was equal to (0.034 ± 0.003 
tracks.cm-2.d-1/Bq.m-3).                                             .  







Survey location and sampling: 
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Sketch map of the area under study ( 1.Daratu ,2. Kalak, 3.Makhmure, 4.Permam, 5.Kore, 
6.Shaqlawa, 7.Barseren, 8. Galala, 9.Qandel, 10.Koya, 11.Tasluja, 12.Bazyan, 13.Shorsh, 
14.Bradost, 15.Khazr).                                              . 


 


.15 


◙ 
Musel 


The samples in this study were collected from various locations in Iraqi 
Kurdistan region factories in (Erbil, Duhok and Suilaimaniya governorate) 
and some samples from Mosel governorate.  







         In our study was concerned with the use of calibrated long-
tube technique equipped with calibrated LR-115 passive track 
detector, and the use of RAD7 active solid state detector for 
measuring activity concentration and exhalation rate of radon gas 
from 24 building materials which is used in construction in Iraqi 
Kurdistan region.                       .                                 . 
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Result and discussion  
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Result and Discussion  


Radon and thoron exhalation rates of  the studied building material samples .  







 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


Result and Discussion  


Relation between samples name and radon concentrations. 
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term of area and mass 
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Relation between samples name and effective radium-226 content  







 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


Result and Discussion  


Y(C(Rn)) = 142.03x - 7.46
R2 = 0.9261


Y(EA) = 297.8x - 15.29
R2 = 0.9294


Y(EM) = 9.2079x - 0.49
R2 = 0.9849
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The linear relationship between radon exhalation rates and  radon 
concentration with Radium-226 contents of  the studied building 


material samples.  







Conclusions  


In this study we concluded the following knowledge: 


1. Good agreement between radon activity concentrations 
measurement was obtained using passive LR-115 plastic track 
detector and active RAD7 solid state detector. 


2. The lowest and highest values of the radon concentration , radon 
exhalation rate(in term of area and mass) and effective radium 
content from building material samples measured by LR-115 
plastic track detector  have been recorded for samples green 
limestone (Erbil-Galala location) and sample yellow sand 
(Musel-Khazr location).                                . 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 







Conclusions  


3. A positive correlation has been observed between effective 
radium content and radon exhalation rate and also radon activity 
concentration in all the samples. 


4. The measured values in these two methods are quite lower than 
the recommended safe limits. Therefore, the use of these 
geological samples for construction activities is considered to be 
safe                            .. 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 







 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 







 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


Plastic detector Trade name 
Detector 


composition 


Density 


(g.cm-3) 
A/Z 


Ionization 


potential 


eV 


Critical energy for 


α-particle detection 
(MeV) 


Emin EMax 


Cellulose nitrate 
CN-85 


LR-115 
(C6H8O8N2)n 1.52 1.934 80.20 


~0.1 


~1.5 
4-6 


Allyldiglycol 


carbonate 
CR-39 (C12H18O7)n 1.32 1.877 70.2 ~0.1 >20 


Polycarbonate 
Macrofol-E 


Lexan 
C16H14O3 1.29 1.896 69.5 ~0.2 ~3 







 
 


 


 


 
 


 


 


 
 


 


 


      The RAD7 has the following specifications : 


Multi-Modes: continuous radon gas monitor long-term/short-term      
screener Sniffer, with small tube "snout", to search for radon and thoron 
entry points. 


Multi-Measurements : Measures radon in air, soil, and water (with 
RAD H2O accessory).  


Sensitivity: Monitor:0.4counts/min/pCi/L, Sniffer:0.2 
counts/min/pCi/L 


Range : 0.1 to 20,000 pCi/L. 


Memory: 1,000 previous radon concentrations, and associated data. 
Can be read out on LCD, printed out or downloaded to PC. Also shows 
high, low, average and standard deviation of readings. 


Operating Range: Temperature : 5°- 450C, Humidity : 0-100%, non-
condensing. 
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حكومة اقليم كوردستان                            الهيئة العربية للطاقة الذرية                          وزارة العلوم والتكنولوجيا        


جمهورية العراق                                             جامعة الدول العربية                                               جمهورية  العراق    


 المجلد األول:


 صفحة               محور


 173-------8                                  التحاليل وتحسين المواد 


 306------175   خصوبة التربة


 368 ------308                                     ادراة الموارد المائية


 لثاني:المجلد ا
 صفحة             محور


 206 -------9                   الطب النووي والبايولوجيا االشعاعية


 315 -------208  انتاج النظائر المشعة


  387 -------317                        تحسين االنتاج النباتي والحيواني


 436 -------389 تفكيك المنشاات النووية المدمرة


 :الثالث المجلد


  صفحة              محور


 124 -----8                                      ادارة النفايات المشعة


 289 -----126           االمن واالمان النووين والوقاية من االشعاع


 371 -----291  مكافحة اآلفات 


 464 ------372                                 معالجة االغذية باالشعاع








 اآلزوتتركيز  على اآلزوتيتأثير معدل التسميد 
   اليخضوروكثافة 


 المروي بالتنقيط۹۰صنف حلب في أوراق القطن 


  الشماع. م  رزوق.  ع







المزروع تحت )۹۰(القطن حلب  صنف علىأجريت هذه الدراسة    
نظام الري التسميدي  والتي أضيف إليه خمسة معدالت من السماد 


،  ٥۰  ،N2  =۱۰۰  ،N3  =۱٥۰=  N0  =۰ ، N1(اآلزوتي
N4  =۲۰۰  ،N5  =۲٥۰  كغN/بهدف) هـ: 


  تحديد المعدل األمثل الواجب إضافته والذي يحقق السالمة البيئية
 .والوفرة اإلقتصادية


  معرفة إمكانية وجود عالقة بين محتوى األزوت بأوراق نبات القطن
 .SPAD –meterوقراءات جهاز اليخضور 


 دراسة تأثير معدالت األزوت المختلفة على طول فترة النمو
 .  أو التبكير باإلنتاج ۹۰الخضري للقطن صنف حلب 


تحديد إمكانية التنبؤ باإلنتاج من خالل قراءات شدة اليخضور. 







 المواد و الطرائق: 
أخذت قراءات شدة اليخضور ألوراق نباتات القطن بواسطة جهاز 


)٥۰۲ SPAD meter ( وعلى عدة مراحل تلت إضافات األسمدة
اآلزوتية ،  ومن ثم جرٮإعتيان هذه األوراق لتحديد محتواها من 


 .  الكلي وفق طريقة كلداهل  اآلزوت
 أخضعت النتائج الختبار تحليل التباينANOVA  كما تم تقدير ،


معامل اإلرتباط بين قيم شدة اليخضور والمعامالت السمادية 
 .  المختلفة







النتائـج والمناقشـة 
 العالقة ما بين شدة اليخضور ونسبةاآلزوت الكلي ومعامالت التسميد


 :اآلزوتي
إلى وجود فروق معنوية بين )   ۱( تشيرالبيانات في الجدول رقم      


هذه القراءات ومعامالت التسميد حيث بلغت قيمة شدة اليخضور  
 ٥۰.٤۱و ٤۸.۹٤،  ٤۷.۱۲،  ٤٦.٦۱،  ۸۸.٤٤،  ٤۱.۰۲


على الترتيب   N0 ، N1  ،N2  ،N3   ،N4   ،N5للمعامالت  
، وبلغت قيمة %٥عند مستوى ثقة  ۱.۸۱۲وكان أقل فرق معنوي 


بين قراءات شدة اليخضور ومعامالت   ۰.۹۳معامل اإلرتباط 
– SPADالتسميد األمر الذي يوضح لنا إمكانية إستعمال جهاز


meter)   (للداللة على الحالة الغذائية للنبات.   







متوسطات لوجود فروق معنوية  )۱(الجدول رقم  يبين كذلك
النسبة المئوية لآلزوت الكلي ما بين الشاهد وباقي المعامالت 


وكانت قيمة معامل  ۰.۲۸۱حيث بلغت قيمة أقل فرق معنوي 
ى إمكانية وجود عالقة بين النسبة لمما يدل ع . ۰.۷۰اإلرتباط 


وهذا ما   SPAD –meterالمئوية لآلزوت الكلي وقراءات جهاز 
يمكن مالحظته عند مقارنة نتائج متوسطات تحليل اآلزوت الكلي 


عالقة  تحيث وجد meter  SPAD–ومتوسط قراءات جهاز
كانت تزداد أو  meter  SPAD–طردية بينهما أي أن قراءات 


تتناقص بارتفاع أو إنخفاض النسبة المئوية لآلزوت الكلي وكانت 
 . ۰.۸۹قيمة معامل اإلرتباط بينهما 


 







 امتصاص اآلوزت من السماد تحليل بيانات) %Ndff,N-Uptake  ( في مرحلة
 النضج الفيزيولوجي


 إن عدم وجود فروق معنوية باإلنتاج بين المعامالت كافة رغم
يدل على غنى التربة   meter  SPAD–اإلختالف بقراءات 


فإذا ما  N2باآلزوت، مهما يكن فإن أعلى إنتاج كان بالمعاملة 
 Ndff %تتبعنا قيم النسبة المئوية لآلزوت المستمد من السماد


بالمعاملة  ۱۰ %للمعامالت المختلفة نجد انها كانت ) ۲ الجدول(
N2  وتوافقت مع قراءة لجهاز–meter  SPAD  بلغت قيمتها


٤۳.۹٦. 







 N5,N4,N3للمعامالت   Ndff %وعلى الرغم من زيادة قيمة 
نتيجة لشراهة هذا المحصول لعنصر اآلزوت إال أن اإلنتاج لم يزد 


بل قل ظاهرياً مما يدل على اتجاه النبات للنمو الخضري فوق معدل 
N2   وبالتالي يمكن القول أنه عند هذه الظروف فإن المعاملة


تعبر عن اإلحتياجات السمادية المثالية لمحصول   N2السمادية 
   meter––مما تقدم يمكن القول إنه إذا كانت قراءة جهاز .القطن


SPAD  وذلك في هذا النوع من الترب وعند  ٤۳.۹٦ال تقل عن
، فإننا يمكن أن  ) ۹۰صنف حلب ( المراحل األولى من حياة النبات 


أي قيمة أدنى منها  N2نتوقع إنتاجاً وفيراً حيث لم تسجل المعاملة 
خالل مراحل النمو كافة، بينما كانت قراءات الجهاز بالنسبة للشاهد 


N0  وذلك لمعظم مراحل  )٤۳.۹٦(دون القيمة المذكورة أعاله
النمو، وخاصة في الفترات األولى من حياة النبات ، األمر الذي 


يشير إلى ضرورة إضافة السماد اآلزوتي، لتجنب نقص الغلة ، الذي 
ظهرت مؤشراته بشكل أوضح عند بدء انتقال اآلزوت من األوراق 


إلى األعضاء التكاثرية، والذي ترافق مع اصفرار األوراق و 
انخفاض حاد بقراءات الجهاز في حين لم نالحظ هذه الظواهر 


 .         بالنسبة لباقي المعامالت







 وإذا ما تطرقنا إلى موضوع الجدوى اإلقتصادية ، نستنتج أن
كانت أفضل من أي معاملة أخرى ، حيث زاد اإلنتاج  N2المعاملة 


فإذا ما حسبت  تكاليف  ها/كغ قطن ٥۰۰مقارنة مع الشاهد بحوالي 
إضافة السماد وأخذ بعين اإلعتبار سعر الكيلو غرام من القطن يمكن 


 .    تطبيق هذه المعاملة لهذا النوع من الترب عند زراعة هذا الصنف
 أن تسميد القطن بمعدالت مرتفعةN5,N4,N3) (  أدى إلى تنشيط


النمو الخضري وزيادة محتوى األوراق من اآلزوت الكلي وهذا ما 
حيث استمر  meter SPAD–كان واضحاً في قراءات جهاز 


 ). ۱الجدول رقم  (بالزيادة ً طيلة فترة النمو
 







 N-uptakeالممتص  باآلزوتالمتعلقة  ) ۲( تشير البيانات بالجدول 
أن نبات القطن شره  الفيزيولوجيعليها عند مرحلة النضج  المستحصل


حيث امتص كميات متزايدة من هذا العنصر بزيادة المعدل  لآلزوت
في أوراق القطن عند هذه المرحلة  uptake – Nت قيمةو بلغ المضاف


هــ  / N كغ ۸۸.۸٦، ۳٥.۸٤،  ٦۱.۷۰،  ٥٤.٥٤،  ٤۱.۱۰،  ۳٤.٦٤: 
على الترتيب ، والذي  N0 N5 , N4 , N3 , N2 , N1 ,للمعامالت 


كما . التي ازدادت بزيادة معدل اإلضافة    Ndff %أكدته أيضاً بيانات 
الممتص وقراءة  اآلزوتجيدة ما بين قيمة  إرتباطوجود عالقة  تيبين


وهذا  ۰.۸٦حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  meter  SPAD–جهاز 
الممتص من قبل  اآلزوتدليل على إمكانية استخدام هذه التقنية لتتبع 


من جهة   N-rate & %Nلوحظ وجود عالقات ارتباط قوية بين.النبات
 N%من جهة أخرى وكذلك العالقة ما بين    N-rate&spad, و


&SPAD  مما يدل على  الفيزيولوجيعلى الترتيب عند مرحلة النضج
دقة وصالحية طريقة تتبع محتوى الكلوروفيل في أوراق النباتات 


 .meter  SPAD–باستخدام جهاز 







 مع زيادة التسميد اآلزوتي  شدة اليخضورلوحط زيادة في قراءات
 .                                               خالل مراحل القياس األربعة األولى


 شدة ومع دخول النباتات مرحلة اإلزهار حدث انخفاض في قراءات
يعود السبب في ذلك إلى إنتقال واليخضور في المعامالت المختلفة، 


 .اآلزوت من األوراق إلى الجوز  
 ويتضح ان إنخفاض  في النسبة المئوية لآلزوت خالل المراحل


المختلفة من حياة النبات ويعزى هذا اإلنخفاض إلى أن سرعة تراكم 
المادة الجافة بالنباتات أثناء نموها كانت أكبر من سرعة إمتصاص 


  .الثمريةاآلزوت وكذلك إلى هجرة اآلزوت إلى األعضاء 







 كذاك كانت نتائج تحليل اآلزوت الكلي متوافقة نسبياً مع قراءات شدة
نسبة اآلزوت بين المعامالت طفيفة في االختالفات  اليخضور وكانت


ويمكن أن يعزى سبب هذه االختالفات الصغيرة إلى توفر اآلزوت 
  .المتاح بالتربة ولإلضافات السمادية العالية


 جهاز أن كذلك يمكن أن يالحظspad  على إمكانية  القدرةقد أعطانا
الفصل بين مستويات التسميد اآلزوتي المختلفة عند مرحلة اإلزهار 


وهذا ما توافق مع نتائج تحليل العينات المأخوذة  وبدء تشكل الجوز
بتلك المرحلة المذكورة سابقاً لتحديد محتواها من اآلزوت الكلي مما 


يدل على إمكانية استعمال هذا الجهاز كبديل عن التحليل كأداة سريعة 
يمكن التنبؤ من خاللها حقلياً عن حالة التغذية اآلزوتية للنباتات وليس 


التنبؤ بإنتاجها وذلك إلجراء المعالجة السريعة في حال تعرض 
محصول القطن إلجهادات ناجمة عن نقص عنصر اآلزوت في 


 . التربة







 ويمكن أن يعزى حدوث التقارب الزمني في إمكانية التمييز بين
أو  meter  SPAD–جهازاستخدام معامالت التسميد المختلفة سواًء ب


عن طريق تحليل العينات لتحديد محتواها من اآلزوت الكلي بدراستنا 
بإجراء دراسات  يوصىهذه  إلى توفر اآلزوت المتاح بالتربة لذلك 


مستقبلية تحت ظروف ترب فقيرة باآلزوت ولهذا الصنف من القطن 
 .لتحديد الحالة الغذائية وبالتالي إمكانية التنبؤ المبكر عن اإلنتاج


 إن ارتفاع قيم قراءات جهاز–meter   SPAD  بعد مرحلة التمييز
أن .بين المعامالت يمكن أن يعزى لإلضافات السمادية السابقة


تتأثر بعد حوالي ثالثة أسابيع من  –meter  SPAD قراءات جهاز
 . إضافة السماد اآلزوتي







اإلستنتاجات والتوصيات: 
 إجراء دراسات مستقبلية لهذا الصنف من القطن تحت ظروف ترب


فقيرة باآلزوت المتاح  لتحديد العالقة بوضوح ما بين معدالت 
 .التسميد اآلزوتي وشدة اليخضور واإلنتاج 


 طريقة الري ، ( تقييم العالقة ما بين العمليات الزراعية المختلفة
وقياس شدة اليخضور ) طريقة الزراعة، معدالت زراعية مختلفة
  .من خالل دراسات مستقبلية لهذا الصنف


 إمكانية استعمال نتائج جهاز قياس شدة اليخضور كمؤشر للحالة
الغذائية لعنصر اآلزوت وليس دليالً قاطعاً للتنبؤ عن اإلنتاج من 


 .خالل هذه النتائج
 إمكانية استخدام الجهاز كوسيلة سريعة وحقلية إذا ما أخذنا بعين


 .االعتبار تكاليف التحليل وسرعة اتخاذ قرار التسميد







ـ. ٠جخهك   شم م  ز سخب ئكيخصهذ اآهذئف ئكقض ة جهئر فيئ ة ئكقكى هفذئ؟ئ يره ب ك لئهي ب ئك زا ا   ئكم ١ْلهزل  ٨ْحك ْ ٠   
  


No N1 N2 N3 N4 N5 
  


SPAD %N SPAD %N SPAD %N SPAD %N SPAD %N SPAD %N 


Average 41.02 D 2.57 C 44.88 C 3.08 B 46.61 CB 3.22 AB 47.12 B 3.19AB 48.94 A 3.32 AB 50.41 A 3.32 A 


Seed cotton  
yield ( kg/ha 
) 3469 3658 3922 3833 3800 3884 


L.S.D%5 
  


SPAD %N 
Yield 
kg/h   


1.812 0.281 553   


 
 







ة .١ك   جخه ش ˇ سخب  ئيره لة ل ب  ئكيخصهذئك لئهي ب ئك زا ةˇ هئكم يره لئخ  ك م ئكز ل لخ  زة ل ث  ئيرهةىئك ب ئكمص ذحك ل م عمخ  ة ئكقض اآهذئف مائ
 .ئكفيريهكهجى


Treatment Leaves kg/ha %N N-uptake %15-N a.ex SPAD %Ndff 


AVE NO 1532.05 2.27 34.64 37.30 0.00 


AVE N1 1871.79 2.51 41.10 0.199 42.67 9.95 


AVE N2 1919.87 2.80 54.54 0.203 43.97 10.17 


AVE N3 2432.69 2.84 61.70 0.260 45.97 13.02 


AVE N4 2798.08 3.03 84.35 0.524 47.77 26.22 


AVE N5 2891.03 3.00 86.88 0.496 52.60 24.82 
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 الخالصة


 التصفيـة إلجراءات العام المخطط تصميم حول البحث يتلخص
 الجهة متطلبات  يلبي لكي وضع المخطط ، الريادي بالموقع الخاصة
 تنفيذه ويؤدي ، والبيئة والسكان العاملين حماية الى الهادفة الرقابية


 المعدات من ممكن أكبرحجم وإطالق كبناية الموقع إطالق الى اآلمن
 قبل من مقيدة الغير الصناعية لألغراض استخدامهما إلعادة  المفككة
 حجم اقل الى التصفية جراء الناتجة النفايات تقليل وإلى المالكة الجهة
 .ممكن


 
 


 
 


 







 
 


 
 


 
 


 


Yellow 
cake 











 :أهمية الموقع 
اكتسبت هذة المنشاءة النووية  الصغيرة أهميتها من خطورة موقعها الجغرافي  ، فهي منشأءة غير مدمرة تقع بجوار المختبرات  


المركزية التابعة للشركة العامة للمسح الجيولوجي في وسط بغداد  تحيط بها منطقة سكنية  كثيفة ومنشآت حكومية 
وبما أن السطوح الداخلية للمعدات تحمل تلوثا اشعاعيا نتيجة التعامل مع اليورانيوم الطبيعي بشكل مباشر لذا .ومستشفيات


الموقعية أو أثناء نقل المعدات إستوجب اتباع سياقات حماية شعاعية صارمة لمنع اي تسرب محتمل اثناء عمليات التفكيك واإلزالة 
 .الملوثة الى موقع التويثة


 


 


 
 







 المنطقة المحيطة بالموقع الريادي    







 
 


 
 


 
 


  
 







 
 


 
 


 
 


  
 







 
 


 
 


 
 


  
 







 
 


 
 


 
 


 


 إيقاق العمل 
 


 قرار التصفية


 دراسة التجارب السابقة


التدريب واإلجتماعات 
 الفنية


مستلزمات عزل ونقل 
 النفايات


مستلزمات الصحة 
 وسالمة العاملين والبيئة


  والمعلومات النتائج وتقييم دراسة 
المشروع ادرة خطة وضع 
العمل خطط وضع 
الجهة قبل من الخطط اقرار 


 الرقابية
   


 
 تحضيرات الموقع


 فعاليات  التصفية
 اإلزالة والتفكيك 
التوصيف االشعاعي التفصيلي 
المعالجة االولية للنفايات 
 نقل للنفايات المشعة الى موقع


 التويثة
 


 المسح االشعاعي النهائي


جمع المعلومات 
المسح الشعاعي االولي 
 


 مخطط إجراءات التصفية


إطالق 
 الموقع







 
 


 


  
 المسح االشعاعي األولي


 المحيطة والمنطقة  للموقع االشعاعية الخلفية لتحديد الحقلية القياسات اجراء   
 الحقلية القياسات الجهزة التكراري التعيير لغرض إشعاعية مرجعية منطقة تحديد   
 ومحيطها السقيفة داخل االشعاعي التعرض معدل قياس   
 السطوح وعلى الموقع وجدران أرضية على انتشاره المحتمل االشعاعي التلوث وقياس 


 . المنظومة لمعدات الخارجي
 منها الوقاية مستلزمات وتأمين المحتملة االشعاعية وغير االشعاعية للمخاطر تخمين.  


 


 بشكل ساهمت قد إدخال بيانات بمثابة هي االساسي االشعاعي المسح من  المستحصلة النتائج إن
 . آمن بشكل الالحقة التصفية إجراءات وإدارة السليم التخطيط في فعال


 







 
 


 
  خطة إدارة المشروع 


 تضمنت خطة إدارة المشروع 
 تحديد أهداف المشروع 
 الحالة النهائية للموقع 
  تعريف الفعاليات و المهام االساسية 
 هيكلية المشروع وضع مصفوفة المهام والمسؤوليات 
  تأمين المستلزمات المالية والبشرية 
  برامج الحماية االشعاعية والسالمة الصناعية 
 توكيد الجودة 
 الجدول الزمني للمشروع.. 







 
 


 
 خطط  العمل التفصيلية 


خطة  ،أما خطط العمل التفصيلية فشملت خطة تحضيرات الموقع  
خطة إدارة النفايات ،خطة اإلزالة والتفكيك  ،التوصيف االشعاعي التفصيلي 


تخمين الكلفة الكلية  ،خطة المسح االشعاعي النهائي ،ونقل المعدات الملوثة 
. وضع الميزانية والجدول الزمني لفعاليات التصفية ،للمشروع   


 
تمت مناقشة هذه الخطط من قبل الهيئة العلمية للمركزحيث تم إجراء بعض 
التعديالت وفق المالحظات المؤشرة وتم إقرارها و ارسالها رسميا الى  


الجهة الرقابية متمثلة لغرض المصادقة عليها ، حيث تمت مناقشتها 
وأجريت بعض التعديالت عليها وفقا لمالحظات مستشاري الجهة الرقابية ، 


بعدها تم عرض هذه الخطط ومناقشتها مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة 
كانون  ۱۷-۱۳الذرية خالل االجتماع الفني الذي أقيم في عمان للفترة من 


تم إقرار الخطط وإعطاء   ۲۰۰۹وفي شباط عام .  ۲۰۰۸االول عام 
 ترخيص ببدء فعاليات التصفية
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3.2. . 







 Access control room 


 


 
 















The place limits on the external 
radiation levels. The external 


radiation levels at package not 
exceed 0.1 mSv/hr at 1 meter 


from any surface and 2 mSv/h at 
the surface of containers, and 


limits of non-fixed contamination 
on surface as published in IAEA 


transport regulations are 4 
Bq/cm2 of Beta-gamma emitting 


radionuclide, 0.4 Bq/cm2 of 
alpha emitting radionuclide. 
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 البيانات توفير هو التفصيلي االشعاعي التوصيف إجراء من الغرض إن -:التفصيلي االشعاعي التوصيف
 مدى حول التفاصيل معرفة خالل من آمن بشكل والالحقة المصاحبة الفعاليات لتنفيذ الضرورية والمعلومات


 تحديد ، مصدرها لها، المصاحبة االشعاعية الفاعلية تركيز ، وطبيعتها الملوثة المادة ماهية ، ونوعه التلوث
 الحصول  أمكن وقد ، لها االشعاعية الفاعلية وقياس التلوث ونفاذية مساحة حيث من وتوصيفها الساخنة البقع
 -:التالية الخطوات تنفيذ خالل من التفاصيل هذه جميع على


  والنمذجة االشعاعي المسح خطة وتنفيذ وضع )أ•
 القراءات عدد فيه  تحدد شبكي نظام تبني تم حيث الموقع وجدران ألرضية الحقلية القياسات شملت والتي  •


 االشعاعي المسح خالل المستحصلة والبينات للموقع التاريخي التقييم الى استنادا وأماكنها المأخوذة والنماذج
 حسب وعزلها تصنيفها لغرض المفككة للمعدات االشعاعي إجراءالتوصيف الخطة وتشمل كما . االولي
 . المعدات تفكيك تنفيذ أثناء التلوث ونوع االشعاعية الفاعلية مستوى


 عملية وهي ، )In process survey( التلوث إزالة عملية كل بعد والنمذجة االشعاعي المسح إجراء )ب•
    .التلوث هذا من المعدات خلو إلثبات موقعيا التلوث إزالة امكانية حال في تنفذ تكرارية


 السطوح ومن األبنية وجدران ارضية من المأخوذة والمسحات للنماذج المختبرية القياسات إجراء )ج•
 .للمعدات والداخلية الخارجية


 بإستخدام البيانات هذه وموثوقية صحة وتوكيد والمختبرية الحقلية القياسات من المستحصلة البيانات تحليل )د•
 . المتخصصة البرامجيات


 .التوثيق)هـ•


 











 -: التلوث  وازالة التفكيك
 


ان المقاربة التي  تبنتها خطة تفكيك المعدات هي البدء بالوحدات االقل تلوثا ثم االكثرفاالكثر  ،ألن تالفي نتائج اي خطأ             
أما .يحدث خالل تنفيذ الخطة في مراحلها االولى وإجراء التعديالت عليها يكون ابسط والمخاطرالناجمة  تكون أقل ضررا
إزالة التلوث فتم اختياراسلوب االزالة الميكانيكية اليدوية والتي تستلزم توفر معدات سالمة ووقاية من التلوث وتطبيق 
صارم لبرنامج الحماية االشعاعية واهمها تقييد الدخول الى والخروج من المنطقة الحارة لمنع احتمالية تسرب التلوث 


  . االشعاعي خارج هذه المنطقة
 وتشمل عزل ورفع معدات التجهيز الكهربائي وملحقاتها ، عزل ورفع  -:عزل وتفكيك الوحدات الخدمية والمساعدة


إن التوصيف .  معدات السيطرة والتشغيل ،تفريغ وتفكيك شبكة تجهيز الماء وأخيرا تفكيك شبكة تجهيز الهواء المضغوط 
 .االشعاعي التفصيلي أظهر ان هذه المعدات   خالية من اي تلوث وهي نظيفة تماما ، ولذا تم نقلها الى المنطقة الباردة  


حيث تم  تفريغ و حفظ هذه السوائل في حاويات  -: تفريغ الخزانات واألحواض وشبكة االنابيب من السوائل المتبقية
بالستيكية سميكة ومحكمة الغلق وتم أخذ العينات لغرض إجراء القياسات المختبرية والتي اظهرت الحقا خلو هذه السوائل 


 ۳۷۸.م ق ش/من اي ملوثات اشعاعية وغير اشعاعية واطلقت من قبل الجهة الرقابية بموجب قرار االطالق ذي العدد
 .والمرفق طيا  في هذا التقرير٤/۸/۲۰۰۹والمؤرخ في 


 حيث أظهرت نتائج التوصيف االشعاعي . التي تربط وحدات المنظومة الريادية ببعضها البعضتفكيك شبكة االنابيب
وجود تلوث ثابت على السطوح الداخلية لعدد من االنابيب  واالقفال الميكانيكية التابعة للوحدة الرابعة والخامسة حيث تم 


 ) .۳(تغليفها وترميزها وتوصيفها هندسيا واشعاعيا ووضعها في  الحاوية  الحديدية رقم
 غلف فتحات الدخول والخروج لخزانات  الكاربون المنشط  وأعمدة الرزن  . 
 وقد شملت المضخات والخالطات الكهربائية واألقفال اليدوية واالتوماتيكية  -:تفكيك المعدات المساعدة والثانوية


جميع هذه المعدات كانت خالية من التلوث االشعاعي بموجب . والمتحسسات ومعدات القياس المختلفة االنواع واالحجام 
 .  نتائج التوصيف االشعاعي التفصيلي ، لذا تم نقلها الى المنطقة الباردة 


•  
•    


 
 


    
 



















 Field measurements (survey and sampling)  


Possibility of locally pre 
treatment ?   


Is contamination level 


blow release criteria? 


Is the item’s 
contamination exceed 


twice the BG?  


Decontamination  Process 


Perform waste managing programme 


Container’s  dose and contamination 
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Item’s labeling ( Dose and contamination form) 


And Data sheet  


Relocate item into HOT zone 


No 


warning  labels 


Yes 


Equipment’s dismantling and decontamination procedure 







 -:تحديد وتعريف وإزالة البقع الساخنة 
  الرئيسية المعدات من الي وازالة تفكيك عملية كل بعد     


  المشعة النفايات إدارة وفريق االشعاعي المسح فريق يقوم
 تقع التي المنطقة في لألرضية اشعاعي مسح بإجراء  مباشرة


  ومركز خاص بشكل المسح إستهدف و  ،  المعدات هذه تحت
 المناطق وهي ، فيها ساخنه بقع وجود يحتمل التي المناطق


 تحت ، الكيمياوية المفاعالت تحت ، الفرازة  تحت تقع التي
 تم وفعال ، الرزن اعمدة وتحت المنشط الكاربون اعمدة


 تحديد تم حيث ، المناطق في  ساخنة بقع أربعة اكشاف
 النشاط ومستوى  المساحة حيث من البقع هذه وتعريف


 تعليمها تم لذا ،  النافذواحداثياتها التلوث وعمق االشعاعي
 من معالجتها  ثم ومن ترميزها وتم تحذير شريط بإستخدام


         
 











إدارة النفايات الناتجة  إن المهام الرئيسية التي تضمنتها إجراءات 
-:إدارة النفايات هي  


 .تحديد كمية النفايات المتولدة نتيجة عمليات التفكيك واالزالة•
توصيف النفايات إشعاعيا لغرض تصنيفها وعزلها حسب النوع  •


 .ومستوى الفاعلية االشعاعية 
تقليص حجم النفايات المتولدة من اجراءات التفكيك الى الحد االدنى •


 من خالل التركيز على عمليات المعالجة االولية لألجزاء الملوثة 
مراعات المحددات البيئية خالل اختيار الموقع البديل للنفايات •


 .المشعة و تحديد مواصفات الحاويات المخصصة لنقل النفايات 
 .تهيأة المستلزمات اللوجستية خالل عملية النقل •
 .  إدارة المخاطر المتوقعة •















                                                                                                                                 -):(Generated waste streams النفايات المتولدة
 بشكل تتعامل التي للمعدات الداخلي التلوث هو المتولدة للنفايات الرئيسي المصدر أن


 معدات فهناك ، االستخالص عمليات سير خالل الطبيعي اليورانيوم مع مباشر
 تكون بينما ، أزالته يسهل والتي الجاف اليورانيوم بخام الملوثة االولى الوحدة
 استخدام نتيجة الداخلية السطوح تآكل بسبب الثانية الوحدة لمعدات صعبة االزالة


 أما ، المعدات هذه تصنيع في المستخدمة المعادن اختيار وسوء الكيميائية المركبات
 المواد من كبيرة كميات تحوي فإنها والخامسة الرابعة الوحدة لمعدات بالنسبة
   والرزن المنشط الكاربون مثل الطبيعي باليورانيوم الملوثة


 القطع عمليات نواتج ، الساخنة البقع معالجة فهونواتج للنفايات الثانوي المصدر اما
 الملوثة للمعدات الداخلية السطوح من التلوث إزالة ومستلزمات نواتج ، بأنواعه


   . االشعاعية الحماية ومستلزمات















 المسح االشعاعي النهائي


  
 ان اثبات هو النهائي االشعاعي المسح إجراء من الغرض إن•


 المنطقة وفي المنظومة موقع داخل اإلشعاعي التعرض معدل
 لألبنية  االطالق معايير ضمن  أو أقل هو  بالموقع المحيطة


 المسح يهدف كما.  الرقابية الجهة قبل من تحديدها تم التي
 على المقاسة االشعاعية الفاعلية مستوى ان اثبات الى النهائي


 اطالق معايير ضمن او أقل  هو والداخلية الخارجية السطوح
 سبق لما وكنتيجة ، الغير الصناعية لألغراض المعدات


 سوف  والمعدات الموقع ان اثبات الى النهائي المسح يهدف
  والسكان البيئة على إشعاعيا  خطرا أي يشكالن لن


 -: . والعاملين







 اإلستنتاجات
 الريادية المنظومة بموقع الخاصة التصفية إجراءات تنفيذ من المستحصلة النتائج •


 -:يلي وكما
 الجهة قبل من مقيدة الغير الصناعية لألستخدامات الريادية المنظومة موقع اطالق•


 والمعدات الموقع ان النهائي االشعاعي المسح نتائج أثبتت ان  بعد  الرقابية
 على اشعاعي خطر اي تشكل تعد ولم اشعاعي تلوث اي من خالية المطلقة
 . عموما والبيئة والسكان العاملين


 . طن )  ۱۳ر۸  ( بلغت الموقع من نقلها تم التي إشعاعيا الملوثة النفايات كمية •
 أكثر بلغت منها التلوث أزالة بعد الصناعية لإلستخدامات  المطلقة المعدات كمية•


 . طن) ۱۰۰  ( من
 كوادر قبل من  وأطالقه تصفيته تم موقع أول هو الريادية المنظومة موقع •


 . الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع وبالتعاون عراقية
•   


 







  المالكة الجهة ومع )االشعاع من الوقاية مركز(  الرقابية الجهة مع التعاون آلية•
 انجاز في فعال بشكل وساهمت جيدة كانت  ) الجيولوجي للمسح العامة الشركة(


 .  واحدة سنة وهي المحددة الفترة خالل  المشروع
 خطورة اكثر مواقع تصفية في ستسهم الموقع تصفية خالل جيدة خبرة إكتساب تم•


 مدمرة مواقع وهي الالحقة المواقع في العمل اساليب اختالف من بالرغم وتعقيدا
 . العالم في المدمرة النووية النشآت تصفية في عالمية خبرة والتوجد


 قياس ۲٤ خلية كل في 404 خلية ٤۰٤ شملت االشعاعي التوصيف نتائج •
 .قياس 9696حوالي الحقلية  القياسات عدد الحقلية االشعاعية االجهزة بمختلف


 قبل من  مرة ألول  عالمية إحصائية برامج اسخدام تم ، البيانات إدارة مجال في •
 . االحصائية الناحية من النتائج موثوقية لتوكيد المركز كوادر


 النظرية النتئج تطابق أظهرت عالمية برامج بإستخدام االشعاعية المخاطر تحليل •
 . والعالمية


 للطاقة الدولية الوكالة خبراء مع النتائج وتقييم التصفية مراحل جميع مناقشة تمت •
 . ۲۰۱۰ مايس - فيينا في إقيم الذي الفني اللقاء خالل الذرية


 







 
GPP-Equipments surface contamination measurements 


LudLum (µR/h) Radeye(γ) µR/h ormS/h  Radiagem (α+β+γc/s) CAB(α+β)c/s  
Equipment name 


Ave. Min. Max. Ave. Min. Max. Ave. Min. Max. Ave. Min. Max. 


1.05 0.3 4.2 0.79 0.4 3.8 The Crasher  


0.45 0.3 0.58 0.59 0.2 0.9 The Belt       B101/L1 


0.57 0.48 0.63 0.57 0.3 0..9 The Belt       B101/L2 


0.65 0.48 0.89 0.56 0.3 0.9 The Belt       B101/L3 


0.44 0.39 0.55 0.6 0.4 0.9 The  Belt      B101/L4 


0.51 0.45 0.63 0.62 0.3 0.9 The  Belt      B101/L5 


0.33 0.28 0.5 0.45 0.2 0.9 The Belt       B101/L6 


0.52 0.32 0.81 0.73 0.2 0.9 The  Belt      B102/L1 


0.63 0.52 0.79 0.52 0.3 0.8 The Belt       B102/L2  


0.4 0.36 0.47 0.51 0.2 0.9 The  Belt       B102/3L 


0.36 0.33 0.38 0.48 0.3 0.9 The  Belt      B102/L4 


0.48 0.41 0.53 0.64 0.3 0.9 The  Belt      B102/L5 


0.64 0.6 0.7 0.51 0.2 0.9 The  Belt       B102/L6 


0.50 0.40 0.68 0.82 0.5 1.8 Pouring tray of conveyer C102 


0.4 0.36 0.5 0.4 0.2 0.6 The Silo  S101/inner surfaces and bottom 


0.51 0.36 0.66 0.4 0.2 0.9 The Silo  S101/outer surface and pouring gate 


0.65 0.56 0.76 0.44 0.3 1.0 The reactor R201A/  outer surface  


0.83 0.4 1.8 The reactor R201A/  inner surface before shaving  


1.12 0.4 2.4 The reactor R201A/  inner surface after shaving 


0.61 0.2 1.6 The reactor R201B /outer surface 


1.09 0.6 2.2 The reactor R201B /  inner surface before shaving 







 شكرا إلصغائكم
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BACKGROUND 
• Agriculture is by far the largest user of the world’s 


water, soil and biodiversity. 
• Today, it finds itself at the centre of the debate on 


how to conserve the world’s 
    environments.  
• Water is fast becoming an economically scarce 


resource in many areas of the world and consider as 
a limiting factor in any agricultural expansion 
depending on its quantity, quality and methods of 
application. 


• In year 2025, it is expected that water availability per 
capita in southern countries of the Mediterranean 
will drastically drop 50% to 70% with respect to the 
year 1987.  







STUDY OBJECTIVE 
• This work aimed at the evaluation of 


water regime on squash yield and 
nitrogen uptake under drip irrigation 
system and sandy soil conditions (new 
reclaimed soil).  


• In the same time, we put into 
consideration saving the irrigation water 
to compete the shortage in water 
sources.  







EXPERIMENTAL WORK 







Materials  


• SOIL: sandy soil  
• TESTED CROP: Squash (Zucchini, 


Cucurbita pepo L.) 
• Drip Irrigation system 
• Neutron gauge 
• NPK Fertilization 
• Complete Randomized Block design  


 







Soil Characteristics 
Soil depth 


Particle size distribution % 
Texture class Bulk density gm.cm-3 F. C % PWP % 


Sand Silt Clay 


0 –15 78.8 15 6.2 Loamy Sand 1.37 9.2 2.1 


15-30 95.47 2.5 2.03 Sand 1.63 8.6 1.8 


30-45 98.67 0.3 1.03 Sand 1.67 8.6 1.8 


45-60 98.6 0.43 0.97 Sand 1.64 8.6 2.0 


60-75 98.55 0.93 0.52 Sand 1.68 8.6 1.8 


Soil depth, 
cm 


PH 
1:2.5 


CaCO3 
% O.M % 


EC 
(dS/m) 


At 25oC 


Soluble cations 
(meq / 100g soil) 


Soluble anions 
(meq / 100g soil) 


Ca++ Mg++ Na+ K+ CO3
- HCO3


- Cl- SO4
-- 


0 –15 7.4 0.75 0.35 0.31 0.15 0.005 0.19 0.02 - 0.090 0.100 0.075 


15-30 7.5 1.11 0.23 0.41 0.15 0.005 0.18 0.03 - 0.100 0/060 0.205 


30-45 7.4 1.32 0.21 0.40 0.17 0.008 0.10 0.04 - 0.09 0.04 0.188 


45-60 7.7 1.25 0.26 0.48 0.20 0.010 0.12 0.09 - 0.15 0.050 0.220 


60-75 7.7 1.25 0.26 0.61 0.27 0.009 0.13 0.15 - 0.10 0.109 0.350 







Field Experiment 
• Four water stress treatments, i.e. 100% ETc, 


80% ETc, 60% ETc and 40% ETc were used on 
basis of ratios from water consumptive use  


• The amounts of irrigation water were added 
every three days  


• The Four water stress treatments of irrigation 
water were applied based on the 
recommended crop water requirement (500 
mm for squash), as percentages  







Soil preparation and nitrogen 
fertilization strategies  
• After plowing, the rabbits manure was added 


at rate of 5 m3 fed-1 (equal to 12 m3 ha-1)  
• Chemical fertilizer was applied as following:  
• A- Ammonium sulfate (20.6 % N) was added     
        at rate of 100 kg fed-1 (240 kg ha-1).  
• B- Super phosphate (15.5 % P2O5) was  
        added at rate of 300 kg fed-1 (720 kg ha-1).  
• C- Potassium sulfate (48 % K2O) was added  
        at rate of 50 kg fed-1 (120 kg ha-1). 







Cultivation  
• Cultivation of squash plant was carried out 


under drip irrigation system.  
• Three plants were seeded in each location 


with respect that plant samples will be taken 
for nitrogen analysis and calculation of the 
nitrogen uptake.  


• Plant samples were taken along squash 
growth season as well as at the end of each 
squash growth stage to follow up the N-
uptake.  


• Total Nitrogen (Wet Digestion) was carried 
out using kjeldahl method  







Neutron calibration of neutron 
moisture meter  
• Field calibration curves at 30, 45, 60, 75 


and 90 cm depths of neutron moisture 
meter (CPN, 50 m Ci.m 503 Dr hydro 
probe, amercum-241 beryllium source) 
were done  


• Five neutron calibration equations were 
used to determine the calibration 
curves according to IAEA  







Regression equation of calibration curves for 
the different soil depths under study  


Soil depths 
(cm)  


Regression equations  
of calibration curves  


Coefficient of  
Determination  


30  v % = 25.734 CR – 3.6778  0.9233  


45  v % = 6.3253 CR + 0.1599  0.9234  


60  v % = 17.827 CR – 5.3960  0.9763  


75 and 90  v % = 17.548 CR – 4.2185  0.9662  







RESULTS 







Squash yield as affected by water regime  
• squash yield had been 


affected by soil water 
regime, where it increases 
by increasing applied 
irrigation water.  


 
• Soil moisture stress did not 


affect squash yield under full 
water consumption (100% 
ET c) while reducing water 
consumption with 20%ET c 
was occurred with the rest 
water regime treatments 
(80%ET c, 60%ET c and 
40%ET c). 


0


500


1000


1500


2000


2500


3000


Applied water, m3/ha


Treatment


Applied Water,m3/ha 2729.979 2371.646 1845.250 1615.250


100% ET c 80% ET c 60% ET c 40% ET c







Fresh weight as affected by water regime along 
the harvesting time 


• Fresh weight of 
squash fruits was 
dramatically affected 
by water regime along 
with harvesting time 


 
• It was negatively 


correlated with 
decreasing soil water 
content and progress 
of harvesting time  Fig. (2) Effect of water regime and harvesting time on fresh weight 


of spinash plants
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Cumulative fresh weight of 
squash fruits  


Water regime 
ETc  


Fresh yield  Relative 
decrease%  kg line-1  Ton ha-1  


100%  4.453  11.33  100  
80% 4.320  10.80  -4.7 
60% 2.082  5.21  -54 
40% 0. 834  2.09  -81.6 







Fresh weight of shoot and root  


Fig (3) Effect of water regime on shoot and root fresh 
weight of squash plants
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Nitrogen uptake by shoot and 
root  


Fig (4) Nitrogen uptake by shoot and root of 
squash plants as affected by water regime


0


5


10


15


20


25


Shoot Root


Plant organs


N 
up


ta
ke


 m
g/g


 p
lan


t


100% 80% 60% 40%







Nitrogen uptake by squash fruits 
Water 
regime 
ETc  


Harvesting time  Total 
6-5-2008 11-5-2008 14-5-2008 21-5-2008 


100% 26.25 26.20 26.72 24.80 103.96 
80% 28.23 24.38 24.98 22.28 99.87 
60% 24.73 21.93 25.60 24.62 96.85 
40% 23.96 26.25 25.30 22.50 98.00 
L.S.D. 
(0.05) 


6.775 6.698 2.539 5.175 







Conclusion 
• The overall data reflected that squash yield and 


nitrogen nutrition were dramatically affected by water 
regime and its distribution through the soil profile 
under drip irrigation system.  


 
• More depletion in soil moisture induced reasonable 


reduction in squash yield and nitrogen uptake.  
 
• Yield reduction was relative to ETc percentages. 


Economically, we can use the moderate ETc (60-80%) 
to achieve a considerable yield and in the same time 
saving water especially in sandy soil.  
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إنتاج الغاز واآلزوت الميكروبي والكتلة و المكونات الغذائية العالقات بيندراسة 
الحيوية الميكروبية المتكونة في الزجاج لبعض النباتات الرعوية باالستعانة باآلزوت 


   15Nالمعلم 
 محمد راتب المصري


 







 
  الثروة الحيوانية والموارد العلفية في سوريا ومصادر تأمينها


 
 :في سورية) ۲۰۰٤عام (أعداد الثروة الحيوانية 


 ألف رأس 17.565.2: عدد األغنام-
 ألف رأس 1.130.9: عدد الماعز-
 .ألف رأس 1.024.1: عدد األبقار-
 
 44.8والتصدير  ۲۱٦بلغ اإلنتاج (  9.9): سنة/فرد/كغ( اللحوم الحمراء المتاحةنصيب الفرد من  -


 ).ألف طن 5.8واالستيراد 
 119.5): سنة/فرد/كغ( من الحليبنصيب الفرد من اإلنتاج المحلي  -
 9.2): سنة/فرد/كغ( من لحم الدجاجنصيب الفرد  
 ۲۲٥) : سنة/فرد/بيضة( من إنتاج البيضنصيب الفرد  
 







عام ( من الناتج المحلي اإلجمالي% ۲۳بنسبة  يساهم القطاع الزراعي•
ناتج الزراعة مليار دوالر وبلغ  ۲٥حيث بلغ الناتج المحلي حوالي ). ۲۰۰٤
 .مليار دوالر ٦حوالي 


 
يستثمر منها  من مساحة القطر %۳۲الصالحة للزراعة األراضي تبلغ نسبة •


 . للزراعة والباقي يترك للراحة% ۸۰
 ۲۰۰أقل من التي نسبة الهطول المطري فيها  نسبة األراضي الزراعيةتبلغ •


 .من مساحة األراضي الزراعية في سوريا %٥٥: مم
 


 







من إجمالي % ۸۸ من الموارد المائية المتاحة القطاع الزراعي نصيببلغ •
المياه ، بينما شكلت كمية )وهذا الرقم عالي(الموارد المائية المتاحة 


وللصناعة نسبة  %8.5المستخدمة للشرب واألغراض المنزلية نسبة 
3.5%  . 


مليار متر مكعب بينما 16.69من المياه في سوريا  االحتياجاتيبلغ إجمالي •
وبعجز مائي قدره مليار متر مكعب 14.45المتاح لالستخدام يبلغ إجمال 


   ).۲۰۰۳عام ( مليار متر مكعب  2.24
 


 







   في القطر المتوافرة لتغذية الحيوان واقع الموارد العلفية
 
مليون  6.6) أغنام وماعز وإبل وحمير، عدا األبقار( احتياجات الحيوانات الرعوية-


 .“مادة جافة سنويا طن
 
تنتج المراعي .(من االحتياجات العلفية للحيوانات %۲۱تؤمن المراعي حوالي -


 ).مليون طن مادة جافة 1.4“ سنويا
االنتاج . (من االحتياجات العلفية %۲٥وتؤمن المخلفات الزراعية واألتبان -


 )مليون طن مادة جافة1.7السنوي 
سنة / مليون طن مادة جافة 3.5أي ( )نسبة العجز العلفي% (٥٤والنسبة الباقية  -


مليار  ۳۰، بقيمة حوالي )يجب تأمينها من المحاصيل العلفية والمركزات العلفية
 ).  ۱۹۹۹عام (ليرة سورية، يعمد المزارعون على تأمينها من السوق 


 
 







 :حيث إحصائية إليكاردا تبين فقر المراعي الطبيعية بالموارد العلفيةوفي •
 


 المراعي الطبيعية من الرعاة يعتمدون على  ۱۹%
 


   العلف المركزمن الرعاة تستخدم %  ۳٤
 . لسد إحتياجات الحوانات العلفية بقايا المحاصيلمن الرعاة تستخدم % ٤۷


 
من الرعاة يعتمدون على العلف المركز وبقايا المحاصيل % ۸۱أن أي 


لتغذية حيواناتهم وهذا الرقم مرتفع وهو  ويتم شراؤها من السوق) األتبان(
حيث تقدر تكلفة العلف بحوالي (السبب األساس في ارتفاع أسعار اللحوم 


   )من إجمالي تكلفة االنتاج% ٦۰-٥٥
 







تدل المؤشرات السابقة إلى المعوقات التي تحول دون تأمين المواد العلفية •
 :لتغذية الحيوان والتي أهمها


   %.۳۲تدني نسبة األراضي الصالحة للزراعة  -۱•
 .العجز في الموارد المائية المتاحة-۲•
 .وملوحة التربة ومياه الري الجفافمشاكل -۳•
 .إعتماد المزارعون على المحاصيل العلفية التقليدية-٤•
 .فقر المراعي الطبيعية وتدهور المراعي -٥•







  


 
تستخدم في المناطق االستوائية المواد العلفية الخشنة من النباتات 


الشجرية والشجيرية والمنتجات الزراعية الثانوية كمواد علفية مكملة 
لتغطية النقص الغذائي في النتروجين والطاقة والعناصر المعدنية 
والفيتامينات خالل فترات الجفاف والعجز في تأمين المواد العلفية 


.بشكل منتظم ودائم  
 
ن النتروجين القابل للتهدم في الكرش والذي مصدره من مخلفات إ


.المحاصيل ال يمكن أن يغطي احتياجات الصيانة للحيوانات  
 


إن تصحيح النقص الغذائي يمكن أن يزيد معدل الهدم الميكروبي للعلف 
في الكرش ويحسن القدرة االستقالبية للحيوان الستخدام الطاقة، 


وكالهما يزيد الكمية المستهلكة من المادة العضوية المهضومة ويرفع 
.إنتاجية الحيوان   


 







• اتجهت األبحاث إلى استخدام طرائق مختلفة لرفع نسبة اآلزوت في 
المواد العلفية الخشنة وخفض معدل تهدمه في الكرش وتنظيم كمية 


اآلزوت والكربوهيدرات ومعدل هدمهما في الكرش للوصول إلى أعلى 
. معدل لتكوين البروتين الميكروبي مع أقل مستوى إلنتاج غاز الميتان  


 
• الغرض من الدراسة الحالية تقييم بعض النباتات الرعوية المستوطنة 


البختري، القبا، النعيمة، العاقول، الخرينيبة، (المتحملة للجفاف 
 ياآلزوت الميكروب، عن طريق تقدير كمية الغاز المنتج، و)الحرمل


 15Nوالكتلة الحيوية الميكروبية المنتجين باالستعانة باآلزوت المعلم 
 ساعة، ۹٦وباستخدام تقنية التحضين في الزجاج مع سائل الكرش لمدة 


وذلك بدراسة العالقة بين المكونات الغذائية والغاز المنتج والكتلة الحيوية 
.الميكروبية المتكونة واآلزوت الميكروبي  







 المواد والطرائق–
 :المواد النباتية المختبرة–
 الشجيرية والعشبية جرى جمع أجناس مختلفة من النباتات الرعوية–


المستوطنة المتحملة للجفاف والنامية بشكل طبيعي في الصحراء 
  الجنوبية من سوريا-الشرقية


العاقول والخرينيبة ( الشجيرية جرى حش النباتات الرعوية
في  (EB)مرتين عند مرحلة اإلزهار المبكر ) والحرمل


 .  في شهر آب (S)شهر أيار أو عند مرحلة تشكل البذور 
في نيسان، حيث جرى  العشبيةوجرى حش النباتات الرعوية 


ونبات القبا  EBحش نباتات البختري والنعيمة عند مرحلة 
  .عند مرحلة تشكل البذور


 











   Schismus aracicus نبات النعيمة


 النعيمة
Schismus arabicus Nees. Poaceae 
family– Grass family 
    Grows on poor stony soil, 
widely distributed on wastelands 
     Grazed well by small 
ruminants. 







  )إبرة العجوز(نبات البختري 
Erodium cicutarium   


 البختري
Erodium cicutarium L.:    
Geraniaceae family 
   Grown on drought soils 
and wastelands up to 1500 m 
    Grazed well by ruminants 







االقب  
Poa sinaica Steud. Poaceae 
family – Grass family 
      Spread on arid and 
semiarid zones of Syria where 
it may constitute about 80% of 
the spring vegetative cover  
     Grazed well by ruminants. 











 الروثة•


Salsola vermiculata L.  ).الروثة (
Chenopodiaceae family 
    Grazed well by ruminants and 
sreads on sandy saline soils, 
seashores, fields and wastelands 
and is distributed in South and 
Central Europe, North Africa and 
Asia. 
 


 الحرمل







Peganum harmala L. ).من النباتات الغازية) الحرمل  
Zygophyllaceae family 
   -It is a xerophyte distributed in South Europe, North Africa, 
Southwest Asia, Eastwards to Tibet and North America.  
    
-It could be poisonous to animals at its early vegetative growth. 
 
-Seeds and roots contain b-carboline, alkaloids, mostly harmine, 
as well as peganine, isopeganine, dipegene, harmalol, harmaline, 
vascicinone and deoxyvasicinone.  
 











Determinations 
 المكونات الغذائية-


Crude protein, crude ash, crude fat, crude fiber 
-Metabolizable energy (ME)- 


ساعة من تحضين العينات في سائل الكرش  ۹٦كمية الغاز المنتجة في الزجاج خالل -
 .  ساعة من الحضن ۹٦و  ۷۲و  ٤۸و  ۳۰و  ۲٤و  ۱۱و  ۸و  ٦و  ۳بعد : 


باستخدام اآلزوت المعلم  تقدير النتروجين الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية-
15N 


درجة اإلغناء أعلى من ( 15Nتم إضافة اليوريا المحتوية على آزوت معلم -
مل من خليط سائل الكرش، الذي حضنت فيه العينة المختبرة  ۳۰إلى %)  ۹٥


  ساعة ۹٦لمدة ) مغ ۲۰۰(
 







 
--Ruminal fluid was collected 


from 
- 3 rumen-fistulated Awassi 


rams.  
 


--The fistulated rams were 
received 


- 185 g crude protein and 
10.6 MJ ME per day. 


 







Results 
كغ مادة جافة/غ(المكونات الغذائية للنباتات الرعوية التجريبية  ).  


  طاقة استقالبية طاقة كلية دهن ألياف بروتين رماد مرحلة النبات


 خام خام خام خام الحش  


(MJ/kg 
D
M) 


(MJ/kg 
DM) 


P. sinaica  IS 52.2 81.0 294.7 29.2 16.9 7.08 


E. cicutarium  EB 132.3 101.1 275.0 33.5 15.49 7.60 


S. arabicus  EB 118.9 98.9 270.5 36.7 15.18 7.65 


A. camelorum  EB 77.9 206.5 315.0 17.1 16.31 7.11 


A. camelorum   IS 139.4 104.1 238.7 43.2 15.88 5.81 


S. vermiculata   EB 364.1 200.5 147.1 21.4 11.55 6.94 


S. vermiculata  IS 332 159.3 166.7 20.3 12.7 5.91 


P. harmala  EB 160.1 190 175.3 35.7 15.3 7.42 


P. harmala  IS 138.1 143.2 240.0 66.4 16.6 6.23 


:EB  ،إزهار مبكرIS :تشكل البذور. 







Results 
 .أعطى نبات البختري أعلى كمية غاز في المراحل األولى للتحضين•


 
ساعة أعلى بشكل معنوي في  ۹٦كانت كمية الغاز المنتجة الكلية خالل •


 .مع أجناس النباتات الشجيرية" نباتي البختري والقبا مقارنة
 


اختلفت النسبة المئوية لمعدل الزيادة في إنتاج الغاز بين األجناس النباتية •
ومرحلة الحش للنباتات الرعوية المدروسة، واتجهت االختالفات إلى 


 .االنخفاض مع تقدم فترة التحضين
•  
ساعة األولى من  ۲٤بلغ أعلى معدل للزيادة في إنتاج الغاز خالل •


   .التحضين







Fig. 2. In vitro gas production over 96 h of P. sinacia, E. cicutarium and S. 
arabicus harvested in May at early bloom stage (EB) or seed stage (IS). 
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Fig. 1. Cumulative gas production (in vitro) over 96h from A. camelorum , 
S. vermiculat a and P. harmala  harvested In May at early bloom (EB) 
stage or in August at seed stage (IS).
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توقفت مستويات اآلزوت الميكروبي أو الكتلة الحيوية الميكروبية  -
ملغ ركازة على األجناس النباتية المدروسة وعلى  ۱۰۰المنتجة من 


.ومرحلة نموها   
 


أنتجت األجناس النباتات الشجيرية كمية أعلى من اآلزوت  -
مع أجناس النباتات " الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية مقارنة


.العشبية  
  


انخفض إنتاج اآلزوت الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية مع -
.نضج أجناس النباتات الشجيرية عند المقارنة فيما بينها  


 
  







Fig.3. Relationships between gas production (after 96 h) and microbial nitrogen or biomass 
synthesis of the  experimental range plants harvested at early bloom (EB) stage or seed stage 
(IS).
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(P.s.: Poa sinacia , E.c.: Erodium cicutarium , S.a.: Schismus arabicus , A.c.: Alhagi 
camelorum , S.v.: Salsola vermiculata , P.h.: Peganum harmala ). 







يزداد معدل اآلزوت الميكروبي المتكون بازدياد معدل تخمر  -
المادة العلفية في الكرش وزيادة تواجد المادة العضوية السهلة 


التخمر وتوافر اآلزوت البروتيني واآلزوت الببتيدي وانخفاض 
اللغنين والمواد اللغنوسللوزية الصعبة التخمر وانخفاض آزوت 


NPN  
 


حيث تستخدم ميكروبات الكرش اآلزوت الببتيدي بشكل أكثر  -
كما أن توافر الببتيدات في . فعالية من اآلزوت غير البروتيني


وسط التخمر يعمل على تشجيع وتحفيز معدل نمو المجتمع 
مع مصادر آزوتية غير بروتينية" الميكروبي في الكرش مقارنة  


NPN  
  







 :عالقات االرتباط 
 
ارتبطت  قيم اآلزوت الميكروب�ي أو الكتل�ة الحيوي�ة الميكروبي�ة -


  (r = -0.73)مع تركيز األلياف الخام  بشكل سلبيالمنتجة 
 
ارتبطت  قيم اآلزوت الميكروب�ي أو الكتل�ة الحيوي�ة الميكروبي�ة -


 .(r = 0.84)مع تركيز البروتين الخام  بشكل إيجابي المنتجة
 
وجد معامل ارتباط س�لبي ب�ين تركي�ز الب�روتين الخ�ام واأللي�اف -


  .(r = -0.50)الخام 
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Particle Induced X-Ray Emission PIXE 


1. Basic, PIXE is based on the detection of 
characteristic X-rays 


 + Rapid qualitative multi-elemental analysis 


 + Rather sensitive (trace analysis/10exp-12 g) 
 + Quantitative analysis 
 + ‘non-destructive’ 
 - Particle accelerator needed 







 Nuclear microprobe - imaging of samples 
(2-3 orders of magnitude better sensitivity 
than with electron microprobe) 


 Numerous applications in biology, 
medicine, geology, art, archaeology ... 


 However … 
No depth information 







2. Principles 
 Incident ions interact with specimen atoms→ 


electrons are ejected from inner shells 
 Resulting vacancies are filled by outer-shell 


electrons (L, M, ...) 
 → excess energy is released via emitted photons 


(X-ray emission) 
    or  is used to eject an electron (Auger emission). 
 Energy of the emitted characteristic X-rays identify 


the atom 
 The characteristic X-rays induced by the beam are unique to 


each element. The Bremstrahlung caused by ions is low, 
which enables parts per million (ppm) sensitivities superior to 
the sister technique of EDX. 
 







                      







3. Ideal Uses for PIXE Analysis 
 


 Optimizing traditional RBS data for thin film analysis 
 Identifying high-Z elements 
 Quantifying ratios of elements that cannot be resolved by RBS 


 
 Relevant Industries for PIXE Analysis 
 Aerospace  
 Defense 
 Semiconductor 
 Telecommunications 
 
 Strengths of PIXE Analysis 
 Non-destructive, quantitative analysis of elements heavier than Si 
 Identification of elements that RBS cannot resolve 
 
 Limitations of PIXE Analysis 
 No depth information 


 







4.The PIXE arrangements  







 Peak area proportional to element concentration 
 PIXE spectra generally complex 
 (numerous peaks superimposed on background) 
 Sophisticated fitting computer codes used 
 (GUPIX, GEOPIXE, PIXAN, WitsHEX) 
 Simulated and measured spectra compared 
 S. Fazinic, ‘Inter-comparison of software packages for analysis of 
 PIXE spectra’, IAEA-TECDOC 1342 (2003) 


6. X-ray Fluorescence Spectrometry(XRF) 
 XRF (X-ray fluorescence spectrometry) is a non-destructive analytical 


technique used to identify and determine the concentrations of elements 
present in solid, powdered and liquid samples. 


 XRF is capable of measuring elements from beryllium (Be) to uranium (U) 
and beyond at trace levels often below one part per million and up to 100%. 


 The XRF spectrometer measures the individual component wavelengths of 
the fluorescent emission produced by a sample when irradiated with X-rays. 


 


 
 5. Quantitative analysis 
 



http://www.panalytical.com/xrfproducts





                                                                                              


                                                           
    
 WDXRF (wavelength dispersive X-ray fluorescence) separation is 


achieved by diffraction, using an analyzer crystal that acts as a grid. 
The specific lattice of the crystal selects the correct wavelengths 
according to Bragg's Law.  


  A WDXRF spectrometer provides:  
  the advantages of total application versatility  
 optimal measurement conditions programmable for each element  
 excellent light-element performance  
 very high sensitivity and low detection limits. 
 
An EDXRF spectrometer includes special electronics and software 


modules to take care that all radiation is properly analyzed in the 
detector. It provides a lower cost alternative for applications where 
less precision is required 



http://www.panalytical.com/wdxrf

http://www.panalytical.com/index.cfm?pid=314





     
          







 الـــبحـــث هدف•
  التعرف على تقنيةPIXE    الناجمة عن الحزمة األيونية


واستخدامها للتحليل الكمي لمكونات نماذج آثار مختلفة 
 .في العراق غير متوفرة. مثل الخزفيات والطابوق والمعادن


 
 تشجيع الباحثين على استخدام تقنيات الحزمة األيونيةIBA 


 .الناجمة  عن المعجالت النووية الصغيرة لدراسة المواد وقطع أآلثار
 


  األشعة السينية المتوفرة في  فلورةاستخدام
 .العراق كتقنية مكملة


 


 تخمين وتحديد الظروف المستخدمة في صناعة
الفخار في بالد الرافدين من خالل التحليل 


الميتالورجي بالمجهر الضوئي والمجهر 
 للنماذج قيد الدراسة SEMااللكتروني الماسح 


 


 







 الجانب العملي


 اختيار النماذج


تسخين في بوادق  
في درجة  كوارتز


 ْم  لعدة ساعات۹٥۰


طحن وتنعيم وخلط 
 في هاون يدوي 







 
 تحضير وتهيئة القطع    


 اختيار القطع   


قطع النماذج بمنشار  
 ماسي 


 عدة ساعات  ۹٥۰حرق في


 دقيقة ۱طن لمدة  ٤كبس تحت 


 PIXE 


 طالء بالكربون 
 XRF  XRD 


قولبة على  
 البارد  باالكريلك


حك وقشط بورق  
 كربيدتنعيم من 


 السليكون


 طالء بالذهب 


 SEM 


OM   صقل وتلميع
 بمعجون الماس 











 
 
 



































 Type Filename NaK MgK AlK SiK P K S K ClK K K CaK 
  Conc(ppm) 0907011.spe 22699 60025 60322 199463 8351 1075 104 11969 93017 
 5 Conc(ppm) 0907012.spe 8885 38205 75713 250942 2343 503.5 0 16741 89135 
 1 Conc(ppm) 0907013.spe 9157 34893 73638 256208 3555 5840 0 15140 80452 
  Conc(ppm) 0907014.spe 10193 10960 0 5326 0 3846 1163 147.4    


674232 
 3 Conc(ppm) 0907015.spe 0 24905 68050 256239 2450 1216 0 17861    


124620 
 Type Filename NaK MgK AlK SiK P K S K ClK K K CaK 
  Conc(ppm) 0907016.spe 15378 0 6558 15475 4112 6795 1380 0


 7293 
  Conc(ppm) 0907017.spe 0 0 1040 10411 0 216551 592.9 2160     


304420 
 Type Filename NaK MgK AlK SiK P K S K ClK K K CaK 
 2 Conc(ppm) 0907025.spe 11450 33681 57039 229916 3251 5422 0 11363      144327 
 4 Conc(ppm) 0907020.spe 1486 26696 70326 270501 1486 1513 27.22 20045 94607 


 
 
 


  TiK CrK MnK FeK NiK CuK ZnK AsK RbK
 SrK Y K ZrK NbK BaK 


 16423 341.8 1442 90739 315.8 86.6 124 0.3729 55.66 1716    41.08 275.9
 128.9 0 


  4848 376.1 873.3 57401 373 208.2 82.58 9.72 51.5 434.1   28.7
 118.1 23.7 0 


  4335 689.3 950.4 54870 363.2 44.96 83.54 0 65.38 435.4   22.82 159.5
 0 0 


  33.19 202.6 0 229.5 0 16.36 182.8 0.8328 0 1477    15.4
 0 3.273 75.89 


  3721 296.9 627.6 47703 257.1 52.54 111 2.801 66.89 802.6   
39.51 106 6.486 159.5 


  TiK CrK MnK FeK NiK CuK ZnK AsK RbK
 SrK Y K ZrK NbK SnK 


 0 173.7 493.2 310130 0 314085 229.9 1600 0 251.8 0 26.19
 23.54 34782 


  410.7 0 345 2845 46.44 16.94 6.367 0 0.8144 546.7    5.968 0
 0 33.51 


  TiK CrK MnK FeK NiK CuK ZnK AsK RbK
 SrK Y K ZrK NbK BaK 


  4224 0 1118 46161 361 226.1 10444 81.35 13.33 473.7   
60.64 2.222 23.33 312.1 


  3688 632.8 685.9 48174 273.3 119.3 120.1 5.59 79.65 649    16.02 130.5
 14.32 0 


 











 ٥آشوري حديث   







 ٦تل أسليمة  –أكدي  







 ۷أألنبار  -إسالمي   







 ۷تكبير  ۸أألنبار  -إسالمي   







 توضيح لتوزيع المسامات 







 أالستنتاجات
  
۱.ان درجات المعاملة الحرارية كانت كافية ومناسبة وقد تصل لغاية .  ٤


كون هذه االجسام تحتوي على السيليكا بنسب عالية نسبيا ء م ۱۲۰۰
 .   وااللومينا ومع ذلك حدث فييها تكثيف عالي


۲.مايكرون يدفع  ۳۰۰ – ۲٥۰ان كون قيم حجم المسامات تتراوح بين .  ٤
لالستنتاج بان الخالئط المستخدمة لصنع هذه المواد كانت ليست ناعمة 


 .جدا وان خلطها كان جيدا رغم ذلك
۳.ان الفترات الزمنية التي استخدمت في فخرها كانت كافية وال يوجد .  ٤


دالالت على طول فترة التلبيد اكثر مما هو مطلوب كون بنيتها ظهرت 
 .  متجانسة ولم تحتوي اندماجا للمسامات


ان الحضارات المختلفة على االغلب استخدمت طرق تشكيل وتلبيد .  ٤.٤
متشابهة الى حد ما، وان االختالف كان في اختالف مكونات االطيان 


المستخدمة وبالذات محتوى الصوديوم والكالسيوم والكبريت والحديد 
ان تقارب حجم المسامات لنماذج متباعدة في . وااللمنيوم والمغنيسيوم


عمرها الزمني ال يمكن فهمه بسهولة وربما يدفع للقبول بفكرة تشابه 
 .طرق التشكيل


ان التحليل بالحزمة أأليونية يعتبر اداة تحليلية فعالة لدراسة مكونات .  ٥.٤
 .المواد


ان بعض صناع الفخار في الحضارات السابقة ربما كانو يضعون ماركة .  ٦.٤
صنع او عالمةمميزة لهم كما لوحظ صدفة في صورة المجهر لسطح 


 .النموذج االكدي وهذا بحاجة للدراسة بشكل أعمق
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 احتواء النفايات العضوية ضعيفة ومتوسطة المستوى األشعاعي فى أوساط أسمنتية


 
شقيظ ) ئ ـ ئك ة طذه ا ةح شك ث ئكمهئئو ئك لمة ب ئك  لةئم
 


ليذ ائسئ ؤزقمخذ شضفو عاخ ئكعريره  1ز ل ليذ  و 2ز لهم و ئكخيخئ لخ لئعيك ئكزيخ 3هح لخ ؤز  2هلح
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TYPE OF Wastes Handled: 
-Borate Wastes                             PWRs 
-Sulphate Wastes                         BWRs 
-Nitrate Wastes                            reprocessing 
-Spent Ion Exchange Resins     Reactor Filters 
-Spent  liquid scintillator           radioactive counting 
- Cellulosic` wastes                      various applications 
Treatment  techniques  applied :    
-Chemical treatment 
-Ion exchange 
-Acid digestion 
-Wet oxidation 
-Bioremediation and phytoremediation 
Matrices  Used: 
-Glass 
-Polymer 
-Bitumen 
-Cement  ,Cement composite (e.g  cement –polymer, cement-clay , cement-bitumen 
 
 







Isotope  
Tritium (3H) 
Carbon (14C) 
Sulfur (35S) 
Phosphorus (32P) 
Phosphorus (33P) 
Iodine (125I) 


β 
β 
β 
β 
β 
γ 


 Emission 
0.019 
0.156 
0.167 
1.710 
0.249 
0.178 


Energy(MeV) Half Life (t1/2) 
12.3 yrs 
5730 yrs 
87.2 days 
14.3 days 
25.3 days 
59.9 days 







Waste Handling Issues 
An aspect of LSC which must be considered in experimental design, is 
waste handling. Unlike solid scintillation, LSC adds components to the 
sample increasing the volume of radioactive material by up to 1000 
fold. The components of the LSC cocktail may represent a hazard or a 
disposal problem in addition to the radioactivity. For many 
experiments, only a small percentage of the samples counted will have 
significant radioactivity, so disposal of the LSC is the predominating 
issue. The radioactive spent liquid scintillator wastes (LSC) have both 
hazardous radioactive properties and the risky organic nature (i.e. a 
solvent such as Toluene or dioxin)  







Composition , wt, % Natural Clay, wt, 
% 


OPC phases, % 


SiO2 20 59.54 C3S 54.1 


Al2O3 6 22.24 C2S 16.6 


Fe2O3 3 9.47 C3A 10.83 


CaO 63 0.56 C4AF 9.12 


MgO 1.5 2.21 Gypsum 5.0 


SO3 2 0.19 Free lime 1.35 
Na2O 0.5 -- 
K2O 0.5 1.29 
Chloride -- 0.63 
Ignition Loss 2.0 10.50 


Table 1: Chemical and phase compositions of the cement and clay materials used 
 







 
F/T 


cycles 


Plain Cement 
(), % 


    Final Waste 
Form (FWF),% 


7.5 98.9 95.5 
15 98.5 95.2 
30 98.2 94.8 
45 97.8 94.2 
60 97.5 94 
75 97 93.5 


Table 2 
Durability Index (Kw) Based on Weight loss % for Plain Cement (OPC) and Final Waste 
Forms (FWF) Subjected to75 Freezing-Thawing Cycles. 







Fig. 1: Apparent porosity and compressive strength for plain cement (OPC) and final waste from (FWF) 
samples subjected to freezing-thawing cycles 







Fig. 2: Bulk density and apparent specific gravity for plain cement (OPC) and final waste from (FWF) samples 
subjected to freezing-thawing cycles. 







Fig.3: Volume of open pores and volume of impervious portion for plain cement (OPC) and final waste 
from (FWF) samples subjected to freezing-thawing cycles 
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Fig4: Water absorption for plain cement (OPC) and final waste form (FWF)   samples 
subjected to freezing thawing cycles 







Band assignment, 
cm-1 Band characteristics 


Data for * not 
subjected to F/T 
cycles, cm-1 


Data for FWF** not 
subjected to F/T 
cycles, cm-1 


Data for subjected to F/T cycles, cm-1 Data for FWF subjected to F/T cycles, cm-1 


30 cycles 75 cycles 30 cycles 75 cycles 


3641 Free OH-1 group to 
Ca+2 3641-sh,m 3641-sh,w 3641-sh,m 3642-sh,m 3642-sh,m 3641-sh,w 


3448 Molecular water of C-
S-H 3448 -b,s 3448 -b,s 3446 -vb,m 3443 -vb,m 3441 -b,m 3442 -b,m 


2549 Overlap with OH-1 


associated to H+ bond. 2518-sh,w 2549-sh,w 2521-sh,w 2521-b,w 2521-sh,vw 2519-sh,vw 


1641 Water H-OH bond 1647-shoulder 1641-shoulder 1645-sh, m 1647-sh, m 1646-sh, m 1647-sh, m 


1461 Stretching of CO3
-2 1427-b,s 1461-b,s 1452-b,s 1453-sh,s 1457-b,s 1446-b,s 


1097 Inorganic S-O 
stretching in SO4


-2 1111-shoulder 1097-shoulder 1109-shoulder 1119-shoulder 1140-shoulder 1110-shoulder 


988 Si-O-Si stretching 973-sh,m 988-sh,m 978-sh,s 974-sh,s 987-sh,m 991-sh,m 
874 Bending of CO3


-2 875-sh,s 874-sh,m 876-sh,m 875-sh,m 876-sh,m 875-sh,m 


711 Bending of CO3
-2 711-sh,rw 714-sh,rw 711-sh,w 712-sh,rw 713-sh,w 


456 
Deformation of SiO4


-4 
in anhydrous calcium 
silicate hydrate 


457-sh,w 456-sh,w 450-sh,w 455-sh,m 456-sh,w 463-sh,m 


Table 3: FT-IR bands characterization of OPC and FWF that not subjected and subjected to freeze/thaw treatment. 
* OPC samples having w/c ratio 0.3 without any addition 
** FWF samples of cement final waste form having w/c ratio 0.3, 3% clay (wt/wt from cement powder) and 15% (wt/wt    
      from cement paste) liquid scintillator waste simulate  
sh: sharp, b: broad, vw: very weak, w: weak, m: medium, s: strong 







F/T, Cycles Major Constituent Minor Constituent Trace Constituent 


0 Portlandite Calcite, Trona Gypsum 


30 Portlandite Calcite Gypsum,Quartz,Wollstonite 


75 Portlandite Calcite Gypsum, Quartz,Wollstonite 


Table 4 
Qualitative results of XRD for FWF subjected to F/T cycles up to 75 cycles 







Fig. 5: X-Ray diffraction of the final waste form before and after subjecting to F/T up to 75 cycles.  
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Fig. 7: Scanning electron microscopic of the final waste form subjected to 30 F/T cycles 
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Fig.8: Scanning electron microscopic of the final waste form subjected to 75 F/T cycles 
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Fig.8: Scanning electron microscopic of the final waste form subjected to 75 
F/T cycles 







F/T, 
Cycles 
** 


main mineral constituents 
The mass loss due to heating up to 1000 oC 


Room temp.-150 oC 400-450 oC 650-750 oC Total loss 


0 
Portlandite, Calcite and Gypsum 


2.8 1.1 3.4 16.72 


30 


Portlandite, Calcite and Gypsum 


2.8 0.85 4 17.12 


75 


Portlandite, Calcite and Gypsum 


2.9 0.72 4 17.18 


Table 5 The main mineral constituents and mass loss due to thermogravimetric analysis (TGA) of 
final waste form*:  







 
Before F/T Cycles 


 
Before F/T Cycles 


 
After 30 F/T Cycles 


 
After 30 F/T Cycles 


 
After 75 F/T Cycles 


 
After 75 F/T Cycles 


Fig. 9: TGA thermogrames for plain cement FWF before and after freezing/thawing up to 
75 cycles 


Fig. 10: DTA thermogrames for plain cement FWF before and after 
freezing/thawing up to 75 cycles 







Conclusion 
Based on the data obtained and as far as the optimization of the frost 
resistance criterion of the final waste forms is concerned, it can be 
concluded that  following freezing/thawing cycling, evidences suggested 
that the resistance of specimens monolith to degradation relates to the 
cracking due to water expansion. The careful examination of the 
products can clarify limiting deteriorations were detected so that using 
composite of OPC with 3% natural clay at water: cement ratio 0.3 for 
solidification and stabilization up to 15% of organic radioactive spent 
liquid scintillator wastes originating from various liquid scintillation 
counting applications is optimally comply with the requirements of the 
disposal process even  at very exaggerating conditions. 
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 Calculation of the Reactivity worth of 
the control rods on the MTR reactor 


core 
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MTR shutdown systems 


 
 Safety analysis of research reactors include a determination of 


control rod worth and kinetic parameters upon which the 
dynamic performance of the reactor depends 


 The safety shutdown system of the MTR  reactor may be  
consists of two systems.  


 1-core control rods  accomplished through six Ag-In-Cd alloy-
absorbing plates.  


 2-four chambers surrounding  the core chimney which are filled 
with Gadolinium solution in case of failure the first one.  







Ch 4 


Ch 1 


Ch 3 


Ch 2 


Fig. 1 MTR  reactor core configuration                         







Calculation Methods  


 To calculate the control rods worth for the MTR reactor core, 
three calculation codes were used: 


 
 1- WIMSD4 lattice code to generate the microscopic cross 


sections in five energy groups 
 2- TRITON and CITATION in its improved version CITVAP run 


in the environment of MTR_PC system.  
     The above codes were used in first shutdown system 


calculations. 
 
 3- DIXY2 the two dimensional diffusion code was performed in 


calculation of the second shutdown system case.  







Calculations scheme  


 Started with core calculation without control rods insertion, 
which is taken as a reference case for all core calculations.  


 
 Second calculation step is directed to the core calculation with 


completely insertions for the control rods. The reactivity worth 
of every one from the six control rods was also calculated. 


 
 The last step of calculations was concern to study the effect of 


every two parallel control rods to the core reactivity.   







Results and Discussions  


 The control rods reactivity worth was calculated as : 
        ∆ρ  =  (Kout – Kin) / Kout Kin 
     where Kout and Kin  are the effective multiplication factor for the 


reactor core with control rods fully withdrawn and fully inserted 
 
      From the above equation the control rods reactivity worth value 


is 16.95%.  
 
     The effective multiplication factors for the MTR fresh core was 


calculated at different condition, firstly with all control rods 
withdrawn and all control rods completely inserted.  


     
      In the second stage all control rods were completely inserted and 


every control rods are withdrawn one by one. The above results 
of the effective multiplication factors against control rod 
positions were presented in table 1. 


  







Estimated error 


∆K/K %  
K eff 


CITVAP code  
K eff   


TRITON code  
Control Rods 


Position  
 0.006 
-0.314 
 1.600 
-0.210 
-1.011 
 0.634 
-0.714 
-0.849  


1.056802 
0.899110 
0.932060 
0.928352 
0.927433 
0.929514 
0.925325 
0.924501  


1.056860 
0.896291 
0.947018 
0.926417 
0.918154 
0.935446 
0.918764 
0.91671 


 


All CR out 
All CR In 
All CR in & 1out 
All CR in & 2out 
All CR in & 3out 
All CR in & 4out 
All CR in & 5out 
All CR in & 6out 


Table 1. Effective multiplication factor for MTR  reactor core  
             at different control rods positions. 







 Table 2. shows the effect of every parallel control rods pairs on 
the core reactivity.  


 
 The reactivity worth of first control rods pairs 1 and 4 reach to 


4.31% and second pairs 2 and 5 equal to 5.9% but the last 
pairs 3 and 6 reach to 3.81%.   
 


 From these results one can see that the most effective two 
parallel control rods on the core reactivity are control rods 2 and 
5, which are located in the core center. 







 


Table 2. effective multiplication factor of every parallel 
two control  rods on the MTR reactor core. 
 


Estimated error 
∆K/k%  


K eff 


CITVAP code  
K eff 


TRITON code  
Parallel 


Control Rods  
-0.006 
 0.318 
-0.098 
 0.217 


1.056802 
0.995270 
1.010860 
1.015910 


1.056860 
0.998441 
1.009874 
1.018120 


All CR out 
CR 2&5 in 
CR 1&4 in 
CR 3&6 in 







  Fig.3 Change of average power peaking factor with different situation of control rods       
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0.843 
0.854 


0.744 
0.704 
0.779 


0.957 
1.296 
1.147 


0.921 
1.232 
1.030 


0.903 
1.099 
0.876 


0.715 
0.852 
0.719 


0.788 
0.906 
0.831 


1.638 
1.802 
1.944 


1.047 
1.071 
1.099 


0.904 
0.886 
0.745 


0.773 
0.708 
0.593 


0.674 
0.606 
0.635 


0.739 
0.676 
0.772 


CR – 4 CR – 5 CR – 6 
1.319 
1.257 
1.528 


0.783 
0.653 
0.786 


0.805 
0.624 
0.582 


0.753 
0.563 
0.521 


0.657 
0.490 
0.596 


1.074 
0.859 
1.105 


ALL  CR  OUT 
ALL  CR   IN 
CR 2 & CR 5  IN 







 Fig. 3 shows the average power peaking factor in the three 
case with insertion all control rods in the reactor core, in case of 
all control rods out of core and in case of control rods 2 and 5 
inserted in core.  
 


 In the first two cases the maximum value of average power 
peaking factor have the same location in the reactor core but 
increase slightly. But in the last case the location of the 
maximum value of average power peaking factor was shifted 
toward the reactor periphery.  
 







 The 3D-fast neutron flux distributions in the reactor core at 
different control rod situations were presented in figures (4-5). 
In these figures the effect of control rods on the neutron flux 
were clearly appears.      


 







Fig. 4 3-D fast neutron flux in case of all control 
rods out of core 


 







Fig. 5  3-D fast neutron flux in case of all 
control rods in core 







 The effect of flooding the second shutdown system chambers 
on the core reactivity for different possibility cases are 
illustrated in table 3.  
 


 The effective multiplication factor Keff in the worst case which all 
the chambers are flooding 1.044246 will gave excess reactivity 
equal to -1328 pcm. This value may cause operation or 
unavailability problem rather than a safety problem. 
 







Tabe.3 The reactivity worth of the different situations of  
             flooding chambers  
 


Excess  
reactivity 


Reactivity 
Pcm 


Keff 
 


Nitrogen 
Chambers 


Water 
Chambers 


Ref. 
-1328 
-341 
-209 
-492 
-567 
-495 
-741 
-818 
-689 


-1030 
-859 
-941 


-1244 
-1113   


5565 
4237 
5224 
5356 
5073 
4998 
5070 
4824 
4747 
4876 
4535 
4706 
4624 
4321 


  4452    


1.056891 
1.044246  
1.055123 
1.056586 
1.053440 
1.052604 
1.053410 
1.050689 
1.049834 
1.051257 
1.047500 
1.049385 
1.048483 
1.045162 


  1.046589    


C1+C2+C3+C4 
---- 


C2+C3+C4 
C1+C3+C4 
C1+C2+C4 
C1+C2+C3 


C3+C4 
C2+C4 
C2+C3 
C1+C3 
C1+C2 


C4 
C3 
C2 
C1 
 


--- 
C1+C2+C3+C4 


C1 
C2 
C3 
C4 


C1+C2 
C1+C3 
C1+C4 
C2+C4 
C3+C4 


C1+C2+C3 
C1+C2+C4 
C1+C3+C4 
C2+C3+C4   







Conclusions 


 The total reactivity worth of all control rods is about 16.95% 
from the core reactivity, which is good enough as a safety 
shutdown margin. The parallel pairs of control rods 2 and 5 
have effective worth more than the other parallel pairs 1 and 4 
and 3 and 6. The maximum value of power peaking factor for 
different control rods situation equal approximately 2, which is 
comparable with the value, calculated by the vendors. The 
flooding of some or all chambers compose the second 
shutdown chambers would not cause any safety problem from 
the neutronic point of view, but still undesirable because it 
blocks the injection the gadolinium solution in of emergency 
case.   
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Longitudinal Form 
Factor for 12C Nucleus 
with Exact Center of 


Mass Correction 







The calculations of the elastic and inelastic 
longitudinal electron scattering form factors for 
the 12C nucleus with ground state JπT= 0+0, and 
excited states with  Jπ T= 2+0 (4.439 MeV) and 
Jπ T= 2+1 (16.11 MeV). The effect of the center-
of-mass correction on the longitudinal form 
factors is investigated. The exact center-of-
mass correction of Mihaila and Heisenberg has 
been adopted to generate the longitudinal form 
factors in the Born approximation picture.  







 
The longitudinal  form factor for a given multipolarity 
     and momentum transfer    is expressed as. 
 
 
                                                                                        (1)  
 
 
Where                                      is the center of mass correction 
 
 and                                          is  the finite size of nucleon correction. 
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The reduced matrix elements of the longitudinal 
electron scattering operator          is expressed as 
the sum of the product of the one body density 
matrix (OBDM)               times the single-particle 
matrix elements 
                                                                                                             
                                                                               (2)    
 
Where    and    label single-particle states for the 
model space.  
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The exact value of the center of mass correction         
              in the translation invariant shell model TISM 
is given by              


                            
                                                       (3)   


 
Where           is for the internal motion,  then 
equation (1)becomes:-   


 
 


                                                                                  (4) 
 
         


 


)(qFexa



)()()( int.. qFqFqF mcexa



=


intF


2


2


2
)(ˆ


)12(
4)( i


coul
Jf


i


coul
J JqTJ


JZ
qF


+
=


π 2


.
2 )()( qFqF sfexa ××







 


In the present work the core polarization effects have been simply 
included in the form of effective charges to reproduce the 
observable data.   


 In order to describe the transitions at large momentum transfer, it 
is important to include the effects of higher configurations. The 
wave functions of the initial (i) and final (f) stats will be written as: 
           


                                            (5)                                                                                                                                 
                                            (6) 


                                                                                                                     
Where (         ) and (       ) are mixing parameters. 
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The electromagnetic transition probability 
is related to the form factor at the photon 
point, where the momentum transfers                   
                       , is given by: 
 
 


(7) 
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The Ground State (0+0) 


 The 1p-shell results 
with and without the 
exact value of the c.m. 
correction (solid and 
dashed curves 
respectively), 
overestimate the 
experimental data 
(circles). The diffraction 
minimum of C0 
multipole is located at q 
~1.5 fm-1.  


Results and Discussion 







The inclusion of the core-
polarization effects (with 
ep=0.9e and en=0.09e), and 
the admixture of the 2p-shell 
with  (                    ) using the 
exact value of the c.m. 
correction, (solid curve). The 
results reproduces the 
observable diffraction 
minimum as well as the 
experimental data for all 
regions of momentum 
transfer except at 1.6 < q< 
2.4fm-1 where the data are 
underestimated. 


998.0−== γα







The longitudinal form 
factors of the transition to 
the 2+0 (4.439 MeV) state 
is purely isoscalar. The 1p-
shell results with and 
without the exact value of 
the c.m. correction (solid 
and dashed curves 
respectively), are 
underestimating the 
experimental data (circles) 
at all momentum transfer 
regions.  


The 4.439 MeV (2+0) State 







The core-polarization effects, 
with effective charge 
(ep=1.35e and en=0.2e) and 
2p-shell mixture (                  ) 
using the exact value of the 
c.m. correction) (solid 
curve).  The present results 
can predict the magnitude of 
the measured form factor 
clearly for all regions of 
momentum transfer. The 
B(C2) value of this transition 
is  (46.58 e2.fm4) and it 
shows a good agreement 
with the measured value 
(38.81    2.15 e2.fm4) 


995.0−== γα


±







The 16.11 MeV (2+1) State 


The isovector transition to 
2+1 (16.66 MeV) state is 
dominated by C2 
multipole.The longitudinal 
C2 form factors with free 
nucleon charges are shown. 
The 1p-shell model space 
results with and without 
exact value of the c.m. 
correction (solid and 
dashed curves respectively) 
are overestimated the 
experimental data circles 
over all regions of 
momentum transfer.  







The inclusion of core-
polarization effects (with 
ep=1.0e and en=0.45e), and 
2p-shell admixture (         ) 
solid curve. The present results 
are predicted the magnitude of 
the measured form factor very 
well at q<1.8 fm-1 and 
underestimated for the other 
regions. Another contribution 
from higher configuration may  
be reproduce the high q-data. 
The predicted value of reduced 
transition probability B(C2) in 
this calculation is (1.336 
e2.fm4). 


99.0−== γα







       Conclusions 


1- The 1p shell model which describes the static 
properties is less successful to describe the C2 
transition rates and form factors. 


2- For all transitions (Co and C2), the inclusion of 
effective charges is essential in both transition rate 
and   q-dependence. 


3- The inclusion of the exact value of the c.m. 
correction has a remarkable role on B (C2) value 
and minor role on q-dependence. 


4- For the isovector transition the high q- data is still 
underestimated, as a future work, the contribution 
from higher configurations can be included to 
exclude the disagreement of calculations with the 
experimental data. 
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 الجرع لتقدير حيوي كموشر الخلوية الوراثية التحليالت استخدام


 المدمرة النووية المنشات تصفية مشروع في للعاملين االشعاعية
 العراق-التويثة منطقة في


 


Using the cytogenetic analysis as a biomarker for 
radiation doses assessment in decommission 


workers at Al-Tuwaitha site-Iraq 
 
 


 زينة فائق يوسف محسن زاير،،بد الصاحب كاظم عليع، أمل جبار مطر 
 إيمان حسين عبد،حيدر يبر لفتةعبد هللا عبد الرحمن غضبان، ،







 التاثير في المهمة الحساسة االهداف احدى تمثل DNA الدنا جزيئه إن


 وإحداث الخلية موت على يشمل الذي المؤينة لألشعة البيولوجي


 معرفة يجب لإلشعاع الوراثية التأثيرات الوراثية،ولوصف الطفرات


 سوف لإلشعاع الخلية تتعرض فعندما.ألدنا أشرطة يصيب الذي الضرر


 القطع من النوع هذا إن ألدنا،اال جزيئة  اشرطة في منفرد قطع يحدث


 الضرر إصالح الخلية بإمكان حيث البيولوجية الناحية من االهمية قليل


 يمكن وراثي تشوه يتولد فسوف الضرر إصالح يتحقق لم إذا اما.عادة


 القادمة االجيال في وراثية طفرات يحدث ان


 







من الكروموسومية االنحرافات تشخيص أصبح لقد 
 الجرع وتقدير تخمين في تستخدم التي البيولوجية المؤشرات


  الذرية للطاقة الدولية الوكالة اكدت االشعاعية،حيث
(IAEA)International Atomic Energy 


Agency  للمقايس مكملة تكون بحيث التقنية هذه ،استخدام 
  اإلشعاعية الجرع قياس في المستخدمة الروتينية الفيزياوية







 
 


 الهدف من الدراسة
هدفت الدراسة الحالية الى استخدام المؤشرات الوراثية الخلوية 
كمؤشر حيوي في الكشف عن مدى تاثير الجرع االشعاعية في 
الخاليا الليمفاوية لعينة من العاملين في موقع تصفية المنشات 
النووية المدمرة في موقع التويثة للتلوث اإلشعاعي من جراء 


.العمل   
 
 
 
 







 
 النماذج


 
 عدد النماذج


 
 العمر


العاملين في برنامج تصفية 
 المنشات النووية المدمرة 


 العاملين في موقع التويثة-
 
العاملين في المسح الجيولوجي -
 ، )خارج موقع التويثة(


 


35 
 
18 


 2♀)و  ♂ 16(
 
17 


 1♀)و  ♂ 16(
 


 
 


64-33 
 
 


55-33 
 
  


 33-55 ♀) 1و ♂ 11(12 مجموعة السيطرة


العمر، الجنس، الحالة (وتم اخذ معلومات معينة من كل عامل في المشروع وفق استمارة استبيانية تضمنت 
، اإلمراض المزمنة ،وجود حالة  X-rayاالجتماعية ،موقع العمل ومدة الخدمة ،الكحول والتدخين ، التعرض لل 


 سرطان مسجلة في العائلة، اإلسقاطات والتشوهات 











 :الفحص ألمجهري
 يقل ماال لمالحظة بدقة مجهريا الزجاجية الشرائح فحصت


 لفحص االستوائي الطور في لمفاوية خلية 200عن
 العاملين من دم نموذج لكل الكروموسومية التغيرات


 ثنائية او احادية خلية 500 وفحصت.السيطرة ومجموعة
 االنقسام معامل واستخراج النواة رباعية او ثالثية او


 . والخيطي النووي
 
 
 







                                                                                                       


في خلية لمفاوية عند الطور  fragmentالقطع الكروموسومية ): ۱(صورة رقم 
 االستوائي


 







في خلية لمفاوية عند الطور   Dicentric chromosomes): 2(صورة رقم 
 االستوائي







لمجموعة العاملين في  ( mean  ± SD)معدل انواع التغيرات الكروموسومية في الخاليا اللمفاوية ) :۱(جدول رقم 
 موقع التويثة ومجموعة السيطرة


مجموعة 
 الفحص


 عدد
 النماذج


 
 التغيرات الكروماتيدية التغيرات الكروموسومية


التغيرات 
 الكلية


الكروموسوم 
 القطعي


الكروموسوم 
 الحلقي


الكروموسوم 
 ثنائي المرتكز


قطع 
 كروماتيدي
Break 


فراغ 
 كروماتيدي


Gap 


العاملين في 
 موقع التويثة


 
35 


0.0212   
  ± 


0.0081 


0.000 
  ± 


0.000 


0.0048 
± 


0.0029 


0.0159 
± 


0.0051 


0.0112 
± 


0.0049 


0.00529 
± 


0.00162 


مجموعة 
 السيطرة


 
12 


0.0072 
   ± 


0.0075 


0.000 
  ± 


0.000 


0.0034 
±  


0.0012 


0.0044 
± 


0.00416 


0.0520 
± 


0.00416 


0.0102 
± 


0.0170 







لعينة من  ( mean  ± SD)معامل االنقسام النووي والخيطي): ۲(جدول رقم 
 العاملين في موقع التويثة  ومجموعة السيطرة


 
 النماذج


 
 عدد النماذج


 
معامل االنقسام 


 (MI)  الخيطي 


 
معامل االنقسام النووي 


(NDI) 
العاملين في 
   موقع التويثة


35  25.174 
± 


2.430 
 


1.276 
  ± 


0.052 
 


مجموعة 
 السيطرة


12 28.7 ±1.29 1.384  ±0.042 







 :االستنتاجات
 القطع انحرافات معدل في  (p<0.05) مستوى عند طفيفة معنوية زيادة وجود -۱


 ،ويعزى السيطرة مجموعة مع مقارنة للعاملين الليمفاوية الخاليا في الكرموسومية
 .العمر في تقدمهم إلى إضافة المدخنين من أكثرهم إن إلى ذلك في السبب


 المرتكز الثنائية الكروموسومية االنحرافات في معنوية فروقات أي تسجل لم  -۲
 الفحص لكون.السيطرة مجموعة مع مقارنة للعاملين اللمفاوية الخاليا في والحلقية


 العاملين تعرض عدم على يدل مما التويثة موقع في العمل في البدء قبل اجري قد
 .به المسموح الحد من أكثر إشعاعية جرع إلى
 العاملين من لعينة اللمفاوية الخاليا في االشعاعية الجرع تأثير مدى عن للكشف -۳


 تجرى العمل جراء من التويثة موقع في المدمرة النووية المنشات تصفية موقع في
 إلى المتعرضين العاملين إبعاد لغرض السنة في مرتين دوري بشكل الفحوصات


 .العمل عن عالية جرعات
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 ركين في المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات أسماء المشا             


  الذريةللطاقة                    


 مدينة اربيل –العراق                      


12  -16/ 12  /2010 


 
 ت


 
 م المشـــاركأســـ


 
 دــــلـــالب
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 العــراق اكتفاء مزهر ألحسناوي 3
 العــراق أمل جبار مطر  4
 العــراق ثائر لطيف 5
 العــراق جعفر هاشم محسن 6
 العــراق جميل مرعيد بادي 7
 العــراق حميد عودة عبد  8
 العــراق خضير عباس وهيب 9
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Phosphate Ore (Pho) 


Single super phosphate 
granules (SSPho-G) 


Single super phosphate 
powders (SSPho-p) 


 


Triple super phosphate 
(TSPho) 


Phosphgypsym (CaSO4) 







Products from the phosphate ore 


Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2 caso4 
SSPho-G, SSP-P 


Ca3 (po4) + 4 H3pO4 Ca(H2PO4)2  


TSP 







The specific activity  (Bq/kg) 


226Ra 238U Sample 


700 840 Pho 


219 400 SSPho-G 


300 512 SSPho-P 


590 740 TSPho 


850 300 CaSO4 







     Chemical Analyses  
  
     The phosphate fertilizer samples were analyzed 
for P, Fe, Al, and U species. The samples were 
digested in hydrofluoric and perchloric acids.  
Uranium (UO2


2+), iron (Fe2O3), aluminum 
(Al2O3) and phosphorous (P2O5) species in the 
aqueous digested samples were previously 
determined 







Chemical analyses of the phosphate samples  


pH % ppm 


SSPho-G, SSPho-P, TSPho, CaSO4 


 
2.0-2.3 Al3+ Fe3+ P2 O5 U(VI) 


0.53 – 6.6 2.4 – 5.1 15.6 – 35.1 29 – 78 







  
     The chemical phosphate fertilizers contain phosphorous as 


a nutrient element, iron, aluminum and uranium as 
impurities. Kinetic information on phosphorous released 
from fertilizer materials was required to optimize amount of 
phosphate fertilizer materials that used in agricultural 
production and to develop guideline of the risk for disposal 
of uranium rich waste onto land. The uptake of 
phosphorous, uranium, iron and aluminum on sandy soils as 
a function of contact time intervals was determined. Various 
of kinetic equations such as first order, second order, 
modified Freundlich, and diffusion equations have been 
used to describethe change of adsorption process of those 
elements by the time, these kinetic equations may be agreed 
with the experimental work. The aim of this study is to 
estimate the most effective kinetic equation that may be 
used for describing of the sorption of phosphorous, uranium, 
iron and aluminum on certain sandy soil sample.  It was 
fo nd in the c rrent st d  that ptake process of those 


         
        


          







Parameters of the soil 
sample 


rang 


Sand fractions (%) 80 – 85 
Silt fractions (%) 8-10 
Clay fractions (%) 7-12 
CEC (meq/100g) 8 – 10 
Organic carbon (%) 2 -3 
Carbonate fractions (%) 4- 6 
Density (g/cm3) 1.35 – 1.40 
Moisture content  0.19 – 0.21 


Soil samples  characteristics  
 
pH = 6-6.5 







Kinetic reaction 


 Pseudo-first order 
  Pseudo second order 
   The exchangeable capacity  (meq/g) that determined from 


application of the Pseudo-first order and Pseudo second 
order are compared with the experimental exchangeable 
capacity at equilibrium 


 Modified freundlich 
 Diffusion coefficient  


 
 


  







Pseudo-first order  
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Pseudo second order 
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Modified freundlich isotherm 


qe = Kfr Co  t/m  







qt = (Co – Ct) x (v/m) 
qe = (Co – Ce) x (v/m)  
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Fig. 3: The sorpion capacities as a function of contact time 
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Fig. 1 : The application of the first order kinetic equation for the sorption process of


PO4
3- and Fe species by the soil sample.
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Fig. 2: Application of the second order kinetic equation for the sorption of: 


PO4
3-, U(VI), Fe, and


Al species by the soil sample
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Fig. 3(a-d): The modified Freundlich isotherm for the sorption of


PO4
3- , U (VI), Fe and Al species







Theoretical and experimental data 
of the first order kinetic 


r qe (mg/g) Experimental values 


Experimental Theoretical K(min.)-1 qt  range  
(mg/g) 


species 


0.886 ۳۹ ٤۰ -0.034 2.9 – 39.0  PO4
3- 


0.897  ۱٥.٦ ۳۱.٦ 0.25 2.8 – 15.6 U (VI) 


0.990 ۳۲ ۳۲ -0.076  0.1 – 32.0  Fe3+ 


0.913  ۲٦ ٦۳ -0.006  40 - 64 Al3+ 







Theoretical and experimental data of 
the second order kinetic 


r qe (mg/g) Experimental values 


Experimental Theoretical K(min.)-1 qt  range  
(mg/g) 


species 


0.886 ۳۹ 43.5 -0.034 2.9 – 39.0  PO4
3- 


0.897  ۱٥.٦ 15.5 0.25 2.8 – 15.6 U (VI) 


0.990 ۳۲ ۳۲ -0.076  0.1 – 32.0  Fe3+ 


0.913  ٦۳ .5 ٦۲ -0.006  40 - 64 Al3+ 







Freundlich parameters 


species K-1 


(min.) 
Co 


(mg/g0 
r 


PO4
3- 0.00168 150 0.778 


U (VI) 0.0171 22 0.977 


Fe 0.27 5 -1.44 
Al 0.27 5 -1.44 







Conclusions 


The purpose of this study is to give a certain technique for the 
improvement of certain phosphate fertilizer and to reduce 
the risk produced from the contamination of soils by 
radioactive materials. samples including; a various kinetic 
models were performed. Second order kinetic model was the 
most effective model Diffusion coefficients of the releasing 
PO4


3-, UO2
2+, Fe2O3 and Al2O3. calculated. Diffusion 


coefficients of those species were determined it was found 
to decrease by the following order;  PO4


3- < Fe2O3 ~ Al2O3 
< UO2


2+, that is mean,  PO4
3- releases from phosphate 


materials and diffused on the soil samples is phase faster 
than Fe2O3 ~ Al2O3 and the UO2


2+ adsorbed.  
  
 







 
 


Thank you for your attention 
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مخبر التحاليل 
 اإلشعاعية


 والبيئة
دراسة مساهمة عمليات الشحن االصطناعي لسِد سيدي سعد في 


باالعتماد ) تونس الوسطى(تغذية المائدة المائية بحوض زرود 
 على التقنيات الجيوكيميائية والنظائرية


(18O, 2H)  


  سارة بلحاج سالم
   كمال الزواري


 ٢٠١٠العراق , المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
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بالوسط الشرقي  حوض زروديقع 


تتميز هذه حيث . للبالد التونسية


قيم فيه ترتفع  بمناخ شبه جافالجهة 


و يتراوح ) مم ۱٦۰۰(  التبخر


و  ۲۰۰المعدل السنوي لألمطار بين 


وقد مكنت هذه .  مم  في السنة ٥۰۰


المعطيات المناخية المالئمة أعلى 


من وجود العديد من زرود حوض 


األودية التي ساهمت في تعبئة المائدة 


.في وسط الحوض   
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 : دراسة


 هيدروكيميائية -


   نظائرية -


  قّلة الموارد المائية السطحية


يّة شاسعةومساحات سق كبير ديموغرافي ّنمو   سيدي سعد  سد ِبناء    
۱۹۸۲سنة    


الّسطحّية المائدة  هبوط في مستوى 
 


  استغالل مفرط للمياه الجوفية


د سيدي سعد على سى تأثير مد
التوازن الهيدروديناميكي  لخزان 


 زرود


 
تغذية المائدة لالشحن االصطناعي 
 المائية


 







لهيدروجيولوجيةا الدراسة  


بحيث يكون ئية بداية الزمن الثالث إلى تكون العديد من الحوامل المامنذ أدى تراكم رسوبيات  ذات نفاذية مختلفة 
  .عدسي الشكلخزان 


(lenticulaire) 


جرفتها األودية من المناطق أخرى طينية و تتخللها  ترسبات عديدة متكونة من الرمل والحصىيضم هذا الخزان 
في حين تتقلص أهميتها تدريجيا و في أعلى الحوض في الرواسب الرملية الغليظة قرب الواد تتركز . المحيطة


 أسفل الحوض.
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  الخارطة البيوزومترّية
 


من سلسلة يتم عموماً  الجريان الجوفي


) أعلى الحوض(شراحيل -سيوف-جبال 


، التي تمثل المنفذ باتجاه سبخة الكلبية


. الطبيعي الوحيد للمياه الجوفية  


 


التغذية تبين الخريطة البيزوميترية أن 


وادي زرود والجبال متأتية  من   األساسية


 .المحيطة بالمنطقة.
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التأثير الهيدروديناميكي 
 لسد سيدي سعد


الجهة بخاصة  م ٥و  ۰يتراوح بين  هذا االخيرارتفاع تبين خريطة تطور منسوب مياه الخزان أثناء حملة التغذية أن 


غير أن كثرة االستهالك جعل منسوب المياه الجوفية  كم ۱۰تمتد منطقة التغذية على  حوالي حيث زرود اليمنى لواد 


 ينخفض تدريجيا بعد فترة  التغذية االصطناعية


لمعرفة مدى مساهمة مياه السد في 


تغذية المياه الجوفية ، حاولنا تتبع 


ثر إتطور خاصيات مياه الخزان مدى 


عملية التغذية االصطناعية لحملة 


۲۰۰٥ماي    


تأسس سد سيدي سعد على وادي 
وقد تم منذ .  ۱۹۸۲زرود سنة 


تنظيم العديد من حمالت  ۱۹۸۹
 الشحن االصطناعي للخزان







 مساهمة الخصائص الهيدروكيميائية في دراسة المياه


يمكن تقسيم المياه الباطنية في حوض زرود 


المياه في أسفل الحوض ذ تكون إ: صنفينلى إ


يغلب عليها أيونات الكلور ذات سحنة كيميائية 


المياه بالمقابل، تتميز  .، السولفات و الصوديوم


بتركيبة كيميائية تتراوح في أعالي الحوض  


.  الكلور ، السولفات و الكالسيوم بين أيونات 


الصنف الثاني األكثر تفاعال مع مياه ويعتبر 


 السد.







خزان زرود حجم مياه  شحن وصل 


 ۱۳إلى  ۲۰۰٥في حملة ماي 


 ۱۲حيث انطلقت الحملة يوم . ك.م.م


سبتمبر من  ۱۷ماي وانتهت يوم 


 نفس السنة


في  تمت غالبية االرتفاعات وقد . في مياه اآلبار القريبة من مكان الشحنتراكيز السولفات  خالل هذه الحملة رتفعت ا


. مياه السد  تحتاج  على األقل إلى أربعة أشهر للوصول إلى المياه الجوفيةوبالتالي، يمكن أن نستنتج أن  ۲۰۰٥سبتمبر 


و قد تبرز هذه النتائج مدى تأثر الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية بالمائدة السطحية بتسرب مياه السد المتبخرة و الغنية 


إال أنه باالبتعاد عن منطقة الشحن  تنخفض أيونات السولفات و الكالسيوم بالمياه الجوفية حيث يقل . بايونات السولفات


 تأثرها بمياه السد.


 مساهمة الخصائص الهيدروكيميائية في دراسة المياه







 الخصائص النظائرية
 


كما تم إدراج العّينات المائّية اعتمادا على حموالتها من النظائر و المسافة  التي تفصلها من موقع الشحن ضمن  


.distance/ δ18O  مخطط 


كم من موقع التغذية  ۱۰العينات التي تتواجد على مسافة ال تفوق يتبين لنا من خالل هذا المخطط أن    


 -۲۷لألوكسجين و‰  - ٥و ‰  -٤. ٥حيث تتراوح حموالتها بين بصبغة تبّخرية تتميز االصطناعية للخزان 


بتجانسها الكبير و تطابقها مع حموالت النظائر المستقٍّرة تتميز بقية العينات في حين .  للدوتريوم ‰  -۳٥و‰ 


)‰ - ٦(قبل تأسيس سد سيدي سعدلمياه الخزان   







 الخصائص النظائرية
قمنا بإلعتماد على المعادلة نسبة مساهمة مياه السد في تغذية الخزان لمعرفة  


:التالية  
X2 δ2 +X 1 δ1 = (X1 +X 2) δ3. 


X1  وX2    إذ يمثل كل من  
و تكون كل من . نسبة المياه الغير متجددة و مياه السد في مياه الخزان  


δ1 ، δ 2   وδ3 
 


مياه السد المتبخرة و مياه ‚التريكبة النظائرية لكل من مياه الغير متجددة    
).مياه المائدة( الخليط   


  


مساهمة سد سيدي سعد في تغذية مائدة زرود أثبتت نتائج  هذه المعادلة أن 


، إذ تتراوح في منطقة عرقوب الرمث التي  متفاوتة من جهة إلى أخرى


و  ۱۰بين من موقع التغذية االصطناعية كم   ۱۰على مسافة حوالي  تمتد 


حيث تتغذى تنخفض هذه النسبة كلما ابتعدنا عن هذه المنطقة و    %۳۹


 المائدة باألساس عن طريق مياه األمطار.
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 الخاتمة


.المساهمة النسبية لسد سيدي سعد في تغذية مائدة  القيروان بحوض  زرودلقد بينت هذه الدراسة    


المستوى البيزومتري يتأثر بتسرب مياه لهذا الخّزان أن  الهيدروجيولوجيةحيث اتضح من خالل دراسة الخصائص 


مما يدل على أهمية عملية خاصة في منطقة عرقوب الرمث  خالل حمالت الشحن المنضمة في السنوات األخيرة السد 


.التبادل للمياه في هذه المنطقة   


تجانس الخصائص الكميائية للمياه الباطنية في إبراز  لهيدروكميائيةوقد ساهمت الدراسة ا  


تطور  الخصائص الكيميائية للمياه كما أن  . بخزان الزرود حيث يغلب عليها أيونات الكلوريد و السولفات و السطحية 


 ٤أن المياه  السطحية تحتاج على األقل أكد   ۲۰۰٥الباطنية إثر تسرب مياه السد في  حملة التغذية االصطناعية  ماي 


.     أشهر للوصول إلى المائدة  


عملية التجّدد في تأكيد نتائج الدراسة الهيدروجيولوجية والهيدروكميائية حيث أن الجيوكمياء النظائرية وقد ساهمت 


كما .  كم من موقع التغذية االصطناعية  ۱۰والتبادل للمياه الجوفية تتم أساسا في أعلى الحوض على مسافة ال تفوق 


قرب مكان الشحن الصناعي و تنخفض هذه النسبة بابتعادنا %  ۳۹نسبة مساهمة مياه السد في تغذية الخزان ب حددت 


.عن هذه المنطقة  
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Electrochemical Impedance 
Spectroscopy Study of Corrosion 


Behavior of Nitrogen Ion Implanted 
Ti-6Al-7Nb Alloy under Simulated 


Human Body Conditions 











Semiconductor 
Materials 


Metals Ceramics 


Polymers 


Synthetic 
BIOMATERIALS 


Orthopedic 
screws/fixation 


Dental Implants Dental Implants 


Heart 
valves 


Bone 
replacements 


Biosensors 
Implantable 
Microelectrodes 


Skin/cartilage 
Drug Delivery 
Devices 


Ocular 
implants 


Types of Biomaterials 







Biomaterial - Any material, natural or man-made, that comprises whole or part of 
a living structure or a biomedical device which performs, augments, or replaces a 


function that has been lost through disease or injury 


Hip Implants 


Knee Implants 


Long Bone 


Dental Implants Skin Implants 


Artificial heart valves Blood vessel 







Biocompatibility of Material 
Desired Mechanical 


Properties 
 High yield strength 
 Modulus close to that of 


bone’s 
 Built-in margin of safety: 


Changes in environment 
around implant 


Surfaces 
 Composition 
 Ion release 
 Surface modifications 







Requirements of Biomaterials 
excellent biocompatibility 
 
superior corrosion resistance in body environment 


 
excellent combination of high strength and low modulus of 
elasticity 


 
high fatigue and wear resistance 


 
high ductility  
 
be without cytotoxicity  


 
 good Osseointegration 


M Long, HJ Rack: Biomaterials 9 (1998) 1621. 
K. Wang: Mater. Sci.  Eng., A Struct. Mater.: Prop. Microstruct. Process 213 (1996) 
134. 







Titanium and its alloys 


 Medical Applications: 
 Titanium and its alloys are the most attractive candidate 


for medical application of all metals and alloys due to: 
 High strength/weight ratio 


 √Can be strengthened by alloying and deformation 
processing 


 Excellent biocompatibility 
 √ Little to no reaction with  surrounding tissue 


 Corrosion resistance 
 √ Derived from stable TiO2 surface  oxide layer 


 Desirable as biomaterial (biometal) 
 √ Low elastic modulus 
 √ Superior biocompatibility 
 √ Corrosion resistance 







Titanium Alloys For Medical Applications 


 CP Ti                       1947 
 Ti-6Al-4V                1960 
 Ti-5Al-2.5Fe           1984   
 Ti-6Al-7Nb              1984 
 Ti-13Nb-13Zr         1990 
 Ti-20Co & Ti-10Co 1998 


 
 Several Ti alloys with non toxic elements have been recently 


developed. 
 Disadvantages: 


  Very Expensive  
  Relatively low wear and fatigue resistance 
  Leaching of toxic elements like V & Al. 







Femoral Stems 


Ti-6Al-4V 


Ti-6Al-7Nb  


Femoral Heads 


Co-Cr Alloys 
Acetabular Components 


UHMWPE 


Orthopaedic Implant Devices 







What Is A Dental Implant? 
 A Dental implant is an artificial titanium fixture (similar 


to those used in orthopaedics) which is placed surgically into 
the jaw bone to substitute for a missing tooth and its root 
(s). 







Prosthetic Crown 
•Look and feel of real tooth. 


•Easily replaced. 


Abutment 
•Secures the crown to the 
Dental Implant. 


• Can be straight or angled 
depending on implant location 


Dental Implant 
•Should promote bone 
ingrowth. 


•Structure and geometry 
differences are the selling 
point for most companies. 







Titanium posts & porcelain are 
connected to the implants crowns  


Dental rehabilitation with implants Missing upper teeth due to 
 periodontal disease 


Implant retained individual  
crowns 5 years postoperatively 







Screw Implants  
(Left to Right: TPS screw, 
Ledermann screw, 
Branemark screw, ITI 
Bonefit screw) 
                                               
                                               
                                 
Cylinder Implants  
(Left to Right: IMZ, Integral, 
Frialit-1 step-cylinder, 
Frialit-2 step-cylinder) 


Types of Implants 







Surface Modification 
There is a number of methods, which treat the surface of 


a metal or alloy to provide protection against 
corrosion  and to enhance the osseointegration like: 
 


1. Glow discharge nitriding. 
2. Ion implantation.  
3. Hardenning by heat treatments 
4. Biomimetic Processing.  
5. Electrophoretic Deposition (EPD). 
6. Thermal spraying. 
7. PVD treatments. 
8. Laser treatment. 


 







Surface modification by ion beams 
Energetic ion beams may be used in various ways to modify and 
improve the corrosion and  tribological properties of metals and 
alloys: 


 (i) ion implantation of selected additive species 


 (ii) ion beam mixing of thin deposited coating and 


 (iii) ion-beam-assisted deposition 


Why Ion implantation ? 


Improves corrosion and wear resistance to many folds 
 Non equilibrium process 
 Any alloying element can be added  
 No dimensional changes 
 Clean and low temperature  process 
 Thin, adherent and smooth modified layer 







Ion Implantation (conventional) 


 Plasma Created 
 Ions extracted from 


plasma 
 Ions accelerated to 


high energy 
 Ions Mass Separated 


Magnetically 
 Selected Ions 


Implanted 







Corrosion Test Methods 
Dc Technique 
DC electrochemical techniques can be divided into potentiostatic, 
potentiodynamic, glvanostatic and glvanodynamic methods.  


There are two different experimental approach,  


  Potentiostatic polarization (constant potential) 


  Potentiodynamic polarization (changing potential dE/dt) 


The potentiostatic methods provide anodic and cathodic curves of the passive 
metals 


The anodic curve provides: 


   active corrosion potential and rate 


   the passive region  


   the breakdown potential 







AC Techniques 


Electrochemical Impedance Spectroscopy(EIS) 
provide: 


Precise , error-free kinetic & mechanistic 
information using a variety of techniques and output 
formats (Nyquist plots, Bode plots, Randles plots, 
etc.). 


What is the aim of EIS ? 
The aim of (EIS) is to determine the transfer 
function of the (WE), from which the charge 
transfer resistance and hence, the corrosion rate 
can be derived. 







Nyquist plot  
 
The Nyquist is a plot of imaginary component of the impedance 
(Z") against the real component of the impedance (Z')  







Bode plot  
 
The Bode plot (log Ζ  vs. log ω or Θ vs. log ω) has several advantages 
over the Nyquist plot.The primary advantage is that the frequency data 
appear on one axis, making it easy to understand the dependence of 
impedance on frequency.  


Nyquist  plot obtained over 
the frequency range of 0.001 
Hz to 10000 Hz  







How to study passive films formed on metallic surfaces ? 


The nature of the passive films need carefully characterized, 
such characterization can be performed using surface analysis 
techniques: 


Incident 
particle 
Emitted  
particle 
Element 
range  


Detection 
limit 


Depth of 
analysis 


Lateral 
resolution 


Auger Electron 
Spectroscopy 


AES 


X-ray 
Photoelectron 
Spectroscopy 


XPS 


Secondary Ion 
Mass 


spectroscopy 
SIMS 


Rutherford 
Backscattering 
Spectroscopy 


RBS 


Electrons 
(1-20)KeV 


Auger e 


(20-2000) eV 


> Li (Z=3) 


10-3 


2 nm 


> 200 Å 


 


 


 


 


X-rays 
(1486.6)eV 


Photoelectro
n 


(20-2000)eV 


> Li (Z=3) 


10-3 


2nm 


> 150 µm 


Ions (Ar+,Cs+,O) 
100eV-30KeV 


Sputtered ions 


> H (Z=1) 


10-6- 10-9 


1nm 


500 Å-50 µm 


Ions (H+,He+) 
1-3 MeV 
Scattered 


primary ions 


> H (Z=1) 


10-1- 10-4 


20 nm 


> 2 nm 
 











Surface Modification 


1. Specimen preparation 
Specimens preparations includes: 
 Mounting  


 Polishing 


 Degreasing and cleaning 


Brass rod


Conducting paste


Araldite mould


Implanted region


Specimen 


Specimens for Electrochemical studies  







2. Nitrogen ion implantation 
 
Accelerator       : TAM SAMES 150 kV type (Grenoble-France)  


Ion                 : Nitrogen 


Doses                : 1x1016, 3x1016, 5x1016, 1x1017, 2.5x1017&      


  3x1017 ions/cm2 


Energy                : 100 keV 


Vacuum              : below 1x10-6 mbar 


Beam current     : < 2 µA  


Beam diameter   : 8 mm 


Temperature      : < 40oC 


Sample dimension : 10x10x4 mm 







J-15 SAMES 150 keV 
accelerator 


Specimen manipulator 
of the 150 keV 


accelerator 







3. Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) 
 
Instrument                     : CAMECA, IMS-4f  
Primary Ion                               : Cs+  
Energy                                       : 5.5 keV  
Beam current                             : 40 nA  
Rastered area                             : 250 µm x 250 µm  
Secondary ion species analysed: TiCs+, AlCs+, NbCs+,                                                       
                                                     NCs+, CCs+ & OCs+ 


The average implant concentration (atom/cc) for all the 
implanted specimens were measured using the following 
formula: 


hCraterDept
Dosec =


Where, the crater depth was measured using DEKTAK surface profiler  







4. Electrochemical Studies  


 
(i) Electrolyte  


Simulated body 
fluid Ringer’s 


solution 







Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) measurements at OCP 
condition in Ringer`s solution were carried out at the same setup used for 
potentiodynamic polarization. A Solartron make 1255 HF frequency 
response analyzer (FRA) and SI 1287 potentiostat/glvanostat 
electrochemical interface controlled by commercial software program Zplot, 
version 1.2, (C) 1994, Scribner Associated, Inc. 


The data was plotted and analysed using Zview software version 2.4a, (C) 


2000, Scribner Associated, Inc 


Applied voltage    : 10 mV (AC) 


Frequency range   : 0.1 Hz - 20 kHz 


Immersion period : 95 hours  
Data obtained       : Impedance parameters Z , polarization resistance 


                                Rp and capacitance C 


(v) Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Measurements 











in vitro Corrosion Investigations 


Analysis Elemental 


Chemical Composition (wt.%) of Ti-6Al-7Nb alloys 


Element 
Al Nb Ta Fe Mo Ti 


wt% 5.8 6.97 0.001 0.12 0.007 Balance 







Electrochemical Studies 
(i) Open Circuit Potential (OCP) – Time Measurements  


  


The specimens implanted with 
the dose of 1x1016 N+ ions/cm2 


and 5x1016 N+ ions/cm2 were 
found to shift significantly 
towards noble direction. The 
OCP’s of the specimens 
implanted at the doses of 
1x1017and 3x1017 N+ ions/cm2 


were found to shift in active 
direction lower than that of the 
steady state of un-implanted 
specimen 







(ii) Cyclic polarization studies 
 The specimen implanted at dose of 2.5x1017 N+ ions/cm2 shows passivation current 
density much less than that for the un-implanted specimen (2.19 µA/cm2 and 0.086 
µA/cm2 respectively). When dose is increased from 1x1016 to 2.5x1017 N+ ions/cm2 
the passive current density significantly gets decreased, indicating stability of the 
passive film against any dissolution. However, the passive current density started to 
increase particularly for the specimen implanted at the dose of 3x1017 ions/cm2.. 
This due to the coarsening of TiN precipitates.  







Nitrogen ion implantation showed decrease in the passive current 
density indicating thinner and stable passive film formation at the 
surface. Reduction in the time and area of the repassivation loop 
during cyclic polarization indicate the stability of the passive film 
against the corrosion attack, and the quicker tendency of 
repassivation due to nitrogen ion implantation. 







Higher values of Z , polarization resistance (Rp) and low capacitance (C) 
were obtained for the specimens N+ ion implanted with doses of 5 x 1016 
and 2.5 x 1017 N+ ions/cm2 in comparison with the un-implanted specimen. 
This indicates the stability of the surface passive film of these two 
specimens and their resistance against dissolution. 







Most of the specimens implanted with medium doses and immersed 95 
hours in Ringer’s solution exhibits capacitive behavior over a relatively wide 
frequency region, which is the typical behavior of passive systems. On 
comparing the plots it is seen that the impedance response evolves with 
time.  


(a) 
(b) 


Nyquist (a) Bode (b) plots of the un-implanted and N+ion implanted Ti-6Al-7Nb alloy 
at different doses and constant energy 100 KeV, after 95 hours of immersion in 
Ringer’s solution.  







Electrochemical impedance parameters of Ti-6Al-7Nb alloy implanted 
with five different doses of N+ at an energy of 100 keV and immersed 
in Ringers solution, (a) Polarization resistance versus immersion time; 
(b) Capacitance versus immersion time. 


(a) (b) 







The Nyquist and Bode plots of the specimen implanted with dose of 
2.5x1017 N+ ions/cm2 shows adherent and stable passive film when 
immersed for various time intervals  


(a) (b) 


Nyquist (a) Bode (b) plots of the N+ ion implanted Ti-6Al-7Nb alloy with dose of 
2.5x1017 ions/cm2 and constant energy 100 KeV, at various time intervals of 
immersion in Ringer’s solution after polarization. 







un-implanted  


Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) 
The intensity of the major element Ti and the alloying element Al are higher 
than Nb at the surface The profile shows high intensity of oxygen at the initial 
stage of the sputtering and it falls rapidly to the steady state within the 
sputtering time. The presence of oxygen on the surface is due to the 
formation native oxide layer in the specimen. The lowest intensity at the 
surface as well as in the bulk is recorded for N and C.  







         1x1016ions/cm2 
       


         7x1016ions/cm2 


3x1016ions/cm2 5x1016ions/cm2 


1x1017ions/cm2  2.5x1017ions/cm2 







The implanted–passivated specimens shows the concentration depth profiles 
of the various matrix and implanted-reacted elements from which the 
chemical changes in the modified sub-surface layers have occurred. The 
modification is due to the incorporation of nitrogen in the passive film that 
block the kink sites on the surface by formation of oxynitrides along with the 
oxides to prevent further dissolution. Near the surface, the concentrations of 
N and O are very high which indicates the presence of titanium oxide phases 











 
 The results obtained from EIS studies suggest that Ti-6Al-7Nb specimens 
implanted at 100 keV, with a dose of 2.5x1017 ions/cm2, have improved 
corrosion behavior.  


 These improvements can be seen from the low capacitance and high 
polarization resistance during 95 hours of immersion in Ringer’s solution. 
Nyquist and Bode plots shows clearly the adherent and stable passive film 
formed after implantation. 


 Nitrogen ion implantation dose of 3x1017ions/cm2 was found to be 
detrimental from the electrochemical point of view and this may be due to the 
large size of titanium nitride precipitates and /or appearance of the 
carbonitrides formed during nitrogen ion implantation. 


 In addition, this specimen shows decrease in polarization resistance 
(0.2418x106 to 0.081x106 ohms) accompanied by sharp increase in 
capacitance value from (6.580x106 to 19.645x106 F). Hence it may conclude 
that nitrogen ion implanted with dose of 2.5x1017 N+ ions/cm2 can be used for 
surface modification of Ti-6Al-7Nb alloy for medical applications. 


CONCLUSIONS 
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 MM106تحسين صفة التحمل ألصلي التفاح  


وعمارة لملح كلوريد الصوديوم في خارج الجسم 
 .اماجاستخدام أشعة بالحي 


 


مسلم عبد علي ,   ۱عبد الجاسم محيسن جاسم الجبوري . د
 ۳محمد عباس سلمان ,  ۲عبد الحسين 


 


 جامعة النهرين ـ / مركز بحوث التقنيات االحيائية -۱
 العراق –بغداد 


 .كلية الزراعة  –جامعة الكوفة  -۲
 .كلية الزراعة  –جامعة بغداد  -۳


 
 







 المقدمة
  ان طرائ��ق التربي��ة التقليدي��ة وغي��ر التقليدي��ة تعتم��د اساس��ا عل��ى وج��ود االختالف��ات


الوراثي��ة الت��ي تع��د النقط��ة الت��ي يب��دا به��ا اي برن��امج تربي��ة وتحس��ين خاص��ة النبات��ات 
 .خضرية التكاثر ومنها اشجار الفاكهة 


 


  اكثر الوسائل شيوعا في استحداث تغايرات وراثية هو التطفير سواء كان طبيعيا او
 .مستحدثا 


 


 بسبب قلة حدوث الطفرات الطبيعية فان م�ن الص�عب التعوي�ل عليه�ا بش�كل كبي�ر ف�ي
 .برامج التربية 


 


طف�رات الفيزيائي�ة والكيميائي�ة تلع�ب دورا مهم�ا ف�ي تحس�ين اص�ناف مان استخدام ال
 .اشجار الفاكهة المختلفة كطريقة مساندة للتربية التقليدية 


 


 تم الحصول على اصناف جديدة باستخدام المطفرات المختلفة اكثر تحمال لالجه�ادات
 .االحيائية وغير االحيائية وتحسين الحاصل كما ونوعا


 


 ان الزراع��ة ف��ي خ��ارج الجس��م الح��ي تمت��از بخص��ائص مهم��ة تمث��ل ف��ي التغ��ايرات
الجس��مية واالكث��ار الس��اللي الس��ريع ف��ي مك��ان ص��غير وبوق��ت قص��ير نس��بيا فض��ال ع��ن 


 .امكانية انتخاب الطفرات والمحافظة عليها 







 التف��احMalus domestica  اح��د اش��جار فاكه��ة المنطق��ة المعتدل��ة
  MM106 ضمنها اص�لي التف�اح وتتكاثر بالتطعيم على اصول منتخبة ومن


 .وتفاح عمارة المتكيفين للظروف السائدة في العراق 
 


 ان تحسين اشجار التف�اح يج�ب ان ال ينص�ب عل�ى الطع�وم فق�ط ب�ل وعل�ى
 .االصول ايضا ولحساسية اشجار التفاح للملوحة 


 


 فان تحسين تحمل االصل لظروف االجه�اد الملح�ي س�يكون عام�ل مس�اعد
 .في نشر زراعة اصناف التفاح في الترب العراقية المتاثرة باالمالح 


 


 ان هدف البحث توظيف تقنية زراعة االنسجة واشعة جام�ا ف�ي اس�تحداث
التغ���ايرات الوراثي���ة واكثاره���ا خض���ريا واختب���ار تحمله���ا  لظ���روف االجه���اد 


لمتوي��ات اعل��ى م��ن الملح��ي ف��ي خ��ارج الجس��م لتحس��ين تحم��ل اص��لي التف��اح 
  .الملوحة في الترب العراقية







  المواد وطرائق العمل


 اكثار اصلي التفاحMM106  وعمارة بزراعة االنسجة النباتية. 
 


 ۳٥ – ۰س�م باش�عة جام�ا وب�الجرع  ٥تشعيع نبيتات اص�لي التف�اح بط�ول 
 .جراي بين جرعة واخرى  ٥جراي وبفاصل 


 


 قطع��ت النبات��ات المش��ععة ال��ى قط��ع ص��غيرة تحت��وي ك��ل قطع��ة عل��ى ب��رعم
ومنظم�ات   MSابطي واحد زرعت على وسط التض�اعف المك�ون م�ن ام�الح 


 .النمو
 


 ل��وكس لم��دة  ۱۰۰۰واض��اءة  ۲± ۲٥حض��نت الزروع��ات بدرج��ة ح��رارة
 .يوم / ساعة  ۱٦


 


 اسبوع اعيدت عملية تقطيع الزروعات وزراعتها على نفس الوسط  ۸بعد
 .الغذائي لغرض االكثار واعيدت عملية الزراعة حتى الجيل الخضري الرابع 







 قسمت زروعات الجيل الرابع الى قسمين:- 
 


 القس���م االول استؤص���لت القم���م النامي���ة م���ن الف���روع وزرع���ت عل���ى وس���ط
 ۰.۲،  ۰.۱، ۰التض�����اعف الم�����زود بمل�����ح كلوري�����د الص�����وديوم وب�����التراكيز 


مك��رر لك��ل تركي��ز ولك��ل اص��ل ولك��ل جرع��ة  ۲٥وبواق��ع % .  ۱.۰..............
 .اشعاعية 


 


 اخ��ذت المالحظ��ات ع��ن ع��دد الف��روع المتكون��ة واطواله��ا كمؤش��رات لتقي��يم
 .النموات المشععة لتحمل الملوحة 


 


 س��م ف��ي وس��ط التج��ذير  ٤القس��م الث��اني زرع��ت نبيت��ات الجي��ل الراب��ع بط��ول
 .المزود بنفس مستويات ملح كلوريد الصوديوم وبنفس المكررات اعاله 


 


 اخ��ذت المالحظ��ات ع��ن نس��بة التج��ذير للنبيت��ات المزروع��ة لتقييمه��ا تحم��ل
 .الملوحة 


 







 النتائج والمناقشة







تأثير األصل وأشعة جاما وملح كلويد الصوديوم والتداخل بينها في )  ۱( جدول 
 .معدل عدد الفروع المتكونة بعد أربعة أسابيع من الزراعة في وسط التضاعف 


جرع أشعة جاما  االصل
 )جراي(


متوسط  % NaClتراكيز ملح 
أشعة ×أالصل


 جاما


 متوسط االصل


۰.۰ ۰.۱ ۰.۲ ۰.۳ ۰.٤ ۰.٥ ۰.٦ ۰.۷ ۰.۸ ۰.۹ ۱.۰ 


M
M


106
 


۰ ٦.۰٤.٤ ٥۲ ۳.۲٥ ۲.٤۸ ۲.۲۱ ۱.۹٦ ۱.۱٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹٦ ۲.۳۳ 


٦ ٥.۷۱ ٥.۳۸ ۳.٦۷ ۲.٦۲ ۲.۳۰ ۲.۰۳ ۱.۷٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۲ 


۱۰ ٦.۳۲ ٥.۳٥ ٤.۱٤ ٤.۰۲ ۳.۳۲ ۲.۳۸ ۲.۲۱ ۱٦۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷٦ 


۱٥ ۷.۲۱ ٦.٤۱ ٦.۰۰ ٥.۱۱ ۳.۹٥ ۳.٦۸ ۲.۲۷ ۱.۸۸ ۲.۸۸ ۰.۹۲ ۰.۰۰ ۳.٦٥ 


۲۰ ٦.٤۱ ٥.٥۸ ٤.۸۱ ۳.۷۱ ۳.۰۸ ۳.۰۰ ۲.۳٤ ۰.۰۰ ۰.٦۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۸٦ 


۲٦ ٥.۱۹ ٤.۷۷ ۳.٤۲ ۲.٤۸ ۲.۲٥ ۲.۱۲ ۱.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰٦ 


۳۰ ٦.۰۰ ٤.٦۱ ۳.۱۱ ۲.٤۲ ۲.۰۰ ۱.۸۲ ۱.۰٦ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ 


۳٥ ٥.۳٤ ٦.۲۸ ۲.٦۹ ۱.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲٦ 


عمارة 
O


m
ara


 


۰ ٥.۳٤ ٤.۱۱ ۳.۱۳ ۲.۰۲ ۱.۲۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.٤٤ ۱.٥۷ 


٥ ٥.۷۱ ٤.۲۲ ۳.۱۳ ۲.۰۸ ۱.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.٥۰ 


۱۰ ٥.۳۸ ٤.٤٤ ۳.۲٥ ۲.۲۹ ۱.٦۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.٥٤ 


۱٥ ٥.۳۹ ٤.٦۸ ۳.٤۱ ۲.٦۲ ۱.۲٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.٥۸ 


۲۰ ٥.۱٤ ٤.۷۱ ۳.٥٥ ۲.٤۸ ۱.۳٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.٥۷ 


۲٥ ٥.۷٤ ٥.۹۲ ۳.٦۸ ۳.۰۸ ۲.۸۸ ۱.٦۲ ۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۹ 


۳۰ ٥.۷۰ ٤.۲٥ ۳.۳۳ ۲.۷۹ ۲.۱۲ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷٥ 
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 فوزي زياد عزو
/  دائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء / وزارة العلوم والتكنولوجيا 


 العراق
۷٦٥. ب . ص   







 املقدمة
البيئة × الوراثي التركيب + الوراثي التركيب تحليل استخدام أن GGEلدراسة طريقة أفضل هو 


 قيم من مكونة Biplot الشكل ثنائي رسوم من ويتكون والبيئة الوراثية التراكيب بين العالقة
PCA1  و PCA2 يمثل إذ PCA1 بينما المواقع ضمن الوراثية التراكيب PCA2 التراكيب يمثل 
 كذلك ، الواعدة الوراثية التراكيب تحديد في استخدامه ويمكن للمواقع، المناسبة غير الوراثية
 االتحاد وقابلية المعلمات × الوراثي التركيب الصفة،  × الوراثي التركيب بين العالقة لفهم يستخدام


 . صيغته )۱۹۹۹( Yan وضع وقد )Yan، ۲۰۰۱( الخاصة االتحاد قابلية × العامة
يعمل GGE ذكره ما حسب Yan )۲۰۰۱ على )۲۰۰۲ و:-   
۱ – الدراسة بيئات من بيئة أي في أدائها على مستنداً  الوراثية التراكيب تصنيف.   
۲ – الدراسة قيد الوراثية للتراكيب النسبي األداء على اعتماداً  البيئات تصنيف.   
۳ – المختلفة البيئات في الوراثية التراكيب من زوجين أي مقارنة.   
بيئة كل في وراثي تركيب أفضل تمييز – ٤.   
بيئة أفضل على مستنداً  مجموعة شكل على البيئات تجميع – ٥.   
واالستقرار الحاصل متوسط أساس على الوراثي التركيب تقييم – ٦.   
۷ – البيئة هذه وتمثيل تمييز قدرة أساس على البيئة تقييم.   
۸ – ثانوية مجموعة ويعتبرها بيئة أو وراثي تركيب إزاحة على يعمل.   
 







 املواد وطرائق العمل
التويثة أبحاث محطة في )۱۹۹۹ – ۱۹۹٦( متتالية زراعية مواسم ثالثة خالل حقلية تجربة اجرية  


 من طفرة ۱۸ بذور زرعت .)حالياً  والتكنولوجيا العلوم وزارة/سابقاً  العراقية الذرية الطاقة منظمة(
 الطاقة منظمة في مستنبطة طفرات ۱٦ وهي .Hordeum distichum L الصفين ذي الشعير
 الثاني تشرين شهر خالل المنشأ الهنغارية ٥/٤ و ٥/۱ الطفرتين تشعيع أعادة من العراقية الذرية


 ۲۰۰ بـ التجربة وسمدت هكتار/كغم ۱۲۰ بذار وبكمية الزراعية المواسم من موسم كل من
 M3، M4 اإلشعاعية األجيال الثالثة المواسم مثلت .NP ۲۷ : ۲۷ المركب السماد من هكتار/كغم


 )۹۱ و ۹۰ ،۸۲ ،۷۸ ،۲٥ ،۱٥ ،۸ ،٦( الطفرات الوراثية التراكيب مثل بينما )البيئات( M5 و
 من مستنبطة )۱۰۰ و ٦۲ ،٥۲ ،٤٥ ،۳۹ ،۱۹ ،٥ ،٤( والطفرات ٥/٤ الطفرة من مستنبطة


  .)كاما خلية( ٦۰ كوبلت مصدر من المنبعثة كاما أشعة من كيلوراد ۲۰ بجرعة ٥/۱ الطفرة
 وحدة لكل ۲م ۹ وبواقع مكررات، وبثالثة RCBD الكاملة العشوائية القطاعات تصميم استخدم
 أيار أواخر في الحصاد وكان هكتار/كغم الحبوب حاصل بصفة المتعلقة البيانات أخذت .تجريبية


  إصدار Genstat 12 اإلحصائي البرنامج باستخدام إحصائياً  البيانات حللت .زراعي موسم كل من
 Genotype + Genotype x  البيئة × الوراثي التركيب + الوراثي التركيب تحليل وتم ۲۰۰۹


Environment )GGE(، طريقة حسب االستقرار قيمة حساب تم كما Nassar و  
Huehn)۱۹۸۷( و Lin وBinns )۱۹۸۸(، بالرموز البيئات رمزت وقد )E1، E2 و E3( على 


   .التوالي
  


 







 االستقرار حسب طريقة
(Lin و   Binns  )۱۹۸۸  


 ةاالستقرارحسب طريق
Nassar و    Huehn )۱۹۸۷  


هكتار/ معدل حاصل الحبوب كغم   


هكتار/ كغم  التركيب الوراثي قيمة االستقرار التركيب الوراثي قيمة االستقرار  التركيب الوراثي 


۱۰٤٥۲ ۹۱ ۲.۰۰ ۹۱ ۲٦٦۹ ۹۱ 
۲٦٤٦۰ ۲٥ ٥.۳۳ ۲٥ ۲٥۲۲ ۲٥ 
۳٦۱٤۷ ٦ ٦.۰۰ ٥/٤ ۲٤۷٦ ٦ 
٦۱۰٤٤ ۸۲ ٦ ٦.٦٦ ۲۲۱٥/٤ ٦ 
٦۹٥/٤ ٥٥٤ ۷.۰۰ ۸ ۲۱٥۷ ۸۲ 
۷۰۷۱۰ ۸ ۷.٦٦ ۳۹ ۲۱٥۳ ۸ 
۸۱۹٦٤ ۷۸ ۷.٤٥ ٦٦ ۱۹۹۸ ۱٥ 
۱۰٦۷۱۲ ٤ ۸.۰۰ ۱٥ ۱۹۹۸ ۷۸ 
۱۰۹۹۳۹ ۹۰ ۸.۳۳ ۸۲ ۱۹٦۲ ٤ 
۱۱۱۳۲۳ ۱٥ ۹.٤ ٦٦ ۱۹٤٥ ٥٦ 
۱۲۷۹٤٥ ٦٥ ۱۰.۳۳ ۷۸ ۱۹٥٥ ۳۹ 
۱٤٤۹۱٤ ۳۹ ۱۱.۰۰ ۹۰ ۱۸٥۲ ۹۰ 
۱۷۲٦۲۳ ٥ ۱۲.۰۰ ٥۲ ۱۷۰٥ ٤۲ 
۱۷٥۱٥ ٥٦۲ ۱۲.۳۳ ٦۲ ۱٦۸۷ ٥ 
۱۷۸٥٥۲ ٦۲ ۱۲.٥ ٦٦ ۱٦۷٦ ٦۲ 
۱۹٤٤٤٤ ۱۹ ۱۲.٦٦ ۱۰۰ ۱٦٤٦ ۱۰۰ 
۲۰۲۱۷۳ ۱۰۰ ۱٥.۳۳ ۱۹ ۱٦۱٤ ۱۹ 
۲۲٦٦۱۹ ٥/۱ ۱٦.۳۳ ٥/۱ ۱٥۱٥ ٤/۱ 


طف�رة م�ن  ۱۸لـ  )۱۹۸۸(   Binnsو Linو ) Huehn)۱۹۸۷ و  Nassarهكتار وقيم االستقرار حسب طريقتي / معدل حاصل الحبوب كغم :  ۱جدول 
 ). بيئات(الشعير ذي الصفين والمزروعة على مدى ثالثة اجيال وراثية 
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 االستنتاجات
 التراكيب تحديد في GGE تحليل استخدام امكانية الدراسة هذه من نستنتج


 االشعاعية االجيال من بداية وراثياً  ومستقرة بالحاصل المتفوقة الوراثية
M3، M4 و M5 المستخدم الشكل نوعية عن النظر بغض.    
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This work aims at mechanical and chemical 
studying of the cemented mushroom 
(Pleurotus Pulmonarius), accumulated the 
radioactive cellulosic waste simulates.  







Mechanical integrity of final waste forms containing various 
percentages of bioproducts cured for different periods 
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Increasing the bioproducts content is accompanied with apparent 
deterioration in the compressive values of the cement-bioproducts 
waste forms in different curing times.  
The compressive strength values obtained for the final waste form 
either after 28 days or after 90 days and immobilizing up to 5% dry 
bioproducts were still relatively high. 







The IR bands were hardly manifested in the spectrum of the 
cement-waste form. This confirmed that immobilizing 
bioproducts did not affect the curing and harding scheme of 
the cementitious materials. Consequently, it could be stated 
that cement is considered as suitable material for 
immobilizing this category of wastes.  


 







Either 137Cs or 60Co was counted in the 
leachants every day up to the first 
month after the test started, then each 
week for the second month, 
subsequently monthly for six months 
then each six months for more than 500 
days. 
 


Cement blocks containing 2% by its weight contaminated 
bioproducts have been let to set and cured for 28 days, 
after that, it was hanged separately in the three leachant 
media at room temperature (25±5oC). 







This may be attributed to the 
rapid equilibrium established 
between pore’s solution in the 
cement surface and the ions in 
the leachant solutions, bearing 
in mind, the high salt contents 
in both ground and sea water 
were relatively to that in tap 
water.  


Slight differences in incremental leach rate  (Rn) of 137Cs 
or 60Co from the cement-waste form in various 
leachants are observed. It should be noted that the 
leachability of both radionuclides in tap water was 
lower than that in ground or sea water. 











Diffusion coefficient, De(cm2/d) of cement-waste forms, was 
decreased in the order of 137Cs > 137Cs + 60Co > 60Co in all 
leachants.  
Cesium is alkaline element and highly soluble radionuclides 
within the basic environment of cement. On the other hand, 
cobalt may form insoluble hydroxide at this higher pH condition. 
Therefore, the leachability of 137Cs to the extract was greater 
than that of 60Co from the cement-waste form leached in the 
same leachants. This can also explain the higher diffusivity of 
the final waste forms immobilizing the bioproducts 
contaminated with both radionuclides compared to that 
cementing bioproduct labeled with 60Co only.  


Leachant type Diffusion coefficient De, (cm2/d) 
60Co 137Cs 60Co + 137Cs 


Tap water 2.6E-11 3.2E-10 5.1E-11 
Ground water 1.6E-10 1.5E-9 7.1E-10 


Sea water 4.3E-11 3.1E-10 1.4E-10 
 







leach indices for either 137Cs or 60Co or both in the various 
leachants were usually greater than six figure, which is 
recommended as a limit for a matrix to be acceptable for 
subsequent disposal process. 
The relative high Lx figures reached may be attributed to 
the role of mushroom to biostabilize the radionuclides 
within its all tissues and hence retarding their release to the 
various leachants was observed. Similar explanation was 
reported in the literature.  


 


Leachant type Leach index (Lx) 
60Co 137Cs 60Co + 137Cs 


Tap water 10.5 9.6 10.3 
Ground water 9.15 8.8 8.82 


Sea water 10.5 9.36 9.85 
 







According to all leach test data 
obtained, it could be stated that 
cement is an acceptable matrix for 
immobilizing the contaminated 
bioproducts even in case of 
breakthrough of water into the 
disposal sites. In addition, the data 
obtained can give the possibility to 
extrapolate in next 20 years and 
more, keeping in mind, the decay 
of radionuclides used. 







Based on the research performed for direct 
encapsulation of solid cellulosic-based waste 
simulate form in cement without any 
treatment and that for immobilization of the 
bioproducts from this biodegradation process 
revealed an improvement in physical, 
mechanical and chemical characterizations of 
the final waste forms following the second 
route. Therefore, whole approach (i.e. 
bioremediation followed by cementation of 
the bioproducts) seems to be promising for 
treatment and solidification of solid low and 
intermediate level radioactive cellulose-based 
waste. 







 عن الناتجة البيولوجية للبواقى األسمنتى التصليد عملية الدراسة هذه تناولت
 فيها استخدم والتى المشعة السليولوزية النفايات خليط لمماثل الحيوية المعالجة


 النفايات لعينات الميكانيكى الثبات تقييم تم وقد .الدور بهذا للقيام الغراب عيش
 خضع فقد وكذلك ,يوما ۹۰ و ۲۸ لمدة والمصلدة باألسمنت المخلوطة الحيوية
 مختلفة مائية أوساط فى بغمره والتقييم لإلختبار النهائى للمنتج الكيميائى السلوك


 عملية بأن القول يمكننا عليها حصلنا التى النتائج خالل ومن .يوما ٥٤۰ خالل
 منتج عن مقبولة دالالت أعطت قد األسمنت فى المشعة الحيوية البواقى إحتواء


 .والفيزيائية والكيميائية الميكانيكية مواصفاته حيث من النهائى المصلد النفايات
 صفات النهائى الصلب النفايات منتج على أضفى األسمنت أن جليا ظهر فقد وكذلك
 أو التخزين عملية خالل الطويل المدى على المطلوب العالي والتحمل والثبات المتانة
 تسرب لمنع واقى كدرع لإلحتواء مناسبا وسطا األسمنت يجعل مما النهائى الدفن


 .بها المحيطة البيئة فى وانتشارها المشعة الملوثات
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LAMA Facility ?  
 LAMA Facility is located at Al-Tuwaitha site, 20 Km south 


of Baghdad.  
 The previous owner of this facility was the Iraqi Atomic 


Energy Commission (IAEC). The present owner is the 
Ministry of Science and Technology (MoST).  


 LAMA facility was constructed as an active-irradiated, 
materials processing facility to operate in conjunction with 
Tammuz-1 reactor.   


 LAMA facility was operated in 1981 and destroyed in 1991. 


 







LAMA Facility Before Decommissioning   







Objectives 
 Investigate the possible radiological hazards and their impacts on health 


and safety associated with exposure of decommissioning workers and 
members of the general public to residual radioactivity found in LAMA 
facility (according to stage-1 data) through applicable human exposure 
pathways. 


 Assess the efficiency and effectiveness of the cleanup actions.   


 Identify areas needing further radiological investigation or additional 
survey efforts.  


 Provide an assessment of the likelihood of radionuclides migration 
from the site of concern to the surrounding areas.      


 Identify radionuclides and human exposure pathways of greatest 
potential concern.  


 Characterize the extent of radiological contamination in the site of 
concern through comparing the predicted dose and associated 
radiation-derived health risk with the applicable radiation protection 
guidelines and release criteria. 







Risk Assessment Plan  
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Contamination Analysis 
 This phase includes systematic collection of a number of soil samples as 
being representative of the entire survey unit.  
The radiometric analysis of the exterior soil samples was conducted using 
gamma-ray spectroscopy system to provide radionuclide-specific results.    
 The radiometric analysis reveal the extent of radiological contamination 
and identify types of radionuclides cause the contamination.  
 52 soil samples have been collected for radiometric analysis from the site 
and the background (reference) area.    







Human Exposure Assessment 
 This phase includes evaluation of quantities of a given radionuclides 
that are present at or migrating from LAMA site and could reach a 
person's lung, digestive system, or skin through the use of 
environmental pathway modeling. 
 Human exposure pathways considered for decommissioning workers 
are:-  
         a) External irradiation b) Internal irradiation from inadvertent 


ingestion or inhalation of resuspended 
particles.  







Human Exposure Pathways Considered for Migration of 
On-Site Radionuclides to Nearby Population through 


Atmospheric and Groundwater Pathways  
 







Potential Health Dangers Assessment  
 This phase includes determine the harmfulness of each 
radionuclide identified. Fundamentally, the harmful 
consequences of ionizing radiations to a living organism are due 
to the energy absorbed by the cells and tissues which form the 
organism. 
 Exposure to 137Cs can increase the risk 
of cancer because of exposure to high-
energy gamma radiation. Internal 
exposure to 137Cs, through ingestion or 
inhalation, allows the radioactive 
material to be distributed in the soft 
tissues, especially muscle tissue, 
exposing these tissues to the beta and 
gamma radiation and increasing cancer 
risk. 
 







Risk Characterization 
 Risk characterization incorporates the outcomes of previous 
phases and evaluates the radiation–derived risk resulting from 
potential exposure to residual radioactivity via the pathways and 
routes of exposure determined appropriate for the LAMA site. 
 Radiation Risk is expressed in the following mathematical 
form: 


 







Release Criteria for LAMA Facility   


Dose Limits 
 The dose assessment for decommissioning should 
demonstrate that the potential effective dose to a member of the 
critical group, once the site is released for unrestricted use, will 
be below 0.3 mSv in a year and will be optimized.  
 
Risk Limits   
 The annual risks of fatality from an environmental source of 
10-6 to 10-5 would be likely to be acceptable to any individual 
member of the public.  







Radiological Assessment Tool 
 RESRAD computer code is used as a multifunctional tool to assist in 
assessing the dose and risk associated with residual radioactive material, 
making regulatory decisions about residual radioactivity levels at nuclear sites, 
and developing cleanup criteria.  
 RESRAD (RESidual RADioactivity) family of computer codes was developed 
by Argonne National Laboratory, under the joint sponsorship of the U.S. 
Department of Energy (DOE) and the U.S. Nuclear Regulatory Commission 
(NRC). 
 Two RESARD codes have been used for radiological site assessment:-  
- RESRAD (On-site) Version 6.5 (2009) computer code is used for estimating 
radiation doses and human health risks for the decommissioning workers from 
residual radioactive contamination. 
- RESRAD (Off-site) Version 2.5 (2009) computer code is used for evaluating 
long term exposure of the public arising from migration of on-site 
contaminants through atmospheric and groundwater pathways to nearby 
population. 
 These computer codes handle exposure from inhalation, external exposure 
and ingestion of contaminated agricultural crops and animal products. 







Main Window for RESRAD Onsite Version 6.5 (2009) Computer Code  







Results and Discussion  







Radiological contamination levels in LAMA facility (stage –1 data) 
used for radiological dose and health risk assessment:- 


The amount of residual radioactivity above background is estimated to 
be the difference between the mean concentrations in the area of interest 
and the reference (background) area.   


 In spite that 137Cs is not a constituent of background, 137Cs radioactivity 
have been significantly detected in background samples as a result of 
global fallout. 


Radiometric Analysis Results 


Residual radioactivity 
(Bq/kg) 


Activity concentration (Mean ± SD) 
(Bq/kg) Radionuclide 


Background area LAMA 
1.48 1.85 ± 0.74 3.33 ± 2.22 137Cs 







 The surface soil 137Cs content is 
considerably less than the derived 
concentration guidance level 
(DCGL) proposed by the U.S. 
Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) of 407 Bq/kg, and the 
exemption level established by the 
IAEA of 100 Bq/kg.  


Evaluation of Soil Contamination Levels Against Residual 
Radioactivity Limits 







Depletion of 137Cs Content with Respect to Time 


The radioactive content of 137Cs in the surface soil is 
depleted with respect to time after LAMA facility 
decommissioning due to radioactive decay and 
environmental loss (wind and water removal via wash-off 
and/or leaching).   







A quantitative description of the routes by which human exposure to 
137Cs occurs onsite are evaluated to interpret the significance of the 
consequences as contributors to risk.  


Predicted 137Cs radiological dose received by decommissioning 
workers: 


 The radiation injury of 137Cs exposure is found to be entirely from 
external irradiation; while the internal irradiation is not thought to 
be significant.   


Quantitative Human Exposure Assessment  


Exposure route Estimated dose 
(mSv/y) 


External dose from remaining on contaminated ground 0.000389 
Breathing air contaminated with resuspended particles at 8400 
m3/y 2.09E-10 


Ingestion of contaminated soil at 36.5 g/y 1.71E-07 
Total 3.89E-04 







Forecasted occupational 137Cs dose received by Onsite workers 
associated with the time of occurrence  


137Cs soil radioactivity contribute about 3.89×10-4 mSv/y to the 
average annual radiation dose for LAMA decommissioning 
workers, which is about 0.2% of the EPA soil cleanup level of 0.15 
mSv/y. 
 The maximum individual dose that could be received during 
site decommissioning falls rapidly with time from 3.89×10-4 
mSv/y to 10-4 mSv/y at 30 year after site release and then to  0.00 
mSv/y in the 300th year as a consequence of radioactive decay and 
environmental loss.   
 The onsite doses are much less than the dose level regulated 
by the IAEA of 0.3 mSv/y for release of radioactively 
contaminated sites for unrestricted public release.  







Forecasted excess cancer risk for occupational exposure using 
different risk factors (FGR #13 and HEAST 2001). 


FGR#13 
Mortality 


FGR #13 Morbidity 
HEAST 2001 Morbidity 


 The variation of individual risk with respect to time 
shows a somewhat similar pattern to the dose/time 
curve. 
 One extra cancer (morbidity) case is expected to occur 
for every 2 million exposed individuals as a result of 
occupational exposure to the radionuclides of interest.  
 Decontamination of soil is not required since the 
onsite radiation risk of 5×10-7 does not exceed the EPA 
risk level of 10-4 for soil cleanup.   







Predicted radiation doses to nearby population associated 
with radionuclides migration to nearby population: 
 


Exposure route 
Estimated dose 


(mSv/y) 
Breathing air contaminated with resuspended particles at 


8400 m3/y 
5.26E-11 


Ingestion of contaminated soil at 36.5 g/y 4.81E-14 
Meat consumption at 63 kg/y 4.64E-11 
Milk consumption at 92 liters/y 2.16E-11 
Fish consumption at a rate of 5.4 kg/y 9.58E-08 
Total  8.97E-06 







Forecasted radiological dose to offsite receptors associated 
with the time of occurrence  


 Migration of 137Cs to the surrounding urban and rural areas 
through atmospheric and groundwater pathways increases the 
overall dose to the general public by about 8.97×10-6 mSv/y. 
 The dose received by nearby population comply with the IAEA 
recommended dose limit to the general population of 1 mSv/y. 
 No restrictions will be necessary to minimize the potential for 
prolonged exposure of members of the public after site release.   







Probable morbidity and mortality radiogenic excess health risks to the 
nearby population related to 137Cs exposure using different risk factors 


(FGR #13 and HEAST 2001). 


FGR#13 Morbidity 
HEAST 2001 Morbidity  


FGR#13 Mortality 


 The annual public health risk does not exceed the 
acceptable annual risk of fatality from an environmental 
source of 10-6 to 10-5 to any individual member of the 
public. 
 The incidence of cancer for occupationally exposed 
individuals is estimated to be 33 times higher than the 
expected extra cancer incidence rate to nearby 
population. 
 The erosion of land surfaces radionuclides to nearby 
urban and/or rural areas is not a major contributor to the 
public health risk.  







Conclusions (I) 
 - A residual radioactivity content of 1.48 Bq 137Cs /kg surface soil 
produce a radiological dose of 3.89×10-4 mSv/y to the 
decommissioning workers and 8.97×10-6  mSv/y to the nearby 
population. In view of the natural ambient background radiation 
level of 0.13 mSv/y, the incremental onsite and offsite doses are 
insignificant.        
- LAMA site will be considered acceptable for unrestricted use since 
the residual radioactivity that is distinguishable from background 
radiation results in a total effective dose equivalent to an average 
member of the critical group of 3.89×10-4 mSv/y, that does not exceed 
0.3 mSv/y as recommended by the IAEA for release of radioactively 
contaminated sites from radiological control.   
- The radiological dose to the decommissioning workers and 
members of the general public is found to be less than the dose limits 
of 20 and 1 mSv/y recommended by the IAEA for occupational and 
public exposure, respectively.   







Conclusions (II) 
  
- The external exposure pathway is the most significant route for the 
decommissioning workers and contributes more than 99% of the total 
predicted dose. 
- The results of surface soil radioactivity, dose and associated risk comparisons 
with the applicable radiation protection guidelines provide reasonable 
evidence to the site responsible authority that the investigated site meets the 
release criteria. 
- Risk management and remedial actions are not required since the results of 
risk analysis performed in this work indicate that people are exposed to the 
radiation threat within acceptable dose and risk limits.    
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Exposure to γ radiation or by  
(DMH) induces generation of 
reactive oxygen species (ROS) 


especially hydroxyl radical 
(·OH) and peroxyl radical 


(ROO·), which are capable of 
inducing lipid peroxidation.  







Oxidative stress  


Reactive oxygen species 
(ROS) 







Oxidative stress  


Atherosclerosis Alcoholic liver cirrhosis Cancer 







Our earlier studies have 
demonstrated that extracts of the 


medicinal and edible plants Phoenix 
dactylifera ,Loranthus europeaus 


,Zingiber officinale, Citrus 
aurantifolia possessed significant 
antioxidant activity, measured as 


radical scavenging.  
 







In the present study, we examined 
the protective & induced  lipid 


peroxidation by 1,2-
Dimethylhydrazin (DMH) & γ 


radiation using rat s liver & brain 
mitochondria as model systems.  







    medicinal plant 


 
 


Natural antioxidants  


oil seeds 


Cereal Crops  Roots Fruits 


leaves spices 







The Aim Of   
This Study 







To evaluate the effect of plant 
extracts  against lipid 


peroxidation & Thiobarbituric 
acid induced by 


 γ -radiation  
& 


1,2-Dimethyhydrazine (DMH) 







Material & Methods 







Zingiber officinalis   


  Phoenix dactylifera 


     Citrus aurantifolia, 


     Loranthus europeaus  







Step 1 :  
 Deffated Plant material 


Methanolic Extract  
 
 







Step 2: 
 


Preparing Mitochondria 
From Rats  


liver &brain 







Preparation of mitochondria 
Rat s liver and brain tissues  


Homogenized in 0.25 M 
sucrose containing 1 mM 


EDTA 


Centrifuged at 3000 g for  
                 10 min  


Remove cell debris 
and nuclear fraction 


supernatant was 
centrifuged at 10,000 g 
for 10 min  


This pellet was washed 
thrice with 50 mM 


phosphate buffer, pH 7.4 


The protein was 
estimated  


  Mitochondria  







Step 3: 
Exposed Mitochondria 


to 
1- γ -radiation  


60Co sourc 
2-         (DMH)  


With & without extracts  







Step 4: 
 


Detection Lipid Peroxidation 
                                               
                                                                  Liver 
A - Level of Peroxide  
                                                                              Brain  
                                          
                                                          Liver 
B - TBARS  
                                                                            Brain    
   







Results 
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Fig(1)  Effect of plant extracts on LOOH formation by  (DMH) in Rat Liver Phoenix dactylifera (PD),Loranthus 
europeaus(LE) Zingiber officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA).  Fig(A) 0 time, Fig (B) 30 min. 
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Fig(2): Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus europeaus(LE) 
Zingiber officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA). on LOOH formation induced by  


(DMH) at various time intervals in  rat brain mitochondria. 
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Fig(3) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus europeaus(LE) Zingiber officinale (ZO), Citrus 
aurantifolia (CA)on TBARS formation induced by  (DMH) in rat liver mitochondria. Fig(A) 0 time, Fig (B) 30 . 
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  Fig(5) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus europeaus(LE) Zingiber 
officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA)on LOOH formation induced by γ  ray in rat liver 
mitochondria. Fig(A) 0 time, Fig (B) 30 . 
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  Fig(4) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus europeaus(LE) Zingiber 
officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA)on TBARS formation induced by γ-  ray in rat liver 
mitochondria. Fig(A) 0 time, Fig (B) 30 . 
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The results obtained showed 
that the investigated 


medicinal plant  extracts 
significantly inhibited the 


formation of 
 







two major forms of (ROS) 
in the mitochondria from 
both ratُ s liver and brain. 







Thiobarbituric acid reactive 
substances 


lipid hydroperoxide  







indicating membrane 
protective effects, by extracts 


of Phoenix dactylifera 
,Loranthus europeaus ,Zingiber 
officinale &  Citrus aurantifolia 


against 
 







This observation can possibly 
explain the health benefits of these 


medicinal plants. 
 







Thank you 
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تحضيرُعدة صيدالنية من مركب 
هيدروكسي إثلين فوسفونات الصوديوم     


 )HESPA  (تعلم بنظير التكنيشيوم-  
 .م وتستخدم لتخطيط العظام 99


محمد علي . ، د2، ناظم داخل ظاهر1جميل مرعيد بادي
 .4لؤي قاسم عبدالرحمن. ، د3العيد


كلية ۳;وزارة الصحة 2 ;وزارة العلوم والتكنولوجيا 1
.  كلية الصيدلة جامعة بغداد٤;الجامعة المستنصرية/ الطب


 .العراق-بغداد







  االورام الخبيثة  من المعروف طبياً ان معظم   
(malignant tumors) التي تصيب الجسم 


خاصًة اورام   غالباً ما تنتشر في الهيكل العظمي
الثدي ، الرئتين والبروستات ، لذا فإن معرفة حالة 
الهيكل العظمي لها اهمية عظمى في تحديد مرحلة 
الورم، لذا فان األجراءات التشخصية الدقيقة غالبآ 


ماتكون ضرورية ، لمعالجة األصابات العظمية 
وان . عطى العالج المناسب يُ  الداخلية ، لكي


عنها بواسطة  الكشف األصابات العظمية يتم
 . النظائر المشعة


 - :المقدمة







 م المشع الفضل االكبرفي99-نظير التكنيشيوم وكان لظهور
تحضيرعدد كبير من العدد الصيدالنية الفسفورية وتقسم هذة  


)  phosphates(قسمين هما الفوسفات ى المركبات ال
حيث يتمركز كل من هذه ) phosphonates(والفوسفونات


المركبات عند زرقه في الجسم بشكل انتقائي بالمواضع العظميه 
على التركيب )adsorption(بواسطة امتزازها الكيميائى 


 )hydroxyapatite(البلوري للهايدروكسي ابيتايت
  


 







 bone ) ان تصوير العظام او المسح العظمي
scan)   هو اجراء تشخيصي للحاالت الشاذة للعظام


والمفاصل ويمتاز بدقتة في اظهارانتشار السرطان الى 
 (metastases) وظهور النقائل الثانوية العظام


والذي بدأ في اعضاء أُخرى مثل الكلى ، الرئتين ، 
لذلك تم االهتمام بتحضير  .البروستات ، الغدة الدرقية


 .الُعدد التشخصية







 -:طرائق العمل والمواد المستخدمة


  G-25-Fine :تقنية الترشيح خالل أعمدة الهالم -1
 أُستعملت تقنية الترشيح بأعمدة الهالم بأستعمال مادة     
 لتحديد النقاوة الراديوكيميائية  (G-25-F)السيفادكس   


-المعلمة بنظير التكنيشيوم )(HESPAالتوزيع البيولوجي لُعدة -2
 و ملغم هيدروكسي إثلين فوسفونات الصوديوم 20التي تحوي  م 99


 .  8 أُسيةملغم كلوريد القصديروز الثنائي بدالة  0.4  
تم اجراء تجارب التوزيع البيولوجي على الفئران ،ودراسة      


 .خروج المركب المعلم من الدم في االرانب







 -:النتائج والمناقشة


 :تم اجراء الدراسات التالية
  األُسية على النسبة المئوية لمركب ال تأثير الدالة-1


HESPA    م99-بنظير التكنشيوم المعلم . 
تأثيركمية كلوريد القصديروز الثنائي على النسبة -2


-بنظير التكنشيومالمعلم HESPA المئوية لمركب ال 
 .م 99
 على النسبة المئوية   HESPAتأثير كمية ال -3
 .م 99-المعلم بنظير التكنشيومHESPAلمركب ال    







 
 المعلم بنظير    HESPA سرعة تكوين مركب ال 4- 
 . م للُعدة الجاهزة لفترات زمنية مختلفة99-التكنيشيوم   
بعد خزنها لفترات زمنية   HESPAاستقرارية ُعدة ال-5


مئوية والتي تم  تعليمها   4-8معينة تحت درجة حرارة 
 . م 99-بنظير التكنيشيوم


من الدم  المعلم HESPA مركب ال دراسة خروج -6
 .باوقات مختلفة في االرانب


 المعلمة بنظير       HESPA التوزيع البيولوجي لُعدة ال -7
   .م في الفئران بأوقات مختلفة99-التكنيشيوم   







 1جدول رقم 
-بنظير التكنشيومالمعلم   HESPAتأثير الدالة اُألسية على النسبة المئوية لمركب ال  


 .دقيقة باستعمال تقنية أعمدة الهالم   30م بعد مرور 99
 النسبة المئوية للنشاط االشعاعي لالجزاء التالية اُألسيةالدالة  


تكنيشيوم مرتبط مع  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
 HESPAال 


2.0 5.79 14.59 79.62 
4.0 2.89 7.42 89.69 
6.0 2.52 5.02 92.46 
8.0 1.24 2.03 96.73 
9.5 2.25 5.29 92.46 


وصــوأل الــى أعلــى نــاتج  2-8بازديــاد الدالــة األســية مــن  تــزداد النســبة المئويــة للمركــب المعلــم 
م الحرعنــــد اســــتعمال كميــــة ثابتــــة مــــن 99-مــــع نســــبة قليلــــة مــــن التكنيشــــيوم% 96مشــــع 


 .والعامل المختزل   HESPAال







 
 


 2جدول رقم 
بنظير المعلم HESPA على النسبة المئوية لمركب ال  الثنائيالقصديروز يدتأثير كلور 
 .دقيقة باستعمال تقنية أعمدة الهالم  30م بعد مرور 99-التكنشيوم


 
ـــــــــد  ـــــــــة كلورب كمي


 ملغم/القصديروز
 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية


تكنيشيوم مرتبط  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
 HESPAمع ال 


0.1 1.53 2.58 95.89 
0.2 1.33 2.57 96.10 
0.4 1.24 2.03 96.73 
0.6 1.54 1.70 96.76 
0.8 1.59 1.62 96.79 


النسبة المئوية لناتج التعليم عند  على لعامل المختزلل اليوجد تأثير يظهر من خالل النتائج
 للُعدةألعطائها افضل صيغة استفرارية   0.4تم اختيار . HESPAاستعمال كمية ثابتة من ال 


 .الجاهزة  







 3جدول رقم 
-المعلم بنظير التكنشيومHESPAعلى النسبة المئوية لمركب ال  HESPAتأثير كمية ال


 .دقيقة باستعمال تقنية أعمدة الهالم   30م بعد مرور 99
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  كمي
 ملغم/HESPAال


 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية
تكنيشيوم مرتبط  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل


 HESPAمع ال 
5 2.52 2.57 94.91 


10 2.07 2.58 95.35 
20 1.24 2.03 96.73 
40 1.66 1.79 96.55 
60 1.63 1.69 96.68 


.  ليس لها تأثير على النسبة المئوية للتعليم  HESPA ان كمية ال يظهر من خالل النتائج
 .ملغم ألعطها أعلى نسبة تعليم   20 وتم استعمال 







 4 جدول رقم 
م للُعدة الجاهزة لفترات 99-المعلم بنظير التكنيشيوم HESPA سرعة تكوين مركب ال 


 . زمنية مختلفة باستعمال تقنية أعمدة الهالم
ـــــــــــــــــزمن بعـــــــــــــــــد   ال


 دقيقة/التعليم
 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية


تكنيشيوم مرتبط مع  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
 HESPAال 


5 1.48 1.79 96.73 
10 1.82 1.66 96.52 
15 1.56 1.49 96.95 
30 1.38 1.94 96.68 
60 1.96 1.87 96.17 
120 1.76 1.70 96.54 
180 1.91 2.26 95.83 
240 2.08 2.29 95.63 


 . يظهر من خالل النتائج أن المركب المعلم يتكون بسرعة ويبقى ثابت لفترة اربع ساعات







 5جدول رقم  
مئوية  4-8بعد خزنها لفترات زمنية مختلفة تحت درجة حرارة  HESPAاستقرارية ُعدة ال


 . تقنية أعمدة الهالم باستعمال م ،99-التي تم تعلمها بنظيرالتكنيشيوم
 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية شهر/زمن الخزن  


تكنيشيوم مرتبط مع ال  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
HESPA 


 96.82 1.68 1.50 مباشرة بعد التحضير


1 1.54 1.79 96.67 
2 1.55 1.80 96.65 
4 1.76 2.13 96.11 
6 1.46 2.01 96.53 
8 1.62 2.04 96.34 


10 1.60 1.87 96.53 
12 1.48 1.92 96.60 


في  ان الُعدة المحضرة ذات استقرارية عالية عند خزنها يظهر من خالل النتائج
 .الظروف المالئمة







 1شكل رقم 
يمثل خروج المركب المعلم من الدم الى بقية االعضاء وخاصة العظام في 


من الجرعة  )(60 %االرانب حيث لوحظ خالل ثالث دقائق تم خروج حوالي 
-3من (ووجود نسبة قليلة جدا من الجرعة خالل ساعتين وثالث ساعات


 من الجرعة االشعاعية وهو الوقت المناسب جدا للتشخيص الطبي)5%







 6 جدول رقم 
  .م في الفئران باوقات مختلفة99-المعلمة بنظير التكنيشيوم HESPA نتائج التوزيع البيولوجي لُعدة ال 


 
اعض���������اء 


 الجسم
 النسبة المئوية لتجمع النشاط االشعاعي في اوقات مختلفة


 دقيقة 180 دقيقة 120 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 15 دقيقة  10 دقيقة 5  


 0.06 0.31 0.43 0.81 3.30 4.08 7.98 الدم
 0.08 0.17 0.17 0.33 0.88 1.48 2.84 الكبد


 0.01 0.03 0.04 0.09 0.29 0.32 0.57 الرئتين
 0.03 0.03 0.04 0.08 0.22 0.32 0.33 الطحال
 0.02 0.04 0.03 0.10 0.28 0.22 0.27 المعدة
 0.25 0.28 0.12 0.60 1.13 1.53 2.91 االمعاء
 0.13 0.26 0.33 0.47 1.19 1.67 3.10 الكليتين
عظم 
 الفخذين


1.20 1.41 1.87 1.99 2.06 2.13 2.10 


 48.93 49.63 48.00 46.39 43.67 32.85 27.96 العظام 


مـن % 46.39أظهرت النتائج ان المركب المعلم يخرج من مجرى الدم بسرعة كبيرة ويتجمع في العظـام حيـث ان 
الجرعة المزروقة تتجمع في العظام اما البـاقي يطـرح عـن طريـق الكليتـين، ولـم يالحـظ تجمـع المركـب المعلـم فـي 


   ) .القناة الهضمية والكلى، المعدة ، الطحال ،  الرئتين(اُألخرى األعضاء المختلفة 







 -:األستنتاجات
يتميز المركب المعلم بسرعة تكوينة وبقاء نسبتة ثابتة  -1


 . ومستقرة لفترة مناسبة لغرض التشخيص الطبي
 الدم وتجمعه  ة من مجرى سرعة خروجب يتميز المركب -2


 االخرى مما اليؤثر  األعضاء في العظام وعدم تجمعه في    
 .على كفاءة التشخيص    
كلوريد القصديروزالثنائي ومادة لكمية ليس هناك تأثير  -3


النسبة المئوية على  ثلين فوسفونات الصوديومإالهيدروكسي 
 .  للتعليم 


تتميز  جاهزة لغرض تخطيط العظامجافة وتهيئة ُعدة تم  -4
 .بعمرمخزني مناسب 
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IAEA Mission 


Three pillars: 
• Safeguards & Verification 
• Safety & Security 
• Science & Technology 


Atoms for Peace 
Maximizing the contribution of nuclear technology 


to society, while verifying its peaceful use 
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2005 Nobel Peace Prize to IAEA 


To the IAEA and its Director General 
“for their efforts to prevent nuclear energy from being used  


for military purposes and to ensure that nuclear energy  
for peaceful purposes is used in the safest possible way.”  
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The Millennium Development Goals 


 
• Adopted through the United Nations Millennium 


Declaration in 2000 
• Updated in September 2010 
• To be achieved by 2015 
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The Millennium Development Goals 


Eradicating Poverty and Hunger 
Achieving Universal Education 


Promoting Gender Equality and Empowerment of Women; 
Reducing Child Mortality 


Improving Maternal Health 
Combating HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases 


Ensuring Environmental Sustainability 
Developing Global Partnerships for Development 
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Fuelling the MDGs 


• Safe, reliable, clean energy is the foundation of the 
MDGSs  


• Socio-economic development = lighting, heating, 
motive power, mechanical power, transport and 
telecommunications  


• Sustainable development = access to water, 
agricultural and industrial productivity, health care, 
education, job creation, and climate change 
impacts 
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The Challenge  


• 1.6 billion people without electricity today  
• Sub-Sahara Africa = 82% 
• Rural South Asia = 70% 


• 1.4 billion people will be without electricity in 2030 
• 2.4  billion people rely on traditional biomass fuels 


for cooking 
• Resulting in 2 million deaths annually (malaria = 


1.2 million, tuberculosis = 1.6)  
• High cost in time and labour 


• 500,000 “energy poor” will be added over the next 
two decades at current growth levels  
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Population Growth and the Consequences 


 
The global population is growing by 80 million annually 


 


 


 


 


 


 


A new Germany joins the world each year 
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What do 80 Millionen People Use? 


12.600 km highways 


41.300 km roadways 
 
2,4 billion m2  
living space 
 
637 TWh electricity 
 
400.000 1 MW  
windturbines 
…or 80 1GW reactors 
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Global Supply and Consumption   


Energy Source Estimated 
supply [ETJ] 


Consumption 
[ETJ/year] 


Share of 
Supply 


[%]* 
Coal >100 000 120 25 
Gas  >30 000 105 22 
Oil 45 000  163 33 


Biomass 250/yr 46 9 
Wind 600/yr 1 0,2 
Hydro 62/yr 26 5 
Fission  220 000 26 5 
Fusion 5 000 000 000 0 0 


*The remaining 1% consists of small hydro, solar, ocean, and 
geothermal  [IPCC Report 2005, table 4.2] 
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Electricity Consumption 


Country/ 
Population 


Electricity 
Consumption 
(KWh/capita) 


“Electrical 
Slaves” 


(W/capita) 


Greenhouse 
Gas 


(t CO2/capita.a) 


Germany 
80 M 7,185 820  9.71 


China 
1.3 B 
 


2,328 265 4.57 


Nigeria 
148 M 
 


116 13 0.35 


Global 2752  314 4.38 
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                                          8.5 billion people  
                    (6.8 billion in 2010) 


 


 
 - 4800 GW new electricity generation capacity 
 - 800GW in Europe (= total current capacity) 
 - 20€ trillion in investment 
 - 40.4 billion metric tonnes CO2/per year 
 - but still 1.3 billion people without electricity 
 


 
 


The World in 2030  
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All is Nuclear! 


Energy 
Energy Density 


(kWh/kg) Renewable Supply Security 
Fusion: 
  Sun (D-D) 
  Reactor (D-T) 
  Solar 
  Wind 
  Wood/Biofuel 
  Coal/Oil/Gas 


 
10,000,000/high 


 
-/low 
-/low 


10/low 
10/low 


 
+++ 
++ 
++ 
++ 


+++ 
-/- -/- - - 


 
Stable 


Only a Dream 
Poor to Cyclical 


Poor 
Good 


Good to Fair 


Fission: 
  Oklo 235U 


 
5,000,000/high 


 
- - - 


 
Very good 


Nuclear Decay: 
  Geothermal 


 
116 


 
21 


 
0.35 
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Environmental Impacts and the Electricity 
Generation Portfolio 


Natural gas 
technologies Nuclear 


power 


Wind 


Biomass 
technologies 


Existing coal 
technologies 
no gas cleaning 


New coal 
technologies 


 


LOW HIGH 


LOW 


HIGH 


Greenhouse gas impacts 
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Life Cycle GHG Emissions 


Very low lifetime GHG emissions make nuclear 
technology a potent climate change mitigation 


option 
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Global Avoided CO2 Emissions by Energy 
Source 
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Source: IAEA calculations based on IEA data 
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Nuclear Energy & Technology: Role of IAEA 


IAEA… 
• is an independent intergovernmental, science and 


technology-based organization  
• assists its Member States in planning for and using nuclear 


science and technology for various peaceful purposes, 
including the generation of electricity 


• develops nuclear safety standards and promotes safety in 
applications of nuclear energy 


• verifies States comply with their non-proliferation 
agreements commitments to use only nuclear material and 
facilities only for peaceful purposes 


• is not promoting nuclear power generation  
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Beyond Energy: Using Nuclear Technology 
to Meet Basic Human Needs  


                    
 
Providing better health care 
   
Improving understanding and 
management of the environment 
 
  Improving management of      
scarce water resources 
 
 Improving agricultural 
productivity and food security 
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Nuclear Medicine 


• Nuclear imaging techniques enable far  
more accurate and detailed diagnoses 
• These enable optimized treatment of  
illnesses such as cancer and cardio- 
vascular disease 
• Objectives are:  


• to better integrate nuclear technology  
       use and planning in disease treatment 


• to improve human resource capacity 
 (e.g. physicians, physicists,  


       radiopharmacists) Combined PET-CT machine 
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Fighting the Global Cancer Epidemic 


Graph: WHO (2008) 


- In 20 years, approximately 260 million new cancer cases expected 
- Nearly 150 million will be in developing countries 
- Cancer will be the world’s No.1 killer by 2010 
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Understanding the Environment 


• Radionuclides and stable isotopes: unique tools for 
understanding the environment 
• Natural and artificial radionuclides are used to study processes 


such as: 
• Ocean circulation 
• Transportation of pollutants in coastal ecosystems 
• Sedimentation and submarine discharge of underground waters  


• The study of stable isotopes provide information about: 
• The origin and dynamics of organic matter in the environment  
• Marine productivity 
• climate change 
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On-line Access to Global Radioactivity Data 


http://maris.iaea.org/ 


• 110 000 data 
• 94 radionuclide  
• 30 years 
• 339 laboratories 


Challenge: Data available primarily for 
Japan, Europe, USA, however 80% of 
climate occurs in the southern hemisphere 
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• IAEA isotope monitoring networks – develop 


“isotope fingerprints” for water and climate 
studies 
 


• Easy to use analytical techniques and access to 
advanced facilities. 
 


• Laser machines for isotope analysis 
tested/adapted. 


 
• Development of new or improved isotope 


methods to assess rivers, lakes, and 
groundwater for drinking, irrigation and 
industrial uses. 
 


• Data synthesis and publication, teaching and 
training (books, DVDs, and e-courses) 
 


Isotopes in Precipitation Network 
(GNIP) for water and climate 


The Role of IAEA in Water 
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Isotopes in the Water Cycle 


• Water changes states within 
the cycle between liquid, solid 
and gas 


• In this process, stable oxygen 
isotope ratios change 


• “Heavy” and “light” isotope 
variations create a traceable 
“fingerprint” 
 


H2O 


Oxygen 


16O 
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Isotope Hydrology Focus 


Transboundary aquifers 


Irrigation system-Egypt 


•Surface and groundwater 
management 
 


•Surface/groundwater 
interaction 
 


•Aquifer, river basin and 
coastal zone management 
 


•Transboundary and 
coastal aquifers 
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Eradicating Extreme Poverty and Hunger 


Food Production, Treatment 
and Preservation 
•Breeding crops with special qualities 
(disease resistant, adaptable to  marginal 
environments) 


•Using Ionizing radiation in the treatment 
and preservation of foods  


•Agricultural Tracers and Plant Mutation to 
optimize  the use of fertilizers and weed 
killing chemicals 
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Eradicating Extreme Poverty and Hunger 


Plant Mutation Breeding: Healthier, More 
Productive Crops 


• Cotton in Pakistan - higher yield by factor 
of 2, grown on 70% of acreage 


• Sorghum in Mali – drought tolerant; 
higher yielding by 10-30% 


• Rice in China - higher yield, growing on 
1.4 million ha. 


• Pears in Japan - resistant to black spot 
disease; saving pesticide by factor of 4 


New variety of pear more resistant to disease 
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Eradicating Extreme Poverty and Hunger 


Livestock Health   
• Pests reduce world food production by 


25-30% and hinder agricultural trade. 
• Heavy reliance on pesticides (~US$25 


billion) causes environmental damage 
• Control/Removal of such pests leads 


to improved quality livestock and 
higher productivity 
 







IAEA Regional LA Workshop 2001/MPS/ Pg 31 


1.  Large-scale 
production of insects and 
sterilization by radiation 2.  Release of sterile insects by 


air on scheduled basis into target 
areas 


3.  When they mate with wild insects 
no offspring is produced: population 
falls 


SIT Implementation 
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International Thermonuclear Experimental 
Reactor 


The Agency: 


Has been 
involved in ITER 
from the start 


 


Is the depository 
of the ITER 
agreement, 
ratified in 2007 


 


Will help non-
party Member 
States to benefit 
from ITER 


Central 
solonoid, 6 
modules 


Toroidal field 
coil, 18 
modules 


Poloidal field 
coil, 6 modules 


Cryostat 


Blanket 
module, 421 


modules 


Vacuum 
vessel, 9 


sectors 
Divertor, 54 


cassettes 
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The Role of Capacity Building 


With the forecasted growth in the nuclear industry worldwide, 
obtaining and maintaining nuclear competencies in 
technical support organizations, industry and nuclear 


regulatory authorities is a critical challenge 
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IAEA Technical Cooperation with the 
League of Arab States 


• 19 Members of the League 
of Arab States receive 
assistance from the IAEA 


• LAS Member States are 
actively cooperating among 
themselves and with the 
Agency through the AFRA 
Intergovernmental 
Agreement and ARASIA 


• Sustainable energy 
development: area of 
special interest  


• Several Arab States are 
contemplating nuclear 
energy for electricity 
production and seawater 
desalination 
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IAEA Technical Cooperation with the 
League of Arab States 


• The Considerations Document 
provides the framework for IAEA 
involvement in helping a 
Member State developing a 
Nuclear Power Programme and 
the extent of its commitment in 
providing advice and assistance.  


 
Provision of IAEA assistance 
takes due account of Member 
States’ needs, bearing in mind: 
• the contents of the 


Considerations paper, 
• the Milestones Document,  
• the Safety Standards and 


security guidance, as well as  
• the Handbook of Nuclear Law  


 


Governmental,  
Legal and 
Regulatory 
Framework for 
Safety 
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Building the NP Infrastructure: State’s 
Activities and Responsibilities 


 
• Develop a comprehensive nuclear legal 


framework covering all aspects of the peaceful 
uses of nuclear energy, i.e. safety, security, 
safeguards, and liability, in addition to the 
commercial aspects related to the use of 
nuclear material; 


 
• Establish and maintain an effective regulatory 


system; 
 
• Develop the human resources for the State 


organizations and also for the operating 
organizations required to effectively supervise 
and implement the nuclear programme 
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IAEA Support in Key Areas Needed for  
a Nuclear Power Programme 


• National position 
• Nuclear safety 
• Management 
• Funding and financing 
• Legislative framework 
• Safeguards 
• Regulatory framework 
• Radiation protection 
• Electric grid 
• HR development 


• Stakeholder involvement 
• Site and supporting 


facilities 
• Environmental protection 
• Emergency planning 
• Security and physical 


protection  
• Nuclear fuel cycle 
• Radioactive waste 
• Industrial involvement 
• Procurement 


http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/ninfrastructure.asp 
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IAEA support to Member States considering 
or launching Nuclear Power Programmes 


Guidance documentation, status reviews, 
information and practice sharing,  workshops and 
training seminars 
 
This assistance covers a wide range of technical 
topics, including: 
•Energy Planning 
•Feasibility studies 
•Reviews of nuclear legislation 
•Regulatory framework and organization 
•Site survey, site evaluation, site selection 
•Human resources development planning 
•Bid tendering and evaluation 
•Technology assessment 
•Owner/operator’s competence building 
•Regulator’s competence building 
•Nuclear material accountancy and control 


For each stage of infrastructure 
development, three types of 
Agency services are available: 
 
•Capacity building 
 
•Peer reviews 
 
•Direct assistance 
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Technical Support and Guidance through the 
IAEA TC Programme 


 
Main areas where the IAEA 


provides technical support and 
guidance through the TC 
Programme: 


 
 build capacity for comprehensive 


energy system planning 
 roadmap for exploring or 


introducing nuclear power, 
including infrastructure development, 
legal framework, and safety and 
security issues 
 assisting in research reactor 


planning, operation and utilization 


•60 Consider NP in energy mix; 
•12 Prepare NP programmes; 
•20 New countries might have a NPP in 
operation by 2030 
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On-going TC Projects in the Area of Energy  
Country  Project Code  Project Title 


Algeria  ALG/0/013 


ALG/3/006 


Sustainable Energy Development and Preparation for Nuclear Power 


Supporting Uranium Ore Processing and Purification of Concentrates  


Egypt  EGY/4/054 


EGY/3/019  


Managing Nuclear Power Plant Projects  


Evaluating Selected Uranium Resources and Producing and Purifying Yellow 
Cake 


Jordan  JOR/4/006  Supporting a Technical and Economic Feasibility Study for a Nuclear Power and 
Water Desalination Plant  


Libya  LIB/0/008  Introducing Nuclear Power 


Mauritania MAU/0/002 Sustainable Energy Development -- Strengthening Capacity in Energy Planning  


Morocco MOR/4/020  Updating/Validating a Feasibility Study for a Nuclear Power Programme 


Qatar  QAT/0/003  Conducting an Energy and Water Supply and Demand Planning Study  


Sudan  SUD/0/011  Exploring the Best Options for Sustainable Energy Development  


Syria  SYR/0/020  Conducting a Technical and Economic Feasibility Study and Site Selection for a 
Nuclear Power Plant  


Tunisia  TUN/4/006  Assessing the Potential and Options for a Feasible Nuclear Power Programme  


United 
Arab 
Emirates  


UAE/9/008  Support for Development of National Nuclear Power Infrastructure for 
Electricity Generation in United Arab Emirates  


Yemen  YEM/4/003  Supporting a Feasibility Study of Investment Options for Nuclear Power 
Generation  
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Regional TC Projects in the Area of Energy  


Region  Project 
Code  


Project Title 


AFRA  RAF/0/028       Strengthening Planning Capabilities for 
Sustainable Energy Development (AFRA VI-1) 


Regional 
Africa  


RAF/0/033       Increasing Awareness at Decision Making Level 
about the Requirements and Challenges Related to 
the Feasibility of a Nuclear Power Programme  


Regional 
Africa  


RAF/3/007  Strengthening Regional Capabilities for Uranium 
Mining, Milling   and Regulation of Related 
Activities  


ARASIA  RAS/0/052  Supporting Strategic Planning to Meet Future 
Energy Needs in  ARASIA Member States  
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 Challenges 


The prospects for growth and expansion of nuclear 
power in the Arab Countries are dependent upon 
meeting several challenges, including: 
• Establishing acceptable infrastructure in  the 


countries introducing NP; 
• Developing and retaining the necessary workforce 


competences; 
• Appropriate strategies for management of spent fuel 


and radioactive waste; 
• Building international and mutual confidence in the 


development of nuclear energy; nuclear non-
proliferation and nuclear security 


• Financing; creating a business case 
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Conclusions 


• Achievement of the Millennium Development Goals 
rests on global access to sustainable energy   


• Nuclear technology is contributing to the MDGs by 
seeking energy options for tomorrow and providing 
the scientific underpinning to meet basic human 
needs 


• In many cases nuclear technologies are the only 
choice (indispensable); or have a competition 
advantage in relation to other technologies  


• Capacity building in Member States is essential in 
order to support the “nuclear renaissance” 
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      This sculpture, made out of 
material from a dismantled nuclear 
device, symbolizes the 
commitment of the Republic of 
South Africa to the non-
proliferation of nuclear weapons. 
 


       Presented to the IAEA by Minister 
Botha, 7 April 1994. 


      


      Isaiah 2:4 “And they shall beat 
their swords into ploughshares, 
and their spears into pruning 
hooks. Nation shall not lift up 
sword against nation, neither 
shall they learn war any more. 
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Thank you 
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Nuclear Medicine 


Improved cancer diagnosis using ‘fusion’ of PET (left) and CT (right) 
images   


Fused 
image 
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Radiation Biology and Radiotherapy 


Improving the availability and                                                                           
safe use of cancer 
management techniques in 
Member States by: 


• Helping to establish new     
treatment centres  


• Organizing teaching and 
training courses  


• Devising more effective uses 
of radiation in cancer treatment External beam radiotherapy 
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Medical Physics and Dosimetry 


• Quality and safety assurance  
    in medical uses of radiation 


 
• Dosimetry calibration 


services to ensure 
comparability and accuracy 
of results 
 


• Leader in establishing 
international standards to 
harmonize medical uses of 
radiation 
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PACT was created to help 
expand radiotherapy capacity in 
developing countries to improve 
the quality of, and access to, 
cancer care services by: 


• Integrating IAEA’s radiotherapy 
assistance into public health 
and cancer control systems; 


• Establishing a well coordinated 
IAEA cancer programme with 
harmonised strategy; and 


• Advocating a country level 
bottom-up approach. 


The Programme of Action for Cancer Therapy 
(PACT) 


Placing cancer on the 
global health agenda 


 


Improving cancer 
survival in 
developing countries 
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PACT: Our Strategy 


1.    Capitalize on IAEA’s expertise 
with radiotherapy 


3.    Mobilize resources for 
specific projects 


2.    Build and maintain 
partnerships with WHO, 
development funders, 
NGOs, private sector 


 


 


 


$23 million  
mobilized  


to date 



http://www.livestrong.org/site/c.khLXK1PxHmF/b.2660611/k.BCED/Home.htm
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Mururoa 
Fangataufa 


Okhotsk 


Kara Sea 


N E Atlantic 
dump site 


Thule 


Sea of  Japan 


GEOTRACES 


South Hemisphere 
Ocean Tracer Survey 


Irish Sea Baltic Sea 


Barents Sea 


Black Sea 
Caspian Sea 


Mediterranean Sea 


Studying Radioactivity in the Oceans and Seas 


Dispersion of radionuclides in the marine 
environment reveal the radioecological 


consequences of past nuclear tests, discharge of 
nuclear wastes and nuclear accidents  
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Tools for Coastal Zone Managers 


La Habana Bay: government implemented corrective actions in the 1990s 


• The evolution and pollution of valuable coastal 
ecosystems are reconstructed from dated sediment 
cores from the Caribbean region 


• By evaluating the presence of radionuclide Pb-210 (with 
a half-life of 22 years), it is possible to study increased 
anthropogenic pollution 







IAEA 


Submarine Groundwater Discharge 


By releasing Rn220 or 222 into 
submarine groundwater and then 
examining Rn concentrations in coastal 
zones, elevated groundwater 
discharges can be identified.   
 


It is estimated that 10% of 
fresh water input to the 


sea stems from 
submarine groundwater  


discharges 
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Improving Water Resources Management 


The World Summit on 
Sustainable 


Development’s 
Challenge: 


 To halve the number of people without 
access to clean water/sanitation by 2015 


Over 1.2 billion people lack access to safe, reliable 
supplies, and their numbers are increasing 







IAEA 


Nuclear Science Can Help 


• Isotope are water’s 
“fingerprints” 


• Information  provided 
on age, origin, 
vulnerability, climate 
change  


• Explain water 
dynamics 


• Cost-efficient, quick 
and easy to use 
 This information is vital for developing effective strategies for 


sustainable usage 
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Sterile Insect Technique - Tsetse / Trypanosomosis 


 
37 African countries affected 
 
60 million people at risk,  
 50 million animals at risk 
 
Over 500,000 people infected 
 
No vaccine, no new drug being developed  


Causes Sleeping Sickness in humans, Nagana in cattle 


Direct losses estimated at US$1.2 billion / year  







IAEA 


Industrial Applications of Nuclear 
Techniques 


Accelerator for medical radioisotope 
and X ray production 


• Production of radiopharmaceuticals for 
medical imaging and treatment 


• Non-destructive testing for structural 
flaws in building, bridges, ships and 
planes 


• Treatment of industrial waste and 
effluents for recycling and environmental 
protection 


• Analysis of industrial production 
processes to optimize input efficiency 


• Development of micro and nano structures for use in 
improving healthcare and producing consumer goods 


 







IAEA 


The Potential of Fusion 


• A long term, sustainable, economic and safe energy 
source for electricity generation 


• Minimal long-lived radioactive products 
• Possible recycling of some reactor materials and 


unburned fuel 
• No greenhouse gas production  
• Auxiliary benefits of fusion research: 
•  Improvements in materials (such as ceramic, 


metals and coatings), industrial processes (such as 
welding and waste removal), electrical technology, 
transportation and other key  areas  
 


 BUT…ITER completion years away, outcome 
uncertain 





		Atoms for Energy: Powering the Millennium Development Goals

		Slide Number 2

		Slide Number 3

		IAEA Mission

		2005 Nobel Peace Prize to IAEA

		The Millennium Development Goals

		The Millennium Development Goals

		Fuelling the MDGs

		The Challenge 

		Population Growth and the Consequences

		What do 80 Millionen People Use?

		Global Supply and Consumption  

		Electricity Consumption

		The World in 2030 

		All is Nuclear!

		Environmental Impacts and the Electricity Generation Portfolio

		Life Cycle GHG Emissions

		Global Avoided CO2 Emissions by Energy Source

		Nuclear Energy & Technology: Role of IAEA

		Slide Number 20

		Nuclear Medicine

		Fighting the Global Cancer Epidemic

		Understanding the Environment

		Slide Number 24

		Slide Number 25

		Isotopes in the Water Cycle

		Isotope Hydrology Focus

		Eradicating Extreme Poverty and Hunger

		Slide Number 29

		Eradicating Extreme Poverty and Hunger

		Slide Number 31

		International Thermonuclear Experimental Reactor

		The Role of Capacity Building

		IAEA Technical Cooperation with the League of Arab States

		IAEA Technical Cooperation with the League of Arab States

		Building the NP Infrastructure: State’s Activities and Responsibilities

		IAEA Support in Key Areas Needed for �a Nuclear Power Programme

		Slide Number 38

		Slide Number 39

		Slide Number 40

		Slide Number 41

			Challenges

		Conclusions

		Slide Number 44

		Slide Number 45

		Slide Number 46

		Nuclear Medicine

		Slide Number 48

		Medical Physics and Dosimetry

		Slide Number 50

		PACT: Our Strategy

		Studying Radioactivity in the Oceans and Seas

		Slide Number 53

		Slide Number 54

		Improving Water Resources Management

		Nuclear Science Can Help

		Slide Number 57

		Industrial Applications of Nuclear Techniques

		The Potential of Fusion






 
 


2010December 16 -12Atomic Energ,Republic of  Iraq  .Conference on the Peaceful Uses of Tenth Arab  
 
 
 


  Catechin Effect on Some variable Biochemical for 
Technetium-99 m sulfur colloid for liver Scanning 


 1Azzawi -, H.M. AL1, A. M.Hammoud 1 I.F. Alwan 


 1-Ministry of science and Technology, Iraq, 
Baghdad, Box.765  


 


تأثير الكاتكين على بعض المتغيرات البايوكيميائية لعدة الكبريت       
  .لتخطيط الكبد م99- الغروي المعلمة بالتكنيشيوم


    .۱العزاوي. م .  ،  هـ ۱حمود . م . ع . ،  د ۱ علوان. ف . أ     
 ۷٦٥. ب.ص/ العراق / وزارة العلوم والتكنولوجيا  -۱ 


 







 الخالصة 
من  (catechin)تهدف الدراسة الى تقيم التأثير الوقائي لمادة الكاتكين


     -تأثير النظير المشع المستخدم في عدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم
م على فعالية بعض إنزيمات الكبد منها إنزيم كلوتامين بايروفيت  99


) G.S.T ( ترانسفريز –اس  –و إنزيم كلوتاثايون )   G.P.T(ترانسفريز
، وجد إرتفاع في مستويات فعالية   (ALP)وكذلك إنزيم الفوسفوتيز القاعدي 


اس  –و إنزيم كلوتاثايون )   G.P.T(اإلنزيمات كلوتامين بايروفيت ترانسفريز 
،وإرتفاع  (ALP)وكذلك إنزيم الفوسفوتيز القاعدي )  G.S.T ( ترانسفريز –


)   20(في الحيوانات المختبرية )  MDA(في مستوى المالون داي الديهايد 
وبعد إعطاء ). 20(بدون معاملة ، مقارنة مع مجموعة فئران السيطرة 


لمدة  )مل 0.1/ملغم  0.36(مستخلص الكاتكين من الشاي األخضر  بتركيز
وجد ) . 20(الى مجموعة من الفئران المختبرية  أسبوع عن طريق الفم


ومستوى   (ALP)و ) G.S.T(،  G.P.T)(إنخفاض في مستوى فعالية 
بالمقارنة مع المجموعة التي لم تعامل بمستخلص المائي  (MDA)األكسدة 


 .للكاتكين







 المقدمة 
م تستخدم لتصوير الكبد 99-المستحضرات الغروية الموسومة بالتكنيشيوم 


ولها استخدام واسع في مجال الطب النووي حيث أنها تعتبر الخط االول الذي 
توصل الى رسم حجم و شكل الموقع التشريحي للكبد حيث تظهر فائدتها من 
خالل مطابقتها الى مواصفات الراديو نيوكليادك اللة تصوير وكذلك التخطيط 
الوميضي للكبد و أول من سجل استخدام مستحضر الكبريت الغروي الموسوم 


وقد حضر . ريتشارد  Richardsم لتخطيط الكبد هو  99-بالتكنيشيوم 
المستحضر بتمرير غاز كبريتيد الهيدروجين خالل خليط من برتكنتات الصوديوم 


حامض الهيدروكلوريك و الجالتين ، عدلت الحامضية و عقم )  موالري 1(و
المستحضر . مايكرون ) 0.45( المستحضر  بترشيح خالل فلتر ذو قطر 


ملغم من الكبريت لكل ملليتر مع شوائب قليلة جدا ) 0.5(النهائي كان يحتوي 
نانوميتر ، في ) 30-10(وكان حجم الدقائق بحدود . من كبريتيد الهيدروجين 


تركيبة اخرى للكبريت   Subramanianسجل سبرامانيان  1966عام 
الغروي باستخدام ميكانيكية تفكيك الثايوسلفات وذلك بتسخينها في وسط 


 .  حامضي 







وبالنظر لبساطة الفكرة و تطبيقها أصبح المستحضر لتخطيط الكبد يعتمد على    •
في خاليا ) مايكرون 1(اصطياد دقائق التكنيشيوم الغروية ذات األقطار اقل من 


والمؤلف من خاليا  ReticularEndothelial System (RES)الجهاز 
عادة ما يكون الكبريت الغروي ) .1(في الكبد  Kuppffer Cellsكبفر 


م المحضر بطريقة الثايوسلفات ذو توزيع كبر النه  99-الموسوم بالتكنيشيوم 
يتمركيز في الطحال بينما ال يتمركز الكبريت الغروي المحضر بطريقة كبريتيد 


 .  الهيدروجين في الطحال بسبب حجم دقائقه الصغيرة جدآ 
أمراض الكبد منتشرة بصورة واسعة قي العالم بعضها خطرة جدا و مميتة ،     •


إن تصوير الكبد بالمستحضر الغروي . لذا يبدو التشخيص المبكر مهم جدا 
المشع هي تقنية حساسة و دقيقة نوعا ما في الكشف عن مختلف أفات الكبد 


لذا وجد تناسب مالئم بين النتائج السريرية و التخطيط الومضي للكبد ) . 2(
غالبا ما يكون التشخيص واضح للعيان و سرعة إخالء المستحضر الكبريت 


 ) .  دقائق 3(الغروي المعلم من الدم بحدود 







يمكن االستفادة منها في الطب النووي هي البلعمة , الكبد يقوم بوظائف فسيولوجية عديدة  •
Phagocytosis    وتكوين الصفراءBile  . أغلب األمراض التي تغير الكبد تؤثر على


لذلك يعتبر مقياس إحداها يعكس التغيرات الحاصلة في ) . كبفر ( الخاليا الكبدية وخاليا 
 ) .(3األخرى 


ترانسفريز يلعب دورا اساسيا في تقليل الخصائص السامة  –اس  -إنزيم كلوتاثايون  •
ويحفز هذا اإلنزيم على . للمركبات الغريبة التي تدخل الجسم مثل بعض المركبات الدوائية 


 .اتحاد الكلوتاثايون مع االجسام الغريبة وبالتالي يتخلص منها الجسم 
ترانس أمينيز مهم في تشخيص وظائف الكبد ويوجد هذا  –أما إنزيم كلوتامين بايروفيت   •


اإلنزيم بنسبة كبيرة في أنسجة الكبد و كذلك إنزيم الفوسفات القاعدي يوجد بكميات كبيرة في 
الكبد ومهم في تشخيص الحاالت المرضية للكبد وهما من اإلنزيمات المهمة في عمليات 


 ) .4(األيض 
الشاي األخضر يحتوي على مركبات البولي فينول التي تقلل من حدوث عدد من األمراض    •


ينتمي  الكاتكين الى مجموعة الفينوالت التي تعتبر من المصادر الطبيعية . بما فيها السرطان 
و التي تستخلص من الشاي األخضر و تتكون من المواد الفعالة كاتكين و ابيجالوكتين و 


 ) .  5(ابيكاتين التي تعمل كمضادات لالكسدة 







و قد أظهرت الدراسات العلمية بأن الشاي يعطي خمسة أضعاف ما 
يعطيه البصل من الفينوالت وهو أفضل مصدر للفينوالت و كذلك 


الشاي األخضر له القدرة كمضادة لالكسدة بمعدل . التفاح و العنب 
، ومن المعروف ان مضادات االكسدة تلعب دور مهم % 12.7 -% 7


في الوقاية من السرطان ومضادات االكسدة هي أنواع من الفينوالت 
ان . تدعى الكاتكين يمكن ان تثبط نمو الخاليا السرطانية عند االنسان 


مركبات البولي فينول الموجودة في الشاي لديها القدرة على االرتباط 
بالعوامل المحدثة للسرطان ، مثل الجذور الحرة و البيروكسيد قبل أن 


 ) . 6(تبدأ هجومها و تخريبها لالنسجة السلمية في الجسم 
فيؤدي دورا مهما  (G.S.T)ترانسفريز  -اس -اما إنزيم الكلوتاثايون


في تخفيف الخصائص السامة للمركبات الغريبة ويعتبر من مضادات 
 ).7(اإلكسدة اإلنزيمية المهمة 







    المواد و طرائق العمل   


 :   استخالص الكاتكين من الشاي األخضر     
من الشاي األخضر بواسطة ) بولي فينول ( تستخلص مركبات الفينوالت 


من الشاي األخضر الى الماء ويسخن الخليط الى  7.5: 1استخدام نسبة خلط 
دقيقة خاللها )   20-10(م مع التحريك المستمر لمدة 80درجة حرارة  


من مركبات البولي فينول بعدها يرشح و يركز % 80يستخلص أكثر من 
الراشح  بواسطة المبخر الدوار ثم يجفد المحلول بجهاز التجفيد بالتبريد  


 .للحصول على باودر 
مقارنة المركب الفعال في ) . nm 210 -310 (تم تحديد الطول الموجي من 


باستخدام جهاز الفصل  Spulcoالباودر مع نماذج قياسية مجهزة من شركة 
 ).HPLC )8الكرماتوغرافي ذو النقاوة العالية 


  (sulfur Colloid Kit one single step )عدة الكبريت  الغروي   
 0.1تحتوي على   (Vial)كل قنينة . من انتاج منظمة الطاقة الذرية العراقية 


mg  2.5من القصدير الثنائي سلفايت الغروي و mg   من 
 CMC=car boxy methyl cellulose)9.( 







 
 . (Biodistribution Test ) فحص التوزيع البايولجي  


 
م  99-من مستحلب التكنيشيوم  (ml 8-4 )يضاف  


(Technetium Eluate)   وتقلب القنينة , الى محتويات القنينة
بعدها يعمل ) دقيقة30(تترك لمدة , مرة واحدة الذابة محتوياتها 


) ml 10(لكل ) ملي كيوري  15-10(التخفيف المطلوب وبحدود 
وهي الجرعة المناسبة التي يتم إعطائها إلى الفار عن طريق الوريد 


ثم تشرح , من وقت  الزرق ) دقائق 20(ويقتل الفار بعد , الذيلي 
, االمعاء , الكلية , الرئة, الطحال, الكبد ( وتؤخذ األعضاء التالية 


ويقاس مستوى اإلشعاع عن طريق ) المعدة ، الدم
وسرعة إخالء الدم للمركب الكبريت  (DoseCalipnaton)جهاز


و المركبة البطيئة هي ) دقائق 3(الغروي المعلم هي المركبة السريعة
  ) .10(دقيقة  67







    
   الحيوانات المختبرية 
 


 Albino-Swiss- Miceفأر ذكر من نوع  ) 20(استخدم 
، وقد )  gm 27-22(و بوزن تقريب  ) أسبوع  (12-8بعمر


 :تم تقسيمها الى المجاميع التالية 
 A  = مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت


 .  م99-الغروي المعلم بالتكنيشيوم
B = مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت


م بعد معاملته بالمستخلص 99-الغروي المعلم بالتكنيشيوم
 .  ولمدة أسبوع (mg/0.1ml 0.36) المائي للكاتكين بتركيز 


C =  السيطرة(مجموعة الفئران المختبرية. ( 







في كريات الدم الحمر يسحب الدم بعد قتل الفأرة  G.S.Tقياس فعالية إنزيم  
وتمزج جيدا ثم يغسل الدم  (EDTA)ويوضع في انابيب تحتوي على مادة 


 10دورة بالدقيقة لمدة  3000ويعمل طرد مركزي  PH=7بمحلول السالين 
 .  دقائق تكرر العملية مرتين


من الماء المقطر ) مل0.9 (من كريات الدم الحمر ويضاف ) مل 0.1(نأخذ 
من كريات الدم الحمر ) مل (0.1لغرض تكسير كريات الدم الحمر وناخذ


تفاعل : مبدا الطريقة . المتحللة في الماء المقطر لغرض قياس فعالية اإلنزيم 
داي نايترو  2-4-داي نايترو بنزين ليكون  -4-2-كلورو   1-الكلوتاثايون مع 


قياس فعالية  ) .nm  ) (11 340(فنيل كلوتاثايون ويقاس على طول موجي 
 .في الكريات الدم الحمراء  G.P.Tإنزيم 


 + L-glutamateمع  Oxoglutarate–تفاعل بين الفا : مبدا الطريقة 
Pyruvate  4 -2ويتفاعل البايروفيت مع Dinitrophenyl hydrzine 


 . ) nm) (12 546(يكون معقد لوني ويقاس على طول موجي 







 .ِ◌في الكريات الدم الحمراء ALP )(  قياس فعالية إنزيم  -4
  (ALP) ( Alkaline phosphates)لتحديد فعالية إنزيم   
حيث تم استخدام اربعة انابيب اختبار لكل نموذج تمثل األولى  ) 13(


و الثانية ضابطة النموذج أو المحلول   Sampleعينة النموذج 
و الثالثة تمثل العينة القياسية   Sample blankالصوري 


Standard  والرابعة تمثل العينه الضابطهReagent blank 
ويمكن تحضير هذه النماذج كما في الجدول المرفق مع العدة ، مزجت 


دقائق ، بعدها يتم ) 10(جيدا ووضعت االنابيب في مكان مظلم لمدة 
 (510nm)قياس الكثافة الضوئية للمحاليل على طول موجي 


 .باستخدام جهاز المطياف الضوئي 
     (TBA)تفاعل مادة : مبدا الطريقة  MDAقياس مستوى  -5


Thiobarbituric acid  مع المالون داي الديهايد ويكون معقد 
 (TBA-MDA)  (14)   ويقاس بطول موجي (532nm)  . 







  


 النتائج و المناقشة
 نالحظ ارتفاع في مستوى  (1)من الجدول رقم 


اس ترانسفريز بالمقارنة مع قيم السيطرة  –كلوتاثايون  G.S.Tفعالية إنزيم 
ويعلل ذلك لزيادة مستوى الجذور الحرة الناتجة من دخول المادة الغروية 


واحتمال تكون مواد الغريبة ) االكبريت الغروي (المعلمة بالتكنيشيوم 
(Xenobiotics)  ويعمل الجسم على التخلص منها بزيادة فعالية إنزيم


G.S.T  والموجود بنسبة كبيرة في الكبد إن المواد المضادة لآلكسدة تؤدي الى
 Glutathione-S-Transfers استحثاث الزيادة في نشاط إنزيم 


(GST) إذ يعد هذا اإلنزيم من اإلنزيمات متعددة الوظائف من خالل إزالة
 ) .15(المتأيضات السمية لبعض المسرطنات والمطفرات


(  وبعد المعاملة بواسطة التجريع لمستخلص الشاي األخضر الكاتكين بتركيز
بالمقارنة مع  G.S.Tنالحظ انخفاض في فعالية إنزيم ) مل / ملغم  0.36


المجموعة التي لم يعطى لها مادة  الكاتكين ويعلل سبب ذلك الى ان مادة 
الكاتكين  تقلل من مستوى الجذور الحرة واالجسام الغريبة الناتجة من الشعاع 


 .  م 99 –الصادر عن التكنيشيوم 
 







 
 


 


في مصل الدم لمجموعة السيطرة والمجموعة  G.S.Tمستوى فعالية إنزيم (1)جدول رقم 
 . م99-المعاملة بمستخلص الكاتكين قبل زرق عدة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنيشيوم 


 


 S.D العدد المجاميع
mean 
 معدل


 G.S.T(U\gHb)ال
T.test 


C 20 0.05 0.97 - 
A 20 0.08 1.45 P<o.oo1 
B 20 0.10 1.02 P<o.o5 


A  =م99-مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم .  
B =بعــد م99-مجموعــة الفئــران المختبريــة المعاملــة بعــدة الكبريــت الغــروي المعلــم بالتكنيشــيوم 


    .و لمدة أسبوع  (mg/0.1ml 0.36)اعطاءها المستخلص المائي الكاتكين بتركيز  
C = السيطرة(مجموعة الفئران المختبرية. ( 







  


نالحظ ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم  (2)من جدول رقم 
G.P.T  كلوتامين بايروفيت ترانسفريز بالمقارنة مع مجموعة


السيطرة ويعلل سبب ذلك تاثير مركب الكبريت الغروي المعلم 
م على فعالية اإلنزيمات وخاصة الموجودة 99-بالتكنيشيوم 


في الكبد والتي تعتبر مهمة في تشخيص تضرر الكبد النها 
ولكن بعد  إعطاء ) . 16(موجودة بكمية كبيرة في الكبد 
 0.36( بتركيز) كاتكين( مستخلص المائي للشاي األخضر


mg/0.1ml ( لمدة اسبوع  نالحظ إنخفاض في فعالية إنزيم
)G.P.T ( الموجود بكمية عالية في الكبد الن المستخلص


 .المائي يحتوي على مواد عالية ضد عملية التأكسد 







في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة G.P.T يبين  مستوى فعالية إنزيم   (2)جدول رقم  
والمجموعة المعاملة بمستخلص الكاتكين قبل زرق عدة الكبريت الغروي المعلمة   


 . م99-بالتكنيشيوم 
 


 S.D العدد المجاميع
mean 
 معدل الـ
G.P.T(U\L) 


T.test 


C 20 1.52 84.6 - 


A 20 4.21 96.5 P < o.oo1 


B 20 4.52 86.3 P < o.o5 







الفوسفتيز القاعدي  ALPنالحظ ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم ) 3(من جدول رقم 
بالمقلرنة مع مجموعة السيطرة ويعلل سبب ذلك تاثير مركب الكبريت الغروي المعلم 


م على فعالية اإلنزيمات وخاصة الموجودة في الكبد والتي تعتبر مهمة في 99-بالتكنيشيوم 
ولكن بعد  إعطاء ) . 17(تشخيص تضرر الكبد النها موجودة بكمية كبيرة في الكبد 


لمدة اسبوع  نالحظ ) mg/0.1ml 0.36( بتركيز) كاتكين( مستخلص الشاي األخضر
الن المستخلص يحتوي على مواد عالية ضد عملية ) ALP(انخفاض في فعالية إنزيم 


التأكسد وهذا اإلنزيم متواجد بكمية عالية في الكبد ويعتبر من اإلنزيمات التي تحدد مدى 
واسع االنتشار في مناطق مختلفة من  ALPالضرر الذي يحصل في الخاليا الكبدية إن إنزيم 


الجسم مثل االمعاء و نخاع العظم والكبد و الكلية ولكن بتراكيز مختلفة و قليله مقارنة 
 .  باإلنزيمات االخرى


في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة ALP يبين  مستوى فعالية إنزيم   (3)جدول رقم 
 .م 99-المعاملة بمستخلص الكاتكين قبل زرق عدة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنيشيوم 


 S.D العدد المجاميع
mean 
 معدل الـ


ALP(U\L) 
T.test 


C 20 1.52 44.5 - 


A 20 4.21 58.5 P < o.oo1 


B 20 4.52 44.9 P < o.o5 







 
 


المالون  MDAنالحظ ارتفاع في مستوى االكسدة بمقدار ما يتكون من ) (4أما في جدول رقم
داي الديهايد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وذلك بسبب زيادة مستوى الجذور الحرة العائدة 


ونقترح اعطاء مواد مضادة ) الكبريت الغروي (الى تاثير المادة الغروية المعلمة بالتكنيشيوم 
م  99-المعلم بالتكنيشيوم ) الكبريت الغروي(لالكسدة للمرضى في حالة إجراء فحص بمركب 


بعد المعاملة بمستخلص الشاي    MDAو نالحظ خفض مستوى). 17(لفحص وظائف الكبد 
 ).18(األخضر الذي يحتوي على مركب البولي فينول الذي يعمل على إقتناص الجذور الحرة 


 
في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة MDA مستوى (4)جدول رقم 


 .  م 99-المعاملة بمستخلص الكاتكين  قبل عدة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنيشيوم 


 S.D العدد المجاميع
mean 


 MDA معدل ال
(nmol\gHb) 


T.test 


C 20 0.15 0.42 - 
A 20 0.86 1.58 P<o.oo1 


B 20 o.45 0.5 6 P<o.o5 







 
يوضح النسبة المئوية لتوزيع البايولوجي للحيوانات  (5)جدول رقم 


  20(م بعد 99-الغروي المعلم بالتكنيشيوم السيطرة لعدة الكبريت
من زرق المستحضر في الوريد الذيلي للفأر، حيث يبين   )دقيقة 


ارتفاع تركيز المستحضر في الكبد  ، الشاي األخضر يحتوي على 
مركبات البولي فينول التي يمكن أن تقلل من حدوث عدد من 


االمراض بما فيها السرطان ، ويمكن أن يقي من سرطان المعدة و 
المرىء والكبد والبنكرياس و له القدرة على الوقاية من إرتفاع 


 .  كولسترول و ضغط الدم 
 







يبين نتائج التوزيع البايولوجي للحيوانات السيطرة )  (5جدول رقم 
دقيقة  (20م بعد مرور 99-لعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم 


 .لزرق المستحضر في الوريد الذيل للفأر) 


العضو/ نسبة تجمع المادة المشعة العضو ت  


 % 0.6 الدم  -١
 % 91.2 الكبد  -2
 % 2.3 الطحال  -3
 % 0.5 الرئتين -4


 % 0.6 الكليتين 5-
 % 0.1 المعدة 6-
 % 0.8 االمعاء 7-







 االستنتاجات
نتائج البحث توضح إرتفاع في مستوى فعالية إنزيمات الكبد وهي 


بعد إعطاء  MDAومستوى ALP و   G.S.T , G.P.Tإنزيم 
م ولهذا ينصح  99-مركب الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم 


بإعطاء المريض أنواع مضادات األكسدة مثل مركبات البولي فينول 
الكاتكين لمستخلص  الشاي األخضر وذلك لتقليل من مستوى االكسدة 
عند إعطاء مركب الكبريت الغروي المعلم لتقليل من االثار الجانبية 


لالشعاع عند إستخدام  النظائر المشعة في عمليات التخطيط و العالج 
و لتقليل من مستوى الجذور الحرة الناتجة من  النظير المشع للعدة 
وتعتبر أيضا من اجراءات السالمة للمتعاملين بشكل مستمر مع العدد 


 .م 99-الصيدالنية المعلمة بالتكنيشيوم 







   شكرا الصغائكم
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Tenth Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, 
Iraq, Erpil, 12-16 December 2010 


بˇ  ب ئكدذي ب ككضئف لي ة ئكزك لئ ذ ئكعذاى ئكعئسذ كإلزةخخئ ل أة ل  ئك
ذ  ٠٥ -٠١ˇ ئذايكئكعذئفˇ  لا ١ْخيز ٠ْ 


ب  لمةي ة ئألز م هئكخكضئ ب ئزةخخئل ئكايةهلي قئمي ل ب ؤ  خذئز
ة ئكغ  ب مفئيئ  (NORM)غى ةهيئ


 ٤سلمان. و م ٣عبد الحفيظ. م. و د ٢شويكاني. ر. و د ١تكريتي. ص. د
 .، هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق٢وقسم الوقاية االشعاعية ١قسم الهندسة النووية


 . ، جامعة دمشق٣قسم الفيزياء
 . ، اللجنة الوطنية للطاقة الذرية اليمنية٤النفايات المشعةإدارة 


اللجنة الوطنية للطاقة الذرية  -مجيب أحمد سلمان   







النفطية الصناعة نفايات من المتحرر الرادون غاز إصدار دراسة تمت NORM 
  .مختلفين بشكلين إسمنتية وأخرى بيتومينية عينات من


العينات من المتحرر الرادون غاز  انبثاق في فرق هناك أن النتائج بينت وقد 
 بشكل NORM الـ نفايات على الحاوية وتلك الصنعية المنابع على الحاوية


   .بودرة
يتناقص البيتومينية العينات في الرادون غاز انبثاق أن النتائج أوضحت كما 


 أو صنعي منبع كانت سواء( بالنفايات المحيطة العينة سماكة مع طردي بشكل
 مع عكساً  يتناسب الرادون غاز انبثاق فان اإلسمنتية العينات في أما .)بودرة


   .)بودرة أو صنعي منبع( المشعة للنفاية المحيطة الطبقة سماكة
أشعة طيوف قيست حيث الموضوع لهذا الداعمة التجارب بعض أجريت وقد  


 مخمدة كمادة جيد االسمنت أن بينت والتي والبيتومينية اإلسمنتية للعينات جاما
 .الرادون غاز احتجاز في جيد البيتومين بينما غاما ألشعة


 ملخص البحث
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 المشعة النظائر هما أساسيين مصدرين من المؤين لإلشعاع اإلنسان يتعرض
  الصنعية المشعة والنظائر Naturally Occurring Radionuclidesالطبيعية


Artificial Radionuclides . الطبيعية المصادر( الطبيعية المشعة النظائر أما( 
 تكونت أن منذ ألخرى منطقة من تختلف متفاوتة بتراكيز األرض سطح على فتتواجد
 الحياة فيها تكثر أخرى مواقع إلى موقعها من تنقل أو النظائر هذه تتركز وقد .األرض
  الفوسفاتية األسمدة صناعة مثل النووية غير الصناعات بعض بسبب البشرية


Phosphate Fertilizer Industry والغاز النفط وصناعة Gas and Oil 
Industry.  


 من كثير في األول االقتصادي الداعم هي النفطية لصناعةا ان معروف هو وكما
 الطبيعي المنشأ ذات المشعة النفايات لتوليد هام مصدر نفسه الوقت في أنها إال البلدان،


   .النفطية للمعدات الداخلية الجدران على حرشفية رواسب أو وحل شكل على تظهر والتي


 مقدمة
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 المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط والغاز 
 (NORM in Oil and Gas Industry) 


 NORM يعبر الرمز 
 Naturally Occurring Radioactive Materials. 


 المواد المشعة ذات المنشاء الطبيعي. 
 TENORMيعبر الرمز 


 Technical Enhanced Naturally Occurring 
Radioactive Materials. 


  ًالمواد المشعة الطبيعية المعززه صنعيا. 
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  أماكن وجود المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط
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 (scales)حرشفية  sludge)(وحل


  الطبيعية المشعة المواد لخطر فيها العاملون يتعرض التي الصناعات إحدى والغاز النفط صناعة ُتعد كما
(NORM) باطن من المستخرج النفط الطبيعية المشعة المواد ترافق إذ .الصناعة هذه بفعل تتركز التي 


 تكون .خزنه مستودعات أو فصلال ومستودعات النفط نقل ألنابيب الداخلية الجدران على لتتوضع األرض،
   .Sludge كدارة أو Scale حرشفية رواسب بشكل أما التوضعات هذه


و مـــن المعـــروف أن الرواســـب الحرشـــفية النفطيـــة تحـــوي وبشـــكل رئيســـي علـــى عنصـــر 
الذي ينتج عنه غاز الرادون، وهناك مشكلة مطروحة حول طرائـق خـزن  ٢٢٦ -الراديوم


 .النفايات الحاوية على عنصر الراديوم
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 حفظها بغية أو الحقاً  استعمالها عادةإل النفطية المعدات عن الرواسب هذه عادة تزال حيث
  ،اإلنتاج معدالت في انخفاض إلى يؤدي وجودها ألن أخرى مناحي في استعمالها أو


 . معالجة لعمليات بحاجة النفايات من كمية العملية هذه عن وينشأ
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  إدارة النفايات المشعة الناتجة عن الصناعات النفطية
 وترسب وجود آليات دراسة تمت وقد


 منشآت في الطبيعية المشعة المواد
 التأثيرات إلى باإلضافة النفط إنتاج


 في العاملين وسالمة الصحية
 ومنذ .الماضي القرن من الثمانينات


 النفط شركات تنفق الوقت، ذلك
 يدعى ما تطوير على طائلة األموال


 الطبيعية، المشعة المواد إدارة بنظم
 اإلدارة مخطط التالي الشكل ويبين


 .المقترح


 محطة صهر األنابيب المعدنية الملوثة


 الحقن اآلبار المهجوره األنابيب والمعدات الملوثة


 رواسب حرشفية ووحل 


 نثرها أو تمديدها في التربة


 تصنيع أنابيب 


 منتجات معدنية 


 تعبيدها في الشوارع


 الوحل المشع 


 التخلص


 إزالة التلوث 
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 الهدف من البحث


 :يهدف هذا البحث إلى
 
المحس�نة ف�ي تهيئ�ه  إلسمنتيةوخلطات االبيتومين  دراسة جدوى استعمال -۱


) 222Rn( لمنع انطالق غاز الرادون )NORM(النفايات المشعة الطبيعية 
 .  إلى الوسط المحيط أثناء تخزينها والتخلص األمن منها 


 
إجراء مقارنه بين  انبثاق غاز الرادون لكال الحالتين لمعرفة افضلية كل  -۲


  .حالة واختيار االنسب منها
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 (NORM) الطبيعية المشعة النفايات -١
 المزج مع  العينة تجفيف تم ثم .الزور دير في  الحرشفية الرواسب إزالة محطة من العينة إحضار تم


  .)Bq/Kg( النشاطية لقياس  جرام ٢٠٠ منها اخذ .المستمر
   البيتومين تحضير -٢
 درجة إلى البيتومين تسخين تم وقد .المحلية السوق من الصناعي البيتومين مادة على الحصول تم


 . المذيب لطرد مئوية درجة ١٢٥ حرارة
 اإلسمنتية الخلطة تحضير -٣
 الباريت إضافة تمت وقد .للدراسة أخضعت التي العينات جميع في البورتالندي اإلسمنت استخدم  


 .(concrete) اإلسمنتية للخلطة محسنة كمواد الناعم والرمل
   للدراسة مشعة مواد على الحاوية العينات تحضير -٤


   x قطر( متغيرة أبعادها بالستيكية قوالب باستخدام أسطواني شكل هيئة على المشعة العينات صنعت
 . )ارتفاع   xقطر( سم )٢.٥ x ٢.٥( ثابتة أبعادها اسطوانة عن عبارة المركز يكون حيث )ارتفاع
  و١ و٠.٥ تغطي بحيث اإلسمنتية الخلطة أو البيتومين من مختلفة بطبقات الداخلية االسطوانة وتحاط
   .االتجاهات كافة من حولها سم ٢ و ١.٥


 اإلجراءات العملية 
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 تحضير قوالب العينات من البيتومين واإلسمنت   
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بشكل البودرة والمنابع   NORMوضع عينات الـ 
 واإلسمنت البيتومينفي القوالب المصنعة من  الصنعية


 منبع صنعي
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 المراحل النهائية للتحضير العينات


 عينات إسمنتية  عينات بيتومينية
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 ق القياس ائاألجهزة المستخدمة في طر 


 AB-5جهاز


 خلية لوكس


 منظومة قياس غاز الرادون 


 CR-39  9/22/2011 ۱٤ كواشف األثر النووي


اللجنة الوطنية للطاقة الذرية  -مجيب أحمد سلمان   







 )خاليا لوكس (الطريقة المباشرة  : الطريقة األولى 
 :كما يليالزجاجية ومن ثم تم القياس  واضنالعينات في الح توضع


 الرادون قياسات  
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 CR-39األثر النووي اشف كطريقة : الطريقة الثانية 


 معامل من للتأكد استخدامها تم الطريقة هذه 
 .االنبثاق


 عينة شاهد


عينة 
 اسمنت


عينة 
+NORMاسمنت 


عينة 
NORM 


عينة 
+NORMبيتومين 


عينة 
 بيتومين
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 العينات من الرادون غاز انبثاق )١( الشكل يبين
 .بودرة بشكل NORM على الحاوية البيتومينية


انبثاق غاز الرادون من العينات البيتومينية في حالة البودرة الشكل (1-6) : 
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انبثاق غاز الرادون من العينات البيتومينية في حالة المنابع الشكل (2-6) : 
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 الطبقة سماكة زيادة مع ينخفض الرادون غاز انبثاق أن الشكلين كال من يالحظ حيث
   .المشعة بالنفايات المحيطة البيتومين


انبثاق غاز الرادون في ) ٢(الشكل يبين 
 .  العينات الحاوية على منبع صنعي


 نتائج العينات البيتومينية
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انبثاق غاز الرادون من العينات ) ٤(يبين الشكل 
 بشكل بودرة،  NORMاإلسمنتية الحاوية على 


انبثاق غاز الرادون في ) ٥(يبين الشكل  
 .  العينات الحاوية على منبع صنعي


 المحيطة اإلسمنتية الطبقة سماكة زيادة مع يزداد الرادون غاز انبثاق أن الشكلين من يالحظ
 الداخلية العيوب إلى ذلك يعود وربما .البيتومنية العينات عكس على المشعة بالنفايات
  .اإلسمنتية الخلطة تصلب أثناء في المتشكلة


انبثاق غاز الرادون من العينات االسمنتية في حالة البودرة الشكل (3-6) : 
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انبثاق غاز الرادون من العينات االسمنتية في حالة المنابع الشكل (4-6) : 
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 في يزداد الرادون غاز انبثاق ان )٧( الشكل يبين 
 العينة من أكثر )الصنعي المنبع( البيتومينية العينة


   .(cm 1) المتماثلة السماكة ذات اإلسمنتية


مقارنة  انبثاق غاز الرادون بين العينات البيتومينية واالسنتية في عينات  الشكل (5-6) : 
البودرة
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المنابع مقارنة انبثاق غاز الرادون بين العينات البيتومينية واالسمنتية في حالة  الشكل (6-6): 
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 في حالة البودرة منعت انبثاق غاز الرادون بشكل أكثر من االسمنت البيتومينأن مادة  أي


أن انبثاق غاز الرادون يزداد في  )٦(يالحظ من الشكل
أكثر من العينة البيتومينية  )البودرة(العينة اإلسمنتية 


 . (1cm)ذات السماكة المماثلة 


   واإلسمنت ذات السماكة المتماثلةالبيتومين  مجموعةقياس بين المقارنة نتائج 
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  .البودرة حالة عن الصنعي المنبع حالة في اكثر ينخفض الرادون غاز انبثاق ان يالحظ
انبثاق  غاز الرادون من عينات بيتومينية واسمنتية ذات 2سم الشكل (7-6) :
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 واإلسمنت  البيتومين طبقات مختلفة من نتائج القياس بين   
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 )٢(المعادلة رقم  منمعامل االنبثاق بداللة السماكة و المحسوب 
 .  في عينات البيتومين) خلية لوكس( المباشرة لطريقةبا 


 .يضاح انخفاض معامل االنبثاقإ)٢(و  )١( يمثل الشكلين
ـــادة   ـــاضحيـــث يالحـــظ زي ـــة عينـــات  انخف ـــادة الســـماكة بشـــكل ملحـــوظ فـــي حال ـــاق مـــع زي معامـــل االنبث


   .البيتومين الحاوية على بودرة عن تلك الحاوية على منبع صنعي


الشكل (6-8) مخطط نقصان معامل االنبثاق لعينة بيتومينية حاوية 
على نفايات (NORM)بشكل بودرة
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الشكل (6-9)مخطط نقصان معامل االنبثاق لعينة بيتومينية حاوية 
على نفايات (NORM) بشكل منبع
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 )٢(المعادلة رقم  منمعامل االنبثاق بداللة السماكة و المحسوب 
 .في عينات اإلسمنتية ) خلية لوكس( المباشرة لطريقةبا 


   .االنبثاق معامل زيادة يضاحإ)٤( و )٣(الشكلين يمثل
 تلك عن اإلسمنت عينات حالة في ملحوظ بشكل السماكة زيادة مع االنبثاق معامل زيادة يالحظ حيث


 .صنعي منبع على الحاوية


الشكل (6-10) مخطط زيادة معامل االنبثاق لعينة اسمنتية حاوية 
على نفايات (NORM)بشكل بودرة
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الشكل (6-11) مخطط زيادة معامل االنبثاق لعينة اسمنتية حاوية 
على نفايات (NORM)بشكل منبع
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 هو ما من أقل الرادون غاز انبثاق كان البودرة حالة في البيتومين عينات نتائج من نالحظ
  يموت قد ومتاهات فراغات هناك البودرة حالة في ان الي يعزى وهذا  المنبع حلة في علية
 الي مباشرتاً  االنبثاق يحدث المنبع حالة في بينما السطح الي الوصول قبل الرادون غاز


  . البودرة من اكبر المنبع حالة في يكون ولهذا للخروج منفذ عن للبحث السطح
 أعلى البودرة حالة في الرادون غاز انبثاق أن نالحظ  االسمنتية عينات نتائج حالة في أما
 حاجز يعمل ان استطاع االسمنت ان الي  السبب ويعود المنبع حالة في  علية هو ما من


 .المنبع حالة في أقل الغاز انبثاق كان لذلك االسمنتية السماكات جانب الي إضافي
 
   


 مناقشة النتائج
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  العينات من نوعين من الرادون غاز انبثاق في مقارنة في الحظن أخرى ناحية من و
 أن النتائج توضح حيث .بودرة بشكل NORM على الحاوية )إسمنتية و بيتومينية(


 .اإلسمنتية العينة حالة في عنه بكثير اقل البيتومينية العينة من الرادون غاز تحرير
 مشبعة هيدروجينية فحوم يمثل حيث للبيتومين الكيميائية التركيبة إلى دلك يعزى وربما


 بعد اإلسمنتية، العينات في بينما .إسفلتية مواد و ريزينات و حلقية هيدروجينية فحوم و
 فترة وخالل NORM الـ  حول البالستيكية القوالب في اإلسمنتية العجينة صب


 من تماسكها على تعمل وكيميائية فيزيائية وتبدالت تحوالت عادة تحدث التجفيف
 السطح، نحو متجهاً  اإلسمنتية العجينة الماء يهجر ما وغالباً  التبلور، ماء ترابط خالل


 الماء جزيئات كمية زيادة على تعمل مساعدة عملية فهي المنابع ترطيب عملية أما
 بين ما الروابط وزيادة لإلسمنت البلورية الشبكة تماسك زيادة على بدورها تعمل التي


 كمساعد تعمل )تشكليه عيوب( مسامات مشكال والحديد والسيليكات األلمنيوم أكاسيد
   .الرادون غاز هروب على


 )تتمة(مناقشة النتائج 
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 الحاوية للنفايات بالنسبة )وشويكاني تكريتي ( سابقا دراسته تم ما مع متوافقة النتائج وهذه
 يمكن الراديوم نفايات على الحاوي السائل إن النتائج أظهرت حيث الراديوم نظير على


 البولي من بطبقة عزلها يجب اإلسمنتية بالطبقة إحاطتها قبل ولكن باإلسمنت تصليبها
 السائل الراديوم لمنبع المصلب اإلسمنت تفاعل ولمنع أوال الرادون انبثاق من للحد أثيلين


 أنها حيث الدراسة هذه في البيتومينية العينات في يجري ما وهذا العازل، اإلسمنت مع
   .الخارج إلى الهروب الً محاو  العينة ضمن الرادون غاز حركة أعاقة على تعمل


 تخفيف بالضرورة تعني ال بالبيتومين NORM الـ نفايات تهيئة بان ننوه أن يجب ولكن
 منع على البيتومين يعمل بينما .االسمنت مع الحالة هي مثلما غاما أشعة إلى التعرض
 .البيئة إلى الرادون غاز إطالقات
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  اتــوصيـالت
النظائر لتثبيت الطرق افضل من باإلسمنت المشعة النفايات تهيئة عملية تعتبر 


 في ويمكن .البيئة على والحفاظ الخارجي الوسط إلى انتقالها من للحد و المشعة
 اإلشعاعي تفككها نواتج بإطالق باإلسمنت الممزوجة المشعة للنفايات الحاالت بعض


 البد الحالة هذه وفي ،رادون – راديوم الثنائية في الحال هو كما المحيط الوسط إلى
  :يمكن حيث االنطالق هذا مثل تمنع اإلسمنتية الخلطة مع إضافات وجود من


 الحد اجل من )بوليميرية أو حصوية مواد( اإلسمنتية للخلطة محسنة مواد استخدم -١
 .الرادون غاز تسريب على تعمل التي التشققات وجود من


 )قوالب( صنعيه منابع تشكيل عبر NORM نفايات من التخلص كان حال في -٢
 هذه في االسمنت من الصنعية المنابع باختيار يوصى . البيتومين او االسمنت من


 .دراستنا نتائج هأظهرت ما حسب ،البيتومينه الصنعية المنابع من ألفضليةل الحالة
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والمسارات الرادون غاز تركيز( األولية الشروط تحديد يمكن مستقبلية دراسات وفي  
 في عليها يعتمد عالقات إيجاد يمكن وبالتالي ،)فيك( االنتشار معادالت لحل )والزمن
 العينات لكل D االنتشار لمعامل تقريبية قيم إلى للوصول )Fitting( النتائج مالئمة


 إلى المشع النظير انتشار يمنع فيزيائي حاجز ليكون البيتومين مع والمقارنة المدروسة
 .حادث أي حدوث حال في البيئة


بشــكل عــام، فانــه مــن االفضــل اســتخدام عــدة  NORMمــن نفايــات اذا اريــد الــتخلص  -٣
 .ثانية من اإلسمنتثم التغليف بطبقة البيتومين  مناولى  الطبقةطبقات حيث يكون 


 )تتمه( اتــوصيـالت
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 إصغائكم لحسن وشكراً 
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_The Italian Radioisotopes Production Laboratories (IRPL) 
was designed for production of radioisotopes, sources, 
labeled compounds, kits for medical and industrial and 
temporary storage, packing and shipping of the above 
mentioned radiation sources. 
_Because of second Gulf war, all the nuclear facilities and 
sites in Iraq were destroyed. Al-Tuwaitha site is the 
largest nuclear site where the Italian Radioisotopes 
Production Laboratories was one of its nuclear 
facilities. This situation has caused: 
*An area of uncontrolled radiological and other 
hazardous. 
*Unsuitable contaminated building 


 







 The Project Management Plan (PMP) for 
decommissioning the Italian Radioisotopes 
Production Laboratory illustrates the necessary 
activities for site preparation, radiological 
characterization, safely removing the rubble and 
scrap from the project site and then dismantling 
the remaining constructions of the Radioisotopes 
Laboratory, which includes the following: 


1- Two concrete hot cells as shown in figure(1) , 
2- One metallic chimney as shown in figure(2) , 
3- Four storage tanks (for radioactive liquids waste            


underground at level -3.855m) as shown in figure 
(3). 


  
 















Figure(3): The four radioactive liquid waste 
 storage tanks at level -3.8m 







The decommissioning process consists of the following three stages: 
-)1Stage ( 


contaminated scrap and -Removing all the contaminated and non 
rubble within the project site. 
According to Radiological Plan the job will include, characterization 
of rubble and metallic scrap, physical segregation and relocation 
of the clean scrap and rubble and the radioactive and 
contaminated waste. 


–) 2Stage ( 
Characterization of the two hot cells and the chimney and then, 
dismantling them, segregation and relocation all the waste. 


-)3Stage ( 
Characterization of the liquid waste in the four storage tanks, 
draining the liquid waste, then dismantling the four storage tanks 
and all their equipments after that  demolition their rooms which 
are in the basement level -3.855 m. 


 







The Italian Radioisotopes Production Laboratory located at Al-
Tuwaitha Nuclear site, 20  Km south Baghdad. 


1-Facility Description 
This laboratory deals with materials (which have been irradiated in 


research reactors). 
There were two types of shielded hot cells 
1-Two concrete shielded hot cells SC-9 (for 100 Ci Co60 source of wall 


thickness 90 cm) and SC-10 (for 100 KCi Co60 source of wall 
thickness 125 cm) of very high beta/gamma activity   . 


  2-Twenty one lead shielded hot cells of high beta/gamma activity.     
         


 







Building Description 
The building covers a ground surface area around 2500 m2 and consists of 


three floors: 
Ground floor, 
First floor and 
Second floor. 
On the ground floor there are cold and hot areas. The cold areas are used 


for offices, dressing rooms and services. The main entrance is on the 
west side of the building, and then there is a corridor for going to the 
cold offices, to the general services room and to the cold change 
rooms. 


In the hot area of ground floor there are: 
The health physics room where all the control and alarm panels are 


installed, 
The decontamination room equipped with showers and washers, 
The packing and shipping room for sealed sources with a store for 


temporary storage, 
The waste disposal room where there are the underground tanks for 


collecting liquid wastes. 
  


 







On the first floor there are the operative areas i.e.: 
Laboratories for radioisotopes manipulation, where the shielded cells, 


glove-boxes and radiochemical hoods are installed; 
Chemical laboratories for the preparation of chemical compounds to 


be used in the radioisotopes production processes; 
Decontamination room, small components maintenance workshop, 


auxiliary chemical and electrical laboratories, sterilization room, 
counting room and offices. 


Target load corridor, hot galleries for cells loading, unloading and 
maintenance, hot corridors where the entrance doors of the 
laboratories. 


On the second floor there are fans room, filters rooms and filter   
storage room  


The sketch of the first floor in figure (4) shows the two hot cells SC-9 
and SC-10 and the different laboratories. 
 







Figure (4) sketch for the first floor. 







The Italian Radioisotopes Production Laboratory 
(IRPL) Site is currently part of the restricted area at 
Al-Tuwaitha site. 
After decommissioning of this nuclear facility Site, it 
can be released for unrestricted use.  
The end result will be to demonstrate the clearance of 
the Italian Radioisotopes Production Laboratory 
Site from the contaminated constructions (the two 
hot cells, the metallic chimney and the four liquid 
waste storage tanks), radiological, chemical and 
other hazards. This is the desired end point. 


 







Stage-1 goals can be achieved through the following main activities;  
Project management, 
Site preparation,  
Radiological survey, 
QA and documentation and 
Waste relocation and storage. 
These main activities will be subdivided into workable tasks as shown 


in the figure below: 


 







 
 


IRPL WORK BRAKEDOWN 
STRUCTURE 


Project 
Management 
Activity 


-Preparation of 
detailed tasks 
-Follow up and 
tracking progress 
and milestones 
- Ensuring       
resources are 
provided 
-Managing the 
decommissioning 
Plan 


Site 
Preparation 
Activity 


-Fencing  
-Access control 
-Water supply 
-Electricity 
-Offices 
-Relocating 
area 
assignment 


Radiological 
Characterization 
Activity 


-Scoping 
- Marking 
-Identification 
-Characterization 
- Final survey 


Q.A & 
Documentation 
Activity 


-Monitoring of 
work plan 
implementation 
- Resolve non- 
conformance 
- Assessment 
- Data 
verification 
and validation 
- Record         
keeping 
-Auditing 


Waste 
Storage 
Activity 


preparation of 
waste storage 
tasks: 
-segregation 
-accumulation 
-minimization 
-put into 
container 
-relocate into 
storage 







All relevant hazards (e.g. sources of harm) to workers, the 
public and the environment should be considered in the 
decommissioning, including: 
    Security,   
    chemical hazards, 
    asbestos, 
    dust hazards, 
    animals, 
    moving objects, 
    sharp edges, 
    electrical shock hazards,   
    fire hazards and   
    working at height. 


  
 







It is expected that the execution period will take 
approximately twenty four months 
commencing from the first of January 2010 and 
ending on the 31st of December 2011. 
A detailed project schedule is included in table 
below. 
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 2010 
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Task name ID 


Site Preparation 
Activity 


A 


Radiological 
characterization 


B 


Waste storage 
Activity stage-1  


C 


Dismantling hot 
cells & chimney  


D 


Dismantling storage 
tanks 


E 


Final Survey F 
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INTRODUCTION 
 It is common knowledge that X-ray examinations 


involve a certain risk for the examinees due to their 
exposure to ionizing radiation.  
 
 


 Especially children are more vulnerable to radiation 
exposure compared to adults because their cells, tissues 
and organs have higher radio sensitivity, and they have 
a longer time to live, thereby enabling the effects to 
manifest. In addition, the chances of repeated 
examinations are higher with pediatric patients   







INTRODUCTION 
 Chest X-ray examinations are frequently 


performed on patients compares with others X-
ray examinations. 


  
 The chest x-ray is one of the lowest radiation 


exposure medical examinations performed 
today . In recent years concern has been raised 
over the hazards of exposure to small doses of 
ionizing radiation.  







INTRODUCTION 


 The probability of a fatal cancer being induced in 
an individual patient from a single x-ray 
examination, although small, is dependent on the 
age of the patient and the type of examination. 
 


 It is important that the radiation dose to children 
arising from diagnostic medical exposure is 
minimized.  







INTRODUCTION 


 To assess the probability of health detriment from low 
doses of ionizing radiation, the International Commission 
on Radiation Protection (ICRP) proposed a theoretical 
quantity in 1975 that was first named effective dose 
equivalent and became known as effective dose (ED) in 
1990. 
 


 The most appropriate method for ED calculations is the 
Monte Carlo simulation of the radiography accompanied 
by measurements of entrance surface dose (ESD) or dose 
area product (DAP).  







MATERIALS AND METHODS : 
 This study was carried out in the 4 hospitals in Erbil city, 


Al-Jmhore Hospital (JH), Rzgary Hospital (RH), Heart 
Center Hospital (HCH) and Nanakely Hospital.  


 4 X-ray machines where used in this work as described 
in Table (1).  


 For 80 patients ,the age(1-15)year, sex, weight, height, 
thickness and technical parameters (Tube Voltage KVp, 
current-time product mAs, FFD) were recorded. 


Hospital Examination Filtration  
Al (mm) 


Made 
in 


Serial 
No. 


Model 
No. 


 
Instruments 


(JH) Chest X-ray 1.6 Germany S 0054 S60L 1P5526087  Siemens 


(RH) Chest X-ray 1.0 China 1224997 4803404 Siemens 


(HCH) Chest X-ray 1.6 Japan 47350HL4 2226680 Silhouette VR 


(NH) Chest X-ray 2 Italy 20035-ISSO  R 302/A Sedecal Ralco  







MATERIALS AND METHODS : 


 The Entrance Surface Dose (ESD) for each patient involved in 
chest X-ray examination calculated indirectly by using a suitable 
detector (ionizing chamber) to measure air kerma (in mGy) at 1m 
focus-detector distance for different KVp setting. Dividing the 
resulting dose by the applied mAs to get mGy/mAs and plotting 
these values against the KVp, as shown in the Figures (1,2,3,4)  


 From these curves one determines  for a given KVp and mAs the 
air kerma at 1m AK(100). The ESD can be calculated using AK(100)  
by using the following equation: 


 


 
 


 In this study the Monte Carlo simulation was performed to 
estimate effective dose (ED) by using PCXMC Dose Calculation 
software version 1.5.2 copyright STUK 2004.  
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Table (2): Mean value for male patients characteristics and exposure 
parameters from chest X-ray for children age (1-15) years 


 
BMI (kg/m2) B.T (cm) FFD (cm) mAs KVp Hospitals 


0.00060± 0.00060 13 
(11-17) 115 15.35 


(12.5-18) 
57.6 


(55-65) JH 


0.00161±0.00024 14.8 
(12-19) 190 12.22 


(11-16) 
62.65 


(58-66) RH 


0.00161±0.00025 15.1 
(12-19) 


191 
(190-200) 


10.75 
(10-12.5) 


67.5 
(64-79) HCH 


0.00184±0.00056 15.2 
(10-25) 150 3.12 


(2-8) 
76.2 


(59-95) NH 


Table (3): Mean value for female patients characteristics and exposure 
parameters from  chest X-ray for children age (1-15) years 


 
BMI (kg/m2) B.T (cm) FFD (cm) mAs KVp Hospitals 


0.00184± 0.00047 15.7 
(11-28) 


118 
(115-120) 


14.6 
(10-20) 


57.8 
(55-60) JH 


0.00168±0.0004 15.1 
(11-20) 


193 
(190-200) 


13 
(10-18) 


63.23 
(61.5-65) RH 


0.00192±0.00047 17.5 
(13-23) 


186 
(170-200) 


11.3 
(8-12.5) 


68.8 
(62-78) HCH 


0.00183±0.00044 16.5 
(12-23) 150 2.7 


(2-3.2) 
80 


(69-87) NH 







Result and discussion 


Table (4): Mean value ±SD for ESD & ED of the patients was used  
chest X-ray examination for age (1-15) years 


 Female  Male  
Gender 


Hospitals 
ED (µSv) ESD (mGy) ED (µSv) ESD (mGy) 


17.69±5.72 0.1451± 0.0314 42.08± 4.54 0.1548± 0.0243 
JH 


67.75± 13.56 0.5166± 0.1148 60.02± 17.11 0.4730± 0.0629 
RH 


12.44± 2.92 0.1400± 0.0350 41.48±7.24 0.4056± 0.0491 HCH 


44.03± 12.879 0.3237± 0.1050 47.69± 26.71 0.3840± 0.3035 
NH 







Result and discussion 


    A wide distribution of doses has been obtained. The reasons can 
be:  
patient size or (BMI kg/m2), performance of the equipment and  
Processors, exposure factors. 
     From table (4) we show that  the HCH recorded the low value of 
ED, the  reason of this can be attributed to the use of low tube 
current time (mAs) And high voltage (KVp), with low value BMI 
show the table (2) and (3). 
But the result vice versa from RH was recorded the high value of 
ED. 
  
 
 







Figure (5): Organs dose for chest X-ray examination for male patient in 
(JH, RH, HCH, NH) 
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Figure (6): Organs dose for chest X-ray examination for female patient in 
(JH, RH, HCH, NH)   
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Conclusions )المقترحات(   
تهدف الوقاية من االشعاعات المؤينة اساسا الى حماية االنسان 


و تقليل المخاطر الناجمة عن التاثيرات االشعاعية و تطبيق 
تعليمات الوكالة الدولية و عدم التجاوزعلى حدود الجرعة 


 :المعتمدة و تقليل الجرع الى اقل ما يمكن 
 :ومن مالحظاتنا اثناء العمل نقترح ما يلي 


تحديد قيم التعرض المناسبة لكل فحص باسس عملية و 1.
 .تثبيت عند كل جهاز اشعة


حصر الحزمة الشعاعية للجزء المواد فحصه و استخدام 2.
 .التدريع لالعضاء االخرى و الحساسية من الجسم


 
 







Conclusions )المقترحات(   


اجراء اختبارات توكيد الجودة لكافة اجهزة االشعة السينية 3.
 .دوريا


 اجراء المسح الشعاعي الشامل لموقع اجهزة االشعة4.







Thank you for your Attention  
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دراسة االكسده الفوقيه للدهون وفيتامينات 
الجسم وعالقتها بقصور وفرط الغدة 
 الدرقيه







 :  الخالصة
أن نقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية وهو مصطلح عام يطلق على         


الالزم ألنسجة الجسم ويحب آن تكون  T4والـ  T3نقصان في تركيز الـ 
 .  في األشخاص البالغين األصحاء%) ۰.۸(إلى %) ۰.٥(نسبته بين 


أن األكسدة الفوقية للدهون لها دور في أمراض عدة أما نتيجة للمرض اوسبب   
أن مرضى الخلل في الغدة الوظيفية المتضمن قصور فرط الغدة الدرقية .فيه


 .سيتم التحري عنها في هذه الدراسة 
يتم قياس فيتامينات الجسم  ومالون ثنائي االلدهايد كدوال لعملية األكسدة   


)  ۱۰۰(للدهون في أمصال مرضى قصور الغدة الدرقية ،وتتم  الدراسة على 
مريض لتعين العالقة بين الخلل في فيتامينات الجسم وبين النقص هرمونات 


عينة ضابطة واعتمدت كعينات غير مرضية ) ٤۰(الغدة الدرقية وتم اختيار 
 .وتم إجراء جميع الفحوصات لهم 







 :المقدمة 
 
الغدة الدرقية هي جزء من جهاز الغدد الصم وتعد من أكبر الغدد المتخصصة في وظيفتها داخل  


 .الجسم
تفرز الغدة هرمونات تحوي على اليود وتتحكم في عمليات االيض خالل مدة حياتنا كما وأنها تنظم 


درجة حرارة الجسم وتقوم بتنظيم ايض البروتينات والدهون و الكاربوهيدرات في جميع 
الخاليا، كما تنظم إفراز هرمونات النمو ونضوج العضالت الهيكلية وضربات القلب، ومن 


 :وظائف الغدة الدرقية المهمة  
 .  تحفيز نمو الجهاز العصبي المركزي


 .تحفيز تخليق العديد من األنزيمات
أن عمليات االيض التي ُتنَظم بفعل هرمونات الغدة الدرقية تعتمد اعتماداً كلياً على وفرة اليود في   


   -:وتشمل هرمونات الغدة الدرقية على نوعين من الهرمونات  )  ۱(الغذاء
تخلق هذه ) ثالثي ايودو الثايرونين T3(، و)رباعي ايودو الثايرونين T4(هي الثايروكسين 


الهرمونات في الغدة الدرقية بفعل إضافة اليود واتحاد جزيئتين من الحامض االميني الثايروسين 
. 







هذه الهرمونات هي الوحيدة التي يدخل في تركيبها اليود والتي لها وظائف 
 ).۲(فسلجية مهمة في الفقريات


أن الوظيفة الوحيدة المعروفة لهرمونات هي تنظيم معدل االيض أال أن   
الميكانيكية على مستوى جزيئي غير معروفة لحد أالن، أن عملية التنظيم 


 .  في األشخاص األصحاء T3إلى  T4هذه تعتمد على معدل سرعة تحول 
لتر و /نانومول) ۱٥۰-٦۰(هي  T3و  T4أن النسبة أو التركيز الطبيعي لـ 


 T4من الـ %) ۹۹(أن أكثر من . لتر على التوالي/نانومول) ۱.۰-۲.۹(
 (α-globulin)كلوبيولين -αيكون مرتبطاً مع البروتين وخاصة  T3و 


 Thyroxine bindingوتسمى الكلوبيولينات المرتبطة بالثايروكسين 
globulin (TBG) وجزء قليل منها مرتبٌط مع االلبومين. 


هي  T4و  T3وان الجزء الضئيل المتبقي والذي يكون حر في هرمونات 
 ).٤(التي تكون فعالة من الناحية الفسلجية


مايكرو غرام ) ۱۰(إلى الدورة الدموية بمعدل  T4و  T3تتحرر هرمونات 
T3  ۱۰۰(و ( مايكرو غرامT4  يومياً وان أنتاجT3  يبلغ)مايكرو ) ۲٥


 ).٥(في األنسجة المحيطية T3إلى  T4غرام وذلك عن طريق تحويل 
  







يحدث هذا التحول في مناطق مختلفة من الجسم إال انه يحدث بصورة رئيسية في 
بفعل أنزيمات إزالة اليود  T3لتتحول إلى  T4الكبد إذ تزال ذرة اليود من 


(Deiodinase))إن إفراز الكمية المضبوطة من الهرمون يجب أن يتم ) ٦
في جميع األوقات وذلك لتنظيم فعالية العمليات االيضية داخل الجسم وألجل 


الوصول إلى هذا فأن ميكانيكية التغذية المرتدة تعمل بوساطة غدة تحت المهاد 
(Hypothalamus)  ومن الفص األمامي للغدة النخامية(Anterior 
pituitary gland)  لتنظيم معدل إفراز الغدة الدرقية بفعل ميكانيكية مختلفة


 Thyroidحيث أن الفص  االمامى  يفرز الهرمون المحفز للدرقية 
stimulating hormone (TSH)  والذي يعمل على زيادة إفراز


هرمونات الدرقية وان إفراز األخير يعتمد على تركيز هرمونات الغدة الدرقية 
في الدورة الدموية كما وان تأثير هرمونات الغدة الدرقية تعمل على تقليل 


إلى  T3بفعل التغذية المرتدة السالبة وذلك بارتباط  (TSH)إفراز هرمون 
وينشأ الخلل في الغدة ) ٤. (مستقبالت خاليا الفص األمامي للغدة النخامية


  .الدرقية عن طريق النقص أو الزيادة في إفرازاتها
 







هو من حاالت الخلل  Hyperthyroidismأن فرط إفراز الغدة الدرقية  
التي تصيب الغدة الدرقية والذي ينتج عنه زيادة في إفراز الهرمونات 


ونقص ) الهدمية(ويشخص عن طريق زيادة العمليات االيضية 
في معظم مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية يزداد حجم ) . ۷(الوزن


الغدة الدرقية بمقدار مرتين أو ثالثة عن الحجم الطبيعي ويزداد إفراز 
 .هرمونات الدرقية بمرات عديدة


في البالزما  T4و  T3عند مرضى الفرط في إفراز الدرقية يزداد تركيز  
ويبدأ بالزيادة أوال وفي  T4يكون اكبر من الـ  T3وان تركيز هرمون 


 ).  ٤(يزداد فقط T3بعض الحاالت النادرة تركيز 
 Hypothyroidism كماان مرضى القصور في إفراز الغدة الدرقية


 T3 الحر و T4في البالزما وتقل تراكيز  TSHتزداد عندهم نسبة الـ 
)۳  .( 







 أهداف البحث


 
 إيجاد أمكانية اعتبار المالون ثنائي االلدهايد كدليل كيموحيوي


 .لمرضى الخلل الوظيفي للغدة الدرقية
 إيجاد العالقة بين مستويات فيتامينات الجسم  ومستوى الـMDA 


 .عند مرضى الخلل الوظيفي للغدة الدرقية







 طريقة العمل
 


تم جمع نماذج دم ألشخاص أصحاء غير مصابين بأية أمراض والبالغ  
 .سنة) ٦۰-۱۸(شخصاً وكانت أعمارهم تتراوح بين ) 60(عددهم 
نموذج لمرضى القصور في إفراز الغدة الدرقية في المركز ) ۱۰۰(ثم جمعت 


وكانت )  مستشفى الكندي(التخصصي إلمراض الغدد الصم والسكري 
 كذالك عند مرضى الفرط في إفراز الدرقية. سنة)٦۰-۱۸(أعمارهم بين 


مل من الدم تم وضعها في أنابيب جافة ونظيفة ) ۱۰(تم سحب من كل مريض   
 ۳۰۰۰دقائق ثم ُيعِمل له طرد مركزي ) ۱۰(م ولمدة  ْ)۳۷(ويترك بدرجة 


 .(Serum)دقائق، للحصول على مصل الدم ) ۱۰(دقيقة لمدة /دورة
إن  MDAطريقة تقدير مستوى األكسدة في مصل الدم بمقدار مايتكون من   -۱


المالون ثنائي االلدهايد هو من النواتج الثانوية لألكسدة الفوقية للدهون فان 
قياس هذه المادة يعطي انطباعا عن مستوى األكسدة واستخدمت طريقة لونية 


تعتمد على التفاعل بين مركب حامض الثايو بار بتيورك والمالون ثنائي 
 ) .532nm)۸االلدهايد ليغطي مركبا لونيااعلى امتصاصية له في


 







      HPLCفي مصل الدم بتقنية   (A,C,E )قياس فيتامين -۲
 Deleen(  باستخدام الطريقة المحورة من  Eتم قياس فيتامين 


heer) ( حيث تم تحضير محلول مانع األكسدة والمحلول القياسي
ماء مقطر )  1(% ميثانول  ) 99(%باستخدام طور متحرك 


 ) .ODS)  (C-18  )۹نوع العمود ,  nm287بطول موجي 
ف استخدم الطور المتحرك بإذابة صوديوم اسيتيت  Cأما فيتامين 


وثبت الطول  6عند   pHفي الماء المقطر وبضبط (EDTA)و
 .)۱۰(وباستخدام نفس العمود  nm254ألموجي عند 
) 1(%ميثانول ) 99(% استخدم الطور المتحرك Aكذلك فيتامين  


 ) .۱۱(وبنفس العمود   nm 330ماء مقطر بطول موجي







 النتائج والمناقشة
  


في مصل دم مجاميع الدراسة الثالثة أن   (MDA)لمستوى المالون ثنائي االلدهايد ) ۱(يبين جدول 
 هناك  زيادة   معنوية 


عند مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية مقارنة بمجموعة السيطرة من األصحاء كما أن هناك     
عند مرضى القصور في  MDAفي مستوى الـ  P>0.05انخفاضاً غير معنوي وبمستوى داللة 


 MDAإفراز الغدة الدرقية مقارنة بمجموعة السيطرة من األصحاء إذ كانت قيم معدالت الـ 
  ± ٥.۲٥۲(واالنحراف المعياري عند مجاميع مرضى الفرط والقصور ومجموعة السيطرة 


 حيث.على التوالي) ۱۰.۷۸۷ ± ۰.٤۸۹۸(و ) ٤٤۳۷.۹ ± ۰.۸٥(، ) ۳۷.۰۷۳
أن عملية األكسدة الفوقية للدهون هي ظاهرة طبيعية تحدث بصورة مستمرة وبمعدالت قليلة عند جميع 
األشخاص ومن نتائج هذه العملية هو أنتاج نواتج الديهايدية وحوامض شحميه حرة والمالون ثنائي 


الذي تم قياسه في هذه الدراسة يعد كدليل كيموحيوي لعملية األكسدة في  MDAااللدهايد 
، لقد أثبتت الدراسات بأن مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية تحدث عندهم حالة )۱۲(الدهون


زيادة في معدالت االيض مما يؤدي إلى إنتاج سريع للجذور الحرة أال انه ليس هناك داللة واضحة 
على أن الزيادة في هرمونات الغدة الدرقية هي التي تحث عملية األكسدة الفوقية للدهون وخاصة 


كماأجريت العديد من ا لدراسات  على بعض الحيوانات المختبرية وقد ).۱۳(في بعض األنسجة
أوضحت بان عملية التحلل السكري البطيء في العضالت وال يقصد تلك العضالت التي يجري 


فأنها تؤدي الى زيادة في الدليل ) القلب وال في الكبد(بها عملية التحلل السكري السريع 
 ).۱٤(الكيموحيوي لألكسدة







يصاحبها زيادة  T4و  T3بما أن الزيادة في هرمونات الغدة الدرقية 
في عمليات االيض وخاصة عملية التحلل السكري لذا فان تأثير 
األكسدة يبدو واضحاً في الكبد والقلب والعضالت الهيكلية عند 


 .مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية
آن تأثير األكسدة يؤدي إلى حدوث ضرر في انسجة العضالت والذي 


وهو عادًة يتواجد بكميات  CKبدوره يؤدي إلى تحرر إنزيم الـ 
 . كبيرة في العضالت الهيكلية







يوضح المعدل واالنحراف المعياري لمستوى المالون ثنائي االلدهايد ):  ۱(يبين جدول  
(MDA) في مصل دم مجاميع الدراسة الثالثة. 


 العدد المجاميع
MDA 


 )DL/نانومول(
 SD ±المعدل 


P 


A 60 0.48 ± 10.78 


B 50 5.25 ± 37.07 P<0.001 


C 50 0.85 ± 9.44 P>0.05 


  







بالنسبة ) C(انخفاض في مستوى تركيز فيتامين ) ۲(يبين جدول    
 .   للمرضى مقارنة مع قيم السيطرة 


من الفيتامينات الذائبة في الماء ) C(على الرغم من أن فيتامين    
بشكله الفعال  E)(فأهميته تأتي من ناحية الحفاظ على فيتامين 


كما وجد بعض الباحثين  الذين درسوا  التركيز ) ۱٥(المختزل 
والحالة التاكسدية لالسكوربيت أن قيمته اقل بكثير  عند المرضى 


منه في األصحاء الن معظم  لالسكوربيت وجد على شكل مؤكسد   
  . 







 
يحدد معدل االنحراف القياسي والمعدل ومستوى الداللة لتركيز ) ۲(جدول  


 ) C(فيتامين 
 . عند المجاميع الثالثة


 Mean T (mg/dL) (Vit-C)معدل  S.D± العدد المجاميع


A 
60 0.98 1.98 --- 


B 


50  0.42   0.83 P<0.001 


C 
50 0.21 0.91 P<0.001 







تأثيرات مختلفة في الجهازين المناعي  Eو Cو Aأوضحت النتائج   بان للفيتامينات 
وهذا   يفسر في ضوء كون هذه الفيتامينات هي من مضادات األكسدة . والوراثي  


)Anti-oxidants) (۱(وان المـؤكسدات )  ٦Oxidants ( مـن العوامل المؤثرة
 ) .  17(في فعالية الجهاز المناعي وباتجاه تثبيط وظائفـه  


يؤثر في معظم جوانب وظائف الجهاز المنـاعي،    Cتشير الدراسات بان فيتـامين 
حيث اقترح بان هذا الفيتامين ). 18(وان انخفاضه يؤثر في وظيفة هـذه الخاليا 


ودهون األغشية الخلوية  ) Plasma lipids(يوفر الحماية لدهون البالزما 
)Membrane lipids (التداخل في : من فعل المؤكسدات من خالل ثالث آليات


ويعزز ) Prostglandins(بناء نيوكلوتيدات الخلية وبناء البروستوكالندينات 
أن آالليات األنفة الذكر تدخل ). Cytokines) (19(إنتاج الحركيان الخلوية 


مشموال فيها  Cضمن المحصلة العامة لفعالية الجهاز المناعي وإذا كان فيتامين 
فهذا يفسر النتائج االيجابية التي أشارت إليها الدراسة الحالية، لكن يبقى مجال 


على  Cالبحث مفتوحا لدراسة اآللية أو اآلليات التي من خاللها يعمل   فيتامين 
 .  تعزيز فعالية الجهاز المناعي


بالنسبة  للمرضى مقارنة مع  )E(انخفاض في مستوى تركيز فيتامين ) ۳(يبين جدول 
 قيم السيطرة 







 )۳(جدول  
 )E(يحدد معدل االنحراف القياسي والمعدل ومستوى الداللة لتركيز فيتامين  


 .عند المجاميع الثالثة 


 Mean T (mg/dL) (Vit-E)معدل  S.D± العدد المجاميع


A 
60 0.16 1.24 --- 


B 
50 1.40 0.872 P<0.001 


C 
50 5.80 0.751 P<0.001 







تؤكد أهميته في المحافظة على وظيفة الجهاز المناعي، وهو األخر من مضادات  
حيث وجد بأنه من مضادات األكسدة الذائبة في دهون غشاء ). 20(األكسدة 


لقد تم التوصل لهذا االستنتاج من ). 21(الخلية والذي قد يتأثر بالمؤكسدات 
، حيث وجد بأنها تتصاحب مع  Eخالل دراسات حاالت نقص فيتامين 


  (22)انخفاض في إنتاج األضداد من الخاليا اللمفاوية 
في الدم واإلصابة بالبكتريا في  Eلذلك وجد عالقة عكسية مابين مستوى فيتامين 


ساهم في تحسين فعالية  Eاألشخاص المسنين، وان إعطائهم جرع من فيتامين 
إما آلية تأثير هذا ) ۲۳(الجهاز المناعي في القضاء على هذه اإلصابات 


الفيتامين في الجهاز المناعي، فقـد اقترح بأنه يعمل على تثبيط احد عوامل 
، حيث انـه يعـد  NF-KBوالمسمى ) Transcription factor(االستنساخ 


 )   Interlukin-1  )۲٤عامال مؤثرا في إنتاج الخاليا للـ 
بالنسبة للمرضى مقارنة ) A(انخفاض في مستوى تركيز فيتامين ) ٤(يبين جدول 


 مع قيم السيطرة







 )٤(جدول 
 )  A(يحدد معدل االنحراف القياسي والمعدل ومستوى الداللة لتركيز فيتامين 


 .عند المجاميع الثالثة


 Mean T (mg/dL) (Vit-A)معدل  S.D± العدد المجاميع 


A 
60 10.2 69.8 --- 


B 
50 11.8 44.6 P<0.01 


 C 
50 15.3 35.50 P<0.001 







بأنه  يمتلك القابلية على التحفيز المناعي    إال أن الدراسات في هذا المجال كانت  Aفقد لوحظ فيتامين   
يعمل على تعزيز فعالية الجهاز المناعي ومن  Aعلى األشخاص المسنين والتي أوضحت بان فيتامين 


على ) Interlukin-2(ومستلمات ) CD4+ Cell(خالل تأثيره في الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة 
إضافة إلى ذلك فقد لوحظ  Natural killer cellsسطح الخاليا  وكذلك الخاليا القاتلة الطبيعية 


 عالقة ايجابية
والتي عادة ماتكون مستحثة ). ۲٥(في مجرى الدم وعدد خاليا وحيدة النوى   Aمابين مستوى فيتامين 


بالملوثات البيئية التي يتعرض   لها اإلنسان خصوصا في العراق وعلى مدى العقدين الماضيين لذلك 
لقد تناولت العديد من الدراسات . هل يمكن تحصين اإلنسان بهذه الفيتامينات ضد اإلصابة بالسرطان


تعمل هذه الفيتامينات على ) ۲٦(هذا الموضوع وتكاد تتفق مع بعضها البعض في مقدمة واحدة هي  
وعند . هي من مضادات األكسدة Eو  Cو  Aحماية الكائن فقد تمت اإلشارة فيها إلى إن الفيتامينات 


العودة إلى فعالية الجهاز المناعي نجد إن خاليا الدم البيض السيما الخاليا البلعمية تسيطر على 
و  NOاإلصابات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية من خالل تحطيمها كيميائيا بعض المؤكسدات مثل 


O2 وH2O2  أن هذه المؤكسدات تحمي الكائن الحي من الهالك نتيجة اإلصابة، إال أنها يمكن أن ،
، )Genetic Mutation(للمادة الوراثية يتمثل بهيئة طفرة وراثية ) Damage(تحدث ضرراً 


في عملية تسرطن الخلية، إال أن وجود مضادات األكسدة ) أو الطفرات(ويمكن أن تساهم هذه الطفرة 
آن المؤكسدات األنفة الذكر يطلق عليها أيضا الجـذور ) ۲۷(يساهم في منع ذلك ) مثل الفيتامينات(


، وان هذه الجذور يمكن أن تتكون داخل الجسم بفعل المطفرات البيئية  Free radicalsالحـرة 
في الخاليا، كما تعمل أيضا على ) RNA(و ) DNA(والتي لها القابلية على إحداث الضرر في  


 .  تثبيط بعض اإلنزيمات من التفاعل مع األحماض األمينية







 Eو  Cو  Aوفي هذا الصدد افترضت آليات حياتية والتي تدعم بان الفيتامينات 
حيث . يمكن آن تقلل من الطفرة الوراثية وبالتالي يمكن أن تقلل تسرطن الخاليا


يمنع الضرر في دنا الخلية المستحث بالجذور الحرة من  Aلوحظ بان فيتامين 
خالل التداخل مع عملية ايض المطفرات الكيميائية إضافة إلى ذلك فان فيتامين  


A له تأثيرات مباشرة على نمو)Growth ( وتمايز)Differentiation ( الخاليا
، وبالتالي فهو قد يعمل مضاد لمراحل التظفير )(Epithelial cellsالظهارية 
أما في مجال التسرطن، فان الفيتامين يعمل على )  Antagonist(الوراثي 


، وان مثل هذا )Gap-junction communication(تعزيز الترابط الخلوي 
وبالتالي يمنع ) Clonal expansion(التعزيز يقلل من التوسع االستنسالي


 ).   ۲۸(التسرطن 
مثـل ) Carcinogens(، فهـذا يمنع تكـون المسرطنات  Eأما فيتامين 


nitrosamines  إضافة إلى قدرته في تعزيز المناعة الخلطية والخلوية وبالتالي
والذي يقوم  Cيمكن أن يحطم الخاليا المتسرطنة  ويشاركه في الفعل فيتامين 


أن نتائج الدراسة الحالية  .)Scavenge free radicals(بكسح الجذور الحرة 
 .  تدعم ماتقدم خصوصا أذا ما آخذنا بنظر االعتبار الفعل التازري لهذه الفيتامينات
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 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
 ٢٠١٠/ ١٢/ ١٦-١٢:جمهورية العراق  –اربيل 







 لتزايد نظراً  المؤينة اإلشعاعات من بالوقاية البشرية تهتم
 على ضرر من تسببه ولما اليومية حياتنا في مصادرها


 الوقاية متطلبات أهم من ولعل .به المحيطة والبيئة اإلنسان
 اإلنسان، على وأثرها ماهيتها معرفة اإلشعاعات هذه من


   .مصادرها وتحديد لمعرفة باإلضافة


 نظير مشع في الطبيعة ۱٥۰۰هناك ما يزيد عن 
(Radioactive isotopes) 


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: الجمهورية العراقية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 


 مقدمة







 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: الجمهورية العراقية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 


 ماذا ؟ -ماذا ؟  -ماذا ؟ 







   المؤينة األشعة مصادر
 
   Natural Radioactive Materials: الطبيعية المشعة المواد -۱


 : على تحتوي والتي
 Cosmogenic  الكونية المشعة النظائر-
 (Primordial)  البدائية النظائرالمشعة-
 
  Artificial Radionuclides :الصنعية المشعة النظائر -۲


 (Human produced) النظائر المشعة المنتجة من قبل اإلنسان وهي 
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 تتم .المادة إلى تدخل عندما تخسرها طاقة األشعة أنواع جميع تملك
 المادة وذرات األشعة بين التصادم نتيجة الطاقة خسران عملية


 تسمح طاقة ذات أيونات إلى الماصة المادة فتتحول لألشعة، الماصة
 تغييرات اإلشعاع يحدث عليه، وبناءا .موقعها أو حالتها بتغيير لها


 على يتوقف الصلبة، للمادة البلورية البنية أو الحية الخاليا في جزئية
  .الممتص اإلشعاع وشدة وطاقة ونوعية المادة طبيعة


 مخاطر اإلشعاع
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م ئألسعئظ ئكضايعى  ث ع ب ئكمئة ة ئكزمهي  لةهزض ئكجذعئ
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   NORM  الرمز يعبر
)Naturally Occurring Radioactive Materials( المستخدم 


  .المنشأ طبيعية المشعة المواد عن والغاز النفط صناعة في
 TE-NORM    بـ يسمى بما عنها يعبر بينما


)Technical Enhanced Naturally Occurring 
Radioactive Materials( المعززة الطبيعية المشعة المواد أي 


   صنعياً 
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 أن منذ ألخرى منطقة من تختلف متفاوتة بتراكيز األرض سطح على
 مواقع إلى موقعها من تنقل أو النظائر هذه تتركز وقد .األرض تكونت
 مثل النووية غير الصناعات بعض بسبب البشرية الحياة فيها تكثر أخرى


 Phosphate Fertilizer Industry الفوسفاتية األسمدة صناعة
  Gas and Oil Industry والغاز النفط وصناعة
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 فيها العاملون يتعرض التي الصناعات إحدى والغاز النفط صناعة ُتعد
 ترافق إذ .الصناعة هذه بفعل تتركز التي الطبيعية المشعة المواد لخطر
 المياه مع األرض باطن من المستخرج النفط الطبيعية المشعة المواد


  ومستودعات النفط نقل ألنابيب الداخلية الجدران على لتتوضع المرافقة،
  حرشفية رواسب بشكل التوضعات هذه تكون .خزنه مستودعات أو فصلال


Scale كدارة أو Sludge.   


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: الجمهورية العراقية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: الجمهورية العراقية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 (scales)رواسب حرشفية


 درجة في تغيرات( فيزيائية عوامل إلى التوضعات هذه تكون ويعزى
 والماء النفط( السوائل فصل مراحل خالل وكيميائية )والضغط الحرارة
 منها عوامل، بعدة المتراكمة الرواسب كمية وتتعلق هذا .)له المرافق


 إلى الحوض من المنتج أو المرافق الماء وصول وزمن الضخ، معدل
 Injected الحقن مياه وطبيعة الجيولوجية، الحوض وبنية السـطح،
Water. 
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 بعضاً  أيضاً  للنفط المرافق Produced Water المنتج الماء يحمل
 الداخلية السطوح على تترسب لم التي ،المشعةالنظائر هذه من


 طرح فإن ولهذا حرشفية، رواسب هيئة على والخزانات ألنابيبل
 .مشعة نفاية وتصبح التربة يلوث المحيطة البيئة في المياه هذه
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 تعرف النفاية المشعة
 


ك��ل م��اال يرج��ى اس��تعماله ويك��ون محتوي��ا عل��ى أو ملوث��اً 
بمواد مشعة تزيد عن المستويات المس�موح به�ا طبق�اً لم�ا 


 .تقرره السلطة المختصة بكل دولة


 :تعرف إدارة النفايات المشعة  


 مباشرة عالقة لها التي والفنية اإلدارية النشاطات جميع 
 النفايات وتخزين ونقل وتهيئة ومعالجة تداول بعمليات
 . منها التخلص وبالتالي المشعة
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 الـ نفايات ىعل الحاوية المعدات من بالقرب عملهم خالل العاملون يتلقى
NORM ، وهذه .غاما إصدارات عن ةجتنا خارجية إشعاعية جرعة 


 تماسهم عند العاملون يتلقاها أن يمكن التي الجرعة من خطراً  اقل الجرعة
 المعدات وتنظيف صيانة عمليات خالل الحرشفية الراوسب مع المباشر


 المشعة للمواد الحاملة الجزيئات دخول الحتمال وذلك والخزانات واألنابيب
 رمي يؤدي .والهضمي التنفسي الجهازين طريق عن الجسم داخل إلى


 إلى المحيطة البيئة إلى حرشفية ورواسب منتجة مياه من النفط مخلفات
 البثوموت و والبولونيوم الراديوم بنظائر وخاصة المشعة بالنكليدات تلوثها


 تفكك عن الناتج  222Rn الرادون غاز اطالقات الى باإلضافة والرصاص
   .الثوريوم و اليورانيوم
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 بغية أو الحقاً  استعمالها عادةإل النفطية المعدات عن الرواسب هذه عادة تزال
 في انخفاض إلى يؤدي وجودها ألن أخرى مناحي في استعمالها أو حفظها


 صلبة( مشعةال النفايات من كمية العملية هذه عن وينشأ .اإلنتاج معدالت
   .)وسائلة


 تنحصر بينما ،والوحل للنفط المرافقة المياه في فتتمثل السائلة النفايات أما
 الناتجة الحرشفية والرواسب المستهلكة النفطية المعدات في الصلبة النفايات


 الملوثة المعدات تعتبرف هذا وعلى .الملوثة والتربة التنظيف عمليات عن
 ،الطبيعية المشعة المواد على الحاوية المرافقة والمياه الحرشفية والرواسب


 وفق خزن أو معالجة إلى تحتاج اإلشعاعية السوية منخفضة مشعة نفايات
 تعرض لمنع العالقة ذات التنظيمية الجهات قبل من والمعتمدة اآلمنة الطرائق
 . المجاورة لبيئةل تلوثو صحية كلامشل الناس وعموم أوالً  العاملين
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 :  إلى النفط صناعة عن الناجمة الطبيعية المشعة المواد نفايات تقسم
 الحرشفية كالرواسب المتماسكة وغير الحرة الطبيعية المشعة المواد :أوالً 


 .الملوثة والتربة والكدارة
 .الملوثة األنابيب :ثانياً 
 والخزانات الفصل أجهزة مثل الحجم كبيرة الملوثة التجهيزات :ثالثاً 


 .اوغيره والصمامات
  .المرافقة المياه :رابعاً 
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 مخطط التخلص من النفايات المشعة الناتجة عن الصناعة النفطية
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 رمي منها طرق بعدة النفط حقول في البيئي اإلشعاعي التلوث حدثي 
 وأعمال المركزية للمحطات المجاورة المنطقة في المنتجة هالميا وتجميع
 ويمتد التربة تلوث إلى الممارسات هذه وتؤدي ،واآلبار الخزانات صيانة


 عالمية لمعايير وفقاً  إشعاعيا ملوثة التربة تعتبر .أحياناً  كبيرة لمساحات ذلك
 الملوثة بالتربة الخاصة السورية المعايير تحدد المثال سبيل فعل .محلية أو


 : النفط حقول في 226Ra بالراديوم
 الى تحتاج ال  Bq/g 0.15عن فيها 226Ra تركيز يزيد ال التي التربة -۱


 .معالجة
 Bq/g 5.2 عن النوعي اإلشعاعي نشاطها يزيد التي الترب كافة تعامل -۲


 .مشعة كنفاية
  تحتاج Bq/g 0.15- 5.2 بين النوعي اإلشعاعي نشاطها يقع التي التربة -۳


 0.1 من اقل إلى اإلشعاعي التعرض ينخفض أن على الموقع في معالجةل
mSv/y. لمنع ممكنة فرصة اقرب في التلوث إزالة من بد ال ولهذا 
 .الناس وعموم العاملين تعرض
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 التربة الكدارة، الرواسب،( الحرة الطبيعية المشعة المواد من التخلص يمكن 


 هذه مثل تحتاج ولكن .نظيفة بتربة وخلطها األرض على بنثرها )الملوثة
 .اإلنسان إلى المشعة المواد انتقال خطر لتقدير معمقة دراسة إلى الطرائق


 وجود على تعتمد ولكنها البسيطة الطرائق من الطريقة هذه وتعد هذا
 وهي التربة في متوفرة تكون ما عادة التي والبكتيريا والماء األكسجين
 وخاصة النفايات في الموجودة الهيدروكربوناتية المركبات لتفكيك ضرورية


 النفايات تكون عندما الطريقة هذه تمارس ما وعادة .الوحل تحوي التي تلك
 المرافقة األخطار أما .النظيفة التربة مع ومزجها نثرها موقع من قريبة


 األخطار ههذ تحدد التي والعوامل تقريباً  مهملة فهي الطريقة ههذ الستخدام
 في المعالجة المنطقة واستخدام مزجها بعد التربة في الراديوم تركيز هي


 .سكنية لغايات أو صناعية أو زراعية كمنطقة إما المستقبل
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 معالجة التربة الملوثة
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 المراقبة اإلشعاعية
 


 توضع مكان تحديد المراقبة برنامج يتطلب
 المطلوب بالنظائر الملوثة المواد أو النفايات
 الكواشف قراءة خالل من وذلك مراقبتها


 وجود أماكن في مباشرة بشكل والعدادات
 .جانبها أو المشعة المخلفات
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 يمكن زراعة نباتات مختلفة مع تعديل العوامل الفيزيائية للتربة


 الفائدة
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 المساوئ


 انتشار الغبار الملوث بالمواد المشعة
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 التنظيف اليدوي -۱


 التنظيف بالماء تحت ضغط عالي -۲


 طريقة موسع الفتحات بالمثقب -۳


 التقطيع -٤


 تحوي أن يمكن التي الصلبة النفايات من المنتج والماء النفط نقل أنابيب تعد
 الرواسب تراكمت حيث .الطبيعية المشعة المواد من مرتفعة تراكيز على


 إزالة إلى النفط شركات تسعى لذلك .منها االستفادة يصعب مما فيها الحرشفية
 أو أخرى مرة استعمالها إلعادة إما والمعدات، األنابيب هذه عن الرواسب
 باستعمال المعدات هذه تنظيف عادة ويجرى .كمعدن منها واالستفادة لصهرها


  :التالية الطرق إحدى
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 التنظيف اليدوي
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 التنظيف بالماء تحت ضغط عالي


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: الجمهورية العراقية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 طريقة موسع الفتحات بالمثقب
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 إزالة محطة عن المتولدة NORM الـ نفايات من أنواع أربعة هناك
 (NDF) الحرشفية الرواسب


 
 و األنابيب تنظيف عن ناتجة (sludge and scales) رواسب -۱


 .مضغوط مائي بتيار )مضخات( المعدات
 بالجدران الملتصقة بالرواسب محملة و بالنفايات ملوثة معدنية قطع -۲


 .تنظيفها يمكن ال و الداخلية
 .األنابيب تنظيف في المستخدمة المياه تنقية فالتر -۳
 .العمل مستلزمات و الهواء تنقية فالتر -٤
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 تخزين النفايات والتخلص منها
 هو ما مثل بالستكية براميل في النفطية الصناعة نفايات تجميع يتم


 في البراميل وتخزين والسورية، االنكليزية الشركات بعض في متبع
 قرار باتخاذ المعنية الجهات تتمكن ريثما مؤقتة مستودعات


 امن مكان في منها بالتخلص النفايات هذه معالجة تتم حيث .لمعالجتها
 نصف طويلة مشعة نظائر على تحتوي ألنها جدا طويلة ولفترات


 .العمر
 الرطبة النفايات مثل لوحده النفايات من نوع لكل التجميع ويتم


 .....الخ والفالتر، والجافة
 أي حدوث لمنع للنفايات كامل تجفيف إجراء المفضل من انه غير


 .ما طارئ حدوث نتيجة خطرة عواقب


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: الجمهورية العراقية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 عواقب إلى نظامية غير بشروط النفايات هذه تخزين يؤدي
 البالستكية الحاويات في التشوه وخاصة كبيرة تلوث ومخاطر
 .العراء في المخزنة أو المستودع ضمن المخزنه
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 في الحال هو كما معدنية براميل في النفطية الصناعة نفايات جمع ويتم
 النرويجية والشركات الهولندية Shell وشركة االنكليزية BP شركة
 .خاصة مخازن في البراميل هذه خزن ثم ومن


 الشركات هذه بعض جعل مما البراميل من كبير عدد ذلك عن وينتج
 لتقليل عالية ضغوط بتطبيق معدنية حاويات ضمن البراميل بكبس تقوم
  .الناتجة النفايات حجم
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 اآلبار في الحقن طريقة اتبعت فقد والكندية األمريكية الشركات أما
 المستنفذة النفط أبار في أو )Texas شركة في الحال هو كما( الملحية


   .)Oklahoma شركة(
 النفايات كمية تكن لم إذا جدا مكلفة الطريقة هذه أن إلى التنويه ويجب
 هذه فان ولهذا .صارم بيئي رقابي برنامج وجود إلى باإلضافة كبيرة،


 .اآلن حتى العربية الدول في تتبع لم الطريقة
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 الحقن ضمن اآلبار الملحية
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 بالمواد للتلوث الهامة المصادر إحدى الفوسفاتية الصناعة ُتعد كما
 النكليدات مستويات رفع في الصناعة هذه وتساهم الطبيعية المشعة
  .البيئة في الطبيعية المشعة
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   الهوائية العوالق
   


 للهواء، الملوثة العوالق من وغيرها الفوسفات مركبات عوالق تسبب
 التنفسي، الجهاز داخل وتوغلها والعين للجلد مالمستها خالل من


 زيادة و والربو الرئوي واالنتفاخ القصبات كالتهاب مختلفة أمراضاً 
 .العيون أمراض
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 )الفوسفات صناعة مخلفات احد( الفوسفوجبسوم مادة طرح ويؤدي
 المادة من %۲۰ بنحو الصناعة هذه عن الناتجة كميتها تقدر والتي
 الحتوائها اإلشعاعي التلوث نشر إلى المستعملة، المياه وكذلك الخام
 تواجده على الحديثة الدراسات وأشارت .والبولونيوم الراديوم على


 لتوضعات المجاورة الجوفية المياه في مرتفعة بتراكيز البولونيوم
 .الراديوم تفكك عن الناتج الرادون غاز كذلك الفوسفورجبسوم
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 في (ICRP)  اإلشعاع من للوقاية الدولية الهيئة اوصت
 المشعة للمصادر التعرض إدخال بضرورة ۱۳٦ البند


 .للعاملين المهني التعرض ضمن الطبيعية
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 مخاطر التعرض ضمن عمليات التصنيع


موقع من تختلف اإلشعاعي التعرض مخاطر أن المعروف من 
 المشعة المواد على الحاوية للخامات التصنيع عمليات ضمن آلخر


 .الطبيعية
الخطر الرادون غاز تحلل نواتج تشكل اليورانيوم مناجم ففي 


 ألشعة التعرض األهمية في ويليها اإلشعاعي للتعرض األساسي
 .المشع الخام غبار وأخيراً  غاما
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  متطلبات إجرائية للحد من التعرض اإلشعاعي


بالعمل الخاصة المنشآت بتصميم االهتمام. 
ونواتج الرادون غاز من بأجوائها يتجمع مما للتخلص التهوية معدالت زيادة 


 .اضمحالله
في المثارة األتربة كمية زيادة في تتسبب التي العمليات من الحد على العمل 


 .العمل أثناء الرطبة الطرق باستعمال المحيطة األجواء
اإلشعاعي التعرض من إليها الوصول يمكن معدالت أقل إلى الوصول  


(ALARA). 
واقية أقنعة استعمال دوام طريق عن األفراد حماية سبل تطبيق من التيقن 


  .رأس وأغطية وقائية ونظارات اليدوية والقفازت لالستنشاق
األوقات من وقت أي في اإلشعاعي للتعرض المشتقة الحدود تجاوز عدم 


 في ذلك يتسبب ال حتى المواقع من موقع أي في المتبعة العمل ظروف وتحت
  .اإلشعاعي للتعرض األساسية الحدود تجاوز
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 النويدات غبار من الهواء يحمله لما المتوسطة القيمة أن افترضنا إذا
 في للعامل المهني التعرض ساعات عدد وأن     5mg/m3 هي المشعة
 سيكون المشع للغبار اإلشعاعي النشاط فإن ، ساعة ۲۰۰۰ هو السنة


 إلى هذا وسيؤدي غرام كيلو لكل بكريل ۱۰.۰۰۰ إلى ۱۰۰۰ حوالي
 .السنة في سيفرت مللي ۲ إلى  ۱ حوالي قدرها فعالة جرعة


 
 المنظمات تقوم بأن ICRP اإلشعاعية للوقاية الدولية الهيئة أوصت فقد


 النشاط تركيز قيمة باختيار (Regulatory Agencies) المشرعة
 بكريل ۱۰.۰۰۰ إلى ۱۰۰۰ من المدى ضمن األم للنويدات اإلشعاعي


 هذه إلى التعرض كان إذا ما تقدير ألغراض وذلك كيلوغرام، لكل
 . ال أم مهنيا تعرضا يعد أن يجب النويدات
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 مراقبة الهواء في الصناعات الحاوية على مواد مشعة طبيعية


مع يتعامل موقع أي في الهواء مراقبة عمليات تعتبر 
 مع تتعامل التي تلك وخاصة المفتوحة المشعة المواد


 التعرض تقويم أجل من أساسية اليورانيوم، خامات
 .المهني اإلشعاعي


 يمكن المراقبة هذه خالل فمن: 
 .عملياته وتقويم للتعرض الرئيسي المصدر عن الكشف  -
 .المنبعة التهوية نظم كفاءة تقويم-
 .العمليات في أخطاء أي عن الكشف-
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على فعالية بعض أنزيمات  م99-دراسة تأثير القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم


 .التانك قبل وبعد اعطاء مادة حامض  G.S.Tو   G.P.Tالكبد 


 .ل فاضل علوان , هشام محمود عبد الكريم , اقبا د. عمار مولى حمود 


 .765وزارة العلوم والتكنولوجيا / العراق / ص.ب 


 الخالصة   


على فعالية بعض  م 99-تم في هذه الدراسة قياس تأثير القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم


)   G.P.Tرانسفريز () وكلوتامين بايروفيت ت G.S.Tترانسفريز ( –اس  –أنزيمات الكبد أنزيم كلوتاثايون 


) وكلوتامين  G.S.Tترانسفريز ( -اس –لقد وجد ارتفاع في مستويات فعالية األنزيمات الكلوتاثايون 


) في الفئران المختبرية  MDA) وارتفاع في مستوى المالون داي الديهايد  ( G.P.Tبايروفيت ترانسفريز (







يطرة. وبعد اعطاء مادة حامض التانك ) كمجموعة س25) المعاملة مقارنة مع مجموعة فئران (25(


على مجموعة من الفئران )مل  0.1ملغم/  (0.286المستخلص من قشور  الرمان العراقي بتركيز 


 MDAومستوى االكسدة  G.P.Tو  G.S.T) . ولقد وجد انخفاض في مستوى فعالية 25المختبرية (


 بالمقارنة مع المجموعة التي لم يعطى لها حامض التانك.


Abstract  


This study was conducted to determine the effect of Tin – colloid 
labeled with Technetium -99m on some liver enzyme activities  of treated mice.   
It we noticed that, the increase in Glutathione-S- Transferase (GST) , and 
Glutamate pyruvate Transaminse ( GPT) and  (MDA) levels for treated (25) mice 
compared  to control mice Group (25). 


After That, the use Tannic acid extracted from white Iraqi Pomegranate with 
concentrate of (0.286mg /0.1ml) on mice Group (25). It was found decreased 


activites GST, GPT and MDA compared with 99mTc Tin – colloid Group without 


Tannic acid. 


 المقدمة 


المشعة منذ وقت طويل لدراسة وتشخيص وظائف الكبد الغروية  المستحضرات الصيدالنية  لقد استخدمت


ط والرئتين . وعلى ضوء إمكانية وسم هذه الدقائق غير الذائبة بالتكنيشيوم , كانت مستحضرات تخطي


الكبد والرئتين من أوائل المستحضرات الصيدالنية المشعة التي طورت . يعتمد تخطيط الكبد على اصطياد 


 Reticular مايكرون) في خاليا الجهاز  1دقائق التكنيشيوم الغروية ذات األقطار اقل من (


Endothelial System (RES)  والمؤلف من خاليا كبفرKuppffer Cells   مستحضر  . )1(في الكبد


 Sn-Пيمكن ان يحضر بإضافة البرتكنتات الى محاليل القصديروز  القصدير الغروي الموسوم بالتكنيشيوم


 .  (6)يقارب الى ما   (PH )المحضرة في حامض مخفف يتبعها تعديل الحامضية 







بواسطة التحرير الكهربائي في  Sn-Пحضر بتحرير القصديروز ويويضاف األلبومين كمثبت . كما 


لول البرتكنتات . ويحتمل ان البرتكنتات تختزل الى الحالة التكافئية األقل ثم يحمل التكنيشيوم المختزل مح


 . على هيدروكسيد القصديروز المعلق


تجفيد بطريقة البتحضير معقد الفلور  تتمثلآما الطريقة المعتمدة في منظمة الطاقة الذرية العراقية 


Freeze Drying مثبتات لهذا المستحضر كالبولوكسامر ويمكن اضافة بعض الPoloxamer  او البولي


 .)2(والتوزيع البايولوجي لهذا المستحضر شبيه بالكبريت الغروي   ، (PEG)اثيلين كاليكول 


تبطن جدران هذه األوعية بخاليا و  Sinusoidsيتألف الكبد من فصوص محاطة بأوعية دموية جيبية 


البلعمة هي وظيفة خاليا ( .  من خاليا الكبد  %15تمثل نسبة ي هو  Kupffer Cellsتدعى خاليا كبفر 


وهذا  ،من الغرويات العالقة في الدم عند المرور األول بها  %90يقدر بــ  تقوم باستخالص ما ، كبفر )


الخاليا وظيفة  من الصفراء فهو العصارة يمثل األساس في سرعة جريان الدم في الكبد . آما تكوين


والتي تقوم بتصفية وايض العديد من المواد والتي تطرح بعدئذ إلى   (Hepatocytes)ازيةالكبدية اإلفر 


 الصفراء والجهاز الصفراوي . اغلب األمراض التي تغير الكبد تؤثر على الخاليا الكبدية وخاليا ( كبفر )


 . )3(ت الحاصلة في األخرى. لذلك فمقياس اجمالي إحداها يعكس عادة التغيرا


ترانسفريز يلعب دورا اساسيا في تقليل الخصائص السامة للمركبات الغريبة  –م كلوتاثايون اس إنزيإما  


التي تدخل الجسم مثل بعض المركبات الدوائية . ويحفز هذا االنزيم على اتحاد الكلوتاثايون مع االجسام 


 الغريبة وبالتالي يتخلص منها الجسم .


يز فهو انزيم مهم في تشخيص وظائف الكبد ويوجد هذا االنزيم نسأمينترا–اما انزيم كلوتامين بايروفيت 


 . )4(بنسبة كبيرة في انسجة الكبد 







المصادر الطبيعية والغذائية التي تستخلص من قشور احد الى مجموعة الفإلفونات  تانيكينتمي حامض ال


ضادات لالكسدة التي تعمل كم  Tannic Acidتانيكحامض العلى شكل المادة الفعالة  وتتواجدالرمان 


(5). 


يعتبر هذا الحامض من المجاميع الفينولية المستقرة التي تمتص من قبل النظام المعوي لإلنسان و يوجد 


) وهي عبارة عن استر الكلوكوز المرتبط ellgitanniesفي النباتات كناتج لتحلل التانينات التي تسمى (


كون هذا الحامض كناتج نهائي . يوجد ) التي عند تحللها يت hexahydroxydiphenic acidمع (


هذا الحامض له فعل تثبيطي لإلكسدة الفوقية و في الفواكه والخضر والحبوب والمكسرات  تانيكحامض ال


خطر اإلصابة بأمراض  كما يقلل من .للدهون كونه من مضادات األكسدة الفعالة باقتناصه للجذور الحرة 


. باالضافة الى  (Salicylates)عملها اإلسبرين التي تسمى  تصلب الشرايين المتالكه مجاميع تشابه في


 .)6(اختزال مستوى الكلوكوز في الدم قدرته على 


فيؤدي دورا مهما في تخفيف الخصائص السامة  (G.S.T)ترانسفريز  -اس -اما انزيم الكلوتاثايون


 .)7(ادات اإلكسدة اإلنزيمية المهمة للمركبات الغريبة ويعتبر من مض


 ه البحثمنهاجي


غم ويتم مزجه 100ينظف ويقطع قشور الرمان بعد أخذ وزن  التانيكاستخالص وتنقية حامض - 1


مئوية لمدة  50% ماء ثم يسخن الخليط بدرجة  40% كحول , 60مل بنسبة 500بالمحلول الكحولي 


ن نوع بعد ذلك يرشح المحلول بواسطة ورق ترشيح م ،ساعتين مع التحريك باستخدام المبخر الدوار 


Whatman No. 60  ثم يجفد الراشح للحصول على الباودر . تتم مقارنة المركب الفعال في الباودر مع


 (HPLC ةالعاليالتنقية باستخدام جهاز الفصل الكرماتوجرافي ذو   Spulcoنماذج قياسية مجهزة من شركة 


()8(. 







 (Vial)اقة الذرية العراقية كل قنينةمن انتاج منظمة الط  (Tin Colloid Kit)عدة القصدير الغروي  - 2


 .)NaF )9من   mg 965.و SnF2من mg 0.120تحتوي على 


  (Biodistribution Test )فحص التوزيع البايولجي  -3


إلى محتويات   (Technetium Eluate)م  99-التكنيشيوم  مستحلب من (ml 8-4 )يضاف 


التعليم  أو دقائق) بعدها يعمل التخفيف 10,تترك لمدة (القنينة,وتقلب القنينة مرة واحدة إلذابة محتوياتها


الفار  إعطائها إلى )وهي الجرعة المناسبة التي يتمml 10ملي كيوري ) لكل( 15-10المطلوب وبحدود (


, ثم تشرح وتؤخذ األعضاء التالية ( الحقندقائق) من وقت  10طريق الوريد الذيلي, ويقتل الفار بعد ( نع


 (Dose Cal prater)ئة, الكلية,األمعاء, الدم) ويقاس مستوى اإلشعاع عن طريق جهازالكبد,الطحال, الر 


)10( . 


) 8-12( معدل العمرو  ) g  27-22معدل الوزن ( Albino-Swiss- Miceالفئران المختبرية نوع  -4


بمركب  هاتم معاملت األخرى فأر )25( والـ  غير معاملة سيطرة ةكمجموعفار  )25الـ(، تم استخدام  أسبوع


التانيك بتركيز حامض  ) فأر بمستخلص25كما عملت ( م99-القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم 


0.286mg/0.1ml  . لمدة اسبوع 


في كريات الدم الحمر يسحب الدم بعد قتل الفأرة ويوضع في انابيب تحتوي  G.S.Tقياس فعالية إنزيم تم 


دورة  3000ويعمل طرد مركزي  PH=7السالين بلدم وتمزج جيدا ثم يعمل غسل ل (EDTA)على مادة 


 .  مرتين كرر العمليةتدقائق  10بالدقيقة لمدة 


قطر لغرض تكسير كريات الدم ممل من الماء ال0.9 مل من كريات الدم الحمر ويضاف  0.1ثم ناخذ 


 النزيم . لغرض قياس فعالية ا مل من كريات الدم الحمر المتحللة في الماء المقطر 0.1الحمر وناخذ


  ميكانيزم التأثير  







نايترو فنيل كلوتاثايون داي  4-2 داي نايترو بنزين ليكون -4-2-كلورو  1-وتاثايون معتفاعل الكل 


 . )nm ()11 340ويقاس عن (


 في الكريات الدم الحمراء  G.P.Tقياس فعالية انزيم  - 5


 ميكانيزم التأثير 


 4-2ويتفاعل البايروفيت مع  glutamate +Pyruvate-مع  Oxoglutarate–تفاعل بين الفا  


Dinitrophenyl hydrzine  546(يكون معقد لوني على طول موجي nm ()12( . 


مع المالون داي  Thiobarbituric acid     (TBA)مبدا الطريقة : تفاعل مادة  MDAقياس مستوى  -6


 . (13) (532nm)ويقاس بطول موجي  (TBA-MDA)الديهايد ويكون معقد 


 مناقشة: والالنتائج 


اس ترانسفريز  –كلوتاثايون  G.S.Tنالحظ ارتفاع في مستوى فعالية انزيم  (1)جدول رقم  معطيات من


دخول المادة الغروية المعلمة  بالمقارنة مع قيم السيطرة ويعلل ذلك لزيادة مستوى الجذور الحرة الناتجة من


ويعمل الجسم على التخلص  (Xenobiotics)واد الغريبة بالتكنيشيوم (القصدير الغروي ) واحتمال تكون م


 . (14)والموجود بنسبة كبيرة في الكبد   G.S.Tمنها بزيادة فعالية انزيم 


 G.S.Tنالحظ انخفاض في فعالية انزيم  0.1ml /0.286بتركيز  التانيك وبعد اضافة مستخلص حامض


ويعلل سبب ذلك الى ان مادة حامض يك مستخلص التان بالمقارنة مع المجموعة التي لم يعطى لها 


 . م99 –تقلل من مستوى الجذور الحرة واالجسام الغريبة الناتجة من الشعاع الصادر عن التكنيشيوم  تانيكال


في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بمستخلص  G.S.Tمستوى فعالية انزيم  (1)جدول  


 .  م99-بعدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم حامض التانيك بعد قبل زرق 







 


 ±S.d الفئران  عدد المجاميع


Mean 


معدل 


 G.S.T(U\gHb)ال


T.test 


C 25 0.04 0.95 - 


A 


 
25 0.06 1.37 P<o.oo1 


B 


 
         25 0.10 1.07 P<o.o5 


A يشيوم. = مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلم بالتكن 


B مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم بعد اعطاء حامض التانيك بتركيز =


0.286/0.1ml . 


C المختبرية ( السيطرة ) الغير معاملة = مجموعة فئران . 


فيت ترانسفريز كلوتامبن بايرو  G.P.Tارتفاع في مستوى فعالية انزيم يشير إلى  (2)جدول  معطيات


على فعالية  م99-تأثير مركب القصدير الغروي بالتكنيشيوم إلى  ذلك  يرجعبالمقارنة مع مجموعة السيطرة 


 . )(15االنزيمات وخاصة الموجودة في الكبد والتي تعتبر مهمة في تشخيص تضرر الكبد 


 







سيطرة والمجموعة المعاملة في كريات الدم الحمر لمجموعة الG.P.Tمستوى فعالية انزيم  (2)جدول رقم 


 . بعدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم


 ±S.d الفئران عدد المجاميع


Mean 


معدل الـ 
G.P.T(U\L) 


 


T.test 


C 25 1.52 12.2 - 


A 25 4.21 20.3 P < o.oo1 


B 25 4.52 14.5 P < o.o5 


 )G.P.Tاض في فعالية انزيم نالحظ انخف  0.286/0.1mlبتركيز التانيك وبعد اضافة مستخلص حامض


. 


المالون داي  MDA) ارتفاع في مستوى االكسدة بمقدار ما يتكون من (3جدول معطيات  نالحظ من


الديهايد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وذلك بسبب زيادة مستوى الجذور الحرة العائدة الى تاثير المادة 


وتقترن اعطاء مواد مضادة لالكسدة للمرضى في حالة الغروية المعلمة بالتاكنيشيوم (القصدير الغروي ) 


  .)16( لفحص وظائف الكبد  99-اجراء فحص بمركب (القصدير الغروي) المعلم بالتكنيشيوم 


  MDAالتانيك قلل من مستوى األكسدة بمقدار ما يتكون من  مستخلص حامضإعطاء جرعة من  وبعد 


 . )17(على اقتناص الجذور الحرة التانيك  حامضل ويرجع ذلك على القدرة العالية


بمستخلص  في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملةMDA مستوى (3)جدول رقم 


 عدة القصدير الغروي المعلمة بالتكنيشيوم.  حامض التانيك قبل







 


 ±S.d الفئران عدد المجاميع


Mean 


 MDAمعدل ال 


(nmol\gHb) 


T.test 


C 25 0.15 0.45 - 


A 25 0.86 1.55 P<o.oo1 


B 25 o.45 0.77 P<o.o5 


 


النسبة المئوية لتوزيع البايولوجي لنتائج السيطرة لعدة القصدير الغروي المعلم  إن نالحظ (4)من جدول 


من زرق المستحضر في وريد الذيل للفئران ، حيث نالحظ ارتفاع تركيز   دقائق )  10 بالتكنيشيوم بعد (


% إما تركيز المستحضر في بقية األعضاء فنسبته 91.2نسبة عالية تصل إلى ب المستحضر في الكبد


 . قليلة جدا مقارنة بتركيز المستحضر في الكبد وهذا دليل على كفاءة العدة في تشخيص وظيفة الكبد 


بعد النسبة المئوية للتوزيع البايولوجي لنتائج السيطرة لعدة القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم  (4)جدول 


 دقائق ) من زرق المستحضر في وريد الذيل للفئران .  (10


 


 


 







 %0.6 الدم  -1


 %91.2 الكبد  -2


 %2.8 الطحال  -3


 %0.8 الرئتين  -4


 %0.3 الكليتين -5


 %0.4 االمعاء  -6


 االستنتاجات 


  G.S.T, G.P.Tمن نتائج البحث نستنتج ارتفاع في مستوى فعالية انزيمات الكبد وهي انزيم 


ينصح بإعطاء المريض  هذاول  99-بعد اعطاء مركب القصدير الغروي المعلم بالتكنيشيوم  MDAومستوى 


المستخلص من قشور الرمان العراقي وذلك لتقليل من التانيك انواع مضادات االكسدة مثل حامض 


شعاع من استخدام مستوى االكسدة عند اعطاء مركب القصدير الغروي المعلم ولتقليل االثار الجانبية لال


 م99-نظير التكنيشيوم المشعالمركب الغروي عن طريق تقليل مستوى الجذور الحرة الناتجة من اشعاع 


 .  وتعتبر أيضا من إجراءات السالمة للمتعاملين بشكل مستمر مع العدد الصيدالنية المعلمة بالتكنيشيوم
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  :الخالصة


والـ  T3نقصان في تركيز الـ  هرمونات الغدة الدرقية وهو مصطلح عام يطلق على إفرازنقص  أن        


T4  البالغين  األشخاص%) في 0.8( إلى%) 0.5تكون نسبته بين ( آنالالزم ألنسجة الجسم ويحب


  . األصحاء


عدة أما نتيجة للمرض اوسبب فيه.أن مرضى الخلل  أمراضأن األكسدة الفوقية للدهون لها دور في   


 . عنها في هذه الدراسة سيتم التحريرقية الد قصور فرط الغدةفي الغدة الوظيفية المتضمن 







مرضى  أمصالللدهون في  األكسدةيتم قياس فيتامينات الجسم  ومالون ثنائي االلدهايد كدوال لعملية   


) مريض لتعين العالقة بين الخلل في فيتامينات الجسم 100قصور الغدة الدرقية ،وتتم  الدراسة على (


) عينة ضابطة واعتمدت كعينات غير مرضية وتم 40تم اختيار (و وبين النقص هرمونات الغدة الدرقية


 جميع الفحوصات لهم . إجراء


Abstract : 


This study was performed to shed a light on the relation between lipid 


peroxidation and anti oxidant in sera of thyroid dysfunction. 


The study conclude (100) patients diagnosed by specialist, (50) patients 


with hyperthyroidism, (50) patients with hypothyroidism, and (60) healthy 


subjects as control group. 


The lipid peroxidation biomarker namely malondialdhyde (MDA) was 


evaluated for the three studied groups and were higher for hyperthyroidism 


compared to control group . 


The anti oxidant (vit . A , C , E) was evaluated for the three studied 


groups and were lower for hyperthyroidism compared to control group . 


 


 


 


 







 المقدمة


الغدة الدرقية هي جزء من جهاز الغدد الصم وتعد من أكبر الغدد المتخصصة في وظيفتها داخل     


 الجسم.


تفرز الغدة هرمونات تحوي على اليود وتتحكم في عمليات االيض خالل مدة حياتنا كما وأنها 


رات في جميع الخاليا، تنظم درجة حرارة الجسم وتقوم بتنظيم ايض البروتينات والدهون و الكاربوهيد


كما تنظم إفراز هرمونات النمو ونضوج العضالت الهيكلية وضربات القلب، ومن وظائف الغدة الدرقية 


 المهمة  :


 تحفيز نمو الجهاز العصبي المركزي.  - أ


 تحفيز تخليق العديد من األنزيمات. - ب


داً كلياً على وفرة اليود في أن عمليات االيض التي ُتنَظم بفعل هرمونات الغدة الدرقية تعتمد اعتما  


   -وتشمل هرمونات الغدة الدرقية على نوعين من الهرمونات  :)  1(الغذاء


ثالثي ايودو الثايرونين) تخلق هذه  T3رباعي ايودو الثايرونين)، و( T4هي الثايروكسين (


 لثايروسين .الهرمونات في الغدة الدرقية بفعل إضافة اليود واتحاد جزيئتين من الحامض االميني ا


هذه الهرمونات هي الوحيدة التي يدخل في تركيبها اليود والتي لها وظائف فسلجية مهمة في 


 .)2(الفقريات


أن الوظيفة الوحيدة المعروفة لهرمونات هي تنظيم معدل االيض أال أن الميكانيكية على مستوى جزيئي   


في األشخاص  T3إلى  T4دل سرعة تحول غير معروفة لحد أالن، أن عملية التنظيم هذه تعتمد على مع


 األصحاء. 


) 2.9-1.0) نانومول/لتر و (150-60هي ( T3و  T4أن النسبة أو التركيز الطبيعي لـ 


-αيكون مرتبطاً مع البروتين وخاصة  T3و  T4%) من الـ 99نانومول/لتر على التوالي. أن أكثر من (







 Thyroxine bindingرتبطة بالثايروكسين وتسمى الكلوبيولينات الم (α-globulin)كلوبيولين 


globulin (TBG) .وجزء قليل منها مرتبٌط مع االلبومين 


هي التي تكون فعالة من  T4و  T3وان الجزء الضئيل المتبقي والذي يكون حر في هرمونات 


 .)4(الناحية الفسلجية


) 100و ( T3 م) مايكرو غرا10إلى الدورة الدموية بمعدل ( T4و  T3تتحرر هرمونات 


في  T3إلى  T4وذلك عن طريق تحويل  م) مايكرو غرا25يبلغ ( T3يومياً وان أنتاج  T4 ممايكرو غرا


 .)5(األنسجة المحيطية


يحدث هذا التحول في مناطق مختلفة من الجسم إال انه يحدث بصورة رئيسية في الكبد إذ تزال ذرة  


إن إفراز الكمية المضبوطة من ) 6((Deiodinase)د بفعل أنزيمات إزالة اليو T3لتتحول إلى  T4اليود من 


الهرمون يجب أن يتم في جميع األوقات وذلك لتنظيم فعالية العمليات االيضية داخل الجسم وألجل 


ومن  (Hypothalamus)الوصول إلى هذا فأن ميكانيكية التغذية المرتدة تعمل بوساطة غدة تحت المهاد 


لتنظيم معدل إفراز الغدة الدرقية بفعل  (Anterior pituitary gland)الفص األمامي للغدة النخامية 


 Thyroid stimulatingأن الفص  االمامى  يفرز الهرمون المحفز للدرقية  ثميكانيكية مختلفة حي


hormone (TSH)  والذي يعمل على زيادة إفراز هرمونات الدرقية وان إفراز األخير يعتمد على تركيز


قية في الدورة الدموية كما وان تأثير هرمونات الغدة الدرقية تعمل على تقليل إفراز هرمونات الغدة الدر


إلى مستقبالت خاليا الفص األمامي للغدة  T3بفعل التغذية المرتدة السالبة وذلك بارتباط  (TSH)هرمون 


 وينشأ الخلل في الغدة الدرقية عن طريق النقص أو الزيادة في إفرازاتها. )4( النخامية.


هو من حاالت الخلل التي تصيب الغدة الدرقية والذي  Hyperthyroidismالغدة الدرقية  إفراز أن فرط 


ينتج عنه زيادة في إفراز الهرمونات ويشخص عن طريق زيادة العمليات االيضية (الهدمية) ونقص 


مقدار مرتين أو . في معظم مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية يزداد حجم الغدة الدرقية ب )7(الوزن


 ثالثة عن الحجم الطبيعي ويزداد إفراز هرمونات الدرقية بمرات عديدة.







يكون  T3في البالزما وان تركيز هرمون  T4و  T3عند مرضى الفرط في إفراز الدرقية يزداد تركيز  


 . )4(يزداد فقط T3ويبدأ بالزيادة أوال وفي بعض الحاالت النادرة تركيز  T4اكبر من الـ 


في  TSHتزداد عندهم نسبة الـ  Hypothyroidism ن مرضى القصور في إفراز الغدة الدرقيةكماا


T3 الحر و T4البالزما وتقل تراكيز 
 )3( . 


 البحث أهداف 


إيجاد أمكانية اعتبار المالون ثنائي االلدهايد كدليل كيموحيوي لمرضى الخلل الوظيفي للغدة  )1


 الدرقية.


عند مرضى الخلل  MDAتامينات الجسم  ومستوى الـ إيجاد العالقة بين مستويات في )2


 الوظيفي للغدة الدرقية.


 


 لطريقة العم  


) شخصاً 60تم جمع نماذج دم ألشخاص أصحاء غير مصابين بأية أمراض والبالغ عددهم (  


 ) سنة.60-18وكانت أعمارهم تتراوح بين (


ي المركز التخصصي إلمراض الغدد ) نموذج لمرضى القصور في إفراز الغدة الدرقية ف100ثم جمعت (


)سنة. كذالك عند مرضى الفرط في 60-18الصم والسكري (مستشفى الكندي)  وكانت أعمارهم بين (


 إفراز الدرقية


) ْم 37) مل من الدم تم وضعها في أنابيب جافة ونظيفة ويترك بدرجة (10تم سحب من كل مريض (  


) دقائق، للحصول على مصل 10دورة/دقيقة لمدة ( 3000) دقائق ثم ُيعِمل له طرد مركزي 10ولمدة (


 .(Serum)الدم 







إن المالون ثنائي االلدهايد  MDAطريقة تقدير مستوى األكسدة في مصل الدم بمقدار مايتكون من   -1


هو من النواتج الثانوية لألكسدة الفوقية للدهون فان قياس هذه المادة يعطي انطباعا عن مستوى األكسدة 


طريقة لونية تعتمد على التفاعل بين مركب حامض الثايو بار بتيورك والمالون ثنائي  واستخدمت


 ) .532nm)8االلدهايد ليغطي مركبا لونيااعلى امتصاصية له في


      HPLCفي مصل الدم بتقنية   (A,C,E )اس فيتامينيق -2


مانع  لتحضير محلوتم ) حيث (Deleen heerمن (   المحورةباستخدام الطريقة  Eتم قياس فيتامين 


) ماء مقطر بطول موجي  1) ميثانول  (% 99والمحلول القياسي باستخدام طور متحرك (% األكسدة


nm287  نوع العمود ,ODS)  (C-18 ) 9 (. 


 رالماء المقطفي  (EDTA)م اسيتيت وصوديو بإذابةف استخدم الطور المتحرك  Cفيتامين  أما


 .)10وباستخدام نفس العمود ( nm254عند  يألموجوثبت الطول  6عند   pHوبضبط


    ) ماء مقطر بطول موجي1)ميثانول (% 99استخدم الطور المتحرك(%  Aكذلك فيتامين  


nm 330  ) 11وبنفس العمود( . 


  النتائج والمناقشة   


 


هناك  في مصل دم مجاميع الدراسة الثالثة أن   (MDA)) لمستوى المالون ثنائي االلدهايد 1يبين جدول (


  زيادة   معنوية


عند مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية مقارنة بمجموعة السيطرة من األصحاء كما أن هناك     


عند مرضى القصور في إفراز  MDAفي مستوى الـ  P>0.05انخفاضاً غير معنوي وبمستوى داللة 


واالنحراف  MDAت الـ الغدة الدرقية مقارنة بمجموعة السيطرة من األصحاء إذ كانت قيم معدال







 ± 0.85) ، (37.073 ± 5.252المعياري عند مجاميع مرضى الفرط والقصور ومجموعة السيطرة (


 ) على التوالي.حيث10.787 ± 0.4898) و (9.4437


أن عملية األكسدة الفوقية للدهون هي ظاهرة طبيعية تحدث بصورة مستمرة وبمعدالت قليلة عند جميع 


ذه العملية هو أنتاج نواتج الديهايدية وحوامض شحميه حرة والمالون ثنائي األشخاص ومن نتائج ه


، لقد )12(الذي تم قياسه في هذه الدراسة يعد كدليل كيموحيوي لعملية األكسدة في الدهون MDAااللدهايد 


أثبتت الدراسات بأن مرضى الفرط في إفراز الغدة الدرقية تحدث عندهم حالة زيادة في معدالت االيض 


مما يؤدي إلى إنتاج سريع للجذور الحرة أال انه ليس هناك داللة واضحة على أن الزيادة في هرمونات 


.كماأجريت )13(الغدة الدرقية هي التي تحث عملية األكسدة الفوقية للدهون وخاصة في بعض األنسجة


السكري البطيء  على بعض الحيوانات المختبرية وقد أوضحت بان عملية التحلل  ا لدراسات نالعديد م


تلك العضالت التي يجري بها عملية التحلل السكري السريع (القلب وال في  دفي العضالت وال يقص


 .)14(الكبد) فأنها تؤدي الى زيادة في الدليل الكيموحيوي لألكسدة


يصاحبها زيادة في عمليات االيض وخاصة عملية  T4و  T3بما أن الزيادة في هرمونات الغدة الدرقية 


تحلل السكري لذا فان تأثير األكسدة يبدو واضحاً في الكبد والقلب والعضالت الهيكلية عند مرضى ال


 الفرط في إفراز الغدة الدرقية.


آن تأثير األكسدة يؤدي إلى حدوث ضرر في انسجة العضالت والذي بدوره يؤدي إلى تحرر إنزيم الـ 


CK ليةوهو عادًة يتواجد بكميات كبيرة في العضالت الهيك . 


في  (MDA)   ): يوضح المعدل واالنحراف المعياري لمستوى المالون ثنائي االلدهايد 1يبين جدول (  


 .مصل دم مجاميع الدراسة الثالثة


 


 







 المجاميع
 العدد


 


MDA 


 )DL(نانومول/


 SD ±المعدل 


P 


A 60 0.48 ± 10.78  


B 50 5.25 ± 37.07 P<0.001 


C 50 0.85 ± 9.44 P<0.05 


     


Aمجموعة السيطرة من األصحاء : 


Bمجموعة المرضى المصابين بالفرط في إفراز الغدة الدرقية : 


Cمجموعة المرضى المصابين بالقصور في إفراز الغدة الدرقية : 


Pمستوى الداللة : 


 Cو  B*: مستوى الداللة بين مجاميع المرضى 


SDاالنحراف المعياري : 


 ) بالنسبة للمرضى مقارنة مع قيم السيطرة .  Cكيز فيتامين () انخفاض في مستوى تر2يبين جدول (  







من ناحية الحفاظ على  تأتي فأهميتهبة في الماء ئ) من الفيتامينات الذاCفيتامين ( أنعلى الرغم من    


الة ح) كما وجد بعض الباحثين  الذين درسوا  التركيز وال15الفعال المختزل ( بشكله E)فيتامين (


وجد  لالسكوربيتالن معظم   األصحاءقيمته اقل بكثير  عند المرضى منه في  أنكوربيت التاكسدية لالس


 .   على شكل مؤكسد 


 )2جدول (


 ) Cيحدد معدل االنحراف القياسي والمعدل ومستوى الداللة لتركيز فيتامين (


 .الثالثة  ععند المجامي


 Mean T (mg/dL) (Vit-C)معدل  S.D± العدد المجاميع


A 60 0.98 1.98 --- 


B 
50  0.42   30.8 


0BP<0.001 


C 50  21  0. 0.91 P<0.001 


 A,B,C 1كما في جدول رقم 


تأثيرات مختلفة في الجهازين المناعي والوراثي   Eو Cو Aبان للفيتامينات   أوضحت النتائج 


) وان  Anti-oxidants) (16. وهذا   يفسر في ضوء كون هذه الفيتامينات هي من مضادات األكسدة (


) 17) مـن العوامل المؤثرة في فعالية الجهاز المناعي وباتجاه تثبيط وظائفـه  (Oxidantsالمـؤكسدات (


 . 







يؤثر في معظم جوانب وظائف الجهاز المنـاعي،   وان  Cتشير الدراسات بان فيتـامين 


الحماية لدهون البالزما ). حيث اقترح بان هذا الفيتامين يوفر 18انخفاضه يؤثر في وظيفة هـذه الخاليا (


)Plasma lipids)  ودهون األغشية الخلوية (Membrane lipids من فعل المؤكسدات من خالل (


) ويعزز Prostglandinsثالث آليات: التداخل في بناء نيوكلوتيدات الخلية وبناء البروستوكالندينات (


المحصلة العامة  الذكر تدخل ضمن ). أن آالليات األنفةCytokines) (19إنتاج الحركيان الخلوية (


مشموال فيها فهذا يفسر النتائج االيجابية التي أشارت إليها  Cلفعالية الجهاز المناعي وإذا كان فيتامين 


الدراسة الحالية، لكن يبقى مجال البحث مفتوحا لدراسة اآللية أو اآلليات التي من خاللها يعمل   فيتامين 


C لمناعي.  على تعزيز فعالية الجهاز ا 


 بالنسبة  للمرضى مقارنة مع قيم السيطرة    )E() انخفاض في مستوى تركيز فيتامين 3يبين جدول (


 )3( جدول 


 )Eيحدد معدل االنحراف القياسي والمعدل ومستوى الداللة لتركيز فيتامين ( 


 .ثالثةمجاميع الال عند 


 Mean T (mg/dL) (Vit-E)معدل  S.D± العدد المجاميع


A 60 0.16 1.24 --- 


B 
50 1.40 0.872 


1BP<0.01 


C 50 5.80 0.751 P<0.001 


 A,B,C 1كما في جدول رقم 







). حيث 20تؤكد أهميته في المحافظة على وظيفة الجهاز المناعي، وهو األخر من مضادات األكسدة (   


). لقد تم 21دات (وجد بأنه من مضادات األكسدة الذائبة في دهون غشاء الخلية والذي قد يتأثر بالمؤكس


، حيث وجد بأنها تتصاحب مع  Eالتوصل لهذا االستنتاج من خالل دراسات حاالت نقص فيتامين 


  (22)انخفاض في إنتاج األضداد من الخاليا اللمفاوية 


في الدم واإلصابة بالبكتريا في األشخاص  Eلذلك وجد عالقة عكسية مابين مستوى فيتامين 


ساهم في تحسين فعالية الجهاز المناعي في القضاء على هذه  Eمن فيتامين  المسنين، وان إعطائهم جرع


) إما آلية تأثير هذا الفيتامين في الجهاز المناعي، فقـد اقترح بأنه يعمل على تثبيط احد 23اإلصابات (


، حيث انـه يعـد عامال مؤثرا في إنتاج  NF-KB) والمسمى Transcription factorعوامل االستنساخ (


 )  Interlukin-1  )24لخاليا للـ ا


 بالنسبة للمرضى مقارنة مع قيم السيطرة )A() انخفاض في مستوى تركيز فيتامين 4يبين جدول (


 )4جدول (


 .ثالثةمجاميع الال ) عندAيحدد معدل االنحراف القياسي والمعدل ومستوى الداللة لتركيز فيتامين (


 Mean T (mg/dL) (Vit-A)معدل  S.D± العدد  المجاميع


A 60 10.2 69.8 --- 


B 50 11.8 44.6 
2BP<0.01 


 C 50 15.3 35.50 P<0.001 


 A,B,C  1كما في جدول رقم 







بأنه  يمتلك القابلية على التحفيز المناعي    إال أن الدراسات في هذا المجال كانت  Aفقد لوحظ فيتامين    


على تعزيز فعالية الجهاز المناعي ومن  يعمل Aعلى األشخاص المسنين والتي أوضحت بان فيتامين 


) على سطح Interlukin-2) ومستلمات (CD4+ Cellخالل تأثيره في الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة (


 إضافة إلى ذلك فقد لوحظ عالقة ايجابية Natural killer cellsالخاليا  وكذلك الخاليا القاتلة الطبيعية 


). والتي عادة ماتكون 25رى الدم وعدد خاليا وحيدة النوى  (في مج Aمابين مستوى فيتامين 


مستحثة بالملوثات البيئية التي يتعرض   لها اإلنسان خصوصا في العراق وعلى مدى العقدين الماضيين 


لذلك هل يمكن تحصين اإلنسان بهذه الفيتامينات ضد اإلصابة بالسرطان. لقد تناولت العديد من الدراسات 


) تعمل هذه الفيتامينات على 26( تكاد تتفق مع بعضها البعض في مقدمة واحدة هي هذا الموضوع و


هي من مضادات األكسدة. وعند  Eو  Cو  Aحماية الكائن فقد تمت اإلشارة فيها إلى إن الفيتامينات 


إلصابات العودة إلى فعالية الجهاز المناعي نجد إن خاليا الدم البيض السيما الخاليا البلعمية تسيطر على ا


،  H2O2و O2و  NOالفيروسية والبكتيرية والطفيلية من خالل تحطيمها كيميائيا بعض المؤكسدات مثل 


أن هذه المؤكسدات تحمي الكائن الحي من الهالك نتيجة اإلصابة، إال أنها يمكن أن تحدث ضرراً 


)Damage) للمادة الوراثية يتمثل بهيئة طفرة وراثية (Genetic Mutationمكن أن تساهم هذه )، وي


الطفرة (أو الطفرات) في عملية تسرطن الخلية، إال أن وجود مضادات األكسدة (مثل الفيتامينات) يساهم 


، وان  Free radicals) آن المؤكسدات األنفة الذكر يطلق عليها أيضا الجـذور الحـرة 27في منع ذلك (


بيئية والتي لها القابلية على إحداث الضرر في  هذه الجذور يمكن أن تتكون داخل الجسم بفعل المطفرات ال


)DNA) و (RNA في الخاليا، كما تعمل أيضا على تثبيط بعض اإلنزيمات من التفاعل مع األحماض (


 األمينية. 


يمكن آن تقلل  Eو  Cو  Aوفي هذا الصدد افترضت آليات حياتية والتي تدعم بان الفيتامينات 


يمنع الضرر في  Aكن أن تقلل تسرطن الخاليا. حيث لوحظ بان فيتامين من الطفرة الوراثية وبالتالي يم


دنا الخلية المستحث بالجذور الحرة من خالل التداخل مع عملية ايض المطفرات الكيميائية إضافة إلى 


) الخاليا Differentiation) وتمايز (Growthله تأثيرات مباشرة على نمو (A ذلك فان فيتامين 


 ) Antagonist)، وبالتالي فهو قد يعمل مضاد لمراحل التظفير الوراثي ((Epithelial cellsالظهارية 







 Gap-junctionأما في مجال التسرطن، فان الفيتامين يعمل على تعزيز الترابط الخلوي (


communication)وان مثل هذا التعزيز يقلل من التوسع االستنسالي ،(Clonal expansion (


 ).  28ن (وبالتالي يمنع التسرط


إضافة  nitrosamines) مثـل Carcinogens، فهـذا يمنع تكـون المسرطنات ( Eأما فيتامين 


إلى قدرته في تعزيز المناعة الخلطية والخلوية وبالتالي يمكن أن يحطم الخاليا المتسرطنة  ويشاركه في 


أن نتائج الدراسة  .)Scavenge free radicalsوالذي يقوم بكسح الجذور الحرة ( Cالفعل فيتامين 


 الحالية تدعم ماتقدم خصوصا أذا ما آخذنا بنظر االعتبار الفعل التازري لهذه الفيتامينات.  
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Abstract 


Exposure to γ radiation or by  (DMH) induces generation of reactive oxygen 


species (ROS) especially hydroxyl radical (·OH) and peroxyl radical (ROO·), 


which are capable of inducing lipid peroxidation. Our earlier studies have 


demonstrated that extracts of the medicinal and edible plants Phoenix dactylifera 


,Loranthus europeaus ,Zingiber officinale, Citrus aurantifolia possessed 


significant antioxidant activity, measured as radical scavenging. In the present 


study, we examined the protective and 1,2-Dimethylhydrazin (DMH) -induced 


lipid peroxidation using rat liver and brain mitochondria as model systems. The 


results obtained showed that the investigated medicinal plant  extracts 


significantly inhibited the formation of lipid hydroperoxide and thiobarbituric 


acid reactive substances, indicating membrane protective effects. The finding 


suggests the profound protective effect of the extracts of Phoenix dactylifera 


,Loranthus europeaus ,Zingiber officinale&  Citrus aurantifolia against lipid 


peroxidation by two major forms of ROS capable of inducing this type of 


damage in a major organelle, the mitochondria from both rat liver and brain. 







This observation can possibly explain the health benefits of these medicinal 


plants. 


Key Words: Phoenix dactylifera ,Loranthus europeaus ,Zingiber officinale, 


Citrus       aurantifolia, Lipid peroxidation. 


Introduction 


  Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of various diseases 


such as atherosclerosis, alcoholic liver cirrhosis and cancer (1). Oxidative stress 


can be initiated by an unbalanced production of reactive oxygen species (ROS), 


such as super-oxide anion (O - 
2), peroxide radical (HOO•) and hydroxyl radical 


(HO·). These radicals are formed by one electron reduction of molecular oxygen 


(O2). Of pathological significance, ROS can easily initiate a self-propagating 


lipid peroxidation (LP) of the membrane lipids, which can cause permanent 


damage to the cell membrane and lipoprotein structure (2). It is now generally 


accepted that LP and its products play an important role Exogenous chemicals 


and radiation produce peroxidation of lipids leading to structural and functional 


damage to cellular membranes(3). Ionizing radiation damages cellular molecules 


directly by transferring energy or indirectly by generation of oxygen-derived 


free radicals. Excited states and other reactive species are collectively known 


as reactive oxygen species (ROS) (4), in liver, kidney and brain 


toxicity(5). Exogenous chemicals and radiation produce peroxidation of 


lipids leading to structural and functional damage to cellular membranes 


(6). Polyunsaturated fatty acids present in cellular membranes are 


especially prone to damage by ROS and the resulting LP can have serious 







consequences. LP plays a major role in mediating oxidative-damage in 


biological systems. There are also several toxic by-products of 


peroxidation which can damage other biomolecules away from the site of 


generation (7,8). Among the subcellular organelles mitochondria are one 


of the key components of the cell killed by radiation-induced oxidative 


stress. Endogenous antioxidants constitute important defence systems in 


cells and elicit their action by suppressing the formation of ROS, their 


scavenging or by repairing the damage caused. Besides this, a number of 


natural antioxidants are found in plant materials, such as oil seeds, cereal 


crops, vegetables, fruits, leaves, roots, spices and herbs (9, 10, 11, 12, 13, 


14, 15). Some of them exhibit significant antioxidant activity (16, 17, 18, 


19 ) and are commonly utilized for pharmaceutical purposes and in health 


foods. Recent evidence indicates that medicinal plants contain a large 


number of biologically active components that offer protection against 


degenerative diseases. A number of medicinal plant have recently been 


reported to possess significant antioxidant activity(20, 21, 22,). Ginger 


Zingiber Officinale is one of the world’s best known spices, and it has  


also been universally used throughout history for its health benefits. The 


dried extract of ginger contains mono terpenes and ses quiterpenes. The 


main antioxidant active principles in ginger are the gingerols and shogaols 


and some related phenolic ketone derivatives. Ginger extract possesses 


anti-oxidative characteristics, since it can scavenge super-oxide anion and 


hydroxyl radicals  (23, 24). In line with this, Gingerol can inhibit 







ascorbate/ferrous complex induced lipid peroxidation in rat liver 


microsomes (25). Ginger was also suggested to interfere with 


inflammation processes (26). Furthermore, ginger acts as a hypo-


lipidemic agent in cholesterol-fed rabbits (27, 28 ) and can increase the 


excretion of cholesterol via bile in rats  (29 ). In folk medicine,  dates 


palm Phoenix dactylifera, have been used in cases of cold, anemia, 


asthma, bronchitis, catarrh, cough and congestion, fatigue, fever, flu, 


diarrhea,  hemorrhoids, stomachache, gonorrhea, thirst, toothache, 


tuberculosis, and vaginitis. In line with this, dates have been reported to 


exhibit aphrodisiac,  contraceptive, demulcent, diuretic, emollient, 


estrogenic, expectorant, laxative,  pectoral, and purgative properties. 


These beneficial effects can be related to its  high content in vitamins and 


natural fiber, but this fruit can also be an important source of calcium, 


sulfur, iron, potassium, phosphorous, manganese, copper, and magnesium 


( 30,31). Key lime Citrus aurantifolia  is popularly used for treating 


nausea and fainting and locally the juice is a good astringent and is used 


as a gargle for sore throats (32). C. aurantifolia juice is also a very 


effective bactericide and can  be used for  treating rheumatic conditions, 


malaria and other fevers. The skin  of the ripe fruit is carminative (33). 


Loranthus europeaus   has been  used in narcotic, antispasmodic, 


diaphoretic, headache  tonic, tearing, rending rheumatic or neuralgic 


pains, coming on in paroxysms; weak, irregular heart- action, with 


dyspnoea, cardiac hypertrophy, and valvular insufficiency All parts of the 







plant contain viscin; also called bird-glue; curiously miscalled birdlime 


(from the German Vogelleim), deriving its name from the fact that it has 


been  used in Germany in catching small birds. It is very adhesive, soft, 


and elastic, having a greenish or brownish color; insoluble in water and 


fixed oils, slightly  soluble in alcohol, very soluble in ether.  The proof of 


their antioxidant activity can also explain their mechanism of action and  


hence, it was considered desirable to evaluate the effect of these plant 


extracts  against lipid peroxidation induced by γ -radiation and 1,2-


Dimethyhydrazine (DMH), which generates two potent ROS capable of 


inducing LP, namely hydroxyl radical (•OH) and peroxyl radical (ROO•). 


1,2-Dimethyl hydrazine (DMH)  generates model peroxyl radicals. These 


radicals are similar to such peroxyl conditions that are physiologically 


active(1,2). γ -Radiation also generates physiologically relevant ROS 


such as hydroxyl radical, superoxide, hydrogen peroxide, single oxygen, 


etc. that are capable of damaging many crucial cellular molecules, 


including membrane lipids (6,12,13). Hence, inhibition of lipid 


peroxidation induced by these two agents is physiologically relevant.   
 


 


 


 


 


 







Material & Methods 
 


Hydrogen peroxide, ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA), 2-


thiobarbituric acid, triphenylphosphine (TPP), trichloroacetic acid, 


xylenol orange and butylated hydroxyl toluene (BHT) were purchased 


from Sigma Chemical Co, USA.  (DMH)  was from Aldrich Chemical 


Co, USA. Other chemicals used in our study were of the highest quality 


commercially available from local suppliers. The plants wich selected in 


   Phoenix dactylifera ,Loranthus europeaus ,Zingiber officinale, Citrus 


aurantifolia. The powdered  material was defatted with petroleum ether in 


Soxhlet apparatus for 8 to 10 h and the defatted material was then 


extracted with 70% methanol.  dissolving 0.1 g of the extract in 10 ml of 


distilled water and stirring for 1 h.  above extracts were centrifuged for 15 


min and supernatants were stored at –20°C. The supernatants were used 


to examine 


the antioxidant properties (28).  We had used three different 


concentrations, i.e. 0.2, 0.4 and 0.8%.  Three-month-old female Wistar 


rats (weighing about 250 g) were used for the preparation of 


mitochondria. In brief, rat liver and brain tissues were excised, 


homogenized in 0.25 M sucrose containing 1 mM EDTA. The 


homogenate was centrifuged at 3000 g for 10 min to remove cell debris 


and nuclear fraction. The resultant supernatant was centrifuged at 10,000 


g for 10 min to sediment mitochondria. This pellet was washed thrice 







with 50 mM phosphate buffer, pH 7.4 to remove sucrose. The protein was 


estimated (29) and pellets were suspended in the same buffer (3). The 


mitochondria were suspended in buffer and exposed to γ -radiation from 


60Co source at a dose rate of 15 Gy/min. The effect of extract on the 


oxidative-damage caused by radiation was studied at a dose of 450 Gy. 


Mitochondria (2.0 mg protein/ml) were suspended in the buffer and 


exposed to radiation with or without the extracts. The effect of extracts on 


the oxidative- damage caused by  (DMH)  was also studied. The 


mitochondria (2.0 mg protein/ml) were exposed to  (DMH) (10 mM) with 


or without extract for 30 min. The mitochondria after exposed to γ -


radiation and  (DMH) were evaluated for LP. Aliquots (90 ml) of 


brain/liver mitochondria, after exposure to radiation sample, were 


transferred to microcentrifuge tubes together with 10 ml of TPP in 


methanol/10 ml of methanol in blank and test samples respectively. The 


samples were then vortexed and subsequently incubated for 30 min at 


room temperature. Next 900 ml of Fox II reagent (xylenol orange (100 


mM), butylated hydroxy toluene (4.4 mM), sulphuric acid (25 mM), 


ammonium ferrous sulphate (250 mM)) was added and samples were 


incubated for a further 30 min in dark. The samples were centrifuged at 


12000 g for 10 min prior to reading absorbance of supernatant at 560 nm. 


The level of peroxide in the sample was then determined using the 


difference between mean absorbance of samples with and without TPP 







treatment and the final volume was extrapolated to H2O2 concentrations 


in the standard graph. The effect of plants extracts under study on 


hydroperoxide induction by  (DMH) at varying time intervals was also 


determined (31). Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) assay 


was performed by standard method using malonaldehyde equivalents 


derived from tetra methoxypropane. Malonaldehyde and other aldehydes 


have been identified as products of LP that react with thiobarbituric acid 


(TBA) to give a pink coloured species at 532 nm. The method involved 


heating of the samples after exposure to radiation and (DMH) with TBA 


reagent for 20 min in a boiling water bath. TBA reagent contains 50 ml 


TCA (20%), 25 ml TBA (500 mg), 2.5 M HCl, 224 mg EDTA and the 


final volume is made up to 100 ml. After cooling, the solution was 


centrifuged at 2000 g for 10 min and the precipitate obtained was 


removed. The absorbance of the supernatant was determined at 532 nm 


against a blank that contained all the reagents minus the sample. The 


malonaldehyde equivalents of the sample were calculated using an 


extinction coefficient of 1.56 ´ 105 M–1cm–1. For collection of 


endogenous TBARS, fresh samples were boiled without radiation 


exposure, and values were subtracted(30, 31, 32). Vehicle controls were 


used for all the extracts. Methanolic extracts, were dissolved in distilled 


water, for LP experiments.*  


 


 







Results and Discussion 


Data on the effect of plants extracts on lipid hydroperoxide (LOOH) 


induced by  (DMH) in rat liver mitochondria are presented in Figure 1. 


P.dactylifera with the highest inhibition, was the most effective in 


reducing 1,2-dimethyl hydrazine (DMH) -induced LOOH formation, 


Followed by Zingiber officinale.Loranthus europeaus & Citrus 


aurantifolia. LOOH formation induced by  (DMH) at varying time 


intervals in brain mitochondria and its inhibition by Z. officinale  & 


Citrus aurantifolia extracts was more effective than other extracts. LOOH 


formation was maximum at 60 min  


after exposure to 1,2-Dimethylhydrazin (DMH) . After 60 min, LOOH 


formation was inhibited in all treated groups (Figure 2).  The effect of 


plants  extracts on TBARS formation induced by  (DMH) in rat liver 


mitochondria are given in Figure 3.  P.dactylifera and & Citrus 


aurantifolia were more effective in reducing LP induced by  (DMH) 


compared to other plant extracts. Exposure to radiation, as a function of 


dose, ranging from a dose of 0 to 750 Gy, resulted in enhanced LP as 


evident by the formation of TBARS. The increase in TBARS formation 


was significant with the increasing doses examined. Exposure to 300–450 


Gy showed steep increases, while higher doses were effective only in 


marginally enhancing peroxidation. Hence the optimum dose of 450 Gy 


was selected for the experiments, as this dose caused optimum damage in 


terms of LP in rat liver and brain mitochondria. Mitochondria are crucial 







targets for radiation and free radical-mediated damage. Since 


mitochondria are devoid of cytosolic antioxidants, as in a whole cell, they 


are fairly resistant to γ -radiation, Hence a dose of 450 Gy is needed to 


achieve optimum concentration of free radicals capable of inducing 


significant damage measurable by simple spectrophotometric means. This 


dose is much higher than those used in radiotherapy (1–6 Gy) or for 


radioprotection pertinent to mammals (LD50 in the range of 5–7 Gy). 


Such in vitro studies with easily measurable systems are usually animal 


models involving a large number of animals, and being subject to animal 


ethics committees. A case in point are such studies on the radioprotective 


effect of caffeine using in vitro systems (33,34) and animal models. We 


plan to extend our investigations to animal studies in vivo in future. Data 


on radiation-induced LP and its protection by plants extracts are given in 


Figure 4. Loranthus europeaus & Citrus aurantifolia showed significant 


ability to inhibit radiation-induced LP in rat liver mitochondria, rather 


than .  P.dactylifera & Z. officinale  at a concentration of 1% reduced 


TBARS formation significantly when it was present at the time of 


irradiation. The formation of LOOH, an intermediate of peroxidation, 


showed that LOOH formation induced by γ -radiation in rat liver 


mitochondria was inhibited more effectively by Z. officinale  & Citrus 


aurantifolia than other  extracts, and the data are represented in Figure 5. 


Prevention of free-radical formation and maintenance of cellular 


structural integrity and of chemical environment are fundamental 







requirements of all cells. In biological systems, radiation-induced free 


radicals impair antioxidant defence leading to increased membrane lipid 


peroxidation. Generation of ROS by ionizing radiation (especially with 


low-LET radiation) and  (DMH) and its profound impact on cellular 


biomolecules are well established(35,36). The present investigation 


demonstrates that  (DMH) and radiation induced significant LP in 


mitochondria. Increase in peroxidation is observed as a function of 


radiation dose. Radiation generated ROS and is also capable of initiating 


LP. The initial products of peroxidation are conjugated dienes, to which is 


added oxygen to form LOOH that further breaks down to stable 


aldehydes and reacts with TBA to form thiobarbituric acid–


malonaldehyde adduct(37). Radiation therapy is one of the most 


important and popular tools for cancer treatment. Because human tissues 


contain 80% water, the major radiation damage is due to aqueous free 


radicals, generated by the action of radiation on water. The major free 


radicals resulting from aqueous radiolysis are ·OH, ·H, eaq – , HO2 ·, 


H3O+, etc.(33). Among them ·OH is the most potent, capable of 


inflicting severe molecular damage. This free radical reacts with cellular 


macromolecules such as DNA, proteins, lipids, etc. and causes 


dysfunction and mortality. These reactions take place in tumour as well as 


normal cells when exposed to radiation. LP causes membrane damage as 


well as oxidative modification of critical targets. Agents that can interact 


with these secondary radicals formed during peroxidation and scavenging 







them, would be effective in inhibiting LP and in turn protect against 


radiation and 1,2-Dimethylhydrazin (DMH) -induced damage. Removal 


of excess reactive species, suppression of their generation or protection 


against peroxidation by repair of membrane damage may be an efficient 


way of preventing cancer and other diseases. The effects of plant extracts 


on LP show significant inhibition of LOOH and TBARS formation. Our 


earlier studies have indicated that plant extracts are effective scavengers 


of both primary and secondary radicals (32). Protection of membranes at 


both primary and secondary levels explains the possible mechanism by 


which plants  inhibit LP by radiation and 1,2-Dimethylhydrazin (DMH) . 


Phenolics are a group of non-essential dietary components that have been 


associated with inhibition of atherosclerosis and cancer, by chelating 


metals, inhibiting lipo oxygenases and scavenging of free radicals. plants 


phenolic compounds are found to be excellent antioxidants and synergists 


that are not mutagenic(32). Our earlier results also have shown that plant 


extracts possess significant radical scavenging properties of both primary 


and secondary radicals, in a concentration-dependent manner. Hence the 


components present in plants may inhibit LP by scavenging of radicals 


that initiate or propagate LP. Our earlier studies have revealed that all the 


plant extracts employed in this study possess antioxidant properties, 


mainly measured as radical scavenging(19,20). The present finding 


strongly suggests that the use of these extracts to prevent LP leading to 


membrane damage consequent to exposure to radiation and to certain 







chemicals which generate potent ROS in the form of ·OH or ROO·. This 


also explains the possible mechanisms behind the observed health 


benefits of these plants. 
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Fig(1)  Effect of plant extracts on LOOH formation by  (DMH) in Rat Liver 


Phoenix dactylifera (PD),Loranthus europeaus(LE) Zingiber officinale (ZO), 


Citrus aurantifolia (CA).  Fig(A) 0 time, Fig (B) 30 min. 
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Fig(2) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus 


europeaus(LE) Zingiber officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA). on LOOH 


formation induced by  (DMH) at various time intervals in  rat brain 


mitochondria. 
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Fig(3) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus 


europeaus(LE) Zingiber officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA)on TBARS 


formation induced by  (DMH) in rat liver mitochondria. Fig(A) 0 time, Fig (B) 


30 . 
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Fig(4) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus europeaus(LE) 


Zingiber officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA)on TBARS formation induced by γ-  


ray in rat liver mitochondria. Fig(A) 0 time, Fig (B) 30 . 
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Fig(5) Effect of plant  extract Phoenix dactylifera (PD),Loranthus 


europeaus(LE) Zingiber officinale (ZO), Citrus aurantifolia (CA)on LOOH 


formation induced by γ  ray in rat liver mitochondria. Fig(A) 0 time, Fig (B) 30  
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ABSTRACT 


Background: Ionizing radiation is known to produce deleterious effects in the 
living organisms. The present study was designed to investigate the possible 
ameliorative effect of Ocimum sanctum hydroethanolic extract in the inhibition 
of oxidative damage induced through extended exposure to ionizing radiation 
in rats. 


Methods: Ocimum sanctum hydroethanolic extract was given to animals by 
stomach tube in a dose of 100 mg/kg body weight for 24 successive days 
throughout exposure to gamma radiation. Meantime, animals were subjected 
to fractionated whole body γ-irradiation; instalment as 1Gy every three days up 
to total dose of 8 Gy. Rats were sacrificed at either 1, or 15 days after last dose 
of radiation. 


Results: Enhancement of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 
contents and xanthine oxidase (XO) activity; concomitant with depletion of 
antioxidant enzymatic activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) 
and glutathione peroxidase (GSH-Px) in the blood and liver tissues as well as 
depletion of plasma flavonoids concentration are characteristic observations in 
γ-irradiated rats. Moreover, disturbances in glutathione (GSH/GSSG) 







homeostasis were also observed. Supplementation of Ocimum sanctum 
hydroethanolic extract to animals exhibited an improving in the examined 
parameters.  


Conclusion: Shifting the redox environment toward a more reducing one, 
through dietary manipulation with Ocimum sanctum hydroethanolic extract 
may potentially attenuate the degenerative processes associated with oxidative 
stress induced by γ-radiation exposure. 


KEYWORDS: γ-rays, oxidative damage, Ocimum sanctum, rats. 
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INTRODUCTION 


Normal tissue response and injury after exposure to ionizing radiation are 
of great importance to patients with cancer, populations potentially subjected 
to military, accidental or intentional exposure including bioterrorism, and 
workers in the nuclear power industry and atomic research (Coleman et al., 
2003). 


Exposure of the biological system to whole body gamma irradiation 
induces the production of free radicals as an external stress as those 
encountered in other stresses such as toxic chemical, environmental pollutants 
and some pathological conditions (Bonnefont-Rousselot, 2004). The 
involvement of free radicals reactions in the pathogenesis of cellular injury has 
been investigated for many years. Reactive free radicals can exert cellular 
damage through a variety of mechanisms, e.g. lipid peroxidation, depletion of 
glutathione and protein thiols, derangement of intracellular free calcium 
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homeostasis and DNA fragmentation, with different relevance in the various 
conditions (Oboh and Henle, 2009). 


Reactive free radicals also negatively impact the antioxidant defence 
mechanisms; cells are endowed with an antioxidative defence system 
consisting of a variety of enzymatic and non-enzymatic antioxidants to combat 
oxidative insults, thereby protecting cellular macromolecules from detrimental 
effects of exogenous or endogenous free radicals. During oxidative-stress, the 
endogenous antioxidant defences are likely to be weakened because of 
overproduction of oxygen radicals, consumption of antioxidants and failure to 
adequately replenish these antioxidant enzymes in tissues (Droge, 2002). 


Advances in radiation sciences, particularly the understanding the 
radiation effects on biological systems, have paved the way towards the 
development of radiomodulators and radiorecovery agents that can be 
effectively utilized to achieve protection against the deleterious effects of 
ionizing radiation. Research endeavours with synthetic radioprotectors in the 
past have met with little success primarily due to toxicity related-problems. 
Therefore worldwide attention in recent years has turned towards developing 
radiation countermeasure agents and radiosensitizer from natural products for 
diverse applications. Herbals have shown immense promise as effective 
radiomodulators and future appears quite bright (Arora et al., 2005 and 
Selvamurthy, 2008). In addition, over the past decades, researchers have 
become increasingly interested in polyphenolic compounds. The chief reason 
for this interest is recognition of their antioxidant properties and their probable 
role in the prevention of various degenerative-diseases associated with 
oxidative-stress, such as cancer and cardiovascular-diseases (Manach et al., 
2005).  


Sacred basil (Ocimum sanctum Linn) which known also as holy basil in 
English and as Tulsi or Tulasi in Hindi; has investigated extensively and has been 
shown to possess a range of biological activities, many of which are relevant to 
radiation protection e.g. antibacterial (Singh et al., 2005), anti-fungal (Rai, 







1996), antiviral (Kumar et al., 1997), analgesic (Khanna and Bhatia, 2003), anti-
inflammatory (Singh et al, 2007), immunomodulatory (Mediratta et al., 2002), 
anti-hypercholesterolaemic (Gupta et al., 2006),  hypoglycaemic (Anu et al., 
2007), antioxidant (Yanpallewar et al., 2004 and Sharmila et al., 2009), anti-
ulcerogenic (Dharmani et al., 2004), hepatoprotective (Adhvaryu et al., 2007), 
and wound healing activities (Shetty et al., 2006).  


 The present study was planned to elucidate the possible antioxidative and 
radioprotective effect of Ocimum sanctum leaf extract as a natural 
phytochemical compound against oxidative damage induced through extended 
exposure to ionizing radiation in rats. 


MATERIAL AND METHODS 


Experimental Plant: 


The leaves of Ocimum sanctum Linn (Devesion; Magnoliophuta, Class; 
Magnolipsida, Order; Lamiales, Family; Lamiaceae or Labiatae, Genus; Ocimum, 
Species; Otenuiflorum) were obtained from the Experimental Station of 
Medical Plants (ESMP), belonging to the Arab Company for Pharmaceutical and 
Medicinal Plants (MPACO). The plant was identified and authenticated by the 
Herbarium, Taxonomy Department, Faculty of Science, Cairo University. 


Plant extraction: 


Fresh leaves of Ocimum Sanctum Linn were air-dried in shade; powdered, 
sieved, and hydroethanolic extract was prepared according to Archana and 
Namasivayam, (2002).  


Experimental animals: 


Eighty adult male albino rats (120± 10 g) Sprague Dawley strain were 
obtained from the animal farm of the Egyptian Holding Company for Biological 
Products and Vaccines (VACSERA); Cairo, Egypt. The Animals were kept in 
isolated cages, under standard laboratory condition including all hygienic 
measures with constant illumination and ventilation, temperature and 







humidity. Animals were maintained on a starter poultry pellets and water ad 
libitum. All animals received human care in compliance with institutional 
guidelines. 


Radiation process 


Irradiation processing was performed using Canadian gamma cell-40, 
(137Cs) at the National Centre for Radiation Research and Technology (NCCRT), 
Cairo, Egypt. Animals were subjected to fractionated whole body γ-radiation; 
instalment as 1Gy every three days up to total dose of 8 Gy. 137Cs source offers 
a dose rate of 0.61 Gy/min at the time of experiment. 


Experimental design 


The rats were randomly distributed into 4 groups (n=20, 10-rats/group for 
each time interval). Group (І): served as controls. Group (ІІ): Animals received 
Ocimum sanctum hydroethanolic extract by stomach tube in a dose of 100 
mg/kg body weight for 24 successive days throughout exposure to gamma 
radiation.  Group (ІІІ): subjected to fractionated whole body γ-radiation up to 
total dose of 8 Gy. Group (ІV): Animals were received Ocimum sanctum 
hydroethanolic extract as described in group ІІ and subjected to gamma 
irradiation as described in group ІІІ. 


Samples collection    


Animals were fasted over night prior to sacrificing. Samples were collected 
at 1st and 15th days after radiation processing. Whole blood was withdrawn by 
means of heart puncture technique after light anaesthesia using heparinized 
syringes. Liver tissue was dissected, weighed and homogenized in 0.1 M 
phosphate buffer (pH 7.4) to make a (20% w/v) homogenate preparation using 
(Glas-Col, Terre Hauter, USA). The homogenate was centrifuged at 9000 x g for 
20 min using cooling centrifuge (Memmert, MLW, GDR). the pellet was 
discarded and the supernatant was used for of biochemical analysis. Blood and 
tissue samples were obtained from the experimental animals following normal 
laboratory procedures, and frosted at -20°C until analytical procedures.  







Biochemical assays 


Lipid peroxide content was determined by quantifying the thiobarbituric 
acid reactive substances (TBARs) level in blood and tissue homogenates after 
the method described by Yoshioka et al. (1979). Xanthine oxidase (XO) activity 
was assayed spectrophotometrically at 290 nm and 37 °C with xanthine as 
substrate according to the method described by Bergmeyer et al. (1974). 
Determination of reduced glutathione (GSH) content was performed according 
to Beutler et al. (1963), while oxidized glutathione (GSSG) was performed after 
the method described by Tietze (1969). Superoxide dismutase (SOD) activity 
was determined according to the method of Nishikimi et al. (1972). Catalase 
(CAT) activity was determined according to the method described by Johansson 
and Hakan Borg (1988). Estimation of glutathione peroxidase (GSH-Px) activity 
in blood and liver homogenate was performed after the method of Gross et al. 
(1967) and Necheles et al. (1968). Measurement of total phenols 
concentration was carried out following the calorimetric Folin-Denis method 
described by Daniel and George (1972). Tissues total protein content was 
assayed according to Lowry et al. (1951). Haemoglobin concentration in blood 
was determined colorimetrically by means of Drabkin's reagent described by 
(Wintrob et al., 1981).  


Statistical analysis was performed by using student “t” test and Duncan's 
multiple range tests using SAS "Statistical Analysis System" Institute, (1988). 
The results were presented as means ± SE. The treated and γ-irradiated groups 
along with their respective control group were intercompared using the least 
significant difference (LSD) test.  


RESULTS 


The thiobarbituric acid reactive substances (TBARs) concentrations in 
plasma and hepatic tissues of animals exposed to fractionated γ-irradiation 
with or without Ocimum sanctum treatment are presented in Table (1). There 
were elevations in plasma and liver samples of irradiated and Ocimum 
sanctum+ irradiated groups as compared to control and Ocimum sanctum 







groups all over the experimental periods. The prolonged administration of 
Ocimum sanctum throughout exposure to fractionated γ- irradiation induced a 
decrease in TBARs contents of both plasma and liver compared to irradiated 
animals (P< 0.05). 


Table (2) shows that rats exposed to whole body gamma irradiation (8 Gy, 
total dose), exhibited an increase in XO activity in liver and plasma as compared 
to control groups (P< 0.05). The prolonged administration of Ocimum sanctum 
throughout exposure to fractionated whole body γ- irradiation induced a drop 
in the XO activity compared with irradiated rats. 


Results reported in Table (3) revealed a significant decrease of SOD 
activity in blood and hepatic tissues in animals exposed to fractionated γ-
radiation in comparison with respective control groups all over the 
experimental periods. Administration of Ocimum sanctum attained a significant 
increase in SOD activity (P< 0.05) in comparison with γ-irradiated groups at 
both time intervals. 


The data reported in Tables (4& 5) followed the same pattern like SOD, 
the enzyme activities of CAT & GSH-Px in the investigated samples of both γ-
irradiated as well as Ocimum sanctum+ irradiated animal groups, exhibited an 
obvious utilization along the experimental time in comparison with control 
groups. Meantime, the prolonged administration of Ocimum sanctum 
throughout exposure to fractionated γ-irradiation induced an up-regulation of 
CAT & GSH-Px activities in comparison with γ-irradiated animal groups (P< 
0.05). 


 Results in Table (6) show a marked decrease in GSH concentrations in 
blood and hepatic tissues in animals subjected to fractionated γ-rays compared 
to the corresponding control groups at both time intervals (1 & 15 days post 
radiation exposure). Data revealed a significant enhancement in serum and 
hepatic GSH contents (P< 0.05) in Ocimum sanctum+ irradiated animal groups 
in comparison with the corresponding irradiated group. 







Meantime, results in Table (7) show a significant increase in GSSG 
concentrations (P< 0.05) in animals exposed to fractionated γ-rays compared to 
the relevant control groups at both time intervals. Consumption of Ocimum 
sanctum revealed a significant decrease in GSSGH contents in comparison with 
the corresponding irradiated group. 


 Consistent with the previous results, data in Table (8) exhibited a 
significant decrease in GSH/GSSG ratio in animals exposed to extended γ-
radiation compared to the relevant control groups all over the experimental 
periods, meantime after prolonged Ocimum sanctum administration, 
GSH/GSSG ratio predominantly increased in comparison with the 
corresponding γ-irradiated groups.  


The estimated amount of plasma total phenols concentrations Table (9) 
were 62.3 and 12.69 umol/L measured during 1st and 15th days, respectively 
after last dose of Ocimum Sanctum administration. On the other hand Ocimum 
Sanctum treatment throughout radiation processing showed plasma total 
phenols values amounting to 47.8 and 6.71 umol /L during 1st and 15th days 
respectively. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Table (1): Effect of Ocimum sanctum treatment on thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARs) concentration in animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time 
Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Blood 


μmol/dl 


 


1 day 
1.99± 1.94 a 1.87± 1.81 a 3.85± 3.49 b 2.74± 2.66 c 


- (- 6.03) (93.47) (37.67) 


15 days 
1.94 ± 0.07 a 1.81 ± 0.08 a 3.49 ± 0.16 b 2.66 ± 0.13 c 


- (- 6.70) (79.89) (37.11) 


Liver 


nmol/g 
wet tissue                                   


 


1 day 
267.72± 10.27 a 279.65± 11.46 a 521.27± 14.06 b 425.75± 17.89 c 


- (4.46)  (94.71)  (59.03) 


15 days 
266.05 ± 7.08 a 266.15± 12.49 a 482.95 ± 19.38 b 381.15 ± 15.73 c 


- (0.04) (81.53) (43.26) 


Each value represents the mean of six records ± SE.  


Similar characters denote insignificance between groups. 


The mean difference is significant at P≤ 0.05.  


% Change was calculated comparing with control & given between two brackets. 


 


 


 


 







Table (2): Effect of Ocimum sanctum treatment on xanthine oxidase (XO) activity in 
animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time 
Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Plasma 


 u/ml  


1 day 
1.03± 0.04 a 0.95± 0.04 a 2.04± 0.08 b 1.46± 0.07 c 


- (-7.21) (98.83) (42.39) 


15 days 
0.97± 0.05 a 0.92± 0.04 a 1.93± 0.07 b 1.32± 0.06 c 


- (-5.85)  (98.86) (36.17) 


Liver 


u/mg 
proteins                                  


 


1 day 
12.37± 0.45 a 11.85± 0.46 a 22.43± 0.88 b 17.77± 0.50 c 


- (-4.20)  (81.32 ) (43.65) 


15 days 
11.55± 0.44 a 11.07± 0.35 a 20.95± 0.83 b 16.550 ±0.63 c 


- (-4.16) (81.39) (43.29) 


Legend as in Table 1 


 


 


 


 


 


 


 







 


Table (3): Effect of Ocimum sanctum treatment on superoxide dismutase (SOD) 
activity in animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time 
Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Erythrocytes 
u/g Hb 


1 day 
619.0± 17.81 a 623.0± 27.53 a 323.8± 17.05 b 392.0± 15.76 c 


- (0.65) (- 47.69) (- 36.67) 


15 days 
647.0± 16.20 a 644.0± 23.25 a 360.0± 16.26 b 472.5± 20.07 c 


- (- 0.46) (- 44.36) (- 26.97) 


Liver 


u/mg 
proteins                                  


 


1 day 
27.7± 1.00 a 28.35± 1.10 a 11.65± 1.25 b 16.9± 0.97 c 


- (2.35) (- 57.94) (- 38.99) 


15 days 
28.6± 1.18 a 29.3± 1.15 a 13.35± 1.25 b 20.15± 1.12 c 


- (2.45) (- 53.32) (- 29.55) 


Legend as in Table 1 


 


 


 


 


 


 







Table (4): Effect of Ocimum sanctum treatment on catalase (CAT) activity in 
animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time 
Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Blood 


u/g Hb 


1 day 
29.93± 1.54 a 31.75± 1.31 a 12.66± 0.76 b 19.00± 1.05 c 


- (6.08) (- 57.90) (- 36.51) 


15 days 
28.60± 1.17 a 29.85± 1.31 a 13.45± 0.80 b 20.40± 0.71 c 


- (4.37) (-52.97) (-28.67) 


Liver 


u/g protein 


 


1 day 
2.62± 0.19 a 2.79± 0.19 a 1.16± 0.06 b 1.81± 0.14 c 


- (6.48) (-55.72) (-30.91) 


15 days 
2.58± 0.16 a 2.77± 0.15 a 1.03± 0.06 b 1.89± 0.11 c 


- (7.36) (-60.08) (-26.74) 


Legend as in Table 1 


 


 


 


 


 


 


 







 Table (5): Effect of Ocimum sanctum treatment on glutathione peroxidase (GSH-
Px) activity in animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Erythrocytes 
u/ml  


1 day 
94.40 ± 2.60 a 97.70 ± 3.16 a 49.95 ± 2.65b 63.77 ± 2.30 c 


- (3.49) (-47.09) ( -32.45) 


15 days 
101.50 ± 2.87 a 104.80 ± 2.73 a 55.95 ± 2.12 b 73.75 ± 2.16 c 


- (3.25) (-44.87) (-27.34) 


Liver 


μ/mg proteins                                   


 


1 day 
15.03± 0.56 a 14.35± 0.58 a 8.88± 0.38 b 11.34± 0.54 c 


- (-4.52) (-40.92) (-24.55) 


15 days 
17.05± 0.81 a 16.33± 0.98 a 9.58± 0.34 b 12.85± 0.61c 


- (-4.22) (-43.81) (-26.36) 


Legend as in Table 1 


 


Table (6): Effect of Ocimum sanctum treatment on reduced glutathione (GSH) 
concentration in animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 







Erythrocytes 
mg/g Hb  


1 day 
46.80± 0.87 a 48.15± 2.28 a 27.14± 1.14 b 32.60± 1.45 c 


- (2.89) (-42.01) (-30.34) 


15 days 
44.69± 1.06 a 45.75± 2.01 a 30.41± 0.86 b 37.60± 1.48 c 


- (2.38) (-31.95) (-15.86) 


Liver 


mg/g wet 
tissue  


1 day 
31.65± 1.25 a 29.98± 1.33 a 16.75 ± 0.78 b 22.85 ± 1.19 c 


- (-5.28) (-47.08) (-27.8) 


15 days 
32.00 ± 0.89 a 33.80 ± 1.46 a 19.58 ± 1.19 b 25.80 ± 1.22 c 


- (5.64) (-38.81) (-19.38) 


Legend as in Table 1 


 


Table (7): Effect of Ocimum sanctum treatment on oxidized glutathione (GSSG) 
concentration in animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Erythrocytes 
mg/gHb  


1 day 
7.82± 0.36 a 7.47± 0.24 a 15.84± 0.47 b 10.83± 0.45 c 


- (-4.48) (102.56) (38.49) 


15 days 
7.56± 0.27 a 7.10± 0.31 a 14.50± 0.45 b 9.87± 0.32 c 


- (-6.09) (91.78) (30.56) 







Liver 


mg/g wet 
tissue  


1 day 
5.46± 0.34 a 5.72± 0.30 a 10.19± 0.26 b 8.01± 0.61 c 


- (4.76) (86.63) (46.70) 


15 days 
5.98± 0.22 a 6.09± 0.26 a 9.55± 0.44 b 7.77± 0.48 c 


- (1.84) (59.83) (30.04) 


Legend as in Table 1 


 


Table (8): Effect of Ocimum sanctum treatment on GSH/GSSG ratio in animals 
subjected to fractionated γ- radiation. 


Tissues &Time Intervals 


Animal groups 


Control Treatment Irradiation 
Treatment+ 
Irradiation 


Erythrocytes  


1 day 
6.09± 0.36 a 6.58± 0.50 a 1.17± 0.09 b 3.07± 0.20 c 


- (7.96) (-71.67) (-49.67) 


15 days 
5.99± 0.26 a 6.58± 0.46 a 2.11± 0.07 b 3.84± 0.18 c 


- (9.92) (-64.76) (-35.91) 


Liver 


 


1 day 
6.03± 0.51 a 5.32± 0.27 a 1.65± 0.08 b 2.99± 0.24 c 


- (-11.88) (-72.66) (-50.46) 


15 days 
5.40± 0.19 a 5.64± 0.32 a 2.11± 0.19 b 3.47± 0.30 c 


- (4.55) (-60.87) (-35.79) 


Legend as in Table 1 


 







Table (9): Effect of Ocimum sanctum treatment on plasma flavonoids (total 
phenols) concentration (μmol/L) in animals subjected to fractionated γ- radiation. 


Statistical 
analysis 


1 day 15 days 


Treated 
Treated+ 
irradiated 


Treated 
Treated+ 
irradiated 


Mean ± S.E. 62.3 ± 2.01 47.8 ± 1.81 12.69 ± 0.39 6.71 ± 0.24 


Change % - (-23.2745) - (-14.123) 


t-test 
Value  5.536  13.043 


Prob.  0.001*  0.001* 


Change % was calculated comparing with treated values. 


* Significant using independent samples t-student test. 


DISCUSSION  


It is well established that radiation produces deleterious effects on the 
organisms, therefore the rapid technological advancement and widespread use 
of radiation in diagnosis therapy, industry, energy sector, nuclear accidents and 
nuclear terror attacks requires safeguard against human exposure (Jagetia, 
2007). In this context, the potential of antioxidants to reduce the cellular 
damage and cytotoxic effects induced by ionizing radiation has been 
extensively studied in animal for the last few decades (Okunieff et al., 2008). 


The present study attains that enhancement of TBARS contents and XO 
activity; concomitant with depletion of antioxidant parameters (SOD, CAT and 
GSH-Px) in the blood and liver tissues is a characteristic observation in γ- 
irradiated animals. Moreover, a disturbance in GSH homoeostasis was also 
observed. 







The over production of ROS in both intra and extra cellular space upon 
exposure of cell to radiation, hypoxia, local tissue inflammation, result in 
oxidative stress defined as the imbalance between pro-oxidant and antioxidant 
(Dasgupta et al., 1997). Once the imbalance takes place, cellular molecules 
may be damaged by predominant radicals who can induce oxidative damage to 
vital cellular molecules including DNA and cell membranes (Sies et al., 1996). 
Though, membranes are crucial components protecting the cell from 
deleterious events, they are also targets of damage for ROS due to their high 
content of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) (Shaheen et al., 1996). 


The recorded increase in TBARS contents could be explained on the basis 
that ionizing radiation induced lipid peroxidation through the generation of 
ROS which attack the PUFAs constituent of the cell membrane and other cell 
biomolecules, initiates a self-perpetuating chain reaction that yields a wide 
range of cytotoxic breakdown by-products such as TBARS (Gutteridge, 1995). 
Thus TBARS can serves as a reliable marker of oxidative stress-mediated lipid 
peroxidation (Oktem et al., 2004). 


O-
2, the product of a one-electron reduction of oxygen, is the precursor of 


most ROS and a mediator in oxidative chain reactions. In vivo, O-
2 is produced 


both enzymatically and non-enzymatically. Enzymatic sources include NADPH 
oxidases located on the cell membrane of polymorphonuclear cells, 
macrophages and endothelial cells (Babior et al., 2002). The proteolytic 
conversion of xanthine dehydrogenase to XO provides another enzymatic 
source of both O-


2   and H2O2 (and therefore constitutes a source of hydroxyl 
radical) and has been proposed to mediate deleterious processes (Turrens, 
2003).  


The present study showed that, upon exposure of rats to ionizing 
radiation, the specific XO activity in plasma and liver were significantly up-
regulated. This implies a relation between increases in XO activity and 
endothelial injuries secondary to increased oxidative damages (Farquharson et 
al., 2002 and Zoccali et al., 2006). 







CAT and, GSH-Px which act as preventive antioxidants, and SOD, a chain 
breaking antioxidant, play an important role in protection against the 
deleterious effects of lipid peroxidation. Depletion of the activities of SOD, CAT 
and GSH-Px in the Blood and liver tissues of irradiated rats may be due to the 
increased utilization of these antioxidants to counter lipid peroxidation 
(Kalpana and Menon, 2004).  


SOD catalyse the dismutation of the highly reactive O-
2 to O2 and to the 


less reactive species H2O2 (Matsumoto and Fridovich, 2001). Numerous studies 
have shown the importance of SOD in protecting cells against oxidative stress 
(Huang et al., 1997). Thus the decrease in the activity of SOD observed in the 
present study could be due to a feed back inhibition or oxidative inactivation of 
enzyme protein due to excess ROS generation. 


CAT, which acts as preventative antioxidant plays an important role in 
protection against the deleterious effects of lipid peroxidation (Pigeolot et al., 
1990). In the present study, the inhibition of CAT activity is suggestive of 
enhanced synthesis of O-


2 during the exposure to γ-radiation since O-
2 is a 


powerful inhibitor of catalase (Ashakumary and Vijayammal, 1996).  


GSH-Px has a well-established role in protecting cells against oxidative 
injury. GSH-Px utilizes GSH as a substrate to catalyse the reduction of organic 
hydroperoxides and H2O2 (Ray and Husain, 2002). Therefore the excess H2O2 
and lipid peroxides generated during radiation exposure are efficiently 
scavenged by GSH-Px activity. In the present study, the depression of this 
enzyme activity reflects perturbations in normal oxidative mechanisms during 
irradiation exposure. 


GSH is the most abundant, tripeptide non protein sulphydryl-containing 
compound and constitutes the largest component of endogenous thiol buffer 
(Holmgren et al., 2005). It is a potent intrinsic antioxidant when react with 
H2O2 as well as lipid peroxides, a dimer GSSG is formed (Davis et al., 2001).  


Assessment of GSH in biological samples is essential for evaluation of the 
redox homeostasis and detoxification status of cells in relation to its protective 







role against oxidative and free radical- mediated cell injury (Rossi et al., 2005). 
The inverse correlation exists between GSH and GSSG; the decrease in GSH is 
justified with an increase in GSSG and the equilibrium between them is thought 
to be a positive marker reflecting the redox status of the living body (Ashfaq et 
al., 2006).  


The present study achieved that, exposure of rats to γ-irradiation caused a 
significant decrease in blood and liver GSH/GSSG ratios. Oxidative stress is 
considered one of the major causes of ionizing radiation-induced damage (Chi 
et al., 2005) when the intrinsic repair and free radical scavenger systems are 
not able to counteract these insults, irreversible oxidative damage occurs. GSH 
is a sensitive to change redox potential and confirm GSSG in the presence of 
free radicals (Katherine et al., 2008). Distinctions in decreased GSH and 
increased GSSG could explain the significant decline observed with GSH/GSSG 
ratios in blood and liver. 


Numerous studies have suggested positive associations between the 
consumption of phenolic-rich foods or beverages and the prevention of disease 
(Scalbert and Williamson, 2000). These effects have been attributed to 
antioxidant components such as plant phenolics, including flavonoids and 
phenylpropanoids among others. Thus, interests in the therapeutic potential of 
plant products or medicinal plants having antioxidant properties in reducing 
free radical-induced tissue injury have been escalate (Gupta and Flora, 2005). 


Ocimum sanctum Linn contain a wide range of essential oils rich in 
phenolic compounds (Phippen and Simon, 1998) and a wide array of other 
natural products including polyphenols such as flavonoids especially orientin 
and vicenin, and anthocyanins. Those bioactive phenolic compounds from 
Ocimum Sanctum are important antioxidants and O2


· - scavengers. These 
antioxidants interrupt the free-radical chain of oxidation by donating hydrogen 
from phenolic’s hydroxyl groups, thereby forming stable free radicals, which 
don’t initiate or propagate further oxidation of lipids (Uma Devi et al., 2000). 







Thus, Free radical scavenging appears to be a likely mechanism of radiation 
protection by these flavonoids. 


Moreover, polyphenols may increase the capacity of endogenous 
antioxidant defences and modulate the cellular redox state through direct 
interactions with cellular receptors or enzymes involved signal transduction 
(Moskaug et al., 2005).  


Thus, shifting the redox environment toward a more reducing one, 
through dietary manipulation with Ocimum sanctum may potentially attenuate 
the degenerative processes associated with oxidative stress of γ-irradiation. 
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تأثير الليفاميزول على فاعلية العالج اإلشعاعى للفيدرابين المرقم 


 فى الفئران المصابة بأورام االرلينج 125باليود المشع 


 3ه,محمد طه القللي3 ,خالدمحموعطاهللا1,إسماعيل طه إبراهيم1,إيمان نعمان1حاتم  سالم


 1وحسن أحمد الكاشف


 قسم الفارماكولوجى والسموم جامعة المنصورة-1


 مركز تكنولوجيا اإلشعاع هيئة الطاقة الذرية-2


 مركز المعامل الحارة هيئة الطاقة الذرية - 3               


 


تم تحضيرة عن  125لمشعهو أحد مضادات الفيروسات الفعالة . الفيدرابين المرقم باليود االفيدرابين 


طريق االحالل االلكترونى باستخدام االيودجين كعامل مؤكسد مما ادى الى الحصول على ناتج ترقيم 







 10س فى حمام مائى فى وقت تفاعل من °75ودرجة حرارة  7% عند االس الهيدروجينى 90يزيد عن 


 ساعة.  48دقيقة والدواء المرقم يكون ثابت كميائيا لمدة 15الى 


ضا فى حالة بدء حقن الدواء فى اليوم الثالث من حقن الفئران بالورم تزداد نسبة الفئران األحياء اي


فى مكان الورم فيها ويقل فى األنسجة الطبيعية .   125I.الفئران التى تأخذ الليفاميزول يزداد الفيدرابين 


يوم حقن الفئران بالورم وأيضا الليفاميزول يزيد نسبة الفئران أحياء خاصة عند تعاطيه فى نفس 


.والليفاميزول ايضا يزيد الخاليا اليمفاوية فى الفئران الطبيعية والمحملة باألورام ويزيد الهيموجلوبين 


  وخاليا الدم الحمراء والبيضاء فى الفئران المحملة باألورام باألوالتى تتعاطى ( ليفاميزول / فيدرابين


I125للدواء) ة باألورام ( الغير أخذه) وذلك بالمقارنة بالفئران المحمل 
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Abstract 


     Vidarabine is one of the potent antiviral drugs. 125I-Vid was 
prepared by electrophilic substitution using iodogen as an oxidizing 
agent which produce yield above 90%, at pH 7 with heating on a 
water bath to 75 oC within 10-15 minute as reaction time. The 
labeled drug was stable for 48h.  Biodistribution study of 125I-Vid in 
ascites bearing mice reflects great uptake of radioactivity in tumor 
sites. 125I-Vid uptake in ascites was increased by combined use of 
levamisole (LMS). The % survival revealed that locoregional 
administration (intraprotineal) produced significant increase in % 
survival than that of control. Also starting treatment at the third day 
produced the best result in % survival. Mice received LMS showed 
significant increase in uptake of 125I-Vid in tumor site and decrease 
it in other normal sites. LMS produced increase in % survival 


especially when mice received it 10 days before inoculation. LMS 
also produce significant increase in lymphocytes in normal and 
tumor bearing mice. Significant increase in hemoglobin, RBCs 
WBCs, in tumor bearing mice received LMS/125I-Vid when 
compared to control tumor bearing mice.   
Keywords: Vidarabine. Biodistribution. Levamisole. Ascites.                        
Radiotoxicity 


 


1-Introduction  


 Radiolabeled nucleosides, specifically 5-iodo-2'-deoxyuridine 
(IUdR) radioiodinated with the Auger-electron emitting 123I or 125I, have 
been shown to produce extensive DNA damage in mammalian cell 
systems invitro [1]. Such nucleosides are cycle-dependent agents that are 
taken up by mitotically dividing cells in the S phase of the cell cycle[2].The 
degree of damage that occurs is related to the fact that these 







nucleosides bind covalently to DNA bringing the decaying Auger electron-
emitting radionuclide in close proximity to the genome [3]. The lack of 
selective tumor uptake can lead to radiosensitisation of adjacent normal 
tissues and enhanced local radiation toxicity [4]. Many trials were 
attempted like the introduction of the "4'-thio strategy" as a drug design 
using a practical radioiodine-labeled nucleoside for proliferation imaging 
[5, 6]. The 5-125I-iodo-4'-thio-2'-deoxyuridine (125I-ITdU) exhibited a high 
resistance to the glycosidic bond cleavage reaction provoked by 
thymidine phosphorylase [7]. Also 5-iodo-2-pyrimidinone-2'-deoxyribose 
(IPdR) was recently reported to be converted to 5-iodo-2'-deoxyuridine 
(IUdR) by an aldehyde oxidase, mainly concentrated in liver tissue [8]. It 
was used as hepatotropic prodrug to increase the percentage of IUdR-
DNA incorporation into liver tumors compared to normal liver with 
acceptable systemic toxicity [9]. Other investigator coupled the 5-iodo-2'-
deoxyuridine (IUdR) with methotrexate or thymtage to inhibit the rapid 
degradation of IUdR [10]. 


  Locoregional administration of the radiolabeled nucleoside was 
one of the effective method to localize [125I]IUdR within tumor site which 
cleared rapidly from the rest of the body and  resist for longer time in 
tumor tissues and hence be therapeutically effective [11]. Other 
nucleosides were labeled with radioiodine and were investigated against 
tumor models e.g. Cytarabine, azathioprine, 6-mercaptopurine and also 
glucuronide conjugates [12, 13, 14].  Vidarabine is a potent antiviral 
could be labeled with iodine-125 via electrophilic substitution using 
chloramine-T as oxidizing agent [15]. Levamisole (LMS) is a synthetic 
imidazothiazole derivative, and was originally used as an antihelminthic 
to treat worm infestations in both humans and animals [16]. Its 
mechanism of action in treating colon cancer is unclear, although it has 







been shown to have immune-stimulating properties [17]. It is also used 
infrequently to treat melanoma, head, and neck cancer [17]. LMS is 
synergistic with 5-fluorouracil in the adjuvant therapy of patients with 
stage III colon cancer. The potential utility of LMS as a colon cancer 
prevention agent and to define the minimum dose at which it retains 
potentially beneficial effects on the immune system was reported [18].  


 The present study was conducted to label vidarabine by 
electrophilic substitution with iodogen as oxidizing agent. The labeled 
drug was evaluated against ascites tumor to see effect of LMS on 
biodistribution of 125I-Vid and on % survival. 


2-Experimental 


2-1-Drugs and Chemicals: 


 All chemicals and reagents used were of analytical grade. 
Vidarabine was purchased from ICN. Chemical Co. USA. It was dissolved 
in 0.5 Phosphate Buffer pH 7. RPMI 1640 media was purchased from 
Sigma Chemical Company, USA. Tyrpan blue dyes to detect non-viable 
cell from viable one and was purchased from Sigma Chemical Company, 
USA. Iodine-125 was purchased from Nordion Co. Belgium as a no carrier 
added dissolved in diluted NaoH. Iodogen is (1, 3, 4, 6, -tetra chloro-3, 6-
diphenyl glycouril) an oxidizing reagent was purchased from Sigma 
Chemical Company, USA. It was used for the iodination of proteins [19]. 
Ehrlich ascites carcinoma (EAC) supplied from National Cancer Institute, 
Cairo, Egypt. 


Female Swiss Albino mice weighing 20-25 gm were purchased from the 
Institute of Eye Research Cairo, Egypt. The animals were kept at constant 







environmental and nutritional condition throughout the experimental 
period and kept at room temperature (22±2) oC with a 12 hr on/off light 
schedule.  


  


 


2-2-Methods  


1-Preparation of iodogen tube. 


 Iodogen is dissolved in chloroform or methylene chloride and then 
evaporated to form a thin film on the inner walls of a reaction vial, thus 
permitting labeling with very little contact of the organic compound with 
this oxidizing agent. The reaction is terminated by transfer the reaction 
mixture to a non-coated tube [20]. Iodogen was dissolved in chloroform 
1mg/ml then the serial dilution in tubes 10, 25, 50, 100, 200 and 500 µl 
using Precision electronic balance (Model HA 120 MAD Company, Limited 
Japan). Iodogen then was imported to other cleaned tube. The tube 
subjected to nitrogen gas gently to evaporate chloroform [5].  


2-Labeling procedures: 


 Vidarabine was dissolved in 0.5M phosphate buffer (1:3 w/v) pH 
7, with warming and stirring. The solution of vidarabine was added to 
iodogen coated tube followed by the addition of about 0.2 ml of 0.5M 
phosphate buffer pH 7 and approximately 18-37 MBq (0.5-1 µCi) Na125I 
then counted using Gamma counter (Scalar Ratemeter SR7, Nuclear 
enterprises LTD.    USA).  Factors affecting labeling yield like oxidizing 







agent, substrate content, reaction temperature, pH of the reaction, 
reaction time and in-vitro stability were studied.  


3- Chromatographic analysis: 


A-Electrophoresis conditions:  


 Electrophoresis was done with electrophoresis apparatus (E.C. 
corporation apparatus, USA) 3000 p-series 90 programmable power and 
chamber supply units using cellulose acetate strips (45cm). These stripes 
were moistened with 0.05 M phosphate buffer pH 7 and then were 
introduced in the chamber. Samples (5 μl) were applied at a distance of 
10 cm from cathode. Standing for 1.5 hr and application of 300 volts was 
done. Developed strips were dried in oven (BTC oven). The strips were 
divided into 1cm segments, and then counted by a well-type NaI 
scintillation gamma counter (Scalar Ratemeter SR7, Nuclear enterprises 
LTD. USA). 


 The radiochemical yield is calculated as the ratio of the radioactivity of 
the labeled product to the total radioactivity [6].  


% Radiochemical yield of Vid.  =   Peak activity of 125I-Vid    X 100                                                                       


                                       Total activity 


B- Thin layer chromatography: 


 The yield of the reaction and the radiochemical purity were 
determined by Thin layer chromatography using mobile phase 
chloroform: ethanol: ammonia (90:10:0.5) with ascending technique [9]. 


       RF   = Distance travel by 125I-Vid                                                                            







                  Distance travel by solvent                                           


4-Tumor transplantation in mice: 


Ehrlich ascites carcinoma cells (EAC) is a model for studying the 
biological behavior of malignant tumors and drugs assumed to produce 
effect at these sites [25]. A line of Ehrlich ascites carcinoma (EAC) was 
used in the present study had been kindly supplied from National Cancer 
Institute, Cairo Egypt. EAC was maintained in female Swiss Albino mice 
through weekly I.P transplantation of 2.5x106 tumor cells / mouse. EAC 
cells were obtained by needle aspiration with aseptic condition. The 
ascetic fluid was diluted with sterile saline so that 0.1 ml contains 2.5x106 
cells counted microscopically using a haemocytometer. About 0.2 ml 
solution was then injected intrapritoneally to produce ascites in mice 
[11].  


5-Biodistribution of 125I-Vid in combination with LMS in ascites bearing 
mice: 


 Two groups of ascites tumor bearing mice 24 each were used. The 
first group received three consecutive doses of levamisole 2.5 mg/kg 
(orally by stomach tube) at 24h, 12h and 2h prior intravenous 
administration of the labeled drug, while the other kept as control. Both 
two groups were studied for the biodistribution of 125I-Vid at the selected 
times (15min, 1hr, 12hr, 24hr) taking 6 mice at each time. Mice were 
sacrificed by cervical dislocation at various time intervals. Organs and 
tissues of interest were removed, weighed and counted for its uptake of 
activity. Ascitic fluid was withdrawn using 20 cm plastic syringe, 
collected, weighed and counted in gamma counter. The results were 







calculated as percentages of injected dose (I.D) per gram tissue per body 
weight [10].  


6- Effect of the combined use of 125I-Vid and LMS on % survival in 
ascites bearing mice 


The efficacy of 125I-Vid was reflected by its ability to increase the 
% survival in tumor bearing mice. This experiment was also conducted to 
investigate the most effective time of treatment post inoculation. Sixty 
mice of the same strain, weight and age were taken and divided to 6 
groups ten mice each. All were ascites bearing mice. One group was kept 
as control and the rest received 125I-vidarabine (70 KBq /animal). Five 
groups received the labeled 125I-Vid intrapritoneally at zeroth (G0), third 
(G3), fifth (G5), 7TH (G7), and 9th (G9) days after inoculation. These 
groups received repeated dose each 24h for 15 days except those of G0. 
Observation was kept for 30 days and then the number of mice survived 
in each group were counted and % survival were calculated [17]. The 
group showed the best result in % survival was chosed and subjected to 
the next experiment.  


The last experiment was repeated on three groups of mice 10 
each, the first received LMS 2.5 mg/kg concurrently with 125I-vidarabine, 
the second received LMS 10 days before inoculation and received 125I-Vid 
as the former group. The third one receives LMS only daily starting at the 
day at which treatment with 125I-vidarabine was started in the two other 
groups. The treatment with LMS and 125I-vidarabine were continued daily 
for to 15 days post inoculation. 


Statistical Analysis: 







Data were expressed as means ± SEM (standard error of the mean) 
for the indicated number of different experiments. The statistical 
significance of differences was assessed by unpaired Student's t-test. Also 
Chi-square test was used for certain comparisons. In all analysis, the level 
of significance was chosen as P < 0.05.  
3-Results and Discussion  


3-1-Labeling and factors affecting labeling yield: 


 It was observed 200 μg iodogen was the optimum content at 
which maximum labeling yield % was obtained. 50 μg vidarabine was the 
optimum content at which maximum labeling yield was obtained. 
Heating to 75 oC for 10 min was required to produce maximum yield. PH 
7 was the optimum pH value required to obtain maximum labeling yield. 
Also 125I-Vid was stable for 48h post labeling (Table 1). 


 


Tables (1):  optimum conditions for labeling of  125I-Vidarabine.  


Factors Optimum value 


Iodogen content 200 µg 


Vidarabine content 50 µg 


Reaction temperature 75 oC 


pH of the reaction medium 7 


Reaction time 15 min 


           Values represent the mean.                        n = 6 







 


3-2-Chromatographic techniques: 


A-Electrophoresis analysis: 


 It was observed from figure (1) that 125I-Vid persist near the point 
of spotting, while free iodide move towards the anode. This result was 
explained as 125I-Vid was neutral compound so no movement towards 
anode or cathode. On the other hand free iodide carry negative charge so 
moved towards the anode. This result was in agreement with 
electrophoresis data obtained for 125I-deoxyuridine [12]. 
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                  Figure (1): Paper electrophoresis pattern of 125I-Vid 


. 


B- Thin layer chromatography 
 


  
 The RF value was about 0.9 for 125I-Vid, while free iodide persists 
near the point of spotting in thin layer chromatography. The labeling 







yield obtained by thin layer chromatography was nearly the same as 
obtained from electrophoresis analysis for the same conditions 


3-2-Biodistribution of 125I-Vidarabine in ascites tumor bearing mice. 
     The uptake of 125I-Vid decreased at 24h due to excretion mainly in 
urine. The concentration of 125I-Vid was the highest in blood, stomach 
and the heart and the least in muscle, thyroid and the bone at 15min post 
injection. The uptake of 125I-Vid in ascetic fluid was rapidly occurred as 
each ml of ascetic fluid contains 3.1 % of total activity. The uptake of 
ascetic fluid was significantly increased after 1h and 12h to reach 7.4 % 
and 9.0 % per ml, respectively. The uptake was significantly decreased at 
24h post injection when compared to its previous value. Some organs 
showed significant reduction at 1h post injection like blood, heart and 
stomach, while significant increase was observed in some organs like 
ascetic fluid, thyroid and bone. At 12h post injection, the majority of 
organs showed significant decline in uptake of 125I-Vid, while significant 
increase was observed in thyroid and ascetic fluid (Table 2). 


 The decline in 125I-vid uptake rapidly may indicate the rapid 
excretion via urine through kidney [13]. The uptake of 125I-vid in 
blood was declined rapidly than in organs like stomach and intestine 
may due to completion with metabolites [14]. The decline of activity 
from blood with time while it increases in ascites may be explained by 
the rapid excretion of 125I-vid from tissues while it was consumed in 
ascites. Thyroid uptake of 125I-Vid was increased with time due to in-
vivo deiodination of 125I-vid by liver [13]. This is a clear result of in 
vivo instability of 125I-vid.  
 
 
 
 
 
 
 
 







Table (2): Biodistribution study of 125I-Vid in ascites bearing mice. 


 


Organs & 


body fluids 


Percent I.D./gram organ 


Time post injection 


15 min 1 h 12 h 24 h 


Blood 20.5±1.10 8.1±0.7* 3.6±0.1* 1.6±0.03* 


Bone 2.80±0.05 3.1±0.1* 1.1±0.15* 0.7±0.01* 


Muscle 0.35±0.09 1.5±0.01* 0.7±0.01* 0.4±0.02* 


Liver 2.95±0.25 3.0 ±0.2 0.4±0.01* 0.36±0.01 


Lung 9.0±0.10 7.0±0.12* 3±0.2* 2. 0±0.1* 


Heart 9.0±0.30 7.0±0.40* 3 ±0.01* 2.0±0.1* 


Stomach 12.0±0.90 8.2±0.9* 5.7±0.4* 4.6±0.2* 


Intestine 4.10±0.060 3.4±0.05* 1.40±0.05* 1.30±0.03 


Kidney 4.60±0.40 3.3±0.1* 2.1±0.05* 1.7±0.1* 


Spleen 1.60±0.10 3.1±0.1* 1.1±0.01* 0.7±0.01* 


Thyroid 1.00±0.02 4.0 ±0.3* 5.2±0.3* 5.4±0.2 


Ascitic fluid  3.10±0.10 7.4±0.25* 9.0 ±0.19* 7.5±0.4* 


      Values represent mean ± SEM.             n = 6 


 * Significantly different from previous value of each organ using unpaired Student’s t-test    


(P<0.05). 


 
3-3-  Biodistribution study of 125I-Vidarabine in ascites bearing mice 


combined  with levamisole. 
  Blood, stomach, heart and lung were the organs of 
greatest uptake of 125I-Vid at 15 min post injection (Table 3). On the other 
hand, muscle, spleen and thyroid were of lowest uptake. At 1h post 
injection, some organs showed significant increase in 125I-Vid uptake like 
thyroid, ascites, spleen, bone and muscle. Other organs showed 







significant decrease like blood, heart, stomach and kidney. Only thyroid 
and ascites showed significant increase in 125I-Vid uptake at 12h post 
injection, while the majority of organs showed significant decrease. At 
24h post injection, the majority of organs showed significant decrease in 
125I-Vid except thyroid, ascites and intestine that showed no significant 
change. All comparisons were performed regarding to the previous value 
of each organ. 


  When these results were compared with that of biodistribution of 
125I-Vid in ascites bearing mice, it was observed that some organs 
showed significant decrease in 125I-Vid uptake like muscle. However, 
significant increase in 125I-Vid uptake in ascites was observed at 12h post 
injection. Most of organs showed no significant change in 125I-Vid in the 
two cases. Ascites, which is the site of inflammation, receive continuous 
and rapid blood supply may be receive more 125I-Vid when LMS 
administered to mice. Also the binding of LMS with plasma protein may 
decrease 125I-Vid retained from ascites to blood [17]. 


Table (3): Biodistribution study of 125I-Vidarabine combined  with   levamisole in ascites 
bearing mice. 


 


Organs & 


body fluids 


Percent I.D./gram organ 


Time post injection 


15 min 1 h 12 h 24 h 


Blood 20.0±1.2 7.8±0.7* 3.4±0.1* 1.5±0.03* 
Bone 2.9±0.05 3.0±0.1 1.1±0.15* 0.7±0.01* 


Muscle 0.35±0.09 0.4±0.01* 0.6±0.01* 0.3±0.02* 
Liver 2.5±0.25 2.6 ±0.2 0.4±0.01* 0.36±0.01 
Lung 8.6±0.10 6.7.0±0.12* 2.7±0.2* 1.6±0.1* 
Heart 8.5.0±0.30 5.7.0±0.40* 2.7 ±0.01* 1.8±0.1* 


Stomach 11.30±0.90 8.0±0.5* 5.4±0.4* 4.3±0.2* 
Intestine 3.80±0.20 3.1±0.05* 1.2±0.05* 1.1±0.03 
Kidney 4.50±0.40 3.0±0.1* 2.0±0.05* 1.6±0.1* 







Spleen 1.4±0.10 2.5±0.1* 1.0±0.01* 0.7±0.01* 
Thyroid 1.0±0.02 3.5.0 ±0.3* 4.72±0.3* 4.6±0.2 


Ascitic fluid  3.6±0.20 7.8±0.15* 10.5 ±0.29* 7.9±0.4* 
  Values represent mean ± SEM.             n = 6 


  * Significantly different from each previous value of each organ using     
          unpaired Student’s t-test    (P<0.05). 


3-4-Effect of the combined use of 125I-Vid and LMS on the % survival in 
ascites bearing mice 


A-Effect of 125I-Vid alone by Intrapritoneal route (I.P): 


 Results obtained from Table 4 showed that the population injected at 
the first day and that injected at ninth day were similar to the control 
group.  Groups injected at the 3rd, 5th and 7th showed significant 
difference with that of control group. Group received 125I-Vid starting at 
the 3rd day showed that the % survival was still 100% after 20 days post 
inoculation. After 25 days the % survival decreased to 60% and still the 
same after 30 days post inoculation. The data of % survival of the groups 
injected intrapritoneally at the third day showed significant difference 
when compared to 9th day treated group at 15, 20, 25 and 30 days post 
inoculation.  


Explanation of the previous data depends upon the fact that 
antimetabolites consumed mostly during s phase of DNA synthesis. The 
proliferation rate was very rapid at the beginning of growth so rapid 
incorporation of 125I-Vid in cancer cells so cytotoxic effects of 125I-Vid take 
places [18]. Additionally, Ehrlich cells begin to consume nutrient about 48 
h post inoculations. The treatment with 125I-Vid at the first day was 
considered of no benefit as 125I-Vid was excreted without incorporation in 
cancer cells, while treatment at the 3rd day was assumed the appropriate 
time at which maximum incorporation of 125I-Vid in cancer cells occurred 







so greater antitumor activity could be obtained. Treatment with 125I-Vid 
at the 5th day may leads to incorporation of relatively low percentage of 
125I-Vid than that of 3rd day so less benefit obtained. On the other hand, 
increase the duration between inoculation and the beginning of 
treatment with 125I-Vid decreased the possible antitumor action of 125I-Vid 
obtained because the high proliferation rate of cancer cells and difficulty 
to insure incorporation of 125I-Vid to all cells [19]. 


            


b- Effect of combination of 125I-Vid combined with LMS  


 LMS alone produce no significant change in % survival when 
compared to control group. When mice received LMS 10 days before 
inoculation significant increase in % survival in mice received 125I-Vid 
when compared to the group received LMS only. This was cleared at 
20,25 and 30 days post injection. 125I-Vid /LMS produce no significant 
increase in % survival at 30 days post inoculation when compared to 
control group. But significant increase was observed at 15, 20 and 25 
days post inoculation. LMS/ 125I-Vid produce significant increase in % 
survival only at 25 days post inoculation when compared to group 
received 125I-Vid only. Group received 125I-Vid concurrently with LMS 
showed the same result as that received 125I-Vid only (Table 5).  


 This result was attributed to the adjuvant therapy of LMS and the 
enhancement of immune system before inoculation so with 
radiotherapeutic action of 125I-Vid more antitumor effect observed [20].  


Table (4): Effect of administration of 125I-Vid on the Percent survival in  ascites bearing mice 


(I.P) at different days. 







Day of treatment          


                 


 


     Day post  


 inoculation 


 


 


Control 


 


 


1rst 


 


 


3rd 


 


 


5th 


 


 


7th  


 


 


9th  


1 100 100 100 100 100 100 


5 100 100 100 100 100 100 


10 80 80 100 * 100* 100* 80† 


15 60 60 100 * 100* 80 *† 60† 


20 40 40 100 * 80 *† 60 *† 40† 


25 20 20 60 * 40 *† 20† 20 


30 0 0 60 * 20*† 0 0 


* Significantly different from the values of the control at the same day using Chi-square-test 
(P<0.05).                   n=10 
†  Significantly different from the previous values using Chi-square- test (P<0.05).   
Control group is tumor bearing without treatment. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Table (5): Effect of 125I-Vid and /or levamisole on the % survival in    tumor bearing mice  


Treated  


Groups 


 


                     


                     Days    


                 post    


          inoculations 


 


Control  


 


LMS 


 


125I-Vid   


 


125I-Vid/LMS 


1 100 100 100 100 


5 100 100 100 100 


10 80 100* 100* 100* 


15 60 80*  80* 100* † 


20 40 60* 80* † 80*  


25 20 40*  60 * † 80 * † 


30 0 0 60*  60† 


* Significantly different from the values of the control using chi-square-test (P<0.05).                     
      
† Significantly different from the previous values using Chi-square- test (P<0.05).    n = 10 
 


 







4-conclusion 


          This study was performed to label Vidarabine with iodine-125. High 
percentage of labeling yield was obtained using iodagen as oxidizing 
agent, phosphate buffer PH7 at 75 0C as temperature of the reaction. The 
results of this study revealed that 125I-Vid rapidly distributed to the sites 
of tumor in mice. This reflects the benefits of the use of 125I-Vid in tumor 
imaging and therapy. The results showed the effectiveness of 125I-Vid in 
increasing the % survival in tumor bearing mice.  It also revealed that 
LMS may enhance the radiotherapeutic efficacy of 125I-Vid against tumor. 
This study may encourage the use of radiotherapy with or without 
immune modulators to treat tumor diseases.  
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 ألشعة جاما كفاءة الفيوكيدان الوقائية في الجرذان المعرضة
 2صفوت فريد سالمة، و  1سامح سليمان توفيق


 لبحوثالمركز القومي البيولوجيا االشعاعية ،  2- البحوث الصحية اإلشعاعية ، يقسم1- 
 مدينة نصر ، مصر. 29ص. ب. هيئة الطاقة الذرية ، ،  اإلشعاعوتكنولوجيا 


 المـلـخـــــــــــــــص
 


ت (السكريات المركبة) و يتم استخالصه من فطريات فيوكيدان من الكربوهيدرايعتبر ال
البحر البنية. و يتميز بمميزاته البيولوجية المتعددة و خواصه: كمضاد لاللتهاب و التخثر 


 و كمانع لألكسدة. 
لمجموعة من  هميلليجرام / كجم) بتجريع 100(يدان كفيوتم دراسة الكفاءة الوقائية لل


جراي من أشعة جاما ، و  5مجموعة أخري لجرعة  أيام ، و تعريض 10الجرذان لمدة 
ثم عرضت ألشعة جاما ، وذلك بالمقارنة بمجموعة ضابطة  فيوكيدانمجموعة تجريعت ال


 من الجرذان.
ومضاد ) protein-C(س  -بروتينتقدير بعض معايير التجلط الدموي:  تم


-Tissueة (لنسيجيمنشطات البالزمينوجين ا) و antithrombin-lll(الثالث  -البرثرومبين







plasminogen(.  كما تم تقدير بعض المعايير الدموية: عدد كرات الدم البيضاء الكلية
)total leukocytes) ويعض أنواع الكرات البيضاء ومنها (المتعادلة ، (neutrophils و (


) ) ، كما تم تقدير تعداد بعض خاليا النخاع العظمي ومنها (عدد lymphocytesالليمفاوية(
) و البيضاء lymphoid) و الليمفاوية (erythroidخاليا النخاع العظمي الحمراء (


)myeloid) وكذلك تم تقدير مستوي حامض الثيوبربتيورك ، ((TBARS و نشاط إنزيمي (
 ) بالدم.GSPx) و الجلوتاثيون بيروكسيديز (SODالسوبرأكسيد ديسميوتيز (
ير التجلط الدموي و المعايير الدموية و بمعاي احصائيةتغييرات  أظهرت النتائج حدوث


مستوي حامض الثيوبربتيورك و نشاط إنزيمي السوبرأكسيد ديسميوتيز و الجلوتاثيون 
 بيروكسيديز المضادان لألكسدة و ذلك بسبب تعرض الجرذان ألشعة جاما.


مستويات كل المعمايير و حسنت من  فيوكيدانالالجرذان ببينت النتائج أن وقاية 
ت المقدرة التي تغييرت نتيجة التعرض ألشعة جاما. و هذه النتائج تشير الي ضرورة الدالال


التأثير المدمر ألشعة جاما علي األجهزة أختبار عقار الفيوكيدان كواقي للخاليا من 
 .الحيوية


قد يكون عقار جديد فعال يقي من أضرار االشعاع يتميز بأنه  فيوكيدانالخالصة: ال
 ه مثل غيره من واقيات االشعاع.غير سام عند تناول


Abstract 
 


FUCOIDAN (FDN); β-1,3-glucan is a natural polysaccharide extracted from 
brown seaweeds, with a wide variety of biological features, especially the anti-
inflammatory, anti-coagulation and anti-oxidative effects. The objective of this 
work was to evaluate the radioprotective effect of FDN. The study was performed 
on Sprague-Dawley rats that were administered during 10 days with FDN (100 
mg/ kg body wt), rats exposed to 5 Gy γ-rays and rats administered FDN+ γ-rays 
comparing with control animals. 
The haemostatic parameters (protein-C, antithrombin-III and tissue-
plasminogen activators activities), the haematological parameters: count of blood 
elements (total leukocytes, neutrophils, lymphocytes) and bone marrow cells 
(erythroid, lymphoid and myeloid cells) and biochemical parameters: 
thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) and activities of superoxide 
dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSPx) were evaluated. 
The results showed that γ-rays provoked marked changes in haemostatic 
markers, haematological parameters and antioxidative enzymes as well as TBARS 
level. 
FDN ameliorated the alteration in all tested parameters and markers induced 
due to exposure to γ-rays. These data donated that FDN might be viewed as a 
potential therapeutic agent for preventing cellular hazards induced by γ- rays. 







Conclusion, the results may facilitate the development of new radio protective 
agents with reduced toxicity. 
Keywords: Fucoidan, haemostasis, blood elements, bone marrow, antioxidative 
enzymes, rats, γ-rays. 


In t r o d u c t i on  
FDN is a heterogeneous sulphated polysaccharide purified from brown 


algae including such as Fucus vesiculosus and has a variety of biological effects 
including mobilization of hematopoietic progenitor cells in man and animals. 
Recently, Byon(1) has been demonstrated that FDN significantly increased the 
viability of bone cells, which are the main cellular reservoir for the 
hematopoietic and immune system.     FDN contains substantial percentages of 
L-fucose and sulphate ester-groups had anti-oxidative effects related to its 
capacity to interact with the scavenger receptor on the cell membrane and 
could inhibit the synthesis and release of reactive oxygen species (ROS), as well 
as promoted its clearance, showing the anti-oxidative activity(2). 


To protect the host against the harmful effects of radiation exposure, radio 
protective agents have been developed over several decades(3). Recent studies 
have focused on the development of radio protective agents derived from 
natural sources and that display minimal side effects on normal cells(4). Some 
polysaccharides purified from herbs have been shown to have radio protective 
and immune-stimulating effects on host immune cells(5). Although the biological 
functions of FDN in hematopoietic and immune systems have been studied for 
many years, its radio protective effects on physiological and biochemical 
alteration induced in irradiated animals have not been elucidated. In this study, 
we investigated the preventive efficacy of FDN on physiological and 
biochemical parameters of irradiated rats. Specifically, we quantified the 
viability of cells, cytokine production, and all stimulatory capability of this 
agent. 


Materials and Methods 
Irradiation 







Irradiation was performed with 137Cesium, γ-radiation source (γ-Cell-40 
manufactured by the Atomic Energy of Canada, Ltd.) at NCRRT. The dose rate 
was 0.51 Gy/ min.  


Materials and FDN treatment  


All reagents used were of analytical grade purchased from Sigma-Alderch 
Co., USA. FDN also purchased from Sigma/ Alderch Co. Rats received FDN 
dosage (100 mg/ kg/ body wt) orally for 10 days before whole-body irradiation 
according to protocol of Wu et al.(6). FDN dissolved in phosphate-buffered 
saline. 


Animals, experimental designed and sampling 


Sprague-Dawley rats (100± 8 g) were purchased from the Laboratory 
Animal Centre of the Holding Company for Biological Products and Vaccines, 
Cairo, Egypt. Rats were housed under normal standardized conditions with free 
access to food and tap water. They were handled according to the National 
Academy of Sciences standards(7). The animals were randomly divided into 4 
groups. Group 1: animals were kept as controls and received 0.5 ml of the 
vehicle via intra-gastric tubes once daily for 10 days. Group 2: Rats received 
FDN-dosage dissolved in the vehicle once daily for 10 days. Group 3: Rats 
exposed to single dose (5 Gy) of whole body γ-rays. Group 4: Rats received 
FDN-dosage for 10 days and after 24 h exposed to 5 Gy of γ-rays.  


All treated rats were killed 24 h after end of the treatment by cervical 
dislocation. Blood samples were withdrawn from the heart, collected in tubes 
containing EDTA as anticoagulant. For preparing plasma, it was centrifuged 
(1000x g for 10 min), collected in test tubes with screw caps and stored at -20 
°C until analyzed.  







Analytical methods 


Haemostatic parameters, protein-C and antithrombin-III were 
determined according to Pabinger(8) and Tollefsen(9) using kits from 
Quimica Clinica Aplicada, Italy and chromogenix, Sweden, respectively. 
Tissue plasminogen-activators were determined by ELISA-technique 
according to Holvoet et al.(10). Haematological parameters, total 
leukocytes count as well as differential leukocytes (neutrophils and 
lymphocytes) studied in peripheral blood drawn by cardiac puncture by 
automated blood counter (coulter model T 450 x, Contronics Co., USA). 
The bone marrow cells were prepared from femur as described by 
Goldberg et al.(11). Briefly, femoral bone was exposed under aseptic 
conditions, cells were washed with medium-199, suspended by a syringe 
with a needle of various diameter, and washed again 2-3 times with 
medium-199 (centrifuged at 150 x g, for 10 min). Smears of the cells were 
drawn on clean slides and fixed with methanol for 10 min and stained 
with May-Granwald Giemsa. At least, 1000 cells were scored from each 
animal to determine differential elements (erythroid, lymphoid and 
myeloid cells). Biochemical parameters, lipid peroxidation in plasma was 
determined as TBARS as described by Yoshioka et al.(12). Activities of 
SOD and GSPx(13,14) were determined in rats' fresh blood. 
Statistical analysis 


All results are expressed as mean± SD. Comparisons among groups       (n= 
10, both sexes in each group) were performed by one-way analysis of variance 
(ANOVA) followed by the Tukey's post-test, when indicated. The level of 
statistical significance was set at p< 0.05(15). 


Results 
No evident changes in protein-C, antithrombin-III and tissue-plasminogen 


activators activities were observed in FDN-treated rats in comparison with 
control group as shown in Table 1.  







TABLE 1. Plasma protein-C activity (μg/dl), antithrombin-lll (μg/dl) and tissue 
plasminogen activators (ng/ ml) in different groups of animals. 


Groups Protein-C Antithrombin-lll 
Tissue 


plasminogen  


Control  78.7± 6.66A  88.7± 8.58A 1.13± 0.11A 


FDN-treated 78.6± 7.11A 87.8± 8.32A 1.25± 0.13A 


6BIrradiated (5 Gy) 51.4± 5.43B 53.3± 4.92B 2.85± 0.19B 


7BFDN+ Irradiated 65.7± 6.12C 63.3± 6.22C 1.87± 0.16C 


Groups not sharing common superscripts (A, B .....) differ significantly at p< 0.05 level. 


As shown in Table 1, significant decreases in activities of plasma protein-C 
and antithrombin-III as well as a significant increase in activity of plasma tissue-
plasminogen activators were recorded in the γ-irradiated animal groups 
compared with the corresponding control and FDN-treated groups. In 
protected animal groups, the recovery of the 3 haemostatic parameters was 
significantly imperative compared with the control, FDN-treated and irradiated 
groups. 


TABLE 2. Total leukocyte, neutrophils and lymphocytes count (x109/ L) in 
different groups of animals. 


Groups Total leukocytes Neutrophils Lymphocytes 


Control 8.6 ± 0.79A  3.9± 0.32A 4.6± 0.44A 


FDN-treated 8.7± 0.81A 3.9± 0.27A 4.6± 0.43A 


8BIrradiated (5 Gy) 4.6± 0.57B 2.1± 0.31B 2.3± 0.19B 







FDN+ Irradiated 6.3± 0.63C 3.0± 0.28C 3.1± 0.28C 


Legends as in Table 1. 


Table 2. revealed that total leukocyte count was nearly 2-fold decreased 
after irradiation in comparison with control group and no significant changes 
were found in rats treated with FDN. The rate of neutrophil and lymphocytes 
levels in same rats groups was similar to the changes in total leukocyte count. 
The recovery of total leukocytes in peripheral blood following FDN- 
administration before irradiation was significantly higher in compared with the 
irradiated group. However, significant protection of blood neutrophils and 
lymphocytes were apparent in the FDN+ irradiated groups of rats.  


TABLE 3. Bone marrow erythroid, lymphoid and myeloid cells (x103/ femur) in 
different groups of animals. 


Groups Erythroid Lymphoid Myeloid 


Control 1.1± 0.09A  7.5± 0.64A 76.3± 6.72A 


FDN-treated 1.2± 0.11A 7.9± 0.76A 77.6± 6.43A 


Irradiated (5 Gy) 0.5± 0.07B 3.6± 0.34B 40.3± 4.11B 


FDN+ Irradiated 0.8± 0.63C 5.6± 0.52C 53.1± 5.27C 


Legends as in Table 1. 


In Table 3, γ-irradiated groups show marked significant decreases in 
erythroid, lymphoid and myeloid cells count comparing with control and FDN-
treated groups. In protected groups, the counts of the 3 types of cells increased 
significantly comparing with both control and FDN-treated groups (Table 3). 
TBARS level in irradiated-group significantly increased comparing with control 
and FDN-treated groups, but significantly declined in protected group in 







comparison with irradiated-group (Table 4). The blood SOD and GPx activities in 
irradiated-group decreased significantly, comparing with their activities in 
control and FDN-treated groups. Administration of FDN before-irradiation 
significantly enhanced these two enzymes as compared to those of the 
irradiated-group, Table 4. 


TABLE 4. Lipid peroxidation (TBARS), SOD and GSPx in different groups of 
animals. 


Groups TBARS (nmol/ dl) SOD (U/ ml) GSPx (U/ ml) 


Control 8.6 ± 0.79A  3.9± 0.32A 5.6± 0.53A 


FDN-treated 8.7± 0.81A 3.9± 0.27A 5.6± 0.51A 


Irradiated (5 Gy) 14.6± 1.57B 2.1± 0.31B 3.3± 0.23B 


FDN+ Irradiated 10.3± 0.93C 3.0± 0.28C 4.1± 0.32C 


Legends as in Table 1. 


D i s c u s s i o n  


In animals, naturally occurring carbohydrates such as polysaccharides can 
be sulphated and acts as molecular signals that regulate growth, development, 
and survival in the environment(16). FDN carries functional groups 
(carboxymethyl, phosphate and sulphate groups), these sulfate constituents 
that occurs in biomolecules, can play a critical role in major physiological 
functions in animals(17). FDN is made up of β-L-fucose units (Fig. 1) linked by 
(1 → 4) and (1 → 3) glycosidic bonds and sulphated (Fig. 2) at positions 2 
and/or 3 and/or 4 depending on the algal species(18). 







 


Fig. 1. Fucoidan. 


 


Fig. 2. Sulfated fucose. 


FDN possess anti-proliferative and anti-adhesive effects on cells protect 
cells from viral infection and is widely used as a health-promoting food 
component, however, studies on the toxicity of FDN from different brown algae 
are limited(19). No significant toxicological changes were induced in rats by FDN 
at a dose of 600 mg/ kg of body wt/ day, however, with dose of 1200 mg, 
clotting time was significantly prolonged. No other signs of toxicity were 
observed(19). 


Radiation-induced damage effect to cells concerned by production and 
activation of haemostatic factors in addition, radiation induced inflammations, 
which in turn modulate the haemostatic system by induction the coagulation 
and fibrinolytic systems, altering the balance between pro-coagulant and 
anticoagulant activities(20).  


Protein-C anticoagulant pathway appears to be the major pathway involved 
in the cross link between inflammation and coagulation(21). Antithrombin-III is 
the physiologic inhibitor of thrombin of the clotting cascade, would be 
anticipated to decrease thrombin-mediated augmentation of the inflammatory 
events(22). The endothelium can trigger and control fibrinolysis by the synthesis 
and release of tissue-type plasminogen activators(23). 


The present study showed significant decrements in plasma protein-C and 
antithrombin-III and a significant increase in plasma tissue-plasminogen 







activators activity in irradiated animal group. FDN was shown to give a 
significant protection when it was administered before irradiation. Protective 
actions of FDN were displayed as the inhibition of γ-radiation induced 
haemostatic disorder. FDN was able to prolong the clotting time of human 
plasma and inhibited thrombin activity and adjusted platelet aggregation(24). 


In the present study, the recovery efficacy of FDN on total leukocytes count 
as well as neutrophils and lymphocytes rates in rats' peripheral blood were 
conformed. The direct antioxidant activity of FDN, its ability to protect against 
radiation-induced cellular damage and enhance the post-irradiation recovery of 
haematopoiesis, as well as immune modulator activity together could contrib-
ute to FDN radio protective efficacy. FDN inhibited leukocyte recruitment in an 
inflammation model in rats, the relation between their structure and biological 
activities remain largely unknown(24). Furthermore, it significantly inhibited 
neutrophil infiltration into the tissues and increased the number of circulating 
leukocytes 2 h after administration(25). In addition, FDN as an immune-
regulatory agent could promote the recovery of immunologic function in 
irradiated rats. The mechanism is associated with the arrest of lymphocyte-
apoptosis by FDN(6). 


The hematopoietic syndrome death is often sufficient for the organism 
lethality because of infection due to the impairment of the immune system(26). 
Bone marrow is the main cellular source for the hematopoietic and immune 
systems; it contains large numbers of lymphocytes, granulocytes and stromal 
cells as precursors and mature cells. Our results suggested that specific 
populations of erythroid, lymphoid and myeloid cells may selectively survive in 
response to FDN-treatment following irradiation. This data attributed to FDN 
affinity to inhibit radiation-induced apoptosis. Furthermore, FDN altered the 
production of immune-related cytokines from bone marrow cells (BMCs) and 
increased the capability of BMCs to induce proliferation of allergenic 
splenocytes that means, FDN had radio protective effects on BMCs with respect 







to cell viability and immuno-reactivity(1). In addition, Wu et al.(27) concluded that 
FDN could inhibit rat splenic-lymphocyte apoptosis induced by radiation, and 
its mechanism could be associated with its regulation on expressions of Bax-
proteins in splenic-lymphocyte. 


Irradiation at the dose level of 5 Gy resulted in marked oxidative-stress 
presented by the significant increase in TBARS level and decreases in SOD and 
GSPx activities. Recently, Zahran et al.(28) and Tawfik et al.(29) confirmed these 
obtained data. According to present study, treating rats with FDN attenuated 
the increase in the levels of TBARS caused by radiation-injury.  


Mitigation of oxidative stress, or excessive free-radical damage, may be 
especially relevant. FDN as antioxidant protected the outer membranes of cells, 
particularly blood and immune cells(5). 


Recent studies have shown that FDN was able to increase the antioxidant 
enzymes in rats treated with oxidant agents(30). Furthermore, FDN may 
represent a new approach for inhibiting the harm caused by excessive free 
radicals. FDN from Fucus vesiculosus had the highest antioxidant activity in 
relation to the other fractions, with high levels of uronic acid(31). 


Conclusion 


The radio protective effects of FDN on whole-body irradiated rats pre-
treated with FDN may be attributable to hematopoietic cell viability, 
proliferation and/or mobility, possibly through antioxidation or anti-
inflammatory mechanisms. 
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ABSTRACT 


 


       The X-ray examinations involve a certain risk for the examinees due to their 
exposure to ionizing radiation. Especially children are more vulnerable to 
radiation exposure compared to adults because their cells, tissues and organs 
have higher radio sensitivity. For that it is important to estimation and 
minimizes the radiation dose to children arising from diagnostic medical 
exposure. 


       This study was carried out in the 4 hospitals in Erbil city, Al-Jmhore Hospital 
(JH), Rzgary Hospital (RH), Heart Center Hospital (HCH) and Nanakely Hospital. 
4 X-ray machines where used in this work. For 80 patients, the age (1-15) year, 
sex, weight, height, thickness and technical parameters (Tube Voltage KVp, 
current-time product mAs, FFD) were recorded. By using an ionizing chamber, 
the Entrance Surface Dose (ESD) for each patient involved, in chest X-ray 
examination, were calculated indirectly.                                                       


        In this study the Monte Carlo simulation was performed to estimate 
effective dose (ED) using PCXMC dose calculation software. A wide distribution 







of doses has been obtained. The HCH recorded the low value of ED, but the 
result from RH was recorded the high value of ED. 


ال خالل التصوير فاالطصدرييم الجرعة الفعالة االشعاعية المؤثرة فى قت
 التشخيصى باالشعة السينية باستعمال برنامج مونتى كارلو


 


 خديجة نجم الدين عبدهللا   و  د.   أدريس محمد طاهر


 االقسام العلمية/ قسم الفيزياء -أربيل  / كلية التربية–جامعة صالح الديين 


                                             العراق


 :الخالصة


استخدام االشعة السينية التشخيصية لها مخاطرها بسبب تئوين , وخاصة االطفال اكثر خطورا من الكبار 


شعاع من الكبار ,لهذا ستكون من المهم الوذلك الن خاليا  واعضاء جسم االطفال اكثر حساسية لل


الدنى حد.جرت هذه الدراسة فى اربع مستشفيات فى محافظة اربيل تخمين الجرعة االشعاعية وتقليلها 


وهى مستشفى الجمهورى ,مستشفى رزكارى, مستشفى المركزى للقلب و مستشفى   نانه كه لى  . وشملت 


)سنة وسجلت الجنس, الوزن, الطول, السمك وباراميترات تكنيكية( 15-1ض من عمر (يمر  80الدراسة 


لكل مريض.وباستخدام الكواشف المحمولة  الزمن, ومسافة البؤرة للمستقبل الصورة)-االنبوبة-الفولتية,تيار


الجرعة  حديدتم حساب الجرعة السطحية بطريقة غير مباشرة واخيرا باستخدام برنامج مونتى كارلو تم ت


ب بان مستشفى المركزى للقل تالفعالة, وتبين النتائج بان قيم الجرعة متباين بين المستشفيات والحظ


   قيمة للجرعة الفعالة و مستشفى رزكارى اعلى قيمة. لسجلت اق


 


 1-INTRODUCTION: 







       Diagnostic benefits from radiological examinations are of great importance 
for large number of pathologies. However, it is common knowledge that X-ray 
examinations involve a certain risk for the examinees due to their exposure to 
ionizing radiation. Especially children are more vulnerable to radiation 
exposure compared to adults because their cells, tissues and organs have 
higher radio sensitivity, and they have a longer time to live, thereby enabling 
the effects to manifest. In addition, the chances of repeated examinations are 
higher with pediatric patients due to improper immobilization and less effective 
communication during the examinations, as they have an increased possibility 
of developing delayed radiogenic cancers and particularly leukemia and breast 
cancer [1] 


       Chest X-ray examinations are frequently performed on patients compares 
with others X-ray examinations. Also a chest x-ray makes images of the heart, 
lungs, airways, blood vessels and the bones of the spine and chest. The chest x-
ray is one of the lowest radiation exposure medical examinations performed 
today [2]. In recent years concern has been raised over the hazards of exposure 
to small doses of ionizing radiation. The probability of a fatal cancer being 
induced in an individual patient from a single x-ray examination, although 
small, is dependent on the age of the patient and the type of examination. 
Exposure during childhood results in a likely two- to three-fold increase in 
lifetime risk for certain detrimental cancers compared with adults [3]. It is 
important that the radiation dose to children arising from diagnostic medical 
exposure is minimized. 


       To assess the probability of health detriment from low doses of ionizing 
radiation, the International Commission on Radiation Protection (ICRP) 
proposed a theoretical quantity in 1975 that was first named effective dose 
equivalent and became known as effective dose(ED) in 1990. This quantity 
takes the health risk (fatal and nonfatal cancers, taking into account the latency 
period as well as severe hereditary disorders) of a “standard” patient who is 







not uniformly exposed to ionizing radiation and transposes it into a situation in 
which this patient would be uniformly exposed to a radiation field. Effective 
Dose(ED), which has the same units as equivalent dose, is obtained by summing 
individual organ equivalent doses (HT) multiplied by the corresponding tissue 
weighting factors. 
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Where WT is dimensionless tissue weighting factors characterizing the relative 
sensitivity of various tissues with respect to the endpoints, such as cancer 
induction and mortality [4]. The most appropriate method for ED calculations is 
the Monte Carlo simulation of the radiography accompanied by measurements 
of entrance surface dose (ESD) or dose area product (DAP). Similar practices 
have been followed by many surveys [5,6,] regarding the risk to children from 
simple X-ray examinations. 


 


2-MATERIALS AND METHODS: 


       This study was carried out in the 4 hospitals in Erbil city, Al-Jmhore Hospital 
(JH),Rzgary Hospital(RH), Heart Center Hospital(HCH) and Nanakely Hospital. 4 
X-ray machines where used in this work as described in Table (1).For 80 
patients, the age(1-15)year, sex, weight, height, thickness and technical 
parameters (Tube Voltage kVp, current-time product mAs,FFD)were recorded. 


The Entrance Surface Dose (ESD) for each patient involved in chest X-ray 
examination calculated indirectly by using a suitable detector (ionizing 
chamber) to measure air kerma (in mGy) at 1m focus-detector distance for 
different kVp setting. Dividing the resulting dose by the applied mAs to get 







mGy/mAs and plotting these values against the kVp, as shown in the Figures (1, 
2, 3, and 4).From these curves one determines for a given kVp and mAs the air 
kerma at 1m AK (100). The ESD can be calculated using AK (100) by using the 
following equation: 
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Where the FSD the focus to surface distances 


      In this study the Monte Carlo simulation was performed to estimate 
effective dose (ED) by using PCXMC Dose Calculation software version 1.5.2 
copyright STUK 2004.  


 


3-RESULTS AND DISCUSSION: 


       The Body patients Thickness (B.T), mean±SD for Body Mass Index (BMI) 
kgm/m2, Focal to Film Distance (FFD), applied potential kVp and mAs for male 
group and female group patients in each hospital are shown in table (2) and 
(3).And the mean±SD of ESD, mean±SD of ED for male group and female group 
patients in each hospital are shown in table (4).The maximum value of 
mean±SD of ESD for male patient is found to be 0.4730± 0.0629mGy for RH, 
while the minimum value is found to be 0.1548± 0.0243mGy for JH, and the 
maximum value of mean±SD of ESD for female patient is found to be 0.5166± 
0.1148mGy for RH, while the minimum value is found to be 0.1400± 0.0350mGy 
for HCH. The maximum value of mean±SD of ED for male patient is found to be 


60.02± 17.11µSv for RH, while the minimum value is found to be 41.48±7.24µSv 
for HCH, and the maximum value of mean±SD of ED for female patient is found 
to be 67.75± 13.56µSv for RH, while the minimum value is found to be 12.44± 







2.92µSv for HCH. A wide distribution of doses has been obtained. The reasons 
can be: patient size or (BMI kg/m2), performance of the equipment and 
processors, exposure factors, as previously reported [7,8]. 


       From the table (4) we show that the HCH recorded the low value of ED, the 
reason of this can be attributed to the use of low tube current time (mAs),and  
high voltage (kVp),with low value of  BMI show the table (2) (3) . But the result 
vice versa from RH recorded the high value of ED [9]. 


       For each patient, doses to organs were calculated and mean±SD value is 
presented in table (5), figure (5) for male and table (6), figure (6) for female. 
Apparently, these values vary with respect to the relative position of organs in 
relation to central beam axis and radiation field size, and could be successfully 
controlled by beam collimation, projection choice and use of shielding devices 
.Despite the present use of Monte Carlo conversion coefficients to overcome 
the basic inability to measure organ doses directly, the uncertainties may exist 
for many of the doses derived for individual patients. And the result with a 
good agreement with other result rather well with the EC reference doses 
value.[7,8,9]. 
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Summary 


The present study aims at using the gene expression as biomarkers in 
the identification of the biological effects of low and high doses of ionizing 
radiation (X-ray) in white mice Mus musculus Balb/C, ages 4-6 weeks, weight 
30-40 grams.  







Seventy- two white mice (36 males and 36 females) were divided into 
two groups; their whole body was exposed to 5 cGy and 100 cGy of X-ray 
radiation at a dose rate of 200 cGy/min,  in addition to the control group. Total 
RNA was isolated using Trizol method from blood samples of mice after 6, 48 
hours and 10 days of exposure to radiation as well as of the control group. The 
RNA concentration was determined spectrophotometrically by measuring their 
absorbance using nucleic acid and protein analyzer that dependent on the ratio 
A260/A280 of the wavelength which lead to the determination of RNA purity, it 
ranged from 1.79-2.1 in all mice groups. RNA integrity and quality were 
confirmed by agarose gel electrophoresis. Three bands such as 28s, 18s and 5s 
appeared in a visible manner.  


 This study involved the reverse transcription (RT) of the RNA for the 
manufacture of complementary DNA (cDNA) using the polymerase chain 
reaction (PCR) for investigation on above –mentioned groups of animals. 
Complementary DNA was used in amplification of genes used in the present 
study, one type of specialized primers were selected for the gene  as Cyclin-
dependent kinase inhibitor 1A (CDKN1A), which have a relation with ionizing 
radiation in addition to the primers for internal control (β-actin) gene. This 
genes play an important role in the organization of the cell cycle and DNA 
repair. Therefore, the study was contributed to the possibility of using it as a 
biological evidence for the detection of radiation exposure or contamination 
and thus may contribute to understand some of unknown mechanisms that 
may occur during the process of cancer formation perhaps caused by radiation. 


The optimal conditions for PCR were determined using a dye 
(SYBR®Green 1).This should be done before using the device quantitative real 
time-PCR (QRT-PCR) in experiments. The products of replicated specialized 
primers for the genes concerned and the cDNA for the studied samples were 
electrophoretically separated in agarose gels .The banding profiles were 







visualized by ethidium bromide staining, as the molecular weight was 162 bp 
nitrogen-base pair for CDKN1A gene . 


The changes in the gene expression for this gene concerned was 
determined by measuring the quantitative levels of expression in the blood 
samples of the group of mice after 6, 48 hours and 10 days of exposure to X-
ray, in addition to the control group using the device QRT-PCR .There was 
significantly reduction (p <0.05) in the amount of gene expression of the 
CDKN1A gene in samples of blood of mice exposed to doses 5 cGy and 100 cGy 
after 6 hours of exposure to radiation and this reduction continued  after 24 
hours and 10 days. Moreover, it was found that this gene had a down-
regulation level after 6 hours in the blood of mice exposed to these doses in 
comparison with the control group. 


 In conclusion, the results indicated that there is a possibility of using the 
changes in the level of CDK gene expression as useful biomarkers for the 
detection of organism's exposure to ionizing radiation. 


ش  بغغئكخغإل


في الكشف عن  بيولوجيكدليل   CDKتضمنت الدراسة الحالية استخدام التعبير الجيني لجين  


 Mus musculus(األشعة السينية) في الفئران البيض ينة المؤ  األشعةوالعالية من  المنخفضةتأثير الجرع 


 36ون  فأرًا  ابيضًا  (قسم اثنا وسبع.  غم  40-30أسبوع ، ووزن  6-4، بعمرBalb /c ساللةمن     


ي ( راد ) من ار غسنتي  100و 5الجسم بالجرع  املمجموعتين بعد تشعيع ك إلى)   أنثى 36 ذكر


عزل الرنا  . الشاهدة دقيقة إضافة إلى مجموعة  /ي ار غسنتي  200األشعة السينية بمعدل جرعة 


)RNA أيام من التعرض  10اعة وس  48،   6الفئران بعد مرورلكامل ) بنجاح من جميع عينات الدم


، وقيست Trizol method)طريقة تريزول ( باستخدامالشاهدة  المذكورة  إضافة إلى مجموعة  لألشعة


 Nucleic)بوساطة جهاز تحليل  الحامض النووي والبروتين  total RNA  ) (μg/ μlكمية الرنا الكلية 


acid and protein analyzer)   لموجيأواعتمادا على قيمتي الطول / A260 A280  حددت نقاوة الرنا







من التحلل بوساطة الترحيل  RNA، وتم التاكد من نوعية وسالمة الرنا 1.79 -2.1 تراوحت بين   إذ


وشملت  .بشكل واضح   5S, 18S, 28S  الكهربائي على هالم االكروز من خالل  وجود ثالث حزم


الحامض لتصنيع للحامض النووي الرنا  RT)  ( Reverse Transcriptionالدراسة  االستنساخ العكسي 


 PCR(  Polymerase( السلسلي البوليمرازي  لاختبار تفاعباستخدام   cDNAالمتمم   االدنا النووي 


Chain Reactions المتمم في تضخيم  الجين المستخدم  في  ناالداستخدم  .الدراسة المذكورة آنفا لكامل


 باألشعةوالتي له عالقة   CDKN1Aالمتخصصة للجينPrimers) (  ئةبادالدراسة الحالية اذ  تم اختيار ال


دورًا  لجينا، ويلعب هذا internal control   (β-actin)الداخلية   الشاهدة  ئة باد إلى إضافة نةيالمؤ 


استخدامه  إمكانية،لذا فان دراسته سوف تساهم في  لدناا إصالحعملية و مهمًا في تنظيم الدورة الخلوية 


 اآللياتوبالتالي قد تساهم في فهم بعض  باإلشعاعالتلوث  أويل بيولوجي في الكشف عن التعرض كدل


 .اإلشعاعغير المعروفة التي ربما تحدث خالل عملية تكوين السرطان بسبب 


باستخدام الصبغة المتفلورة السايبر  (PCR) السلسلي البوليمرازي حددت الظروف المثلى لتفاعل 


الفوري  السلسلي البوليمرازي التجارب باستخدام جهاز تفاعل  إجراء)  قبل SYBR®  Green 1(1االخضر


 ةالمتخصص ةوحللت نواتج التضاعف للبادئ  Quantitative real time- PCR   (QRT-PCR)الكمي 


بعد  الحزم المتمم للعينات المدروسة بوساطة الترحيل الكهربائي ولوحظ  الدناللجين المستخدم مع حامض 


زوج bp 162 كان الوزن الجزيئي  و ،  (Ethidium Bromide)غ الهالم بصبغة بروميد االثيديوم صب


 (gene expression) التعبير الجيني   يالتغيير ف درسمن القواعد النايتروجينية  للجين المدروس.


ن بعد مرور الفئرا كاملالمستخدم وذلك بقياس المستوى الكمي لذلك التعبير لنماذج الدم ل CDKN1Aلجين


و  الشاهدةمجموعة  إلى إضافة أنفاالسينية المذكورة  لألشعةمن التعرض  أيام 10ساعة  و 48، 6


بينت نتائج الدراسة وجود QRT-PCR.  الفوري الكمي السلسلي البوليمرازي   لجهاز تفاع مباستخدا


الفئران المعرضة  في عينات دم CDKN1A) في كمية التعبير الجيني للجين p<0.05انخفاض معنوي ( 


 24ويستمر هذا االنخفاض بعد  لإلشعاعساعات من التعرض  6بعد  غرايسنتي  100و  5للجرعتين   


-down) ( منخفض مستوى تنظيمي  لجيناكما وجد بان لهذا  .أيضاايام  من التعرض   10ساعة و 







regulation  ين مقارنة بمجموعة ساعات في عينات دم الفئران المعرضة لهاتين الجرعت 6بعد مرور


استخدام التغير في مستوى التعبير  الجيني لجين  يةنإمكا إلىنستدل من نتائج الدراسة . ةالشاهد


CDKN1A    األشعة إلىفي الكشف عن تعرض الكائنات الحية  استعمالهمفيدًا يمكن  بيولوجيامؤشرًا 


  .ةينالمؤ 


 


Introduction 


Exposure to ionizing radiation (IR) produces several forms of cellular 
DNA damage, including single-strand breaks and double-strand breaks (1; 2). 
Thus X-rays can cause DNA and protein damage which may result in organelle 
failure, block cell division, or cause cell death (3).Cell cycle checkpoint 
responses to IR-induced DNA damage employ a complex network of gene 
products that cooperate to delay progression through the interphase 
compartments of the cell cycle and enhance repair of damaged DNA (4).  


       Several studies have also shown that gene expression, including expression 
of many cell cycle–regulated genes, is markedly affected by ionizing radiation, 
the transcriptional regulation of cell cycle–regulated genes may be closely 
related to checkpoint functions upon DNA damage. Changes in gene expression 
may be a mechanism for initiation of cell cycle arrest or a consequence of cell 
synchronization (5, 6, 7). 


      P53 regulates the expression of various genes involved in DNA repair, cell 
cycle progression, and cell death. Some well-characterized targets of p53 
include Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (CDKN1A) (8).The expression of 
CDKN1A is controlled by the tumor suppressor protein p53, through which this 
protein mediates the p53-dependent cell cycle G1 phase arrest in response to a 
variety of stress stimuli (9).  







The gene expression changes in the radiation biomarker targets 
CDKN1A, BAX, GADD45A, XRCC4 and DDB2 genes over several days across a 
broad dose range in both in vivo and ex vivo irradiated human peripheral blood 
lymphocytes and measured using a quantitative reverse transcriptase 
polymerase chain reaction assay in whole blood model (10,11,12).  


The aims of the present study to assess the effect of ionizing radiation 
on the expression of CDKN1A  gene and  using the gene expression to the 
identification of possible candidate a biomarker for whole body radiation 
exposure . 


Materials and Methods 


 Experimental Animals     


   Seventy - two males and females mice (Mus musculus ) were used in the 
present  study, weighting  30-40 gm , ages 4-6 weeks .They  were purchased 
from Lab house of College of Animal Science and Veterinary Medicine , 
Huazhong Agriculture University , China. Mice were housed in an 
environmentally room temperature with food and water.  


Irradiated Animals 


        The mice were divided into 2 groups contain 48 mice (24 males and 24 
females) and control contains 24 mice (12 males and 12 females): 


Group (A): included 24 mice (12 males and 12 females), it was exposed to low 
dose of X-ray 5 cGy.                                                        


Group (B):  included 24 mice (12 males and 12 females), it was exposed to                     
high   dose of X-ray 100 cGy . 


Group (C):  included 24 mice were used a controls without radiation. 



http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-4VNH42T-1&_user=10&_coverDate=04%2F06%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5216&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4791857f01671e4e44e38f2c8bd2d1fa#secx3





Group (A) was divided into 3 groups: 


     Group (A1): included 8 (4 males and 4 females) mice, the blood was 
collected after 6 hr of post–irradiation with control group 8 mice (4 males and 4 
females).  


   Group (A2): included 8 (4 males and 4 females) mice, the blood was collected 
after 48 hr of post–irradiation with control group 8 mice (4 males and 4 
females).  


   Group (A3): included 8 (4 males and 4 females) mice, the blood was  collected 
after 10 days of post–irradiation with control group 8 mice (4 males and 4 
females).  


Group (B) was divided into 3 groups: 


   Group (B1): included 8 (4 males and 4 females) mice, the blood was collected 
after 6 hr of post–irradiation with control group 8 mice (4 males and 4 
females).  


    Group (B2): included 8 (4 males and 4 females) mice, the blood was collected 
after 48hr of post–irradiation with control group 8 mice (4 males and 4 
females). 


   Group (B3): included 8 (4 males and 4 females) mice, the blood was collected 
after 10 days of post–irradiation with control group 8 mice (4 males and 4 
females). 


   The whole body of mice was irradiated by X-ray (6 kV, 15.5 mA) in Hubei 
Province Cancer Hospital (Wuhan, China), with an X-ray machine type primus 
(seminus Co. Ltd., Germany). The dose rate was 200 cGy / min. 


Gene expression step methods 







   Fresh blood was used for RNA isolation directly after collection. TRIzol 
(Invitrogen, U.S.A) was used for RNA extraction by manufacturer’s instructions. 
RNA integrity and concentration were evaluated by agarose gel electrophoresis 
and DU 640 Nucleic Acid and Protein Analyzer (BACKMAN, U.S.A). A total of 2 
μg RNA was used for reverse transcription (RT) with the TransSript First-Strand 
cDNA Synthesis SuperMix according to the manufacturer’s instructions (Beijing 
TransGen Biotech Co., Ltd., China).  


   All primers were designed by the program Primer and synthesized by 
the commercial company (Invitrogen). The total volume of PCR reactions 
was 25 μL containing 2.5 μL 10×Taq buffer (TaKaRa), 1.25 U Taq DNA 
polymerase (TaKaRa), 5mM dNTPs (TaKaRa), 50 pmol of each primer 
and 100ng of templete DNA, 1.25 U Taq DNA polymerase (TaKaRa), 
5mM dNTPs (TaKaRa), 50 pmol of each primer and 100ng of template 
DNA. PCR reactions were performed on the Mastercycler gradient 
(eppendorf). PCR conditions were: 94°C, 5min; 38cycles of 30 s at 94°C, 
30 s at each Tm as appropriate (Table 1), and many seconds as 
appropriate (60 s/kb) at 72°C; and 72°C for 10 min.The PCR product was 
analyzed by 1.5% agarose gel electrophoresis and one band was obtained.  
 
 
 
 


Table (1): Primers sequence and molecular weight used for QPCR validation 
and additional expression profiling. 


 


Tm (C)0 
Target size 


(bp) 
Primer sequence (5′–3′) 


Gene 


Symbol 







* β-actin was used as loading  internal control. 


 


     QPCR was performed on the IQ™5 Real Time PCR Detection System (Bio-Rad) 
using SYBR® Green Realtime PCR Master Mix (TOYOBO CO., LTD, Japan) as the 
readout.  


The QRT-PCR amplification  conditions were: 95°C, 3min ; 95°C, 30 sec, 55-60°C 
as appropriate, 30 sec  and 72°C, 15 sec for 40 cycles. Melt curves were 
obtained by increasing the temperature from 56°C to  95°C  at 0.5°C/sec for 10 
sec, then cooling at 25°C for 30 sec. Each primer set amplified a single product 
as indicated by a single peak present for each gene during melting curve 
analyses. 


Data Analysis and Statistics 


       The relative quantitative gene expression level was evaluated using the 
∆∆Ct comparative Ct method. The ∆Ct values were calculated by subtracting 
the RPL32 Ct value for each sample from the target Ct value of that sample. 
Fold inductions were calculated using the formula 2^ (ΔΔCt), ∆Ct=cycle of 
threshold, ∆Ct=Ct (target gene)-Ct (housekeeping gene), ∆∆Ct=∆Ct (treated) − 
∆Ct (control). Quality of the PCR product was monitored using post-PCR melt 
curve analysis. The data thus generated can be analyzed by computer software 


56 162 
Forward: AGGCACCATGTCCAATCC           


Reverse: AAGTCAAAGTTCCACCGTTCT 
CDKN1A 


60 100 
Forward: CAGCCTTCCTTCTTGGGTAT                 


Reverse: TGGCATAGAGGTCTTTACGG            


Housekeeping 
gene (β-actin) 


MActb* 
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to calculate relative gene expression in samples. A one sample T-test was used 
to statistically analyze the difference of the derived expression ratios of 
irradiated versus non-irradiated samples (13). 


Results 


The rang amount of total RNA isolated in this study were (0.18-1.41), 
(0.12-0.72) and (0.21-1.40) μg/ μl from 1 - 1.5 mL whole mice blood at 6 hr, 48 
hr and 10 days  after exposure to 5 cGy irradiation , respectively, in comparison 
with control (0.28-1.50)  μg/ μl. Whereas for rang amount of total RNA isolated 
( 0.26-1.32), (0.22-1.14 ) and  (0.13-1.47 ) μg/ μl from 1-1.5 mL whole mice 
blood at 6 hr, 48 hr and 10 days after exposure to 100 cGy irradiation, 
respectively, in comparison with control (0.29 -1.52)  μg/ μl . 


Figure 1 illustrates the electrophoretic experiment of the present study 
in which the integrity of the RNA is evident on 1% agarose gel electrophoresis 
where 28s, 18s and 5s bands are clearly visible, no extra fragments have been 
observed, and there have been no signs of genomic DNA contamination. As a 
result, it was judged that most samples were indeed composed of intact RNA 
and appeared to be comparable in 
quality.


 







Figure (1): Evolution of blood RNA integrity by 1% agarose gel electrophoresis 
in1xTBE using 6V/cm for 30 -45 min. the lanes 1b- 8b represent partial blood 
samples. 


  


RNA was isolated and reverse transcribed into cDNA by using an 
anchored oligodT primer and subsequently amplified by PCR. The PCR products 
were analyzed on 1.5% agarose gel electrophoresis to detect the absence and 
presence of band patterns. The amplified cDNA with β-actin gene was 100 bp 
in length of all mice blood samples in this study .These results have also shown 
that there was a single pattern DNA band was clearly visible in each samples, 
which indicate the DNA and mRNA were undegraded and no primer-dimer 
formation. In all successful PCR reactions, the  β-actin product 100 bp 
molecular weight was observed, this considered as a mandatory sign of 
successful RT reaction upon gel electrophoresis, and its band was located in 
100 bp ladder DNA marker that composed of 2000 bp (Fig.2).  


 


 


 


Figure (2): RT- PCR detection of Housckeeping (β-actin) genes, the lanes1-16 
represent partial blood samples, M: marker DNA ladder 2000 bp .Agarose 1.5% 
in1xTBE using 6V/cm for 30 min. 







A pre-experiment for QRT-PCR, in the present study, showed that the 
amplified cDNA with β-actin primer gene was 100 bp in length of all mice blood 
samples (Fig. 3).The presence of CDKN1A primer gene was  identified the 
molecular weight was 162 bp. These results also showed that there was a single 
DNA band was clearly visible in each sample, which indicate no primer-dimer 
formation (Fig.3).      


 


Figure (4): RT-PCR CDKN1A gene detection  by agarose gel electrophoresis  
before QRT- PCR. the lanes 1-12 represent partial blood samples: marker DNA 
ladder 2000 bp . Agarose 1.5% in1xTBE using 6V/cm for30 min.  


 


Also, as shown in figure 4 , the Melt peak chart of these genes in the mice 
blood and liver after 5 cGy and 100 cGy of whole body x-ray irradiation. Melt 
curves were obtained by increasing the temperature from 56°C to 95°C  at 
0.5°C/sec for 10 sec, then cooling at 25°C for 30 sec. Each primer set amplified 
a single product as indicated by a single peak present for each gene during 
melting curve analyses. 
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Figure (5): Melt peak of CDKN1A expression in mice blood at 0 hr, 6 hr, 48 hr 
and 10 days after 5 cGy(A) and100cGy (B) of whole body X-ray irradiation. 
Expression levels of β-actin are used as the internal control. 


 


The quantitative of CDKN1A gene expression level was (0.10, 0.18, 0.46 
and 3.27) at 6 hr, 48 hr and 10 days after 5 cGy whole body radiation exposure 
in blood of irradiated mice and controls, respectively. Whereas, the 
quantitative expression  level of this gene was ( 0.24, 0.27, 1.57 and 9.28) at  6 
hr, 48 hr and 10 days after 100  cGy whole  







body radiation exposure in blood of irradiated mice and controls , 
respectively.A significant decrease (p < 0.05) was observed at 6 hr, 48 hr and 10 
days after 5 cGy and 100 cGy of radiation in quantitative gene expression level, 
compared with normal non-irradiated controls (Table 2). The analysis of the 
CDKN1A expression by real-time PCR in the mice blood showed significant 
decrease ( p < 0.05) in normalized fold expression of  this gene at the 6 hr, 48 hr 
and 10 days after 100 cGy whole body irradiation (1.16-, 1.00- and 8.96- fold  
decrease, respectively) (Table 2). 


 


 


Table (2): Fold expression levels for CDKN1A gene in the blood of mice after 5  
cGy and 100 cGy of whole body X-ray irradiation. 


 


 


 


High dose 100 cGy Low dose 5 cGy Exposure Samples 







*a( CDKN1A) significant diff.(P<0.05) blood 5 cGy Compared with the control(a);  


*A( CDKN1A) significant diff.(P<0.05) blood 100  cGy, Compared with the 


control(A). 


Ct=Cycle threshold. SD=Standard error. 


 


As shown in Figure (6) the expression of the CDKN1A gene was found to be 
down regulated at 6 hr, 48 hr and 10 days after 5 cGy and 100 cGy whole body 
irradiation.  
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1.146 24.09 27.2 21.34 A 1.38 24.16 26.16 20.01 a 0 hr  


 


Blood 


 


 


1.17 21.69 1.15 1.16 *A 1.29 21.94 0.93 1.00 *a 6 hr 


0.80 23.70 0.52 1.00 *A 1.2 22.85 1.29 1.23 *a 48 hr 


0.35 20.04 4.19 8.96 *A 1.78 20.51 3.43 2.23 *a 10 days 







 







Figure (6 A): QRT-PCR graphs showing the relative fold expression levels for 
CDKN1A gene in the blood of mice after 5 cGy (right) and100 cGy(left) of whole 
body X-ray irradiation. 


Discussion 


The yield of RNA from peripheral blood leukocytes acutely depends on 
the physiological state of the mice, reflecting the dynamic shift in circulating 
white blood cell fraction with subsequent wide-ranging variability on RNA 
constituents and their yields (14;15). Although peripheral blood is a readily 
accessible tissue source, whole blood contains extremely high concentrations 
of serum proteins and derivatives of hemoglobin that can interfere with 
efficient RNA extraction, and subsequent amplification extraction (16).  


In the present study, the RNA has been isolated from whole blood with 
a purity ratio ranging from 1.8 to 2.1 in all mice groups. However, in few 
samples the ratios were slightly lower than that rang below 1.8 between 1.78-
1.79 . Pure preparations of RNA have OD260 / OD280 values of 1.8 to 2.1. If there 
is contamination with protein or phenol, this ratio will be significantly less than 
the values given above, and accurate quantitation of the amount of RNA will 
not be possible (17). 


In this study, the RNA samples in all studied groups exhibited banding 
patterns characteristic of RNA isolated from mice blood, no apparent 
degradation of RNA was observed indicating that RNA resulting from present 
study was relatively free of RNases. Further, the band integrity and RNA 
concentration were found to be different according to the amount of yielded 
genomic RNA and its purity which depended on the amount of RNA in the 
blood samples.Total RNA isolated from mice blood should produce 2 bright 28s 
and 18s rRNA and the ratio of the intensities of 28S to 18S rRNA bands 
approximately twice as intense as the 5s rRNA band .The integrity of RNA is a 







major concern for gene expression studies and traditionally has been evaluated 
using the 28s to 18s rRNA ratio. 


The results of the current study are similar to those reported by (18) in 
which the 28s to 18s rRNA 2:1 ratios therefore the (28s:18s) is a good indication 
of RNA integrity. A pre-experiment for QRT-PCR, in the present study, showed 
that the amplified cDNA with β-actin primer gene was 100 bp in length of all 
mice blood samples.The presence of CDKN1A primer gene was identified the 
molecular weight was 162 bp. These results also showed that there was a single 
DNA band was clearly visible in each sample, which indicate no primer-dimer 
formation.      


A significant decrease (p < 0.05) was observed after the 6 hr, 48 hr and 
10 days of radiation in mRNA expression of whole body irradiation, compared 
with normal non-irradiated controls. CDKN1A was implicated in regulation of 
cell growth and cell response to DNA damage by ionizing radiation. It inhibits 
cell cycle progression in G1 by binding to G1 cyclin-CDK complexes and to PCNA 
antigen and might also induce G2 arrest (19;20). 


The expression of the CDKN1A gene was found to be down regulated 
after 5 cGy and 100 cGy whole body irradiation. The down regulation of 
numerous cell cycle genes suggests that ionizing radiation has a major effect on 
cell proliferation, in whole body mice irradiation. However, the down 
regulation CDKN1A may indicate that the preferential target is the G1/S phase 
checkpoint and not the G2/M phase checkpoint (21). The expression of 
CDKN1A is controlled by the tumor suppressor protein p53, through which this 
protein mediates the p53-dependent cell cycle G1 phase arrest in response to a 
variety of stress stimuli  (22). 


The results of the current study are different from those mentioned by 
(23) in which the increased gene expression of radiation-responsive genes in 
blood lymphocytes of irradiated mice. This result has been compatible with 







other studies that few p53 genes are down regulated which the cell cycle 
regulator cyclin B1 and the transcription factor c-myc (6;  7; 24 ;12).The present 
study has identified candidate biomarkers for radiation exposure that could be 
detected in blood samples of whole body mice, because even the 5 cG y 
radiation dose induced gene expression. In the studies of, (25;26) measured 
several potential radiation-responsive gene expression biomarkers, (i.e., 
GADD45, DDB-2, BAX, and CDKN1A) at 24 and 48 hr post-irradiation in patients 
treated with radiotherapy. 


Conclusions 


   The use of quantitative Real-time QRT-PCR in the study of gene expression 
changes as a biomarker offers rapidity and sensitivity to be applied for the 
detection of exposure to ionizing radiation.Gene expression study is very 
important for assessing the effect of ionizing radiation in genomic damage. 
Although the CDKN1A genes are regulated by p53 in response to ionizing 
radiation, the present study has showed that the CDKN1A is down-regulation 
after 6 hours of mice exposure to low and high doses of x-ray. 
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الهايبوزانثين فوسفورايبوسيل ترانسفيريز في الخاليا دراسة الطفرات لجين 


 العراق-اللمفاوية لدم اإلنسان لعينات محلية من منطقة التويثه


 نصر فرحان عبداهللا-2 سعد محمد الندا، -2 ، أمل جبار مطر-1،بد الصاحب كاظم عليع-1


 مركز التصفية –وزار ة العلوم والتكنولوجيا -1


  رة التعليم العالي والبحث العلمي وزا -2


 الخالصة


 أصحاء أشخاصنموذجا من 183لـ  اإلنساندرست  األضرار الجينية في الخاليا اللمفاوية لدم 


الذرية العراقية سابقا ،استخدام فحص  ةبمنظمة الطاقطبيعيين يسكنون منطقة التويثة المحيطة 


 Hypoxanthine guanine)نسفيريز  الطفرات لجين الهايبوزانثين فوسفو رايبوسيل ترا


phosphor-ribosyl   transferase) (HPRT)   نموذجا من قرية  60وشملت هذه الدراسة


 52سنة )،  61-17نموذجا من منطقة الوردية  بعمر ( 31سنة )،  50 – 15عشتار  بعمر (


 -18بعمر (  التأميمنموذجا من منطقة  40سنة) و 62 -18نموذجا من منطقة الرياض  بعمر (


سنة) من  68 -16نموذجا بعمر ( 100مجموعة السيطرة والتي شملت  إلى إضافة سنة) ، 50







) في معدل التردد p<0.05النتائج وجود زيادة معنوية( أظهرت بغداد. حياءامناطق أخرى من 


ر في الخاليا اللمفاوية لذكو  Mf-HPRTالطفوري لجين الهايبوزانثين فوسفو رايبوسيل ترانسفيريز 


 .المناطق المدروسة مقارنة مع مجموعة السيطرة وٕاناث


استخدام التغيرات في مستوى الطفرات لجين الهايبوزانثين  يةنإمكا إلىنستدل من نتائج الدراسة        


نسان اإلفي الكشف عن تعرض  استعمالهمؤشرًا  بايولوجيًا مفيدًا يمكن  HPRTفوسفو رايبوسيل ترانسفيريز


 والكيماوية. ةاعيعاإلشالمواد  إلى


 


Summary 


The genetic damage in human blood lymphocytes a number of  183 
samples from normal healthy peoples living Al- Tuwaitha region surrounding 
previously to  the Iraqi Atomic Energy commission were studied using 
Hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase (HPRT) mutation assay. This  
number included sixty samples from Eshtar village, aged (15 - 50 years), thirty 
one samples from Al-Wardia region, aged(17-61 years), fifty two samples from 
Al-Ra‛ad region, aged (18-62 years) and forty samples from Al-Tameem region, 
aged (18 - 50 years), also the control group, which included 100 samples aged 
(16 - 68 years) from other regions of Baghdad was studied. The results of the 
average mutation frequency for HPRT (Mf-HPRT) gene showed a significant 
increase (p<0.05) in the males and females of human lymphocyte in these 
regions of studies as compared with the control group.  


In conclusion, the results indicated that there is a possibility of using 
the changes at the level of HPRT gene mutation as useful biomarkers for the 
detection of human  exposure to radiological and chemical materials. 


 







Introduction 


Hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase (HPRT) is a purine 
salvage enzyme that catalyzes the conversion of the purine bases hypoxanthine 
and guanine to the respective nucleotides inosine 5- monophosphate (IMP) and 
guanosine 5- monophosphate (GMP) (1). Human genetic studies indicated that 
the structural gene for HPRT is on the X-chromosome (Xq27-28) (2). HPRT 
deficiency is the biochemical defect human Lesch-Nyhan syndrome (3), gout 
and hyperuricemia (4). 


      Several studies of HPRT gene mutations in human cultured cells and 
lymphocytes in vivo have provided evidence for age, exposure and genetics to 
influence mutation frequency. An increased mutation frequency with 
increasing age in normal healthy people is generally observed (5,6). The 
approach for somatic mutation analysis in human has been widely used to 
determine in vivo background as well as acquired somatic cell mutation 
frequencies in pediatric and adult populations exposed to know and unknown 
environmental mutagenesis (7,8). Moreover, certain occupational exposures 
and life style factors such as smoking have been associated with an increased 
mutation frequency, while the intake of specific dietary items seems to have a 
protective effect against mutations and cancer (9).  


The aims of the present study are  to investigate the HPRT gene 
mutation in order to detect the effect of radiological and chemical hazard in 
human blood of Al-Twaitha region.  


 


 


 


 







Materials and Methods 


Population Studies 


       In March 2007- June 2008 the researcher examined 183 healthy normal 
individual inhabited living the Al-Twaitha region which surround to the Iraqi 
Atomic Energy Commission (previously). These samples included 60 individuals 
selected randomly from population living in the Eshtar village (aged 15-55 
years), 31 individuals selected randomly from population living in Al-Wardia 
region (aged 17-61 years), 52 individuals selected randomly from population 
living in Al- Ra‛ad region in Jesr-Diyala (aged 18-62 years), 40 individuals 
selected randomly from population living in Al-Tameem region (aged 18-58 
years), compared with a sample consisted  of 100 healthy normal individuals 
collected randomly from population living in Baghdad a from way Al-Twaitha 
nuclear site (aged 16-68 years). They were asked to fill in  an extensive 
questionnaire which included the following criteria (age, sex, smoking drink 
alcohol ,X-ray, abortion, time of living in these area,  kind of their work). 


Blood Sampling  


    Five ml of peripheral blood from all select subjects were collected and placed 
into sterile plain tube that contained lithium heparin. The blood was placed in a 
cool - box under aseptic conditions and transfer to the laboratory. 


Blood Culturing  


    The HPRT gene mutation assay was performed according to the description 
by (10). Two sets of cultures were prepared, each set of culture contained 0.5 
ml heparinized blood and 4.5 ml RPMI 1640 with 20% fetal calf serum and 0.2 
mg/ml PHA-M. One set of culture was added with 0.2 mM 6-thioguanine 
(Sigma). At 33 h of incubation, cytochalasin B (the final concentration,4.5 
mg/ml) was put into two sets of cultures. At 72 h of incubation,the 
lymphocytes were harvested by centrifugation and fixed with methanol: acetic 







acid (3:1). The slides were prepared and stained with 10% pH 6.8 Giemsa 
solution.      


Microscopic examination 


     The binucleated and multinucleated cells per 1000 lymphocytes in two sets 
of cultures were scored under light microscopy (magnification 1000X). Mutant 
frequency of HPRT gene (Mf- HPRT) was calculated with the following formula ( 
10): 


 


Mf-HPRT(‰) =                                                                                       
×1000‰. 


                           


Data Analysis and Statistics 


             The data of HPRT gene study were compiled into the computerized data 
file and frequency, distribution and Statistical description (mean, SE) were 
divided using SPSS Statistical software. We used Statistical analysis of variance 
(ANOVA) test and least significantly difference (LDS) test by probability of less 
than 0.05 (p<0.05) according to(11).  


   


Result and Discussion 


     The mutant frequencies of HPRT (Mf-HPRT) gene were performed on 
peripheral blood lymphocytes which were obtained from 183 individuals of 
resident living the Al-Twaitha region such as Eshtar village, Al-Wardia, Al-Ra‛ad 
and Al-Tameem region, then compared with 100 individuals control living in 


1000per TG -6 without culturein  cells atedmultinucle and dbinucleate
1000per TG -6 with culturein  cells atedmultinucle and dbinucleate



http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-4VNH42T-1&_user=10&_coverDate=04%2F06%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5216&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4791857f01671e4e44e38f2c8bd2d1fa#secx9





Baghdad a way from Al-Twaitha nuclear site . The HPRT gene mutation assay 
was performed according to the description by Cao (10). 


      The Mf-HPRT gene was calculated binucleated, trinucleated and 
quadrinucleated lymphocyte cell per 1000 lymphocytes in tissue culture with 
and without 6-thioguanine (Fig.1). 
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Figure (1): Cytokinesis blocked human lymphocyte  cell ,(A) : Binucleated 
lymphocyte cell,(B): Trinucleated lymphocyte cell and (C): Qudrinucleated  
lymphocyte cell (1000X). 


The results of HPRT gene mutation assay in residents living the  these 
region surround to Al- Twaitha nuclear site are shown in table (1). The average  
Mf-HPRT (Mean ± SE) for Eshtar village, Al-Wardia, Al-Ra‛ad and Al-Tameem 
region were  0.917 ± 0.0083%, 0.967 ± 0.0130 , 0.937 ± 0.0098% and 0.958 ± 
0.0140% , respectively when compared with  the control (0.814 ± 0.009%). 


A significant increase (P< 0.05) in Mf-HPRT gene was observed in this 
region as compared with the control. However, no significant variation (P > 
0.05) was observed in Mf-HPRT gene of Al-Wardia, Al-Ra‛ad and Al-Tameem 
region, when compared with the   Eshtar village (Table 1). These results suggest 
that the HPRT mutation spectrum can be used as a potential biomarker for 
assessing a specific environmental risk.  


Furthermore, studies of mutations at HPRT gene have provided insights 
into several aspects of somatic mutations in vivo, including molecular 
mechanisms of mutagenesis, the relationship between DNA damage and 
mutation, as well as individual susceptibility factors such as DNA repair capacity 
(12).  


Table (1): Mutant Frequency- HPRT gene (Mean ± SE) in the males and females 
of human lymphocyte resident living the Al- Twaitha region and control. 


 


 


 


 







 


♦Similar latter   in a column (for comparison between regions) mean there is no 
significant difference (p < 0.05), according to Duncan test. 


       In this investigation, DNA damage, chromosomal damage and gene 
mutation of healthy normal individual's inhabitants living the Al-Twaitha region 
were detected with HPRT gene mutation assay. The results showed that the 


Region Age (year) 
No. of 


samples 


Mutant Frequency- 


HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 15-50 60 
0.917±0.0083 


b 


Al-wardia  region 17-61 31 
0.967±0.0103 


c 


Al-Ra'ad  region 18 -62 52 
0.937±0.0098 


c 


Al-Tameem  region 18-58 40 
0.958±0.0140 


c 


Control (Baghdad)                   16-68 100 
0.814±0.0090 


a 







cytogenetic markers of individuals inhabited living in the Al-Twaitha region 
significantly increased as compared with  the controls. 


             Table 3-8 shown that the Mf-HPRT gene was significantly higher (P< 
0.05) in the male of resident living the   Al- Twaitha region than the males of  
control, but the difference between Eshtar village, Al-Wardia, Al-Ra‛ad and Al-
Tameem region for Mf-HPRT gene were no significant (P > 0.05). The mutation  
at HPRT was examined in population residents living the  Al- Twaitha region in 
this study , HPRT is the most commonly used genetic locus in mammalian cells 
mutational studies. The gene encoded for the purine salvage pathway enzyme 
HPRT. Hence,  this locus is reasonably important to be tested because it is X-
linked and mutation at the HPRT (13). This result is similar to those of (14) in 
which the evaluation of HPRT mutant assay as a biomarker monitoring the 
specific environmental mutagen. 


Table (2): Mutant Frequency- HPRT gene (Mean ± SE) in the males of human 
lymphocyte resident living the Al- Twaitha region and control. 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


Region Age (year) 
No. of 


samples 


Mutant Frequency- 


HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 15-50 40 
0.930±0.0106 


b 


Al-wardia  region 18-60 18 
0.972±0.0104 


b 


Al-Ra'ad  region 18 -62 30 
0.947±0.0145 


b 


Al-Tameem  region 18-55 24 
0.952±0.0171 


b 


Control (Baghdad)                   16 -62 47 
0.817±0.0145 


a 







♦Similar latter   in a column (for comparison between regions) mean there is no 
significant difference (p < 0.05) , according to Duncan test . 


         Table 2 shown that the Mf-HPRT gene was significant increase (P< 0.05) in 
the females of resident living in this region when compared with females of 
control. Also, the Mf-HPRT gene showed different significant (P < 0.05) in 
female living in the Al-Wardia, Al-Ra‛ad and Al-Tameem region, as compared 
with the  female  residents living in  Eshtar village (Table 2). 


        In the present study, the Mf-HPRT gene increase  in the population of the 
Al- Twaitha region, due to the presence of low doses radioactive materials in 
this region because of its proximity to the nuclear site in that region .In the 
study of detection of radiological and chemical of  public exposure to uranium-
235 at Al-Twaitha nuclear research  site(15,16). Moreover, certain occupational 
exposures  and life style factors such as smoking have been associated with an 
increased mutation frequency (5,6), while the intake of specific dietary items 
seems to have a protective effect against mutations and cancer (9). 


     Table (3): Mutant Frequency- HPRT gene (Mean ± SE) in the females of 
human lymphocyte resident living the Al- Twaitha region and control. 


 







 


 


 


 


 


Region Age (year) 
No. of 


samples 


Mutant. Frequency- 


HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 17-45 20 
0.0127   ± 0.901 


b 


Al-wardia  region 17-61 13 
0.960  ± 0.0201 


c 


Al-Ra'ad  region 19-61     22 
0.945  ± 0.0121 


c 


Al-Tameem  region 25-58 16 
0.968   ± 0.0241 


c 


Control (Baghdad)                   17 -68 53 
0.832 ± 0.0113 


a 







♦Similar latter   in a column (for comparison between regions) mean there is no 
significant difference (p < 0.05) , according to Duncan test . 


Table 4 shown that the Mf-HPRT gene was significant increase (P< 0.05) 
in the males of residents living in Eshtar village as  compared with females of 
this region. Also, the Mf-HPRT gene showed no significant difference (P > 0.05) 
between male and female in the Al-Wardia, Al-Ra‛ad and Al-Tameem region 
and control. The difference in mutation frequency may be due to a different 
sensitivity to environmental mutagen for males and females. This result of the 
current study has been compatible with other study that low doses of ionizing 
radiation increase HPRT mutant frequencies of lymphocytes (17,18). 


Table (4):  Comparison between gender and mutant frequency- HPRT gene 
(Mean ± SE) in   males and females of human lymphocyte resident living the Al- 
Twaitha region and  control.  


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Region Age (year) 
No. of 


samples 
Gender 


Mutant Frequency-HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 


 


17-45 20 ♀ 
0.901±0.0127 


 


15-50 40 ♂ *0.931±0.0106 


Al-wardia  region 


61-17 13 ♀ 0.960±0.0201 


18-60 18 ♂ 0.972±0.0104 


Al-Ra'ad  region 
19-61 22 ♀ 


0.925±0.0121 


 


18-62 30 ♂ 0.945±0.0145 


Al-Tameem  region 
25-58 16 ♀ 0.968±0.0241 


55-18  24 ♂ 0.952±0.0171 


Control (Baghdad)                   
17-68 53 ♀ 


0.812±0.0113 


16 -62 47 ♂ 0.817±0.0145 







* Significant differences between genders in this region and control using F-
test. 
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 الملخص العربى:


 


يهدف البحث الى دراسة امكانية استخدام بكتريا االيروموناس هيدروفيال فى التكسير الحيوى لصبغة 
ام المعامالت الكونغو الحمراء و دراسة امكانيةحدوث التكسير الكلى لنواتج تكسير الصبغة باستخد


البيولوجية و الفيزيائية على التوالى . تم اختيار عزلة محلية من ضمن اثنان و عشرون عزلة بكتيريا و 
تم تعريفها بواسطة الطرق الكيميائية على انها بكتيريا االيروموناس هيدروفيال. تم دراسة قدرتها على  


قة االزالة عن طريق قياس انزيم اآلزوريدكتيز ازالة اللون لصبغة الكونغو الحمراء. تم التعرف على طري
و التحليل الطيفى قبل و بعد ازالة اللون و فحص الخاليا مجهريا و الفصل الكروماتوجرافى و اآلشعة 
تحت الحمراء .دلت النتائج على حدوث تكسير حيوى للصبغة ووجود مركب حلقى واحد و الذى تم 


على أنه مركب حلقى. وتكوين مركب كاربوكسيلى غير التعرف عليه بواسطة اآلشعة تحت الحمراء 
ع بساللة االيروموناس هيدروفيال تت كيلوجراى). و من هنا نستنتج أن 16حلقى باستخدام أشعة جاما (


 .التكسير الحيوى وليس االدمصاص و أن لها القدرة على النمو وازالة اللون تحت ظروف قاسية


 


Abstract: 


Aeromonas hydrophila, previously isolated from Bolti fish, showed a 
remarkable decolorizing activity for the diazo congo red under microaerophilic 
conditions indicating the removal of the chromophoric centers. Additional work 
has been performed in the present study to breakdown the by-products. 
Analytical studies based on Thin Layer Chromatography (TLC) and Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) along with the azoreductase enzyme 
assay show that the initial decolorization was due to the reduction of the azo 
bond under microaerophilic conditions which resulted in the formation of a 
single aromatic compound. This was followed by the cleavage of the reduced 
bond to monosubstituted benzene under aerobic conditions as a secondary 
step using Aeromonas hydrophila without adding further nutrients, and finally 
the formation of an acyclic carboxylic compound through exposure to gamma 
irradiation at 16 KGy. The results provide evidence that the consecutive use of 
biological and physical treatments result in the complete degradation of congo 







red, this is verified using phytotoxicity test for the single and combined 
degradation treatments. 


Introduction: 


The use of synthetic dyes in different industries such as textiles, paper 
manufacture, or cosmetics, leads to their presence in considerable amounts in 
the effluent of such industries1. Azo dyes in particular constitute one of the 
largest groups of dyes used in the textile industry; they are eventually released 
in textile effluents2. The threat of direct release of dyes in water bodies arise 
from the presence of color which not only affects  the aesthetic merit and 
transparency of water bodies, but also pose a serious danger to aquatic life due 
to the recalcitrant nature and carcinogenicity of dye molecules3,4. Different 
microbial systems could be employed efficiently to remove the color of azo 
dyes5, this removal could be initiated by the azoreductase enzyme in some 
bacteria which targets the -N=N- bond responsible for the color6. Aerobic or 
anaerobic degradation of azo dyes usually results in the production of aromatic 
amines7 and it is, therefore, extremely hazardous to release such compounds in 
their present state in the environment without further treatment.   


In the past, only one method of conventional treatment was employed for 
color removal, due to the fact that methods such as chemical or physico-
chemical treatments (coagulation, electrolysis, ozonation…etc.,) were generally 
inefficient, expensive, and of limited applicability8, while biological methods 
have their own drawbacks which involve the transfer of the dye onto biomass 
via adsorption or the incomplete destruction of the dye molecule9. The use of 
more than one treatment method might provide complete destruction of the 
dye without producing toxic waste10.  This new trend is gaining more attention 
due to the ability to combine the positive outcome of one or more method(s) 
and/or eliminating the drawbacks of another. 







Radiation technology has been recognized as a promising process for waste 
water treatment for its simplicity and efficiency11, given that if combined with 
another conventional method of treatment, it adds an economical advantage12. 


In the present study, a bacterial isolate formerly identified as Aeromonas 
hydrophila and recognized for its decolorizing ability under microaerophilic 
conditions to decolorize congo red was employed to detect the mode of 
decolorization of congo red. Consecutive use of both biological and physical 
treatments was tested for the complete degradation of congo red. 


Materials and methods: 


Batch decolorization operations: 
Congo red (C.I name Direct red 25) was obtained from ProLabo,Rhone-Poulenc. 
The microorganism used was Aeromonas hydrophila previously isolated from 
Bolti fish (El Gizawy et al., 2009) was maintained throughout the work on 
Nutrient Agar slants at 30oC, and were subcultured every three weeks. A 24 hr 
culture was used to inoculate 100 ml Erlenmeyer flask with a working volume of 
20 ml of nutrient broth media containing 50 ppm dye. The cultures were 
incubated under microaerophilic conditions by the addition of a thick layer of 
paraffin oil (El Gomhoria Company, Cairo-Egypt). 
The dye decolorizing ability of the local strain was calculated by the following 
equation:- 
 


100x
A


AA



−
 


 
A  is the initial dye absorption on the day of inoculation, A is the final dye 


absorption after incubation. Spectrophotometric assays for enzymes or 
decolorization were performed using a Schimadzu UV 2100 spectrophotometer. 
Samples were filtered on pre-weighed filter paper, dried at 50oC overnight and 
weighed again; the difference in weight is considered the increase in bacterial 
dry weight. The data plotted reflects the increase in bacterial dry weight (mg/20 
ml cultures). All results were the mean value of three individual flasks which 
were incubated in the dark to avoid dye polymerization. 
Biodegradation assay: 







Azoreductase assay: 
Intracellular azoreductase was extracted using centrifugation of the harvested 
cells at 10000g X 15 min at 4oC.The supernatant was used for extracellular 
azoreductase assay. The pellets were washed twice with 100mM phosphate 
buffer pH7,   resuspended in 10 ml of the same buffer and sonicated at 15 sec 
using crushed ice to maintain the temperature. Assays were carried out in 
cuvettes with a total volume of 1 ml by the method of Zimmermann et al.6 using 
methyl red as the dye substrate. The assay mixture was comprised of 100 mM 
phosphate buffer containing 0.2 mM methyl red ε 3.7x103 (0.8 ml),1 mM 
NADH(0.1 ml), and finally the enzyme in its crude form  was added (0.1 ml). A 
4 min incubation period was performed to all the components except for NADH, 
the reaction started by its addition and the dye decolorization is monitored as the 
decrease in the color intensity at 565 nm at room temperature. The azoreductase 
activity was defined as the reduction of 1 μmol of the dye per min per ml under 
assay conditions.  
Detection of aromatic ring: 
The samples of the culture before decolorization and after 48 hrs incubation 
were run on TLC plates. Cultures were centrifuged at 7500g for 4 min, alkalized 
to pH 8, supernatant was extracted with chloroform, evaporated, and the 
concentrated extract was dissolved in 1 ml chloroform and 1 ml methanol 
respectively and applied on TLC plates. The mobile phase was petroleum ether: 
chloroform: methanol (4:1:1). The bands of aromatic compounds were observed 
under UV light at 365 nm13. Another set of TLC plates were placed in a chamber 
filled with iodine pellets, the development of a dark brown spot was considered 
an indication to the presence of aromatic ring in the decolorized cultures.  
FT-IR for consecutive treatment of the decolorized culture 
After microaerophilic decolorization, the oil was removed by a sterile pipette 
under sterile conditions; Aeromonas hydrophila was tested under aerobic 
conditions. Gamma radiation was employed as the physical treatment method 
after microaerophilic/aerobic degradation. Cultures were exposed to 16 KGy 
(chosen according to a previous study) at the Canadian Unit at the National 
Center for Radiation Research and Technology (NCRRT), Cairo, Egypt, with a 
dose rate of 8.3 rad/min. After each step, the cultures were centrifuged, dried, 
scraped homogenized with KBr, and pressed into separate tablets. The IR 
spectra were obtained using an FT-IR spectrophotometer (Mattson 1000 FT-IR, 
England). 
Phytotoxicity test: 







Toxicity effect of congo red before and after single and combined treatment was 
performed on Vicia faba; five beans were watered in separate containers using 
10 ml of water, congo red, 48 hr microaerophilic decolorized culture, combined 
microaerophilic/aerobic decolorized culture and combined 
microaerophilic/aerobic/gamma irradiated culture. After 8 days, the percentage 
of germination and length of plumule and radical were measured. Data plotted 
are the mean value of germination and measurements of five beans. 


 
Results and Discussion: 


 
In general, the research focusing on microbial dye removal is approached from a 
single angle which is the decolorization percentages achieved through 
optimization of the cultivation media. Despite the efficiency of microbial 
decolorization, the use of bacteria in specific always results in the formation of 
carcinogenic aromatic compounds; consequently, the use of one or more 
degrading processes is employed to target the complete attack of the dye 
structure and by-products. 
In a previous study, Aeromonas hydrophila has proven to be capable of efficient 
decolorization of high dye concentrations reaching up to 1000 mg/L. The 
decolorization of congo red using this strain reached 98.8% under 
microaerophilic conditions at 30oC tolerating both alkaline and highly saline 
conditions (In Press).  
Fig. 1 shows the disappearance of congo red using Aeromonas hydrophila under 
microaerophilic conditions. About 98% of the dye is removed in 35 hrs, after 
which the removal reached a steady state. According to the obtained curve 
represented by the residual concentration of the dye Vs. time, the removal is 
growth related which follows the First-Order Kinetics14. This is an indication for 
a growth –associated enzymatic transformation. This is confirmed by measuring 
the azoreductase content in the intracellular and extracellular fractions of 
Aeromonas hydrophila after decolorization of congo red under mocroaerophilic 
conditions. Table 1 represents the azoreductase enzyme in the intracellular 
fraction (12.43 U/min/ml) as compared to that produced by the extracellular 
fraction (42.43 U/min/ml) along with their specific activities reaching 24.66 and 
107.146, respectively. 
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 Fig 1: The disappearing curve representing the degradation of congo red under 
microaerophilic conditions using Aeromonas hydrophila. 
This data shows that azoreductase is the enzyme involved in the attack of the 
chromophoric group under microaerophilic conditions resulting in the 98% dye 
removal. The lack of oxygen in the cultivation conditions provides an enzymatic 
degradation; the main azo-bond cleavage reductase enzymes, which are mainly 
functional under anaerobic conditions5. The strong electron-withdrawing 
tendency of azo groups compared to the oxygen present in the reduced carrier, 
which is NADH6,4,13. 


 
Table 1: Intracellular and extracellular azoreductase activity in a 48 hr 
cultivation media for Aeromonas hydrophila containing congo red. 


Cellular 
fraction 


Protein content 
mg/ml 


Azoreductase activity 
U/min/ml 


Specific 
activity 


Intracellular 0.504 12.43 24.66 


Extracellular 0.396 42.43 107.146 


 
A spectrophotometric UV-Visible analysis was conducted for the culture at zero 
time and after 48 hr decolorization, the spectrum revealed that the dye was 
decolorized by Aeromonas hydrophila and that its absorption peak in the visible 
range decreased markedly, with a discernable change in the UV region which is 
not proportional to that in the visible region (Fig. 2). Inspecting the bacterial 
growth after 48 hr of incubation and measuring the decolorization (98.8%), it 
was obvious that the cells maintained their natural color. Decolorization is 
proven to have taken place via biodegradation if the bacterial mats maintain their 







color and changes in the UV-Vis range do not decrease in proportion4,15,13, 
therefore,  it is believed that decolorization of congo red by Aeromonas 
hydrophila under microaerophilic conditions takes place via biodegradation. 
During bacterial decolorization, the axo bond is reduced and the resulting 
aromatic amines of these dyes have no absorption in the visible range but they 
have absorption in the UV range, this indicates that after reduction of the azo 
bond, a chemical species is produced16, the lack of two peaks after 
decolorization indicates that the resulting compound is either one or that they are 
two having the same size and molecular structure. The TLC plates (Fig. 3) 
indicate that the dye was cleaved into one product (UV band), and that the 
product is aromatic in nature (iodine pellets). 
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Fig. 2: UV-visible spectrum for the congo red in cultivation media before 
decolorization(zero time) and after decolorization (48 hr) by Aeromonas 
hydrophila. 







  


Breakdown of congo red observed 
by UV lamp 


 


Detection of aromatic ring 
observed using iodine pellets 


 


Fig.3: the follow up of the resulting by-products of the initial biological 
decolorization step using Aeromonas hydrophila under microaerophilic 
conditions. The initial dye before decolorization (1), the degraded by-product 
as observed by UV light (2), the dye before decolorization (3) and its degraded 
by-product after development by iodine pellets (4). 


Fig. 4, spectrum B, shows that the radiation use results in the destruction of the 
compounds present, especially that the radiation dose is 16 KGy which is not 
considered low. According to Ma et al11, the OH· attacks the present compounds 
resulting in ring opening, the NH2 group is no longer detected in the spectrum at 
this radiation dose. The need for high gamma radiation doses for azo dye 
degradation is confirmed by Krapfenbauer et al17 who stated that for complete 
dye destruction and in the presence of air, a high irradiation dose is required. 
  


1 


3 


4 







 
Fig. 4: FTIR spectrum for the resulting degraded compounds after Aerobic 
degradation using Aeromonas hydrophila (A) and gamma radiation at 16 KGy 
(B) 


 


To assess the biological impact of the treated congo red cultures under different 
decolorizing conditions, a phytotoxicity test was performed using each treatment 
on a number of Vicia faba beans. Table 2 illustrates the different germination 
percentage, plumule and radical lengths of vicia faba seeds after watering for 8 
days with colored and different single and combined treatments for the 
decolorization of congo red, each representing a group of by-products. It is very 
clear how the more combined treatment is performed, the more the beans are 
able to grow closely to plain water. Seed germination and plant growth are a 
common technique to evaluate phytotoxicity18. This experiment reveals that the 
by-products generated after different combined treatments could be less toxic 
than using a single treatment, and definitely less toxic than using the native dye. 
This is another verification of the need to use more than one mode of 
decolorization to ensure complete degradation and not only color removal. 
 
Table 2: Phytotoxicity test for congo red before and after single and combined 
treatments. 
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95 80 50 0 100 Germination (%) 


0.92 0.6 0.4 0 1.1 Plumule (Cm) 


0.7 0.3 0 0 0.8 Radical (Cm) 


1 Plain water, 2 congo red before decolorization, 3 microaerophilic culture, 4 
Combined microaerphilic/aerobic culture, 5 Combined 
microaerophilic/aerobic/gamma irradiated culture. 


 


In conclusion, it is evident that an initial biological step is required for 
decolorization of congo red by Aeromonas hydrophila, but the destruction of the 
resulting by-products is associated with the starvation of the bacteria. The 
bacteria might not be able to use the dye as the carbon source but it could use the 
degraded compounds for their simplicity in chemical structure as compared 
opposed to the complicated sulphonated diazo compound i.e: congo red. Gamma 
radiation, moreover, plays an important role in attacking the remaining by-
products after the microaerophilic/aerobic treatments to open the aromatic ring. 
As a result, the potential use of consecutive treatments in dye degradation 
eliminates the hazards of releasing any type of teratogenic or carcinogenic 
compounds, consequently reducing the known risks of using synthetic dyes. 
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نزيمات تحلل إلط أشعة جاما ينشتلوظيفية على ا جاالت-بيجالوكاتيـكينإلاتأثيرات 
 لطفرات الوراثية فى الجرذان او  فلزيةبروتينات الدعامة ال


  2و سامح سليمان توفيق 1و محمود محمد أحمد 1نعمة محمد الفاتح
البحوث الصحية االشعاعية ، المركز القومي لبحوث 2-و، بحوث البيولوجيا االشعاعية  يقسم1-


 .، مصرمدينة نصر  29ص ب: وتكنولوجيا االشعاع, 
 المـلـخـــــــــــــــص


 
التي تتميز بفاعليتها في وقاية و  لمانعة للتأكسدا من المركبات EGCG)جاالت (-بيجالوكاتيـكينإلا


 عالج الخاليا السرطانية الحبيثة.







في التصدي لتأثير التاكسد الناتج عن تعرض  جاالت-بيجالوكاتيـكينإلامدي نجاح تبحث الدراسة و 
 اتنزيمإالجرذان آلشعة جاما علي الخاليا الوراثية (الشذوذ الكروموسومي) و التغيرات الكيموحيوية (


 ).الفلزيةتحلل بروتينات الدعامة 


 15ملليجرام/كجم من وزن الجسم لمدة  30جرذان ت بجرعة لللعقار في النسيج البريتوني احقن تم 
 6حتى تصل الجرعة الكلية إلى يوميا جراى  1بواقع  ألشعة جاماض الجرذان يتم تعرما . كةيوما متتالي


ات كل جرع 6و عرضت ألشعة جاما بـ  يوم 15مدة ار لعقاب الجرذانو كذلك حقنت مجموعة من  .جراى
 جراي.  1ا همن


وكذلك بعد أيام  7فترتين، بعد نهاية التجربة علي لجرذان بعد جميع العينات الكبدية و الدم من اتم ت
 .وراثيةإلجراء الدراسات الكيميائية الحيوية و ال يوما 15


زيادة  سببأن التعرض لألشعاع ي الكبدي جيو النسسيروم أظهرت نتائج التحليل الزيموجرافى لل
نزيم تحلل إالخامل والناشط و أيضا  2-الفلزيةنزيم تحلل بروتينات الدعامة إفى نشاط كل من احصائية 


باألضافة الي زيادة احصائية في معدل الشذوذ الخامل والناشط.  9-الفلزيةبروتينات الدعامة 
 ية) بخاليا النخاع الشوكي مقارنة بالمجموعة الضابطة.الكروموسومي (الكسور و الشذرات الكروموسوم


نزيم تحلل بروتينات إعدل نشاط كل من لعقار أثناء و بعد التشعيع كما أظهرت النتائج  أن تجريع ا
و أدي الي نقص معدل الشذوذ الكروموسومي بكل أنواعه  الطبيعية همامستوياتالى  9و  2-الفلزيةالدعامة 
 جموعة المعرضة لإلشعاع.مقارنة بالم بالخاليا


كفء في التصدي لألختالالت الكيموحيوية و الوراثية التي  جاالت-بيجالوكاتيـكينإلا الخالصة: عقار
نزيم تحلل بروتينات الدعامة إتسببها أشعة جاما من شذوذ و طفرات كروموسومية واختالل في اتزان 


 .9و  2-الفلزية


 
Abstract 


 


THE (–)-EPIGALLOCATECHIN-GALLATE (EGCG) is an antioxidant 
substance with chemo-therapeutic action. 
The multifunctional effects of EGCG in repression of oxidative-damage 
induced by γ-rays through genetic; chromosomal aberrations and 
biochemical markers; matrix metalloproteinases (MMPs) were reviewed. 







Male Sprague Dawley rats group were given EGCG (30 mg/ Kg body 
wt) intra peritoneal (IP) for 15 successive days. Other group was 
exposed to whole body γ-rays, delivered as 1 Gy daily up to total dose 6 
Gy. Additional group was given EGCG dosages for 15 successive days 
throughout exposure to γ-ray installment.  


Samples of blood and livers were collected 15 days following cessation 
of EGCG treatment and γ-radiation processing for quantitative 
zymographic analysis and chromosomal aberrations assays.   


Gelatinolytic zymographic analysis of serum and liver tissues showed 
that γ-rays exposure yields a marked significant increase in the activities 
of both latent- & active-MMP-2 and both latent- & active-MMP-9. 
Administration of EGCG for irradiated rats significantly lowered all latent 
and active MMPs activities. In addition, irradiated rats yield dramatically 
higher levels of chromosomal aberrations.  


Administration of EGCG exerted repression property on  γ-irradiated rats 
via down regulation of MMPs and ameliorating the cytogenetic disorders.  


Thus, EGCG may be applied to minimize radiation damage and 
attenuate the side effects of radiotherapy. However, these results 
observed in rats need to be confirmed in other experimental models and 
humans.  


Conclusion: EGCG is considered a radio protective agent, has the 
potentiality to reduce radiation-induced biochemically and cytogenetic 
disorders. 


Keywords: (–)-epigallocatechin-gallate, γ-rays, chromosome, rats, 
matrix metalloproteinases. 
In t r o d u c t i on  


MMPs, a family of structurally related zinc and calcium dependent 
endopeptidases, constitute a large family of proteases that have been 







identified and classified in more than 20 species(1). Ionizing radiation 
exposure results in the generation of reactive oxygen species (ROS) that 
induce DNA damage in the form of mutations(2).  


EGCG mediates its beneficial effects in rats through enhancement of 
blood total antioxidant capacity(3). EGCG acts as a proteasome (complex 
that is responsible for degrading most of the cellular proteins) inhibitor 
and tumour cell death inducer(4). It has been reported to have cancer-
preventive activities in a number of animal models(5) and possesses 
marked biological properties, such as anti-oxidant, anti-inflammatory(6) 
and anti-mutagenic(7) activities, in a variety of experimental models.  


A number of studies suggest that the biological activities of tea 
polyphenols involve the presence of galloyl groups in their 3′ positions(8). 


 


[(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-
dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate 


 


 


C22H18O11 


Fig. 1. The green tea catechin: (-)-epigallocatechin-gallate chemical structure. 


The concept of prevention measures against γ-radiation damage is to 
control the occurrence of radiation-syndrome by slowing, blocking, or 
reversing the development of the disease by the administration of 
naturally occurring or synthetic or natural compounds(9). For a variety of 







reasons, the most important of which is potential human acceptance, 
naturally occurring dietary substances for chemoprevention are 
preferred(10).  


The current study is conducted to identify the potential value of 
EGCG in regulating MMPs activities in both serum and liver samples of γ-
irradiated rats and protecting against chromosomal damage induced by 
the γ-rays exposure. 


Materials and Methods 
Experimental animals 


Male Sprague Dawley rats (120± 10 g) were obtained from the 
Holding Company for Biological Products and Vaccines, Cairo, Egypt. 
They maintained on a 13/12 h light-dark regimen and given normal diet 
and water ad libitum.  


Radiation process 


Irradiation processing performed using Canadian gamma cell-40, 
(137C) at NCRRT, Cairo, Egypt. Animals were subjected to fractionated 
whole body γ-rays; 1 Gy instalment daily (0.48 Gy/ min) up to 6 Gy (total 
dose).  


EGCG and other chemicals 


EGCG and other chemicals purchased from Sigma-Aldrich, USA. 
Animals received EGCG orally once daily for 7 or 15 successive days 
throughout exposure to γ-rays. Each animal received the proper EGCG 
supplement with   30 mg/ kg body wt, suspended in 1.0 ml water 
according to Devika and Stanely Mainzen Prince(11). 







Experimental design 


Rats were randomly distributed into 4 groups (n= 12, 6 rats/ group 
for each time interval). Group (І): Rats served as controls. Group (ІІ): Rats 
received intra peritoneal (IP) technical EGCG supplement. Group (ІІІ): 
Rats subjected to fractionated whole body γ-rays. Group (ІV): Rats 
administered IP technical EGCG supplement starting with, during and 
after the schedule of γ-rays exposure.   


Samples preparing    


 Rats were fasted over night prior to sacrificing. Serum and liver 
samples collected from rats on the 7 & 15 days post-irradiation, 
following normal laboratory procedures and stored at -20 °C. In addition, 
femurs were dissected out and the bone marrow was flushed out and 
prepared for chromosomal aberration technique. 


Gelatin zymography 


Quantitative assay of gelatinolytic activities of MMP-2 and MMP-9 in 
serum and liver were carried out by polyacrylamide gel electrophoresis 
according to the method of Birkedal-Hansen and Taylor(12).  


Liver tissues were washed, weighed, homogenized in 50 mM Tris-HCl, 
pH 7.5 containing  75 mM NaCl and centrifuged for 20 min at 3500 xg. 
The pellets were discarded and the supernatants were aliquoted. The 
protein content of liver lysates and serum measured according to 
Bradford(13).  


A volume of tissue cell lysates (10 µl) was mixed with 10 µl of sample 
buffer [10% SDS (w: v), 25% glycerol (v: v) and 0.25 M Tris] in microfuge 







tubes. A volume of 5µl serum was mixed with 15 µl buffer, then applied 
to gels for electrophoresis without boiling under non-reducing 
conditions adapting the gel system described by Davis(14), in a 10% 
acrylamide gel containing 0.1% SDS and 1 mg/ ml gelatin. After 
electrophoresis, the gels were washed at 37 °C for 1 h in 2.5% Triton X-
100, 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, to remove SDS and then incubated 
overnight in reaction buffer (150 mM NaCl, 5 mM CaCl2, and 50 mM Tris-
HCl, pH 7.6) at 37 °C. Thereafter, gels were stained with 0.1% Coomassie 
Brilliant Blue R-250 (w: v) in 30% isopropyl alcohol (v: v), 10% glacial 
acetic acid for 60 min and distained in 10% methanol (v: v) and 5% glacial 
acetic acid (v: v).  


Gelatinolytic bands appeared as clear zones against the blue 
background. The obtained values were expressed as Units (U)/ mg 
proteins compared to standard human purified collagenase IV and a 
protein marker. The prints of the SDS-PAGE were scanned, then 
densitometric analysis of clear bands was performed using lab image 
Analyzer Version 3.1. 


Cytogenetic Technique 


Each rat was injected IP I h before sacrificing with 0.5 ml of 0.025% 
colchicines. The bone marrow of femur was aspirated and washed in 
saline, treated by hypotonic 0.56% KCL, fixation done in methanol/ 
glacial acetic acid (3: 1).  


The metaphase plates were prepared by the routine air-drying 
method(15) and stained with 8% Giemsa. Metaphases were blindly 
analyzed by light microscopy and classified according to Savage(16). 







Chromatid and chromosome breaks, fragments, rings, dicentrics and 
polyploids were scored separately according to Bender et al.(17). 


Statistical analysis was performed by using Duncan's multiple range 
tests in SAS "Statistical Analysis System", 1988. The results were 
presented as means± standard error (M± SE).  


The treated and γ-irradiated groups along with their respective 
control group were inter-compared using the least significant difference 
(LSD) test. The mean difference is significant at P≤  0.05.  


Results 
Serum and liver samples MMP-2 and MMP-9 activities were present 


at different apparent molecular wt (92, 86, 72 & 66 kDa), corresponding 
to latent MMP-9 (lMMP-9), fully activated MMP-9 (aMMP-9), latent 
MMP-2 (lMMP-2) and fully activated MMP-2 (aMMP-2) forms, 
respectively.  


 


Fig. 1. Gelatin zymography for latent- and active-MMP-9 activities 
(92&86kDa) and latent- and active-MMP-2 activities (72&66kDa) in 







serum samples after 7 days of treatment in different investigated 
groups. 


M. protein marker, St. standard collagenase (350 U/mg), C. Control group, 
EGCG. EGCG-treated group, IRR. γ-irradiated group, EGCG+ IRR, EGCG treated 
and γ-irradiated group. 


 


Fig. 2. Gelatin zymography for latent- and active-MMP-9 activities 
(92&86kDa) and latent- and active-MMP-2 activities (72&66kDa) in 
serum samples after 15 days of treatment in different investigated 
groups. 


-Legends as in Fig 1. 


Densitometry analysis of all gelatine-zymograms revealed that the 
activity of serum and liver latent and active MMP-2 and MMP-9 forms in 
groups analysed post 7 & 15 days of EGCG treatment were almost in 
comparable with corresponding control serum or liver samples, Table 
1&2 and Fig. 1-4). 







TABLE 1. Effect of EGCG on serum & liver MMP-2 gelatinase activity (U/ mg 
proteins) in different investigated groups. 


Groups 


Serum liver 


Latent MMP-2 Active MMP-2 Latent MMP-2 
Active MMP-
2 


Co
nt


ro
l 7 day  220.8± 6.51c 225.1± 9.32c 256.8±2.23c 281.2± 12.6c 


15 days 204.5±5.16d 227.5± 6.02c 277.8±3.74c 241.7± 6.12d 


EG
CG


 


7 day  
228.3± 5.78c 
+3% 


204.2± 4.31c 


+9% 


271.2± 7.27c 


+6% 


306.1± 10.16c 


+9% 


15 days 
236.8± 7.59c 


+16% 


202.7± 4.92d 


-11% 


296.0± 7.12c 


+7% 


265.0±  4.08c 


+10% 


RR
 


7 day  
870.8± 8.41a 


+294% 


1012.5± 9.89a 


+350% 


1013.7± 
18.36a 


+295% 


1038.5± 
31.35a 


+269 


15 days 
809.8± 8.73a 


+296% 


896.3± 10.21a 


+294% 


1021.2± 
12.41a 


+268% 


1026.3± 9.45a 


+325%  


RR
+ 


EG
CG


 


7 day  
672.0± 9.45b 


+204% 


825.8± 19.6b 


+267% 


919.0± 11.52b 


+258% 


940.0± 11.52b 


+234% 







15 days 
539.7± 5.89b 


+164% 


684.3± 9.62b 


+201% 


851.2± 7.45b 


+2079% 


924.0± 6.77b  


+282% 


-Irradiation= IRR.   


-Percentage of change compared to normal.  


-Similar characters in the same column denote insignificance between groups. 


 


Fig. 3. Gelatin zymography for latent- and active-MMP-9 activities 
(92&86kDa) and latent- and active-MMP-2 activities (72&66kDa) in liver 
samples after 7 days of treatment in different investigated groups. 


-Legends as in Fig 1. 







 


Fig. 3. Gelatin zymography for latent- and active-MMP-9 activities 
(92&86kDa) and latent- and active-MMP-2 activities (72&66kDa) in 
liver samples after 15 days of treatment in different investigated 
groups. 


-Legends as in Fig 1. 


Noticeable significant increases of serum and liver latent forms of 
both MMP-2 & MMP-9 were detected in rats subjected to γ-irradiation 
versus corresponding controls after 7 & 15 days, Table 1&2 and Fig. 1-4. 


TABLE 2. Effect of EGCG on serum & liver MMP-9 gelatinase activity (U/ mg 
proteins) in different investigated groups. 


 


 


 


 


 







Groups 


Serum liver 


Latent MMP-9 Active MMP-9 Latent MMP-9 
Active MMP-
9 


Co
nt


ro
l 7 day  223.3±5.41c 158.2± 3.43c 303.5±6.20c 251.0±1.71c 


15 days 210.7±7.01c 176.2± 5.42c  321.0±3.85c 271.3± 5.08c 


EG
CG


 


7 day  
202.5± 5.34c 


-10% 


166.5± 2.88c 


+5% 


335.8± 12.54c 


+11% 


262.8±  2.93c 


+5% 


15 days 
230.5± 5.94c 


+9% 


165.3±  3.81c 


-6%  


301.3± 6.79d 


-6% 


280.3±  4.55c 


+3% 


RR
 


7 day  
920.3± 10.59a 


+312% 


981.7± 29.29a 


+521%  


1032.0± 
13.65a 


+240% 


1005.3± 
16.39a 


+301% 


15 days 
686.7± 25.12a 


+226% 


722.3± 7.99a 


+310%  


1001.5± 9.55a 


+212% 


993.2± 7.40a 


+266% 


RR
+ 


EG
CG


 


7 day  
657.2± 13.47b 


+194%  


653.8± 9.44b 


+313  


849.5± 10.56b 


+180% 


879.0± 21.19b 


+250% 


15 days 
502.3± 5.52b 
+138% 


511.8± 6.41b 


+190%  


791.8± 4.78b 


+147% 


795.2± 5.06b 


+193% 


-Legends as in Table 1. 







Intergroup comparison using Duncan’s multiple test revealed 
significant increases of serum and liver latent and active forms of both 
MMP-2 and MMP-9 at 7days & 15 days in EGCG-treated and γ-irradiated 
groups in comparison with matching control groups. On contrast, these 
groups exhibited significant decreases in comparison with γ-irradiated 
group realizing transitional values between control and γ-irradiated 
groups, Table 1&2 and Fig. 1-4. 


TABLE 3. Effect of EGCG on frequency of chromosomal aberrations and 
differential types of its aberrations in different investigated groups. 


Groups 


Types of aberrations/ 600 metaphase 
Aberrant  


Cells/ 600 
metaphases 


Aberrant 


Cells 


percentage 


Breaks 


Fragment DIC 
Poly 


ploidy 
Total CHR 


type 


ISOC 


type 


Co
nt


ro
l 


7 day 2 1 2 0 0 5 
0.83± 
0.400c 


0.8% 


15 days 2 1 3 0 0 6 
0.83± 
0.310c 


0.8% 


EC
GC


 


7 day 1 2 3 0 0 6 
1.00± 
0.400c 


1.0% 


15 days 3 2 4 0 0 9 
1.50± 
0.374c 


1.5% 


RR
 


7 day 28 34 54 22 9 147a 
21.3± 1.67a 


+2466% 
21.3% 







15 days 36 54 65 49 20 224a 
32.7± 1.78a 


+3840% 
32.7% 


RR
+ 


EG
CG


 


7 day 22 26 39 18 5 110b 
14.3± 1.56b 


+1623% 
14.3% 


15 days 24 35 41 30 9 139b 
19.3± 1.14b 


+2225% 
19.3% 


Legends as in Table 1. CHR= Chromatid. ISOC= Isochromatid. DIC= Dicentrics. 


Groups treated with ECGC produced an equal percentage of aberrant 
cells, as control group. Radiation produced a huge significant increase in 
the percentage of aberrant metaphases and different types of 
aberrations compared to the control group. Aberrant cells percentage 
increased from 0.8% at control to 21.3 & 32.7% at the 2 time intervals, 
respectively.  


The most common aberrations were chromatid, isochromatid and 
dicentrics types. Also, numerical disorders as polyploids types increased 
above the control levels, Table 3.  


Companied EGCG treatment with γ-rays showed significant decrease 
in the percentage of aberrant metaphases 14.3 & 19.3% comparing with 
control groups at 7 & 15 days, respectively.  


Qualitatively, EGCG treatment reduced the frequency of the major 
aberrations like chromatid and isochromatid types in   the 2 companied 
treated groups and lowered all types of aberrations, Table 3.  







D i s c u s s i o n  


It is well established that ionizing radiation can damage biologically 
important macromolecules such as DNA via both direct and indirect 
mechanisms. Chromosomal aberrations are a measure of direct effects 
on the genetic material and serve as useful biological dosimeter. With 
the realization of deleterious effects of ionizing radiation, a need was felt 
to protect human beings against these harmful effects by using physical 
and/or chemical means. Numerous chemical compounds have been 
tested, despite extensive screening of several synthetic compounds for 
radio protective activity; no single compound has emerged as a good 
radio protector so far. The plants have been the companion of man since 
time immemorial, providing several useful drugs for the treatment of 
various ailments. Therefore, it is natural that the choices of alternative 
radio protectors would include plants and plants products. However, 
some plants have been tested for radio protective action but a detailed 
study, with all possible end points, is still lacking. Hence, screening of 
natural products presents a major avenue for the discovery of new radio 
protective drugs(18). 


Previous studies have shown that EGCG exerts its anti-tumourgenesis 
through regulation of various protein kinases, which consist of mitogen-
activated protein kinase family members. Through these different 
kinases, EGCG regulates several major signalling pathways including 
activator protein, nuclear factor-kB (NF-kB), and phosphatidylinositol-3-
OH kinase(10,19-20). EGCG induces up-regulation of both p53 that regulates 
apoptosis to induce apoptosis(21). It was also reported that 
administration of these antioxidants reduced deleterious effects, due to 
radiation exposure, in normal tissues of tumour bearing mice(4). Such 







findings provide the rationale for the administration of EGCG to reduce 
the potential risk of onset and progression of radiation damages. The 
present results may have had relevance to investigators who 
demonstrated that feeding of green tea EGCG enhanced the 
development of radiation consequences in a rodent model(3). 


Gelatin zymography allowed detection of both inactive (latent) and 
active forms of gelatinases; MMP-2 and MMP-9. In the present study, γ-
rays elevated both MMP-2 and MMP-9 in irradiated group in serum and 
liver samples in two time intervals. The enhanced matrix breakdown is 
attributed to matrix-degrading metalloproteinases(22) and a 
malfunctioning of the connective tissue remodelling process is due to 
increased activity of extracellular degrading MMPs(23). Thus, the 
enhanced activity of MMPs might be due to excessive production of ROS. 
Recently, Schroeder et al.(24) found that radiation-induced MMPs 
expression was mediated by the formation of intracellular ROS that 
induced-signalling originated from the mitochondrial electron transport 
chain. 


Usage of EGCG as a treatment through the current study, offer 
significant reduction in the inactive as well as active forms of MMPs 
activities in serum and liver samples were detected in corresponding to 
γ-irradiated group along the 2 time intervals. These enzymes are 
involved in the acute phases of liver injury as well as during chronic 
hepatic wound healing and fibrogenesis(22). Roomi et al.(25) described 
that ECGC inhibits MMP-9. EGCG has been shown to modulate multiple 
signal transduction pathways in a fashion that controls the unwanted 
proliferation of cells, thereby imparting strong preventive as well as 
therapeutic effects(10). Additionally, EGCG attenuates the functional, 







biochemical and genetic alterations associated with inflammation 
process through modulation of oxido-inflammatory cascade(26). It has 
been postulated that irradiation causes inflammatory processes and 
induces inflammatory cytokines and genetic alterations(27). Up to date 
study demonstrates that EGCG has in vivo antioxidant potential and 
radio protective activity against whole body gamma irradiation in 
mice(18). 


The present study revealed increased frequencies of chromosomal 
aberrations in irradiated rats however, EGCG reversed the alteration of 
chromosomal aberrations frequencies. EGCG has been shown to protect 
DNA by eliminating genetically damaged cells or excess cells that have 
improperly been induced to divide without affecting normal cells(28-29). 
Moreover, Several mechanisms to explain the preventive effects of EGCG 
have been presented, among which its effect to target specific cell 
signalling pathways have received considerable attention for regulating 
cellular proliferation and apoptosis(10). In addition, EGCG was effective in 
changing the mitogenic signals(30). 


EGCG itself induced chromosomal damage at large dose (10 fold of 
physiological dose). This damage was due to the production of H2O2 by 
EGCG. In contrast, EGCG at physiological dose did not induce 
chromosomal damage and did not produce H2O2 and dependently 
prohibited chromosomal damage induced by H2O2 and superoxide, all of 
which are ROS(31). In addition, antioxidants other than EGCG and 
catalase, which eliminate H2O2, also are present in the blood. Therefore, 
it is unlikely that EGCG itself induces chromosomal damage under 
physiological conditions (the authors). 







The mutation frequencies induced by γ-rays in plasmid DNA was 
reduced by EGCG and indicate that EGCG was useful for providing 
protection against the harmful effects of ionizing-radiation(2). EGCG has 
been widely recognized as a powerful antioxidant and free radical 
scavenger. It reduces the risk factor from radiation damage in 
megakaryocytic progenitor cells(32). 


Conclusion 


EGCG has been shown to modulate biochemical and DNA alterations 
induced by γ-rays in rats.  


Recommendation 


Studies of EGCG are needed to identifying their cellular targets. 


Future studies 


Studies in-vivo should be ongoing clinical trials, to evaluate the 
applicability of EGCG in ionising-radiation prevention in humans. 
Furthermore, because EGCG can modulate multiple pathways, it seems 
to be an attractive agent for a combination radio prevention/radio 
therapeutic approach, which seems ideal for the management of 
radiation proceedings. 
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(      ثلين فوسفونات الصوديومإتحضيرُعدة صيدالنية من مركب هيدروكسي 


HESPA لتخطيط العظام .م و تستخدم 99 -) تعلم بنظير التكنيشيوم 


 .4د. لؤي قاسم عبدالرحمن ،3د. محمد علي العيد ،2داخل ظاهر ناظم ،1بادي مرعيد جميل


كلية الصيدلة جامعة بغداد. 4;كلية الطب/ الجامعة المستنصرية3;وزارة الصحة 2 ;وزارة العلوم والتكنولوجيا 1


 العراق.-بغداد


 لخالصة: ا


ملغم  0.4و ديوم نات الصو و فوسف ثلينإ ملغم هيدروكسي 20تحوي  جاهزة دة صيدالنيةتم تحضير عُ     


 َأظهرت م.99-) تعلم بنظير التكنيشيوم pH=8.0سية مناسبة (أُ الثنائي بدالة  من كلوريد القصديروز


بأستخدام تقنية أعمدة الهالم  %96الراديوكيميائية للمستحضرالُمعلم  النقاوة نتائج التحليل الراديوكيميائي بأن


G-25-Fine  .  المعلمة في الحيوانات المختبرية (الفئران)  دةعُ لل  نتائج التوزيع البيولوجي َأظهرتو


) وسرعة خروجها من مجرى الدم وبقية األعضاء 46.39%التجمع العالي للمركب المعلم في العظام (


شهرًا  12 استقراريتها وثباتها لفترة  دةعُ دقيقة . كما بينت نتائج الدراسات الكيميائية لل 30اُألخرى خالل 


 ) درجة مئوية .4-8وف المالئمة (عند خزنها في الظر 


Abstract                            


          An efficient instant kit of HESPA has been prepared using 20 mg of 
hydroxy ethylene disodium phosphanate and 0.4 mg tin-chloride dihydrate at 
optimal pH value(8.0) to be labeled with Technetium-99m . The results of 
radiochemical studies reveled that high percentage of labeled compound (96%)  
was obtained with GCS technique ( G-25-Fine) applied .  







          Biodistribution results of labeled kit in experimental animals showed high 
bone accumulation (46.39%)with very rare percentage in the rest organs at the 
optimal selected time (30 min) . 


          The constancy and stability of the lyophilized kit (Sn-HESPA) were studied 
during  12 months when stored at optimal conditions (4-8C ْ◌ ) . 


 المقدمة:


 ، لكي لمعالجة األصابات العظمية الداخلية ، غالبآ ماتكون ضرورية الدقيقة جراءات التشخصيةألا ان    
كان و  [1] . عنها بواسطة النظائر المشعة الكشف وان األصابات العظمية يتم. العالج المناسب  عطىيُ 


حضير عدد كبير من الُعدد الصيدالنية ت الفضل األكبر في ، م99-لظهور النظير المشع التكنيشيوم


 ناتووالفوسف  )   phosphates   هما الفوسفات(الفسفورية ، وتقسم هذه المركبات الى قسمين 
)phosphonates ( ، عند زرقه في الجسم بشكل انتقائي بالمواضع هذه المركبات  حيث يتمركز كل من


في/ على التركيب البلوري للهايدروكسي ابيتايت  ) adsorption(  العظمية بواسطة امتزازها الكيمياوي


hydroxyapatite)  (3,2] [                     .            


خدامًا في مراكز الطب استجعلها من أكثر المستحضرات  ددالعُ  هذه للعظام بواسطة الدقيق التشخيصان     


التصوير ان  ينالباحث عدد من الحظ [4 ,5]  .نوعية مميزة ات وذ ةحساس , كونها  النووي في العالم


وُعدة ثنائي كاربوكسيل البروبان ثنائي  (MDP)نات و ُعدتي المثلين ثنائي الفوسف كالل االشعاعي


متشابهتين من  (osteoarthritis) لتهاب المفاصل الضموريبا) في الكالب المصابة (DPDناتو الفوسف


 أكثر كفاءة في تقليل وقت كونها )(DPDدة العُ   وتتميز ،حيث تجمعهما في العظم ونوعية التصوير


والتشخيص  (monitor)للمراقبة) تستخدم (MDPوالحظ عدد آخر من الباحثين ان ُعدة ال [ 6 ] . التصوير


diagnose))والكشف (detect ذات تجمع عالي في العظام وقليلة البقاء في و   العظام) عن مختلف أمراض


الُعدة معترف بها من  ه. كما ان هذ [9,8,7]تشخيص األورام السرطانية ى القابلية علاألنسجة الرخوة ولها 


عن  للكشف) كعامل تصوير Food and Drug Administration (ةقبل ادارة األغذية واألدوية األمريكي







. ان تصوير العظام او المسح [10]  جاهزةومتوفرة تجاريا بشكل ُعدة  )Osteogenesisاآلفات العظمية (


هو اجراء تشخيصي للحاالت الشاذة للعظام والمفاصل ويمتاز بدقتة في اظهار   ( bone scan )العظمي 


الكلى  اعضاء ُأخرى مثلوالذي بدأ في  (metastases)وظهور النقائل الثانوية  العظام الىانتشار السرطان 


 .  ] 11,12 [رقية دالغدة ال ،البروستات، الرئتين  ،


 خدمة:طرائق العمل والمواد المست


تم الحصول  HESPAتم استعمال مواد كيميائية ذات نقاوة عالية والتحتاج الى تنقية اضافية ، مادة ال     


حيث تم  تحضير  االلمانية، Riedel-De Haen من شركة SnCl2.2H2O عليها من شركة بلنم االمريكية,


 . ُأسيةبدالة   SnCl2.2H2Oغم مل 0.4و HESPAملغم   20ُعدة جاهزة معقمة وخالية من البيروجين تحتوي


8.0   


 


  G-25-Fine :تقنية الترشيح خالل أعمدة الهالم


لتحديد النقاوة   )G-25-Fُأستعملت تقنية الترشيح بأعمدة الهالم باستعمال مادة السيفادكس(    


 .  13, 14] [الراديوكيميائية 


 :) (99mTc-HESPAم 99-للُعدة المعلمة بنظير التكنيشيوم التوزيع البيولوجي


بعد زرقها غرام 22  معدل وزنها Swiss Albino تم اجراء تجارب التوزيع البيولوجي على الفئران نوع    


مايكروكيوري عن طريق 10 من المستحضر المعلم وبنشاط اشعاعي بحدود  مليليتر) I.0ن(يبحجم مع


                                  الوريد الذيلي بعد ذلك يتم قتلها بفترات زمنية مختلفة 


 ويتم قياس النشاط االشعاعي لمختلف اعضاء الجسم. دقيقة )  (5,10,15,30,60,120,180


 النتائج والمناقشة:







زدياد بايبين تأثير الدالة اُألسية الى النسبة المئوية للمركب المعلم حيث تزداد هذه النسبة  1الجدول رقم 


م الحر( 99-% مع نسبة قليلة للتكنيشيوم96مشع  على ناتجألى ا وصوالً 8.0 الى2.0 من  اُألسيةالدالة


 م99-ختزال التكنيشيومإبوالعامل المختزل الذي يقوم   HESPAعند استعمال كمية ثابتة من  ، ) 2%


يوضح امكانية استعمال كميات  2. اما الجدول رقم [ 16,15]مع المركبات الفسفورية  ليتسنى له االرتباط


%) عند استعمال كمية 96المختزل والحصول على نفس النسبة المئوية لناتج التعليم ( مختلفة من العامل


ألعطاء أفضل صيغة ألستقرارية ملغم  0.4) لذا تم استعمال التركيز HESPAثابتة من العامل المخلبي (


 الُعدة الجاهزة.


ظهر بأن كميتها لها  حيث 3المستعملة  في تحضير الُعدة مبينة في الجدول رقم  HESPAاما تأثير ال 


 ،ملغم) 5-60 .0تأثير قليل على ناتج المركب المعلم , والتوجد فروقات كبيرة بين تراكيز المادة المستعملة(


يظهر بأن المركب المعلم  4ملغم ألعطائها أعلى نسبة تعليم.ومن خالل نتائج جدول رقم  20 وتم اختيار


فيبين نتائج  استقرارية الُعدة الجاهزة بعدة  5ما  الجدول رقم . ايتكون بسرعة ويبقى ثابتا لفترة اربع ساعات


التوزيع يظهر نتائج  6الجدول رقم مئوية) .   4-8شهًر تحت درجة حرارة  مناسبة( 12خزنها لمدة 


ان  ت النتائجظهر أ ، عضاء الحيوانات المختبريةأم فى 99-للمركب المعلم بنظير التكنيشيوم يوجلالبيو 


% من الجرعة 46.39 حيث ان العظام يتجمع فيو  بسرعة كبيرة من مجرى الدم خرجي المركب المعلم


المزروقة تتجمع في العظام اما الباقي يطرح عن طريق الكليتين، ولم يالحظ تجمع المركب المعلم في 


 ) .الهضمية والكلى ةالقنا، المعدة  ، الطحال ، الرئتين (خرى ألُ ا األعضاء المختلفة


 


 


  


 1جدول رقم 







 


  30م بعد مرور 99-بنظير التكنشيوم المعلم HESPA  ال مركبل النسبة المئوية على اُألسيةثير الدالة أت


 . عمدة الهالمأتقنية  باستعمالدقيقة 


 النسبة المئوية للنشاط االشعاعي لالجزاء التالية اُألسيةالدالة 


تكنيشيوم مرتبط مع ال  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
HESPA 


2.0 5.79 14.59 79.62 


4.0 2.89 7.42 89.69 


6.0 2.52 5.02 92.46 


8.0 1.24 2.03 96.73 


9.5 2.25 5.29 92.46 


 


 


 


 


 


 


 2جدول رقم 







م بعد 99-نظير التكنشيومب المعلمHESPA  ال مركبل النسبةالمئوية الثنائي علىثير كلوربد القصديروز أت


 .معمدة الهالأتقنية  باستعمالدقيقة   30مرور 


كمية كلوريد 


 القصديروز/ملغم


 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية


تكنيشيوم مرتبط مع ال  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
HESPA 


0.1 1.53 2.58 95.89 


0.2 1.33 2.57 96.10 


0.4 1.24 2.03 96.73 


0.6 1.54 1.70 96.76 


0.8 1.59 1.62 96.79 


 


 


 


 


 


 


 


 3جدول رقم 







م بعد مرور 99-بنظير التكنشيوم المعلمHESPA مركب الل النسبة المئويةعلى  HESPAثير كمية الأت


 . عمدة الهالمأتقنية  باستعمالدقيقة   30


كمية 


 /ملغمHESPAال


 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية


 


تكنيشيوم مرتبط مع ال  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
HESPA 


5 2.52 2.57 94.91 


10 2.07 2.58 95.35 


20 1.24 2.03 96.73 


40 1.66 1.79 96.55 


60 1.63 1.69 96.68 


 


 


 


 


 


 


 4  جدول رقم


 الجاهزة لفترات زمنية  دةعُ لل م99-المعلم بنظير التكنيشيوم HESPA سرعة تكوين مركب ال 







 . عمدة الهالمأتقنية  استعمالب مختلفة


الزمن بعد 


 التعليم/دقيقة


 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية


تكنيشيوم مرتبط مع ال  تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
HESPA 


5 1.48 1.79 96.73 


10 1.82 1.66 96.52 


15 1.56 1.49 96.95 


30 1.38 1.94 96.68 


60 1.96 1.87 96.17 


120 1.76 1.70 96.54 


180 1.91 2.26 95.83 


240 2.08 2.29 95.63 


 


 


 


 


 5  جدول رقم







لفترات زمنية معينة تحت درجة  خزنهام بعد 99-المعلمة بنظير التكنيشيوم HESPAدة الاستقرارية عُ 


 . عمدة الهالمأتقنية  استعمالمئوية ب 4-8حرارة 


 النسبة المئوية لنشاط االشعاعي لالجزاء التالية زمن الخزن /شهر


 


كنيشيوم مرتبط مع ال ت تكنيشيوم حر تكنيشيوم  متحلل
HESPA 


 96.82 1.68 1.50 مباشرة بعد التحضير


1 1.54 1.79 96.67 


2 1.55 1.80 96.65 


4 1.76 2.13 96.11 


6 1.46 2.01 96.53 


8 1.62 2.04 96.34 


10 1.60 1.87 96.53 


12 1.48 1.92 96.60 


 


 


 6  جدول رقم


 







  مختلفة. م في الفئران بعد اوقات99-علمة بنظير التكنيشيومالم HESPA دة ال نتائج التوزيع البيولوجي لعُ 


اعضاء 
 الجسم


 النسبة المئوية لتجمع النشاط االشعاعي في اوقات مختلفة


 


 دقيقة 5  


 


 120 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 15 دقيقة  10
 دقيقة


180 
 دقيقة


 0.06 0.31 0.43 0.81 3.30 4.08 7.98 الدم


 0.08 0.17 0.17 0.33 0.88 1.48 2.84 الكبد


 0.01 0.03 0.04 0.09 0.29 0.32 0.57 الرئتين


 0.03 0.03 0.04 0.08 0.22 0.32 0.33 الطحال


 0.02 0.04 0.03 0.10 0.28 0.22 0.27 المعدة


 0.25 0.28 0.12 0.60 1.13 1.53 2.91 االمعاء


 0.13 0.26 0.33 0.47 1.19 1.67 3.10 الكليتين


عظم 
 الفخذين


1.20 1.41 1.87 1.99 2.06 2.13 2.10 


 48.93 49.63 48.00 46.39 43.67 32.85 27.96  العظام


 


 


                                                                                                -األستنتاجات:


م     99 -يرالتكنيشيومنات الصوديوم المعلم بنظوثلين فوسفإ سرعة تكوين مركب الهدروكسي -1







 ومستقر لفترة مناسبة.  ثابتة هُ وبقاء نسبت


 .األعضاء    سرعة خروج المركب المعلم من مجرى الدم وتجمعه في العظام وعدم تجمعه في -2   


 باستعمال تراكيز مختلفة من كلوريد        النسبة المئوية للتعليمليس هناك تأثير واضح على  3-


       نات الصوديوم .  وثلين فوسفإي ومادة الهيدروكسي القصديروزالثنائ  


 تهيئة ُعدة جاهزة لغرض تخطيط العظام.   4-
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Catechin Effect on Some variable Biochemical for 
Technetium-99 m sulfur colloid for liver Scanning. 
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ئية لعدة الكبريت الغروي المعلمة تأثير الكاتكين على بعض المتغيرات البايوكيميا


                  .                   لتخطيط الكبدم  99-بالتكنيشيوم 


  .   1حسين علي محمد  ، 1 حمود . م . د. ع  ، 1 . ف . علوانأ     


 765وزارة العلوم والتكنولوجيا / العراق / ص.ب.  -1 


 الخالصة 


من تأثير النظير المشع  (catechin)تهدف الدراسة الى تقيم التأثير الوقائي لمادة الكاتكين


 إنزيمات الكبد منها إنزيم على فعالية بعض م 99 -المعلم بالتكنيشيوم المستخدم في عدة الكبريت الغروي


 ترانسفريز –اس  –كلوتاثايون  إنزيم) و   G.P.Tكلوتامين بايروفيت ترانسفريز(


  ) G.S.T الفوسفوتيز القاعدي  إنزيم) وكذلك(ALP)  ات نزيمرتفاع في مستويات فعالية اإلإ. لقد وجد


 ترانسفريز –اس  –كلوتاثايون  إنزيم) و   G.P.Tريز (كلوتامين بايروفيت ترانسف


 ) G.S.T  وكذلك (الفوسفوتيز القاعدي  إنزيم(ALP)  إ . و) رتفاع في مستوى المالون داي الديهايدMDA 


عطاء إ). وبعد 20( السيطرة ) بدون معاملة ، مقارنة مع مجموعة فئران 20) في الحيوانات المختبرية (


الى  مل لمدة أسبوع عن طريق الفم 0.1/ ملغم 0.36بتركيز  األخضرلشاي مستخلص الكاتكين من ا







  (ALP)) و G.S.T، ( G.P.T)نخفاض في مستوى فعالية (إ) . وجد 20مجموعة من الفئران المختبرية (


 مستخلص المائي للكاتكين.بالمقارنة مع المجموعة التي لم تعامل ب (MDA)كسدة ومستوى األ


   Abstract 


The study to evaluate the protective effect of Article the impact of the 
isotope used in sulfur – colloid labeled with Technetium -99m on  the 
effectiveness of certain liver enzyme in laboratory mice was studied . Have 
found high levels of effectiveness of enzyme in Glutathione-S- Transferase 
(GST) , and Glutamate pyruvate Transaminse ( GPT)  ,and Alkaline 
phosphatase(ALP)  activates were found . An elevation  in (MDA) levels in 
treated (20) mice was found compared to control mice Group (20). 


And after giving substance catechin extract form green tea concentrate of 
0.36mg/0.1ml treated through period time (1 Week) one on a group of laboratory 
mice (20). We found decreased activates GST, GPT, ALP and the level of 
oxidative stress MDA compared with 99mTcSulfur– colloid Group without 
catechin  water extract form green tea . 
 


 المقدمة 


تستخدم لتصوير الكبد ولها استخدام واسع في م 99-المستحضرات الغروية الموسومة بالتكنيشيوم 


مجال الطب النووي حيث أنها تعتبر الخط االول الذي توصل الى رسم حجم و شكل الموقع التشريحي 


تصوير وكذلك للكبد حيث تظهر فائدتها من خالل مطابقتها الى مواصفات الراديو نيوكليادك اللة 


 م99-ول من سجل استخدام مستحضر الكبريت الغروي الموسوم بالتكنيشيوم أالتخطيط الوميضي للكبد و 


ريتشارد . وقد حضر المستحضر بتمرير غاز كبريتيد الهيدروجين خالل  Richardsلتخطيط الكبد هو 


ن ، عدلت الحامضية و حامض الهيدروكلوريك و الجالتي موالري)  1خليط من برتكنتات الصوديوم و(


مايكرون . المستحضر النهائي كان يحتوي  )0.45عقم المستحضر  بترشيح خالل فلتر ذو قطر ( 


) ملغم من الكبريت لكل ملليتر مع شوائب قليلة جدا من كبريتيد الهيدروجين . وكان حجم الدقائق 0.5(







تركيبة اخرى للكبريت   Subramanianسجل سبرامانيان  1966) نانوميتر ، في عام 30-10بحدود (


الغروي باستخدام ميكانيكية تفكيك الثايوسلفات وذلك بتسخينها في وسط حامضي . وبالنظر لبساطة الفكرة 


تخطيط الكبد يعتمد على اصطياد دقائق التكنيشيوم الغروية ذات األقطار لصبح المستحضر أو تطبيقها 


والمؤلف من خاليا  ReticularEndothelial System (RES)مايكرون) في خاليا الجهاز  1اقل من (


المحضر  م99-الموسوم بالتكنيشيوم ) .عادة ما يكون الكبريت الغروي 1في الكبد ( Kuppffer Cellsكبفر 


ركز الكبريت الغروي المحضر مركيز في الطحال بينما ال يتمتيبطريقة الثايوسلفات ذو توزيع كبر النه 


 الطحال بسبب حجم دقائقه الصغيرة جدآ .  بطريقة كبريتيد الهيدروجين في


مراض الكبد منتشرة بصورة واسعة قي العالم بعضها خطرة جدا و مميتة ،  لذا يبدو التشخيص المبكر أ


ن تصوير الكبد بالمستحضر الغروي المشع هي تقنية حساسة و دقيقة نوعا ما في الكشف إمهم جدا . 


 ب مالئم بين النتائج السريرية و التخطيط الومضي للكبد غالباوجد تناس ) . لذا2فات الكبد (أعن مختلف 


 3من الدم بحدود ( المعلم الغروي الكبريت خالء المستحضرإيكون التشخيص واضح للعيان و سرعة  ما


 دقائق) . 


البلعمة  هيمنها في الطب النووي  يمكن االستفادة الكبد يقوم بوظائف فسيولوجية عديدة , 


Phagocytosis  كوين الصفراء وت Bile  .غلب األمراض التي تغير الكبد تؤثر على الخاليا الكبدية أ


 ) .3مقياس إحداها يعكس التغيرات الحاصلة في األخرى (يعتبر  وخاليا ( كبفر ) . لذلك


ترانسفريز يلعب دورا اساسيا في تقليل الخصائص السامة للمركبات الغريبة  –اس  -كلوتاثايون  إنزيم 


على اتحاد الكلوتاثايون مع االجسام  نزيمل الجسم مثل بعض المركبات الدوائية . ويحفز هذا اإلالتي تدخ


 الغريبة وبالتالي يتخلص منها الجسم .


بنسبة  نزيمترانس أمينيز مهم في تشخيص وظائف الكبد ويوجد هذا اإل –كلوتامين بايروفيت  إنزيمما أ


ات القاعدي يوجد بكميات كبيرة في الكبد ومهم في تشخيص الفوسف إنزيمنسجة الكبد و كذلك أكبيرة في 


 ) .4يض (ات المهمة في عمليات األإلنزيمالحاالت المرضية للكبد وهما من ا







مراض بما فيها األيحتوي على مركبات البولي فينول التي تقلل من حدوث عدد من  األخضرالشاي  


تي تعتبر من المصادر الطبيعية و التي تستخلص . ينتمي  الكاتكين الى مجموعة الفينوالت ال السرطان


الفعالة كاتكين و ابيجالوكتين و ابيكاتين التي تعمل كمضادات  األخضر و تتكون من الموادمن الشاي 


) . يعتبر هذا  المستخلص من المجاميع الفينولية المستقرة التي تمتص من قبل النظام المعوي 5لالكسدة (


را في الوقاية من مرض السرطان و شرايين القلب التاجية . و قد أظهرت لإلنسان و بالتالي تلعب دو 


الدراسات العلمية بأن الشاي يعطي خمسة أضعاف ما يعطيه البصل من الفينوالت وهو أفضل مصدر 


% ، 7.12 -% 7مضادة لالكسدة بمعدل كالقدرة له  األخضرللفينوالت و كذلك التقاح و العنب . الشاي 


مضادات االكسدة تلعب دور مهم في الوقاية من السرطان ومضادات االكسدة هي ومن المعروف ان 


أنواع من الفينوالت تدعى الكاتكين يمكن ان تثبط نمو الخاليا السرطانية عند االنسان . ان مركبات البولي 


الحرة و فينول الموجودة في الشاي لديها القدرة على االرتباط بالعوامل المحدثة للسرطان ، مثل الجذور 


 ) . 6البيروكسيد قبل أن تبدأ هجومها و تخريبها لالنسجة السلمية في الجسم (


فيؤدي دورا مهما في تخفيف الخصائص السامة  (G.S.T)ترانسفريز  -اس -الكلوتاثايون إنزيماما 


 ).7ية المهمة (نزيمللمركبات الغريبة ويعتبر من مضادات اإلكسدة اإل


 


 


 


 


   المواد و طرائق العمل  


 : استخالص الكاتكين من الشاي األخضر 







من  7.5: 1تستخلص مركبات الفينوالت ( بولي فينول ) من الشاي األخضر بواسطة استخدام نسبة خلط 


)  20-10م مع التحريك المستمر لمدة (080الشاي األخضر الى الماء ويسخن الخليط الى درجة حرارة  


بات البولي فينول بعدها يرشح و يركز الراشح  بواسطة % من مرك80دقيقة خاللها يستخلص أكثر من 


 المبخر الدوار ثم يجفد المحلول بجهاز التجفيد بالتبريد  للحصول على باودر .


 ) . nm 210-310تم تحديد الطول الموجي من (


باستخدام جهاز الفصل  Spulcoمقارنة المركب الفعال في الباودر مع نماذج قياسية مجهزة من شركة 


 ).HPLC )8 ةالعالي النقاوة رافي ذوغرماتو الك


من انتاج منظمة الطاقة الذرية   (sulfur Colloid Kit one single step )الغروي  الكبريت  عدة  


 من   mg 2.5و  القصدير الثنائي سلفايت الغروي من mg 0.1تحتوي على   (Vial)العراقية . كل قنينة 


CMC=car boxy methyl cellulose)9.( 


 .  (Biodistribution Test )فحص التوزيع البايولجي   -1
الى محتويات القنينة ,   (Technetium Eluate) م 99-التكنيشيوم  مستحلب من (ml 8-4 )يضاف 


) بعدها يعمل التخفيف المطلوب وبحدود دقيقة30وتقلب القنينة مرة واحدة الذابة محتوياتها , تترك لمدة (


) وهي الجرعة المناسبة التي يتم إعطائها إلى الفار عن طريق الوريد 10mlملي كيوري ) لكل ( 10-15(


لزرق , ثم تشرح وتؤخذ األعضاء التالية ( الكبد , ادقائق) من وقت   20الذيلي , ويقتل الفار بعد (


الدم) ويقاس مستوى اإلشعاع عن طريق  المعدة ، , , االمعاء الطحال, الرئة, الكلية


 3وسرعة إخالء الدم للمركب الكبريت الغروي المعلم هي المركبة السريعة( (DoseCalipnaton)جهاز


 ) . 10دقيقة ( 67دقائق) و المركبة البطيئة هي 


 الحيوانات المختبرية     







 gm(  و بوزن تقريب )أسبوع  (12-8بعمر Albino-Swiss- Miceنوع   ) فأر ذكر من20استخدم (


 ميع التالية :وقد تم تقسيمها الى المجا ) ، 27-22


 A م99-= مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم.  


Bمعاملته بعد  م99-= مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم


 و لمدة أسبوع .  (mg /0.1ml 0.36) لكاتكين بتركيز ل المائي مستخلصبال


C = . (السيطرة) مجموعة الفئران المختبرية 


في كريات الدم الحمر يسحب الدم بعد قتل الفأرة ويوضع في انابيب  G.S.T إنزيمقياس فعالية   -2
 3000ويعمل طرد مركزي  PH=7السالين  بمحلول دمالغسل يوتمزج جيدا ثم  (EDTA)تحتوي على مادة 
 مرتين.  كرر العمليةتدقائق  10دورة بالدقيقة لمدة 


قطر لغرض تكسير كريات الدم ممن الماء ال) مل0.9 (من كريات الدم الحمر ويضاف  )مل 0.1(ناخذ 


.  نزيملغرض قياس فعالية اإل من كريات الدم الحمر المتحللة في الماء المقطر )مل (0.1الحمر وناخذ


نايترو فنيل داي  2-4-ليكون  داي نايترو بنزين -4-2-كلورو   1-: تفاعل الكلوتاثايون مع  مبدا الطريقة


 ) .nm  ) (11 340كلوتاثايون ويقاس على طول موجي (


 .في الكريات الدم الحمراء  G.P.T إنزيمقياس فعالية   -3
ويتفاعل البايروفيت  L-glutamate + Pyruvateمع  Oxoglutarate–مبدا الطريقة : تفاعل بين الفا 


 ) .nm) (12 546(على طول موجي ويقاس  لونييكون معقد  Dinitrophenyl hydrzine 4-2مع 


 . ي الكريات الدم الحمراءِ◌فALP ) إنزيم ( قياس فعالية  -


) حيث تم استخدام اربعة انابيب اختبار 13(  (ALP) ( Alkaline phosphates)لتحديد فعالية إنزيم   


و المحلول الصوري و الثانية ضابطة النموذج أ  Sampleلكل نموذج تمثل األولى  عينة النموذج 


Sample blank   و الثالثة تمثل العينة القياسيةStandard  والرابعة تمثل العينه الضابطهReagent 







blank  ويمكن تحضير هذه النماذج كما في الجدول المرفق مع العدة ، مزجت جيدا ووضعت االنابيب


للمحاليل على طول موجي  ) دقائق ، بعدها يتم قياس الكثافة الضوئية10في مكان مظلم لمدة (


(510nm) . باستخدام جهاز المطياف الضوئي 


مع المالون   Thiobarbituric acid     (TBA)مبدا الطريقة : تفاعل مادة  MDAقياس مستوى  -5


 .  (532nm) (14)   ويقاس بطول موجي  (TBA-MDA)داي الديهايد ويكون معقد 


 النتائج و المناقشة 


اس ترانسفريز  –كلوتاثايون  G.S.T إنزيمنالحظ ارتفاع في مستوى فعالية  (1)م من الجدول رق       


بالمقارنة مع قيم السيطرة ويعلل ذلك لزيادة مستوى الجذور الحرة الناتجة من دخول المادة الغروية المعلمة 


على التخلص ويعمل الجسم  (Xenobiotics)بالتكنيشيوم (االكبريت الغروي ) واحتمال تكون مواد الغريبة 


ن المواد المضادة لآلكسدة تؤدي الى إوالموجود بنسبة كبيرة في الكبد  G.S.T إنزيممنها بزيادة فعالية 


ات نزيممن اإل نزيمإذ يعد هذا اإلGlutathione-S-Transfers (GST)  إنزيماستحثاث الزيادة في نشاط 


 ) .15نات والمطفرات(زالة المتأيضات السمية لبعض المسرطإمتعددة الوظائف من خالل 


ملغم/ مل ) نالحظ  0.36الكاتكين بتركيز( األخضروبعد المعاملة بواسطة التجريع لمستخلص الشاي 


بالمقارنة مع المجموعة التي لم يعطى لها مادة  الكاتكين ويعلل سبب  G.S.T إنزيمانخفاض في فعالية 


الجسام الغريبة الناتجة من الشعاع الصادر ذلك الى ان مادة الكاتكين  تقلل من مستوى الجذور الحرة وا


 .  م99 –عن التكنيشيوم 


المعاملة بمستخلص  والمجموعةفي كريات الدم الحمراء لمجموعة السيطرة  G.S.T إنزيممستوى فعالية (1)جدول رقم 


 . م99-الكاتكين قبل زرق عدة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنيشيوم 







 S.D العدد المجاميع


mean 


 معدل


 G.S.T(U\gHb)ال


T.test 


C 20 0.05 0.97 - 


A 


 
20 0.08 1.45 P<o.oo1 


B 


 
20 0.10 1.02 P<o.o5 


A م99-= مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم  . 


Bالمائي مستخلصال هاعد اعطاءب م99-= مجموعة الفئران المختبرية المعاملة بعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم 


   و لمدة أسبوع .  (mg/0.1ml 0.36)  الكاتكين بتركيز


C = . (السيطرة) مجموعة الفئران المختبرية 


ن بايروفيت ترانسفريز بالمقارنة يكلوتام G.P.T إنزيمنالحظ ارتفاع في مستوى فعالية  (2)من جدول رقم 


على فعالية  م99-بالتكنيشيوم  المعلم الغرويالكبريت  مع مجموعة السيطرة ويعلل سبب ذلك تاثير مركب


النها موجودة بكمية  ات وخاصة الموجودة في الكبد والتي تعتبر مهمة في تشخيص تضرر الكبدنزيماإل


 0.36بتركيز(  المائي للشاي األخضر( كاتكين) مستخلصإعطاء  بعد ) . ولكن 16( كبيرة في الكبد


mg/0.1ml ( إنزيمنخفاض في فعالية إنالحظ  ) لمدة اسبوعG.P.T(  الموجود بكمية عالية في الكبد الن


 المستخلص المائي يحتوي على مواد عالية ضد عملية التأكسد .


في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة G.P.T  إنزيميبين  مستوى فعالية   (2)جدول رقم  


 . م99-ت الغروي المعلمة بالتكنيشيوم بمستخلص الكاتكين قبل زرق عدة الكبري







 S.D العدد المجاميع


mean 


معدل الـ 
G.P.T(U\L) 


 


T.test 


C 20 1.52 84.6 - 


A 20 4.21 96.5 P < o.oo1 


B 20 4.52 86.3 P < o.o5 


 


الفوسفتيز القاعدي بالمقلرنة مع مجموعة  ALP) نالحظ ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم 3من جدول رقم (


ات نزيمعلى فعالية اإل م99-بالتكنيشيوم  المعلم الغرويالكبريت سبب ذلك تاثير مركب طرة ويعلل السي


النها موجودة بكمية كبيرة في  وخاصة الموجودة في الكبد والتي تعتبر مهمة في تشخيص تضرر الكبد


) لمدة mg/0.1ml 0.36بتركيز(  الشاي األخضر( كاتكين) مستخلصإعطاء  بعد ) . ولكن 17الكبد (


الن المستخلص يحتوي على مواد عالية ضد عملية  )ALP( إنزيمنالحظ انخفاض في فعالية  اسبوع 


التأكسد وهذا اإلنزيم متواجد بكمية عالية في الكبد ويعتبر من اإلنزيمات التي تحدد مدى الضرر الذي 


الجسم مثل االمعاء و  واسع االنتشار في مناطق مختلفة من ALPيحصل في الخاليا الكبدية إن إنزيم 


 نخاع العظم والكبد و الكلية ولكن بتراكيز مختلفة و قليله مقارنة باإلنزيمات االخرى. 


في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة ALP  إنزيميبين  مستوى فعالية   (3)جدول رقم 


 . م99-تكنيشيوم بمستخلص الكاتكين قبل زرق عدة الكبريت الغروي المعلمة بال







 S.D العدد المجاميع


mean 


معدل الـ 
ALP(U\L) 


 


T.test 


C 20 1.52 44.5 - 


A 20 4.21 58.5 P < o.oo1 


B 20 4.52 44.9 P < o.o5 


 


المالون داي الديهايد  MDAارتفاع في مستوى االكسدة بمقدار ما يتكون من  نالحظ )(4رقم جدولأما في 


ة وذلك بسبب زيادة مستوى الجذور الحرة العائدة الى تاثير المادة الغروية بالمقارنة مع مجموعة السيطر 


جراء إاعطاء مواد مضادة لالكسدة للمرضى في حالة  حتر نقالغروي ) و الكبريت المعلمة بالتكنيشيوم (


نالحظ خفض  و ).17( لفحص وظائف الكبد  م99-الغروي) المعلم بالتكنيشيوم الكبريت فحص بمركب (


الشاي األخضر الذي يحتوي على مركب البولي فينول الذي مستخلص ب المعاملة بعد   MDAمستوى


 ) .18يعمل على إقتناص الجذور الحرة (


 


في كريات الدم الحمر لمجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بمستخلص الكاتكين  قبل MDA مستوى (4)جدول رقم 


  . م99-عدة الكبريت الغروي المعلمة بالتكنيشيوم 


 S.D العدد المجاميع
mean 


 MDAمعدل ال 
T.test 







(nmol\gHb) 


C 20 0.15 0.42 - 


A 20 0.86 1.58 P<o.oo1 


B 20 o.45 0.5 6 P<o.o5 


 


 (5) رقم جدول  يوريد الذيلالمن زرق المستحضر في   ) يقةدق  20بعد ( م99-الغروي المعلم بالتكنيشيوم


ارتفاع تركيز يبين ، حيث الكبريت للفأرالسيطرة لعدة  للحيوانات النسبة المئوية لتوزيع البايولوجي يوضح


التي يمكن أن تقلل من حدوث  يحتوي على مركبات البولي فينول األخضرالشاي .  المستحضر في الكبد


عدد من االمراض بما فيها السرطان ، ويمكن أن يقي من سرطان المعدة و المرىء والكبد والبنكرياس و 


 الوقاية من إرتفاع كولسترول و ضغط الدم .له القدرة على 


بعد  م99-)  يبين نتائج التوزيع البايولوجي للحيوانات السيطرة لعدة الكبريت الغروي المعلم بالتكنيشيوم (5جدول رقم  


 دقيقة ) لزرق المستحضر في الوريد الذيل للفأر. (20مرور 


 ت
نسبة تجمع المادة المشعة/  العضو


 العضو


 % 0.6 الدم  -1


 % 91.2 الكبد  -2


 % 2.3 لطحالا  -3


 % 0.5 الرئتين -4







 % 0.6 الكليتين 5-


 % 0.1 المعدة 6-


 % 0.8 االمعاء 7-


 


 االستنتاجات 


 و   G.S.T , G.P.T إنزيمات الكبد وهي إنزيمرتفاع في مستوى فعالية توضح إنتائج البحث 


ALP ومستوىMDA  عطاء إينصح ب هذاول م 99-علم بالتكنيشيوم الغروي المالكبريت عطاء مركب إبعد


وذلك  مركبات البولي فينول الكاتكين لمستخلص  الشاي األخضر كسدة مثلنواع مضادات األأالمريض 


االثار الجانبية  من لتقليلذلك  الغروي المعلم والكبريت عطاء مركب إلتقليل من مستوى االكسدة عند 


مستوى الجذور الحرة  من تقليلفي عمليات التخطيط و العالج و ل النظائر المشعة ستخدام عند إلالشعاع 


وتعتبر ايضا من اجراءات السالمة للمتعاملين بشكل مستمر مع العدد  النظير المشع للعدة الناتجة من 


 . م99- الصيدالنية المعلمة بالتكنيشيوم


 المراجع :


15. Haney T.A., Ascanio I., Gigliotti J.A.,Gusmano E.A.,Bruno G.A., 
J.Nucl.Med. (1970): 12:64.  


16. Agha N.H., AL Hilli M.A., Dahir N.D., Nucl .Med.(1986):25:181-187. 
17. AL-Eid-M..A.,Lafrance N.D., And Wanger H.N., Iraqi Med .J.(1988): 36: 51-


56. 
18. Iannucci,B.,carcingenesis(1991): 12(12) : 2227-32.  
19. Sies,H.,Pafre,J.Y., Akerboom. T.P., Chem. Biol interact. (1998) : 111-


112:177- 185. 
20. Tesfamariam, B ., Freeradicalbiology & medicine(1994)16: 383-391. 







21. Thersiamma, K., George, J., Kutlan, R.,Indian- Exp. Biol.(1996): 34(9): 845-
847.  


22. Mulder,T.P., Coourt, nD.A., and Peters W.H., Clin. Chem. 1999:45-600. 
23. Al-Hilli A. M., Aghe N.H., AL Jumaili I..F., ALJumaili I.F., AL- Hzzawi H.M., 


M.H. Al-Hissoini, Jassim M.N., J. Radio. Nucl. Chem. (1986): 104(5) 273-
284. 


24. Carmagnol., F., Sione, P.m. And rapin, J.H.Clin. Chem. Acta (1981): 7: 209-
217. 


25. Reitman, i.And Frakel, S., Amer. J. Clin Path.(1957) :28:56. 
12.    Ohkawa, H., Ohishi, N.And Yagi, K. Anal Biochem (1979):95:          351-358.       


13. Kind, R.R. and King , E. G.; A colorimetric method for the                 


determination of serum alkaline phosphates, J.Clin. path. (1954) 7;      322-326.  


   


14.   Eckelman ,W.C Eur. J. Nucl. Med. (1999): 22(3)(: 249-63.         


15.    Mcginty- M.P., Stewart R.M,Fabiam.M.J.,Fabian. 


         T.C., Proctor., K.G. Surgery (1994): 116(3):  535-43.  


16. Merken., HandBeecher G., Agric. Food. Cheem.(2004):48:577-  599. 


17.   Fucks, L. Mark,F., and Jon, I. , J. Organomet Chem. (2006)      89,4751,4756.  


18. Obrien, S., Jon, M, and Jorg., N.org. Biomed. Chem. (2005),1,              493-
497. 


 


 


Tenth  Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Erbil , 12-16 Dec. 


 







Production and Quality Control of New formulation of 
Macroaggregated Albumin (MAA) Freeze-dried Kit to be 


Labeled with Technetium-99m for lung Scanning. 
 


H. M. Abdul Karim, S. S. Ahmed , S. A. E. Abass , R. H. Risan and  


S. G. Oumran. 


 


Chemistry and Petro – Chemical Industries Directorate, Ministry of Science and 
Technology, P.O.Box 765, Baghdad – Iraq. 


اإلنتاج والسيطرة النوعية للصيغة الجديدة للُعدة المجفدة دقائق األلبومين التي توسم بنظير 


 م لتخطيط الرئتين.99-التكنيشيوم


 ، سعدون سلمان أحمد ، صبا عبد اإلله عباس ، رحيم حسن رسن وسحر غازي عمران. هشام محمود عبد الكريم


 


بغداد،  765ة ، وزارة العلوم والتكنولوجيا ، ص.ب دائرة بحوث الكيمياء والصناعات البتروكيميائي


 العراق.


 


 


 


 الخالصة:







(تم تحضير وإنتاج ُعدة
0F


(طبية مبتكرة من مادة البومين مصل الدم البشري الممسوخ )*
1F


ξ(  تعمل على


(تشخيص أمراض الرئتين بعد توسيمها
2F


م ، وقد أمكن الحصول على معقد ذو ناتج 99-بنظير التكنيشيوم )∂
ملغم البومين (0.8) من خالل ابتكار صيغة تركيبية جديدة من مواد ومركبات طبية %98>( توسيم عالي


ملغم كلوريد الصوديوم) بوجود كمية مناسبة من 14.6ملغم أوكسيد القصدير ، 0.02مصل الدم البشري ، 
كول) وبدالة ملغم بولي أثيلين كالي0.16 العامل المثبت الستقرارية الحجم الدقائقي المستخدم ألول مرة (


 10) . برهنت نتائج قياس الحجم الدقائقي للُعدة المجفدة على التوزيع المثالي (5.1 – 4.9أسية محددة (
مايكرون) ضمن الحدود الدستورية المعتمدة والذي يعود إلى كفاءة العامل المثبت الجديد وطريقة  80 –


لمواد المتفاعلة من جهة وعمليات المسخ التحضير المبتكرة المعتمدة على السيطرة الدقيقة لتراكيز ا
)Denaturation) التكتل ، (Aggregation) والترسيب (Decantation من جهة أخرى. أظهرت (


نتائج دراسة التحليل الراديوكيميائية للُعدة الجديدة باستخدام تقنية تخطيط األعمدة الحاوية على هالم 
) 98%>) النسبة العالية (ing TechniqueGel Chromatography Column Scannالسيفادكس (


دقيقة)  240،  180،  120،  60،  30،  15للمعقد الموسم وسرعة تكونه وبفترات زمنية متعاقبة (
وهي نسبة مناسبة جداً ألغراض التشخيص الطبي. دللت نتائج دراسة التوزيع الحياتي للُعدة المجفدة في 


 – 92.15حافظة على تجمع نسبة مئوية عالية جداً (يوم)، الم 240-7الفئران وبفترات زمنية (
%) من الجرعة اإلشعاعية في الرئتين ، مع ظهور نسب ضئيلة جداً من الجرعة في كل من الكبد 97.50


%) وبقية أعضاء الجسم ، وهي ضمن الحدود الدستورية وال تؤثر إطالقاً على كفاءة التصوير أو 2.8(
فدة بعمر مخزني طويل نسبياً (ثمانية شهور) مقارنة مع الُعدد األجنبية التشخيص . كما تميزت الُعدة المج


. أكدت نتائج فحوصات السيطرة النوعية للُعدة المجفدة الجديدة مطابقتها للمواصفات الدستورية العالمية 
  وصالحيتها لالستخدام البشري وكفائتها في التشخيص الطبي.


 


Abstract: 


A novel developed procedure was proceeded for the preparation and 
production of macroaggregated Albumin freeze-dried kit. The labeled 
preparation was applied for lung scanning. High labeling yield (>98%) was 
obtained as a result of the kit reactants (0.8mg human serum albumin, 0.02mg 
tin oxide and 14.6mg sodium chloride) at a certain pH value (4.9-5.1). For the 
                                                           


 ) ُعدة : مستحضر طبي*(
)ξ الممسوخ : المجلط ( 
  ) توسْم : تُعلْم ، تَُرقمْ ∂(







first time, a suitable amount of antiagglumeration agent (0.16mg polyethylene 
glycol) was used to stabilize the particle size distribution of the preparation. 
The results of particle size measurement (10-80µm) of the preparation was 
within the recommended pharmacopoeial limits, which was proved the 
polyethylene glycol efficacy. As well as reckoned to the novel preparation 
procedure, that depends on the amounts of the reactants used and various 
processes (denaturation , aggregation and decantation) applied. The results of 
the formation rate and labeling yield of the preparation (>98%) at a consecutive 
intervals (15 , 30 , 60 , 120 , 180 and 240 minute) were determined by using gel 
chromatography column scanning technique was proved to be applicable for 
diagnostic purposes. Biodistribution results of the labeled preparation was 
evaluated in mice at different time periods(7 – 240 days) that declare the 
constancy of lung radioactivity uptake (97.50 – 92.15%). Liver showed very low 
radioactivity accumulation (2.80%), with trace amounts of radioactivity in the 
other organs. These values could be considered within the pharmacopoeial 
limits and not affect the efficiency of scanning during diagnosis. Our lyophilized 
kit characterized by long shelf-life (8 months) in a comparison with the foreign 
kit. The assessment of our kit was performed by achievement of all the quality 
control tests. This success was ensured by the identically of the prepared kit to 
the international pharmacopoeial specifications. We believe we have 
demonstrated the efficiency of our new formulation for clinical diagnosis and 
human use.  


 


 


 


 


 المقدمة: 







أدى استخدام النظائر المشعة في الطب إلى حدوث ثورة في تشخيص العديد من الحاالت 
المرضية التي تصيب مختلف أعضاء الجسم البشري ، حيث قام الباحثون بابتكار العديد من 


) في تشخيص األورام السرطانية والعديد 99mTcم (99-المعقدات التي توسم بنظير التنكيشيوم
 Harperالت المرضية األخرى. وفيما يخص الرئتين ، فقد كان العالم هاربر وجماعته (من الحا
et al.) أول من استخدم المعقد (Macroaggregated albumin-MAA الموسم بنظير (


] ، كما ُنشرت بحوث تناولت طرائق التحضير المختلفة 1م في تخطيط الرئتين [99-التنكيشيوم
] . وبعد هذه المرحلة 6-2م ونسبة تجمعه في الرئتين [99-التنكيشيوم لهذا المعقد الموسم بنظير


حدث تطور سريع في طرائق التحضير مع إمكانية تهيئة مدى مناسب للحجم الدقائقي من أجل 
الحصول على كفاءة توسيم واستقرارية عاليين، إضافة إلى محاولة باحثين آخرين في إمكانية 


]، وبناءاً على هذا التطور فقد ُنشرت كثير 10-7في الرئتين [ زيادة نسبة تجمع المعقد الموسم
من براءات االختراع وظهرت شركات عالمية متخصصة في إنتاج المستحضر الحاوي دقائق 


]، 15-11مايكرون) دستورياً [ 90إلى  10األلبومين الممسوخة ذو الحجم الدقائقي المناسب (
ألغراض  او بنظائراخرى م99-لموسم بنظير التنكيشيوموقد استخدم حديثاً هذا المعقد الدقائقي ا


]، وأخيراً تركز التطور الحديث الذي حصل في أسلوب 18-16متنوعة [ وعالجية تشخيصية
 ) على ثالث متغيرات أساسية وهي مدى توزيع الحجم Instant kitتحسين الُعدة المجفدة (


نقاوة الراديوكيميائية ) ، الRange of particle size distributionالدقائقي (
)Radiochemical purity) والتوزيع الحياتي (Biodistribution نظراً لألهمية التطبيقية .(


 . [20]لهذه الُعدة في تشخيص كثير من األورام السرطانية واألمراض التي تصيب الرئتين
م 99-م بنظير التنكيشيومولتحقيق المعرفة العلمية الجديدة في مجال إنتاج الُعدد الدقائقية التي توس


، ولتوفر قاطع نظيف ومعقم في قسم المستحضرات الصيدالنية خاص إلنتاج الُعدد الطبية 
) مجهز Good Manufacturing Practice-GMPومصمم حسب المواصفات العالمية (


) . كان هدف هذه الدراسة HEPA-Filters-pore size 0.2µmبمرشحات فائقة المسامية (
م تستخدم لتخطيط الرئتين من 99-اج ُعدة طبية مجفدة توسم بنظير التنكيشيومتحضير وإنت


البومين مصل الدم البشري الممسوخ بصيغة جديدة وطريقة مبتكرة وبمواصفات دستورية 
 تضاهي مواصفات الُعدد األجنبية المستوردة.


  


 طرائق العمل:







 وتتضمن طريقة اإلنتاج وطرائق السيطرة النوعية:    


 يقة تحضير وإنتاج الُعدة:طر -1


حت رياو وإنتاا ه ا مبدددة ق طا م قد خ صاإل تنتاا مبدددو ومتحتراتما مبيبية ملفدة بشكل وجبة إنتاجية 
 طنينة) وححب مخليوما مبتابية: 100(


     20مليليتر مصل الدم البشري  0.4يمسخ محلول البومين مصل الدم البشري المخفف (1-1  
                  مليليتر من حامض  2مليليتر من المحلول الفسلجي باستخدام  14.6%) مع      


              عياري)، وذلك بإضافته بشكل قطرات مع الخلط  12الهيدروكلوريك المركز (      
 والمستمر ولمدة عشرة دقائق.  السريع


            ياري من هيدروكسيد ع 0.1) باستخدام كمية مناسبة من pHتعدل الدالة األسية ( 1 -2
 ).0.9إلى  0.7الصوديوم للحصول على القيمة المناسبة (


        (Stannite ions)تضاف كمية مناسبة من المحلول الحاوي على آيونات القصدير3-1  
حتى          مع الخلط الهادئ والمستمر  2-1بشكل قطرات إلى المحلول المحضر في الفقرة 


 ). 1.5إلى  1.4الة األسية المناسبة األخرى (تصل قيمة الد


       ) إلى المحلول PEGمليليتر من محلول البولي أثيلين كاليكول ( 5يضاف مباشرة   4-1
        عياري من هيدروكسيد  0.1، ومن ثم تضاف كمية من  3-1المحضر في الفقرة 


 ). 5.1إلى  4.9بة (الصوديوم وصوالً إلى القيمة النهائية للدالة األسية المناس


 إلى  79تجرى عملية التكتل لتكوين الحجم الدقائقي المناسب داخل حمام مائي (5-1  
        دقيقة ، بعدها يبرد المحلول الدقائقي بالحدود  15) مع الخلط السريع ولمدة oم        80


الكافي         وقت ولمدة ساعتان إلعطاء ال oم4) ، ومن ثم يبرد بدرجة oم20إلى  15المناسبة (
 ) عالقاً به.colloidsللترسيب تاركاً المحلول الحاوي على الغرويات (


              ) قدر اإلمكان Aggregatesدقائق (التسحب جميع الغرويات الطافية فوق 6-1  
            وتعويضها بنفس الحجم من المحلول المثبت مع الحفاظ على قيمة الدالة األسية 


 ية وتراكيز المواد الداخلة في المستحضر. النهائ







              يؤخذ نموذج من المحلول الدقائقي النهائي (المستحضر) لقياس توزيع الحجم 7-1  
                 الدقائقي وحساب عددها بالمليليتر الواحد ، بحيث تكون ضمن المواصفات 


 الدستورية التالية: 


 90إلى  10%) من حجم الدقائق تقع بحدود من 90 >( أ . النسبة المئوية المناسبة
 مايكرون. 


 مايكرون.  150 >ب. عدم تواجد أي دقيقة بحجم 


 . 610) × 0.5 + 1.5ج . عدد الدقائق في المليليتر الواحد تساوي (


           يوضع مليليتر واحد من المحلول الدقائقي النهائي (المستحضر) في كل قنينة ، 8-1  
على        ساعة للحصول  48) لمدة Lyophilizerميع القناني في جهاز التجفيد (وتوضع ج


ويخزن              % منها إلجراء فحوصات السيطرة النوعية 10الُعدة المجفدة بعدها تؤخذ 
 ). oم 4الباقي في الثالجة (


             ) G-25-fineتم اعتماد تقنية تخطيط أعمدة الهالم باستخدام هالم السيفادكس ( - 2
            كطريقة تحليلية لمعرفة النسب المئوية للنقاوة الراديوكيميائية للمعقد الموسم


)99mTc-MAA ، علماً بأن      ) للُعدة المجفدة المحضرة ، كإحدى طرائق السيطرة النوعية
 %.90 >المواصفات الدستورية تشير بأن النسبة المئوية للمعقد الموسم 


تماد تقنية التوزيع الحياتي للُعدة الموسمة في الفئران ، وذلك بزرق نموذج منه عن تم اع -3
دقائق من وقت الزرق ويؤخذ جميع أعضاء  10طريق الوريد الذيلي ، ومن ثم قتلها بعد 
) وحساب Well-type scintillation counterجسم الحيوان وقياسها بجهاز عداد كاما (


عة اإلشعاعية في كل عضو ، علماً بأن  الشروط الدستورية قد النسبة المئوية لتجمع الجر
 أكدت بأن نسبة ما يتجمع من الجرعة في الرئتين


دقائق) من وقت  10إلى  5% خالل فترة محددة (5 <% ، ونسبة ما يتجمع في الكبد 80 > 
 يدة. الزرق ، وهي الطريقة األخرى المعتمدة في فحوصات السيطرة النوعية لهذه الُعدة الجد


تم اعتماد طريقة لقياس توزيع الحجم الدقائقي للُعدة المجفدة المحضرة ، وذلك بإذابتها في  -4
مليليتر) من المحلول الفسلجي ، وأخذ نموذج منه للقياس باستخدام شريحة  2حجم ثابت (







) ، علماً بأن المواصفاتالدستورية تؤكد بأن Haemocytometer gridزجاجية خاصة (
% ، وال يجوز >90مايكرون ونسبتها  90إلى  10قائقي المناسب في حدود من الحجم الد


مايكرون أو أكبر ، وتعتبر هذه الطريقة من أهم طرائق السيطرة  150تواجد أي دقيقة بحجم 
يكرون قد يسبب جلطة أو  ما       <150 النوعية للُعدد الدقائقية ، ألن تواجد أي دقيقة كبيرة


 يؤدي إلى وفاة المريض. ) وEmbolismانسداد (
 


 البحث ونتائجه:


تم تحضير ُعدة البومين مصل الدم البشري الممسوخ بصيغة جديدة وطريقة مبتكرة، وتحوي 
ملغم  14.4ملغم أوكسيد القصدير و  0.025ملغم البومين مصل الدم البشري ،  0.8الُعدة على 


 0.3اإلنكليزية تحوي على ) Amershamكلوريد الصوديوم ، في حين ُعدة شركة أمرشام ( 
ملغم كلوريد الصوديوم.  6.2ملغم أوكسيد القصدير و  0.16ملغم البومين مصل الدم البشري ،  


ملغم من مادة البولي أثيلين كاليكول الطبي ذو  0.16تمتاز الُعدة المجفدة الجديدة باحتوائها على 
عملت ألول مرة كبديل عن دالتون) وهي مادة است 4000 – 3500الوزن الجزيئي المناسب (


ملغم المستخدمة من قبل شركة أمرشام ، كمادة مثبتة  Poloxamer (0.06مادة البولوكزمر (
وأوضح  .الستقرارية توزيع الحجم الدقائقي وتمنع عملية التكتل أثناء وبعد عملية تحضير الُعدة 


الحجم الدقائقي للُعدة ) الذي يمثل توزيع 1دليل على كفاءة هذه المادة هو نتائج شكل رقم (
) خاص بها يعتمد على Patternالجديدة ومقارنتها مع ُعدة أمرشام، حيث أن لكٍل منهما نمط (


طريقة التحضير وعلى كمية ونوع المكونات المستخدمة ، إضافة إلى طبيعة عامل االستقرارية 
، الذي يؤكد على  المستعمل، ومن المالحظ فأن كالهما مطابق للمواصفات الدستورية العالمية


%) من الدقائق في المستحضر تقع في مدى معين 90 >ضرورة وجود نسبة مئوية محددة (
 مايكرون) .  10-90(


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 10برهنت نتائج هذا الشكل إمكانية الحصول على مستحضر بالمدى المناسب للحجم الدقائقي (
مايكرون) ، إضافة إلى عدم حدوث  150 >مايكرون) ، وخلوه من أي دقيقة كبيرة ( 80 –


حاالت التكتل أو اإلنحالل وللعديد من الوجبات المحضرة . كشفت نتائج التحليل الراديو كيميائية 
 – G -25) وباستخدام تقنية تخطيط األعمدة الحاوية على هالم السيفادكس (1في جدول رقم (


fine) سرعة تكونه ومدى تطوره وبأوقات %) مع 95 >) النسبة المئوية العالية لتوسيم المعقد
دقيقة) وهي مناسبة جداً ألغراض  240،  180،  120،  60،  30،  15زمنية متعاقبة (


 التشخيص الطبي . 


 )1جدول رقم (


النسبة المئوية لنتائج توسيم الُعدة المجفدة وسرعة تكوين المعقد الموسم باستخدام تقنية 
 تخطيط األعمدة الحاوية على الهالم


 ) 1شكل (


مقارنة في توزيع الحجم الدقائقي للُعدة المحضرة مع ُعدة شركة 
Amersham  اإلنكليزية  
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Labeling  


Time/min   


Gel Chromatography Column Scanning Technique (GCS) 


% C* + % R* % F* 


15 99.25 0.75 


30 98.97 1.03 


60 98.90 1.10 


120 99.10 0.90 


180 99.80 0.20 


240 98.90 1.10 


% R* = Reduced Hydrolyzed Form of 99mTc.  


% F* = Free pertechnetate (Na 99mTc O4). 


% C* = 99mTc-MAA complex. 


 


) فأنها وضحت العالقة الوثيقة ألهم ثالث متغيرات للُعدة المجفدة وهي 2أما نتائج جدول رقم (
 270،  240،  100،  80،  14،  7) بفترات زمنية متباينة (shelf – lifeالعمر المخزني (


ثابتة يوم) والنسبة المئوية لتوسيم المعقد مع نتائج التوزيع الحياتي لها في الفئران وبفترة زمنية 
دقائق) بعد الزرق ، ومن المالحظ فأن هذه النتائج قد كشفت بقاء نسبة توسيم عالية للمعقد 10(
%) ولفترة تزيد على الثمانية شهور بينما كانت فترة نفاذ ُعدة شركة أمرشام أربع شهور 95 >(


الي للجرعة فقط. أما الدليل األهم بين استقرارية الُعدة الجديدة هو المحافظة على التجمع الع
%) 2.80%) ، مع ظهور نسبة ضئيلة جداً في الكبد (97.50 – 92.15اإلشعاعية في الرئتين (


يوم) وظهور نسب أقل في بقية أعضاء الجسم األخرى ، ال تؤثر إطالقاً  240في نهاية المدة (
 Lungعلى كفاءة التصوير والتشخيص تحت جهاز التصوير الومضائي الرئوي اإلروائي (


scanning under Gamma camera . ( 







 ) 2جدول رقم (


العالقة بين العمر المخزني والنسبة المئوية لتوسيم الُعدة مع التوزيع الحياتي لها خالل فترة 
 ) من الزرق10minزمنية ثابتة (


نتائج التحاليل  
 نتائج التوزيع الحياتي الراديوكيميائية


Shelf life 


/day 


% C* 
+  


% R* 


%  


F* 


% 
BI. 


% Li. %  


Lu. 


% Sp. % 


 St. 


% 


 In. 


% Ki. % Ta. % 
Car. 


7 98.97 1.03 0.50 0.06 97.23 0.02 0.03 0.06 0.20 0.9 1.0 


14 99.08 0.92          


80 99.02 0.98 0.52 0.54 95.39 0.05 0.36 1.00 0.49 0.49 1.23 


100 98.20 1.80 0.60 0.66 93.66 0.12 0.90 1.52 0.61 0.45 1.48 


240 98.88 1.12 1.4 2.80 92.17 0.07 0.23 0.52 0.52 0.29 2.00 


270 99.25 0.75          


R* = Reduced Hydrolyzed Form of 99mTc.  , F* = Free pertechnetate (Na 99mTc O4). 


C* = 99mTc-MAA complex.   


BI. = Blood    Li. = Liver   Lu. = Lungs 


Sp. = Spleen    St. = Stomach  In. = Intestine  


KI. = Kidneys   Ta. = Tail Car. = Carcass 
 


إن التطابق والتشابه للنتائج المستحصلة والمتميزة للُعدة المبتكرة مع ما منشور عنها في المقاالت 
، قد أكدتها 20]،  15-11، 8، 7  [العلمية العالمية للُعدد األجنبية المختبرية واإلنتاجية  







رات السيطرة النوعية (حسب الشروط الدستورية العالمية) التي أثبتت صالحيتها لالستخدام اختبا
 البشري وكفائتها في التشخيص الطبي.


 االستنتاجات :


ملغم البومين مصل  0.8إمكانية إنتاج ُعدة طبية مجفدة بطريقة مبتكرة وبصيغة جديدة من -1
 ملغم كلوريد الصوديوم  14.6ملغم أوكسيد القصدير ،  0.025الدم البشري ، 


م 99-ملغم يولي أثيلين كاليكول وبمواصفات دستورية توسم بنظير التكيشيوم 0.16و 
 وتستخدم في تخطيط الرئتين.


الحصول وألول مرة لمادة طبية وهي البولي أثيلين كاليكول يمكن استخدامها كمادة مثبتة  -2
 الستقرارية توزيع الحجم الدقائقي.


 م 99-دة المجفدة المبتكرة بنسبة توسيم عالية جداً بنظير التنكيشيومتتميز العُ  -3
 ساعات) مناسبة جداً ألغراض التشخيص الطبي. 6%) لفترة طويلة (95 >(


تتميز الُعدة المجفدة المبتكرة الجديدة بثبات النسبة العالية لتجمع الجرعة اإلشعاعية في  -4
 الرئتين ولفترة ستة أشهر.


أشهر) مقارنة مع الُعدد األجنبية  8دة المجفدة المبتكرة بعمر مخزني طويل نسبياً (تتميز العُ  -5
 أشهر)، وكما مثبت في تعليمات استعمال الُعدة.4وخاصة ُعدة شركة أمرشام (


اجتياز الُعدة المبتكرة لجميع اختبارات السيطرة النوعية حسب الشروط الدستورية العالمية  -6
 أكدت صالحيتها لالستخدام البشري وكفائتها في التشخيص الطبي.ولوجبات إنتاجية عديدة 
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 الملخص


لدراسة تاثير الزرع االيوني  EISفي هذه الدراسة تم إستخدام تقانة مطيافية الممانعة الكهروكيميائية 


تحت ظروف مشابهة للجسم البشري .لقد تم زرع  Ti-6Al-7Nbعلى سلوك التآكل لسبيكة  +Nللنتروجين 


وبجرع أيونية مختلفة  keV 100بطاقة  Ti-6Al-7Nb أيون النتروجين على سطوح ملساء من سبيكة 


-Grenoble)وباستخدام مسرع االيونات نوع    2أيون/سم3x1017 الى 2أيون/سم 1x1016تتراوح بين 


France) J-15 SAMES, 150 kV )     أجريت مطيافية الممانعة الكهروكيميائية في محلول رنكر. 


محلول مشابه لمحلول الجسم البشري) لغرض فهم سلوك التآكل لغشاء السلبية بعد الزرع االيوني 


للنتروجين. لقد تم أجراء إختبارات مطيافية الممانعة الكهروكيميائية عند جهد الدائرة المفتوحة قبل وبعد 


ين فإن طيف الممانعة االستقطاب. لقد أظهرت الدراسة إن من بين جميع العينات التي زرعت بالنتروج


أظهرت سلوك سعوي خالص لالغشية الرقيقة. لقد  2أيون/سم2.5x1017 الكهربائية للعينة المزروعة بجرعة 


اظهرت مخططات بودي ونكوست بوضوح أستقراية والتصاقية عالية لغشاء السلبية بعد الزرع. لقد وجد 


له تأثير ضار من وجهة النظر    2ن/سمأيو 3x1017 من خالل الدراسة بأن النتروجين المزروع بجرعة 


الكهروكيميائية وربما يعزى ذلك الى الحجم الكبير لرواسب  لنتريد التيتانيوم أو لظهور نتريدات الكاربون 


 التي تكونت أثناء زرع أيون النتروجين.


   


Abstract 


In the present investigation, (EIS) was used to study the effect of N+ ion 
implantation on corrosion behavior of Ti-6Al-7Nb alloy under simulated human 
body condition. Nitrogen ion was implanted on Ti-6Al-7Nb alloy at energy of 100 
and using a 150 keV accelerator at different doses ranging from 1x1016 to 3x1017 
ions/cm2. EIS studies in Ringer's solution have been carried out in order to 







understand the corrosion and passivation kinetics after N+ ion implantation. The 
electrochemical impedance tests were carried out at open circuit potential before 
and after polarization. Among all the implanted specimens the electrical 
impedance spectra of the specimen implanted with dose of 2.5x1017 N+ ions/cm2 
exhibits a purely capacitive behavior characteristic of thin films. Nyquist and 
Bode plots shows clearly the adherent and stable passive film formed 
after implantation. Nitrogen ion implantation dose of 3x1017ions/cm2 was 
found to be detrimental from the electrochemical point of view and this 
may be due to the large size of titanium nitride precipitates and /or 
appearance of the carbonitrides formed during nitrogen ion implantation. 


1. Introduction 


The use of artificial body implants is rising in rapidly and at present 
titanium and its alloys seems to be well established systems for heavy 
load-bearing skeletal implants, such as artificial tooth roots or joint 
endoprostheses [1]. It is widely used for making orthopedic implant 
devices as it can form a stable passivating surface in the biomedium that 
is compatible with the tissue surroundings. Titanium is well known for its 
high corrosion resistance due to the instant formation of an inert oxide 
surface layer with n-type semiconducting characteristics [2, 3]. This has 
given titanium a reputation of being a biocompatible material compared 
to other conventional implant materials [4]. Similar to titanium, two-
phase alloy like Ti-6Al-4V develops a passivating oxide film, which is 
biocompatible. The passive film consists of TiO2 as the major component 
along with Al and V oxides. It is important to note that the recent 
research work led to the conclusion that vanadium is toxic to the human 
body and it can accumulate in kidneys, lever and bone [5]. These 
drawbacks of Ti-6Al-4V alloy have lead to the development of new 







titanium alloys without vanadium such as Ti-6Al-7Nb and Ti-5Al-2.5Fe 
[6]. Ti-6Al-7Nb was developed in Europe in the 1980s to be used for 
implant instruments such as artificial hip joints, artificial elbow joints etc. 
Recently, this alloy is attempted to be used in dental field, for example, 
for not only dental implants but also for denture bases, crowns, clasps, 
etc. which are produced mainly by dental precision casting method. The 
present research on titanium biomaterials is focused on the generation 
of new alloys or surface modification of the conventional one by surface 
modification methods. It has been suggested that further designs of 
implants and endoprosthesis should be focused on the use of a new 
generation of biocompatible, corrosion and wear resistant materials or 
materials currently used but modified by surface engineering processes 
to increase corrosion resistance and improve tissue response [7]. Surface 
modification by ion implantation is considered as a versatile technique, 
to modify the surface for improving corrosion resistance [8], wear 
resistance as well as mechanical properties [9, 10]. Nitrogen ion 
implantation on the Ti-6Al-4V and Ti-5Al-2.5Fe alloys at different doses 
and energies influencing the corrosion resistance in the simulated body 
fluid has already been reported [8,11,12,13]. Earlier investigations [14, 
15] using XPS and SIMS indicated that nitrogen ion implantation 
significantly reduced the concentration of Al , V and Nb at the surface for 
the passivated-implanted Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb alloys. In addition, 
nitrogen ion implantation should reduce the incorporation of Al and Nb 
in the passive film, and further enhance the corrosion resistance and 
biocompatibility. Nitrogen was reported to be present in the solid 
solution in the elemental state, and also as oxynitrides [16,17]. It has 
been reported that during passivation high, concentration of oxynitrides 
were formed in the nitrogen ion implanted specimens, which 







significantly enhanced the stability of the passive film against metal 
dissolution [12,15]. It has been reported that the surface oxide film on 
titanium and its alloys in bio-environment and its stability play an 
important role in the understanding of titanium implant corrosion 
resistance [18]. Electrochemical Impedance Spectroscopy EIS provides very 
detailed data on the effectiveness of a thin film over a relatively small area. The 
EIS can indicate the presence and the rate of corrosion. Thus, the EIS technique 
provides very detailed data on a localized basis that can be used to predict the 
effectiveness of the film over time and to quantify the actual effectiveness at 
various times. 


The present study is undertaken to study the effect of N+ ion 
implantation on the impedance, capacitance and resistance of the 
corroded Ti-6Al-7Nb alloy surfaces under simulated body fluid condition 
using electrochemical impedance spectroscopy (EIS).  


2. Experimental Work 


2.1. Materials   


Specimens 10 mm dia and 4 mm thick were cut from Ti-6Al-7Nb plates 
prepared by Defense Metallurgical Research Laboratories-India (DMRL). 
The edges of the specimens were grounded up to 80 grit SiC paper to bring 
uniform shape. The shaped specimens were molded using epoxy resin. The 
molded specimens were further polished up to 1000 grit SiC emery paper. 
Final polishing was done with three steps of alpha alumina 1µm, 0.3µm 
and 0.05µm. The specimens were degreased with trichloroethylene 
followed by ultrasonic cleaning with deionized water. To determine the 
contents of all major and minor alloying elements, chemical analysis, was 
done on specimens taken from the alloy using Atomic Absorption 







Spectroscopy (AAS/IL 751 Instrumentation Laboratories/ USA) and 
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS/ELAN 250/SCEX/ 
CANADA). 22 mg of each specimen was weighed and 10 ml of 1:1 H2SO4 
(by volume) was added and heated to dissolve the specimens. The solution 
was made up to 25 ml in a standard flask by the addition of 5% (by volume) 
of H2SO4. Using the similar procedure, blank acid specimen was prepared. 
Al and Fe were determined by AAS whereas Nb, Mo and Ta were 
determined by ICP-MS.  Table 1 shows the chemical composition of Ti-6Al-
7Nb alloy. 


Table.1 Chemical Composition of the Ti-6Al-7Nb alloy 


Element 


Al Nb Ta Fe Mo Ti 


wt% 5.8 6.97 0.001 0.12 0.007 Balance 


2.2.   Nitrogen ion implantation    


Nitrogen ion was implanted on the finished specimens using a TAM 
SAMES, 150 keV particle accelerator (Particle Incidence Facilities PIF 
laboratories, Indirha Gandhi Center For Atomic Research, IGCAR, India) for 
different doses. The implantation was carried out at 100 keV (1 
eV=1.602x10-19 J), at five different doses namely, 1x10165x1016, 1x1017, 
2.5x1017 and 3x1017  ions/cm2. The beam current was kept below 2 μA to 
maintain the specimen temperature below 313 K. During the implantation, 
the vacuum at the target chamber was maintained below 1 x 10-7mbar.  


2.3 Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Studies 


Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) measurements at OCP 
condition in Ringer`s solution (9 g/l NaCl, 0.43g/l KCl, 0.2 g/l NaHCO3, 0.24 







g/l CaCl2) were carried out at standard six necks electrochemical cell. A 
Solartron make 1255 HF frequency response analyzer (FRA) and SI 1287 
potentiostat/glvanostat electrochemical interface controlled by 
commercial software program Zplot, version 1.2, (C) 1994, Scribner 
Associated, Inc., were used to control the electrode potential 
potentiostatically and apply the AC perturbation signal. The data was 
plotted and analysed using Zview software version 2.4a, (C) 2000, Scribner 
Associated, Inc. The impedance parameters Z , polarization resistance Rp 
and capacitance C were calculated using Zview to understand the corrosion 
and passivation kinetics. The electrochemical impedance tests were carried 
out at open circuit potential before and after polarization in order to 
characterize the corrosion resistance due to the changes occurring in the 
implanted specimens before and after corrosion attack. The impedance 
spectra before polarization were recorded at the OCP after immersion in 
Ringer’s solution for an hour. The spectra after polarization were recorded 
at OCP after cyclic polarization experiment was completed. The 
measurements were carried out by superimposing an AC voltage of 10 mV 
amplitude with the frequency range from 0.1 Hz to 20 kHz. Nyquist and 
Bode plots were obtained for the specimens immersed in the test solution 
up to a period of 95 hours. 


2.4 Secondary Ion Mass Spectroscopy SIMS 


Secondary Ion Mass Spectroscopy SIMS studies have been carried out on 
the nitrogen ion implanted and implanted-passivated Ti-6Al-7Nb alloys 
specimens. CAMECA, IMS-4f instrument was used in this study. The 
primary Cs+ micro beam of 5.5 keV energy and 40 nA beam current was 
rastered over an area of 250 µm x 250 µm on the specimens surface. The 







secondary ion species analyzed are TiCs+, AlCs+, NbCs+, NCs+, CCs+ and 
OCs+. 


3. Results and Discussion  


The Nyquist and Bode plots were periodically obtained for both the un-
implanted and implanted Ti-6Al-7Nb alloy specimens. They are developed 
at an AC voltage of 10 mV amplitude with the frequency ranging from 0.1 
Hz to 20 kHz at a constant time of 3 minutes, before and after polarization 
in Ringers solution (Figures 1 and 2).  


 







    


 







Figure 1: Nyquist (a) and Bode (b) plots of the un-implanted and N+ ion 
implanted Ti-6Al-7Nb alloy at different doses and constant energy of 100 keV in 
Ringer's solution before polarization. 


 







Figure 2: Nyquist (a) and Bode (b) plots of the un-implanted and N+ ion 
implanted Ti-6Al-7Nb alloy at different doses and constant energy of 100 keV in 
Ringer's solution after polarization. 


 


.Table 2: Impedance parameters of un-implanted and N+ ion implanted Ti-6Al-7Nb 
alloy at different doses of implantation, before and after immersion in Ringer’s 
solution. 


 


Before polarization 


Implantation Dose 
Ions/cm2 


Total impedance  
Z  x 105 


Polarization 
resistance 


Rp x106   (ohms) 


Capacitance 
C x 10-6 


(farads) 


Un-implanted 2.276 1.938 0.821 


1.0x1016 2.526 6.848 0.223 


5.0x1016 9.560 2.998 0.530 


1.0x1017 11.663 3.083 0.516 


2.5x1017 17.312 6.920 0.229 


3.0x1017 10.635 0.241 6.580 


After polarization 


Implantation Dose 
ions/cm2 


Total impedance  
Z  x 105 


Polarization 
resistance 


Rp x106    (ohms) 


Capacitance 
C x 10-6 


(farads) 


Un-implanted 3.594 1.862 0.854 







1.0x1016 4.840 1.611 0.987 


5.0x1016 3.884 2.027 0.784 


1.0x1017 3.565 1.359 1.171 


2.5x1017 2.805 2.139 0.743 


3.0x1017 1.429 0.081 19.645 


 


The lower Rp value (0.081x106ohms) indicates the less protective nature of 
the oxide film in the presence of chloride ions and the results obtained 
were complimentary to those obtained by OCP-time and cyclic polarization 
studies [19]. Impedance results after polarization showed a decrease in 
polarization resistance of the un-implanted as well as the implanted 
specimens. This decrease could be attributed to the corrosion attack in the 
modified layer. There was a significant decrease in the total impedance Z 
, for the specimens implanted with higher doses. The specimen implanted 
with dose of 3x1017 N+ ions/cm2 shows decrease in polarization resistance 
(0.2418 x 106 to 0.081 x 106 ohms) accompanied by sharp increase in 
capacitance value from (6.580 x 106 to 19.645 x 106 F). The results after 
polarization shows marginal decrease in the values of Rp obtained for the 
specimen, N+ ion implanted with dose of 5x1016 N+ ions/cm2 compare to 
the values before polarization. This could be attributed to the formation of 
thick passive film of titanium oxides and the incorporation of free nitrogen 
in this film. This leads to the formation of oxynitrides which can prevent 
the penetration of active ions like chloride into the subsurface layer 
(modified layer), from where the ions can electrochemically react at the 
interface between the modified surfaces and attack the base material. It 
can be seen from the impedance data presented in Figure 3 that most of 







the specimens implanted with medium doses and immersed 95 hours in 
Ringer’s solution exhibits capacitive behavior over a relatively wide 
frequency region, which is the typical behavior of passive systems. 


 


Figure 3: Nyquist (a) and Bode (b) plots of the un-implanted and N+ ion 
implanted Ti-6Al-7Nb alloy at different doses and constant energy of 100 keV 
after 95 hours of immersion in Ringer's solution. 


 


On comparing the plots it is seen that the impedance response evolves 
with time. There is little difference in high and medium frequency region, 
but there exists a significant difference in the response at lower 
frequencies and this due to the diffusion processes. The presence of a 
diffusion element can be seen more clearly from the data presented in 
Figure 3a, where the impedance data are presented on a Nyquist plot. The 







low frequency data, which appears as a line drawn at an angle of 45o, is 
indicative of diffusion processes across the dual oxide layer on the 
specimens, and it also indicates the nature of passive layer of the N+ ion 
implanted Ti-6Al-7Nb that varies with time. Among all the implanted 
specimens the electrical impedance spectra of the specimen implanted 
with dose of 2.5x1017 N+ ions/cm2 exhibits a purely capacitive behavior 
characteristic of thin films, with a nearly 90o phase shift over wide range of 
frequency (0.1 Hz to ~ 60Hz) of Bode plot (Figure 3b) and Z ≈ 0.1 to 0.7 
MΩ. This capacitive behavior could show a vertical straight line in the 
Nyquist plot (Figure 3a). Total impedance Z , polarization resistance (Rp) 
and the capacitance values were obtained from the Nyquist and Bode 
plots of specimens implanted at an energy of 100 keV for as immersed , 
20, 45, 75 and 95 hours immersion in Ringer’s solution. It can be 
observed from Figure 4a that the polarization resistance of the 
specimens with doses other than 2.5x1017 N+ ions/cm2 showed 
marginally lower values as the immersion period progressed with 
respect to un-implanted specimen. Furthermore the specimen with dose 
2.5x1017 N+ ions/cm2 shows nearly an increase of one order. The same 
specimen also showed a considerable decrease in capacitance values 
compared to specimens with other doses (Figure 4b). 







 


 


Figure 4: Electrochemical impedance parameters of Ti-6Al-7Nb alloy implanted 
with five different doses of N+ at an energy of 100 keV and immersed in Ringers 
solution, (a) Polarization resistance versus immersion time; (b) Capacitance 
versus immersion time. 







The marginal decrease in total impedance Z and polarization resistance 
of the other implanted specimens could be associated with chloride and 
water penetration into the implanted layer, and the subsequent 
electrochemical reactions at the passive film implanted layer interface 
[20]. The Nyquist and Bode plots of the specimen implanted with dose of 
2.5x1017 N+ ions/cm2 shows adherent and stable passive film when 
immersed for various time intervals (Figure 5a and 5b). The impedance 
spectra obtained from the specimen N+ ion implanted with the dose of 
2.5x1017 ions/cm2 and immersed in Ringer's solution for 95 hours (Figure 
5b) were modeled by fitting the data with an equivalent circuit. This EC 
was selected after testing number of different electrical circuit models 
found in Zview software version 2.4a, (C) 2000. Figure 6 shows the (EC) 
includes the solution resistance, the passive film resistance (Rp) as well 
as the constant phase element (CPE). CPE is defined by two values CPE-T 
and CPE-P and often used in a model in place of capacitor to compensate 
for non-homogeneity in the system; a rough or porous surface can cause 
double-layer capacitance to appear as a constant phase element with a 
CPE-P value between 0.9 and 1. From the proposed EC the outer layer 
parameters such as the capacitance CPE-T and CPE-P were found to be 
2.7x10-6 and 0.939 farad respectively where as the resistances Rs and Rp 


were 82 kΩ.cm-2and 3.35x106 Ω.cm-2. As CPE-P was found to be ~ 1, then 
the equation is identical to that of capacitor. This capacitor are clearly 
seen from the ~ 90o phase angle for the specimen N+ ion implanted with 
dose of 2.5x1017 ions/cm2 (Fig.5b).  







 







Figure 5: Nyquist (a) and Bode (b) plots of the Ti-6Al-7Nb alloy N+ ion implanted 
with dose  of 2x1017 ions/cm2 and energy of 100 keV and various time intervals 
of immersion in Ringer's solution after polarization.  


 


Figure 6: Equivalent circuit (Tow- layer model) obtained from fitting and 
simulation of Bode plot of Fig. 5a. Rs: solution resistance, CPE: constant phase 
element. 


 


The SIMS depth profiles of the unpassivated nitrogen ion implanted Ti-
6Al-7Nb alloy at dose of 2.5x1017 ions/cm2 are shown in Figure 7a. SIMS 
clearly shows the formation of plateau profiles of the matrix elements. 
Figure 7b shows the 2.5x1017 ions/cm2 implanted–passivated specimen 
concentration depth profiles of the various matrix and implanted-
reacted elements from which the chemical changes in the modified sub-
surface layers have occurred. The modification is due to the 
incorporation of nitrogen in the passive film that block the kink sites on 
the surface by formation of oxynitrides along with the oxides to prevent 
further dissolution. Near the surface, the concentrations of N and O are 
very high which indicates the presence of titanium oxide phases. 







 


 







Figure 7: Elemental depth profiles for Ti-6Al-7Nb alloy acquired by Secondary 
Ion Mass Spectrometry: processed for the specimen implanted at dose of 
2.5x1017 N+ ions/cm2: (a) unpassivated and (b) passivated 


 


4. Conclusions 


The results obtained from EIS studies suggest that Ti-6Al-7Nb specimens 
implanted at 100 keV, with a dose of 2.5x1017 ions/cm2, have improved 
corrosion behavior. These improvements can be seen from the low 
capacitance and high polarization resistance during 95 hours of 
immersion in Ringer’s solution. Nyquist and Bode plots in (Figure 5) 
shows clearly the adherent and stable passive film formed after 
implantation. Nitrogen ion implantation dose of 3x1017ions/cm2 was found 
to be detrimental from the electrochemical point of view and this may be 
due to the large size of titanium nitride precipitates and /or appearance of 
the carbonitrides formed during nitrogen ion implantation. In addition, this 
specimen shows decrease in polarization resistance (0.2418x106 to 
0.081x106 ohms) accompanied by sharp increase in capacitance value from 
(6.580x106 to 19.645x106 F). Hence it may conclude that nitrogen ion 
implanted with dose of 2.5x1017 N+ ions/cm2 can be used for surface 
modification of Ti-6Al-7Nb alloy for medical applications. It is very clear 
from the results of the present investigations that nitrogen ion 
implantation enhanced the corrosion resistance. Thus, nitrogen ion 
implantation can be considered as a method to enhance the corrosion 
resistance of Ti-6Al-7Nb alloy.  
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 .  قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة المرقب.3  


 الخالصــة
ُعِرضت عمليات المعالجة بإستخدام أشعة جاما على نطاق تجاري واسع لتكون وسائل فاعلة  


ن البوليميرات المختلفة. تمتلك عمليات التفاعل للربط لتحسين خصائص اإلستخدام النهائي للعديد م


التقاطعي ، الهدم ، والربط على البوليميرات الناشئة بواسطة أشعة جاما العديد ِمن التطبيقات المفيدة في 


المواد البالستيكية، المطاطية, اللدائينية الحيوية ومواد بوليميرية أخرى. تم إستغالل جرعات منخفضة من 


بالربط التقاطعي للبولي فينيل الكحولي ” Hydrogel“جاما لتحضير ما يسمى الهالم المتميؤ إشعاعات 


بواسطة إشعاعات جاما في وجود حمض البولي أكريليك في وسط مائي في الهواء. تميز مستحضر 


كمعامل من ” Gelation Fraction“" بحساب النسبة المئوية من جزء التجلل Hydrogelالهالم المتميؤ "


الجرعة اإلجمالية وقياس اإلنتفاخ. تم في هذا العمل تقييم الظروف المثلى التي تؤدي الى النسبة المئوية 


) بتزايد كمية حمض Qالقصوى الخاصة بجزء التجلل. لوحظ إنخفاض في النسبة القصوى لإلنتفاخ (% 


الهالم المتميؤ كناقل  البولي أكريليك في عملية تغذية مكونات المنظومة المستحضرة. ُأختبرت منظومة


 للدواء ووجد أن تلميحات تحرير الدواء  تعتمد على التركيب الكيميائي للهالم المتميؤ.


   


Abstract 
 


Gamma radiation processing has been demonstrated on a large 
commercial scale to be a very effective means of improving end-use properties 
of various polymers. The reactions of crosslinking, degradation and grafting on 
polymers initiated by γ- radiation have found many useful applications in 
plastic, rubber, biopolymer and other polymeric materials. Low dose gamma 
radiation has been utilized to synthesis a hydrogel by γ-ray crosslinking of 
polyvinyl alcohol in the presence of polyacrylic acid in aqueous medium in air. 







The prepared hydrogel was characterized by calculation of the percentage of 
gelation fraction as a function of total dose and swelling measurements. 
Optimum conditions leading to maximum percentage of gelation fraction have 
been evaluated. The maximum swelling (%Q) decreased with increased the 
amount of polyacrylic acid in the feed composition. The produced hydrogel was 
tested as drug carrier and release profile of the drug was found to be 
dependent on the chemical composition of the hydrogel.   


ntroduction 
Gamma radiation processing has been demonstrated on a large commercial 
scale to be a very effective means of improving end-use properties of various 
polymers. The main irradiating source of gamma rays emitted from radioactive 
isotopes such as cobalt 60. The radiation processing of polymers involves 
subjecting the polymers to the source prior to modifications. There are three 
fundamental reaction processes that are the results of this process: (1) 
crosslinking, where polymer chains are joined and a network is formed; (2) 
degradation, where the molecular weight of the polymer is reduced through 
chain scissioning; and (3) grafting, where a new monomer is polymerized and 
grafted onto the polymer backbone. Application of radiation in polymer 
industry has been reviewed and these reactions on polymers initiated by γ- 
radiation have found many useful applications in plastic, rubber and 
biopolymers industries [1]. 


Polymeric hydrogels are well known as networks of hydrophilic polymers, 
which can absorb a significant amount of water (> 20% of their dry mass) 
without dissolving or losing their structural integrity [2]. They can be prepared 
by various methods such as γ-irradiation (60Co) crosslinking of water-soluble 
polymers [3,4] or UV irradiation [5] and chemical crosslinking [6]. Radiation 
processing has many advantages over other conventional methods. In radiation 
processing, no catalysts or additives are needed to initiate the reaction. The 
advantages of the gamma radiation method are relatively simple, and 







moreover, the degree of crosslinking and grafting, which strongly determines 
the extent of swelling in hydrogels, which can be controlled easily by varying 
the absorbed dose. Therefore, this method is found to be very useful in 
preparing hydrogels for medical applications, where even a small 
contamination is undesirable [7].  


Some polymers that can form hydrogels are polyvinyl alcohol (PVA), 
polyacrylamide (PAAm), polyvinyl-pyrrolidone (PVP), polyethylene oxide (PEO) 
and methyl cellulose (MC). The hydrogels have been proposed for many 
applications such as controlled delivery of medicinal drugs, wound dressing, 
artificial muscles, sensor systems, and bio-separations [8,9]. That was due to 
their good biocompatibility, stimuli responsive properties and water 
permeation properties, and because of the possibility of synthesizing materials 
with a broad spectrum of micro-morphologies and specific properties [10]. 
Drug delivery systems of peptides, proteins and other drugs to the 
gastrointestinal is one of the most challenging issues in the last few decade, 
and thus, under much investigation [11]. There are many problems in 
traditional administration of drug uptake, including the side effect and the cost 
of undesirable concentration in the blood stream. Certain hydrogels may 
overcome some of these problems by appropriate molecular design or 
formulation approaches. In drug carrier systems, the drug release can be 
controlled by swelling, solubility or biodegradation of the polymer. The swelling 
of hydrogel is the most important property, which is influence, the other 
properties and reflect its application. This was dependent on several 
parameters such as hydrophilicity, degree of crosslinking and swelling media. 
Beside, the properties of the irradiated polymer dependent on certain 
parameters such as dose rate and time of irradiation. This work reports our 
attempt on application for radiation processing of polymers in the synthesis of 
hydrogel from polyvinyl alcohol and polyacrylic acid as drug carrier system. It 
focuses on release profile of drug from the produced hydrogel. 







Experimental 
 


I- Materials 
Pure polyvinyl alcohol (PVA) of high weight average molecular weight was 
purchased from Riedel, Germany. Polyacrylic acid (PAAc) of ≈ 500000-1000000 
viscosity average molecular weight was obtained from Fluka Chemica, 
Switzerland. All the reactions were carried out in aqueous medium using 
distilled water. 60Co was used as the γ-ray source for irradiation in air. 


 


II- Preparation of PVA/PAAc hydrogel  
The preparation and swelling behavior of the hydrogel in this work was 
reported elsewhere [12]. The details are: a solution of PVA was prepared by 
dissolving 6 g of PVA granules in certain amount of distilled water in a conical 
flask heated to 90 oC. An amount of PAAc based on the weight ratio of PVA was 
then added into the PVA solution and stirring until complete clear solution was 
obtained. The temperature of the mixture was brought to room temperature. 
The mixture was poured into the test tube of 14.33 mm diameter. The oxygen 
in the solution was not eliminated from the test tube. The test tube was 
exposed to γ-ray emitted from 60Co source in order to crosslink the PVA and 
PAAc solution. The dose rate was 10 Gy/h. After irradiation, the test tube was 
removed from gamma chamber and the crosslinked polymer hydrogel was 
extracted. The hydrogel was cut in to pellets of 1 cm length. To extract 
unreacted polymers, each pellet was soaked in 200 ml of distilled water. The 
hydrogel sample was kept in distilled water, occasionally shaken and distilled 
water was replaced every 24 h for a week. The insoluble part of the hydrogel 
made up of only the crosslinked hydrogel was dried at ambient for 48 h and in 
oven at 60 oC until constant weight was obtained. The polyacrylic acid weight 
ratio in the feed composition was varied from 0-50%. 







III- Calculation of Gelation fraction 
The percentage of gelation fraction (fg) was calculated based on dry weight of 
insoluble part of hydrogel (Wd) and initial weight of starting polymers (Wo) 
using the following equation [13].  
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IV- Measurement of swelling characteristics 
Swelling behavior was examined for PVA and PVA-PAAc hydrogels in distilled 
water, salt solution of different concentrations and pH buffer solutions. The 
percentage of swelling (%Q) was calculated using the following equation [14]: 
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V- Drug model loading 
In this experimental, magnesium sulfate (MgSO4) as drug model was dissolved 
in di-ionized water to prepare solution of different concentrations (0.01, 0.05 
and 0.1 M). Loading was accomplished by soaking the hydrogel samples for 72 
h in the slat solutions (20 ml) at ambient temperature. After that, the samples 
were extracted and  surface cleaned using laboratory tissue to remove the 
remaining salt from their surface. The MgSO4-loaded hydrogels were dried at 
ambient temperature for several days and then at 60 oC until constant weight 
was achieved. 







VI- Drug release experiments 
Release experiment was performed by placing the dry gel pellet containing the 
drug in a beaker filled with de-ionized water at 37 ± oC. The volume of water in 
the beaker was 200 ml and the stirring rate was constant. Microprocessor 
Conductivity Meter GENWAY determined the salt released. A conductive 
electrode was placed in the middle of solution and connected to the 
conductivity meter. Initial conductivity of de-ionized water was recorded 
before the introduction of loaded dry gel sample into the beaker. The 
conductivity of the solution under steady stirring was recorded at different 
intervals of times. Prior to release measurements, the conductivity meter was 
calibrated over a wide range concentration of MgSO4 solution at 37 ± 1 oC. The 
amount of salt released at any selected time (Mt) was calculated from the 
calibration curve. The maximum weight available for release (M∞) was 
determined in the same way as Mt after 24 hr. The fractional salt released (Ft), 
release profile, was then calculated from the following formula [15]: 
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Results and discussion 
 


When polymer solution is subjected to ionizing radiation, reactive intermediate 
centers on polymer backbone are formed, thereby initiating various chemical 
reactions. This can result from direct action of radiation on the polymer chains 
and from indirect effect (reaction of the intermediates generated in water with 
polymer molecules) [16]. Since the fraction of energy absorbed by each 
component of the polymer-water system is proportional to its electron 
fraction, which can be well approximated by the weight fraction, in dilute and 
moderately concentrated polymer solutions the indirect effect dominates. The 







input of the two effects to the yield of polymer radicals is usually even more 
shifted to the indirect effect than it results from the weight fraction, since the 
yield of radicals in water is, in general, higher than in pure polymer itself. 
Polyvinyl alcohol on irradiation yields α-hydroxyl alkyl radical which has been 
investigated [17,18]. The generated radicals on polymer backbones approach 
each other and covalent bonds between polymer chains is formed as a result 
crosslinking occurred. The polyvinyl alcohol chains may reacts with its own 
chains and/or with polyacrylic acid chains producing interpenetrating polymer 
network. The polymers weight ratios were varied in the feed composition.  


Fig. 1 shows the gelation fraction of the polyvinyl alcohol (PVA) hydrogel as a 
function of the irradiation dose at low dose rate. As the irradiation dose 
increased to 30 Gy, the value of fg increased but with further increase of the 
irradiation dose. The increase in the value of fg could be attributed to increase 
in the generation of free radicals; as a result more crosslink junctions are 
formed. The irradiation of the polymer solution was the optimum at 3 hr under 
the experimental conditions. Polyacrylic acid was introduced into PVA solution 
at different weight ratios. Table I presents the effect of chemical composition 
of the polymers solution on the gelation fraction at constant irradiation dose 
and the maximum swelling in distilled water. As the weight ratio of polyacrylic 
acid in the feed composition increased to 34%, the fg value increased and 
decreased when the weight ratio of polyacrylic acid was increased to 50%. The 
maximum water absorption was achieved after 3 day swelling and the hydrogel 
of low PVA exhibits low maximum hydration (see Table I). The decrease in the 
value of %Q for the 34% polyacrylic acid in the feed composition may be 
attributed to highly crosslinked hydrogels which form a tighter structure and 
less swell compared to the hydrogels prepared from PVA. Crosslinking hinders 
the mobility of the polymer chain, hence it lowers the swelling ratio. Polyacrylic 
acid can be effectively crosslinked by gamma irradiation without any additives, 
provided that the irradiation is performed in acidic solution (pH 2) so that most 
of the carboxylate groups are protonated [19]. This could be explained the low 







percentage of gelation fraction and swelling capacity for the 50:50 weight 
ratios. 


 


 


Fig. 1. Effect of total dose on the percentage of gelation fraction. 


 


Table I. The calculated percentage of gelation fraction the percentage of 


swelling of the produced hydrogel in distilled water. 


Weight ratio (%) 


PVA:PAAc 


fg %Q 


100:0 


66:34 


84 


96 


265 


170 







50:50 46 84 


 


The scope of the present study was the synthesis and the evaluation of 
the produced hydrogel in order to assess their potential to serve as drug carrier 
system and MgSO4 was used as water-soluble drug model. The chemical 
structure of a hydrogel can be modified to obtain a product with certain 
properties. In this sense, crosslinking of two polymers was used and effect of 
loading the drug model from different concentrations was studied. Figure 2 
shows the release profile of the drug model from the hydrogels loaded from 
0.01 M drug concentrations. It can be seen that all the hydrogels demonstrated 
more prolonged release profiles and it was also noted that the release was fast 
from the sample prepared from 100% and 66% PVA during gamma crosslinking. 
Only about 14% of trapped drug was released at 8 hr. Furthermore, an 
increasing in the weight ratio of polyacrylic acid during crosslinking tends to 
reduce the release profile.  


Figure 3 presents the release profile from the hydrogels loaded from 0.05 M 
MgSO4. Its clear that the release from profile from the hydrogel prepared from 
100% PVA is faster than the other samples. The profile from the sample 
prepared from 66% PVA drops as the concentration of drug during loading 
process was increased to 0.05 M. A continuous reduction in the release profile 
from 66% PVA hydrogel was observed when the concentration of drug model is 
increased to 0.1 M concentration (see Figure 4). The lower release from the 
hydrogels samples prepared from polyvinyl alcohol and polyacrylic acid could 
be attributed to the low swelling capacity [12]. The initial fast release in the 
first stages maybe attributed to a diffusion of salt caused by rapid hydrogel 
swelling and also release of salt adsorbed towards the surfaces of hydrogel 
matrix [20]. The release at the other stages may be due to the diffusion of salt 
entrapped in bulk of the matrixes [20]. Generally, drug release from the 
network is swelling controlled, that is, the out-diffusion rate is a function of the 







extent of hydration [21,22]. Therefore, in this system, the result suggests that 
the drug releasing behaviors was controlled by the swelling behaviors and can 
be applied as a drug carrier system.  
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Fig. 2. Release profile from the hydrogels loadec d from 0.01 M MgSO4 [-◊-: 
100% PVA, -○-: 66% PVA, -∆-: 50% PVA]. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 3. Release profile from the hydrogels loaded from 0.05 M MgSO4 [-◊-: 100% 
PVA, -○-: 66% PVA, -∆-: 50% PVA]. 
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Fig. 4. Release profile from the hydrogels loaded from 0.1 M MgSO4 [-◊-: 100% 
PVA, -○-: 66% PVA, -∆-: 50% PVA]. 


Conclusion. 
 


Gamma-ray irradiation was successfully applied for the synthesis of the 
hydrogel composed from polyvinyl alcohol and polyacrylic acid in air. The 
general conclusions are:  


1- The optimum gelation fraction was obtained at 30 Gy total dose under 
the experimental condition. 


2- The equilibrium swelling was measured in distilled water and found 
dependent on the chemical composition. 
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3- Drug model was loaded into the hydrogel and release profile was 
studied. The release profile was decreased when the polyacrylic acid in 
the feed composition was increased. The release was slow down for 
the sample prepared from 66% polyvinyl alcohol when the 
concentration of drug model concentration during loading process was 
increased. The hydrogels could be applied for the release of water 
soluble drugs. 
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ABSTRACT 


 Production of radioactive iodine-131 & Tc-99m is based on thermal neutron-
induced (n, γ) reaction. The nuclear reaction is carried out at Tajoura research 
reactor utilizing low enriched uranium (LEU) as fuel. Known amounts of 
tellurium oxide (TeO2) and molybdenum oxide (MoO3) are irradiated 
continuously for 20 hours under a flux of 1x1014n/cm2.s. After cooling time, for 
such radioisotope (parent), the quality control results obtained for desired 
radio-nuclides which are separated through the chemical process carrying by 
Korean technology; qualitatively give good indications about the preliminary 
efficiency for both setups used.   
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 م بالتقنية الكورية99والتكنيسيوم 131-دراسة الكفاءة التمهيدية إلنتاج اليود 


 امحمد مسعود داود، الصادق يوسف المعروق


 مركز البحوث النووية، ادارة الكيمياء االشعاعية، قسم النظائر المشعة، وحدة االنتاج


 dawedzx@yahoo.com :اجوراء, البريد االلكترونىعنوان المراسلة: د. امحمد مسعود داود، مركز البحوث النووية ت      


 الملخص


 ,nللتفاعل ( المستحثة م المشعة يعتمد على النيوترونات الحرارية99والتكنيسيوم 131-إنتاج نظائر اليود


γ(أجـــرى هـــذا التفاعـــل بمركـــز بحـــوث تـــاجوراء المســـتخدم لليورانيـــوم مـــنخفض التخصـــيب ، حيـــث )LEU ( 


) قـد تـم تشـعيعها خــالل MoO3( ) واكسـيد الموليبـدنيومTeO2اكسـيد التيليريــوم(. كميـات معروفـة مـن كوقـود


سـاعة مـن زمـن التبريـد للنظـائر  24وبعـد    .1x1014n/cm2.sسـاعة متواصـلة تحـت فـيض نيـوترونى 20


لتلــك النظــائر أعطــت نتــائج مراقبــة الجــودة  االم،  تــم فصــل النظــائر المشــعة المرغــوب فيهــا كيميائيــا وقــد


 المستعملة.  جهزةحول الكفاءة التمهيدية لأل  ةجيد اتمؤشر  لوبةطلمالمشعة وا


 


 


 


 


 


 


 


 







INTRODUCTION 


Summary about required radioisotopes: 


   In order to attain sufficiently high yields of I-131 as well as to simplify the 
processing technology of the target, irradiation of tellurium can be 
recommended from point of view of experience. A wet method was earlier 
used for distillation of iodine; nowadays dry distillation becomes wide-spread 
due to the higher yields and lower amount of radioactive wastes. As an 
alternative way, extraction of iodine-131 from uranium fission products may 
also be considered. Since the uranium fission technology requires a rather 
complicated and expensive facility, the tellurium irradiation would be the 
proper method for isotope production. Dry distillation has been developed a 
round 1980 and I-131 has been manufactured by this method since that time 
[1].   


  Tajoura research center involved in the project of 131-production by dry 
distillation method since 1990 and the agency supported this project through 
training courses and Hungarian setup for production.  In figure-1, assembling of 
the Hungarian distillation equipment consists of a quartz bridge, alkaline 
collectors, and acidic washing vessel containing 40 ml. of 90% sulphuric acid, 
which applied role for capturing and oxidizing all forms of iodide-131 to free 
iodine, following the reaction: 


                     2IO3
- + 12H+   + 10 e-    =    I2 +      6H2O       (1) 


Then free iodine-131 pushed from the acid vessel towards the alkaline collector 
containing 0.1 M NaOH in which captured, reduced and then finalized as 
radioactive Na131I solution. 


                      I2    +   2e-     =       2I-                                                    (2) 


                      I2     +   2OH-    =        IO-   +   I-   +  H2O     (3) 







                      I-    +   Na+              Na 131I                           (4) 


 


 


(A)                                                (B) 


                Fig. 1(A, B):  dry distillation unit for 131 I production 


  Since 1950’s, the Mo – Tc generator was developed at Brookhaven National 
Laboratory (BNL) [2]. Without this development ready availability of 6h 99mTc 
would not have become reality. An important role that Tc-99m played in 
shaping the field of diagnostic nuclear medicine has been clearly established.  
The preeminence of Tc-99m as a medically useful radioisotope in turn is directly 
attributable. The relationship between 99mTc and its longer- lived parent 
radionuclide, Molybedenum-99 (99Mo) was responsible for directing studies in 
the development of generator system, which appears to provide the most 
convenient and economic method. A chromatographic generator, Sublimation 
generator and Solvent extraction generator are the three most commonly used 
methods to separate 99mTc from 99Mo [3]. 


   Choice of target materials in general:  
  To avoid misleading results, there are some general rules applicable for choice 







of target materials for particular production operations:    1- It is usual to select 
the most appropriate target materials after determining the   irradiation and 
production procedure. 
2- The target material can be solid, liquid, or gas 
3- The target form may be, commonly, a metal, metallic oxide, or other 
chemical compound suitable for nuclear reactor irradiations 


   (Physical and chemical stability becomes important if the target is a chemical 
compound). 
4- The target must contain the element to be transformed in reasonable 
concentration to produce high radioactivity yield and a pure radionuclide not 
contaminated with any other radioactivity.  
5- Target materials of sufficient chemical purity may be used. 


  Following the rules applicable for choice, selected oxides (Table-1) are the 
next choice as targets because of their stability and freedom from induced 
activities resulting from the nuclear reaction of oxygen, while the need for 
chemical processing must be considered. 


 


Table 1:  Selected target materials  


Target 
material 


Physical 
state 


Purity,  


Analytical grade 


Target 
nuclide 


Abundance of 
target nuclide , 
% 


Cross section, 
barns 


TeO2 Powder >99.9% 130Te 34  0.22 


 MoO3 powder >99.9% 98Mo 24 0.13 


 


 







Neutron activation: 


  The most common radioisotopes can be manufactured by neutron activation 
in a nuclear reactor. It is well known, when a prepared target undergoes 
neutron activation in nuclear reactor, the nuclear reaction takes place, 
therefore, it is very important to calculate the specific activities of 131 I and 99Mo 
produced, following the expressed equation(5)[4]: 


 


                       A = N x  σ x φ x S x D                         (5)       


    Where A is the activity expressed in decomposition per second 
   N–number of atoms of the nuclei activated   
   N = NA x  weight isotopic x abundance/ atomic weight 
   σ- Neutron capture cross section,  in barns 
   φ- Neutron flux of the reactor. in n/cm2. sec  
   s- Saturation factor, 1-e-λtirr.  Where, t is time of irradiation 


   D – Decay factor, e-λtc , where, tc is cooling time 


The relationship between the activity of mother (99Mo) and daughter 
generated by a column chromatography (99mTc) may be calculated by the next 
simplified formula- (6) [5]:  


 


                 A (99mTctheor.)  =   A/Mo (1-e -0.106t)              (6) 


 


  Where A(Mo) is the Mo activity at the time of the elution; and t the time in 
hours from the previous elution, A(99mTctheor.) theoretical, is the column’s 
content of 99mTc at the time of elution.  The formation of 99mTc from the decay 







of 99Mo and the formation of 131I from the decay of 131Te via–well known decay 
sequence are depicted in fig. 2. 


 


 


 


 


          (A)  Decay scheme of 99Mo [3]             (B) Decay scheme of 131Te[1] 


                                            Fig, 2: Decay sequence  


The present paper shows the quality control indications regarding preliminary 
efficiency study carried out by Korean technology for the production of 131I and 
99mTc radioisotopes as sodium iodide and sodium per-technetate solutions 
respectively.  


EXPERIMENTAL  


Part-1: 131I Production 


Target specification and preparation: 


  The target used in the production of iodine-131 is an analytical grade material 
of natural tellurium as tellurium dioxide obtained from fluka Inc. The chemical 
purity of the target supposes to be 99.9%. Tellurium dioxide powder should be 
melt at 760oC in the electric furnace for 8 hours to remove selenium oxide and 
heavy metals.  Carefully, the melted tellurium dioxide is poured on the Stainless 
steel panel to cool it down and then break it into a uniform size (1-2 mm) for 
use. 


 







Target irradiation and dry distillation process: 


 


 


 


 


 


                 1-Internal container with target, 2- Target container Wrapped with Al foil 


                3- Outer container, 4- Internal container inserted in the outer container,  


                5- Ready welded target container 


                                     Fig. 3: Target preparation [6] 


 


Fifty grams (50gr.) of TeO2 is weighed in aluminum capsule. The capsule is 
wrapped with aluminum foil and placed into an aluminum container. The 
container is closed by welding (fig. 3). A lifting head for handling the container 
in the irradiation channel, supplied with screw should be fixed in the top of the 
container. Under a flux of 1x1014n/cm2.s, the container with the target 
bombarded continuously for 20h, then cooled for 48 hours to complete β- 
decay producing 131I, and then delivered into the first hot cell, which is 
constructed under negative pressure with manipulators as well as air 
ventilation. The container is opened by mechanical cutting, and the irradiated 
powder filled into the quartz tube, then 131I-Sublimation process carried out as 
following: Quartz tube that contains the irradiated TeO2 transferred to the hot 
cell in which the distillation setup (figure-4) located.  


 







 


 


 


 


 


 


 


               1-Furnace, 2- Heating band, 3- 131I gas scrubbing Chamber,   4- Cooling   chamber 


                5- Na 131I solution withdrawal chamber,  6- Spent gas trap chamber 7- T-stop cock, 


                8- Vent valve ,  9,10- Union metering valve,11- S-valve,    12- Stop cock, 13- U-tube   


                                                                                                                                                                                                          


                             Fig. 4: Setup for 131I production [7] 


 


 The tube puts into the distillation pot in which a tube retainer was installed 
before, and then consequently the distillation pot closed by the cap which is 
jointed with the 131I gas scrubbing chamber. The vent valve, S-valve and O gas 
valve opened. The flow rate of the oxygen gas adjusted at 10ml/minute. 5.0 
ml.of 0.1M NaOH solution introduced into solution feeding vessel and 
consequently to the 131I gas scrubbing chamber. Regularly rise of bubbles from 
the 131I gas scrubber solution gives an indication of the gas flow. The gas 
bubbling from the spent gas trap solution should be, when the pneumatic 
switched of the vacuum on. Negative pressure is built up in the system by 
observing the difference of ethylene glycol liquid level in the U-tube. The level 







of negative pressure, which is represented as 0.2 -0.5 cm of the liquid level 
difference in the U-tube is taken in consideration. 


Water circulation, the toggle switch for the power source (110V) and the 
temperature of the distillation process program are taken in consideration as 
well before start heating. When the heater switch for the furnace turned on, 
the temperature of the distillation pot should be gradually increased up to 
760οc due to the program set. After distillation setting time is reached, the 
heating system is automatically turned off. When the furnace temperature 
becomes lower than 200°c, gas valve and vacuum switch should be closed.  
Na131I solution transferred to glass bottle as a final product, closed by the 
rubber cap, and then transferred to the other hot cell has the same 
construction as the first for dispensing. Two samples with low activity of Na131I 
are dispensed in clean dry vials and sent to analytical laboratories for 
radionuclide and radiochemical purity measurements. 


 


Part 2: 99mTc production 


Preparation of the target: 


Small amount of MoO3 is placed in oven, drier for a few hours to remove its 
humidity, then 1.0 g of the dried powder MoO3 is weighed in a clean quartz 
ampoule. The ampoule is wrapped with aluminum foil and placed in an inset of 
pure Al made, outer jacket from Al made too is covering the insert, then 
welded and sent to the reactor for irradiation. 


 


 


 







Solvent extraction process: 


Irradiated MoO3 is delivered in the first hot cell, opened, then the quartz 
ampoule transferred to another hot cell prepared before with a magnetic mixer 
and heater.  Picked ampoule dropped in a conical flask with 6.5 N NaOH 


  Irradiated MoO3 is dissolved into the mentioned normality of NaOH by mixing 
and the total volume of the final solution is made to be 125 ml. The prepared 
sodium molybdate solution transferred to the stainless steel vessel in the 
transport cask. The transport cask is taken out from the hot cell and placed to 
the left side of operation unit (fig. 5). The soft ware program for an automatic 
operation consists of Mo-in., Mo-out, and auto run process should be installed. 
Regarding to the auto program executed, the extraction process is carried out 
as following: 


Under vacuum the solution of radioactive sodium molybdate was sucked to 
mixing vessel, in which the Tc-99m extracted by 10 ml. of methyl ethyl ketene. 
After 5-7 minutes mixing, two phases formed, organic phase and aqueous 
phase. 99mTc extracted in an organic phase as 99mTc-MEK solution and passed 
through the upper platinum wire sensor to the cation exchange resin then 
through alumina column. 


 


 


 


 


 


 







    (A) Semi-Automated Solvent (B)Software model  (C)Chromatographic Columns 


         extraction setup   


                                                                                    


           Fig. 5: Solvent Extraction Setup for 99MTc from 99Mo Using MEK 


 


99mTc absorbed into the alumina, MEK collected into the waste basket. The 
resin and alumina columns are washed five times with 2 ml. of double distilled 
water each at 2 minutes interval. Washing water collected in to the same waste 
basket. Two times more, the alumina column is washed by 2ml. double distilled 
water & 2ml. saline (0.9%NaCl). After disconnecting the liquid waste basket, the 
prepared filter and vial holder replaced the waste basket and five times, the 
alumina column is washed with 2ml. saline solution at 2 minutes intervals. 
Na99mTcO4 collected into 10 ml syringe then through micro membrane filter, 
the ready sterilized pertechnetate solution drained in a clean sterilized vial. 


Two samples from pertechnetate solution are sent to the analytical 
laboratories for measurement of radio nuclide purity and radiochemical purity.  


 


RESULTS AND DISCUSSION 


  A practically, carrier free- 131I and 99mTc products are produced by the,  


        130Te (n, γ) 131Te   β-         131 I,     Mo (n, γ) 99Mo    β-       99mTc  


 


Calculated specific activities and measured activities of produced medical 
radioisotopes are illustrated in table -2 







 


 


Table-2: estimated and measured activities  


Radionuclide T1/2 Decay Est. activity  Eγ, 
Kev 


Measured activity  


131I 8.06 
day 


   Β- ,    γ (2800 mCi) 364 233MBq  (06.29mCi) /5ml   * 


507MBq  (13.70mCi) /5ml  ** 


660MBq  (17.83mCi) /10ml    *** 


99Mo 
(Parent) 


66 h Β-  (66mCi) - - 


99mTc  
(Daughter) 


6.0 h γ         - 140      22.2  MBq  (0.60)  mCi / 10ml 


     03.7   MBq  (0.10) mCi /10ml 


     01.85  MBq (0.05) mCi /10ml 


  *Final product solution (First collection)  **Final product solution 


 (second collection)    ***Final product solution (third & forth collections)  


 


   From table 2, it is clear that, the estimated specific activities of products 
prepared by (n, γ) reaction are not high due to excess stable carrier when 
produced from natural targets, thus, isotopically enriched target materials, 
usually recommended to increase the specific activity when the irradiation 
carried at higher neutron flux.           The measured activity of captured 131I as 
Na131I solution, unfortunately not satisfied relating to the calculated specific 
activities. Therefore misleading results may be become back to the low rate 
of oxygen gas flow and interruption of vacuum during the distillation process. 







On the other side, the irradiant conditions concerning the flux given should 
be investigated. 


Due to the 99mTc generation, solvent extraction process repeated three times. 
Each run of elution carried out after 23 hours from the previous one to 
ensure the maximum activity of   99mTc.  


  In practice, figure-6 should be showed the maximum activity growth       of 
99mTc when the maximum time of elution is reached (tmax.).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                  Fig. 6: Decay growth of 99Mo -99mTc Generator 


 







  Radionuclide purity of both spectra I-131 and Tc-99m is shown in figures 7 and 
8.  


 


 


 


 


 


          Fig. 7: Gamma Spectrum of 131I          Gamma Spectrum of 99mTc 


  The spectra clearly show that, required radioisotopes are free of any other 
unwanted radio-nuclides. Radionuclide purity in order to the emission results 
of gamma for each radioisotope is 99.9%. In addition, radiochemical purity 
control of both radioisotopes is carried out by thin layer chromatographic 
technique (Fig. 9). In this technique, the relative factor (RF) is expressed as 
following equation: 


        RF = cm of migration of product / cm migration of solvent 


 


 


 


 


                                             Fig. 9: TLC Technique 


 







Fig. 9: TLC Technique 


Regarding to the expressed equation, RF of 131I equals 0.60 and for 99mTc equals 
0.29.  Final results of auto-radiograph scanner are illustrated in figures (10, 11) 
showing Radiochemical purity (RCP) of 131I 98% and 100% of 99mTc.  


 


 


 


 


 


      


 


 


 


    Fig. 10: Chromatogram scan showing of         Fig. 11: Chromatogram scan showing of  


      Na 131Iabout 98% radiochemical pure                  Na99mTcO4     solution about 99.9%   


                                                                                      Radio-chemical pure       


    CONCLUSION 


Qualitatively, the setups of Na131I & Na99mTcO4 proved their efficiency, relating 
to the radionuclide and radiochemical purity results. 







Concerning 131I production, achievable activity, quantitatively is not satisfying, 
due to major of problems (may be, Irregular gas flow rate and interruption of 
vacuum) during the distillation process.  


The production group has presented a recommendation for the next 
experiment, taking into consideration all the issues and conditions. 


Pure oxygen gas (99.99%) applied role as an oxidizer and a carrier for 
sublimated 131I towards the 131I-gas scrubbing chamber. 


ACKNOWLEDGMENT 


The authors express their gratitude to everyone coordinated in this work. 


REFERENCES 


1- MANUAL FOR REACTOR PRODUCED RADIOISOTOPES, IAEA, VIENNA, 
2003. 


2- International journal of applied radiation and isotope, vol.33, pp. 793, 
1982 


3- R. E. BOYD.  Radiochimica Acta 30, 123 -145 (1982) 
4- J. MANUEL TUBIS, WALTER WOLF, RADIOPHARMCY, 1975. 
5- P K. Kristensen reparation and Control of Radiopharmaceuticals in 


Hospitals, , IAEA, VIENNA, 1979. 
6- S. M. Alwaer, M. F. Alsharif, E. M. Dawed, J. A. Abudaia, F. N. 


Abudeeb, E. Y. Elmarrook, Radioisotopes Production for Medical & 
Industrial Applications at Renewable Energies & Water Desalination 
Research Center, 10-15/09/ 2005. 


7- I-131 Production System, User's Manual, Korea Atomic Energy 
Research Institute. 


8- Semi-Automated Apparatus for Tc-99m Using MEK, USER,S MANUAL, 
Korea Atomic Energy Research Institute. 


 


 







Tenth  Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Erbil , 12-16 Dec. 


LLaabbeelliinngg  ooff  Sulphadimidine with Techentium-99m to 
Distinguish Between Septic and Aseptic Inflammation. 


م للتمييز بين نوعى االلتهابات البكتيرية و م للتمييز بين نوعى االلتهابات البكتيرية و   9999--ترقيم السلفاديميدن بالتكنيسيومترقيم السلفاديميدن بالتكنيسيوم


  الغير بكتيرية الغير بكتيرية 


II..TT..  IIbbrraahhiimm,,  AA..  MM..  AAmmiinn,,  KK..  MM..  AAttttaallllaahh  aanndd  SS..  MM..  AAllii  


Labelled Compounds Department, Radioisotopes Production and Radioactive 
Sources Division, Hot Laboratories Center, Atomic Energy Authority, P.O. Box  


13759, Cair-Egypt. 


  إسماعيل طه ، إسماعيل طه ، عبير أمينعبير أمين  ، خالد عطاهللا ، السيد على، خالد عطاهللا ، السيد على


، مركز المعمل الحار، هيئة ، شعبة إنتاج النظائر و المصادر المشعة رفمةقسم المركبات الم
 جمهورية مصر العربية الطافة الذرية،
  


ABSTRACT 
 


     Sulphadimidine (SD) is a bacteriostatic drug belongs to drug acting by 
blocking of folic acid synthesis. SD could be labeled with 99mTc producing 
yield about 90%. The optimum conditions required to obtain 90% yield 
of 99mTc-SD were 500 µg SD, 100 µg stannous chloride, 5 minutes 
reaction time and room temperature at pH 4 using 0.5 M citrate buffer. 
The radiochemical purity of the labeled compound, at the above 
conditions, was determined using paper and thin layer chromatography.  
BBiiooddiissttrriibbuuttiioonn  ssttuuddyy  iinn  nnoorrmmaall  mmiiccee  rreefflleecctteedd  tthhaatt  99mTc-SD distributed 







to different tissues and organs especially to organs of high proliferation 
like stomach and intestine. Target to non target ratio was about 2, 1.5 
and 1.4 when the uptake of 99mTc-SD in muscle infected with E, Choli 
compared to that in normal mice at 15, 90 and 180 min respectively. On 
the other hand non significant differences were observed when the 
uptake of 99mTc-SD in muscles inflamed with heat killed E. Choli or sterile 
turpentine oil compared to normal muscle in each case.  


     


  الخالصةالخالصة


  


يعتبر السلفاديميدين من مثبطات البكتيريا التى تعمل عن طريق تثبيط تخليق حامض الفوليك و يعتبر السلفاديميدين من مثبطات البكتيريا التى تعمل عن طريق تثبيط تخليق حامض الفوليك و 


% . و الظروف المثلى للتفاعل % . و الظروف المثلى للتفاعل   9090م بعائد ترقيم م بعائد ترقيم 9999--يمكن ترقيم السلفاديميدين بالتكنيسيوميمكن ترقيم السلفاديميدين بالتكنيسيوم


م م ميكروجراميكروجرا  100100ميكروجرام من السلفاديميدين و ميكروجرام من السلفاديميدين و   500500الالزمة للحصول على هذا عائد هى ( الالزمة للحصول على هذا عائد هى ( 


  44من كلوريد القصديروز فى درجة حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق عند أس هيدروجينى يساوى من كلوريد القصديروز فى درجة حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق عند أس هيدروجينى يساوى 


و قد تم تحديد درجة النقاء الكيميائى اإلشعاعى للمركب المرقم فى هذة الظروف بإستخدام و قد تم تحديد درجة النقاء الكيميائى اإلشعاعى للمركب المرقم فى هذة الظروف بإستخدام 


كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة و لقد أظهرت الدراسات البيولوجية أن المركب المرقم قد توزع فى كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة و لقد أظهرت الدراسات البيولوجية أن المركب المرقم قد توزع فى 


تلف األعضاء و األنسجة و خاصة األعضاء عالية األمداد الدموى مثل المعدة و األمعاء و تلف األعضاء و األنسجة و خاصة األعضاء عالية األمداد الدموى مثل المعدة و األمعاء و مخمخ


عند مقارنة عند مقارنة     1.41.4، ، 1.51.5، ، 22كانت النسبة بين األعضاء المستهدفة لألعضاء الغير مستهدفة كانت النسبة بين األعضاء المستهدفة لألعضاء الغير مستهدفة 


م فى العضلة المصابة ببكتيريا اإليشريشيا كوالى م فى العضلة المصابة ببكتيريا اإليشريشيا كوالى 9999  ––تركيز السلفاديميدين المرقم بالتكنيسيوم تركيز السلفاديميدين المرقم بالتكنيسيوم 


دقائق على الترتيب . و من ناحية أخرى لم يالحظ دقائق على الترتيب . و من ناحية أخرى لم يالحظ   180180، ،   9090، ،   55ة الغير مصابة بعد ة الغير مصابة بعد بالعضلبالعضل


السلفاديميدين المرقم بين العضلة السليمة مقارنة بالتركيز فى العضلة السلفاديميدين المرقم بين العضلة السليمة مقارنة بالتركيز فى العضلة فى تركيز فى تركيز أى تغيير أى تغيير 


  المقتولة بالحرارة أو زيت التربنتين المعقم.المقتولة بالحرارة أو زيت التربنتين المعقم.  ببكتيريا اإليشريشيا كوالىببكتيريا اإليشريشيا كوالىالملتهبة نتيجة الحقن الملتهبة نتيجة الحقن 


                    







INTRODUCTION 
     Technecium-99m is the metastable nuclear isomer of the long-lived 
99Tc ground state. Nearly 80% of all radiopharmaceuticals used in nuclear 
medicine are 99mTc-labeled compounds. The reason for such a preeminent 
position of 99mTc in clinical use is its extremely favorable physical and 
nuclear characteristics (1). The 6 h half-life is long enough to allow a 
radiochemist to carry out radiopharmaceutical synthesis and for nuclear 
medicine practitioners to collect useful images. At the same time, it is 
short enough to permit the administration of millicurie amounts of 99mTc 
radioactivity without significant radiation dose to the patient. The 
monochromatic 140 keV photons are readily collimated to give images of 
superior spatial resolution (2). Furthermore, 99mTc is readily available from 
commercial 99Mo-99mTc generators at low cost.  
     Sulfadimidine as shown in Fig(1) is one components of the triple sulfonamide 
mixture (the other two being sulfamethazine and sulfamerazine)which are 
antibiotics&anti-inflammatory. Sulfadimidine is well absorbed orally, and 
distributed widely to various tissues and fluids. Its half-life (T½) is 1.5-5 hours. 
The rate and extent of metabolism in the liver depend on individual acetylator 
status. Up to 85% is excreted in the urine with variable amounts(15-
70%)unchanged. Sulfadimidine is acetylated and hydroxylated in humans. The 
hydroxylation pathways account for 10-20% of the dose, leaving the acetylation 
as the major metabolic pathway. The hydroxylation pathways are independent 
of the acetylator phenotype. The plasma concentration-time curve of 
sulfadimidine in fast acetylators is biphasic, with half-lives of 1.7 and 5.4 h, 
whereas that in slow acetylators is monophasic, with a half-life of 7.6 h. 
Hydroxylation of a methyl group in sulfadimidine lowers the protein binding 
from 90 to 60%, while acetylation does not affect the protein binding. Methyl 
hydroxylation markedly increases the renal clearance.  







 


 Figure (1) : 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) benzensulfonamide. 


  


     Technecium-99m labeling of biologically active peptides stemmed 
from the studies of 99mTc-labeled antibodies for diagnosis or therapy of 
various tumors (6). In a very short period of time, 99mTc-labeled peptides 
have become an important class of imaging agents for the detection of not 
only tumors but also thrombosis and infection/inflammation. 99mTc-
labeled peptides such as RP444, [99mTc] P280, [99mTc] P483H, [99mTc] 
P748, [99mTc] P829, and [99mTc] RP128 are now being evaluated in 
clinical trials. Results from preclinical studies have lived up to their 
expectations: high specificity, high uptake in the target organ, and high 
T/B due to rapid blood clearance of the 99mTc-labeled small peptides. 
Hopefully, some of these 99mTc-labeled small peptides will soon become 
commercial products and serve the nuclear medicine community for 
decades (7).  
Two new radiopharmaceuticals were introduced for imaging sites of 
infection: Technecium-99m- hexamethylpropylene amine Oxime 
(HMPAO)-WBCs and [99mTc] albumin colloid-    WBCs (8). 
     This study was conducted to label sulphadimidine with technetium-
99m and study different factors affecting labeling yield. The 
radiochemical yield was evaluated by paper and thin layer 
chromatography. The study also concerned with the biodistribution of 
99mTc-sulpha in normal mice and in mice with both septic and aseptic 
inflamed thigh. The target to non target ratio was calculated.  
 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sulfadimidine.svg
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MMAATTEERRIIAALLSS  aanndd  MMEETTHHOODDSS  


DDrruuggss  aanndd  CChheemmiiccaallss::  


1 SSuullpphhaaddiimmiiddiinnee was supplied as a gift from El-Kahera for Drugs 
Chemical Co. USA.  


2 Tchentium-99m was obtained as saline eluent of an expired Mo 
column. 


3 Tin chloride was purchased from Sigma Chemical Company, USA. 
4 All other chemical reagents were of analytical grade (AR). 


5 E. coli was kindly supplied from faculty of Pharmacy, Cairo Universty. 
Egypt. 


AAnniimmaallss::  


     Female Swiss Albino mice weighing 20-25 gm were purchased from the 
Institute of Eye Research Cairo, Egypt. The animals were kept at constant 
environmental and nutritional conditions throughout the experimental period 
and kept at room temperature (22 ± 2) °C with a 12 hr on/off light schedule.  


LLaabbeelliinngg  PPrroocceedduurree  aanndd  RReeqquuiirreemmeenntt::  


     Technecium-99m--SSuullpphhaaddiimmiiddiinnee  was prepared by the following procedures 


(9).  1mg SD was dissolved in 3ml purged distilled water with stirring. Tin chloride 
(100µg) was added to SD solution in evacuated vial with Hamilton syringe and 
approximately 200-400MBq 9999mmTTcc at room temperature. After a specified 
interval of time, chromatographic analysis was developed using paper 
chromatography ascending techniques (10). The yield of the reaction and the 
radiochemical purity were determined by paper chromatography using acetone 
as mobile phase to distinguish between free at the top and both complex and 
reduced colloids near the point of spotting. On the other hand, 4N HCl as a 
mobile phase differentiate between reduced colloids which persist near the 
point of spotting and both complex and free, which move towards the front of 
chromatogram.    







FFaaccttoorrss  AAffffeeccttiinngg  %%  LLaabbeelliinngg  YYiieelldd::  


     This experiment was conducted to study the different factors that affect 
labeling yield such as: (1) Tin content, (2) Substrate content, (3) pH of the 
reaction and (4) Reaction time. 


     In the process of labeling, trials and errors were performed for each factor 
under investigations till obtains the optimum value. The experiment was 
repeated with all factors kept at optimum changing except the factor under 
study, till the optimal conditions achieved(11).   


Paper chromatography: 
     Paper chromatography was achieved using 2 mobile phases acetone and 4 N 
HcL with ascending technique (12).   


                                       Distance traveled by 99mTc-SD 


         RF   =   
                                          Distance traveled by solvent 


IInn--vviittrroo  SSttaabbiilliittyy::  


     This experiment was conducted to determine the stability of 9999mmTTcc –SD after 
labeling and the impact of time on that compound. The yield was measured at 
different time intervals [1, 2, 3 and 6h (99mTc half life)] after labeling (13).  


IInndduuccttiioonn  ooff  SSeeppttiicc  aanndd  AAsseeppttiicc  IInnffllaammmmaattiioonn  iinn  MMiiccee::  


     Three groups of mice were used. Aseptic inflammation was introduced in the 
right thigh of mice by intramuscular injection of sterile turpentine oil (0.1 ml per 
mice) in the first group. However, septic inflammation was performed in the 
right thigh of mice by intramuscular injection of 1X105 of E.coli in the second 
group (14). The third group was injected with heat killed E. coli in the right thigh. 
The mice were left 2-5 days till the inflammation was developed.   







IInn  --vviivvoo  BBiiooddiissttrriibbuuttiioonn::  


I-In normal mice. 


     In-vivo biodistribution studies were performed using 4 groups each comprise 
six mice. Each animal was injected in the tail vein with 0.2 ml solution 
containing 50-100 KBq of 9999mmTTcc-SD. The mice were kept in metabolic cages for 
the required time. Each group was subjected to scarification by cervical 
dislocation at the recommended time (15min, 1hr, 3hr or 6hr) after injection. 
Organs or tissues of interest were removed, washed with saline, weighted and 
counted. Correction was made for background radiation and physical decay 
during the experiment (15).. The weights of blood, bone and muscles were 
assumed to be 7, 10 and 40 % of the total body weight, respectively (16).. 


2-In inflammation bearing mice: 


     Biodistribution of 9999mmTTcc-SD was carried out in three groups of animals each 
group consists of 18 mice, one was inflamed with sterile turpentine oil (aseptic 
mice group), the second was inflamed with heat killed E.coli and the other was 
septic inflamed group. Each animal was injected in the tail vein with 0.2 ml 
solution containing 50-100 KBq of 9999mmTTcc-SD. Each group subdivided to 3 
subgroups of 6 mice each. Animals in each group were kept in metabolic cages 
for scarification at its required time, after 15, 90 or 180min post injection of the 
labeled drug. Sacrification of mice was done by cervical dislocation and the 
organs or tissues of interest were isolated, weighted and counted for its uptake 
of radioactivity. The counting tubes, including a standard equivalent to 1% of 
the injected dose, were assayed in a well type NaI (TI) gamma counter and the 
results were calculated as percentages of injected dose (I.D) per gram tissue. 
The final results were expressed as mean ± one standard error (17). 


SSttaattiissttiiccaall  AAnnaallyyssiiss::  


     The results are expressed as means ± SEM for the indicated number of 







different experiments. The statistical significance of differences was assessed by 
unpaired Student's t-test P < 0.05. 


RESULT AND DISCUSION 
FFaaccttoorrss  AAffffeeccttiinngg  LLaabbeelliinngg  YYiieelldd::  


ll--  TTiinn  ccoonntteenntt::  


     Results obtained in this study showed the high yield obtained for 9999mmTTcc-SD 
using tin chloride as reducing agent (Table 1). It was observed that the 
radiochemical yield significantly increased by increasing the amount of tin from 
10μg to 100μg. Optimum content (100μg) at which maximum labeling yield was 
obtained (93.2%). By increasing the amount of tin above 200 μg, the labeling 
yield of 9999mmTTcc-SD showed significant decrease. A significant reduction in the 
labeling yield was noted by using the low concentrations of tin (below 100 μg) 
may be explained as the insufficiency of SnCl2.2H2O present in the reaction 
mixture to reduce all pertechnetate to lower reduced states and so, the free 
pertechnetate is the predominant species in the solution. While by increase the 
tin content to 200 μg , a colloidal solution was obtained and this may be due to 
the formation of Sn(OH)2 which is insoluble in the reaction medium(18). 


 


 


 


 


 


 


 







TTaabbllee  ((11)):: Effect of Tin chloride content on the radiochemical yield 9999mmTTcc-- SD.
  


% Colloid % Free 9999mmTTcc % Labeled Compound Tin (μg) 


1.4 ± 0.07 20.3 ± 0.75          77.8 ± 0.50* 10  


5.6 ± 0.16 12.9 ± 0.06   81.5 ± 0.54*† 25 


7.3 ± 0.35 3.50 ± 0.25 89.2 ± 0.32* 50  


5.1 ± 0.05 1.70 ± 0.05  93.2 ± 0.32* 100  


7.1 ± 0.35 1.10 ± 0.35   91.8 ± 0.32* 200  


            Colloidal solution was formed 250  


Values represent the mean ± SEM    n = 6 


*Significantly different from the initial values using student's t- test (P<0.05). 


 †Significantly different from the previous values using student's t- test 
(P<0.05). 


22--  EEffffeecctt  ooff  ssuubbssttrraattee  ccoonntteenntt::  


     The influence of SD content on the labeling yield using tin chloride was 
shown in Table (2). The increase of the concentration of SD was accompanied 
by a significant increase in the labeling yield, where it reached above 90 % at 
500μg of SD. Increasing the amount of SD above 500μg produced no significant 
increase in the labeling yield. Increasing the concentration of starting material 
usually increases the total incorporation of 9999mmTTcc-SD since there is a minimum 
limit to the volume used (19). 500μg of SD was required to obtain maximum 
labeling yield, below this concentration significant decrease in the yield. On the 
other hand, using higher concentration did not significantly affect labeling yield. 







TTaabbllee  ((22))::  Effect of SD content on the labeling yield. 


   % Colloid 
% Free 9999mmTTcc 


% Labeled 
compound 


Substrate (μg) 


15.0 ± 0.3  24.8 ± 0.3          59.2 ± 0.40 50 


11.4 ± 0.7  20.5 ± 0.75 68.1 ± 0.50* 100 


10.6 ± 0.5  5.40 ± 0.35   85.0 ± 0.32*† 200 


  4.70 ± 0.45  4.00 ± 0.25 91.3 ± 0. 2* 500 


  7.10 ± 0.35  3.20 ± 0.15 89.7 ± 0.7* 1000 


Values represent the mean ± SEM    n = 6 


*Significantly different from the initial values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


†Significantly different from the previous values using unpaired student's t-test 
(P<0.05)  


33--  EEffffeecctt  ooff  ppHH::  


     In order to reach the suitable pH value for maximum radiochemical yield, 
labeling of SD with 9999mmTTcc- was carried out at different pH ranging from 2-12. The 
test was performed using 500 μg of SD, dissolved in 500 μ1 of 0.5 M citrate 
buffer of pH4 at 15-minute reaction time. The experiment was repeated using 
500 μl of each buffer at different pH values. As shown in Table 4, pH 4 is the 
optimum pH at which the maximum yield was obtained (92.1 %). Also, it was 
observed that at pH 2, 7or 9, the yield was 62 %, 18 and 68 %, respectively; 
There was significant difference between all pH values of the reaction mediums.          







TTaabbllee  ((33)):: Effect of pH of the reaction medium on the labeling yield of 9999mmTTcc 
SD. 


% Colloid % Free 9999mmTTcc % Labeled compound pH value 


2.3 ± 0.20 34.7 ± 0.30 62.0 ± 0.400 2 


3.4 ± 0.75 3.50 ± 0.75 92.1 ± 0.50* 4 


1.4 ± 0.50 80.6 ± 0.35  18.0 ± 0.32*† 7 


7.5 ± 0.45 24.2 ± 0.25 68.3 ± 0. 20* 9 


Values represent the mean ± SEM    n = 6 


*Significantly different from the initial values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


†Significantly different from the previous values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


44--  EEffffeecctt  ooff  rreeaaccttiioonn  ttiimmee::  


     Table (4) shows the relationship between the reaction time and the yield of 
9999mmTTcc-SD. Radiochemical yield was significantly increased from 86% to 91.5 % 
with increasing reaction time from 1 min to 5min.  Extending the reaction time 
to 60 min produced no significant change of the radiochemical yield.  


 


 


 


 







TTaabbllee  ((44))::  Effect of reaction time on the % labeling yield of 9999mmTTcc - SD. 


 


% Colloid 


 


% Free 9999mmTTcc 


% Labeled 
Compound 


Time of reaction 
(min) 


4.8 ± 0.20 9.2 ± 0.30 86.0 ± 0.400 1 


4.3 ± 0.05 5.2 ± 0.75 91.5 ± 0.50* 5 


4.6 ± 0.25 5.4 ± 0.35  90.0 ± 0.32* 15 


4.7 ± 0.40 4.0 ± 0.25 91.3 ± 0. 2* 30 


5.3 ± 0.14 4.0 ± 0.50 90.7 ± 0. 7* 60 


Values represent the mean ± SEM    n = 6 


*Significantly different from the initial values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


†Significantly different from the previous values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


IInn--vviittrroo  SSttaabbiilliittyy  ooff  9999mmTTcc-sulpha::  


     In the present experiment, a significant decrease in the stability of 9999mmTTcc-SD 
from 91.3 % to 82.3 % at 3h post labeling was observed. Further significant 
reduction was observed at 6 h post labeling, as the yield was 76 % (Table 5). 


 


 


 







TTaabbllee  ((55))::  Effect of time on the Stability of 9999mmTTcc –SD. 


 


% Colloid 


 


% Free 9999mmTTcc 


% Labeled 
Compound 


Time post 
labeling (h)  


2.0 ± 0.45 7.7 ± 0.25 91.3 ± 0. 20 1/2h 


2.7 ± 0.45 7.0 ± 0.25 90.3 ± 0. 70 1h 


4.6 ± 0.50 4.4 ± 0.35 91.0 ± 0.32 2h 


2.7 ± 0.45 15.0 ± 0.25   82.3 ± 0. 2*† 3h 


4.3 ± 0.40 19.7 ± 0.50   76.0 ± 0. 2*† 6h 


Values represent the mean ± SEM    n = 6 


* Significantly different from the initial values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


† Significantly different from the previous values using unpaired student's t-test 
(P<0.05) 


BBiiooddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  9999mmTTcc- SD: 


aa--  IInn  nnoorrmmaall  mmiiccee..  


     Biodistribution study of 9999mmTTcc-SD in normal mice showed that 9999mmTTcc-SD was 
distributed rapidly in blood, stomach, intestine and kidney at 15min post 
injection. After 1h, 9999mmTTcc-SD. uptake was significantly decreased in blood. 
However, 9999mmTTcc-SD. uptake was significantly increased in bone, muscle, 
intestine, spleen, lung and liver after 1h post injection. At 4h and 6h post 
injection, the majority of tissues showed significant decrease in 9999mmTTcc-
SD.uptake.  







Table (6): Biodistribution of 9999mmTTcc - sulpha in normal Albino Swiss mice 


Organs &Body 
fluids 


Percent I.D./gram organ 


Time post injection 


15 min 1 hr 4 hr 6 hr 


Blood 18.0 ±1.10 14.6 ± 0.20* 8.2 ± 0.04* 4.7 ± 0.30* 


Bone 2.0 ± 0.05 3.10 ± 0.10* 2.2 ± 0.10* 2.2 ± 0.2 


Muscle 0.50 ± 0.01 1.50 ± 0.02* 1.3 ± 0.10 0.7 ± 0.02* 


Liver 5.10 ± 0.05 6.50 ± 0.15* 3.5 ± 0.06* 2.0 ± 0.02* 


Lung 4.00 ± 0.10 7.00 ± 0.12* 3.0 ± 0.20* 2.0 ± 0.01* 


Heart 6.0 ± 0.80 6.50 ± 0.30* 5.0 ± 0.01*     1.5 ± 0.04* 


Stomach 13.2 ± 0.90 17.2 ± 0.600 8.6 ± 0.16* 6.7 ± 0.2* 


Intestine 7.40 ± 0.50 8.18 ± 0.30* 3.5 ± 0.10* 1.8 ± 0.03* 


Kidney 6.90 ± 0.40 9.00 ± 0.600 4.1 ± 0.30* 2.1 ± 0.06* 


Spleen  1.70 ± 0.02 3.00 ± 0.14* 3.0 ± 0.16 1.1 ± 0.200* 


Values represent mean ± SEM.                                 n=10 


*significantly different from the previous value of each organ using unpaired 
Student’s 


t- test            (P<0.05). 


bb--  IInn  iinnffllaammeedd  mmiiccee::  


          IItt  wwaass  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  bbiiooddiissttrriibbuuttiioonn  ooff    9999mmTTcc-SD  wwaass  
mmaaiinnllyy  iinn  tthhee  uuppttaakkee  ooff  nnoorrmmaall  aanndd  iinnffllaammeedd  mmuussccllee..    TTaabbllee  ((77))  rreepprreesseennttss  tthhee  







ddaattaa  aanndd  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  uuppttaakkee  bbeettwweeeenn  mmuussccllee  iinnffllaammeedd  wwiitthh  EE..  ccoollii  aanndd  
tthhaatt  iinnffllaammeedd  bbyy  eeiitthheerr  hheeaatt  kkiilllleedd  EE..ccoollii  oorr  sstteerriillee  ttuurrppeennttiinnee  ooiill..  AAtt  1155  mmiinn  ppoosstt  
iinnjjeeccttiioonn  tthhee  tt//nntt  rraattiioo  wwaass  aabboouutt  22  iinn  tthhee  EE..  ccoollii  iinnffllaammeedd  ggrroouupp..  TThhee  rraattiioo  wwaass  
aabboouutt  11,,55  aanndd  11..44  aatt  9900  aanndd  118800  mmiinn  ppoosstt  iinnjjeeccttiioonn..  IItt  wwaass  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  9999mmTTcc-
SD can not distinguish between inflammation caused by heat killed bacteria or 
by sterile turpentine oil. To explain these results, SD produces their 
bacteriostatic effect by completion with paraaminobenzoic acid for bacterial 
DNA synthesis (20). So 9999mmTTcc-SD may be consumed more in bacterial 
inflammation than other sites and hence these sites would receive 9999mmTTcc-SD 
more than other places. From the data 9999mmTTcc-SD may be used as model to 
distinguish between bacterial and sterile inflammation.  


Table (7): Biodistribution of 9999mmTTcc - sulpha in normal mice. 


T/NT 180 min T/NT 90 min T/NT 15 min Group type /T/NT at time post   


1.36 ± 0.1 1.5 ± 0.05 2.25 ± 0.170 G inflamed with live   E. coli 


1.07 ± 0.05 1.02 ± 0.02 0.88 ± 0.070 
G inflamed with heat killed E. 
coli 


0.96 ± 0.03 0.98 ± 0.01 1.06 ± 0.32 
G inflamed with sterile 
turpentine 


  


CONCLUSION 


     It concluded that Sulphadimidine (SD) could be labeled with 99mTc producing 
yield about 90%. The optimum conditions required to obtain 90% yield of 99mTc-
SD were 500 µg SD, 100 µg stannous chloride, 5 minutes reaction time and 
room temperature at pH 4 using 0.5 M citrate buffer. BBiiooddiissttrriibbuuttiioonn  ssttuuddyy  iinn  
nnoorrmmaall  mmiiccee  rreefflleecctteedd  tthhaatt  99mTc-SD distributed to different tissues and organs 
especially to organs of high proliferation like stomach and intestine. Target to 







non target ratio was about 2, 1.5 and 1.4 when the uptake of 99mTc-SD in muscle 
infected with E, Choli compared to that in normal mice at 15, 90 and 180 min 
respectively. On the other hand non significant differences were observed 
when the uptake of 99mTc-SD in muscles inflamed with heat killed E. Choli or 
sterile turpentine oil compared to normal muscle in each case. At the end 9999mmTTcc-
SD could be used as model to differentiate between septic and aseptic 
inflammation.     
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 الخالصة


زين الذرة.   وبروتين  لوتين الحنطةجرقيقة قابلة لالكل والتحلل االحيائي من تم تصنيع أغشية         


رع من اما في الخصائص الوظيفية لهذه األغشية، فقد عوملت بجُ جوبهدف بيان تأثير المعاملة بأشعة 


في قوة  ا معنوياانخفاض حدوث. تبين من النتائج المتحصلة جرايكيلو  30 – 0اما تراوحت بين جأشعة 


 وقابليتها للذوبان االغشية وزيادة في نسبة استطالتها عند القطع، كما زادت نفاذيتها لبخار الماء شد 


اما في تصنيع أغشية جفي الماء. يستنتج من النتائج المتحصلة أمكانية االستفادة من المعاملة بأشعة 


ا في تصنيع كبسوالت لوتين الحنطة وزين الذرة يمكن أستعمالهجقابلة لالكل والتحلل االحيائي من 


، نة مسبقًا و ياس الحاملة للمكونات الغذائية الموز ألكالدواء وأكياس الشاي سريعة الذوبان في الماء وا


 تغليف في مطاعم األكالت السريعة.تعبئة و  فضًال عن امكانية استعمالها كمواد


Abstract 


        Edible and biodegradable films were prepared from wheat gluten and 
corn zein, in this study. The films were exposed to gamma radiation  with 
doses ranged between 0 – 30 kGy. The results showed significant (P<0.05) 
effects of radiation treatments on the film functional properties. The tensile 
strength was decreased, while the percentage elongation at break, the water 
vapor permeability and the water solubility, were increased. It could be 
concluded from these results that the radiation treatment would be 
beneficial and helpful in fabrication of edible and biodegradable films from 
wheat gluten and corn zein with desired characteristics and could be suitable 
for making medicinal capsules, water soluble tea bags and pouches for pre-
weighed ingredient. The promising application would be as wrappers in the 
fast food restaurant. 


 







 المقدمة


أدى القلق المتنامي في العقود األربعة األخيرة حول النمو الشديد في استعمال المواد الخاملة         


فضًال عن حاجة المستهلكين ألغذية ذات نوعيات  ،واللدائنية في تعبئة وتغليف المواد الغذائية وغيرها


ل كمية العبوات الصناعية غير القابلة وبالترابط مع االحتياجات البيئية لتقلي ،أطول  أفضل وعمر خزن


للتحلل االحيائى، الى زيادة االهتمام في تحضير األغشية القابلة لألكل والتحلل االحيائي من البوليمرات 


. إن األغشية القابلة لالكل والتحلل اإلحيائي يمكنها أن توفر أفضل الفرص لحل مشكلة ]1[الطبيعية 


بوليمرات ، ا على التحلل اإلحيائي وتوافقها مع البيئة مؤكدة. البروتينات التلوث البيئي طالما ان قابليته


. ]2[عضوية طبيعية تمتاز بقابليتها على تشكيل األغشية فضًال عن وفرتها وطبيعتها المتجددة 


لوتين الحنطة وزين جأستعملت العديد من البروتينات كالجالتين والكازين وبروتينات الشرش والصويا و 


. لكن معظم المعلومات المتعلقة بهذه األغشية مسجلة ]3[ألغشية القابلة لألكل اتحضير  الذرة في


األغشية هذه براءآت اختراع، ونتيجة لذلك فأن البيانات الموضوعية والكمية حول خصائص  تحت


. استعملت العديد من األغشية المصنعة من البروتينات في ]4[وطرائق تحضيرها تعد نادرة ومحدودة 


من الكوالجين وكبسوالت األدوية من  نقانقليف المنتوجات الغذائية على نطاق تجاري كأكياس التغ


 . ]5[الجالتين وغيرها 


هامة كالتماسك والتالصق والمطاطية، يمكن أن تساعد في ال جلوتين الحنطة خصائص           


بروتينات الذرة الصفراء وهو فهو أكبر وأهم  (Zein). أما الزين ]4[تشكيل األغشية القابلة لألكل 


يمتاز الزين بقابليته على تشكيل أغشية عديمة و بروتين الذرة الوحيد الذي ينتج على نطاق تجاري. 


الطعم والرائحة، متينة والمعة وصافية ومقاومة للماء والدهن، ولهذا فأن له استعماالت صناعية عديدة 


وتينية أو المحاليل المكونة لهذه األغشية بغية اما في معاملة األغشية البر ج. استعملت أشعة ]6[


بمعاملة أغشية معزول بروتين  ]7[وجماعته  Ghorpadeالتأثير في خصائصها الوظيفية، فقد قام 


ي فالحظوا عدم تأثر قوة الشد وقيم ار جكيلو  30 – 5اما تراوحت بين جرع من أشعة الصويا بجُ 







. بمعاملة محاليل الكازين المكونة ]8[وجماعته  Brault االستطالة بالمعاملة اإلشعاعية. بعد ذلك قام


ي فحصلوا على أغشية متماسكة وقليلة ار جكيلو  20 – 1اما تراوحت بين جرع من أشعة لألغشية بجُ 


الحاصل بين السالسل  (Cross-linked) التصالبي  الماء وعزوا ذلك الى التشابكفي الذوبان 


وقام باحثون آخرون بمعاملة المحاليل المائية للكازينات  البروتينية بفعل المعاملة اإلشعاعية.


ي، ار جكيلو  128 – 4اما تراوحت بين جرع من أشعة معزول بروتين الصويا بجُ و وبروتينات الشرش 


-Self) وثابتة (Cross-linked)فحصلوا على أغشية بروتينية معقمة ومتماسكة ومشبكه 


standing) الماء و النفاذية لبخار في الذوبان  شحيحةالنثقاب و وقابلة لألكل وذات قابلية جيدة ل


اما هي المسؤولة عن التشبيك من خالل تشكيل جسور ثنائية جالماء ، وبينوا ان المعاملة بأشعة 


. ان الهدف من هذه ]10،9[ل الببتيدية للبروتين  ــبين السالس (Bityrosine Bridges)التيروسين 


اما في الخصائص الوظيفية لألغشية القائمة بحد ذاتها جملة ألشعة الدراسة هو بيان التأثيرات المحت


لوتين الحنطة وزين الذرة، لما لهذه الخصائص من أهمية في تحديد طبيعة االستعمال جمن  ةالمحضر و 


 الالحق لهذه األغشية.


 المواد وطرائق البحث


طة وزين الذرة. صنعت أغشية لوتين الحنجتم تصنيع أغشية قابلة لالكل والتحلل االحيائي من        


لوتين جمن  جرام 7.5وتشكل الغشاء من  ]4[وجماعته  Gontardلوتين الحنطة حسب طريقة ج


 (plasticizer)م من الجليسيرول كملدن ج 1.5و %) 95( تركيز مل من االيثانول  45الحنطة و


صب  وتم 4لى ا (pH)مل بالماء المقطر بعد ضبط األس الهيدروجيني  100وأكمل الحجم الى 


المحاليل في قوالب زجاجية أعدت لهذا الغرض، ثم نزعت األغشية من القوالب بعد جفافها. وتم تصنيع 


م من ج 10، وتشكل الغشاء من ]Weller ]11و Gennadiosأغشية زين الذرة حسب طريقة 


المحاليل  م من الجليسيرول. وتم صبج 2%) و95تركيز  مل من االيثانول ( 60بروتين زين الذرة و 


 وتجفيفها كما ذكر في أعاله. 







راي باستعمال جكيلو   30– 0ما تراوحت بين جارع من أشعة عوملت األغشية المصنعة بجُ          


 اما. جكمصدر ألشعة  60 –التي يستعمل فيها الكوبلت   (Gamma Cell-220)خلية


لتها عند القطع ونسبة أستطا (Tensile Strength)تم قياس قوة شد االغشية         


(Percentage Elongation at Break)  بأستعمال جهاز(Instron Universal Testing 


Instrument-1122)  حسب الطريقة القياسية للجمعية االمريكية للفحص والموادAmerican 


Society for Testing and Materials كما وصفها   1987الصادرة عامAydt  وجماعته


حسب الطريقة  (Water Vapor Permeability)اذية االغشية لبخار الماء . وقدرت نف]12[


وجماعته  Gontardكما وصفها  1989لصادرة عام االقياسية للجمعية األمريكية للفحص والمواد 


 .]2[وجماعته  Rhim. وقدرت ذائبية االغشية في الماء حسب الطريقة التي وصفها ]3[


، وقورنت (CRD) مستحصلة باستعمال التصميم العشوائي الكاملأجري التحليل اإلحصائي للنتائج ال


و  0.01على مستوى احتمال  (LSD)الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار أقل فرق معنوي 


  . (SAS, 2001)[13]باستعمال البرنامــج الجـاهز  0.05


 


 النتائج والمناقشة


لوتين جوالحجزية ألغشية  في الخصائص الميكانيكية جاماتأثير المعاملة بأشعة 


 :  الذرة الحنطة وزين


انخفضت قوة الشد وزادت النسبة المئوية لالستطالة عند القطع والذائبية بالماء والنفاذية لبخار         


 جامارع من أشعة ) بعد معاملتها بجُ 2) وزين الذرة (جدول 1الحنطة (جدول  جلوتينالماء ألغشية 


على وجه الخصوص ، بينًا  كيلوجراي 30و 20 رعتين. وكان تأثير الجُ كيلوجراي 30و 5تراوحت بين 







لعبت دورا مشابها لدور الملدن في الخصائص  اإلشعاعيةويبدو أن المعاملة    .)0,05ومعنويًا (أ < 


 األواصر  تكسر  ويرجح ذلك إلى الحنطة وزين الذرة.  جلوتينالميكانيكية والحجزية ألغشية 


بين السالسل البروتينية المكونة لشبكة الغشاء  ثنائية الكبريت  أيضا األواصر  الهيدروجينية وربما


تباعد بين السالسل وانكشاف  دوثمما أدى إلى انخفاض القوة التماسكية لشبكة الغشاء وح ]14[


أدى إلى ازدياد نسب االستطالة  األمر الذيللمجاميع الهيدروفيلية على طول السالسل الببتيدية 


 ]15[ األسود وجماعته تتوافق مع ما ذكرهفي مجملها  النتائجو   .بالماء والنفاذية لبخار الماء والذائبية


. غير كيلوجراي 6قدرها    إشعاعيةرعة رقيقا ومائي القوام بعد معاملته بجُ  أصبحمن أن بياض البيض 


وتين الصويا الحظوا عدم تأثر قوة الشد واالستطالة ألغشية معزول بر  ]7[وجماعته  Ghorpadeأن 


، كما أن الباحثين الذي عاملوا المحاليل  كيلوجراي 30-5تراوحت بين  جامارع من أشعة المعاملة بجُ 


، سجلوا كيلوجراي 128-4تراوحت بين  جامارع من أشعة المائية للكازينات أو بروتينات الشرش بجُ 


. أن ]1،8،9[وذائبيتها في الماء  نفاذيتها لبخار الماء ا في قوة األغشية الناتجة وانخفاض ا فيازدياد


ن االخرون يمكن أن يعزى إلى يالباحثهؤألء تباين النتائج المتحصلة في هذه الدراسة مع ما سجله 


رع االختالف في طبيعة البروتينات ومحتواها من الحوامض االمينية وتركيبها الجزيئي ومقدار الجُ 


نت صلبة أم ذائبة في المحلول عند معاملتها فضال عن حالتها أن كا ،التي عوملت بها اإلشعاعية


 .باإلشعاع


 


 


 


 


 







 في قوة الشد واالستطالة والنفاذية لبخار الماء والذائبية جاما): تأثير المعاملة بأشعة 1جدول (      


 الحنطة. جلوتينفي الماء ألغشية        


 ت


الجرعة 


اإلشعاعية 


 )كيلوجراي(


ميجا قوة الشد (


 * )باسكال


عند االستطالة 


 *القطع (%)


الذائبية في 


 الماء (%)


 النفاذية لبخار الماء 


.يوم.ملم 2م .ملم/جم(


 زئبق)


1 0 8,24 8.2 27.47c 0.80cd 


2 5 9,26 8.8 25.82cd 0.76d 


3 10 7,13 18.2 24.33d 0.88c 


4 20 5,05 35.6 33.07b 1.05b 


5 30 2,09 50.8 41.26a 1.25a 


LSD (P<0.05) 1,966 0,0822 


 ال توجد فروق معنوية بين المتوسطات التي تحمل حروفًا متشابهة في العمود الواحد. -        


 تمثل القيم معدل القراءة لمكررين.           *


 


 


 


 


 


 


 







والذائبية في             في قوة الشد واالستطالة والنفاذية لبخار الماء  جاما): تأثير المعاملة بأشعة 2جدول (


                                                        زين الذرة. ةالماء ألغشي


           


 ت


الجرعة 


اإلشعاعية 


 )كيلوجراي(


ميجا  قوة الشد (


 *)باسكال


االستطالة عند 


 *القطع (%)


الذائبية في 


 الماء (%)


 النفاذية لبخار الماء 


.يوم.ملم 2م .ملم/جم(


 زئبق)


1 0 21.90 7.0 15.60d 0.41d 


2 5 17,78 18.1 14.81d 0.52c 


3 10 15,33 24.3 20.34c 0.56c 


4 20 10,00 42.0 22.38b 0.72b 


5 30 4,85 69.4 26.18a 0.84a 


LSD (P<0.05)  1,422 0,057 


    ) بين المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة في العمود الواحد.0,05توجد فروق معنوية (أ <  -     


 القيم معدل القراءة لمكررين. مثلت   *       


 االستنتاج


تأثيرًا هامًا في الخصائص  جامايستنتج من النتائج المتحصلة في هذا البحث إن ألشعة  


الحنطة وزين الذرة القابلة لألكل والتحلل  جلوتينالوظيفية (الفيزيائية والميكانيكية والحجزية) ألغشية 


نه مستقبًال عند الرغبة في انتاج أغشية تمتاز بخصائص هذا التأثير يمكن االستفادة مو االحيائي. 


تغليف المواد الغذائية والدوائية وغيرها، تعبئة و  محددة تالئم  االستعمال المطلوب لهذه األغشية في


 فزيادة ذائبية األغشية







ما هو الحنطة وزين الذرة  جلوتينبالماء بفعل المعاملة اإلشعاعية تعد خاصية مرغوبة اذا ما علم أن 


في الماء بسبب محتواهما العالي من الحوامض االمينية غير القطبية، وزيادة  شحيحا الذوبانبروتينان 


ذائبية األغشية المصنعة منهما في الماء ستساعد في استعمالها على سبيل المثال في تصنيع 


لحامله ) او االكياس اTea bagsكبسوالت الدواء او اكياس الشاي السريع الذوبان في الماء (


الفيتامينات مثل كبسوالت ) Pre-weighed ingredientsللمكونات الغذائية الموزونة مسبقًا (


) التي تدخل في صناعة Leavening agentsمواد التخمير والنفاشية (عبوات والعناصر المعدنية و 


سيساعد أيضاً الخبز والمعجنات. كما ان زيادة نسبة إستطالة هذه االغشية بفعل المعاملة اإلشعاعية 


 وتغليف المواد الغذائية وخصوصًا في مطاعم االكالت السريعة. تعبئة  استعمالها في  على
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 صةخال


 0بالجرع ( جاماالمكثرة بزراعة األنسجة بأشعة  Omaraوعمارة    MM106شععت نبيتات اصلي التفاح


. زرعت القمم النامية للنبتات المشععة في وسط جراي)  35و  30، 25،  20،  15،  10،   5، 


 NaCl )0  ،0.1  ،0.2  ،0.3  ،0.4  ،0.5 ،0.6 ،0.7 ،0.8المجهر بتراكيز ملح  (MS)التضاعف


% ) لدراسة تأثير الجرع االشعاعية ومستويات ملح كلوريد الصوديوم في صفات التضاعف 1و 0.9،


 الخضري وأطوال النبيتات و تجذيرها في الوسط الغذائي .


فقد  اظهرت  النتائج وجود تأثير معنوي للجرع االشعاعية في معدل عدد الفروع وأطوالها ونسبة التجذير ،


معنويا في هذه الصفات على اغلب الجرع االشعاعية  جراي 20و 15تفوقت النباتات المشعة بالجرعتين 


معنويا على اغلب الجرع االشعاعية  في  جراي 25في حين تفوقت الجرعة  MM106في األصل 


لها ونسبة الصفات المدروسة لألصل عمارة كما بينت النتائج انخفاض معنوي في معدل عدد الفروع وأطوا


في الوسط الغذائي ، كما بينت النتائج وجود فروقات معنوية في  NaClبزيادة تراكيز  تالتجذير للزروعا


على األصل عمارة.  كما وجدت تداخالت   MM106هذه الصفات بين اصلي التفاح حيث تفوق األصل 


 ألصلين .في الصفات المدروسة ولكال ا  NaClمعنوية بين الجرع االشعاعية ومستويات 


Abstract 


 


In vitro plantlets of MM106 and Omara apple rootstocks were 
irradiated with gamma ray doses (0, 5, 10 , 15 , 20 , 25 , 30, and 35 Gray). Shoot 
tips of irradiated plantlets with incremental doses were in vitro cultured on MS 
medium supplemented with different NaCl concentrations to study the effect 
of gamma rays and NaCl salt on shoot number, shoot length and rooting 
percentage .Results revealed that gamma rays treatment improved significantly 
the parameters investigated for both types of rootstocks, especially the doses 







of 15 and 20 GY for MM106 and 25 GY for Omara. On the other hand, salinity 
caused a significant reduction in all parameters measured with different trend 
between both types of rootstocks. The results also showed significant 
interaction between gamma rays doses and NaCl concentrations 


 مقدمة


التربية التقليدية وغير التقليدية تعتمد أساسا على وجود االختالفات الوراثية التي  تعد  قأن طرائ


النقطة لتي يبدأ بها أي برنامج تربية وتحسين خاصة النباتات خضرية التكاثر ومنها أشجار الفاكهة حيث 


ال تتوفر جميع االختالفات الوراثية التي تحتاجها عملية تحسين أصنافها.أن من أكثر الوسائل شيوعا في 


 اً او مستحدث  (Spontaneous mutation)توليد مثل هذه االختالفات هو التطفير سواء كان طبيعيًا 


Induced mutation ) ( ل عليها بشكل وبسبب قلة حدوث الطفرات الطبيعية فأن من الصعب التعوي


فأن استخدام المطفرات الكيميائية والفيزيائية يلعب دورًا مهما في تحسين  الذ.  كبير في برامج التربية


أصناف أشجار الفاكهة المختلفة كطريقة مساندة  للتربية التقليدية . استحدثت الطفرات في العديد من 


واكثر اإلحيائية ألجهادات اإلحيائية وغير المحاصيل الزراعية للحصول على أصناف جديدة أكثر تحمال ل


صنف طافر حتى  2000من  استنبط أكثرحيث كفاءة في استخدام المغذيات وتحسين الحاصل ونوعيته 


أصناف من التفاح  7نوع من الفاكهة من بينها  20صنف عائد إلى  50منها   ] 2و 1[2001بداية عام 


الزراعة في خارج الجسم الحي من خصائص مهمة تتمثل في لما تمتلكه  ونظراً . ]3[جاما  باستخدام أشعة


) واإلكثار ألساللي السريع في حيز صغير وبوقت قصير  Somaclonal variationsالتغايرات الجسمية(


لذا اصبح توظيف هذه التقنيات من  .نسبيًا فضًال عن إمكانية انتخاب الطفرات والمحافظة عليها


 لعديد من برامج تربية الطفرات في الوقت الحاضر.التطبيقات العملية الشائعة في ا


، تنتشر زراعته في والباردة  أحد اشجار المنطقة المعتدلة   Malus domestica Borkhالتفاح يعد 


 ممناطق مختلفة من العالم ذات المناخ البارد والدافئ على السواء . تتكاثر أشجار التفاح خضريًا بالتطعي


وتفاح عمارة المتكيفين للظروف السادة في  MM106ها اصلي التفاح على أصول منتخبة ومن ضمن







عند الرغبة في تحسين التفاح يجب أن الينصب االهتمام بالطعوم فحسب بل على األصول وعليه  .العراق


أيضا ولحساسية أشجار التفاح  للملوحة ، لذا فأن تحسين تحمل األصل لظروف اإلجهاد الملحي سيكون 


شر زراعه أصناف التفاح في الترب العراقية المتأثرة باألمالح في المنطقتين الوسطى عامل مساعد في ن


كوسيلة الستحداث  جاماوالجنوبية لذا فان هدف البحث يتمثل بتوظيف تقنية زراعة األنسجة وأشعة 


تحسين كوسيلة ل الحي التغيرات الوراثية وٕاكثارها واختبار تحملها لظروف اإلجهاد الملحي في خارج الجسم


 العراقية. كلوريد الصوديوم  في التربلتحمل التراكيز العالية نسبيًا لملح ، وعمارة  MM106اصلي التفاح 


 المواد وطرائق العمل:


 جاماسم والمكثرة في خارج الجسم الحي بأشعة  5وعمارة بطول   MM106شععت نبيتات اصلي التفاح 


لتي تليها. قطعت الفروع المشععة حال االنتهاء من بين الجرعة وا جراي 5وبفاصل  جراي 35-0بالجرع 


عملية التشعيع بعد إزالة األوراق إلى قطع صغيرة تحتوي كل قطعة على برعم إبطي واحد وزرعت على 


بقوة كاملة مضافا لها الثايمين , االنوسيتول ,   MS [4]  المتكون من امالح وسط  وسط التضاعف


,  100, 0.4الكاليسين , البنزل ادنين , سكروز واالجار بالكميات   حامض النيكوتين , البايرودوكسين ,


° م 2±  25بدرجة حرارة  حضنتملغم / لتر على التوالي .  و  8000و  30000,  2, 2,  0.5,  0.5


العدد أسابيع .وألجل الحصول على  8ساعة استمرت عملية التحضين  16لوكس لمدة  1000وٕاضاءة 


قد اعيد تقطيع الزروعات واعادة زراعتها للوصول الى الجيل الخضري الرابع المطلوب من النبيتات . ف


إلى مجموعتين  ولكل اصل . قسمت فروع الجيل الخضري الرابع لكل جرعة إشعاعية[3]على اقل تقدير 


لمرحلة التجذير  مفي مرحلة التضاعف والثانية في التقيي  NaClاستخدمت األولى في تقييم التحمل لملح 


 الجسم الحي .خارج 


 


 -في مرحلة التضاعف : مالتقيي







زرعت القمم النامية المستأصلة من الفروع المشععة في وسط التضاعف المزود بملح كلوريد الصوديوم 


للحصول على  %)1.0و 0.9،  0.8،  0.7،  0.6،  0.5،  0.4،  0.3،  0.2،  0.1،  0بالتراكيز (


,  11.53,  10.32,  8.92,  7.91,  6.24مقداره  ( Electric conductivity) توصيل كهربائي


 25وبواقع ديسي سيمنز / م على التوالي    19.62و 17.80,  17.48,  15.72,  14.19,  12.77


لكل جرعة إشعاعية ولكل تركيز ملحي ، زرعت قمة نامية واحدة في كل  من كل اصل قمة نامية (مكرر)


أسابيع من الزراعة  4بنفس الظروف السابقة وبعد  تروعاملم ). حضنت الز  24×  150أنبوبة اختبار (


مها كمؤشرات في دراسة تأثير الملوحة اأخذت المالحظات عن عدد الفروع المتكونة وأطوالها ألستخد


 م تحمل النموات الناتجة عن التشعيع لملح كلوريد الصوديوم.يوتقي


 -التقييم في مرحلة التجذير :


سم في الجيل الخضري الرابع في أنابيب الزراعة الحاوية  4عة بطول زرعت فروع اصلي التفاح المشع


بقوة كاملة مضافا لها الثايامين , االنوسيتول , حامض  MS المتكون من امالح وسط  على وسط التجذير


,  100,  0.4النيكوتين , بايرودوكسين , كاليسين , حامض االندول بيوتريك , سكروز واالجار بالكميات 


،  0.2،  0.1،  0المزود بالتراكيز( ملغم / لتر على التوالي و  8000و 30000, 1,  2,  0.5,  0.5


لكل  من كل اصل فرع (مكرر) 25من ملح كلوريد الصوديوم وبواقع  % )0.6و  0.5،  0.4،  0.3


أسابيع بنفس الظروف السابقة واخذت  4لمدة  تجرعة أشعاعيه ولكل تركيز ملحي . حضنت الزروعا


في تنفيذ التجارب   (C.R.D)ات عن عدد النبيتات المجذرة . استخدم التصميم العشوائي الكامل المالحظ


وحللت النتائج إحصائيا بمقارنة متوسطات المعامالت باستخدام اقل فرق معنوي ( أ.ف.م.) على مستوى 


 . ] [0.055احتمال


 


 -النتائج والمناقشة:







 معدل عدد الفروع


) إلى وجود فروقات معنوية بين اصلي التفاح في معدل عدد  1( اظهرات النتائج في الجدول 


فرع  1.57فرع مقارنة  MM106  2.33الفروع المتكونة على الجزء النباتي المزروع إذ أعطى األصل 


لألصل عمارة. إن االختالف قد يكون ناتجًا من اختالف محتوى أنسجة أصلي التفاح من منظمات النمو 


في  جاماوبينت النتائج وجود تأثير معنويًا ألشعة  .]6[ لية التضاعف وهذا ما أكدهالداخلية المرتبطة بعم


(التي ال تختلف فيما بينها معنويًا )  جراي 20،  15،  10معدل عدد الفروع المتكونة حيث سببت الجرع 


مقابل فرع على التوالي  2.21،  2.47،  2.16زيادة معنوية في هذه الصفة مقارنة بالمحايد إذ أعطت 


فقد سببت انخفاضًا معنويا في معدل عدد الفروع  جراي 35فرع في معاملة المحايد . إما الجرعة  1.7


المتكونة مقارنة بمعاملة المحايد. وقد يعزى تفوق معامالت التشعيع في هذه الصفة إلى احتمالية تحفيز 


في تحفيز  ]7[وهذا ما أكده  للجينات المسؤولة عن عملية االنقسام والتضاعف في الخاليا جاماأشعة 


النموات الخضرية في العنب .اما تأثير المستويات الملحية في معدل عدد الفروع فقد كان سلبيًا حيث 


انخفض معدل التضاعف بشكل معنوي بزيادة التركيز الملحي في الوسط الغذائي وهذه النتائج تتفق مع 


معنوية في معدل عدد الفروع فقد اظهر األصل  . وتشير النتائج أيضا إلى وجود تداخالت]8[ماوجده 


MM106  فرع بينما أعطت براعم األصل  3.65أعلى معدل لعدد الفروع بلغ  جراي 15المشعع بالجرعة


 جاماكان للتداخل بين أشعة كما فرع  1.12اقل معدل لعدد الفروع بلغ  35عمارة المشععة بالجرعة 


معدالت تضاعف  جراي 20،  15،  10فة إذ أعطت الجرعة والمستويات الملحية تأثير معنوي هذه الص


% على التوالي مقارنة مع 0.8و  0.9،  0.7فرع في المستويات الملحية  0.31،  0.46،  0.84قدرها 


الفروع غير المشععة التي فشلت براعمها في التضاعف بهذه المستويات الملحية . إما بخصوص التداخل 


فقد كان ذات تأثير معنوي في معدل عدد الفروع حيث   NaClوتراكيز  اجامالثالثي بين األصل وأشعة 


فرع  3.95أعلى معدل لعدد الفروع بلغ  جراي 15المشععة بالجرعة  MM106أعطت زروعات األصل 


وملح كلويد  جاما) تأثير األصل وأشعة  1جدول ( .  NaCl% 0.4في الوسط الغذائي المجهز 







                                           دل عدد الفروع المتكونة بعد أربعة الصوديوم والتداخل بينها في مع


 أسابيع من الزراعة في وسط التضاعف .


جرع أشعة  االصل


 )جراي( جاما


متوسط  % NaClتراكيز ملح 


أشعة ×أالصل


 جاما


متوسط 


 االصل
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 


M
M


106
 


0 6.05 4.42 3.25 2.48 2.21 1.96 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96  


 


 


2.33 


5 6.71 5.38 3.67 2.62 2.30 2.03 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 


10 6.32 5.34 5.14 4.02 3.32 2.38 2.21 169 0.00 0.00 0.00 2.76 


15 7.21 6.41 6.00 5.11 3.95 3.68 2.27 1.88 2.88 0.92 0.00 3.65 


20 6.41 5.58 4.81 3.71 3.08 3.00 2.34 0.00 0.61 0.00 0.00 2.86 


25 6.19 4.77 3.42 2.48 2.25 2.12 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 


30 6.00 4.61 3.11 2.42 2.00 1.82 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 


35 5.36 4.28 2.69 1.12 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 


عمارة 
O


m
ara


 


0 5.34 4.11 3.13 2.02 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44  


 


 


1.57 


 


5 5.71 4.22 3.13 2.08 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 


10 5.38 4.44 3.25 2.29 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 


15 5.39 4.68 3.41 2.62 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 


20 5.14 4.71 3.55 2.48 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 


25 5.75 4.92 3.68 3.08 2.88 1.62 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 


30 5.70 4.25 3.33 2.79 2.12 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 


35 4.48 3.89 2.00 1.02 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 







 0.51 0.70 1.11 أ.ف.م.


   NaCl 5.82 4.74 3.41 2.65 2.10 1.23 0.81 0.36 0.17 0.06 0.00متوسط تركيز 


   0.64 ) 0.05أ.ف.م. ( 


  متوسط االشعة NaClتركيز ملح  X  جاماأشعة  


0 5.70 4.27 3.19 2.25 1.72 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 


5 6.21 4.80 3.40 2.35 1.84 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 


10 5.85 4.89 4.20 3.16 2.47 1.19 1.11 0.84 0.00 0.00 0.00 2.16 


15 6.30 3.21 3.87 2.60 1.84 1.36 1.06 1.06 1.04 0.46 0.00 2.47 


20 5.78 5.15 4.18 3.10 2.22 1.50 1.17 0.94 0.31 0.00 0.00 2.21 


25 5.97 4.85 3.55 2.78 2.57 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 


30 5.85 4.43 3.22 2.61 2.06 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 


35 4.92 4.09 2.35 1.07 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 


 0.44 0.78 ) 0.05أ.ف.م ( 


 أقل فرق معنوي أ.ف.م.=


 -معدل أطوال الفروع :


معنويا على األصل عمارة في معدل أطوال   MM106) إلى تفوق األصل 2تشير النتائج في الجدول (


سم على التوالي . كما يتضح من الجدول وجود تأثير  1.09و  1.44الفروع حيث أعطيا معدل طول 


زيادة  جراي 25إلى  10االشعاعية من  معنوي للجرع االشعاعية في هذه الصفة حيث سببت الجرع


معنوية في معدل أطوال الفروع مقارنة بالجرع األخرى . كما يالحظ بأن المستويات الملحية قد أحدثت 







الوسط الغذائي مقارنة بمعاملة المحايد والتركيز  في انخفاضًا معنويا بهذه الصفة بزيادة التركيز الملحي


0.1 %NaCl الجدول نفسه إلى وجود تداخل معنوي بين اصلي التفاح والجرع  . كما تشير النتائج في


معنويًا على بقية التداخالت لكال  جراي 15بالجرعة االشعاعية   MM106االشعاعية حيث تفوق األصل 


لنفس األصل اقل معدل بلغ  جراي 35سم في حين أعطت الجرعة  2.48األصليين واعطى معدل طول 


بقية التداخالت. كما ظهرت تداخالت معنوية بين الجرع االشعاعية وتراكيز سم واختلف معنويًا عن  0.67


NaCl    مع جميع المستويات الملحية قد تفوق في معدل  جراي 25و  20،  15إذ ان تداخل الجرع


وقد أعطت  جراي . 10بما فيها معاملة المحايد باستثناء الجرعة   أطوال الفروع على جميع الجرع األخرى


أعلى معدل  NaClوالمزروعة في الوسط الغذائي الخالي من  جراي 15النباتية المشععة بالجرع األجزاء 


والمزروعة في  جراي 35سم في حين أعطت األجزاء النباتية المشععة بالجرعة  5.25لطول الفروع بلغ 


تداخل اقل معدل لطول الفروع . و بينت النتائج وجود  NaCl% 0.5الوسط الغذائي الذي يحتوي على 


 20و  15في معدل أطوال الفروع فقد أعطت الجرعتين   NaClوتراكيز  جاماوأشعة  ينمعنوي بين األصل


تفوقا معنويا على بقية الجرع في المستوى الملحي الواحد ، إما األصل عمارة   MM106لألصل  جراي


و  0.1،  0لملحي قد تفوقت معنويا في هذه الصفة في المستوى ا جراي 25، و  20،  15فأن الجرع 


 % على بقية الجرع .0.2


الفروع قد يكون ناتجًا من تأثير التركيز الملحي في وسط التضاعف والذي  في طولإن االنخفاض العام 


يسبب ارتفاع الضغط االزموزي في الوسط الغذائي مما يضطر النبات أو األنسجة المزروعة لتحويل الجزء 


جهد اوزموزي داخل الخلية  احداثت االيضية للنسيج المزروع نحو األكبر من الطاقة المتوفرة للعمليا


لمواجهة الضغط االزموزي في الوسط على حساب عمليات البناء الالزم إلدامة العمليات المشتركة في 


فضال عن التأثير السلبي للملوحة في الفعاليات  ]9[واتساعها  النمو والتضاعف المتمثلة بانقسام الخاليا


خاليا المتضمنة النشاط اإلنزيمي والبناء الحيوي للبروتين واألحماض النووية وفعالية االيضية لل


كما أن العديد من الدراسات قد افترضت أن زيادة مستويات الملوحة من  ]10[المايتوكوندريا والبالستيدات 







ة والضرورية الممكن أن تقلل من مستويات الهورمونات النباتية الداخلة في األنسجة المعرضة للملوح


 ي.لعمليات التضاعف واالستطالة والنمو والبقاء على قيد الحياة تحت االجهاد الملح


 -معدل نسبة تجذير الزروعات :


ية للفروع المجذرة قد اختلفت معنويا بين اصلي التفاح ، فقد ئو ) بأن النسبة الم3تبين النتائج في الجدول (


% . وقد يعود 35.9% مقارنة باألصل عمارة 41.3 5وأعطى نسبة تجذير   MM106تفوق األصل 


السبب في استجابة األصليين للتجذير إلى االختالفات الوراثية بينهما وتأثير ذلك في الحالة الفسيولوجية 


. كما ]13 -- 11[والمحتوى الهورموني لفروعهما وخاصة االوكسنيات الضرورية لنشوء الجذور العرضية 


ذير معنويا باختالف الجرع االشعاعية ، حيث أدت عملية التشعيع باستثناء ية للتجئو اختلفت النسبة الم


 .إلى زيادة هذه النسبة مقارنة بالفروع غير المشععة  جراي 35الجرعة 


 


وملح كلويد الصوديوم والتداخل بينها في معدل أطوال فروع التفاح  جاما) تأثير األصل وأشعة 2جدول ( 


 زراعة في وسط التضاعف .(سم)  بعد أربعة أسابيع من ال


جرع أشعة  االصل


 جاما


 )جراي(


متوسط  % NaClتراكيز ملح 


أشعة ×أالصل


 جاما


متوسط 


 االصل
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 


M
M


106
 


0 4.00 3.50 2.00 1.00 0.70 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11  


 


 


5 4.10 3.50 3.00 1.90 1.70 0.70 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 


10 4.10 3.60 3.30 2.20 1.90 1.50 1.50 1.40 0.00 0.00 0.00 1.77 


15 5.30 4.80 3.80 3.00 2.40 2.00 1.80 1.80 1.60 0.80 0.00 2.48 







20 4.60 4.30 2.70 2.30 2.00 1.90 1.60 1.60 0.50 0.00 0.00 1.95 1.44 


25 4.20 3.60 1.80 1.1
0 


1.00 0.90 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 


30 3.10 2.20 1.50 0.90 0.90 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 


35 3.00 2.00 1.00 0.90 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 


عمارة 
O


m
ara


 


0 4.00 2.20 1.10 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83  


 


 


1.09 


 


5 4.20 3.30 1.20 1.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 


10 4.00 3.40 1.60 1.40 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 


15 5.20 4.00 1.90 1.20 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 


20 5.00 3.40 1.40 1.40 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 


25 5.00 4.20 3.10 2.30 1.80 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 


30 3.80 2.30 2.30 2.00 1.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 


35 3.40 2.00 2.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 


 0.31 0.43 0.51 أ.ف.م.


   NaCl 4.19 3.27 2.11 1.54 1.18 0.62 0.50 0.30 0.13 0.05 0.00متوسط تركيز 


   0.37 ) 0.05أ.ف.م. ( 


  متوسط االشعة NaClتركيز ملح  X  جاماأشعة  


0 4.00 2.85 1.55 1.00 0.60 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 


5 4.15 3.40 2.10 1.45 1.30 0.35 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 


10 4.03.50 2.45 1.80 1.55 0.75 0.75 0.70 0.00 0.00 0.00 1.41 







5 


15 5.25 4.40 2.85 2.10 1.60 1.00 0.90 0.90 0.80 0.40 0.00 1.84 


20 4.80 3.85 2.05 1.85 1.30 0.95 0.80 0.80 0.25 0.00 0.00 1.51 


25 4.60 3.90 2.45 1.70 1.40 1.10 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 


30 3.45 2.25 1.90 1.45 1.10 0.55 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 


35 3.20 2.00 1.50 0.95 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 


 0.40 0.48 أ.ف.م


 ) 0.05أ.ف.م.= أقل فرق معنوي ( على مستوى 


الذين ]14[جيجة التتفق مع نتائعلى بقية الجرع وان هذه  النت جراي 25و  20و  15وقد تفوقت الجرع 


أصناف التفاح المزروعة خارج الجسم الحي تنخفض بعد تشعيعها  وجدوا بأن قابلية التجذير لفروع بعض


، وقد يعود عدم االختالف الى نوعية األصناف المدروسة وطريقة التشعيع ومعدل وشدة  جامابأشعة 


مقارنة بالجرع التي استخدمت في هذا البحث . إن الجرعة المستخدمة، حيث استخدموا جرعا عالية نسبيا 


ارتفاع نسبة التجذير قد يكون ناتجا من التأثير االيجابي للجرع المنخفضة في البناء الحيوي لالوكسين 


في  NaCl. ويالحظ من النتائج في الجدول نفسه بأن تراكيز وتاثير مكونات الوسط الغذائيالداخلي 


خفاض النسبة المؤية لتجذير الفروع بشكل معنوي بزيادة التركيز الملحي الوسط الغذائي قد أدى إلى ان


  NaCl% من 0.5% للفروع المزروعة في الوسط الغذائي المجهز بـ 3.13حيث بلغت اقل نسبة تجذير 


% للفروع المزروعة في وسط المقارنة . إن التأثير المثبط للملوحة  97.69مقارنة بنسبة تجذير مقدارها 


الجذور قد يرجع إلى التأثير العام والسلبي للملوحة في الفعاليات االيضية الحيوية المرافقة في نشوء 


. وتوضح [15]لعمليتي انقسام وتمايز الخاليا واتساعها واختالل التوازن الهرموني الداخلي في النبات  


الشعاعية المستخدمة ( النتائج أيضا وجود تداخالت معنوية بين اصلي التفاح والتشعيع فقد سببت الجرع ا


والتي لم تختلف معنويا عن معاملة المحايد ) زيادة معنوية في النسبة  جراي 35و  25و  10عدا الجرع 







% 66.45أعلى نسبة تجذير بلغت  جراي 15وأعطت الجرعة   MM106المؤية للتجذير في األصل 


جرع االشعاعية ( عدا % في حين سببت جميع ال30.95اقل نسبة تجذير بلغت  جراي 35والجرعة 


أعلى نسبة تجذير  جراي 25) زيادة معنوية لألصل عمارة وأعطت الجرعة  جراي 35و  30الجرعتين 


.كما يالحظ  جراي 35% تحققت في الجرعة 26.05% مقابل اقل نسبة تجذير بلغت 47.67بلغت 


ة فقد انخفضت نسبة في هذه النسب  NaClوجود تداخالت معنوية بين األصل والتشعيع ومستويات ملح 


التجذير بزيادة التركيز الملحي وفشلت جميع الفروع المشععة وغير المشععة ألصلي التفاح في تجذير 


  MM106حيث استمرت فروع األصل جراي  15% باستثناء الجرعة 0.4فروعها عند المستوى الملحي 


 جراي 25مشععة بالجرعة كما استمرت الفروع ال  %50% وبلغت 0.5بالتجذير في المستوى الملحي 


 . في صنف عمارة فقط% 0.4بالتجذير بالمستوى 


في تحسين اصلي التفاح  جامانستنتج من هذا البحث أمكانية استخدام الجرع االشعاعية الواطئة من أشعة 


MM106  وعمارة لتحمل للملوحة، كما إن مؤشرات التضاعف الخضري والنمو والتجذير من الممكن


 تقييم السريع لتحمل اصول التفاح لملح كلوريد الصوديوم في خارج الجسم الحي .استخدامها في ال


ية لتجذير فروع ئو وتداخلها في النسبة الم جاما) تأثير تراكيز ملح كلويد الصوديوم وأشعة  3جدول (


 أسابيع من الزراعة في وسط التجذير . 8وعمارة بعد  MM106اصلي التفاح 


جرع  االصل


أشعة 


 جاما


 )جراي(


متوسط  % NaClتراكيز ملح 


أشعة ×أالصل


 جاما


متوسط 


 االصل
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 


M
M


106
 


0 98.00 65.67 42.67 15.33 0.00 0.00 0.00 31.67  


 5 100.00 80.00 60.00 30.33 0.00 0.00 0.00 38.62 


10 100.00 72.00 57.00 21.00 0.00 0.00 0.00 35.71 







15 100.00 100.00 85.00 70.00 60.12 50.00 0.00 66.45  


41.35 20 100.00 80.33 70.00 41.00 37.64 0.00 0.00 46.95 


25 96.00 73.00 61.00 35.00 0.00 0.00 0.00 37.86 


30 100.00 81.00 75.00 42.00 0.00 0.00 0.00 42.57 


35 90.00 66.00 40.33 20.33 0.00 0.00 0.00 30.95 


عمارة 
O


m
ara


 


0 92.33 54.67 37.33 22.33 0.00 0.00 0.00 29.52  


 


 


35.90 


 


5 98.67 78.67 61.12 34.33 0.00 0.00 0.00 38.97 


10 100.00 81.33 57.67 31.15 0.00 0.00 0.00 38.59 


15 100.00 82.67 54.67 27.33 0.00 0.00 0.00 37.81 


20 98.00 77.00 63.33 41.00 0.00 0.00 0.00 39.90 


25 100.00 83.73 69.53 54.93 52.53 0.00 0.00 47.67 


30 95.67 50.67 33.33 21.00 0.00 0.00 0.00 28.67 


35 94.33 52.33 22.67 13.00 0.00 0.00 0.00 26.05 


 5.12 6.35 11.47 أ.ف.م.


   NaCl 97.69 73.70 55.67 32.51 7.71 3.13 0.00متوسط تركيز 


   5.81)                                        0.05(  أ.ف.م.


  متوسط الجرع NaClتركيز ملح X جاماأشعة  


 0 95.17 60.17 40.00 18.83 0.00 0.00 0.00 30.60 


5 99.34 79.34 60.56 32.33 0.00 0.00 0.00 38.80 







10 100.00 76.67 57.34 26.08 0.00 0.00 0.00 37.16 


15 100.00 91.34 69.84 48.67 30.06 25.00 0.00 52.13 


20 99.00 78.67 66.67 41.00 18.82 0.00 0.00 43.45 


25 98.00 78.37 65.27 44.97 12.77 0.00 0.00 42.77 


30 97.84 65.84 54.17 31.50 0.00 0.00 0.00 35.62 


35 92.16 59.17 31.50 16.67 0.00 0.00 0.00 28.50 


  4.57 10.81 )0.05أ.ف.م.(
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 الملخص


استخدمت البيانات الناتجة من تنفيذ تجربة زراعية في محطة أبحاث التويثة (منظمة الطاقة الذرية 
   GGE البيئة× والتكنولوجيا حالياً) لتحليل التركيب الواثي + التركيب الوراثي  العراقية / وزارة العلوم


Genotype + genotype x Environment  طفرة من الشعير ذي الصفين مزروعة على  18في


في تقييم التراكيب  GGEمدى ثالثة اجيال وراثية (بيئات). أظهرت النتائج امكانية استخدام تحليل 







 ،فوقة في صفة حاصل الحبوب كغم / هكتار ومستقرة وراثياً على مدى االجيال الثالثةالوراثية المت
 همافي صفة حاصل الحبوب وكان كال 25و  91واظهرت النتائج تفوق كل من التركيبين الوراثيين 


 يب الواعدة والمستقرة وراثياً وهذا مؤشر جيد حول امكانية استخدام هذا التحليل في تحديد التراك مستقر
 .  التاليةاالجيال  في


 


Abstract 


 


Data resulted from an agricultural experiment in Tuwaitha Research Center 
(Iraqi Atomic Energy Commission/Ministry of Science and Technology now) 
were used to analysis genotypes + genotypes x environment GGE in 18 mutants 
of two row barley grown for three genetic generations (Environments). The 
results showed that the possibility of using GGE analysis of assessment the 
superior genotypes in grain yield Kg/h character and genetic stability over three 
generations, where the two mutants 91 and 25 showed superiority more than 
the other ones in grain yield character. Both genotypes 91 and 25 were more 
stable genetically. This is a good sign about the possibility of using this analysis 
to determine promising genotypes and genetic stability from the first advanced 
generations. 


 


 


 المقدمة


هو أفضل طريقة لدراسة GGEالبيئة × أن استخدام تحليل التركيب الوراثي + التركيب الوراثي 


مكونة من قيم  Biplotالعالقة بين التراكيب الوراثية والبيئة ويتكون من رسوم ثنائي الشكل 







PCA1  وPCA2  إذ يمثلPCA1 اكيب الوراثية ضمن المواقع بينما الترPCA2  يمثل
التراكيب الوراثية غير المناسبة للمواقع، ويمكن استخدامه في تحديد التراكيب الوراثية الواعدة ، 


المعلمات × الصفة، التركيب الوراثي ×  كذلك يستخدام لفهم العالقة بين التركيب الوراثي 
  -) صيغته وهي:2() وقد وضع 1الخاصة ( قابلية االتحاد× وقابلية االتحاد العامة 


ijjijiljij eYY ++=− 22211 ηξληξλ 


  -حيث أن:


111 jiηξλ  قيمة =PCA1 . 


222 ji ηξλ  قيمة =PCA2 . 


  -) على:3و  1حسب ما ذكره ( GGEيعمل 


 ة. من بيئات الدراس ةاثية مستنداً على أدائها في أي بيئتصنيف التراكيب الور – 1


 تصنيف البيئات اعتماداً على األداء النسبي للتراكيب الوراثية قيد الدراسة.  – 2


 مقارنة أي زوجين من التراكيب الوراثية في البيئات المختلفة.  – 3


 تمييز أفضل تركيب وراثي في كل بيئة.  – 4


 تجميع البيئات على شكل مجموعة مستنداً على أفضل بيئة.  – 5


 يب الوراثي على أساس متوسط الحاصل واالستقرار. تقييم الترك – 6


 تقييم البيئة على أساس قدرة تمييز وتمثيل هذه البيئة.  – 7







 يعمل على إزاحة تركيب وراثي أو بيئة ويعتبرها مجموعة ثانوية.   – 8


                            مع أربع طرائق لتقدير قيمة التحليل الفردي  GGE) تحليل 3( استخدم


SVD Singular Value Decomposition :في الحنطة وهي               Genotype 


Focused Scaling ،Environment Focused Scaling ،Symmetrical Scaling   و


Equal-Space Scaling وتبين له أن كل هذه الطرائق صحيحة في تقييم تداخل التراكيب ،


والرسم  GGEكانت أفضلها. وصف  Symmetrical Scalingالبيئة وأن طريقة × الوراثي 


) نوعين لبيئات الشعير في كندا (األول Biplot Covariateالثنائي الشكل للتباين المرافق (


 GGE Covariate (81( GGEشرق كندا والثاني غرب كندا) حيث فسر التباين المرافق للـ 


و   Biplotالبيئة بينما×  % من مجموع التباين الكلي له وعليه فانه يصلح لوصف الصفات


GGE أن ارتفاع قيم  .يقوم بوصف التراكيب الوراثيةPCA1  للتراكيب الوراثية من الحنطة


من الصفر للبيئات دليل  PCA2العالية واقتراب قيم  PCA1تدل على الحاصل عالي، بينما 


. استخدام )GGE )4سهل على تحديد التركيب الوراثي ذو الحاصل العالي عند استخدام تحليل 


 Diallel Crossالبيئة للتهجين التبادلي × لدراسة تداخل التركيب الوراثي  GGE) تحليل 5(
والحنطة معتمداً بذلك على قيم قابلية االتحاد العامة والخاصة،  في محصولي الذرة الصفراء


البيئة وليس × يستخدم لوضع الفرضيات حول تداخل التركيب الوراثي  GGEوتوصل إلى أن 


تخاذ القرارات، وأنه كلما اقتربت التراكيب الوراثية من نقطة تقاطع المحورين الموازيين لقيم ا
PCA1  وPCA2  كانت التراكيب الوراثية أكثر مقاومة لمسببي مرض التبقعBlotch        


)Stagonospora nodorum وتلف الرأس الفيوزرمي (Fusarium head blight  في


) إلى أن 6توصل (في الذرة الصفراء.  Pink Stem borerق الوردي  الحنطة وآفة حفار السا
صفات وزن الحبوب والتبكير في التسنبل كانت من مميزات المناطق الشرقية من كندا. أعطى 


دليالً قاطعاً في تحديد التراكيب الوراثية المتفوقة في صفات الحاصل والمستقرة  GGEتحليل 







بيئات  9تركيب وراثي من الحنطة مزروعة في  18) على 7(وراثياً من خالل تجربة قام بها 


) من تحيد التراكيب الوراثية المتفوقة بصفة حاصل الحبوب ومستقرة وراثية 8مختلفة. تمكن (


تركيب وراثي من شعير المولت والبيئات  213حيث شملت الدراسة  GGEباستخدام تحليل 


. تهدف الدراسة إلى تحديد التراكيب الوراثية مستويين للبذار)× سنوات  8× مواقع  6(المختلفة 


المتفوقة بحاصل الحبوب كغم / هكتار ومستقرة على مدى ثالثة اجيال وراثية باستخدام تحليل 
GGE. 


 المواد وطرائق العمل


) في محطة أبحاث 1999 – 1996(متتالية تجربة حقلية خالل ثالثة مواسم زراعية  اجريت


 18ية العراقية سابقاً/وزارة العلوم والتكنولوجيا حالياً). زرعت بذور التويثة (منظمة الطاقة الذر


طفرات مستنبطة في  16وهي  .Hordeum distichum Lطفرة من الشعير ذي الصفين 


الهنغارية المنشأ خالل  5/4و  5/1منظمة الطاقة الذرية العراقية من أعادة تشعيع الطفرتين 


كغم/هكتار وسمدت  120واسم الزراعية وبكمية بذار شهر تشرين الثاني من كل موسم من الم


. مثلت المواسم الثالثة األجيال NP 27  :27كغم/هكتار من السماد المركب  200التجربة بـ 


، 25، 15، 8، 6(البيئات) بينما مثل التراكيب الوراثية الطفرات ( M5و  M3 ،M4اإلشعاعية 


و  62، 52، 45، 39، 19، 5، 4رات (والطف 5/4) مستنبطة من الطفرة 91و  90، 82، 78


كيلوراد من أشعة كاما المنبعثة من مصدر كوبلت  20بجرعة  5/1) مستنبطة من الطفرة 100


وبثالثة مكررات، وبواقع  RCBD(خلية كاما).  استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  60


بوب كغم/هكتار وكان لكل وحدة تجريبية. أخذت البيانات المتعلقة بصفة حاصل الح 2م 9


الحصاد في أواخر أيار من كل موسم زراعي. حللت البيانات إحصائياً باستخدام البرنامج 
× وتم تحليل التركيب الوراثي + التركيب الوراثي  2009إصدار  Genstat 12اإلحصائي 


 Genotype + Genotype x Environment                                    البيئة 







)GGE) وقد رمزت البيئات بالرموز 10و  9)، كما تم حساب قيمة االستقرار حسب طريقة ،(


)E1 ،E2  وE3 .على التوالي ( 


 النتائج والمناقشة


في صفة حاصل  91) تفوق التركيب الوراثي 1في الجدول (كما موضح النتائج  تظهرأ


، بينما أقل حاصل 25ثي كغم / هكتار تاله التركيب الورا 2669الحبوب كغم / هكتار اذ بلغ 


كغم / هكتار ويعود سبب ذلك إلى التغير الوراثي بفعل  1514إذ بلغ  5/1كان للتركيب الوراثي 


االشعاع على الجينات المسيطرة على صفات مكونات الحاصل مما ادى إلى ارتفاع الحاصل 
حسب  25و  91ين )، وتشير النتائج ايضاً إلى استقرار التركيب11وهذا مطابق لما توصل إليه (


 أقل استقراراً.   5/1بينما كان التركيب الوراثي  )10و  9(طريقة 


لـ    )10و  9(: معدل حاصل الحبوب كغم / هكتار وقيم االستقرار حسب طريقتي  1جدول 


طفرة من الشعير ذي الصفين والمزروعة على مدى ثالثة اجيال وراثية  18


 (بيئات). 


معدل حاصل الحبوب 
 اركغم / هكت


 ةحسب طريق االستقرار


 )9( 


 االستقرار حسب طريقة


 )10( 


التركيب 
 الوراثي


كغم / 
 هكتار


التركيب 
 الوراثي


التركيب  قيمة االستقرار
 الوراثي


 قيمة االستقرار


91 2669 91 2.00 91 10452 


25 2522 25 5.33 25 26460 







6 2476 5/4 6.00 6 36147 


5/4 2216 6 6.66 82 61044 


82 2157 8 7.00 5/4 69554 


8 2153 39 7.66 8 70710 


15 1998 45 7.66 78 81964 


78 1998 15 8.00 4 106712 


4 1962 82 8.33 90 109939 


45 1956 4 9.66 15 111323 


39 1955 78 10.33 45 127965 


90 1852 90 11.00 39 144914 


52 1704 52 12.00 5 172623 


5 1687 62 12.33 52 175156 


62 1676 5 12.66 62 178552 


100 1646 100 12.66 19 194444 







19 1614 19 15.33 100 202173 


5/1 1514 5/1 16.33 5/1 226619 


البيئة وهي تمثل التراكيب × % من تداخل التركيب الوراثي  PCA1 76.15قيم فسرت 


% من تداخل  PCA2 15.87الوراثية المالئمة للبيئات اي المستقرة وراثياً، بينما فسرت قيم 
البيئة وهي تمثل التراكيب الغير مالئمة للبيئات أي غير المستقرة وراثياً، × التركيب الوراثي 


). 2وعليه فان هذه النتيجة تدل على مالئمة بعض التراكيب الوراثية للبيئات بشكل واضح (


يشير إلى أن ) 1الشكل (ف  GGE) ما هي اال نماذج مختلفة من تحليل 5 - 1واالشكال (


) قد تواجدت أقصى يمين الشكل أي كلما ابتعدت 6و  25، 91التراكيب الوراثية المتفوقة (


دلة ذلك على  PCA2و  PCA1التراكيب الوراثية عن نقطة تقاطع المحورين الموازيين لمحور 


) وهذه النتيجة 10(تفوقها بصفة حاصل الحبوب كغم / هكتار واستقرار عالي حسب طريقة 


الذي  91) ان التركيب الوراثي 2)، كما يظهر من الشكل (6 و 2، 1مع ما اشار إليه ( تتفق
تميز بالحاصل والستقرار العالي قد تواجد في وسط الشكل الذي يوصل بين البيئات مما يدل 


). يالحظ من الشكل 2على استقرار هذا التركيب في البيئات الثالثة وهذا يدعم ما أشار إليه (


قد انحصر بين الخطين الموصلين بين نقطة تقاطع المحورين  91ركيب الوراثي ) ان الت3(


وقيم البيئة األولى والثالثة وهذا يشير إلى مالئمة  PCA2و  PCA1الموازيين لمحوري 


). يشير 8و  7، 3 ,2واستقرار هذا التركيب على مدى االجيال الثالثة وهذا يماثل ما ذكره (


) إلى اقتراب التراكيب 4(الشكل  Environment Focused Scalingتركيز درجات البيئات 


 Average environment(               لعالي والمستقرة من مركز الحلقاتذات الحاصل ا


coordinates AECعن مركز الحلقات،  واستقرار حبوب ) وابتعاد التراكيب االقل حاصل


م تركيز درجات التراكيب الوراثية ) يشير أيضاً إلى نفس النتيجة عند استخدا5والشكل (







Genotype Focused Scaling) ويمكن 3و  2، 1. ان هذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه .(


إلى استقرار الجينات المسيطرة على صفات مكونات الحاصل والتي  GGEتفسير نتائج تحليل 


زز امكانية استخدام ادت بدورها إلى استقرار الحاصل على مدى االجيال الثالثة وهذا ما يع
 التطفير التجريبي في استحداث الطفرات الوراثية في النبات.  
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طفرة من الشعير ذي  18لـ البيئة × : تحليل التركيب الوراثي + التركيب الوراثي  5شكل 


 ال وراثية (بيئات). الصفين والمزروعة على مدى ثالثة اجي


 االستنتاجات


في تحديد التراكيب الوراثية المتفوقة  GGEنستنتج من هذه الدراسة امكانية استخدام تحليل 
بغض النظر عن  M5و  M3 ،M4 عاعيةاالجيال االش بداية منبالحاصل ومستقرة وراثياً 


 نوعية الشكل المستخدم.  
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يت تقع حميع الدول العربية من العراق الى المغرب فى نطاق المنطقة الحارة شبه االستوائية ح  مقدمة:


عشر ساعات يوميا ولمدة أكثر من  درجة مئوية لمدة تصل الى 35تصل درجة الحرارة الى أكثر من 


شهور فى العام ابتداء من شهر ابريل الى شهر نوفمبر وهذا المناخ يمثل عبء حرارى قاسى  8تصل الى 







ؤدى الى تغيرات على الحيوانات الزراعية حيث ينجم عنه انخفاض شديد فى كمية األكل المتناول كما ي


فسيولوجية عكسية من زيادة معدل التنفس وارتفاع فى درجة حرارة الجسم وانخفاض فى تركيز معظم 


المركبات الكيميائية للدم بما فيها الهرمونات  الهامة فى دم الحيوانات الزراعية والذى يؤدى الى تدهور فى 


 انتاجها من لحوم وألبان كما يقلل من كفائتها التناسلية.


ويهتم العلم بدراسة بعض الوسائل البسيطة والتى يمكن تطبيقها على مستوى المزارع البسيط أو على  


من هذه و  مستوى االنتاج المكثف لتخفيف أو لتقليل هذه األثار السيئة للجو الحار على حيوانات المزرعة


ج  خاصة فى أخر ثالثة شهور الوسائل المقترحة فى هذا البحث هو تبريد ماء الشرب قبل أن تتناوله النعا


 ونتائج ذلك على  أدائها ونتاجها وجميع وظائف الجسم الفسيولوجية.  ملمن الح


نعجة فى اخر ثالثة شهور من الحمل مقسمة الى ثالث مجموعات  45استخدم فى البحث   الملخص:


جة حرارته حول متساوية حيث كانت تشرب األولى الماء من حوض شرب المياه بالمزرعة والتى كانت در 


)oC30  وهى مجموعة المقارنة (الكنترول) أما 18.00وحتى الساعة   10.00) ابتداء من الساعة


) على التوالى خالل الفترة oC 10وماء مبرد (oC 20) المجموعتان الثانية والثالثة كانتا تشربان ماء بارد ( 


 18.00.     وحتى الساعة   10.00من الساعة  


 ئج هى أن تناول النعاج الحوامل ماء الشرب بارد أو مبرد يؤدى الى:وكانت أهم النتا


تخفيف أثار الجو الحار على مقاييس التنظيم الحرارى حيث ينخفض معدل التنفس ويقلل من درجة  -1


 حرارة الشرج والجلد واألذن للنعاج.


 جسم وزيادة كمية ماء الشربكجم من وزن ال /وزيادة المادة العضوية  يوميا زيادة كمية األكل المتناول-2


 المتناول يوميا


يحسن من تمثيل البروتينات والكربوهيدرات حيث يزيد تركيز البروتينات الكلية والجلوبيولين والجلوكوز  -3


 فى سيرم الدم مما يحسن من المناعة فى جسم الحيوانات 







الدالة على العبء و  الناقلة لألمين  GPT, GOT, γGTانخفاض معنوى فى نشاط انزيمات الكبد -4


 الحرارى.


تحسين من وظائف الكلية حيث يقلل من تركيز كل من الكرياتينين واليوريا ويخفض تركيزات الدهون  -5


 .فى دم النعاج الحوامل الكلية والكولستيرول


كذلك يزيد من يزيد من تركيز هرمونات االستراديول والبروجستيرون المرتبطة بالمحافظة على الحمل و  -6


تمثيل الكالسيوم والفوسفور فى الجسم كما يقلل من تركيز هرمون المسؤل عن الباراثورمون ركيزهرمون ت


 الكورتيزول المرتبط بالعبء الحرارى.


يحسن من وزن الخلفة عند الميالد وعند الفطام كما يزيد من عدد الخلفة فى البطن الواحد وبالتلى  -7


 فيات عند الميالد.وزنها وفى نفس الوقت يقلل من نسبة الو 


مع تقدم فترة الحمل ينجم عنه عبء اضافى على النعاج حيث يزداد معدل التنفس ودرجة حرارة  -8


مع تقدم فترة و الشرج ويزداد نشاط انزيمات الكبد ويزداد تركيز هرمون الكورتيزول ويقل تركيز الباراثورمون 


 على استمرار الحمل. الحمل يزداد تركيز االستراديول والبروجستيرون للمحافظة


نستخلص من البحث أن تبريد ماء الشرب قبل تناول الحيوانات له أمر مهم فى أوقات ارتفاع  الخالصة:


على أفضل للحيوانات من الماء المبرد  20oCدرجة حرارة الجو وعموما الماء البارد على درجة حرارة 


 (oC 10)درجة حرارة الكولدير


 


 







ABSTRACT 


The number of 45 pregnant does with the same age and average live body 
weight were used in the present study. The does reared under summer hot 
conditions where the averages of ambient temperature and relative humidity 
values were 35.0oC and 62.5%, respectively during June, July and August, 2009.  
Pregnant does were divided randomly into three equal groups. The 1st group 
drinking tap water from the source of water in the farm (30±2oC) and served as 
control. The animals in the 2nd and 3rd groups drinking cool water (20±2oC) and 
cooled water (10±2oC), respectively, along the experimental period which 
started 12 weeks before expected parturition (8hrs daily) from 10.00 to 18.00 
hrs.    


The results showed that drinking cool water or cold water decreased the heat 
load of summer season on pregnant Ossimi ewes. The respiration rate and 
temperatures of rectal, skin and ear values decreased significantly while daily 
feed intake, dry matter intake and water intake values increased significantly 
due to treatments when compared to those drank warm water. Total proteins, 
globulin, and glucose concentrations in the serum of ewes drinking cool or cold 
water were higher significantly than those in ewes drinking warm water. 
Enzymes activities of the liver, GOT, GPT and γGT, as well as concentrations of 
creatinine, urea-N, total cholesterol and triglycerides were lower significantly in 
ewes drank cool or cold water than those drank warm water.       


Estradiol, progesterone and parathormone levels in ewes drank cool or cold 
water were significantly higher than its levels in ewes drank warm water. The 
opposite was found in cortisol levels, since ewes drank cool or cold water have 
cortisol levels lower than its levels in ewes drank warm water. Drinking cool 
and cold water increased average of kid's weight at birth from 3.2 kg in ewes 
drank warm water to 4.10 and 3.60 kg, respectively. In addition, litter size at 
birth and at weaning as well as litter weight at birth improved significantly in 
ewes drinking cool and cold water as compared to ewes drinking warm water. 







In the same time, the percentage of mortality at birth improved from 0.90 in 
ewes drank warm water to 0.65 and 0.74 in ewes drank cool and cold water, 
respectively. 


 


INTRODUCTION 


The summer in Egypt, is characterized by high ambient temperature (35-40oC) 
and high relative humidity(50-75%). Solar radiation is high(4500KJ/M2) 
throughout the year and for all Egyptian zones, with extermes observed during 
summer, especialy, during the periods of greatest heat stress which normally 
extends from mid-June to mid-September. Therefore, farm animals raised to 
such a sever climatic stress for almost 8 months of the year and become 
uncomfortable suffering extremely in production and reproduction(1). Exposure 
of sheep to heat stress evokes a series of drastic changes in the biological 
functions, which include a decrease in feed intake, feed efficiency and 
utilization, disturbances in water, protein, energy and mineral balances, 
enzymatic activities, hormonal secretions and blood metabolites ending to 
impair in productive and reproductive performance(2&3). Heat stress also lowers 
natural immunity making animals more vulnerable to disease(4).  


Establishment and maintenance of pregnancy is difficult in sheep exposed to 
heat stress because of reductions in oestrous detection rate and the proportion 
of inseminated sheep that maintain pregnancy. Heat stress also leads to 
reduced perfusion of the placental vascular bed and retarded fetal growth(5). 
Olsson et al. (6) reported that goat and sheep breeds may encounter problems 
in a adjusting to a dry environment and the impact of such constraint is 
expected to be more severe during pregnancy and lactation. 


Reduction of heat stress can be reduced or even eliminate these adverse 
effects of hot summer season on farm animals. Amelioration of heat stress in 







heat stressed animals using different techniques including physical, nutritional, 
physiological and genetical means has been attempted to improve its 
productivity (7).  


Water is one of the most important nutrients required for the maintenance of 
life and is involved in many physiological functions essential for maximum 
performance of farm animals. Water requirements vary and are regulated by 
many factors such as intake of DM, environmental temperature and loss of 
water from the body tissues.  Livestock need a plentiful supply of good and 
clean water for normal rumen fermentation and metabolism, proper flow of 
feed through the digestive tract, good nutrient absorption, normal blood 
volume and tissue requirements(8). Treatments to lower body temperature 
include cold water submersion, cold water enemas, ice applications and in the 
case of sheep cold water applied to body parts with little wool (head and lower 
legs)(9). Most researches were carried out to study the effect of water 
temperature on DM, energy or CP and CF digestibilities and N balance, 
especially on heat stressed lactating dairy cows(10, 11,12,13.14,15).  


The aim of this paper is to give an overview on the physiological importance of 
drinking cool or cold water for heat stressed pregnant Ossimi ewes reared 
under hot summer of Egypt. 


MATERIALS AND METHODS 
The present work was carried out in the Sheep Farm, Project of Experimental 
Farms and the biochemical analysis was conducted in Tracer Bioclimatology 
Unit, Biological Applications Department, NRC, Atomic Energy Authority, 
Inshas, Cairo, Egypt. 


1-Experimental procedure: The number of 45 pregnant does with the same age 
and average live body weight were used in the present study. The does reared 
under summer hot conditions where the averages of ambient temperature and 
relative humidity values were 35.0oC and 62.5%, respectively during June, July 







and August, 2009. Pregnant does were divided randomly into three equal 
groups. Ewes in the 1st group were drinking tap water from the source of water 
in the farm (30±2 oC) and served as control. The animals in the 2nd and 3rd 
groups were drinking cool water (20±2 oC) and cold water (10±2 oC) (8hrs/day) 
from 10.00 to 18.00 hrs, respectively, along the experimental period which 
started before expected parturition by 12 weeks. The circulated water was 
cooled (10oC) by mechanical refrigeration (Colder). The 20 oC temperature was 
maintained by circulating chilled water through coils immersed in the tank holding 
the drinking water supply. Water temperatures were checked twice daily and 
adjustments made as necessary to maintain the desired temperature. 


Rectal, skin and ear temperatures were measured individually 
at midday by a digital thermometer. The skin temperature was 
measured at one location between the neck and loin on the 
body surface. Respiration rate was measured by visually 
counting breaths per minute using a stopwatch. 
2-Animal housing, nutrition and management: The animals were housed in a 
part of the sheep farm building during experimental period under hot summer 
conditions and kept under the same managerial and hygienic conditions and 
fed the same diet. Food consumption and water intake were estimated 
individually 2 times at 2 weeks and before the end of the experiment (at 12 
weeks). Each ewe was provided once daily in the morning with concentrate 
feed mixture and Egyptian clover hay. Does in all groups were fed a basal ration 
consisted of 60% concentrate feed mixture  plus 40% berseem hay on DM basis 
according to allowances of NRC(16) of pregnant ewes. The concentrate feed 
mixture composed of 37.5% wheat bran, 27% yellow corn, 12.5% soybean meal 
(44% CP), 10.0% undecorticated cottonseed cake, 5% rice bran, 4% sugarcane 
molasses, 3% limestone and 1% sodium chloride.  


3- Meteorological data and THI estimation: Air temperature (oC) and relative 
humidity (%) inside the farm building were measured weekly each month four 







times at 12.00, 13.00, 14.00 and15.00 hours using automatic thermo-
hygrometer and the averages were 35.0±1.1oC and 62.5±1.4% during the 
experimental period of the summer season. The temperature-humidity index 
(THI) was calculated using the equation as follows: THI = dboC – [(0.31-0.31 RH) 
(dboC -14.4)] Where dboC = dry bulb temperature in Celsius and RH= relative 
humidity percentage/100. The estimated THI value was 31.01 in the hot period, 
indicating exposure of does to very severe heat stress. 


4-Estimation of hormones and biochemical components: Two blood samples 
from each does were taken without anticoagulant and centrifuged at 3000 rpm 
for 15 minutes and the serum was kept in a refrigerator (-20oC) until analyses. 
The 1st sample was taken after two weeks (acute response) and the 2nd was 
taken in the end of the experiment(chronic-response). The levels of estradiol17ß, 
progesterone, cortisol and parathormone hormones were estimated by the 
radioimmunoassay (RIA) technique using the coated tubes kits, DSL, Inc. 
Webster, Texas, USA and counting using computerise Gamma Counter. Total 
protein, albumin, glucose, urea-N, creatinine, total cholesterol and triglycerides 
concentrations were estimated using commercial kits. Globulin was estimated 
by subtraction of albumin from total protein. GPT, GOT and γ-GT enzymes 
activities were assayed using kits of Diamond Diagnostics, Egypt.  


5-Statistical Analysis: The data were statistically analyzed using computer system 
with ANOVA (2x3) according to SAS(17). The effect of experimental weeks was also 
tested. The responses differences were considered to be significant when the 
probabilities were less than 0.05. In Tables, means bearing different letters a, b 
and c in the same row differs significantly and means bearing different letters A, 
B and C in the same column within each classification differ significantly. 


 
 
 







RESULTS AND DISCUSSION 
  1- Thermoregulatory parameters: Drinking cool water (20oC) or cold water 
(10oC) decreased the heat load of summer season on pregnant Ossimi ewes. 
The respiration rate and temperatures of rectal, skin and ear values decreased 
significantly in ewes drank cool or cold water when compared to those drank 
warm water (30oC)(Table 1). Respiration rate of ewes drinking cool or cold 
water was lower by 30% than ewes drinking warm water. In addition, 
respiration rate increased significantly due to increased the pregnancy period, 
it was higher at 12 weeks than at 2 weeks by about 50%. In the same time skin 
and ear temperatures were not affected significantly due to pregnancy 
advancement. 


The exposure of sheep to elevated ambient temperatures induces an increase 
in the dissipation of excess body heat, in order to negate the excessive heat 
load. Dissipation of excess body heat is excluded by evaporation of water from 
the respiratory tract and skin surface via panting and sweating, respectively. 
Milam et al.(14) reported that chilled water has been suggested as a potential 
means of reducing the effects of heat stress through reduction of core body 
temperature. It would be advantageous to provide tepid water to cows, 
reducing the effect of heat stress observed with warm water(15). Cunningham 
et al.(18) reported that rectal temperature was depressed 0.50ºF within 20 min. 
depended upon amount and temperature of ingested water in non lactating 
Holstein cows. Thompson et al.(19) found that sheep loose approximately 20% 
of the total body heat loss via respiratory moisture in a neutral environmental 
temperature(12oC) and the moisture loss increases to 60% at high ambient 
temperature (35oC).  Johnson(20) reported that the mammalian skin is an 
important pathway for heat exchange between the body surface and the 
environment therefore skin temperature is the result of the adjustment of the 
skin blood flow that ends with regulation of the heat between the body core 
and skin and when the environmental temperature rises to 36 oC, the ears and 







legs of sheep dissipate a high proportion of the heat, as these areas contribute 
about 23%of the body surface area.   


2- Water intake: Water intake of ewes drinking cool and cold water were 
higher by 69 and 38 % than ewes drinking warm water at 2 weeks of the 
experimental period (Tale 2).  After 12 weeks and before parturition, the 
corresponding values were 60 and 39 %. It is interesting to observed that ewes 
drank cold water consume water lower than ewes drank cool water (2.53 
vs.3.10 l/day) and (2.83 vs. 3.25 l/day) at 2 and 12 weeks of the experimental 
period, respectively. The overall of water intake present that the average of 
water intake rate increased significantly due to increased the pregnancy period, 
it was higher at 12 weeks (2.70 l/day) than at 2 weeks (2.49 l/day) by about 
8.50 %. 


Drinking cool water is method used to reduce heat load on farm animals. Most 
of researches reported that water and feed management under heat stress 
must be provide animals with plenty of clean, fresh, and preferably cool 
drinking water(15,16,21). Lofgreen(22) reported that British cattle provided cold 
water drank significantly less than those given warm water while Brahman x 
British crossbred cattle under the same conditions performed similarly on 
cold or warm water. The different in the response of these two types of cattle 
to cold water during hot weather may be due to the greater heat increment of 
roughages per unit of metabolizable energy compared to concentrates, the 
roughage content of the ration may influence the response of cattle to cold 
water. 


The importance of the drinking cool water under hot climate may be attributed 
to the direct effect of cooling process which aided animals to reach a steady 
physiological state with respect hemodilution normally occurring in heat 
stressed ewes. It is also possible that this cooling treatment improved the 
appetite of animals thus causing an increase in feed intake and consequently an 
increase in the water intake. The markedly increase in drinking water intake 







with pregnancy advanced may be due to the acute heat stress of conditions 
with pregnancy. 


3-Feed intake and utilization: Drinking cool or cold water improved the 
appetite of the Ossimi pregnant ewes during the hot summer season of Egypt. 
After 2 weeks from the beginning of the experiment, average daily feed intake 
as absolute values and as dry matter intake values were significantly higher in 
ewes drank cool or cold water by 18.5 and 18.9%, respectively, when compared 
to those drank warm water(Table2). After 12 weeks and before parturition, the 
corresponding values were 11.3 and 14.6%. However, the FI and DMI values 
were not affected significantly due to pregnancy advanced. In the same time, 
feed/water ratio values were lower in ewes drank cool (0.89 vs. 0.62 and 0.81 
vs. 0.58) or cold water (0.89 vs. 0.75 and 0.81 vs.0.67) than that drank warm 
water at 2 and 12 weeks respectively. This decrease in feed/water ratio may be 
due to the percentage increase in water intake was higher than the percentage 
increase in feed intake.  


Exposure to high ambient temperature augments the efforts to dissipate body 
heat, resulting in the increase consumption of water and a decline in feed 
intake. A higher heat increment is caused by the specific dynamic action that 
accompanies the metabolism of feed(21). The probable explanation for the 
beneficial effect of cold water is to provide sufficient cooling to allow an 
increased feed intake. Lofgreen(22) reported that British cattle in a hot 
environment consumed more feed, gained more weight, and improved energy 
utilization and efficiency of conversion of feed to gain when given access to water 
cooled to 65F (18.3 oC ) compared to 90F(32.2 oC ). Lofgreen(22) found that 
the consumption of 1 gal of water at 65 oF would provide a cooling effect of 
approximately 57 kcal compared to 1 gal of 90 oF water. Thus, at a 
consumption of 7.5 gal of water the cooling effect of 65 oF water would be equal 
to approximately 430 kcal and would allow the increased feed consumption and 
heat production in the cooled water group.  







 4- Liver function: Total proteins and globulin concentrations in the blood 
serum of ewes drinking cool or cold water were higher significantly than those 
in blood serum of ewes drinking warm water.  Albumin concentration was not 
affected significantly due to change in temperature of drinking water (Table 3).  


The improvement in the appetite of Ossimi pregnant ewes as a result to 
drinking cool or cold water and consequently increased the dry matter intake 
may be responsible in the increase in protein fractions. The increasing of the 
protein utilization by the growing fetal with advancing of the pregnancy may be 
associated in that protein fractions were not affected significantly by 
experimental period.  


Enzymes activities of the liver, GOT, GPT and γGT, were lower significantly in 
ewes drank cool or cold water than those drank warm water. In addition, at 12 
weeks the activities of these enzymes were higher significantly than the values 
at 2 weeks (Table 3). The percentages increases were 26.1, 29.8 and 21.8 in the 
activities of GOT, GPT and γGT, respectively. This increase may be due to the 
advancing of the pregnancy status to cover the increase in the growing fetal 
demand. 


5- Kidney function, lipid fractions and glucose: Concentrations of creatinine 
and urea-N as indication to kidney function and total cholesterol and 
triglycerides were lower significantly in ewes drinking cool or cold water than in 
ewes drinking warm water.  However, the concentrations of creatinine and 
urea-N increased significantly due to increase the pregnancy period while total 
cholesterol and triglycerides were not affected (Table 4). The increase in water 
intake and consequently increase the blood hemodilution may be responsible 
in the decrease of some blood components in the ewes drank cool or cold 
water when compared to ewes drank warm water.  


Glucose concentration was higher in pregnant ewes drinking cool and cold 
water than ewes drinking warm water (Table 4). The increase of dry matter 







intake may be responsible in the increase in glucose concentration. The 
increasing of the glucose utilization by the fetal with advancing of the 
pregnancy may be associated in that glucose level was significantly lower at 12 
weeks than at 2 weeks. 


6- Hormonal levels: Estradiol, progesterone and parathormone levels in ewes 
drank cool or cold water were significantly higher than its levels in ewes drank 
warm water. The opposite was found in cortisol levels, since ewes drank cool or 
cold water have cortisol levels lower than its levels in ewes drank warm water 
(Table 5).  


The decrease in the heat load on Ossimi pregnant ewes during the hot summer 
season of Egypt as a result to drinking cool or cold water may be responsible in 
the increase in estradiol, progesterone and parathormone levels and decrease 
in cortisol level in the treated ewes. 


Concentrations of estradiol, progesterone and cortisol increased significantly 
with advanced of the pregnancy period. This increase may be due to maintain 
the pregnancy status but the increase in the cortisol level attributed to that 
pregnancy present as addition stress on the animal. On the other hand, 
parathormone level decreased significantly with increasing the pregnancy 
period due to the increase in calcium and inorganic phosphorus metabolism to 
satisfy the fetal requirements. 


7- Does traits: Drinking cool and cold water increased average of kids weight at 
birth from 3.2 kg in ewes drank warm water to 4.10 and 3.60 kg, respectively 
(Table 6).  In addition, litter size at birth and at weaning as well as litter weight 
at birth improved significantly in ewes drinking cool and cold water as 
compared to ewes drinking warm water. In the same time, the percentage of 
mortality at birth improved from 0.90 in ewes drank warm water to 0.65 and 
0.74 in ewes drank cool and cold water, respectively. 







Ittner et al.(23) found that drinking water cooled to (18.3 oC ) improved the 
daily gain of beef cattle with average of 160 gram. In rabbits, Marai et al(24)  
reported that drinking cool water during summer season improved daily body 
weight gain of the New Zealand rabbits under Egyptian summer hot conditions 
by 38.4%.  


Internal cooling technique acts through the difference between the cool 
drinking water and warm urine execration temperature which help in heat 
dissipation by conduction(7) . 


Conclusively, it seems that the drinking cool water is an ideal agent and easier 
technique for improving the productive performance of pregnant ewes under 
hot summer season. 
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 الملخص العربي


سنوات  3-2ماعز من ساللة الزرايبي عند عمر لقد تم إستخدام أربع و أربعين أنثى  
، تم إعاشتها في حوش مغلق مع عدد ثالثة ذكور بالغة لمدة شهرين. في نهاية هذه الفترة 


باليد. لقد تم تسجيل وزن تم إكتشاف حدوث الحمل في األناث بإستخدام جهاز دوبلر محمول 
الجسم الحي و محيط الصدر (عند القلب) و محيط البطن و محيط الحوض ، كما تم أخذ 
عينات من الدم تم فصل السيرم منها ثم تم حفظه بالتجميد (على درجة حرارة عشرين تحت 


 ائيا.الصفر) حتى يتم تقدير مستوى هرمون البروجستيرون بها. و لقد تم تحليل البيانات أحص
و لقد أظهرت النتائج أن وزن الجسم الحي و محيط الصدر لم تختلف معنويا فى  


األناث الحوامل عن غير الحوامل. بينما ثبت أن مستوى هرمون البروجستيرون في السيرم و 
%) 1محيط الحسم عند البطن و الحوض كانت أكبر في األناث الحوامل (بمستوى معنوية 


وامل. إن إستخدام جهاز الدوبلر في إكتشاف الحمل في الماعز عنها فى األناث غير الح
% و حساسية توقع 92.5% و حساسية إستخدام قدرها 100الزرايبي له نسبة تخصص قدرها 







% بينما تبين أن إستخدام مستوى 100%و حساسية توقع سالبة قدرها 57.1موجبة قدرها 
عز الزرايبي لها نسبة تخصص قدرها هرمون البروجستيرون بالسيرم في توقع الحمل في الما


%و حساسية 100% و حساسية توقع موجبة قدرها 100% و حساسية إستخدام قدرها 100
 % .100توقع سالبة قدرها 


 ِ◌ 
 
Abstract 


44 Zaribi does used at the age of 2-3 years. Does kept in closed 
barn with 3 Zaribi intact males (bucks) for the period of 2 months.  At the 
end of 2-months period, pregnancy was detected using hand-held portable 
Doppler. Live body weight (kg), heart girth (H.G), abdominal girth (A.G) 
and pelvic girth (P.G) were recorded. At the same time, blood samples 
were withdrawn and plasma was separated and then stored at -20°C until 
assayed for progesterone concentrations. Progesterone concentrations 
were detected. Data were statistically analyzed and all of: t h e  s pecifity, 
sensitivity, predictive value positive and the predictive value negative of 
both Doppler and progesterone concentrations were calculated. 


The data revealed that body weights and HG of non-pregnant and 
pregnant in offspring of different gender does were not significantly 
different, while serum progesterone levels along with AG and PG non-
pregnant and pregnant in offspring of different gender does were 
significantly (P < 0.01) different. It has been found that Doppler score is 
significantly (P < 0.01) dependant on serum progesterone level in over-all 
does. Pregnancy detection using Doppler in Zaribi does has specifity of 
100%, sensitivity of 92.5%, predictive value positive = 57.1% and 
predictive value negative = 100%, while pregnancy detection using serum 
progesterone profile in Zaribi does has specifity of 100%, sensitivity of 
100%, predictive value positive = 100% and predictive value negative = 
100%.  
 Keywords: Pregnancy Detection, Zaribi Does, Doppler, serum P4 
profile. 







 The importance of goats in the livelihood of rural African people 
cannot be over emphasized (Aganga and Moganetsi 1998). Goats play a 
pivotal role in the rural economy as a source of employment, food and 
income generation especially to small scale farmers who may only own 
this livestock species. In Egypt, aapproximately 90% of the nearly 3.889 
head keep indigenous Zaribi goats (Egypt Agricultural Census Report 
2004). However, management is still poor leading to low output.  


Separation  of  small ruminants  flocks  into  pregnant  and  non-
pregnant  females  might  reduce reproductive and  production losses  
in form of abortions,  stillbirths and production  of weak growing 
animals (Wani et al., 1998). However, the accurate information on the 
stage of gestation would be useful to dry off lactating females at 
adequate period and to monitor the females near term (Doize et al., 
1997). 


Karen et.al. (2001) reviewed that various methods have been 
used to diagnose pregnancy in small ruminants. These methods can 
be classified  as  less  practical  such  as  the  management  method  
(non-return  to  estrus), abdominal palpation and ballottement, 
palpation of the caudal uterine artery, laparotomy, peritoneoscopy  and  
rosette  inhibition  test ,  and  the  most practical methods such as 
radiography, rectal abdominal palpation,  hormonal assays, pregnancy  
protein assays and  ultrasonography.  In the present review, only the 
most practical methods are discussed. 


Pregnancy diagnosis in small ruminants was determined by gentle 
insertion of a lubricated glass rod (1.5 cm in diameter and 50 cm long) 
into the rectum of female lying on its back. The free hand was placed 
on the posterior abdomen while the rod was manipulated with the other 
hand (Hulet, 1972). At the early stage of pregnancy, the sensitivity of 
the technique for diagnosing  pregnancy  was  low  but  it  increased  
with  progressing  of  the  pregnancy reaching the highest  accuracy  
(100 %) at  Days  85  to 109 after  mating. Although this technique is 
simple, cheap and quick (150 females can be examined per hour), it had 
a low accuracy in diagnosing multiple fetuses and was more hazardous 
with respect to rectal injury and abortion. The technique of bimanual 







palpation of small ruminants was developed by Kutty and Sudarsanan 
(1996). This method includes digital palpation per rectum combined with 
abdominal manipulation. By using this technique pregnant females were 
accurately diagnosed based on enlarged cervix, republic position of the 
uterus, palpation of placentomes and /or fetal parts, asymmetry and /or 
marked distension of uterine horns and inability to palpate the ovaries. 


Measurement of blood progesterone concentration is a reliable 
indicator of the functional corpus luteum. Concentration of plasma 
progesterone samples was determined in small ruminants at Day 18 
post-breeding by using enzyme immunoassay (EIA) and 
radioimmunoassay (RIA). The accuracy of both type of assays for 
detecting pregnancy was high, while it was low for diagnosing non-
pregnancy (Amezcua-Moreno, 1988). On the  other  hand,  100  % 
accuracy for detecting  non  pregnant  small ruminants was  achieved  
by  using  EIA  at  Day  16  and Day 21 after mating (Zarkawi, 1997) 
or by using RIA at Days 17 to 18  (Zarkawi et  al.,  1999). Early 
embryonic death, uterine and/ or ovarian pathology may be the 
source of the false positive cases. At Days 100 ± 9 after breeding, the 
accuracy of progesterone assay for pregnancy diagnosis was 98% in 
ewe lambs and 99 % in mature small ruminants. Enzyme  
immunoassay  (EIA)   test  for  the   measurement  of  fecal   
immunoreactive Pregnendiol–3-Glucuronide  (iPdG),  a  progesterone  
metabolite,  was  a  useful  tool  for diagnosing  pregnancy  in Big  
horn  sheep  with  100 % accuracy from about Day 60  of pregnancy 
until a few days before parturition. 


By using 7.5 MHz transrectal ultrasonography, the rhythmic 
pulsations within the ovine embryonic vesicle were first detected at 
Day18 or 19 after mating (Schrick and Inskeep, 1993), while by using 
5 MHz transrectal ultrasonography, they were first observed from 
Days 21-23 after  mating.  Aiumlamai et al. (1992) measured  the 
ovine  fetal  heart  rate  during  the  second  half  of  pregnancy  by  
using  transabdominal ultrasonography and  reported  that the fetal  
heart rate  reached the  plateau  at 7 weeks before lambing (167 ± 1.5 
bpm) then decreased at 3 weeks before lambing (139.0 ± 15.7 bpm) 







and reached  117.0 ±  9.2  bpm  at birth.  In addition, a significant 
correlation was found between fetal heart rate and gestational age. 


Aim of the present study is to verify using serum progesterone 
profile, external body measurements and Doppler ultrasound in 
pregnancy diagnosis in Zaribi goats.  


 
Material and Methods 
 44 Zaribi does used in this study at the age of 2-3 years. Does kept 
in closed barn with 3 Zaribi intact males (bucks) for the period of 2 
months.  At the end of 2-months period, pregnancy was detected using 
hand-held portable Doppler (Ultra Tec PDI). Live body weight (kg) along 
with some body measurements (heart girth, H.G.; abdominal girth, A.G.; 
and pelvic girth, P.G. in centimeters) were recorded. At the same time, 
blood samples (5 mL) were withdrawn from the jugular vein into 
heparinized (100 IU/10 ml blood) vacutainer tubes, which were put into 
a cool box until centrifugation. The plasma was separated within 3 
hours after collection by centrifugation at 1500 x g for 20 min, and then 
stored at -20°C until assayed for progesterone concentrations. 
Progesterone concentrations were detected by double-antibody 
radioimmunoassay according to Ranilla et al. (1994). Data were 
statistically analyzed using SAS (1982) computer program. Also, data for 
both Doppler test and blood progesterone profile were arranged 
as follows: correct positive diagnosis (a), incorrect positive diagnosis 
(b), correct negative diagnosis (c), and incorrect negative diagnosis (d). 
From these data, t h e  s pecifity (A/(A+B))*100), sensitivity 
(D/(C+D))*100), predictive value positive (A/(A+C))*100) and the 
predictive value negative (D/(B+D))*100) of both tests were calculated.  
 
Results and Discussion 


Pregnancy diagnosis will identify the females requiring repeat 
breeding and/or will allow the separation of pregnant and open females 
for differential management. However, early detection of pregnancy is 
of considerable economic value to smal l  ruminants  industry. Non 
pregnant females could be sold, reducing feed expenses, while non-







pregnant lambs could be marketed at higher price than they would 
bring as mature animals  (Gearhart et al., 1988). 


 However, body weights (kg) of non-pregnant and pregnant in 
offspring of different gender does were not significantly different, while 
serum progesterone (P4) levels (ng/ml) of non-pregnant and pregnant in 
offspring of different gender does were significantly (P < 0.01) different 
(Table 1). On the same respect, Fekry et al. (1999) reported that 
pregnancy caused significantly (P < 0.01) increases in live body weight, 
serum progesterone level and concluded that could be easily expected 
using serum serum progesterone level in Egyptian native does.   
 
Table (1). Mean + SD of Zaribi does, body weight and serum progesterone 
(P4) level. 


Pregnanc
y 


Gender of 
Offspring 


No. % Does, body 
weight, kgNS 


Serum 
Progesterone 


ng/ml** 


Not 
pregnant 


 7 15.90 25.9 + 6.515 0.4 + 0.340 


 
Pregnant Dead 4 9.06 29.5 +  3.763 15.9 + 4.034 
 1 Male 9 20.44 24.5 +  4.416 15.7 + 3.408 
 1 Females 4 9.06 24.8 + 6.461 15.9 + 3.247 
 2 Males 2 4.54 25.0 +  0.707 17.2 + 1.697 
 2 Females 1 2.27 26.0 +  0.000 18.1 + 0.000 
 1 Male + 1 Female 15 34.19 29.0 +  3.325 17.8 + 1.917 
 1 Males + 2 


Females 
2 4.54 31.3 + 3.809 16.5 + 4.950 


 
Over-all  44 100.00 27.1 +  4.737 14.2 + 6.606 


NS    Not-significant                                                     ** P < 0.01 
 


 Table (2) shows that both of abdominal girth (AG) and pelvic 
girth (PG) of non-pregnant and pregnant in offspring of different gender 
does were significantly (P < 0.05) different, while heart girth (HG) of 
non-pregnant and pregnant in offspring of different gender does were not 
significantly different. However, Fekry et al. (1999) demonstrated that 







pregnancy caused significantly (P < 0.01) increases in heart girth (HG), 
abdominal girth (AG) and pelvic girth (PG) and pointed out that 
consequently pregnancy could be expected using pelvic girth in Egyptian 
native does.   


 
Table (2). Mean + SD of Zaribi does body measurements. 
 Pregnancy Gender of 


Offspring 
HG, cmNS AG, cm* 


 
PG, cm* 


Not 
pregnant 


 71.9 + 8.194 74.7 + 8.240 70.4 + 8.324 


 
Pregnant Dead 73.8 + 3.304 84.3 + 3.775 76,8 + 5.439 
 1 Male 69.8 + 4.410 75.9 + 6.071 70.1 + 4.677 
 1 Females 70.0 + 4.670 76.7 + 7.229 72.0 + 4.690 
 2 Males 69.0 + 4.242 79.0 + 0.00 71.0 + 0.000 
 2 Females 71.0 + 0.000 71.0 + 0.000 75.0 + 0.000 
 1 Male + 1 Female 73.5 + 3.777 83.7 + 4.877 77.3 + 4.402 
 1 Males + 2 Females 75.0 + 5.656 85.5 + 4.949 79.0 + 1.414 


 
Over-all  71.9 + 4.939 79.9 + 6.809 73.9 + 5.957 


NS    Not-significant                                           * P < 0.05 
 
 Table (3). Step-wise regression analysis of Doppler score (Y)  on 
parameters studied (X) in Zaribi does. 


Pregnancy Gender of offspring Step 
No. 


A b1 X1 R SEy>x 


Not-
pregnant 


 1 0.999 6.944NS P4 0.391 0.001 


 
Pregnant Dead No variable meet criteria 
 1 Male No variable meet criteria 
 1 Females No variable meet criteria 
 2 Males No variable meet criteria 
 2 Females No variable meet criteria 
 1 Male + 1 Female No variable meet criteria 
 1 Males + 2 Females No variable meet criteria 
 
Over-all Doppler score 1 1.108 0.052** P4 0.846 0.147 


NS      Not-significant                                  ** P < 0.01 







 
             It has been found that Doppler score is significantly (P 
< 0.01) dependant on serum progesterone level in over-all does 
(Table 3). Doppler devices utilize the Doppler shift principle to 
detect the fetal heartbeats and flow of blood in uterine and fetal 
vessels. 
          Table (4) shows Sensitivity, specifity, predictive value 
positive and predictive value negative of using Doppler in 
pregnancy detection of Zraibi does. Lindahl (1971) reported that 
the intrarectal Doppler technique could be used for diagnosing 
pregnancy at the beginning of the second third with an accuracy 
of 90 % or better. According to the work reported by Deas 
(1977) the accuracy of intrarectal Doppler transducer for 
diagnosing pregnancy and non-pregnancy was 82  % and 91 %  
respectively from Days  41 to 60 of gestation. In contrast, Trapp 
and Slyter (1983) reported 68 % and 84 % accuracy for 
diagnosing  pregnancy and  non-pregnancy from  Days 60  to  96  
of gestation.  The use of an external  Doppler  transducer gave 
almost 100 % accuracy for diagnosing pregnancy after Day 111 
of gestation (Watt et al., 1984). However, Wildeus (2007) 
reviewed that use of Doppler ultrasound in pregnancy diagnosis 
has sensitivity range of 60-90 days, accuracy % of 85-90 and 
moderate practical application in goats. 


 
Table (4). Sensitivity, specifity, predictive value positive and 


predictive value negative of using Doppler in pregnancy 
detection of Zraibi does. 


                                              Non-pregnant                          Pregnant                       
   
Non-pregnant 
 
Pregnant  
 
 
Specifity                  


 
A= 4 
 


 
B= 0 


 
C= 3 
 


 
D= 37 







= (A/(A+B))*100 = (4/(4+0))*100 = (4/4)*100 = 1*100 =100% 
Sensitivity                  = (D/(C+D))*100 = (37/(3+37))*100 = 
(37/40)*100 = 92.5 %  
predictive value positive  = (A/(A+C))*100 = (4/(4+3))*100 = 
(4/7)*100 =57.1%  
predictive value negative = (D/(B+D))*100 
=(37/(0+37))*100=(37/37)*100= 100% 


Table (5) shows sensitivity, specifity, predictive value positive 
and predictive value negative of using serum progesterone profile in 
pregnancy detection of Zraibi does. However, 100  % accuracy for 
detecting  non  pregnant  ewes  was  achieved  by  using progesterone 
level determined by RIA at Days 17 to 18  (Zarkawi et  al.,  1999), and 
at Day 20 (Zarkawi, 1997) after breeding. Early embryonic death,  
uterine and/ or 
 ovarian pathology may be the source of the false positive cases. At Days 
100 ± 9 after breeding, the accuracy of progesterone assay for pregnancy 
diagnosis was 98% in ewe lambs and 99 % in mature ewes (Schneider 
and Hallford 1996). On the same respect, Wildeus (2007) reviewed that 
use of progesterone assay in pregnancy diagnosis has sensitivity range of 
18-22 days, accuracy % of 90-95 and moderate practical application in 
goats. 
 
 
 
 
 
Table (5). Sensitivity, specifity, predictive value positive and 


predictive value negative of using serum progesterone 
profile in pregnancy detection of Zraibi does. 


                                              Non-pregnant                          Pregnant                       
 
A= 7 
 


 
B= 0 


  







   
Non-pregnant 
 
Pregnant 
 
 
Specifity                             = (A/(A+B))*100 = (7/(7+0))*100 = 
(7/7)*100 = 1*100 =100% 
Sensitivity                           = (D/(C+D))*100 = (37/(0+37))*100 = 
(37/37)*100 = 100 %  
predictive value positive  = (A/(A+C))*100 = (7/(7+0))*100 = 
(7/7)*100 = 100%  
predictive value negative = (D/(B+D))*100 = (37/(0+37))*100 = 
(37/37)*100 = 100% 
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 إجراءات التصفية لموقع المنظومة الريادية


 خضير عباس وهيب
 وزارة العلوم والتكنلوجيا  /مديرمشروع في مركز التصفية


وقع المنظومـة مب الخاصة تصفيـةالحول تصميم المخطط العام إلجراءات يتمحورالبحث  الخالصـــة:
خام لبطريقة االستخالص الكيمياوي الكعكة الصفراء الريادية والتي كان الغرض من إنشاءها هو انتاج 


التي تضمنها المخطط العام والتي تم تفصيلها فعاليات والمهام لل شرحا موجزا البحث حيث يقدماليورانيوم.
للمشروع  االنجاز اآلمن الجهة الرقابية لتحقيقفي خطة إدارة المشروع ،هذا التصميم وضع لتلبية متطلبات 


 حماية العاملين والبيئة والسكان المتواجدون في المنطقة المحيطة بالموقع. من خالل 


Abstract: The research is about the design of general scheme of 
decommissioning process developed for the Geo-Pilot Plant which has 
been constructed to produce the yellow cake from Uranium ore by the 
chemical extraction. The research briefly describes the main tasks and 
activities those included in the general scheme and have been detailed in 
the project management plan, the design has been developed to meet 
regulatory requirements and to ensure the safe completion by working to 
protect workers, and environment and public live in the surrounding area. 
1. Introduction:- 
1.1. Site background:- 
The Geo-Pilot plant has been designed and constructed in 1989 in the 
center of Baghdad at high population residence sector , the plant belong 
to the State Company of Geological Surveying and mining , the main goal 
of construction this plant at that time was to extract the hydrated yellow 
cake from uranium ore . The plant was operated for a limited and discrete 
periods. The start of operation was in Dec. 1990 until Jan. 1991, and then 
the work has been suspended, the plant has been restarted in May 1991 
until the middle of June 1991. The provided information shows that the 
production was very limited quantity of uranium about (2-3) kg, and 







became 1kg after drying operation and this small amount was stored near 
the main gate of Geo Survey headquarter in 2003. After the suspension of 
pilot plant, and because of the need to the space inside the shed, the 
owner used the place for producing Alum from Kaolin, later the space 
inside the shed used to produce the standard sand. A preliminary survey 
demonstrated  that; the outer surfaces of all equipments were clean but 
some equipments within the process line contaminated with  natural 
uranium on its inner surfaces , however  due to the limited amount of 
production , the external dose rate   inside the shed  and  the surrounding 
area were  within the background .The Geo-Pilot plant is not destroyed 
site , a decision has been took-up to decommission the site in beginning 
of 2008, project planning phase started in June 2008,during this phase the 
project management plan and detailed work plans and procedures  have 
been developed  and approved , site preparation started in January 2009 
,operation phase started in April, the final survey finished in March 2010 , 
and finally the site has been released in May 2010 . 
1.2. Plant description:- As described in  figure(1) , the Geo-Pilot Plant 
consisted of six unit used for treating uranium ore to extract the yellow 
cake .Most of these equipments have been constructed inside a steel 
structure shed on area about 700m2 provided with all utilities circuits such 
as electric power , control system ,water feeding circuit and compressed 
air for pneumatic control system but without special ventilation.. Each 
unit comprise from main items with the necessary auxiliaries. 
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Fig (1) the six units of the Geo-Pilot Plant 


2. Decommissioning process for the Geo –Pilot Plant:-  
Decommissioning must be well planned for safe and successful 
completion. In order to verify this goal, there are many interaction tasks 
must be achieved by the operator during the pre-planning phase, such as 
determine the regulatory and other interested parties and stakeholders for 
the project , and work to maintain the positive cooperation among these  
parties to provide  the necessary legal and safety guides that cover the 
decommissioning process, and to determine the end-point ,  release 
criteria  and estimate the scope of work .Decommissioning  process can 
be vary depending on whether the site being decommissioned is small 
nuclear facility , hot cells , research  or power reactor, and it can be 
impacted by regulatory requirements , Project deliverable and the frame 
work for the work to be performed and Site end – point. Fig(2) shown 
below describes the general scheme for the decommissioning process 
developed for the Geo-Pilot Plant. 
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2.1.Pliminary characterization:- the work in the Geo-Pilot Plant has been 
stopped and  suspended science 1991.After the decision of 
decommissioning the plant in 2008, the first step during the pre-planning 
phase was the preliminary characterization which included ;visual 
inspections ,initial radiological and non-radiological survey, engineering 
characterization (structure and issues affect worker  safety) and gathering 
information to full gaps in plant history. 
2.2. Site preparations: - The site preparations plan have been included the 
following tasks:- 
2.2.1.Ensuring the site security. 
2.2.2.Preparing offices for management and work teams . 
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Fig (2) shows the general 
decommissioning scheme for the 
Geo-Pilot Plant. 
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2.2.3.Restraint  entrance/exit  through  initiating  access control room ,to 
ensure that the workers or visitors who tend to access  the work area 
should be provided with all  necessary radiation protection , health and  
industrial safety requirements,  
2.2.4. Initiating of transition area: - This area has been divided into a hot 
zone , cold zone, and area for cleared equipments after decontamination 
.The dismantled equipments will relocated into the proper zone according 
to the results of the radiological characterization  
2.2.5. Determine area at Tuwaith site, and ensure fright containers 
dedicated to  contain all estimated  volume of contaminated equipments 
and  substance- resulting from dismantling and cleaning up  activities. 
2.3. Detailed characterization:-The purpose of detailed characterization is 
to provide information about contaminant’s extent, nature, concentration, 
their source and location, borders and depth of contamination. 
Characterization also provides valuable information used to determine the 
scope of work, selection of techniques, developing waste approach , 
refining of cost estimation and schedule , estimation health and safety 
impacts to workers and public , development of radiation protection 
program , development of end-point criteria and provides input for final 
survey .  
The main characterization tasks that have been performed during 
decommissioning, consisted of; records, survey and sampling and data 
analysis.  
2.31. The primary components have been included in characterization 
plan are:- 


a) Site operation history; gathering information  through reviewing 
design and drawings, identifies the construction material ,facility 
modifications, facility operating records , production schedules, 
routine surveys, event log-accident , review of security files , 
photographs  and interview with operators and support personnel . 


b) Survey and sampling plan: Based on site operation history and 
records obtained during  the initial and preliminary 







characterization , the survey and sampling plan  followed  the data 
quality objectives (DQOs) process, this process  is comprised  
from six step , each step includes many question that should be 
answered by the plan to describe  the following ; types of samples 
and measurements (systematic , random , biased) , the required 
sensitivity of instruments , number of samples and measurements , 
samples and measurements locations, type of analyses , data 
verification and validation, QA and QC and data reporting . 


c) Cost and Schedules developments. 
d) ES&H procedures. 
e) Data review and analysis. 
f) Documentations and results. 


2.4.Planning and management:-During this phase the project management 
plan(PMP) has been developed , reviewed and approved by the regulatory 
body - representative in the Radiation Protection Center (RPC) / Ministry 
of Environment (MoE) - , the plan defined all tasks and activities that 
identified in the detailed plans and procedures those have been included 
in the appendixes of PMP, the PMP described  the scope of work ,  the 
objectives of the decommissioning process, the site end point , the 
problem definition , the legal and regulatory requirements, the project 
management  approach , the work breakdown structure(WBS) ,the project 
organization and responsibility matrix . 
 The PMP also described the main decommissioning activities such as; 
detailed characterization, dismantling and decontamination, waste 
relocating and transportation and final survey. 
2.5. Dismantling and decontamination:- The objective of the dismantling 
plan is to remove and relocate into Tuwitha site all contaminated units 
and equipments which have been constructed to extract hydrated yellow 
cake from uranium ore. The approach of dismantling is to start from low 
contaminated to high contaminated equipments, consequently the 







dismantling will start sequentially  from equipments situated out side the 
shed, toward inside. The decontamination plan includes the following 
issues. 
2.51.Proposed techniques or manners used in decontamination process 
that lead to:-  
      -  Minimize relocated radioactive waste stream at Tuwaitha site.  
      - Minimize  the generation of secondary waste as less as possible. 
2.5.2Identify the waste streams that generated during decommissioning.  
2.5.3.Ensure worker’s health and safety requirements  during  
decontamination process by adopting an effective environment and 
worker’s protection manners to prevent the potential waste spreading 
during remediation of  the  four hot spots that identified on the concrete 
ground and  the contaminated  tanks and other equipments,  such as using 
plastic tent and vacuum  machine to avoid harmful dust spreading.  
2.5.4. Select safe handling tools and procedure.  
2.6. Waste relocating:- 
The project management plan defined the major tasks that formed the 
waste relocating activity, such as; segregation, handling, containerize, 
labeling and transportation. The development of the waste relocating plan 
is based on the following concepts:- 


a) Identify all possible waste that might be generated during the 
decommissioning activities.  


b) Specify the type of waste stream according to the attendant 
hazards. 


c) Characterize and classify waste stream as; hazardous waste, non- 
hazardous waste, mixed and cleared resultant waste.  


d) Minimize the amount of waste generated by minimize onsite 
processing and focusing on safely removal and packaging , 
especially for equipments containing resin, activated carbon and 
traces of natural uranium. 







e) Consider the waste management constraint such as; container 
specifications, transportation logistics, ALARA considerations, 
regulatory compliance and risk management. 


f) Waste will be handled and relocated at Tuwaith site according to 
the international regulations for handling and transportation of 
radioactive materials that have been adapted by the regulatory 
body.  


 
 
The following flowchart describes the three interrelated activities; 
dismantling, equipments decontamination and waste relocating. 
 







  







2.6.1. Waste streams:- 
I. Solid waste stream ; the major sources of solid radioactive waste 


are  the internally  surface contaminated items that contains 
radioactive contaminants which were directly contact with 
uranium ,these equipments have been relocated at Tuwaitha site  


I. Liquids waste streams:- came from the drained water of tanks, 
cooling and connecting piping system. Samples of these liquids 
have been taken for lab. measurements, the results showed that 
these samples were cleared  ,Radiation Protection Center – the 
regulatory- re-examined another samples  , the results were 
identical , so the regulatory released this amount of liquids. 


II. Cleared solid waste  :- 
This type  formed  the major quantity of generated  waste during 
decommissioning, it consisted of different  materials equipments  such 
as ; stainless steel  and carbon steel tanks ,vessels ,pools, pumps 
,valves …etc. Other material such as plastic, rubber, cooper, unused 
activated carbon.All types of waste have been characterized as they 
generated and prepared for other  next wastes managing tasks. 


2.7. The final survey: -  
The objective of the final survey is to demonstrate that the Geo – Pilot 
Plant has been properly decommissioned to meet the release criteria 
specified by the regulatory body, the final survey plan has been developed 
incorporating the Data Quality Objectives (DQOs)process, DQOs is a 
planning tool for designing data collection tasks. The basic idea is to 
identify the questions to be answered by the data , then design the data 
collection and analysis process to provide an answer to that questions, it 
is iterative and allows incorporation of a new information and 
modification of output from previous steps as input for a subsequent step. 
Data collection:-The site has been divided into 5 survey units, these units 
have been classified according to the impact level by the plant operations 
which estimated from the  site operation history and  the confirmed 
records  obtained during the site characterization. According to the unit 







classification a grid system has been developed in order to perform the 
survey and sampling plan. The obtained records documented, evaluated 
and analyzed. 
2.8. Environment, Safety and Health issues:- 
2.8.1. Environmental impacts: - The environmental protection programme 
evaluates the environmental impact before starting decommissioning 
activities consistent with regulatory bodies’ requirements , the potential 
areas of environment impacts include; site area ,land use offsite activities 
(that require  transportation and relocating the contaminated equipments) , 
workers and public.  
 2.8.2. Safety and health:-   
2.8.2.1.Radiological safety :-this includes; radiological influent control, 
worker radiological control, radioactive waste relocating - which requires 
legal and determine the most significant exposure pathways- , 
contamination control, risk control during handling of radioactive 
material. The typical radiological hazards in decommissioning 
environment included; 


a) Radiological exposure. 
b) Radiological contamination. 


2.8.2.2.Non-radiological safety: - this includes; industrial safety, 
industrial hygiene, non-radioactive influent control, non-radioactive waste 
handling  and transportation. 
 The typical non radiological hazards in decommissioning environment 
included:-   


a) Electrical (high tension field effects, and direct shocks). 
b) Operation of heavy equipments, power tools, overhead works 


(falling objects and struck against). 
c) Environmental condition (heat, cold, wet). 
d) Housekeeping( dismantlement debris). 







e) Welding, cutting, Excavations, fall protection, material handling 
and fires.  


f) Hazardous substances involve chemical and radioactive materials. 
2.9. Case studies:-The attendance of the training course and periodic 
technical meetings with the IAEA experts, to evaluate the progress in 
decommissioning  of the former nuclear sites and providing the 
international experts through  studying the decommissioning of many 
sites and facilities in different countries ,and investing these information 
to evaluate each stage in  the decommissioning process .   
 
2.10. Data management:- 
Data Evaluation: Data obtained have been evaluated to determine whether 
or not the residual radioactivity levels exceed the approved release 
criterion using statistical hypotheses testing. 
Data Verification /Validation: Survey data have been reviewed to verify 
they are acceptable, appropriately documented, and technically 
defensible.  
Interpretation of Survey Results:- ProUCL Version 4.0 software package 
has been used for testing the field survey data against a guideline value at 
a desired level of confidence as recommended in MARSAME (2009) 
manual. The use of this software package for the assessment of field 
survey results provide a valuable tool to mark all areas that may contain 
actual radioactivity level exceed the disposition guideline at a 
predetermined level of assurance. 
2.8. Release the site:- 
2.8.1.Compliance with release criteria. 
After completing the removal  and relocating of all contaminated 
equipments and ending of  cleaning up and final survey the operator 
apprised the regulatory demonstrating that the release criteria have been 
met. 
2.8.2. Decision to release the site:- 







The regulatory performed inspections of the site being considered release 
from regulatory control, reviewed the cleaning up and the final survey 
records. 
The regulatory found that the objective of site release have been 
accomplished to satisfaction of the regulatory body , the regulatory body  
notify the operator and other interested parties of the decision to release 
the Geo-Pilot Plant from regulatory control . 
3. Conclusions:-   
3.1. Start planning process early ,  assemble a well qualified and skilled 
team for the job, learn from other decommissioning projects and share 
with them  ,  the attendance of  technical training course  before and 
during the work , and adopting of  the appropriate regulation and 
guidance ,all these things were  effectively participated in safe completion 
and release the Geo-Pilot Plant  for unrestricted industrial uses.. 
3.2. Communicate with regulatory and owner on regular basis and avoid 
surprises playing main role in completion work as in the developed 
schedule.  
3.3. Well managing of waste streams including segregation, classification, 
characteristics, packaging and   ensure safe  transportation requirements 
prevents contamination or waste  spreading events   . 
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 المسح الجيولوجي بعد التفكيك لمسح االشعاعي النهائي لمنشاةا


 نبيل هاشم امين يوسف محسن زايرالبخات ,عاصم عليوي مهدي, فوزي حسن كاطع و


 منشات النووية المدمرةتصفية ال زارة العلوم والتكنولوجيا/ و 


 العراق/ بغداد


 الخالصة


اجري المسح اإلشعاعي النهائي للوحدة الريادية في دائرة المسح الجيولوجي لبيان مدى مالئمتها 


 404ومطابقتها لمعايير اإلطالق، اجريت القياسات االشعاعية الحقلية ضمن نظام شبكي مكون من 


ض التحليل االشعاعي المختبري. بينت النتائج ان معايير خلية، تم تجميع عدد من نماذج تربة الغرا


االطالق تنطبق على دائرة المسح الجيولوجي حيث لم تتجاوز نتائج القياسات االشعاعية أي من 


 المحددات والمعايير.   
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Abstract  


      The final radiological survey is performed on the Geo-Pilot Plant to 


demonstrate compliance with the appropriate release criteria. The field 


measurements were performed on a systematic grid of 404 cells. The samples of 


soil were collected and analyzed in the radioanalytical laboratory. The results 


indicate that the Geo-Pilot Plant meets the release criteria after dismantling, 


since none of the individual measurements exceed any of the guideline level.   


1- Introduction 


      The Geo-pilot plant was established in 1989 for treating uranium ore to 


obtain hydrated yellow cake. The plant was constructed by the State Company 


of Geological Survey and Mineral Investigation, on area about 500m2 in the 


center of Baghdad near the headquarter of the company. The plant consists of six 


operating units which have specific functions for treating uranium ore. The plant 


has been operated for a limited and discrete periods. The available information 


shown that the product was 2-3 Kilo of hydrated yellow cake.  


The purposes of the final status survey are [1,2,3,]: 


- Demonstrate that the Geo-Pilot Plant meets the established release criteria. 


- Provide an input for dose/ risk assessment.   


- For radiological protection of workers, general  public and environment from 


harmful of radiation  due to exposure to:   dose rates, contamination levels of 


individual  radionuclides  activities [4,5].  







2- Materials and Methods 


2-1 Field Measurements For Geo-Pilot Plant  


Two kinds of in-situ measurement were used in relation to characterization; 


which are: 


- dose rate measurements; 


- radioactive contamination measurements 


Field measurements were performed using hand – held radiometer types: 


- RADIgam model (2000) S.N (0183) code (76687) GM detector for measuring  


Dose rate in µSv/hr, contamination (α  +β+Ỵ )in (cps) with probe model 


(SABG-15), Code (75287), S.N. (7163) and, 


- RadEye – model (42506/7120)), with NaI (TI) detector, response from 30 keV 


to 5 MeV, unit  in (µSv/hr )and in (cps), Thermo Scientific – Germany.  


- CAB instrument model 18351 probe model SAB-70 CANBERRA scintillation 


counter for measuring contamination in cps for α, β, and α + β.  


- Ludlum Model 44-9 G-M Pancake, is a portable microprocessor-based digital 


scalar/ rate meter 2 in*2, designed for use with scintillation, G-M and 


proportional detectors unit (in R/hr, Sv/hr, or cps). 


 


 


2-2  Laboratory Measurements 


       Gamma-spectrometry system  (HPGe) detector, of Eff 40%,& resolution 2.0 


KeV based on Co-60 of energy 1.332 MeV were used for measurement the 







radionuclides  of samples . The analyses were conducted using Genie-2000 


software.  Scalar rate meter thin window GM detector SR-8 was used for 


measuring the contaminations [6,7], 


Impacted areas are classified according to the extent of contamination into one 


of three classifications [8,9,10]:    


-  Class 1 Areas: Areas that have radioactive contamination above the derived 


concentration guidance level (DCGL).  


-  Class 2 Areas: Areas that have radioactive contamination, but not expected to 


exceed the DCGL. 


-  Class 3 Areas: Any impacted areas that are not expected to contain any 


residual radioactivity.  


Table 1: Survey Units Identification  


Place Class Survey Unit no 


The ground of the shed + walls till 2meter height 2 1 


Inside the shed walls more than 2 meter height + ceiling + the 


roof of the shed 
3 2 


The ground of the hot zone area 2 3 


The ground + walls+ ceilings of the transition area +cold zone 3 4 







The surrounding and yard area 3 5 


 


Fig.(1): the 5 survey units within the Geo-Pilot Plant 


3. Results and discussion: 


      Contaminated spot in sector 2 after dismantling of centrifuge has been 


identified during the characterization survey, α+β count rates range from 2.2 – 







3.7 cps (measured using CAB monitor, B.G. = 0.5 cps). The radiological 


contamination on this spot has been removed during the decontamination 


process. All the measurement results are within the background level. Three 


freight containers had been transported from Geo-Pilot Plant building (center of 


Baghdad) to Tuwaitha Site. The results of radiological characterization for these 


containers are presented in Table (2).    


     Table (3) presents the total number of field measurements performed. 24 


readings were applied at each grid as determined statistically. Figures (2-7) 


shows the results of field survey for the 5 survey units. None of the 


measurements exceed the acceptable limit of twice the natural background level. 


Table (4,5) shows the results of Lab. Analysis using gamma-ray spectrometry 


system.   


 Table (2): Characterization of Shipped Freight containers 


Freight Container 
No. 


Freight Container Dose rate 
(RADIgam) monitor Contact (µSv/h) 


Surface contamination 


(CAB) monitor 


1 0.23 (within B.G.) B.G. 


2 0.22 (within B.G.) B.G. 


3 0.23 (within B.G.) B.G. 


 


Survey Unit No. of Grids Total no. of measurements 







Table (3): Summary of Final Survey 


 


 


 


 


 


 


 


 


     


1 258 6192 


2 53 1272 


3 53 1272 


4 15 360 


5 25 600 


Total 404 9696 







 


Fig.(2): Field Survey measurements for survey unit ( 1 ) Ground contamination 


 







 


Fig.(3): Results of Survey unit (2)  


(Metal sheet walls (with fans and  I-beam structures) and ceiling contamination) 







 


Fig.(4): Resuls survey unit (3)  


 Transition Area ground contamination  


 







 


Fig.(5): Results of field Survey for Survey unit (4)  


 Transition Area walls and ceiling contamination 







 


Fig.(6): Results of field survey for Survey unit (5)  


 Site yard contamination 







 


Fig.(7): Results of dose rates measurements using Ludlum Monitor for all 


Survey units 


 


 


 


 


 







Table (4): Results of laboratory measurements (gamma - spectrometry 


technique.) . 


no. Location 
Concentration (Bq/kg) 


K-40 Ra-226 


1 Resin (tank R1 from top) 41.52 ± 4.99 - 


2 Resin (tank R2 from top) 31.05 ± 3.97 - 


3 Resin (tank R3 from top) 26.62   ± 3.89 3 ± 0.45 


4 Resin (tank R4 from top) 23 ± 2.6 - 


5 Water sample from tank A (T-
201) 


28.14 ± 3.63 1.60 ± 0.31 


6 
Water sample from tank B (T-


201) 
17.37 ± 2.88 - 


7 
Water sample from tank A(T-


300) 
20.55 ± 2.7 - 


8 
Water sample from tank A(T-


301) 
18.69 ± 2.9 - 


9 Water sample from T-205 22.11 ± 3.28 - 


10 
Soil sample (raw materials) 


from silo S -101 60.23 ± 5.82 50.9 ± 1.69 


 







Table (5): Results of Lab. Analysis using gamma-ray spectrometry system 


4- Conclusions 


   The results of final radiological characterization after dismantling of Geo-Pilot 


plant site indicate that: 


- A total of 9696 field measurements were performed in the Geo-Pilot Plant.   


- The measurements of background at Geo-Pilot plant are: The minimum and 


maximum contamination levels are  


- (0.25 – 0.78) cps using CAB monitor.  


- Dose rates 0.032 – 0.059 µSv /h using Ludlum Meter 


- No individual measurements exceed twice the B.G  using CAB and Ludlum 


monitors.  







- The results of swaps analysis for 200 samples using SR-8 rate meter (β+γ) 


were within the background. The maximum reaches 1.11 Bq/cm^2 which are 


within the level of B.G of surface contaminations [11[. 


- The maximum activity concentrations (A.C) in soil sample taken from cell 


No.50 (survey unit 5) for 226Ra were 20.32 Bq/kg. 


- According to radiological characterizations the site were released for non 


restricted use .The generated waste were relocated at Tuwaitha siteaccording to 


procedure.  
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لسذهظ  ب ئخئذب  بخض ب ئإليضئكي لسع ة ئمةئث ئكمطئئذ ئك ذئ لخةا ب  شفي  ة
ا عاخئكهئخى شى عاخئكههئ  ف


 وجيا/ مركز تصفية المنشات والمواقع النووية المدمرة في العراقوزارة العلوم والتكنول


 العراق/ بغداد


 ملخص البحث


ازالة المتبقي من بناية مختبرات انتاج النظائر المشعة االيطالية بعد ان دمرت في حرب الخليج الثانية عام 


بيئة العراقية, حيث ان المتبقي وفق ضوابط وتعليمات وموافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة ال 1991


) وخزانات النفايات المشعة السائلة 1) ومدخنة حديدية عدد(2من هذه البناية هو خاليا كونكريتية عدد(


 متر مكعب تحت االرض. 5) سعة الواحد منها 4عدد(


Project Management Plan for Decommissioning of the 
Italian Radioisotopes Production Laboratories (IRPL) 


Qusay Abdulwahhab Abdulhadi 
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Iraq – Baghdad 


Abstract 


Removing the residual of Italian Radioisotopes Production Laboratories 
Building after destroying in second Gulf war in 1991 according to regulatory, 







instruction and approval of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and 
the Iraqi Ministry of Environmental where the remaining of this building is (2) 
concrete hot cells, one metallic chimney and (4) underground storage tanks for 
liquid radioactive waste each of 5 m3 capacity. 


 Introduction 


 


The Italian Radioisotopes Production Laboratory (IRPL) was designed for 
production of radioisotopes, sources, labeled compounds, kits for medical 
and industrial and temporary storage, packing and shipping of the above 
mentioned radiation sources [1]. 


The Radioisotopes Production Laboratory was established by Italy in 
1980 at Al-Tuwaitha Nuclear Site of Iraqi Atomic Energy Commission 
(IAEC). 


Because of second Gulf war, all the nuclear facilities and sites in Iraq 
were destroyed. Al-Tuwaitha site is the largest nuclear site where the 
Italian Radioisotopes Production Laboratory was one of its nuclear 
facilities. This situation has caused: 


- An area of uncontrolled radiological and other hazardous. 
- Unsuitable contaminated building. 


 


Scrap and debris from the destruction of this building, as well as other 
buildings at Tuwaitha site, are scattered across this site. Some of the 
material contained within this site may be radioactively contaminated, or 
may contain other hazards, such as chemicals.  


 







1- Objective 
 


The Italian Radioisotopes Production Laboratory Project Management 
Plan (PMP) illustrates the necessary activities for site preparation, 
radiological characterization, safely removing the rubble and scrap from 
the project site and then dismantling the remaining constructions of the 
Radioisotopes Laboratory, which includes the following: 


- Two concrete hot cells as shown in figure(1) , 
- One metallic chimney as shown in figure(2) , 
- Four storage tanks (for radioactive liquids waste underground 


at level -3.855) as shown in figure (3). 
 


 







Figure (1) The two concrete hot cells. 


 
Figure (2) The metallic chimney.  







 
Figure (3) The four radioactive liquid waste storage tanks at level 
-3.8m 


 


 







2- Decommissioning Process: 
 
 


 The decommissioning process consists of the following three 
stages: 


Stage (1)- 


 Removing all the contaminated and non-contaminated scrap and 
rubble within the project site. 


According to Radiological Plan the job will include, 
characterization of rubble and metallic scrap, physical segregation 
and relocation of the clean scrap and rubble and the radioactive 
and contaminated waste. 


Stage (2) – 


Characterization of the two hot cells and the chimney and then, 
dismantling them, segregation and relocation all the waste. 


Stage (3)- 


Characterization of the liquid waste in the four storage tanks, 
draining the liquid waste, then dismantling the four storage tanks 
and all their equipments after that  demolition their rooms which 
are in the basement level -3.855 m. 


 


 


 







4- Background 


4-1- Facility Location  


The Italian Radioisotopes Production Laboratory located at Al-
Tuwaitha Nuclear site of Iraqi Atomic Energy Commission 
(IAEC) 20 Km south Baghdad near the existing old Russian 
radioisotopes production laboratory from the west, the 
radiochemical building from the south, the electrical service 
department from east and the health physics building from north.  


4-2- Facility Description 


Radioisotopes Production Laboratory was designed for production 
of radioisotopes, sources, labeled compounds, kits for medical and 
industrial uses and temporary storage and packing to supply them 
to hospitals and some other organizations. 


This laboratory deals with materials (which have been irradiated 
in research reactors). 


There were two types of shielded hot cells: 


- Two concrete shielded hot cells SC-9 (for 100 Ci Co60 source of wall 
thickness 90 cm) and SC-10 (for 100 KCi Co60 source of wall 
thickness 125 cm) of very high beta/gamma activity   . 


- Twenty one lead shielded hot cells of high beta/gamma activity [2, 
3].  


 


 


 







4-3- Building Description 


The building of the Italian Radioisotopes Production Laboratory 
covers a ground surface area around 2500 m2 and consists of three 
floors: 


- Ground floor, 
- First floor and 
- Second floor. 
On the ground floor there are cold and hot areas. The cold areas 
are used for offices, dressing rooms and services. The main 
entrance is on the west side of the building, and then there is a 
corridor for going to the cold offices, to the general services room 
and to the cold change rooms. 


In the hot area of ground floor there are: 


- The health physics room where all the control and alarm panels are 
installed, 


- The decontamination room equipped with showers and washers, 
- The packing and shipping room for sealed sources with a store for 


temporary storage, 
- The waste disposal room where there are the underground tanks 


for collecting liquid wastes. 
 


On the first floor there are the operative areas i.e.: 


- Laboratories for radioisotopes manipulation, where the shielded 
cells, glove-boxes and radiochemical hoods are installed; 


- Chemical laboratories for the preparation of chemical compounds 
to be used in the radioisotopes production processes; 


- Decontamination room, small components maintenance workshop, 
auxiliary chemical and electrical laboratories, sterilization room, 
counting room and offices. 







- Target load corridor, hot galleries for cells loading, unloading and 
maintenance, hot corridors where the entrance doors of the 
laboratories. 


The sketch of the first floor in figure (4) shows the two hot cells SC-9 
and SC-10 and the different laboratories. 
 


 


   


 







   Figure (4) sketch for the first floor. 


The keys of this sketch are: 


2-1B1: research lab.       ---2-2B1: hot corridor.      ---2-3B1: active kits lab. 


2-4B1: inactive kits lab. ---2-5B1: hot corridor.      ---2-6B1: I135 lab.  


2-7B1: β lab.                  ---2-8B1: generators lab.   ---2-9B1: γ lab. 


2-10B1: I131 lab.             ---2-11B1: hot corridor.    ---2-12B1:special 
sources lab. 


2-13B1: Hg203 lab.         ---2-14B1Co60 lab.            ---2-15B1: 
decontamination room. 


2-16B1: hot maintenance lab.    


2-1B: hot corridor.        ---2-2B: office.                 ---2-3B: office.              


2-4B: office.                 ---2-5B: counting room.   ---2-6B: sterilization 
room. 


2-7B: cold room.           ---2-8B: analytical lab.    ---2-9B: electronic lab. 


2-1C: hot gallery.          ---2-2C: hot gallery.         --- 2-3C: hot gallery. 


2-X/17B1: target load corridor. 


SC-9:  Co60 sources (100 curies) hot cell. 


SC-10:  Co60 sources (100 Kc) hot cell. 


           







On the second floor there are fans room, filters rooms and filter   storage 
room [1, 3]. 


5- Project Site End Point 


The Italian Radioisotopes Production Laboratory (IRPL) Site is 
currently part of the restricted area at Al-Tuwaitha site. 


After decommissioning of this nuclear facility Site, it can be 
released for unrestricted use.  


The end result will be to demonstrate the clearance of the Italian 
Radioisotopes Production Laboratory Site from the contaminated 
constructions (the two hot cells, the metallic chimney and the four 
liquid waste storage tanks), radiological, chemical and other 
hazards. This is the desired end point. 


 


6- Legal and Regulatory Requirements  


            The regulatory review of the safety assessment should be 
coordinated with the review of the decommissioning plan to ensure 
consistency, and should be carried out in accordance with national 
legislation [4]. 


Two national laws exist in Iraq. These are [5]: 


• Law 99, issued in 1980 “Protection from Ionization” this law is 
regulated by the Radiation Protection Center 
(RPC)/Ministry of Environment.  


• CPA Order No. 72 issued in 2004 to establish IRSRA “Iraqi 
Radioactive Sources Regulatory Authority”. This order is 
regulated by IRSRA. 







   These two laws (Law 99 and Order No. 72) do not cover the 
requirements for decommissioning nuclear facilities and radioactive 
waste management. 


             Both laws shall continue in force until new nuclear laws are enacted. 


            A new nuclear law “Ionizing Radiation Control Law (IRCL)” has 
been drafted. This law is now in process for final approval by the 
government. This nuclear Law will cover all required aspects related to 
decommissioning and radioactive waste management. Upon entry of the 
IRCL into force, all conditions of regulatory authorization granted under 
previous legislation shall be terminated. 


             Other required regulations covering and regulating various activities 
during decommissioning and radioactive waste management are 
still under development. The stage of development varies from 
one regulation to other. These regulations will cover the 
following: 


• General provisions, 
• Licensing and authorization, 
• Safety of radiation sources, 
• Radiation protection (occupational, public, medical, exposure, in 


addition to chronic exposure), 
• Emergency planning, 
• Decommissioning, 
• Radioactive waste management, 
• Radioactive waste disposal, 
• Transport, and 
• Security. 
 







             The drafted IRCL legislation as well as the other drafts of new 
regulations will be used as guidance for the decommissioning of 
the (IRPL) Site, and the related applicable standards, guides and 
radiological criteria published by IAEA.  


 


7- Project Description  


The following section provides a work breakdown structure (WBS) and 
detailed task necessary to execute the decommissioning of the IRPL Site. 


7-1- Work Breakdown Structure (WBS) 


 Stage-1 goals can be achieved through the following main activities;  


• Project management, 
• Site preparation,  
• Radiological survey, 
• QA and documentation and 
• Waste relocation and storage. 


             These main activities will be subdivided into workable tasks as shown in 
the figure below: 
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8- Health and Safety  


8-1- Introduction 


A health and safety programme for field decommissioning 
activities shall be developed to support the IRPL Site 
Decommissioning Plan. The Health and Safety Plan shall be 
prepared for all work activity. This will depend on the hazard 
assessment of the decommissioning activities, in addition to the 
inherit risks within the IRPL Site and its previous operating 
history. 


A radiation protection programme shall be developed for the 
worker to mitigate exposure and contamination risks. Proper 
personal equipment and clothing shall be provided, 
decontamination areas have to be planned on the IRPL Site and 
radiological control zones have to be clearly marked.  


An environmental impact assessment programme shall be 
conducted for the Site. Environmental monitoring programmes 
have to be designed and carried out to monitor the air, surface 
water, soil and groundwater. 


8-2- List Of Needed Documents for Stage-1  


To accurately address all safety issues, a number of plans have to be 
developed to support the decommissioning of the IRPL Site.  


o Radiation protection plans. 
o Environmental protection plan.  
o Emergency plan and  
o Industrial (Occupational) Safety Plan. 


 







9- Hazard Identification 
 


All relevant hazards (e.g. sources of harm) to workers, the public and 
the environment should be considered in the decommissioning, 
including [4]: 


• Security, 
• chemical hazards, 
• asbestos, 
• dust hazards, 
• animals, 
• moving objects, 
• sharp edges, 
• electrical shock hazards, 
• fire hazards and 
• Working at height. 


 
 
 


10- Project Schedule 


It is expected that the execution period will take approximately 


twenty four months commencing from the first of January 2010 


and ending on the 31st of December 2011. 


A detailed project schedule is included in table below. 
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 Safflower (Carthamus tinctorius L.) is a multi-purpose plant 


cultivated since ancient times. It was cultivated for the dye 
contained in its flowers, the oil in its seeds, its medicinal properties 
and for the ornamental value of its colorful inflorescences [1]. 


 
 Safflower is considered as one of the most adapted crop under 


adverse conditions of water shortage, salinity and low soil fertility , 
therefore, it can be grown in the unfavorable conditions such as the 
waste soil and soil under reclaimed area  that represent more than 
30% of the total cultivated area in Egypt [2]. 


 


Introduction 







 Among agronomic practices needed to increase productivity, application of 
fertilizer, particularly, nitrogen that plays an important role for growing 
plants because it is the main constituent in cell protoplast [3] found that 
seed yield increased with increasing the rate of nitrogen [4] reported that N 
increased seed yield and oil content when applied at the optimum level. 
Higher levels of nitrogen did not increased yield but increased plant height 
/plant. 


 Besides, various agronomic practices, appropriate irrigation intervals with 
proper nitrogen fertilizer level play a vital role in enhancing yield of 
safflower [5] mentioned that the impact of 3 irrigation intervals ( 7, 12, 
17days ) showed that 12 or 17 days irrigation intervals gave maximum 
plant height, brunches/plant, capitula/plant, seed weight/plant, seed index, 
and seed yield/ha . This study was undertaken to know the effect of 
irrigation intervals and nitrogen rates on seed yield and its attributes and oil 
content for the two new safflower varieties Inshas 10 and Inshas 11. 


 


 







 Study the impact of irrigation and 
nitrogen regimes on seed yield and 
its components and oil content of 
the two new safflower varieties 
Inshas 10 and Inshas 11.  


Objective 







 
 


 Tow field experiments were conducted in 2006/2007 and 2007/2008 at the 
experimental farm of Nuclear Research Center Atomic Energy Authority, 
Inshas, Egypt. Owing to the low water requirements of safflower as the 
winter crop, tolerant to drought and salinity, suitable for adverse 
conditions, so it could be grow natural at railway station sides and 
pavement roads. The present investigation was conducted to  study the 
effect of irrigation intervals (10, 20, and 30 days) and different nitrogen 
fertilizer rates (0, 20, 40 and 60 kg/fed )on seed yield and its components 
and oil content of two new safflower varieties Inshas 10 and Inshas 11. 
These new varieties were selected in M2 generation of gamma ray dose of 
200 Gy and developed through mutation breeding program initiated in 
1986 [6] and [7]. 


 


Materials and Methods 







 Split-Split plot design with three replications was used, the main plots were 
occupied by three irrigation intervals (10, 20, and 30 days) , sup-plots were 
occupied by four nitrogen rates (0, 20, 40, and 60 kg/fed). The sub-sub-plots were 
devoted for three safflower genotypes (Inshas 10, Inshas 11 and Giza 1), using a net 
sub-sub-plot area of 3 x 3.5 m, including 5 rows of 3.5 m length, 60 cm apart and 
20cm between hills    Sowing was carried out in the second week of November in 
the two seasons. Thinning was done when seedling attained 15 cm height to secure 
one plant per hill, all cultural practices were adopted uniformly in all the plots 
throughout the growing periods. Ten plants were selected from each sub-sub-plots 
in each replicate ( It is mean that 30 plants for each traits were used for statistical 
analysis). These plants were selected from the inner rows leaving the outer rows as 
a border and used to record the data of plant height, number of capitula/plant, seed 
index, seed yield/plant, and oil content. 


 Analysis of variance was calculated according to [8]. The differences between the 
means were compared using Duncans multiple range test [8]. 


 


 







 Effect of interaction among irrigation intervals, 


nitrogen fertilizer levels and safflower 


genotypes. 


 Effect of irrigation intervals 


 Effect of nitrogen fertilizer rates 


 Performance of safflower genotypes 


 
 
 
 


Results and Discussion 







Source of variation 
 


df Plant height 
cm 


No. of capitula Seed index 
gm 


Seed yield/ 
plant   gm 


Oil content 
% 


2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 


Replicates 2 550 398.0 14.3 14.0 0.33 0.78 26.9 44.9 29.3 30.7 


Irrigation (I) 2 3680** 1710** 1903** 1431** 4.55** 10.08** 318.4** 416.7** 173.4** 269.6** 


Error (I) 4 460 285 17.3 15.9 0.35 0.68 39.8 46.3 28.9 33.7 


Nitrogen (N) 3 2347.2** 1618.4** 3912** 198.0** 1,75** 1.04** 291.9** 149.6** 293.8** 200.1** 


I x N 6 978.0** 693.6** 404.3** 128.7** 0.77** 0.48** 97.3** 74.8** 203.4** 78.3** 


Error (N) 18 195.6 115.6 31.1 9.9 0.07 0.04 13.9 6.8 11.3 8.7 


Genotypes(G) 2 892.4** 1403.6** 183.6** 156.0** 5.94** 5.32** 348.6** 363.0** 466.0** 585.2** 


I xG 4 698.4** 1060.8** 136.0** 83.2** 0.66 0.56 232.4** 254.1** 396.1** 452.2** 


N x G 6 426.8* 729.3* 81.6* 15.6 1.98** 4.2** 83.0* 21.78 256.1** 292.6** 


I x N x G 12 194.0 397.8 13.6 31.2* 0.50 0.64 99.6* 19.36 93.2* 133.0* 


Error (G) 48 38.8 66.3 6.8 5.2 0.33 0.28 16.6 12.1 23.3 26.6 


Total 107 


Table 1. Mean squares corresponding to different sources of variation for yield and 
its components and oil content of the two new safflower genotypes and local 
variety Giza 1 in two seasons (2006/2007 and 2007/2008). 







Seed index No. of capitula / plant Plant height 


 
Irrigation 
Intervals 


Mean 2008 2007 Mean 2008 2007 Mean 2008 2007 


34.5a 38.1a 30.9a 25.6a 28.2a 23.0a 177.5a 168.0a 187.0a 10 days 


38.6b 40.1b 37.1b 20.1b 21.7b 18.5b 148.0b 150.0b 146.0b 20 days 


31.8c 32.9c 30.7c 12.3c 14.5c 10.1c 123.0c 130.0c 116.0c 30 days 


Nitrogen levels 


32.1a 33.4a 30.8a 3.8a 4.7a 2.9a 95.3a 99.2a 91.4a 0 Kg/Fed 


37.2b 38.9b 35.5b 9.6b 11.4b 7.8b 119.3b 121.1b 117.5b 20 Kg/Fed 


39.0c 41.0c 37.0c 20.0c 21.7c 18.3c 161.4c 164.2c 158.6c 40 Kg/Fed 


38.0d 38.9d 37.1c 23.1c 26.3d 19.9c 169.8c 168.9c 170.7d 60 Kg/Fed 


Genotypes 


34.9a 39.0a 30.8a 20.3a 22.0a 18.6a 166.1a 171.9a 160.3a Giza 1 


39.9b 42.9b 36.9b 29.9b 28.8b 31.0b 138.9b 142.2b 135.6b Inshas 10 


42.2c 41.4b 43.0c 37.0c 38.0c 36.0c 130.3c 125.2c 135.4b Inshas 11 


Table 2. Means of plant height/ plant, number of capitula/ plant and seed index of 
two new safflower varieties as affected by irrigation intervals and nitrogen 
levels in two seasons (2006/2007 and 2007/2008). 


 







Oil content Seed yield / plant 


Irrigation Intervals 
Mean 2008 2007 Mean 2008 2007 


33.2a 33.9a 32.5a 26.2a 28.5a 23.9a 10 days 


31.3b 31.8b 30.8b 18.3b 20.8b 15.8b 20 days 


29.4c 29.5c 29.2c 11.1c 12.2c 10.0c 30 days 


Nitrogen levels 


29.1a 28.4a 29.8a 5.6a 6.8a 4.4a 0 Kg/Fed 


31.5b 31.0b 32.0b 29.1b 28.1b 30.0b 20 Kg/Fed 


32.0c 32.9c 31.1c 41.0c 42.0c 40.0c 40 Kg/Fed 


31.9c 30.8d 33.0c 38.4d 37.0c 39.8d 60 Kg/Fed 


Varieties 


30.1a 29.7a 30.5a 16.1a 17.5a 14.7a Giza 1 


32.9 b 33.1b 32.7b 25.9b 28.7b 23.1b Inshas 10 


33.7c 34.0c 33.4c 28.7c 30.4c 27.0c Inshas 11 


Table 3. Means of seed yield/plant and oil content of two new safflower varieties 
as affected by irrigation intervals and nitrogen levels in two seasons 
(2006/2007 and 2007/2008). 
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  Study of HPRT Gene Mutations in  Human     
Lymphocyte of Local Samples of  Al-Twaitha 


Region-Iraq  
                          


 فوسفورايبوسيل الهايبوزانثين لجين الطفرات دراسة
 لعينات اإلنسان لدم اللمفاوية الخاليا في ترانسفيريز


 العراق-التويثه منطقة من محلية
 


سعد محمد الندا، أمل جبار مطر ، بدالصاحب كاظم علي، ع
 نصر فرحان عبدهللا


 
 







The aims of the study 
 
 


 الهايبوزانثين لجين الطفرات مستوى في التغيرات استخدام
 تعرض مدى كشف في HPRTترانسفيريز رايبوسيل فوسفو
 والكيماويةا اإلشعاعية المواد إلى اإلنسان لدم اللمفاوية الخاليا
 . العراق-التويثه منطقة من محلية لعينات
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Region No. of 
samples Age (year) 


Eshtar Village 60 15-50 


Al-wardia  region 31 17-61 


Al-Ra'ad  region 52 18 -62 


Al-Tameem  region 40 18-58 


Control 100 16-68 


In March 2007- June 2008 the researcher examined 183 healthy 
normal individual inhabited living the Al-Twaitha region which 
surround to the Iraqi Atomic Energy Commission (previously).  


Region No. of 
samples Age (year) 


Eshtar Village 60 15-50 


Al-wardia  region 31 17-61 


Al-Ra'ad  region 52 18 -62 


Al-Tameem  region 40 18-58 


Control 100 16-68 







In March 2007- June 2008 the researcher examined 183 healthy 
normal individual inhabited living the Al-Twaitha region which 
surround to the Iraqi Atomic Energy Commission (previously). 


Region Age (year) No. of samples 


Eshtar Village 
17-45 20 


15-50 40 


Al-wardia  region 
61-17 13 


18-60 18 


Al-Ra'ad  region 
19-61 22 


18-62 30 


Al-Tameem  region 
25-58 16 


55-18  24 


Control (Baghdad)              
     


17-68 53 


16 -62 47 











The binucleated and multinucleated cells per 1000 lymphocytes in two 
sets of cultures were scored under light microscopy (magnification 
1000X). Mutant frequency of HPRT gene (Mf- HPRT) was calculated 
with the following formula (Cao ,2002): 
 
 
 
Mf-HPRT(‰) =                                                                                                      ×1000‰. 
 


 
 
 
 
 
 


1000per TG -6 without culturein  cells atedmultinucle and dbinucleate
1000per TG -6 with culturein  cells atedmultinucle and dbinucleate







Figure (1):Cytokinesis blocked human lymphocyte  cell ,(A) : Binucleated 
lymphocyte cell,(B): Trinucleated lymphocyte cell and (C): Qudrinucleated  
lymphocyte cell (1000X). 
 


-A- -B- 


-C- 







 
. 


♦Similar latter   in a column (for comparison between regions) mean there is no significant 
difference (p < 0.05), according to Duncan test. 


 


Region Age (year) No. of 
samples 


Mutant Frequency- 
HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 15-50 60 0.917±0.0083 
b 


Al-wardia  region 17-61 31 0.967±0.0103 
c 


Al-Ra'ad  region 18 -62 52 0.937±0.0098 
c 


Al-Tameem  region 18-58 40 0.958±0.0140 
c 


Control 16-68 100 0.814±0.0090 
a 


Table (1): Mutant Frequency- HPRT gene (Mean ± SE) in the males and 
females of human lymphocyte resident living the Al- Twaitha region and 
control. 







Table (2): Mutant Frequency- HPRT gene (Mean ± SE) in the males of human lymphocyte 
resident living the Al- Twaitha region and control. 
 


Region Age (year) No. of 
samples 


Mutant Frequency- 
HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 
 15-50 40 0.930±0.0106 


b 


Al-wardia  region 18-60 18 0.972±0.0104 
b 


Al-Ra'ad  region 18 -62 30 0.947±0.0145 
b 


Al-Tameem  region 18-55 24 0.952±0.0171 
b 


Control ()                   16 -62 47 0.817±0.0145 
a 







Table (3): Mutant Frequency- HPRT gene (Mean ± SE) in the females of human 
lymphocyte resident living the Al- Twaitha region and control. 


Region Age (year) No. of 
samples 


Mutant. Frequency- 
HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 
 17-45 20 0.0127  ±0.901 


b 


Al-wardia  region 17-61 13 0.960  ± 0.0201 
c 


Al-Ra'ad  region 19-61     22 0.945  ± 0.0121 
c 


Al-Tameem  region 25-58 16 0.968   ± 0.0241 
c 


Control ()                   17 -68 53 0.832 ± 0.0113 
a 







Table (4):  Comparison between gender and mutant frequency- HPRT gene (Mean ± 
SE) in   males and females of human lymphocyte resident living the Al- Twaitha region 
and  control. 


Region Age 
(year) 


No. of 
samples Gender 


Mutant Frequency-
HPRT 


(Mean ± SE) 


Eshtar Village 
17-45 20 ♀ 0.901 ±0.0127 


15-50 40 ♂ *0.931± 0.0106  


Al-wardia  region 
61-17 13 ♀ 0.960± 0.0201 


18-60 18 ♂ 0.972 ±0.0104 


Al-Ra'ad  region 
19-61 22 ♀ 0.925 ±0.0121 


18-62 30 ♂ 0.945 ±0.0145 


Al-Tameem  region 
25-58 16 ♀ 0.968 ±0.0241 


55-18  24 ♂ 0.952 ±0.0171 


Control (Baghdad)  
                 


17-68 53 ♀ 0.812± 0.0113 


16 -62 47 ♂ 0.817±0.0145 







The results indicated that there is a possibility of 
using the changes at the level of HPRT gene mutation 
as useful biomarkers for the detection of human  
exposure to radiological and chemical materials 


Conclusion 
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Introduction 
Grape processing produces large quantities of by-products. 
These by-products contain a considerable amount of protein 
and available carbohydrates which could be used in feeding 
ruminant animals. Dried grapes marc contain 220 g kg-1 
crude fiber (CF), 110 g kg-1 crude protein (CP) and 14.18 MJ 
kg-1 metabolizable energy (ME). 


Grape by-products contain certain antinutritional factors 
(Tannins) and lignocellulosic materials which reduce the 
nutrients availability of these by-products to the digestive 
enzymes of the animal. Tannins in grape by-products range 
from 30 to 60 g kg-1 (of DM). Many investigators exclaimed 
that the combination between protein and lignocellulose 
reduces the protein availability of grape by-products . The 
present experimental work was conducted to determine the 
effectiveness of adding spore suspension of Aspergillus 
niger, generally regarded as safe to grape by-products to 
increase the utilization of these by-products.  







Materials and Methods 







Raw materials  
Grape by-products (GBP) were 
obtained from Egyptian El-Krome 
(Janaklees) Co., Alexandria, Egypt. 


Treatment of Grape by-products (GBP)  
Samples of GBP were packed in plastic bags, 
each containing about 5 kg and irradiated at 10 
kGy.  The irradiation facility used was Egypt’s 
Mega Gamma-1 Type J-65000. The sterilized 
GBP was spread under aseptic conditions with 
60 ml of spore suspension of A. niger (107 spore 
per ml) after being diluted with sterilized water 
to rise the moisture content of GBP to be about 
60% (w/v). The treated samples, in the plastic 
bags, were incubated at ambient temperature 
of 25 + 2°C for 3 weeks before being used in the 
experimental rations.  







The three experimental groups were 
assigned at random to the following 
experimental diets: A control group 
was fed on 100% concentrate feed 
mixture (CFM); the second group 
was fed on 70% CFM plus 30% 
grape by-products and the third 
group was kept on 70% CFM plus 
30% treated grape by-products with 
A. niger. Bean straw was offered ad 
libitum for all experimental groups 
and concentrate feed was given at 
the rate of 3% of live body weight 
for all the experimental groups. 


Diets  







Mineral blocks (provided enough sodium chloride, 
calcium, phosphorus and trace minerals) were offered to 
meet the dietary needs of sheep as reported by NRC  and 
water was given freely.  


Diets 
DM OM CP CF EE Ash  NFE 


g kg-1 


BS 899.9 897.8 47.8 333.5 12.2 102.2 504.3 


CFM 928.6 927.3 170.5 126.2 46.5 72.7 585.4 


GBP 922.3 906.4 163.3 183.1 52.6 93.6 507.4 


GBPT 922.3 906.4 163.3 183.1 52.6 93.6 507.4 


Table (1): Chemical composition (g kg-1) of the 
experimental diets  







Differences between the 
experimental groups in growth 
performance, digestibility and 
nitrogen balance trails were tested 
for significance by using one-way 
analysis of variance. Duncan’s 
Multiple rang test was applied to 
compare the means. Linear 
contrasts were also used to 
compare the digestibility 
coefficient values for Ossimi lambs 
fed the experimental diets. A SAS 
package was used for the statistical 
analysis  











 


• The lambs received non treated GBP exhibited the lowest digestion coefficients for all 
nutrients as compared with the control and treated  GBP, with A. niger, diet. 


• Treating  GBP by A. niger improved the digestion coefficients of all studied nutrients. 
• The linear contrast analysis to analysis of variance of the data indicated that values 


increased by 7.5% for DM (P = 0.4081), 10.3% for OM (P = 0.3100), 10.7% for CP (P = 
0.0002); 21.7% for CF (P = 0.0001), 0.0% for EE (P = 0.996) and 21.1% for NFE (P = 
0.0002). when compared with those fed non treated grape by-products ration.   


Digestibility % 
Experimental diets Pooled 


SEM 
Probability 


CFM GBP GBPT 


DM 56.32 a 52.49 a 56.44 a 3.144 0.6235 
OM 58.93 a 53.93 a 59.78 a 3.537 0.5133 
CP 68.40 b 64.73 c 71.65 a 0.631 0.0007 
CF 55.88 b 51.63 c 62.82 a 0.800 0.0002 
EE 63.09 a 61.94 a 61.97 a 3.165 0.9581 


NFE 50.52 b 45.02 c 54.54 a 0.905 0.0009 







• Performance of lambs was affected by adding either 30% non 
treated or treated grape by-products with A. niger in their diets.  


• Significant differences in final body weight, total and daily body 
weight gain and average daily feed intake were found among 
lambs given the experimental diets. 


Lamb performance 
Experimental diets Pooled 


SEM 
Probability 


CFM GBP GBPT 


Intial body Weight , kg  28.8a 29.0a 28.0a 0.62 0.8515 
Final body Weight, kg 36.8b 35.5c 39.0a 0.32 0.0001 
Total body  weight gain, kg  8.0b 6.5b 10.5a 0.47 0.0007 
Daily body Weight gain, g 100b 80b 130a 10 0.0007 


Growth rate, % 28.0 22.5 37 2.25 0.0044 







Lamb performance 
Experimental diets 


CFM GBP GBPT 
Average daily feed intake, g/h/day :                  
TDMI 1311.13 1220.64 1265.18 
Roughage  422.05 352.76 305.07 
Concentrate 889.08 867.88 960.11 
TDNI 680.48 573.70 721.15 
DCPI 97.02 69.58 93.62 
Feed conversion, kg/gain :       
DM 13.80 15.85 10.12 
TDN 7.16 7.45 5.77 
DCP 1.02 0.90 0.92 
Fed cost :       
Total feed costs /kg body weight gain, L.E  5.54 5.31 3.57 
Economical efficiency  1.62 1.69 2.52 







• These results indicate that adding treated grape by-products to 
lambs diet resulted in better feed utilization than those received 
non-treated grape by-products. 


• the best utilization of TDN was for the group which received 
treated grape (5.77) followed by those fed the control diet (7.16) 
and raw grape by-products (7.45), respectively.  


• the group assigned to treated grape by products has the best DCP 
conversion (0.92) than the others groups. 


• the economic efficiency values of 1.62, 1.69 and 2.52 for control, 
non-treated and treated grape by-products diets respectively, 
suggest that there was a financial benefits of feeding 30% treated 
grape by-products to Ossimi lambs. 
 







Diets TDN % DCP 


% 


NB 
g/head/day 


CFM 51.9b 7.4b 4.4b 


GBP 47.0c 5.7c 3.3c 


GBPT 57.0a 9.1a 5.7a 


Pooled 


SEM 


0.83 0.40 0.28 


P- value 0.0005 0.003 0.0024 
TDN, DCP  and NB of the diet containing 
30% raw GBP were lower than those of the 
control diet . Treated GBP  with A. niger 
increased the feeding values and nitrogen 
balance 







• The increase in CF digestibility of treated GBP with A. niger 
may be due to that A. niger produces certain products that 
could hydrolyze and increate the solubilitization of fiber, 
accounted for most of the increate of CP and NFE and 
subsequently increased the TDN% DCP% and NB ratio.  


• The findings brought that fibrous vegetable 
materials could convert them into a valuable feed 
supplement that reduces the costs of feeding lambs.  







 


Prof. Dr. M. Diaa El-Din H. Farag 
diaaf@hotmail.com  


Mobile +20101669111 



mailto:diaaf@hotmail.com





 شــــــكراً لكم





		Slide Number 1

		Slide Number 2

		Slide Number 3

		Slide Number 4

		Slide Number 5

		Introduction

		Slide Number 7

		Slide Number 8

		Slide Number 9

		Slide Number 10

		Slide Number 11

		Slide Number 12

		Digestibility coefficients 

		Slide Number 14

		Growth performance

		Growth performance

		Slide Number 17

		Slide Number 18

		Slide Number 19

		Slide Number 20






 1 


 


 


 


             


حكومة اقليم كوردستان                 الهيئة العربية للطاقة الذرية              وزارة العلوم والتكنولوجيا        


جمهورية العراق                    جامعة الدول العربية  جمهورية  العراق  


 


 العاشروقائع المؤتمر العربي 


 الذرية السلمية للطاقة لإلستخدامات
 16/12/2010-12، اربيل 


 


 المجلد األول


 محاور البحوث


ادراة الموارد المائية ) –خصوبة التربة  -التحاليل وتحسين المواد(   
 


2010ديسمبر   







 2 


 


 


 الناشر: الهيئة العربية للطاقة الذرية


 جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر


 


 


لتي تحتويها هذه الوثيقة. وٕان ال يتحمل الناشر اي مسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات ا


مسؤولية دقة المعلومات العلمية الواردة في المحاضرات ترجع الى مؤليفها. 


للحصول على إذن بالسماح بترجمة أو إعادة إصدار أو طبع المعلومات الواردة في 


 هذه الوثيقة يرجى الكتابة الى الناشر على العنوان التالي:


للجمهورية  -/ تونس1004-المنزه  -402ص.ب. -الهيئة العربية للطاقة الذرية


 التونسية


 00216 71 808450فاكس: 
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 قائمة محتويات المجلد األول
 


 محورالتحاليل وتحسين المواد


 الصفحة عنوان الورقة العلمية


واستخدامها  60-كويلت ألغاماتنشيط الصفائح وأنابيب االختبار البالستيكية المصنوعة من متعدد الستايرين باستخدام أشعة 
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 الخالصة


الصفائح البالستيكية الخاملة بايلوجيا والمصنوعة من مادة متعدد الستايرين وذلك بأضافة  تم تحوير


خالل   60-مجاميع فعالة لسطوح الحفر الموجودة فيها وذلك من خالل أشعة كاما من مصدر الكوبلت 


معاملتها وبوجود حامض عضوي غير مشبع وتستخدم في تطبيقات التحليل المناعي االشعاعي 


زيمي.تم اختبار كفاءة الربط للكلوبيولين المناعي البشري على سطح الصفيحة المنشطة واثبتت واالن


التفوق المعنوي على الصفيحة الغير منشطة وتم تطبيق هذا التحويرفي تقانة التحليل المناعي 


صة االنزيمي المتمثل بتقانة االليزا والذي من خالله يتم تحضير العديد من العدد الطبية المتخص


للكشف عن االمراض بتقانة التحليل المناعي االشعاعي ( تنشيط انابيب االختبار) والتحليل المناعي 


 االنزيمي ( تنشيط الصفائح الدقيقة العيارية).وكانت نتائج البحث الحصول على براءة اختراع كما


 ).1موضح في ملحق رقم (


Abstract 


    Biological inert plastic microtiter plates and tubes fabricated of 
polystyrene material was modified by the addition of active group on its 
surfaces, through its treatment with gamma radiation from 60Co in the source 
of unsaturated organic acid in order to perform the standard specification 
that should be sin plastic surface that are to be used in the immunoassay (RIA 
and ELISA). The efficiency of linking of human globulin to the activated 
surface was tested and showed a significant activity compared with 
inactivated plates .Therefore, this modification can be applied in the 
immunoassay(RIA and ELISA) to use in early detection of diseases  .The results 
of the research to obtain patent as in  appendix No.(1)                                                                                      
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 المقدمة


تصنع من مواد عضوية متعددة  (Plastic)السطح الصلد عبارة عن مادة بالستيكية 


ومتعدد  (PP)ومتعدد البرويلـين  (PS)مثل متعددة الستايرين  (Polymer)الوحدات التركيبية 


بشكل أنابيب اختبار  ، منها مايكونوذات أشكال مختلفة (Poly vinyl chloride)كلوريد الفنايل 


(tubes) ،كرات (beads) (1)   وصفائح دقيقة العيارية(Microtitre Plates) الصفائح الدقيقة.


وتختلف بأشكالها وعدد الحفر المكونة لها ،  (ELISA-Plates)العيارية تسمى بصفائح األليزا 


 (2)اطة االمتزاز المنفعل سبالربط الجيد للضد أو المستضد بو  (PS)ويمتاز متعدد الستايرين 


(Passive adsorption) في المستخدمة . الربط يشمل التفاعل بين السطح الصلد والكواشف


نسبة االنتشار، هندسة السطح، الوقت، منها:  التحليل المناعي وتعتمد التفاعالت على عوامل


. الربط أما أن يكون (3)التركيز، الوزن الجزيئي، درجة الحرارة وكيمياء السطح وكيمياء الكاشف 


. (4)، الربط الفيزياوي استقراريته قصيرة والربط الكيمياوي ذو استقرارية طويلة  اً أو كيمياوي اً فيزياوي


      ءوالسطح الصلد كارها للما (Hydrophilic)الكواشف تكون محبة للماء 


(Hydrophobic)  وعلى هذا األساس تنشط الصفائح بإضافة مجاميع فعالة لتقليل صفة


. خالل تحضير السطح نفسه أو (5)سطح وتسهيل االرتباط التساهمي الالقطبية الموجودة على ال


باستخدام تفاعالت التشابك. وجود مجاميع األمين الفعالة على السطح الصلد تتخصص 


حفرة،  16وأحفر  8أو ، (wells-96)حفرة  - 96.تتكون الصفائح من  (1)بالتفاعالت المناعية 


، وتتنوع الصفائح حسب Cالتي لها شكل الحرف مقعرة و ، الالمسطحة ، منهاوللحفرة أشكال مختلفة


الربط التساهمي يتم تنشيط الصفائح بوساطة المجاميع الفعالة الموجودة على السطح، 


(Covalent binding)  بإضافة مجموعة الديهايد(-CHO) هو ربط كيميائي و  ،على الصفائح


 (6)تصل إلى أسبوعين كحد أقصى  التي يمتاز باالستقرارية القليلة (Chemobond)أطلق عليه 
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 (W/V) %2على الصفيحة بتركيز (Bovine Serum albumin) مصل االلبومين البقري يربط


ومن المواد األخرى ، (7)قبل إضافة الضد المراد ربطه على السطح في عمليات التنشيط 


وبتفاعل متعدد  .(8) (Glutaraldehyde)لمستخدمة في تنشيـط السطـح مـادة الكلـوتـرالديـهايـد ا


ألشعة فوق البنفسجية يمكن اوبوجود  (Anthraquinone 3-amine)مع  (PS)الستايرين 


ومعاملة الجزيئة الحياتية (مثل الكلوبيولين المناعي  ،(9)تنشيط السطح بإضافة مجاميع األمين 


IgGالتكتل ) بالحرارة (Aggregate)  صلد مع السطح ال دقيقة 30ة لمدة درجة مئوي 60عند
زاز ـمتا. ك(Adsorbtion)أن عملية الربط تعتمد على خاصية االمتزاز من ذلك . يتبين (10)


على سطح متعدد  (Cardiolipin)  نـل الكارديوليبيـمث (Lipid antigens)ة ـدات الدهنيـالمستض


ربط ضد هرمون ، ويتم (Sodium deoxy cholate) (11) بوجود مادةو  (PS)الستايرين 


كاربون  ثنائي مثيل امين بروبيل) 3.3,(اثيل  -1مادةببتنشيط الضد  (Anti-T4 )ن الثايروكسي


 Ethyl (3,3-dimethyl amine proplene) carbodiimide- HCL-1 ثنائي األمايد


(EDC) (12)   ويعامل السطح بمادة (octadecylamine).عمال حوامض وتنشط الصفائح باست


أو حامض الكروتونك  (13) (Acrylic acid) االكريلك امضحعضوية غير مشبعة مثل 


(Crotonic acid) 60 (14) -بوجود أشعة كاماCo  االصطناعي هو  60 –إذ ان نظير الكوبلت


 :)15(كمصدر ألشعة كاما ويحضر حسب المعادلة األكثر فائدة


59Co + n1            60Co + γ              


) تحدث تغيرات مفاجئة بخواصها Polymerوبسبب تسليط األشعة على المتعدد (


نتيجة انشقاق أو انقسام أواصر السلسلة للمتعدد الرئيسة، أو تشابك جزيئات المتعدد بعضها 


 .)Cross linking ()16ببعض (
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 المحاليل  وطرائق العمل


المتوفرة غير  وانابيب االختبار الصفائحكانت  :وانابيب االختبار ئحااوال/ تنشيط الصف


إجريت العديد من التجارب على الصفائح الدقيقة العيارية لذلك عالت المناعية، متخصصة للتفا


(Microtitre Plates)  لتنشيط الصفيحة االعتيادية المصنوعة من متعدد الستايرين(PS) 


بسطح الصفيحة (الحفر) بمجموعة فعالة من  (grafte)والتطعيم  60CO -باستخدام أشعة كاما


باتباع طريقة الرسن  (Crotonic acid)حامض الكروتونكحامض عضوي غير مشبع مثل 


(Larsson) (14) 0ليةممع بعض االضافات العF


لمتعدد  (Cross-Linking)بإجراء عملية التشابك  1


ونفس االختبارات اجريت على انابيب االختبار المصنوعة من متعدد (17) (PS)الستايرين 


 الستايرين.


 :المحاليل المستخدمة


 (V/V) (1:1)حضر مزيج -:Crotonic acid) %10(الكروتونك  محلول حامض-1 


مللتر من  (25)مللتر من االيثانول المطلق ومزج مع  (25)من االيثانول / الماء الالآيوني بأخذ 


ايثانول  2-غرام من حامض الكروتونك في المزيج المحضر .  (5)الماء الالأيوني، وأذيب 


 مللتر من الماء الالآيوني. (30)ثانول المطلق إلى مللتر من االي (70) ةفاضبا حضر :70%


 :طريقة العمل


مايكروليتر لكل  (100)في حفر الصفيحة بحجم  (%10)وزع محلول حامض الكروتونك  1-


معاملتها بغاز النايتروجين  تالصفائح بورق األلمنيوم وتم (Sealed) ختمت 2-.حفرة 
                                                           


 ير من قبل الباحث نفسهاجري التحو 1   
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(N2).-3  وضعت الصفائح المختومة في جهاز كاماCo60- ساعة وبجرعة كلية  (25)مدة ل


 70%ي وغسلت بمحلول ثانتم إخراج الصفائح من الجهاز في اليوم ال 4-ميكاراد. (5)مقدارها


 الثالجة لحين االستخدام. في ايثانول واحتفظ بها 


 :) على الصفيحة المنشطةIgGربط الكلوبيولين المناعي البشري المنقى (ثانيا/


 باتباع طريقة بيرسون ( Human-IgG )لين المناعي البشري تم ربط الكلوبيو         


(Persson) (18)  وذلك باستعمال مادة عامل إزالة الماء 1مع بعض التحوير(EDC) (19) . 


 :المحاليل المستخدمة


 Carbonate – Bicarbonate)(CBB)ثنائي الكاربونات  –محلول دارئ الكاربونات  1-


buffer) )0.05  ، موالريPH =9.6() 2(:-  غرام من كاربونات  (1.59)حضر بإذابة


غرام  (0.02)،  (Na2HCO3)غرام من بيكاربونات الصوديوم  (2.93) و (Na2CO3)الصوديوم 


 pH=9.6مللتر من الماء الالآيوني وعدل األس الهايدروجيني إلى  (800)من الثايومرسال في 


 (2) كمل الحجم إلى لتر بالماء الالأيوني.اثم 


  -:EDCمع  PH=6.3)، ملي موالر (KH2PO4 3, مادة ول دارئ الفوسفات منمحل 2-


مللتر من الماء الالأيوني وعدل األس  (80)في  KH2PO4غرام من  (0.0408)إذابة  تتم


 (5)مللتر بالماء الالآيوني وأضيف  (100)وٕاكمل الحجم إلى  pH=6.3الهايدروجيني إلى  


 ن المحلول.مللتر م (1)لكل  EDCملغرام من مادة 


 (100بتركيز  IgGأضيف الكلوبيولين المناعي البشري       -:EDC / IgGمحلول  3-


 .  (EDC)الحاوي  (2)لمحلول  )مللتر 1مايكروغرام / 
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  :طريقة العمل


مللتر من المحلول  1 /مايكروغرام (100)بتركيز  IgG الكلوبيولين المناعي المنقى حضر 1-


من حفر الصفيحة المنشطة باشعة ايكروليتر لكل حفرة م (100)وأضيف  (CBB)الدارئ 


 حرارة بدرجة و ساعة  (24)مدة لوحضنت الصفيحة  CO60-كاما


 مئوية. (4)


ت نحضو  (EDC/IgG)المتمثل بـ (3)مايكروليتر لكل حفرة من محلول  (100)أضيف  2-


 مئوية. اتدرج )4(ساعة في  24 صفائح لمدةال


الماء الالآيوني ثالث مرات واحتفظ بها في الثالجة لحين أهمل ما بداخل الحفر وغسلت ب 3-


والمرتبطة عليها الكلوبيولين المناعي  60Co-وارسلت صفيحة منشطة باشعة كاما االستعمال


IgG البشري المنقى للتقييم بمدينة الطب/ المختبرات التعليمية . 


لصفيحة المنشطة بأشعة ) على اIgGاختبار كفاءة ربط الكلوبيولين المناعي البشري (ثالثا/


 60-كاما كوبلت 


 (20) (Voller)بتطبيق تقانة االليزا حسب طريقة فولر       تم اختبار كفاءة الربط


مستورد  (Goat Anti-Human-IgG-HRP) المتمثل بـ (Conjugate)وبـاالعـتماد على مقترن 


 (Biomat)كة من شر  (strips)األسبانية. أجريت المقارنة مع اشرطة  Biokitمن شركة 


والمقارنة مع صفيحة غير منشطة وتمت  ،(High binding) االيطالية ذات كفاءة ربط عالية


دراسة كفاءة الربط على صفيحة منشطة للحفر الموجودة فيها كلهاوالمقارنة مع صفيحة غير 


 منشطة وتمت دراسة كفاءة الربط على صفيحة منشطة للحفر الموجودة فيها.
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 :ةالمحاليل المستخدم


 لصوديوم ا )اربوناتـبيك–ونات ـالمتمثل بدارئ (الكارب (Coating buffer)ول الربط ـمحل 1-


(Carbonate - Bicarbonate buffer)، )CBB(  )pH = 9.6،0.05 2 )موالري-


 .االسبانية  Biokitلشركة  -HCVالمحاليل االخرى من المكونات عدة 


  -طرائق العمل:


وبين أشرطة    Co60 -بين صفيحة منشطة باشعة كامامقارنة الربط  )/Aالطريقة (


 -:مستوردة


 ,0.15) البشري المنقى بتراكيز مختلفة (IgGمقارنة كفاءة الربط للكلوبيولين  المناعي (اجريت 


) مايكروغرام/مللتر وتمت االذابة بمحلول الربط 40 ,20 ,10 ,2.5 ,0.6


 CBB) (0.05( بيكاربونات) الصوديوم –المتمثل بدارئ (الكاربونات


 -), وكمايلي:pH=9.6موالري,


),      2) واشرطة مستوردة (عدد 2-10(فقرة  60Co   -اخذت صفيحة منشطة باشعة كاما  -1


مايكروليتر لكل حفرة من كل تركيز (تم استعمال حفرتين لكل تركيز من  100واضيف 


 الصفيحة المنشطة وحفرتين لكل تركيز لالشرطةالمستوردة).


اضيف محلول  -3درجات مئوية. )4(ساعة  في   24ين الصفيحة والشريط لمدة تم تحض -2


EDC  درجات مئوية.4ساعة في ( 24مايكروليتر لكل حفرة وحضنت لمدة  100بحجم ( 


 غسلت الحفر ثالث مرات بمحلول الغسل الخاص بالعدة المستوردة. -4
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) المستورد Goat - Anti. Human - IgG HRP) مايكروليتر من المقترن (100اضيف ( -5


) بمحلول التخفيف الخاص بالعدة المستوردة وحضن 1/50بتخفيف ( Biokitمن شركة 


 لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة.


 )).4غسلت الحفر ثالث مرات بمحلول الغسل (كما في الخطوة ( -6


خاص  ) مايكروليتر من المادة االساس (المحضرة بمحلول المادة االساس ال100اضيف ( -7


 ) دقيقة وبدرجة حرارة الغرفة.30بالعدة المستوردة) لكل حفرة وحضنت بالظالم لمدة (


 ) مايكروليتر من محلول ايقاف التفاعل الخاص بالعدة المستوردة لكل حفرة.100أضيف ( -8


 ) نانوميتر باستخدام جهاز االليزا 492تمت قراءة الكثافة الضوئية على طول موجي ( -9


)ELISA - Reader.( 


  Co60 -دراسة كفاءة الربط بالمقارنة بين الصفيحة المنشطة باشعة كاما )/Bطريقة (


 -وصفيحة غير منشطة:


اجريت مقارنة بين صفيحة منشطة بوجود حامض عضوي غير مشبع وبوجود أشعة 


) وذات حفر دائرية greinerوبين صفيحة غير منشطة, والصفيحتان من شركة (  Co 60 -كاما


البشري المنقى  )IgG) مايكروغرام/مليلتر من الكلوبيولين المناعي (40ستخدم التركيز (القعر.وا


) 2-9) مايكروليتر  لكل حفرة واكملت الخطوات (100لربطه على حفر الصفائح باضافة (


 ).Aللطريقة (


 -: CO60-دراسة كفاءة الربط لحفر الصفيحة المنشطة باشعة كاما )/Cطريقة (
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من شركة  60CO -باستخدام صفيحة منشطة باشعة كاما اجريت هذه الدراسة


)greiner) ,(96-) حفرة) وقد تم ربطها بالكلوبيولين المناعيIgG( ) 40البشري المنقى بتركيز (


 .) A) للطريقة (2-9مايكروغرام/مللتر واكملت الخطوات (


 :النتائج والمناقشة


) Micro titre platesارية (لتنشيط الصفائح الدقيقة العي 60CO -استخدام اشعة كاما


) من عدة مستوردة، وقد Conjugateأظهرت نتائج جيدة بتطبيق تقانة االليزا باستخدام مقترن (


 ).2.105) نانوميتر بمعدل (492عند طول موجي ( (.O.D)ظهرت الكثافة الضوئية 


البشري المنقى على الصفيحة المنشطة كانت  (IgG)وبعد ربط الكلوبيولين المناعي 


النتائج جيدة باختبار األليزا والتقييم المرسل الى مدينة الطب/المختبرات التعليمية أكد النتائج 


 -االيجابية لعملية الربط أجريت دراسة على كفاءة الربط بمقارنة صفيحة منشطة بأشعة كاما
60CO  مع اشرطة مستوردة من شركةBiomat  االيطالية وهي عالية الربط(Hiegh binding) ،


واجريت دراسة على كفاءة الربط لصفيحة  ،مقارنة بين صفيحة منشطة واخرى غير منشطةو 


 .جميعها باستخدام الحفر 60Co  -اشعة كامابمنشطة 


 :مع الشريط المستورد   Co60-مقارنة الصفيحة المنشطة باشعة كاما


ركيز المنقى لتحديد افضل ت (IgG)باستخدام تراكيز مختلفة من الكلوبيولين المناعي 


أجريت مقارنة لمعدالات الكثافة الضوئية للصفيحة المنشطة والشريط المستورد  ،لعملية الربط


 (t-test)بالتحليل االحصائي باختبار  (Not - significant) عدم وجود فرق معنويواظهرت 


 .(1-1)كما في الجدول 
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حة المنشطة والشريط يلصفمعدالت الكثافة الضوئية ل يبين (1-1)جدول                         


 المستورد


 IgGتركيز الكلوبيولين المناعي 


 (مايكروغرام/مللتر)


 Xمعدالت القراءات للكثافة الضوئية 


 االنحراف المعياري  ±


 الصفيحة المنشطة
5Bالشريط المستورد 


40 1.392 ± 0.006 1.418 ± 0.007 


20 1.299 ± 0.008 1.323 ± 0.004 


10 1.027 ± 0.006 1.145 ± 0.009 


2.5 0.998 ± 0.009 1.040 ± 0.006 


0.6 0.623 ± 0.01 0.854 ± 0.012 


0.15 0.27 ± 0.006 0.325 ± 0104 


 


ة بوذلك يعني مقبولية الصفيحة المنشطة ومقار  (r = 0.98) االرتباطوتم ايجاد معامل 


 -ارنة بين الصفيحة المنشطة باشعة  كاماوضح المقي )1-1( الشكل و  .النتائج للشريط المستورد
60Co (A) الشريط المستورد، (B)  والمرتبط علهيما تراكيز مختلفة من الصفيحة المنشطة


 البشري المنقى. (IgG)الكلوبيولين المناعي 
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(الكثافة الضوئية) وتراكيز  يةاالمتصاصمعدالت  يوضح العالقة بين (2-1)والشكل 


 ،البشري المنقى والمرتبط على الصفيحة المنشطة والشريط المستورد (IgG)الكلوبيولين المناعي 


 (PS)ين ر البشري المرتبط على سطح متعدد الستاي (IgG)اذ بزيادة تراكيز الكلوبيولين المناعي 


لى الصفيحة الى حد نسبة االشباع وثم عزداد كمية الكلوبيولين المرتبط تتزداد االمتصاصية، و 


 .(21)ون الزيادة تصبح نقصان للكمية المرتبطة تصبح الحالة عكسية لك


البشري  (IgG)توضح كفاءة الربط باستخدام تراكيز مختلفة من الكلوبيولين المناعي  )1-1شكل (


 .   60CO-صفيحة منشطة باشعة كاما (B)الشريط المستورد و  (A)المنقى. 


 


1-2شكل ( لوبيولين المناعي يوضح العالقة بين معدل الكثافة الضوئية وتركيز الك ) IgG البشري  


 المنقى المرتبط على الصفيحة المنشطة والشريط المستورد .
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   :وصفيحة غير منشطة CO60 -دراسة مقارنة بين الصفيحة المنشطة باشعة كاما


ارات االليزا بمخصصة الختالالعديد من التجارب اجريت على الصفيحة غير المنشطة وغير 


بوجود الحامض العضوي  -60COبعد تنشيطها باشعة كامانفسها ن الشركة مها والصفيحة نفس


.اذ الصفيحة غير المنشطة التي لم تعِط أي نتائجالمشبع اعطت نتائج جيدة مقارنة مع  غير


بينت نتائج المقارنة بين صفيحة منشطة واخرى غير منشطة وجود فرق معنوي من نتائج التحليل 


يوضح المقارنة بين )  1-3شكل ( .)2-1ما في الجدول (ك (t-test)االحصائي باختبار 


وصفيحة غير منشطة بمعدالت الكثافة الضوئية على  CO 60 -الصفيحة المنشطة بأشعة كاما


 .   ) نانوميتر492طول موجي (


ل الكثافة الضوئية لصفيحة منشطة عدلم (t-test) يبين التحليل االحصائي باختبار) 1-2(الجدول 


 واخرى غير منشطة -60Coباشعة كاما
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 11Bالصفيحة 


ــــــــــة  ــــــــــدل الكثاف مع


Xالضوئية   


االنحــــــــــــــــــــــراف 


 SDالمعياري 
CV  %  االحتمالية 


 60CO- 1.195 ± 0.0244 2.04منشطة باشعة كاما
0.05 > P 


 14.87 0.0217 ± 0.149 غير منشطة


 


(والشكل         3-1 كاما يوضح المقارنة بين الصفيحة المنشطة باشعة  ) 60CO- وصفيحة  


  .الكثافة الضوئية بمعدلغير منشطة 


 


 


 


 


 


 


 


 : Co60-دراسة كفاءة الربط على حفر الصفيحة المنشطة باشعة كاما 


البشري  (IgG)الغرض من هذه الدراسة مالحظة كفاءة ربط الكلوبيولين المناعي إن 


قيم الكثافة الضوئية  تتمدعا فقد .-60Coالمنشطة باشعة كاما  هاالمنقى بين حفر الصفيحة نفس
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) من اً ن يكون متساويأبين الحفر في الصفيحة الواحدة على الحجم المضاف لكل حفرة (على 


االعتبار الدقة عند  وتؤخذ بنظر ،خطوة بتطبيق اختبار االليزا خرآبداية تنشيط الصفيحة الى 


 ة.متساوية لكل حفر  (washing)كل حفرة وان تكون عملية الغسل لاالضافات 


من اختبار  (Not significant)وبينت نتائج التحليل االحصائي عدم وجود فرق معنوي 


(t-test)  1-3كما في الجدول ( صفيحة المنشطةالبين كل صف وكل عمود من حفر(. 


لمعدل الكثافة الضوئية  (t-test)يوضح التحليل االحصائي باستخدام اختبار  )1-3( الجدول


 .لدراسة كفاءة الربط -60Coباشعة كاما  منشطةالبين حفر الصفيحة 


 الصف
 معدل الكثافة الضوئية


X 
 االحتمالية SD %CV االنحراف المعياري±


A 1.3731 0.012551 0.914 


0.05 > P 


B 1.3481 0.006721 0.498 


C 1.3259 0.023766 1.79 


D 1.3184 0.013324 1.01 


E 1.3123 0.027759 2.11 


F 1.3178 0.023249 1.76 


G 1.3321 0.018038 1.354 


H 1.3478 0.010653 0.790 
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 1.000و 0.969القيم بين  تتراوح فقدالنتائج اعطى مقبولية  (r) االرتباطوان معامل 


يوضح نتائج الكثافة  )1-4(والجدول  ها.لها كفاءة الربط نفس هايشير الى ان الحفر جميع وهذا


نانوميتر في  (450)على طول موجي  (ELISA-Reader)قاسة بجهاز االليزا الضوئية الم


للتحليل  االرتباطقيم معامل  )1-5(كذلك يوضح جدول  ،الجهاز الخاص بالمختبرات التعليمية


 .-60Coاالحصائي لقراءات الكثافة الضوئية لحفر الصفيحة المنشطة باشعة كاما 


 حث الموسوم اعاله) يوضح براءة االختراع للب1ملحق رقم (
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Using the ion implantation method for Fabrication of  


Infrared detectors 


Dr. A. .K. Iltaif And A. S .Shalash 


Ministry of science and technology 


 Directorate of  chemical and physics material   


 استخدام طريقة الزرع أاليوني إلنتاج كواشف االشعة تحت الحمراء


 والسيد عبد اهللا صاحب شلشالدكتور عبد الحسين خضير لطيف 


 وزارة العلوم والتكنولوجيا


 اد دائرة كيمياء وفيزياء المو 


Abstract: 


 In this work, a Si photo detector for IR radiation have been prepared by 
using an ion implantation system with (d.c) beam to implant ions of argon 
gas accelerated by a varied high voltage between (35-45 kv) 


The result indicated that the operation region of silicon detector was 
shifted from 1000 nm to be between (1600-2400)nm .The maximum 
responsivity and the specific detectivity were found to be 1x105 (V/W) 
and 0.59x1012 (cm Hz1/2 w-1) respectively at wave length of 2100 nm  . 
Furthermore , the response time and rise time  were measured which 
varied between (250 -500)µs and (120-130) µs respectively.  
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 :الخالصة


في هذا البحث تم تصنيع كاشف سيليكون ثنائي الوصلة لالشعة تحت الحمراء باستخدام شرائح   
) Ion implantationسليكونيه وتطعيمها بايونات االركون باستخدام منظومة الزارع االيوني (


 . بينت النتائج انkv(45-35)ذو الحزمة المستمرة وبفولتيات تعجيل مختلفة تراوحت بين 
-1600)لتصبح بين  nm 1000منظومة عمل الكاشف قد ازيحت عن منطقة عمله المعتادة


2400)nm ) 1وان اعلى استجابة كانت بحدودx105(V/W (2100)عند الطول الموجيnm 
عند نفس الطول الموجي .وكذلك تم  (0.59x1012cm Hz1/2w-1)بينما الكشفية النوعية كانت 


وزمن النهوض ما  µs(500-250)مصنعة وكان يترواح مابين قياس زمن االستجابة للنماذج ال
 . µs (120-130)بين 


 : المقدمة


بينت الدراسات السابقة الى انه من الضروري  معرفة الطاقة التي يمتلكها اآليون في اعماق   
مختلفة لهدف صلب حيث تم استثمار  الخواص الكهربائية ألشباه الموصالت مثل السيلكون 


وكان طبيعيا ان يؤدي ذلك الى  [1]  (1948)الى ظهور اول ترانزستور في عام  والجرمانيوم
اجراء دراسات معمقة وبكل الوسائل التي تحقق إدخال شوائب مفاعلة كهربائية في اشباه  
الموصالت وتطوير وتصنيع اجهزة اشباه الموصالت المصنعة بطريقة الزرع االيوني ثم تطورت 


م الوسائل المستخدمة في عملية تشويب المواد شبه الموصلة لما توفره طريقة الزرع لتصبح من اه
 من سيطره على نسبة الشوائب المضافة وتكون المفارق عميقة في وصالت اشباه الموصالت.


في  (p)بعملية زرع الفسفور    .Alvarge et al [2]قام فريق العمل  (1962)في عام 
فحصل على صمامات ثنائية ذات وصالت  oC(600)السيليكون ثم تلدينه عند درجة حرارة 


لمساحات تماس  كبيرة و ضحلة مناسبة للكشف عن الجسيمات النووية ، وقد اظهرت هذه 
الدراسة ان عملية زرع الفسفور في السيليكون ثم تلدينه يمكن ان يولد تأثير تشويب مشابه لذلك 


من  et al.  [3]Sherwell تمكن التأثير الذي نحصل عليه من طرق االنتشار التقليدية كذلك
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استغالل الصفة المميزة للمفارق المصنوعة بطريقة الزرع االيوني في صناعة كواشف ضوئية 
  (n-p-n)بصناعة قاعدة ضيقة لترانزستور نوع   .Kerrfwkhum et al[4]انهيارية . بينما قام 


 من خالل زراعة اآليونات في اشباه الموصالت.


بدراسة زراعة كل من (االركون والبورون  et al.  [5]Gawم فريق العالم ولعمل ثنائي ضوئي قا
درس تأثير  2000وفي عام  ( oC 950)معا في السيليكون و تلدينه بدرجة حرارة اكبر من 


. في [6]الضغط على انتشار البورون في السيليكون واستخدام غاز االركون في زيادة الضغط
. [7]ات شبه موصلة للكشف عن الغازات والمواد المتفجرة السنوات األخيرة تم تصنيع متحسس


كذلك تم تحضير كواشف كيميائية ذات تركيب نانومتري الستخدامها في كثير من التطبيقات 
 .[ 8 ]الصناعية والطبية


 : الجانب العلمي


 Trichloro)  (TCE)وتنظيفها بإستخدام محلول   (n-type)شرائح سيليكونية نوع هيأت  


Ethylene)  عند درجة حرارة(353k) ولمدة عشر دقائق ومن ثم غسلها بإستخدام الماء المعالج
آيونيا وتثبيتها في نهاية منظومة الزارع االيوني بعد ان تم االستغناء عن حجرة الهدف وذلك 
لتقليل الحجم الذي قمنا بتفريغه من الهواء وتثبيت الشريحة على حامل صنع خصيصا  ليحافظ 


شريحة بصورة مواجهه للحزمة بحيث تكون المساحة المعرضة للحزمة من الشريحة على بقاء ال
من خالل فتحة مربعة موجودة في وجه الحامل المثبت داخل االنبوب االخير   cm2(2x2)بمقدار


للمنظومة ، بدأ تشغيل منظومة الزارع االيوني وضخ غاز االركون الى حجرة التاين إذ استخدمت 
. بعد استخراج النماذج المطعمة باالركون جرى تلدينها  kv(45-35)اوح بين فولتيات تعجيل تتر 


 (oC -200 oC 400لكي يمنع االكسدة وبدرجة حرارة مختلفة من (N2)باستخدام فرن فيه غاز
(500 oC -  دقيقة و تجميع الكواشف الناتجة على قواعد معدنية قياس  15ولمدة(TO3) 


االلمنيوم باستخدام ماكنه الربط ذات الموجات فوق الصوتية بأستخدام معجون فضة وربط اسالك 
 عندها اصبحت الكواشف جاهزه للفحص.
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 :النتائج والمناقشة


  (R)قياس االستجابية .1


 (Photo voltage)تعتمد االستجابية بصورة اساسية على التيار الضوئي وفي حالة            


د على الطول الموجي للفوتون الساقط وقياس تعتمد على الفولتية الضوئية والتي بدورها تعتم 
 Model 740-14 )قدرة األشعة الساقطة على الكواشف يإستخدام كاشف سيليكوني قياسي نوع 


B/c ) وتبين بأن اعلى قيم للقدرة الساقطة كانت عند االطوال الموجية( 2100- 1800 nm) 
  - 2500nm)  (1600صورا بينتبعا لدرجة حرارة التلدين للكواشف وكانت مدى االستجابة مح


اي ان االنتقاالت بين حزم الطاقة تكون اكبر ما يمكن ألن االمتصاص هنا يحدث ضمن منطقة 
النضوب مما يؤدي  الى نشوء تيار ضوئي وبالتالي فولتية ضوئية بأعظم ما يمكن و الشكل 


نت النتائج بان قيمة ) يبين تغير االستجابة مع الطول الموجي لدرجات حرارة تلدين مختلفة بي1(
فأن قيمة االستجابية  oC 200االستجابية تبدْا باالزدياد عند التلدين فعند درجة حرارة تلدين


عند درجة   1x105  (V/W)وتصل الى اعظم قيمة لها بحدود    8.2x104  (V/W)بحدود
حرارة  عند درجة 1.8x104  (V/W)ومن ثم تبدأ بالنقصان لتصل الى oC  400 حرارة التلدين 


oC 500    مما يدل على ان هناك مالئمة بين فولتية التعجيل المستخدمة ودرجة حرارة التلدين
  oC 400 .     وحرارة تلدين 40Kv وفي بحثنا هذا كانت اعظم استجابية عند فولتية تعجيل 
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  *Dقياس الكشقية النوعية   .2
 [5 ]من خالل العالقة التالية: حسبت  الكشفية النوعية


        إذ إن:


   D*=(A∆F)1/2/NEP  
A       مساحة الكاشف 


NEP   القدرة المكافئة للضوضاء 
عند الطول cmHz1/2/w (59x1012 .0)وقد وجد ان اعظم كشفية نوعية بحدود 


 ) 2وحسب الشكل ( oC 400ولنموذج ملدن عند درجة حرارة  2100nmالموجي  
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فكانت قيمة الكشفية  oC 500وكذلك    oC 200بة لدرجات حرارة التلدين االخرى اما بالنس
النوعية اقل من تلك . ان هذا التباين في قيمة الكشفية النوعية يعزى الى االختالف في فولتيات 


كانت مالئمة عند  40Kv التعجيل ودرجات حرارة التلدين وأن الفولتية التعجيل المستخدمة
 لحصول على اعظم كشفية نوعية . oC 400 التلديناستخدام حرارة 


 


 
 


 قياس زمن االستجابة وزمن النهوض للكاشف  .3


لتضمين االشعة تحت الحمراء  (5KHz)استخدم مضمن موجة ميكانيكي يصل الى 


) فأن زمن االستجابة (وهو الزمن الذي 3من المصدر المستخدم وحسب الشكل (


% من قيمته )  للنماذج يتراوح بين 90لى %ا10يحتاجه الكاشف لزيادة الخرج من 


(250-500µs) وزمن النهوض يتراوح بين 
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 (120 -130 µs) . 


 


 
 


 :استنتاجات


اظهرت الدراسة خصائص كاشف السيليكون المصنع بطريقة الزرع االيوني من خالل  
 زرع  ايونات االركون مايلي:


ركون ادى الى إن تشويب السيليكون بطريقة الزرع االيوني أليونات اال .1
ازاحة منطقة االستجابية الطيفية للسيلكون من منطقة عمله المعروفة 


أي انه يعمل  في المنطقة التي يعمل   2400nm-1600  لتصبح بين  
اضافة الى ذلك فإن تشويب السيليكون باالركون ادى الى  PbSبها كاشف 


 با .تقري  ev 0.53 الىev 1.12تغيير فجوة الطاقة بالسيليكون  من
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ان عملية التلدين مهمة جدا مع طريقة الزرع االيوني إذ تؤدي الى ازالة التشوهات  .2
 والتلف وعلى اعادة توزيع الشوائب وزيادة عمق تغلغل االيونات المزروعة في المادة المضيفة


 اظهرت النتائج بأن اعلى استجابية تكون عند االطوال الموجية المحصورة بين .3


  (1900-2100 nm) 1بحدود  وهيx105  
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االغشيةالرقيقة ليوديد الرصاص :العالقة بين خصائص السطح والخصائص 


 البصرية والكهربائية لكواشف االشعة السينية 


1شذى شمعون بطرس جميل   


 بغداد-/ العراق وزارة العلوم والتكنولوجيا


 الخالصة


يقة من  يوديد الرصاص حضرت  بطريقة التبخير لنتائج اغشية رق في هذا البحث وصف   


لتستخدم في التطبيقات الطبية خصوصا في  التصوير الشعاعي  باالشعة السينية . يعتبر يوديد 


الرصاص مادة واعدة لهذه التطبيقات نظرا الن تيار الظالم فيها ذو قيمة قليلة وتمتلك كفاءة 


اغشية متعدد ة البلورات حضرت   .قليلة ايقاف عالية جدا و نقل عالي للشحنة وذات كلفة


بطريقة التبخير بالفراغ في ظروف ثابتة باستخدام يوديد الرصاص المحضر مختبريا وقد 


درست نقاوة المادة ووجد ان الفضه هي احدى المواد المتبقية مع المادة . درست الخصائص 


ة الطيفية للمادة في المنطقة البصرية والتركيبية وكذلك قسم من الخصائص الكهربائية واالستجاب


كبداية لتطوير موضوع دراسة تصاميم التصوير يوديد الرصاص  المرئية كدالة لسمك اغشية 
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في التطبيقات النووية.  اظهرت االغشية المتوازنة كيمياويا  تركيبا سداسي متعدد التبلور ومعدل 


ت مباشرة وبفجوة طاقة بينت قيم االمتصاص البصري انتقاال  30nm .حجم حبيبي اكبر من 


.   (300nm -2000nm)السمك من تغيير  مع    (2.15eV-  2.33eV)  بصرية متغيرة ما بين


اظهرت قيم فجوة الطاقة اعتمادا على السمك ، والذي يمكن تفسيره كميا باعتماد الحجم الحبيبي 


           م الحبيبي.على السمك من خالل تناقص ارتفاع حاجز الجهد عند الحدود البلورية مع الحج
Abstract 


     This paper describes our recent research in developing vacuum sublimed 
lead iodide films for x ray imaging. Lead iodide films are promising for this 
application due to their low dark current , high stopping efficiency , reasonably 
good charge transport ,low cost.     Polycrystalline films were grown by vacuum 
evaporation method in a constant ambient using lead iodide prepared in 
laboratories as starting material. Purity and stoichiomatry of starting material 
were determined by x-ray florescence, the main residual impurity in the base 
material is Ag .  Structural and optical  and some electrical properties with 
spectral response in visible rang  was studied as function of film thickness to 
present preliminary results which is the approach could be a way to develop 
PbI2 nuclear imaging devices. Stoichiometric films showing polycrystalline 
hexagonal structure with average  grain size up to 30 nm.  The optical 
absorption data indicate an allowed direct transmission with optical energy gap 
varies continuously from  ( 2.15eV-  2.33eV) with various in thickness from 
(300nm-2000nm). The energy gap show thickness dependence, which can be 
explained qualitatively by a thickness dependence of grain size through the 
decrease of the grain boundary barrier height with grain size.                                                                    


1-Introduction              
        X- ray imaging in an integrating of flux mode is a very important imaging 
modality and is used in a variety of applications such as radiology, non 
destructive evaluation, diffraction analysis and many others[1]. Lead iodide PbI2 
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is a wide band gap semiconductors Eg ~2.3 eV . Due to the high atomic number 
of its elements (ZPb=82, ZI=53), it is a material with potential use as an ionizing 
radiation detector (X and γ rays)[2,3]. Lead iodide is an important and 
promising P- type semiconductor and crystallizes in an hexagonal structure and 
can be grown from solution, vapor and gels.  [4].  The polytypism of PbI2 seems 
to be a significant property of this material with no structure modification. Lead 
iodide is isostructural to CdI2  and 20 polytypes have been reported. The poly 
types of PbI2 are 2H ,4H, 6H, 8H, 12H, 12R, 14H, 18H, 18R, 20H, 20R, 36H ,42R, 
48R. The most common type is 2H, which represents 95% polytypes described 
for PbI2 structure [5].   The aim of this work is to prepare a thin polycrystalline 
lead iodide films by vacuum evaporation method[6], and studying some 
physical properties of this material to present preliminary results which in this 
approach could be a way to develop PbI2 nuclear imaging devices beside the 
electrical properties [3]  .          


 2- Experimental details                                                                                                 


Polycrystalline PbI2 thin film  samples were prepared on glass substrates using 
vacuum evaporation method .  PbI2 powder prepared in the laboratories 
without further purification as in [7]  ,as checked by x-ray fluorescence the 
main residual impurity in the base material is Ag as is shown in figure (1).                                                         


     The PbI2 powder was preheated at temperature ~ 250 oC for several hours to 
remove occluded materials from it.   The prepared material was housed in a 


vacuum deposition chamber for the preparation of thin film. The E-glass 
substrate was kept in ambient at 200oC to maintain stoichiometry. At first , a 
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 film has been prepared then by decreasing the substrate temperature at a rate 
~ 1K per minute until we brought to room temperature. This process will 


reduce the defect and grain boundaries if any considerably. The color of the 
film appears to be pale yellow in nature. The evaporation was carried out in a 
conventional vacuum coating unit (INFICON V90) under a vacuum of order of  


6X10-6 torr. Film thickness was  measured after evaporation by optical 
interferometer method, using He-Ne Laser λ =0.632 µm and the thickness were 


determined using the formula:                                                                                              


)1....(....................
2


. λ
x
xd ∆


=  


 


Fig (1)  X- ray florescence pattern of PbI2  


         


Pb 


 
Pb 


 
 


Ag 
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3- Results and discussion                  


       X-ray diffraction analyses  of all the films with different thickness show a 
high degree  of crystallite orientation with the basal plane parallel to substrate 
and c-axis normal to the substrate plane indicated by the negligible relative 
intensity of  (002),(003) and (004)  reflection. XRD were performed using  
diffractrometer kind "Shimadzu XRD 6000",  with source radiation of CuKα  
with (1.54 1ο)  wavelength . For pure PbI2  films recorded for a range of 2θ from 
10o to 60o at 2o glancing angle. Figure(2:A,B,C,D) shows a typical XRD of a thin 
film of lead  iodide powder samples. The inter –planer distance d and (hkl) 
planes are shown in table (2) , which corresponds to XRD and standard ASTM 
data [8], the  main facts of all XRD patterns are  the existence of the same 
peaks through different deposition conditions. A comparison between our 
results and those of the ASTM standard data is shown in table (2). It is clear 
that a strong peaks are observed at (d=  3.486, 2.332 and 1.744 Ao)  which 
corresponds to the reflection planes  (002), (003) and (004) respectively.                              
These results are in good  agreements with data achieved by others [1,3,]. An 
accurate observation of each reflection peak for most samples reveals the 
presence of  two less intense peaks very close to the main one (30-40o). This  is 
probably due to the presence of polytypes [8,9]                                                                                                  


                                                                                                 


       Table (2) The structural values of PbI2 thin films at different thickness   
with ASTM 


Average 


G.S(nm) 


FWHM 


(deg.) 


δ hkl 
12Bd (Ao) 
ASTM 


d (Ao) 


Observed 


 


2θ Thickness 


nm 
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36.7303 0.2455 0.011 002 3.4890 3.4886 25.5126 300 


0.2777 0.043 003 2.3270 2.3260 38.6567 


0.3401 0.114 004 1.74490 1.7458 52.362 


39.4976 0.24110 0.057 002 3.4890 3.48733 25.5221 1000 


0.25760 0.077 003 2.3270 2.32520 38.6581 


0.34820 0.16 004 1.74490 52.3631 52.3631 


43.6354 0.21590 0.171 002 3.4890 3.48390 25.5476 1400 


0.2323 0.086 003 2.3270 2.3250 38.7002 


0.2538 0.057 004 1.74490 1.74439 52.4105 


46.4670 0.2527 0.054 002 3.4890 3.4909 25.4951 2000 


0.21797 0.103 003 2.3270 2.32469 38.6434 


0.3795 0.172 004 1.74490 1.74632 52.348 


      


(A):  t = 2000nm 
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(B):   t = 1400nm 


(C):  t = 1000nm 
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Atomic force microscopy (AFM), CSPM imager surface analysis roughness 
shows a smooth surface with a roughness of about (19.1nm, 23nm, 33.3nm) is 
presented in figure(3,A,B,C), which indicates a good surface properties of 
samples.                             


      


(D):  t = 300nm 


Figure ( 2:A,B,C,D)   X-Ray diffraction pattern and miller indices of PbI2 films prepared with different 
thickness 
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Figure (3, A)  Atomic Force Microscopy (AFM), 300nm thickness  


 


 


Figure (3, B) Atomic Force Microscopy (AFM),1000 nm thickness 
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Figure (3,C)  Atomic Force Microscopy (AFM) ,2000nm thickness 


 


   The x-ray diffraction data can also be used to determined residual stress or 
non uniform strain in the film due to structural defects like dislocation, stacking 
faults , which are quite common in the films grown by thermal evaporation. 
The in homogeneous stress in the film can be determined from the line 
broadening ∆(2θ) , full width at half maximum (FWHM) (Where 2θ  is the 
diffraction angel), which is also related to the variation in d spacing  ( where d is 


the distance between any two parallel crystal planes having the same Miller 
index (h,k,l) through a relation [10].                                                                


    The average grain size is determined from the full width at half maximum 
(FWHM) for the most intense peak using the Scherrers formula[11]:                                                                                                                                                                                                   


)2.....(..........tan2)2(
d
d∆


Θ=Θ∆


)3....(..........)9.0(.
2 Θ∆


=
Θ COS


SG λ
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Figure (4) shows the variation in the average grain size with different thickness. 
Average grain size increases linearly with increasing thickness.                                         


In the x-ray diffraction data, we have directly measured   Δ(2θ) for major peaks 
of appreciable relative intensities we can calculate[12]:                                                          


      From the observed dhkl with reference to dhkl
 
 (ASTM) from corresponding 


powder data ASTM, All the analysis carried ,the residual stress ∆d/d was found 
to be tensile and increase linearly with film thickness as it shown in figure (5).    
The residual stress may increase with film thickness depending mainly on the 
depositing material and growth conditions [11]. Different materials show 
different behaviors. However, the linear dependence of   ∆d/d on film thickness 
observed for PbI2 films could be due to the orientation crystallite growth.[13].                                                                                       


The optical transmission spectra of PbI2 films deposited on the glass substrate 
at different thickness was recorded as a function of wavelength in the range of 


380-900nm at room temperature  it shown in the figure(6). the average 
transmission over the rang 380-900nm exceeds 85% with a sharp fall near the 


fundamental absorption; whereas fall in transmission is gradual for other 
samples, these result is good agreement with the measurements results with 


the measurements results obtained by et al [14] .These spectra reveal that 
films grown under the same parametric conditions have low absorbance in the 
visible/near infrared region while absorbance is high in the ultraviolet region 


.The absorption coefficient (α) was calculated using Lambert law as follows[12]:                                                                                                                                                  
Ln(Io/I ) = 2.303A = αd ……..(5) 


     


Where Io and I are the intensity of incident light and transmission light 
respectively,  A the optical absorbance and d the sample thickness.                                                          


)4(..........%.........100]/[ ∗−= ASTMXRDASTM dddδ
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    The absorption coefficient (α) was found to follow the relation:                                                                                                                    


  α  =[A(hυ-Eg)1/2] / hυ……….(6) 


       


     Where A is a constant and Eg the optical energy gap , figure (7) shows the 
relation between absorption coefficient and photon energy. Plots of (αhυ)2 
versus the photon energy (hυ) in the absorption region near the fundamental 
absorption edge indicate direct allowed transmission in the film material, as 
shown in figure (8). The optical energy gap was estimated from the 
extrapolation of the linear portion of the graph to the photon energy axis[15]. 
It is observed that Eg degreases with increasing  thickness as  it shown in 
figure(9). In general, thickness dependence of band gap can a rise due to one or 
combined effect of  the change in barrier height due to change in grain size in 
polycrystalline films.                                                                                                            
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Figure (4) the grain size with film thickness of PbI2 







 47 


0


0.02


0.04


0.06


0.08


0.1


0.12


0 500 1000 1500 2000 2500


Film Thickness (nm)


Re
sid


ua
l s


tre
ss


 p
ar


am
et


er


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


0.89 


0.9 


0.91 


0.92 


0.93 


0.94 


0.95 


0.96 


300 400 500 600 700 800 900 1000 
Wavelength (nm) 


Tr
an


sm
itt


an
ce


 %
 


1400nm 
2000nm 
1000nm 
300nm 


Figure (6) The optical transmittance spectra for different 
thickness of  PbI2 films  


Figure (5) the residual stress with film thickness of PbI2 films 
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Figure(7) The absorption coefficient   α as a function of hν for PbI2 films with 
different thickness 
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Figure(8) Photon energy dependences of the absorption coefficient squared 
for PbI2 films with different thickness to determined of Eg 
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4- Electrical properties and spectral response                                   


      Figure (10) shows ohmic behavior of dark current for undoped samples with 
different thickness, it is clear that dark current increased with increasing 
thickness samples this is due to decreasing of resistance as a result of 
increasing thickness and this is due to increasing of volume incorporated  . The 
spectral response of the different thickness of lead iodide is among the 
attractive materials for x-ray detectors, hence, the measurements of its photo 
responsivity in visible range demonstrates the possibility of this application and 
it is in agreement with the finding of others[16].                                    Figures (11) 
show the spectral photocurrent of PbI2 layers deposited in different thickness. 
All the photocurrent curves have common features  which could be 
summarized as : the maximum photocurrent response always is between   the 
wavelength λ =480-500nm, the  Photocurrent increases with increasing applied 
voltage . 


Figure (9) Film thickness dependence of direct optical energy gap Eg for PbI2 
films 
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for all wavelengths less than 500nm the photocurrent values  increase with 
increasing wavelength, while the longer wavelengths photocurrent  decrease 
with increasing wavelength.                         .                                                                                                                                                         
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5- Conclusion              


      The X- ray diffraction analysis confirm that PbI2 films are  polycrystalline, 
having hexagonal structure. The inception of the data for undoped thin film of 
lead iodide indicates that the observed (d) values closely matched with the 
existing standard values for hexagonal structure.      The low fluctuation in the 
value of structure parameters are due to the fluctuation in lattice parameters 
which is attributed to the stress (positive) which is accompanies with the 
increase in grain size. The optical absorption data indicate a direct type of inter-
band transition near the absorption edge yielding a direct optical energy gap 
varies continuously from 2.33eV to 2.15eV . The current –voltage of the 
different thickness samples  refers that dark current increased with increasing 
thickness samples, the samples shows a good responsivity in visible range.                                       
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 ةألخالص


لعراقي والتي تعود لحقب زمنية وحضارات مختلفة ُأختيرت مجموعة من العينات من المتحف الوطني ا 


مثل سومري قديم، أكدي، بابلي قديم، سومري، اشوري حديث، فرثي، اسالمي،...الخ. ان النماذج المختارة 


كانت متنوعة في حجمها وطبيعتها، فمنها اجزاء من إناء او كأس فخاري او كسرة سيراميكية او مزججة 


محدود من النماذج حيث اقتطعت اجزاء صغيرة منها بمنشار ماسي او جصية، لذا تم اختيار عدد 


واستخدمت طريقة ميتالورجيا المساحيق التقليدية لتحضيرها بالكلسنة الحرارية ثم الطحن والتنعيم والكبس 
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في قوالب فوالذية باستخدام مكبس هيدروليكي كهربائي حيث تم الحصول على اقراص رطبة لها قطر 


ملم. بعد التجفيف تم طالئها بطبقة رقيقة من الكاربون واستخدمت  5-3ك بحدود ملم وسم 15بحدود 


لغرض التحليل باستخدام الحزمة االيونية في المعجل العائد للطاقة الذرية اللبنانية. حضرت كذلك ثالثة 


ن )، في حي XRD) وحيود االشعة السينية ( XRFمجموعات اخرى لغرض تحليالت فلورة االشعة السينية (


). اظهرت تحليالت SEMاستخدمت االخرى للفحص بالمجهر الضوئي والمجهر أأللكتروني الماسح (


 التركيب الكيميائي للعناصر توافقا معقوال سواء للعناصر او لالطوار مابين التقنيات الثالث، في 


ثيف في حين اظهر تحليل البنية الدقيقة بالمجهر الضوئي والماسح وجود مالمح بنية حصل فيها تك


المرحلة النهائية من مراحل التلبيد مصحوب بتوزيع شبه متجانس للمسامات المغلقة. إن ذلك يدفع 


وان الخلطات ء م 1200 -950لالستنتاج بان درحة الحرارة المستخدمة للتلبيد كانت كافية وتتراوح بين 


 د. المستخدمة وطريقة التشكيل كانت مناسبة للحصول على جسم مسامي جيد التلبي


Abstract   


 


Selected group of samples from the Iraq National Museum, which date back to 
various periods of time and different civilizations such as ancient Sumerian, 
Acadian, and Babylonian, ancient Sumerian, Assyrian modern, Vrthy, Islamic, --- 
etc. The models chosen were diverse in size and nature, including parts of 
ceramic pot or cup or a broken piece of ceramic or glaze or plaster. Therefore a 
limited number of models were then chosen and small parts from them were 
then cutted by a small diamond wheel. Conventional powder metallurgy 
method was then used to prepare the samples were made via calcination heat 
treatment and then grinding, milling, and pressing in steel dies to obtain a 
pellets having a diameter up to 15 mm and thickness up to 3-5 mm. After 
drying the samples were coated with a thin layer of carbon, and used for the 
purpose of analysis using the ion beam accelerator of the Lebanese Atomic 
Energy Commission. Three other groups of samples were also prepared for the 
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purpose of analysis by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), optical 
microscope and scanning electron microscope (SEM). Analysis of the chemical 
composition showed good agreement between techniques as well as for 
phases, while the fine structure analysis showed by optical and scanning 
microscopy exhibited features of a structure where it got an intensified 
densification in the final stage of sintering and accompanied by quasi-
homogeneous distribution of the closed pores. This will lead to the conclusion 
that the temperature used for sintering was sufficient and it may fall in the 
range between 950-1200  ْ◌C and the used mixes and the forming methods 
were both suitable to obtain good sintered porous bodies.              


   


 ألمقدمة


) وهي تحتوي قليال من النتروجين 1تمتاز الترب العراقية بكميات عالية نسبيا من الجص والكلس (


الصخرية اضافة الى الغرين الذي ياتي مع الفيضانات والذي قد والفسفور لقلة التحلل الكيميائي والشظايا 


) 2يكون غنيا بالمعادن. ان اطيان جنوب العراق على العموم تتكون من المونتمورلونايت المتوفر بكثرة (


والحاوي على نسبة واطئة من االلمنيوم . لقد كان جميع الطين المستخدم في القديم لصناعة الفخار 


النواع التي يرسبها دجلة والفرات في اثناء مواسم الفياضانات. خالل االف السنين المحلي هو من ا


صنعت كميات هائلة من الفخار في بالد الرافدين وكثير منه مكسر على سطوح مواقع من جميع الفترات 


ات نفع ق.م ، وان انواعه المختلفة التي ال نهاية لها في جميع انحاء بالد الكلدانيين تعتبر ذ 6000بعد 


عظيم في تحديد عمر اآلثار التي توجد فيها. ان التقنيات المتطورة والحديثة في التحليل الفيزيائي 


 5-3) وتحويراتهما( XRF) وفلورة االشعة السينية ( IBAوالكيميائي مثل تقنيات التحليل بالحزمة االيونية (


السئلة التي تخص تقنية الصنع ومصدر ) قد منحت اليوم علماء اآلثار والخزافين القوة لالجابة على ا


الطين وطرز الفخار وانماط المعاملة السطحية. ان الحكم على عصر وأصل قطعة من الفخار القديم قد 


يكون ذا نفع كبير لعالم اآلثار اليوم، غير ان ذلك قلما يكون رد فعل مستخدمي الفخار من غير 
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كله ونقوشه يعتبر امرا مالوفا في علم آثار بالد الرافدين اآلثاريين، وان االهتمام بوظيفة الفخار وليس بش


). إن بالد الرافدين فريدة بين مناطق غربي آسيا في امتالك ثروة من المفردات اللغوية ألسماء  7، 6(


االوعية الفخارية وهي كثيرا ما تخص انماطا فريدة (شبيهة بالمزهريات وتخص طقوس العبادة ) وليس 


 مستعملة في وظائف يومية.  عموم الفخاريات ال


في البحث الحالي اسُتخِدمت انواع متعددة من الفخاريات ومتنوعة في حجمها وطبيعتها اضافة الى 


لغرض دراستها وتم التركيز   عائديتها لحقب زمنية وحضارات مختلفة. وقد اختيرت نماذج محددة منها


 بعض ظروف صنعها.   على تحليل مكوناتها وفهم بنيتها الميتالورجية بهدف فهم


 البحث ونتائجه


 .المواد االولية المستخدمة1


اسُتخِدَمت في البحث الحالي نماذج تم الحصول عليها من دائرة المتاحف العامة في العراق وهي :        


سومري قديم واكدي وبابلي قديم وسومري واشوري حديث وفرثي واسالمي منوع. قسم منها كان بشكل 


). بعد 1خاري او اناء اوبشكل كسرات وبعضها كانت شبه كاملة وكما في الشكل (اجزاء من كاس ف


اختيار بعض النماذج بهدف اخضاعها للدراسة، تم اقتطاع اصغر ما يمكن من النماذج وحسب طبيعة 


 الفحص باستخدام منشار قطع ماسي. 


 . تحضير وتهيئة النماذج 2


 حضرت اربعة مجاميع من النماذج وكما يلي:


مختبرات الطاقة الذرية اللبنانية لغرض التحليل  فيُحّضرت المجموعة االولى من العينات  1. 2 


باستخدام الحزمة االيونية الناجمة عن المعجل النووي الصغير المتوفر لديهم.  تم حرق النماذج في بوادق 


لك طحنها وتنعيمها لعدة ساعات ثم تركت لتبرد داخل الفرن. جرى بعد ذء م 950من الكوارتز عند درجة 
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طن لمدة دقيقة واحدة في مكبس  4في هاون يدوي ثم كبسها في قالب فوالذي عند ضغط بحدود 


) والتي  2ملم ( شكل  5-3ملم وسمك بحدود  15هيدروليكي كهربائي للحصول على أقراص بقطر 


جاهزة للفحص  طليت بعد ذلك بغشاء رقيق من الكاربون باستخدام منظومة طالء خاصة بذلك لكي تصبح


 .  PIXEبالمعجل باستخدام تقنية 


بغداد       بطريقة مشابهة –حضرت المجموعة الثانية والثالثة في مختبرات وزارة العلوم والتكنولوجيا  2.2


نماذج لكل مجموعة حيث استخدمت في تحليالت فلورة وحيود  10لالولى (عدا الطالء بالكاربون) وبعدد 


 ).  XRF & XRD  االشعة السينية (


 عـم تثبيت القطـة الرابعة لغرض الدراسة الميتالورجية حيث تـحضرت المجموع 3.2
) من االكريليك، ثم اجريت عمليات الحك والقشط  moldsبواسطة قولبتها على البارد في قوالب (


 باستخدام اوراق تنعيم من كربيد السليكون مختلفة الدرجات في منظومة تنعيم دوارة. تلى ذلك اجراء


عمليات الصقل والتلميع باستخدام معجون الماس وقماش تلميع خاص بذلك بحيث اصبحت مناسبة 


للفحص المجهري هذا بالنسبة للمجهر الضوئي. ولغرض اجراء الفحص بالمجهر االلكتروني الماسح تم 


في طالء بعض النماذج بغشاء رقيق من الذهب للتخلص من تجمع الشحنات المستقرة. اجريت القياسات 


 مدينة السليمانية باستخدام المجهر الموجود في مركز الدراسات الستراتيجية.


  .النتائج والمناقشة3


اآلثار قيد الدراسة والتي استخدمت في التحاليل، اظهرت تحليالت حيود أألشعة السينية لها   ان نماذج


على تحديد العناصر المكونة  وجود أكثرمن طور والذي يعتبر شائعا في مواد االطيان. بعدها تم التركيز


يوضح مثاال عليها) وفلورة األشعة السينية. ان  3 -للنماذج باالعتماد على نتائج الحزمة األيونية (شكل


مقارنة بيانات التحليل اظهرت تناغما معقوال بين كال التقنيتين من ناحية درجة تراكيز العناصر المكونة 


الحزمة االيونية للنموذج نوع سومري قديم بان السليكا هي الطور  للنماذج، فعلى سبيل المثال اظهر تحليل


السائد يليها اوكسيد الكالسيوم واوكسيد االلمنيوم والحديد وهو تقريبا ما عكسه تحليل فلورة االشعة السينية ( 
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االكدي ). اما عند مقارنة نتائج تحاليل الحزمة االيونية فيما بين النماذج فقد لوحظ بان النموذج  4شكل 


يمتاز بامتالكه نسبة من اوكسيد الكالسيوم اعلى بكثير عن ما يمتلكه السومري القديم اضافة الى كون 


نسبة اوكسيد الحديد واوكسيد االلمنيوم أقل مقارنة بالسومري. اما النموذج البابلي قديم فلوحظ بانه يمتلك 


أقل الى حد ما مقارنة باالكدي. من ناحية نسبة عالية من اوكسيد الكالسيوم مقارنة بالسومري وان كانت 


حديث يمتلك النسبة االعلى يليه السومري والبابلي ثم االكدي. -اوكسيد االلمنيوم تبين بان النموذج آشوري


بالنسبة الوكسيد المغنيسيوم كان محتواه متقاربا نوعا ما وكان االعلى في النموذج االشوري ومتقاربا في 


 في البابلي.  السومري واالكدي واألقل


بهدف فهم وتوقع بعض متغيرات ظروف التحضير والطريقة المستخدمة لصنع النماذج تمت االستعانة 


) والمجهر االلكتروني الماسح لفهم البنية الدقيقة لها ومتابعة مالمح عملية 5بالمجهر الضوئي (شكل 


غيرات التحضير والتصنيع والتلبيد الحاصلة فيها والتي ما هي اال إنعكاس لمت (densification)التكثيف 


)  يتبين وجود 11-6اضافة الى التأريخ الحراري للمواد المستخدمة في صناعتها. من مالحظة اإلشكال (


مسامات مكورة ومغلقة ومتجانسة في توزيعها وحجمها ولم يالحظ وجود قنوات ارتباط بين المسامات حيث 


د للمسامات المفتوحة. وهكذا فان هذه البنية الدقيقة ومالمحها خلت الصور الكثيرة التي تم تحليلها من وجو 


الميتالورجية تدفع للقول بان اغلب نماذج الفخار المدروسة قد تم تلبيدها في درجات حرارية مناسبة وكافية 


وان ظروف تصنيعها كانت مالئمة وان من قام بصناعتها كان محترفا وعلى دراية وخبرة بهذه الصنعة. 


ا فان تجانس البنية الدقيقة وتوزيع المسام بشكل متجانس وعدم وجود تجمعات كبيرة ومتحدة او كذلك ايض


مندمجة ومنعزلة يعني بان طريقة التصنيع وتصميم الخلطات كان جيدا ولم يكن عشوائيا او بدائيا ويدل 


دي كان يحمل على وجود ادوات ومشاغل مختصة بهكذا صناعات. من الملفت لالهتمام بان النموذج االك


عالمة مميزة بشكل حلقة مطبوعة على السطح وهي جزء من جسم النموذج كون المسامات كانت تتواجد 


فيها اسوة بباقي الجسم. ال يوجد لدينا تفسير للحالة وربما تكون ماركة او عالمة او ان تقنية الصنع كانت 


 ها.تترك هكذا اثر. ان ذلك بحاجة لمزيد من الدراسة والفهم لتفسير 


 أألستنتاجات .4
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هذه االجسام كون ء م 1200. ان درجات المعاملة الحرارية كانت كافية ومناسبة وقد تصل لغاية  1.4


 تحتوي على السيليكا بنسب عالية نسبيا وااللومينا ومع ذلك حدث فييها تكثيف عالي.   


الخالئط تاج بان مايكرون يدفع لالستن 300 – 250. ان كون قيم حجم المسامات تتراوح بين  2.4


 المستخدمة لصنع هذه المواد كانت ليست ناعمة جدا وان خلطها كان جيدا رغم ذلك.


طول فترة التلبيد . ان الفترات الزمنية التي استخدمت في فخرها كانت كافية وال يوجد دالالت على  3.4


 ولم تحتوي اندماجا للمسامات.  اكثر مما هو مطلوب كون بنيتها ظهرت متجانسة


ان الحضارات المختلفة على االغلب استخدمت طرق تشكيل وتلبيد متشابهة الى حد ما، وان .  4.4


االختالف كان في اختالف مكونات االطيان المستخدمة وبالذات محتوى الصوديوم والكالسيوم والكبريت 


لزمني ال يمكن فهمه لنماذج متباعدة في عمرها ا والحديد وااللمنيوم والمغنيسيوم. ان تقارب حجم المسامات


 بسهولة وربما يدفع للقبول بفكرة تشابه طرق التشكيل.


 . ان التحليل بالحزمة أأليونية يعتبر اداة تحليلية فعالة لدراسة مكونات المواد. 5.4


ان بعض صناع الفخار في الحضارات السابقة ربما كانو يضعون ماركة صنع او عالمةمميزة لهم .  6.4


 صورة المجهر لسطح النموذج االكدي وهذا بحاجة للدراسة بشكل أعمق.كما لوحظ صدفة في 
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سومري                                 سومري قديم                              


 
 


 


مبابلي قدي                آشوري                                  


  


 


       


إسالمي                             أكدي                      


 فرثي                   


             
) يوضح إشكال القطع التي أخذت منها النماذج 1شكل (                                    


                                                                  







 62 


                  


إشكال النماذج بعد تشكيلها إلى أقراص قبل طالئها بالكربون ) يوضح2شكل (     


        


 
) يبين مثال على أنماط تقنية 3شكل ( PIXE الناتجة باستخدام معجل نووي صغير في لبنان     
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مختارة مختلفة وكما مؤشر عليها ) يوضح تحليالت وفلورة األشعة السينية لنماذج4شكل(  
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باستخدام المجهر الضوئي ة) يوضح فحص البنية الدقيقة للنماذج المختلف 5شكل (   
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اكدي  -)  صورة مجهر ماسح  7شكل (                   آشوري حديث –جهر ماسح )  صورة م 6شكل (      ،تل سليمة     


 


                                


تكبير للتعرجات –) صورة مجهر ماسح  9شكل (                        االنبار-اسالمي  -)  صورة مجهر ماسح 8شكل (          


                        


 ماسح  توضح توزيع المسامات   ) صورة مجهر    11شكل (                             تل سليمة –) صورة مجهر ماسح    10شكل (        
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METHOD 
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 الخالصة


 مأخوذ بواسطة الكاشف امي طبيعي لنموذج صخور غاستخدمت في هذه الدراسة طيف 


HP(Ge)  اووس المكونة من ثالثة غللتحليل األوتوماتيكي بواسطة الحاسوب. أعتمدت طريقة دالة


سي، دالة الخلفية ذات الخطوات، دالة الذيل في طرف الطاقة الواطئة، للوصف يمركبات: دالة كاووس الرئ


. استخدمت طريقة مالئمة المربعات والداللة على الخطوط الكامية الموجودة في الطيف بشكل رياضي


الصغرى الغير خطية  لتحليل الخطوط المختارة ذوي الشدة العالية، ومن ثم تم اختبار دقة الرنامج 


الحاسوبي. أجريت تحليل الطيف بشكل كامل من خالل تحديد الطاقة والشدة النسبية للخطوط الكامية 


 المحتوية.
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Abstract 


A natural gamma-ray spectrum taken by the HP(Ge) detector has been used 
for the present automatic spectrum analysis. The Gaussian function that is 
composed of three components, main Gaussian, a step background function and 
tailing function in the low-energy side, has been suggested to describe each of 
the γ-ray lines mathematically in the spectrum. Nonlinear least-square fitting 
was used to analyze the chosen strong lines, and then the accuracy and precision 
of the programs have been examined. The whole spectrum has been analyzed by 
determining the energy and relative intensity for the γ-ray lines.  
 
Keywords: Gamma-Ray, Spectrum analysis, Gaussian. 
 
1. Introduction 
 In the past few years, there has been a rapid growth in the use of 
computer programs to analyze the data taken with semiconductor detector 
that Germanium semiconductor detectors have been available for some 40 
years and thus quite a few software packages are available to perform the 
analysis of the spectra measured with the detector [1, 2, and 3]. 
The majority of peak fitting routines (in the programs) are based on 
nonlinear least-squares (maximum likelihood algorithms) that the peak 
shapes are represented by a Gaussian function riding on a step 
background with another Gaussian to define tailing function in the low 
energy region [1]. Thus, many of the programs have been designed in 
FORTRAN language; type of these program codes depends upon the 
kinds of the fitting subroutines.  
For the analysis process different programs have been designed 
depending on the types of the mathematical method in the fitting 
technique. Mariscotiet.al. [4] have suggested a fitting subroutine which 
follows the linearization to estimate the required derivatives, and the 
Newton-Raphson method to occur the iterations in the fitting; while 
Helmeret.al.[5] have used Gauss equation and truncated Taylor series. 
According to Rottiet.al. [6], the line-shape calculation and the fitting 
procedure was performed by running the computer codes SAMPO (and 







 69 


its modification versions SAMPO76, SAMPO80, SAMPO90)[7], that is 
one of the widely used computer programs in this field that features 
algorithms for automatic peak fitting which follows an iterative gradient 
minimization searching with variable metric.  
Then in the latest years some softwares were widely used to analyze the 
gamma spectra, like Genie 2000, SAANI and VISPECT, Cambio [8]. 
In the present study a FORTRANcode, was programmed to use gradient 
method (Steepest method) fitting toperform analysis of the gamma-ray 
spectrum of HP(Ge) detector. 
 


2. Data Analysis 
The data accumulated in a mountainous region of Iraqi Kurdistan (Erbil), 
so the data were recorded with a high-pure germanium detector HP(Ge), 
of active volume (62 cm3) with an efficiency of about (15%) and 
resolution of (2.1 keV) for the (1332.5 keV) gamma-ray line of Co60, 
preamplifier model (120-4), spectroscopy amplifier model 2020 
(Canberra), multichannel analyzer with (4096) channel {series–85 
(Canberra origin)} and the IBM  proprinter model 5514-2. 


The process of gamma-ray spectrum analysis begins by indicating the 
individual peaks then performing the peak fitting to find the parameters 
that represent the peak of a chosen mathematical model according to 
given experimental data. Then from the analysis of gamma-ray spectrum, 
the energy and relative intensities of the transitions can be evaluated [9]. 


3. A prelude to nonlinear least-square fitting (Stepest) 
For applying non-linear least square fitting (NLSF) for the data on the 
peak ( ) to a mathematical model  which 
contains 3-parameters ( ), the differences (deviations) 
between the observed data (  ) and estimated data becomes: 
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So that the chi-squared of the fitting ( )is given by [4,10]: 
 


 
 
The weights ( ) are defined in terms of the standard deviations ( ) in 
the data ( ) [10], such that: 


 
 
Where,  is just the number of counts accumulated in channel , in 
which case for moderate too good statistics? 
The method of (NLSF) involves an iterative searching in the parameter 
space toward minimizing chi-squared χ2(p), i.e., 


 
It is generally not convenient to derive an analytical expression for 
calculating the parameters. Instead, χ2(p) must be considered as a 
continuous function of the parameters until the search begins. 
The photopeaks in a gamma-ray spectrum have Gaussian shapes so that 
the height of the Gaussian in the  ithchannel ( ) can be written as[4,12]:  
 


 
 
Here, , and   are Gaussian parameters, (h) is height, is the peak 
positionof the maximum height (centroid) and is the 
standard deviation of the Gausiian function; with the fact that ( ) is 
used for the Full Width at Half Maximum. 
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Shape of the photopeaks in the low-energy region depends upon the 
number of factors, such as, incomplete charge collection caused by 
incomplete compensation impurities and escaping the charges from 
sensitive region; therefore, the gamma-ray photopeaks are distorted in 
low-energy side and they have asymmetry shapes that cause to appear the 
tailing function T(x) in the low-energy side  [11], 


 
Where ( ,  and σT) are the tailing Gaussian parameters which are 
equivalent to that of the main Gaussian, but the tailing peak position  
is selected such that,    
Hence, a gamma-ray line is composed of two joined smoothly Gaussians, 
basis and tailing components, as shown in the fig. (1-3), namely, 


 
So that the overall function  with its first and second derivatives 
must be continuos [7].             
By applying a step function to the background that is under the scope of 
this study, it reflects the influences of the peak on the background, the 
counts of the background is obtained from: 







 72 


 
Where  and  are the counts in the initial channel ( ) and 
final channel ( ) respectively.In gradient search method all the 
parameters ( ) are incremented simultaneously with a relative magnitude 
adjusted so that the direction of travel in the parameter space is along the 
direction of Steepest decsent [12]. This method tries to find the local 
minimum for  by finding repeatedly the local minimum of 


relative to the parameters separately.  
Starting from some initial parameters approximation ( ) a step is 
performed in parameter space along some direction ( ) to a new value of 
the parameters after one iteration, or 


 
 Where( ) is the step size along the search direction,  and k are 
symbolized to the number of parameters and iteration numbers that start 
from one and zero respectively.  
The method for revising ( ) is intended to find such a small step length 
that each iteration is successful in obtaining the 
inequality:  
Algebraically, ( ) in eq.(2.9) is characterized by considering the Taylor 
series expansion of , so that:by removing the lower subscript , 
its matrix representation is given by: 


 
The symbol( ) is used to the gradient operator and the superscript T 
represents its transposition.  
For a small step size , the angle between and ( ) is 


. Thus,the scalar representation of eq.(2.10) can be written as: 
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i.e., the search direction for the Steepest method is simply the negative 
gradient direction [13], and the gradient directions are perpendicular to 
the counter lines (the lines which have equal ) at every point.  


The translation in the parameter space that is performed from a point 
(p) to another neighboring point ( ) with a change in the step 


length d(δpj) leads to change in  to be [14]: 


 


Then by defining the incremental distance ( ) along Steepest path, the 
cosine directions and the step length are determined by 


 
The Steepest path is obtained by choosing (dj) such that the quantity 
( ) is maximized      [13-14], i.e., 


 
Therefore, the minimum values of the parameters after kth iteration, in 
eq.(2.9) is given by: 


 
and  is evaluated from eq.(2.10) which is denoted by : 


 
To determine , numerical estimations of the derivatives can be 
utilized, which are based on simple or central difference formula:  
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Where (l) is used as a factor to reduce the step sizes by 0.1 . 
To get the best local minimum of , three different minimum values 
of it from eq.(2.15) must be determined under the condition [12]: 


. Such that 
 


Applying the quadratic interpolation, to approximate the best local 
minimum, which gives position of the local minimum situated at: 


 
that is very important to reach the final accepted values of the 
parameters(for more details [13-14]). 
Briefly, the Steepest descent method involves concentration on the chi-
squared function  and uses an iterative process to find the minimum 
of this function by moving from an initial point p0 (0th iteration, ) 
along a gradient vector with components  


 
whose values are changed continuously as the path is followed.  
 


4. Peak Calculation  
After performing the process of fitting, the peak parameters ( , and   


) can be found; then from the peak centroid ( ) and from the energy 


calibration the photopeak energy can be evaluated from[15] : 


 


with the  uncertainty , 
 


, and similarly calibration of FWHM requires that: 
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Since , and are constants of energy calibration, while , and 


are those of full width calibration.In similar way the efficiency of the 


peak ( ) and peak energy ( ) are combined according to efficiency 


calibration: 


 
Where and are constants of efficiency calibration for the detector. 


By subtracting background before peak fitting, there occurs 
simplification of the shapes of experimental peaks occurs that reduces 
the required fitting time. Therefore, after the background estimation 
(which is not fitted or its values before and after fitting are equal) had 
been made and the background subtraction performed under the event 
channels, analytic fits were then made to result the interest parameters 
[16]. 
In the present work, the analytic function involves two components, 
Gaussian and distorting functions. For representation of the distorting 
effect, another Gaussian is proposed that be added to the main 
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Gaussian, as has been done in the work of ref. [17]. Analysis of the data 
is usually accomplished using least-squares in the fitting that requires 
the use of an iterative algorithm, where the variable in the adjusted of fit 
includes the parameters of the Gaussian representing the peak. 


From the fitting process the best values of the parameterscan be found, 
and then putting them in eq.(2.7),  area of the peak (A) can be evaluated 


from[11-12]: 
 


 


Where (h)and(σ) are the height and maximum half width of the Gaussian 
respectively.  And the percentage error in area  is calculated from 


[18]: 
 


 
Knowing that is the estimation of uncertainty in the peak area [19]: 


 
 
Since(B) represents area of the counts under the background, as shown in 
fig.(3-1). 
The intensities of individual gamma-lines ( ) in a spectrum are 
characterized by the corresponding peak area (A) and efficiency (  [11], 
or 


 


 
And thus, the percentage error in the intensity  is calculated from: 
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But in addition to the energies of the gamma lines, the interested 
quantities in gamma-ray spectrum analysis is the relative intensity of the 
peaks, which can be obtained in such awaythat a line for each element in 
the spectrum must be specified to be taken as a line with intensity 
assumed to be 100%, then the intensity of all other gamma-lines 
belonging to the same element are measured relative to that line. 
Therefore, the relative intensity ( ) for any line with intensity ( ) and 
belonging to a standard line with intensity ( ) is written as [11]: 


 


 
 
, with its corresponding error: 


 


 
5.  Results and discussion 
The peak shape model presented is a powerful tool for a precise analysis 
of the gamma-ray peaks in the pulse height spectrum of Hp(Ge) 
spectrometer. By applying the fitting programs with the boundary 
channels of the peaks separately, the parameters of the peak shape 
functions and backgrounds were determined. 
The utilized spectrum containing 4095 count-channels as it is shown in 
Fig.(4-1), a computer program with Fortran language (Steepest) has been 
developed for the calculation of physically meaningful Gaussian 
functions and the requirements of spectral analysis on the present data 
was made with general purposes of nonlinear least-square fittings in the 
run programs, by making the individual peak analysis.  
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The purpose in this analysis is usually to determine energies and 
intensities of nuclear radiation. Since the quantities are related to free 
parameters (peak counts, positions and widths) in the Gausian model 
function, they are calculated with the most probable values of the 
parameters, explained in detail in section (2).  
After performing fitting process, the peak parameters have been found, 
and then for each line of gamma ray the centroid was putted in eqs.(2.20-
2.21)  to evaluate the peak energy with its error. Thus, from the efficiency 
calibration equation, in eq.(23), the efficiency was obtained and after then 
from the full description of the photopeak, the integration (continuous) 
method was proposed, in eq.(2.24), to determine area under the peak. As 
the final process of calculation, both area and efficiency were substituted 
in eqs.(2.27-2.28) to get the line intensity and its error estimation. Hence, 
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for the all spectrum the relative intensities with its errors have been 
obtained from eqs.(2.29-2.30). 
A typical gamma-ray full energy peak having a very low background was 
carefully studied to indicate an analytical expression, which would very 
closely represent its shape. Accordingly, the ratio between the peak height 
and its background (i.e., factor peak-to-background ratio, PB) has been 
proposed to describe the strong peaks (having PB>2) in the spectrum. 
Therefore, one of the typical aspects of differences in the results is what 
might be described as a small peak-to-background ratio (PB)[4,11]. This 
is a case where the peak in the data is riding on a very high background, 
and the ratio of the highest point of the peak to the average of the baseline 
level is a very nearly one. 
The third, fourth, and fifth columns in table (4-1) show the respective 
listed values of the areas, error in the areas, and peak-to-background 
ratios (PB)for the choosing strong lines (23 peaks) in the spectrum. So 
one obtains that the peak area evaluation depends mostly on the base line 
height and the percentage error in area goes up as (PB) decreases because 
the statistics are poorer; thereby, the table also shows that the strong 
peaks usually have large values of peak-to-background ratios (PB>2) and 
small errors in areas. This large appearance of percentage errors in the 
weak peak areas is due to that these peaks cannot be represented 
accurately by Gaussian functions only, but it must do additional 
corrections in the Gaussians or other complex representations to define 
those photopeaks. 
In other words, it states that the used function gives a better fit to the 
experimental full energy strong peaks. Consequently the detection of very 
small peaks in the spectrum is complicated by the appearance of 
fraudulent peaks which are in nearly noise and fitting of these peaks are 
very sensitive to the height of the background under the peaks.  For this 
reason, if the peaks in the present spectrum had an error in the peak area 
exceeding (23%) they would very likely not considered as real peaks in 
the spectrum and would be removed from the fit. 
Table (4-1):  The interesting physical quantities of the strong lines in the 
spectrum 
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N
o. 


Eγ A 


 


∆A% 


 


PB 


 


Peak boundary Peak parameters 
Initial Final Height Centroid Width 


01 0238.61±0.007 14312.4 01.45 03.06 0327 0332 07086.3±80.59 0329.44±0.010 0.71±0.007 


02 0295.38±0.003 33584.6 01.11 12.60 0407 0413 15540.4±96.42 0409.71±0.005 0.82±0.003 


03 0352.12±0.003 55900.3 00.80 29.60 0484 0493 26157.0±98.07 0489.93±0.004 0.83±0.002 


04 0583.57±0.015 03789.3 02.41 02.32 0814 0820 01627.0±33.04 0817.15±0.021 0.89±0.015 


05 0609.72±0.004 37711.5 00.03 32.11 0851 0858 14805.2±78.77 0854.13±0.005 1.01±0.003 


06 0768.60±0.020 03218.0 00.61 04.39 1074 1082 01066.6±24.10 1078.78±0.029 1.11±0.021 


07 0911.26±0.046 02407.3 00.06 00.06 1274 1285 00810.9±12.69 1280.49±0.065 0.99±0.050 


08 0934.05±0.033 01709.5 01.49 01.48 1309 1319 00539.4±17.43 1312.72±0.047 1.17±0.033 


09 00969.070.031 01380.8 00.97 00.97 1359 1366 00493.9±18.23 1362.25±0.044 0.99±0.032 


10 1120.38±0.012 07158.5 00.08 14.30 1572 1582 02367.2±31.05 1576.22±0.016 1.14±0.011 


11 1238.23±0.023 02586.8 01.30 05.15 1738 1747 00886.0±21.07 1742.89±0.030 1.07±0.020 


12 1377.87±0.030 01578.8 00.05 05.17 1936 1944 00510.0±16.08 1940.38±0.039 1.10±0.026 


13 1401.55±0.285 00554.1 05.74 02.82 1970 1977 00167.3±00.27 1973.87±0.320 1.19±0.050 


14 1407.89±0.040 00945.1 02.33 03.31 1976 1986 00294.8±13.03 1982.84±0.057 1.04±0.039 


15 1661.84±0.077 00375.7 03.37 02.77 2338 2346 00099.6±09.05 2342.05±0.100 0.84±0.066 


16 1729.74±0.039 00984.9 01.94 08.25 2434 2444 00280.4±09.99 2438.09±0.055 1.38±0.038 


17 1764.11±0.052 05016.8 00.40 43.3 2482 2492 01340.9±21.16 2487.54±0.023 1.35±0.014 
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18 1838.47±0.015 00115.4 05.09 02.06 2588 2596 00031.3±01.57 2591.90±0.149 1.27±0.062 


19 1847.11±0.052 00651.0 02.90 05.89 2599 2608 00174.0±09.15 2604.12±0.074 1.15±0.051 


20 2118.72±0.080 00331.7 01.79 06.27 2983 2994 00084.7±05.29 2988.38±0.112 1.55±0.075 


21 2204.60±0.034 01292.3 00.80 23.40 3104 3115 00316.1±00.82 3109.88±0.050 1.31±0.030 


22 2448.41±0.166 00294.7 02.13 02.57 3451 3458 00041.2±05.27 3454.86±0.235 1.41±0.154 


23 2614.78±0.036 01157.2 02.32 25.50 3686 3696 00293.6±08.96 3690.29±0.051 1.57±0.033 


 
Starting from the sixth column to the final one, the peak boundaries 
(channels), i.e. initial peak and final channels; and the peak parameters, 
i.e. height, centroid, and with their corresponding errors have been 
tabulated also in table(4-1). 
The peak energies and relative intensities (intensities normalized to (100) 
for the standard lines) which are common feature in many environmental 
radiation measurement programs have been calculated after fitting the 
data peaks separately. The accuracy of such measurement results is 
especially bad if the peak of interest is small and on the tail of a large one. 
The percentage area contribution on the tail function (TP) is dependent on 
the fitting used in the analysis. 
The computed results, relative intensities, are shown in table (4-2) and 
compared with those published in the Nuclear Data Sheets (N.D.S) [20-
24]. The comparison in table (4-2) illustrates the existence of good 
accuracy in the obtained results because they are in small errors. 
Moreover, the present γ-ray intensities agree well with those of (N.D.S) 
[20-24], that considered as standard values. The agreement is more 
obvious for the strong lines, i.e., in ideal situations, the peak area is 
mostly well resolved and has large peak-to-background ratios. 
It should be noted that table (4-2) includes the intensities of a number of 
weak peaks (PB<2) which have relatively large errors. These peaks are 
generally included because they are in energy regions that are not strong 
peaks. This is especially the case when their inclusion allows the energy 
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range to cover by that isotope to be extended significantly. In general 
cases where isotopes are in small amount, their contributions are 
estimated using the shape of the largest peak as a stander. 
One further point worth mentioning is that in the spectrum the two lines 
with the energies of (662 keV) and (1461 keV) from 137Cs and 40K 
nuclides, respectively, were clearly observed that is impossible to identify 
their relative intensities because they are members of the ((Non-Serious 
Radioactive Nuclide In Nature)). Other types of these nuclides are not 
found either because of their low energy or their extremely low natural 
abundance. In addition, two other obvious peaks are seen in the spectrum 
that represent disperse γ-ray lines, are (741.304 keV) belonging to 214Po 
and (1001.26 keV) belonging to 207Ti and 234U, were identified and 
ascribed qualitatively. The disperseγ-ray lines included [25]: 


1- Low intensity γ-ray lines. 
2- Overlapping lines in the low-energy region. 
3- Lines with unknown origins. 
4- Fluorescence lines (have X-ray contributions). 


The spectrum contains also some other obvious peaks whose energies 
were determined and belonged to X-ray, so they are of no interest in the 
present work. 
              Furthermore, the inclusion of this analysis would, in practice, to 
break down in some peaks as a result of controlling their values (the 
peak) only by a few channels (narrow region, n<5, n is the number of the 
counts on the peak) that leads to appear   (floating point error, 
overestimated) in the running procedure. It express that, the computer 
analysis is less sensitive to resolution than analysis by hand for this 
photopeaks in the running procedure. 
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Table (4-2): Comparison of the γ-ray relative intensities obtained in the 
present work with whose reported by  
                     in Nuclear Data Sheets (N.D.S) 
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N
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0-


24
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Eγ (KEV) Iγ Eγ (KEV) Iγ 


01 B* 01.09 0099.38±0.136 004.31±0.23 004.853 43 G 
02.
37 


0786.03±0.0
46 


002.95±0.48 
002.9


44 


02 A 01.20 0108.84±0.083 002.88±0.17 002.608 44 G 
02.
34 


0785.87±0.0
46 


019.46±0.30 
016.6


48 


03 E 01.09 0114.97±0.229 002.05±0.25 100.354 45 B 
01.
64 


0795.07±0.0
93 


015.32±0.00 
016.3


00 


04 B 01.60 0129.13±0.077 009.38±0.20 009.200 46 D 
02.
30 


0806.31±0.0
58 


002.71±0.04 
002.6


65 


05 A 02.20 0143.45+0.053 018.83±0.19 018.956 47 B 
01.
26 


0830.07±0.1
53 


005.16±0.32 
002.0


80 


06 B 01.20 0154.40±0.059 002.69±0.17 002.770 48 B 
1.3
80 


0835.79±0.1
96 


006.35±1.99 
006.3


10 


07 A 01.30 0163.09+0.083 008.60±0.37 008.966 49 C 
01.
73 


0839.54±0.1
04 


001.46±0.08 
001.5


83 


08 A 09.10 0186.09+0.007 100.00±0.03 100.000 50 B 
01.
52 


0839.76±0.0
87 


003.57±0.27 
003.5


30 


09 B 01.20 0198.89±0.484 001.21±0.14 001.220 51 F 
01.
67 


0860.18±0.0
92 


012.18±0.83 
012.5


30 


10 A 01.85 0205.39+0.042 008.62±0.10 008.695 52 B 
01.
10 


0904.23±0.3
88 


002.96±2.11 
002.9


40 
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11 B 01.28 0209.51±0.047 014.80±0.24 014.600 53 B 
04.
53 


0911.13±0.0
25 


100.00±0.25 
100.0


00 


12 E 03.38 0238.54±0.006 100.00±0.31 100.000 54 D 
03.
91 


0934.05±0.0
33 


006.63±0.03 
006.8


65 


13 C 06.48 0242.07±0.006 020.20±0.02 020.132 55 D 
01.
82 


0964.95±0.0
70 


000.86±0.08 
000.8


30 


14 C 01.34 0259.18±0.041 001.43±0.03 001.485 56 B 
01.
83 


0964.55±0.0
69 


019.18±0.33 
019.2


00 


15 B 01.70 0270.18±0.051 012.92±0.11 012.900 57 B 
02.
64 


0969.07±0.0
31 


060.68±0.35 
060.8


00 


16 C 01.18 0274.68±0.127 000.98±0.05 000.875 58 D 
01.
20 


1069.57±0.1
15 


000.63±0.25 
000.6


18 


17 F 01.17 0277.93±0.236 006.03±0.45 006.360 59 D 
14.
31 


1120.28±0.0
12 


032.68±0.01 
032.6


22 


18 C 13.20 0295.29±0.004 051.45±0.01 051.726 60 D 
02.
45 


1155.18±0.0
60 


003.65±0.05 
003.6


67 


19 E 01.34 0300.22±0.042 007.11±0.19 007.661 61 D 
01.
50 


1207.52±0.1
39 


000.95±0.20 
000.9


97 


20 B 01.30 0328.053±0.06 011.27±0.47 011.100 62 D 
05.
10 


1238.22±0.0
22 


012.82±0.02 
012.8


36 


21 B 02.20 0338.52±0.021 042.38±0.15 042.300 63 D 
02.
69 


1280.91±0.0
57 


003.12±0.07 
003.1


98 


22 C 29.43 0352.12±0.003 100.00±0.01 100.000 64 D 
05.
34 


1377.68±0.0
28 


008.67±0.03 
008.7


20 


23 D 01.29 0386.69±0.080 000.72±0.07 000.724 65 D 
02.
04 


1385.50±0.1
13 


001.76±0.12 
001.6


84 
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24 D 01.30 0389.17±0.142 000.86±0.06 000.895 66 D 
02.
91 


1401.53±0.0
69 


003.06±0.07 
003.0


06 


25 B 01.20 0409.54±0.124 007.33±0.40 007.280 67 D 
03.
46 


1407.87±0.0
40 


005.31±0.05 
005.3


73 


26 D 01.16 0455.22±0.156 000.69±0.09 000.690 68 D 
02.
24 


1509.57±0.0
56 


004.30±0.06 
004.7


54 


27 B 01.66 0463.18±0.061 016.85±0.43 016.700 69 D 
01.
86 


1537.23±0.1
44 


000.85±0.20 
000.8


95 


28 C 01.50 0480.96±0.123 000.91±0.08 000.912 70 D 
01.
46 


1543.42±0.0
22 


000.76±0.20 
000.7


67 


29 C 01.39 0487.53±0.098 001.22±0.06 001.186 71 D 
02.
18 


1583.73±0.1
14 


001.22±0.17 
001.5


56 


30 F 03.21 0511.17±0.027 022.75±0.11 022.830 72 B 
01.
99 


1587.93±0.1
40 


012.44±1.02 
012.3


00 


31 B 01.15 0562.97±0.236 003.73±1.08 003.270 73 G 
01.
30 


1620.96+0.1
61 


021.67±0.94 
022.7


00 


32 C 01.21 0580.25±0.067 000.90±0.08 000.981 74 B 
01.
26 


1631.21± 
0.098 


006.10±1.48 
006.7


20 


33 F 03.54 0583.55±0.015 085.15±0.09 085.200 75 D 
02.
78 


1661.83± 
0.073 


002.51±0.12 
002.4


94 


34 D 32.93 0609.73±0.004 100.00±0.24 100.000 76 D 
08.
19 


1729.76± 
0.039 


006.75±0.04 
006.6


09 


35 D 09.38 0665.66±0.020 003.25±0.03 003.390 77 D 
40.
25 


1764.82± 
0.181 


034.38±0.02 
034.5


41 


36 D 01.48 0703.03±0.166 001.12±0.09 001.023 78 D 
02.
29 


1838.30± 
0.011 


000.82±0.23 
000.8


32 
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• A:  231Th, B:  228Th, C:  214Bi, D:  214Po, E:  212Bi, F:  208Pb, G:  
212Po 
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Abstract 


         Multiple mixing ratios were calculated for several γ-transitions in 158Gd 
using the Constant statistical tensor (CST) , Least Square fitting (LSF) and by a2- 
ratio methods. The results are compared with those deduced previously by fast 
reactor neutrons. The agreement is found to be rather good. This confirms the 
validity of the present procedures as a tool for calculating the δ-mixing ratios of 
γ-transitions from their angular distribution data. 


 


Key word: Angular distribution, δ-mixing ratio, nuclear reaction 


       


1.  Introduction 


In the previous Work [1], the computer program CINDY was used by other workers 
for analyzing the angular distribution of γ-rays from the reaction (n,n`γ). In the 
Present work, the multipole mixing ratio δ  is found for many gamma transitions 
between levels with known spin-parity values from 158Gd(n,n`γ) reaction, using the 
a2-ratio, Constant Statistical Tensor (CST) and Least Square Fitting (LSF) methods. 
This procedures were analyzed depending  on the fact that in a certain nucleus, 
the statistical tenser coefficients ρk(Ji) would be constant for levels carries the 
same spin value depend neither upon the energy of the level nor upon its parity. 
The main aim of the present work was to confirm the validity of these procedures 
as a tool for calculating δ-mixing ratio of such γ-transitions. 


2.DATA REDUCATION AND ANALYSIS 
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2.1 Constant statistical tenser coefficients (CST) methods 
The experimental value of the angular distribution coefficient, a2, of a 


certain γ-transitions is related to the statistical tensor ρ2(Ji) , by the following 
relationship[2] 


                          a2(Ji-Jf_)= ρ2(Ji) 
)1(


)()(2)(
2


2
222212112


δ


δδ


+


++ ififif JLLJFJLLJFJLLJF                -------------- (1) 


Where δ is the multiple mixing ratio. Ji and Jf are the spin of initial and final 
states respectively, L is the angular momentum of γ-ray  with  L2=L1+1and the 
attenuation factors where taken here to be unity[3] (i.e. Q0=Q2=Q4=1)because of 
normalization. The F-coefficients for integer and half integer Ji values are 
tabulated in ref [4,5]. 


The statistical tensor , ρ2(Ji) according to Eq.(1), would also be constant for 
levels with the same Ji values [6] taking this fact into consideration, the 
experimental value of the angular distributions coefficients, a2, obtained for 
certain and well known γ-transitions considered to be pure E2 transitions such as 
2- -  0+ , 4+ - 2+ , 6+ - 4+ …ect., and for γ-transitions considered to be pure E1 
transitions such as 3- - (2,3,4)+, 5- - (4,5,6)+ ...etc, can be used to calculate the 
statistical tenser coefficients ρ2(Ji) for the initial levels. Then for pure transitions, 
statistical tenser can then be calculated from the following relation ship [7] 


ρ2(Ji)= a2(Ji-Jf )/ F2(JfL1L1Ji)      -----------(2) 


 For all Ji-values of levels having one or more pure γ-transitions in the case 
of the product nuclei, 158Gd, then Eq. (2) becomes:  


 


ρ2(1)=a2(1-0)/F2(0111)= a2(1- 0)/0.70711      ------------- (3) 


 ρ2(2)=a2(2-0)/F2(0222)=-a2(2-0)/0.59761      ------------- (4) 


ρ2(3)=a2(3-2)*/F2(2113)=a2(3-2)*/0.34641      ------------- (5)                         


ρ2(4)=a2(4-2) */F2(2224)=-a2(4-2)/0.44770     ------------- (6) 


         In equations (3,6), the symbol (*) also indicates that the γ-transitions are 
considered to be pure E1 transitions. In the case of occurring more than one γ-
transitions in any isotope [8], the weighted average was taken into consideration 
the ρ2(Ji) value calculated  and used to calculate the multipole mixing ratios of γ-
transitions from the levels with  initial spin Ji using Eq.(1). Therefore for such   
transitions from levels of  158Gd, Eq.(1) becomes: 
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δ  δ 
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+ +   


a2(1-2)=ρ2(1)                                                         ------------(7)                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                


 


a2(2-2)=ρ2(2)                                                         ------------ (8) 


 


a2(3-2)=ρ2(3)
)21(


212372.089736.134641.0


δ


δδ


+


−−      ------------- (9) 


a2(3-4)=ρ2(3)
)21(


230929.044338.114434.0


δ


δδ


+


++       ------------ (10) 


a2(4-2)=ρ2(4)
)21(


247009.005946.144770.0


δ


δδ


+


−−−    ------------ (11) 


a2(4-4)=ρ2(4)
)21(


226455.067082.043875.0


δ


δδ


+


+−−     ------------ (12) 


2. 2 Least Square Fitting (LSF) Method  


         The (LSF) method has been used to determine ρ2(Ji) for all Ji values [6]. In this 
method, the ρ2(Ji) values calculated for levels with different Ji values are computer 
fitted to a polynomial series of the form :  


 ρ2(Ji)= ∑
=


=


ni


0i
BiJi                                       -------------(13)               


         Where n=1,2,3,…, using the least square fitting programs, that was written in 
detail to determined the set of Bi-parameters that was gives minimum chi-
squared, χ2


min, which was used in Eq.(13) to calculate ρ2(Ji) for all Ji values. By 
substituting the values of ρ2(Ji) in Eq.(1), the  δ-values for each γ-transitions has 
been calculated.  


           According to the Eq.(13), ρ2(Ji) values calculated for each Ji values for 158Gd 
are given by: 


ρ2(1) =  -0.176268           ρ2(2) =  -0.426374 
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ρ2(3) =  -0.502361          ρ2(4) =  -0.613295 


For comparison purpose, the δ-mixing ratios for certain transitions in 158Gd 
were also calculated using the a2-ratio method [9].  


2.3  a2- Ratio method 


            This method depends only on the experimental a2-coefficients determined 
for at least two γ-transitions from the same initial state as shown in Fig(1), one of 
which is pure transition or may be considered as a pure transition. In such cases, 
the a2- coefficient of the pure transition from a certain initial level is given by: 


                                


                             a2(Ji - Jf1)=ρ2(Ji)F2(JfL1L1Ji)     ------------ (15) 


And for other transitions from the same energy level, is given by : 


a2(Ji-Jf_)= ρ2(Ji) 
)1(


)()(2)(
2


2
222212112


δ


δδ


+


++ ififif JLLJFJLLJFJLLJF        ------------ (16) 


 


         Since ρ2(Ji) is the same for both transitions Eq.(15) and Eq.(16) hence, the δ-
values for the other transition can be calculated from the ratio of the experimental 
a2-coefficient of this transition to that of the pure transition , then : 
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For example, in the case of 4+
 - 2+  and   4+ - 4+   transitions. 
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From which, the δ- values can be calculated. 
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          Fig(1) Schematic diagram illustrates the determination of multipole mixing ratio δ by 
using a2-ratio methods. 


3. Results and discussion 


In the present work, the previous experimental a2-values for the pure 
gamma transitions[10] presented in Table (1), where the levels and γ- transitions 
of 100Gd used to calculate the statistical tensors, ρ2(Ji)  are represented in Table (2) 
according to the Ji -values. The ρ2(Ji) values and weighted average for Ji levels were 
calculated by using Eq.[3 to 6] are also present in Table(2), and hence the 
weighted average of these values may also be used to calculate the δ-mixing ratios 
by using Eq.(7 to12) for both (CST) and (LSF) methods. the δ-mixing ratios obtained 
in the present work for γ-transitions in 158Gd are presented in Table (3) and 
compared with the previous values induced by fast reactor neutrons [1] and 
where possible, with those obtained by the a2-ratio method. 


The results of the present work are in a good agreement for all transitions 
in nuclei with the previous results. In all tables, the errors in the last figure or 
figures are given in parentheses. The levels that have γ-transitions whose a2-
cofficient have not been measured are not included in this Table. 


The agreement of the results of any method with this method may 
therefore, be considered as an evidence for the success of these methods. In 
addition the validity of the CINDY as a powerful tool for analyzing the angular 
distribution of γ-rays have long be confirmed, the new procedures used in the 
present work to calculate the δ-mixing ratios may also be considerate as a 
powerful tool[10]. 


4. Conclusion 


In the present work, a new procedures the Constant Statistical Tensor (CST) 
and Least Square Fitting (LSF) methods may consider as a new procedures  used to 
calculate the δ- mixing ratios for the γ-transitions from energy levels in 158Gd 
isotope. The results obtained are encouraging and agreement with those obtained 
previously in ref.[1] and a2-ratio method, from those comparisons , it may be 
concluded that the  present procedures is also potentially a powerful tool for 
analyzing angular distribution of  γ-rays. In addition, the present procedures are 
rather simple and an ordinary modern calculator is quite enough to perform all the 
necessary calculation. 
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Table (1): The experimental a2- values for the pure or considered to be pure gamma transitions in  


                                     158Gd. 


Gd 
Elevel 


KeV 


Eγ 


KeV 
Ji


π
 - Jf


π a2 δ 


158 977.13 977.13 1- -0+ -0.108(15) E1 or M1 


1263.57 1263.58 1- -0+ -0.150(15) E1 or M1 


2023.83 2023.77 1- -0+ -0.08(7) E1 or M1 


2214.93 2215.18 1- -0+ -0.07(10) E1 or M1 


2564.88 2564.89 1- -0+ -0.09(8) E1 or M1 


2600.2 2600.1 1- -0+ -0.04(8) E1 or M1 


2686.9 2686.3 1- -0+ -0.09(9) E1 or M1 


2832.0 2832.0 1- -0+ -o.11(13) E1 or M1 


1187.13 1187.13 2+-0+ 0.284(26) E2 


1259.90 1259.90 2+-0+ 0.247(15) E2 


1517.39 1517.36 2+-0+ 0.254(16) E2 


2260.11 2260.16 2+-0+ 0.35(11) E2 


2450.72 2450.7 2+-0+ 0.13(7) E2 


2702.0 2702.0 2+-0+ 0.16(7) E2 


2964.2 2964.2 2+-0+ 0.11(16) E2 


1041.60 962.08 3--2+ -0.166(16) E1* 


1402.93 1323.44 3--2+ -0.182(15) E1* 


261.45 181.94 4+-2+ 0.237(18) E2* 


1358.50 1279.01 4+-2+ 0.271(16) E2* 


1380.68 1301.20 4+-2+ 0.276(21) E2* 
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1406.78 1327.26 4+-2+ 0.33(2) E2* 


1667.26 1587.71 4+-2+ 0.28 E2* 


2094.8 2014.8 4+-2+ 0.35(17) E2* 


* Considered to be pure gamma transitions. 


Table (2): Gamma– ray transitions from energy levels of 158Gd used to  calculate ρ2(Ji) . 


Ei* 
(KeV) 


Eγ 


(KeV) Ji
π


i -Jf
π


f  


a2 


Ref.[1] 


Eq. 


No. 
ρ2(Ji) Weighted average 


977.13 977.13 1- -0+ -0.108(15) 3 -0.15273±0.021213 


ρ
2 (1) = 


-0.1763238±0.01436791 


 


1263.57 1263.58 1- -0+ -0.150(15) 3 -0.21213±0.0212 


2023.83 2023.77 1- -0+ -0.08(7) 3 -0.11313±0.0989 


2214.93 2215.18 1- -0+ -0.07(10) 3 -0.09899±0.1414 


2564.88 2564.89 1- -0+ -0.09(8) 3 -0.12727±0.1131 


2600.2 2600.1 1- -0+ -0.04(8) 3 -0.05656±0.1131 


2686.9 2686.3 1- -0+ -0.09(9) 3 -0.12727±0.1272 


2832.0 2832.0 1- -0+ -o.11(13) 3 -0.15556±0.1838 


1187.13 1187.13 2+-0+ 0.284(26) 4 -0.47522± 0.0435 


ρ
2 (2) = 


-0.4268483±0.016439 


1259.9 1259.9 2+-0+ 0.247(15) 4 -0.41331± 0.0251 


1517.39 1517.36 2+-0+ 0.254(16) 4 -0.44749± 0.0267 


2260.11 2260.16 2+-0+ 0.35(11) 4 -0.58566± 0.1840 


2450.72 2450.7 2+-0+ 0.13(7) 4 -0.21753± 0.1171 


2702.0 2702.0 2+-0+ 0.16(7) 4 -0.16733± 0.1171 
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2964.2 2964.2 2+-0+ 0.11(16) 4 -0.18406± 0.0164 


1041.6 962.08 3--2+ -0.166(16) 5 -0.47920± 0.0461 ρ2(3) = 


-0.5037±0.0315 1402.43 1323.44 3--2+ -0.182(15) 5 -0.52538± 0.0433 


261.45 181.94 4+-2+ 0.237(18) 6 -0.52937± 0.0402 


ρ
2 (4) = 


-0.6165378±0.019687 


1358.50 1279.01 4+-2+ 0.271(16) 6 -0.60531± 0.0357 


1380.68 1301.20 4+-2+ 0.276(21) 6 -0.61648± 0.0469 


1406.78 1327.26 4+-2+ 0.33(2) 6 -0.73710± 0.0446 


1667.26 1587.71 4+-2+ 0.28 6 -0.62541± 0.0670 


2094.8 2014.8 4+-2+ 0.35(17) 6 -0.78177± 0.3797 
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Table (3):-  δ – values for mixed γ-transitions from energy levels 


of 158Gd calculated by CST, LSF and            a2 –ratio methods. 


 


 


 


  
 


δ Present work (δ Previous work 


Ref.[1]  LSF a2-ratio 


     ---- ---- E2 


     E1 E1 E1 


      0.008(16) -------- E1* 


 


    E2 E2 E2 


   
  


 


4.50(+50,-65) 


-0.20(3) 
 +80 < δ > -25 


 


    E2 ---- E2 


   
 


 


-0.64(3) 


2.7(2) 


-0.71(6) 


-4.8(+1.15,-
0.84) 


-0.70(7) 


   
 


 


0.33(4) 


-4.2(8) 


-0.025(40) 


-1.54(12) 
E2 


 


      E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 


   
 


 
------- 


0.12(8) 


-4.8(+3.2,-1.37) 
0.11(8) 


    
 


 


-5.8(1.03,-0.76) 


0.07(3) 
---- -0.02(7) 
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-0.32(3) 


-2.20(15) 
---- -23(+19,-7) 


 


Table (3) cont… 


 


 


 


 


 


   -0.00(3) ∞ ---- E2 


   
5.6(+1.0,-1.5) 


-0.72(3) 


2.10(13) 


-0.38(3) 


5.7(+0.85,-1.25) 


-0.74 


6.4(+14,-10) 


-0.73(4) 


 
   -0.00(3) -0.38(3) --- E2 


   -5.9(+4.2,-2.3) -0.12(3) -5.9(+4.7,-2.5) -4.5(+20,-17) 


 


 


   -0.008(30) ---- -0.04(2) -0.02(3) 


   
-0.06(5) 


-5.7(+2,-12) 


-0.14(3) 


-3.8(5) 


-0.06(2) 


-5.7(7) 
-0.04(+4,-2) 


 


   0.08(3) ---- 
----- 


 
E2 


   
0.8(1) 


-0.08(6) 
---- 


1.0(8) 


-0.04(4) 
+1.0(2) 


    E2 E2 E2 E2 
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-1.11(∞) 


-2.2(∞) 


-1.75(14) 


--- 


-1.13(∞) 


-2.2(∞) 
-1.5(4) 


   
-0.02(4) 


-1.55(14) 


-0.03(4) 


-4.3(+0.96,-
0.65) 


-0.02(4) 


-1.55(12) 
E2 


 


   ---- ---- ---- 
E2 


 


   
6.4(+1.2,-2.1) 


-0.76(6) 


6.5(+2.1,-
7.2) 


-0.77(13) 


6.3(2) 


-0.76(10) 


6(2) 


-0.76(11) 


 


    -0.04(35) 0.34(7) ---- 
E2 


 


 


 


Table (3) cont… 


 


   0.35(4) 
0.49(∞,-0.16) 


0.31(0.13,-∞) 
---- ---- 


-0.02(9) 


1.08(17) 


   -0.05(3) 0.22(9) --- --- 0.17(15) 


   0.21(9) 
-0.06(4) 


1.91(17) 
---- ---- 


-0.08(12) 


2.9(+18,-9) 


   -0.08(7) E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 
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   0.30(3) 
0.28(6) 


1.02(12) 
--- --- 


0.06(6) 


2.0(3) 


   0.26(15) 


0.5(5) 


4.3(+0.75,-
1.02) 


-0.09(18) 


-2.8(+2.8,-
1.7) 


--- 
0.45(20) 


7(+70,-4) 


   0.49(4) ---- ---- ---- 1.5(7) 


   0.35(17) 0.110(35) ---- ---- E2 


   0.18(9) 
-0.19(3) 


-1.4(1) 


--- 


--- 


-0.9(+1.4,- ∞) 


---- 


-0.25(13) 


1.8(6) 


   -0.07(10) E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 


   0.35(11) E2 E2 E2 E2 


   0.13(7) E2 E2 E2 E2 


   -0.09(8) E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 


   -0.04(8) E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 


   0.10(15) E2 E2 E2 E2 


   -0.09(9) E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 


   0.10(7) E2 E2 E2 E2 


   -0.05(20) E2 E2 E2 E2 


   -0.11(13) E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 E1 or M1 


   0.11(16) E2 E2 E2 E2 
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 لخالصةا


 الطاقـــة مســـتويات مـــن كاميـــة آلنتقـــاالت )   δ(   القطبيـــة لمتعـــدد المـــزدوج نســـب حســـاب تـــم


 الطريقـــة و) CST( الثابـــت اآلحصـــائي المتـــددة) التنســـر( الطريقـــة أســـتخدامب  158Gd(n,n`γ)للتفاعـــل


ـــم ،a2 نســـبة و )LSF( المربعـــات أقـــل المالئمـــة ـــي النتـــائج قورنـــت ث ـــم الت  تلـــك مـــع عليهـــا الحصـــول ت


 هنــاك أن وجـد وقــد. السـريعة النيوترونـات تفاعــل مـن رزمــة باسـتخدام عمليـة بصــورة سـابقا المستحصـلة


 ). δ(  للقيم تام تطابق
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Abstract. 


 Many radiation accidents were recorded inside various 
industrial gamma irradiation units when the moving bodies (the vertical 
radiation source rack and the horizontal products boxes) were stuck and 
jammed by dinger and unknown forces (air pressure pushers and the gravity 
motion of radiation source rack during irradiation processing). That led to 
radiation source assembly no falling down to the shielded position inside the 
storage pool, where the source rack was remained fully or partially 
unshielded as a result of malfunction of the source movements system. And 
recording technical failures.                               


 The dynamic analysis of various motion elements of different 
irradiation units is applied in this work to determine and calculate the bad 
unknown forces  and its direction to prevent the danger stuck of the moved 
bodies and as a step to maintain useful modification depending on the 
obtained results.  


The results show the  need to remedial action by designing  a new 
system that allows to trance each of the four shelves (which are carried by 
cracked and divorced boxes) faraway from the two sides of shroud and 
radiation source to prevent the radiation source of jamming. The source 
rack will return to its safe shielded position inside the storage pool, So the 
main door will be opened by the normal process, the jammed boxes are 
removed by right remedial action and irradiation processing system is 
returned to normal case.  


Key words: Vertical motion, source hoist mechanism, horizontal motion, 
stuck, jammed, the gravity ,dynamic analysis, storage pool, designing 
system, source shroud, main door, normal process.   


 


Introduction.  


 The industrial gamma irradiation units by Co60 irradiator are used 
around the world. Figs (1&2) show a schematic diagram of two industrial 
irradiation units. [1]  where the products can be loaded into large product 
boxes (carton, fibber or tote). The product boxes are tranced by pneumatic 
cylinders (pushers) around vertical radiation sources which are located on a 
vertical source rack [1, 2]. 
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 The source rack holds cobalt 60 irradiator in the form of source 
pencils. The radiation source rack is storied (shielded) after irradiation 
processing by lowering it into a safe position inside a pool of water at 4.5m 
deep, making it a category IV irradiator under the international 
classification. The irradiation unit is shielded by massive concrete walls and 
ceiling (radiation shielding), entry is through a maze.  


The success of industrial irradiation processing is maintained 
through good design of attachment of the radioactive source, the source 
hoist mechanism and the product transport mechanism. The effected 
distance from the two faces of the source rack that maintain the best 
irradiation treatment of the two sides of the vertical radiation source rack is 
from 0.1m to 1.2 m. [1-7]. 


 


 


 


 


 


 


 


Fig (1 and 2) show a schematic diagram of two irradiation facilities 


The radioactive source. 


 Cobalt 60 irradiator is the main radiation source, and its elements are 
contained  by doubly encapsulated stainless steel source pencils 
approximately 45cm long, with solid stainless steel end caps approximately 
1cm in diameter [3, 4 and 5]. Each source pencil is identified by a serial 
number engraved on an end cap. The radiation source pencils and dummy 
(non radioactive) source pencils are loaded into source modules in such a 
way as to maintain a uniform distribution of activity at the irradiation 
positions. They are held in place by channels at the top and bottom of the 
source modules. Fig [3] shows a schematic diagram of source rack pencils.  







 


105 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig (3) Shows a schematic diagram of source rack pencils. 


The source hoist mechanism.  


 The radiation source is raised from the storage pool to the 
irradiation position by pneumatic hoist mounted on the facility's roof above 
radiation concrete shield. There is a stainless steel hoist cable attached to 
the source rack passes through           the concrete shield and the roof to two 
sets of sheaves in the hoist cylinder that are moved by pneumatic pusher 
[3]. 


 The source rack movement is guided by two taut guide cables, on at 
each end of the rack. On being raised, the piston guide of the hoist cylinder 
actuates a micro switch that mounted on the hoist cylinder to indicate that 
the source rack is no longer down, thus for any other position of the source 
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rack than fully down, the micro switch should indicate that the source rack is 
up as shown in fig (4).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig (4) Show schematic diagram for product boxes, source rack system and 
mechanical conveyor system before modification. 


  


 


 


When air is exhausted from the source hoist, the source rack is 
returned under gravity to the safe storage position in the storage pool. The 
source rack weight pulls the sheaves in the hoist cylinder back together, and 
the micro switch is deactivated to indicate that the source rack is down.  


 


The product transport mechanism. 


 The product boxes are tranced inside irradiation room by pushers. 
They move on roller conveyors. They are irradiated in steps margin in from  
35-57 according to the facility design. They are moved by pistons of the 
product transport mechanism. They are moved around the source rack 


Mechanical Conveyor systems  
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allowing four rows, two on each side of the source rack, on each of two 
levels and are raised or lowered from the upper to the lower level by a 
pneumatic elevator. Steel product guides restrict the movement of product 
boxes to the path around the source and provide some protection to source 
rack. The locations of the pistons which push the product boxes and control 
the process sequence by means of a relay logic panel.  


 


Work technique:  


 Industrial radiation processing is depending on versatile technique 
of mechanics science to  keep efficient operation of the radiation source, 
source hoist mechanism and product transport. The dynamics laws are 
applied to deal with moving bodies (radiation source rack or product boxes) 
under the action of some forces which were caused by a pneumatic hoist 
and air pressure pushers depending on the relative velocity, straight motion 
with uniform acceleration, vertical motion under gravity "g = 9.8 m/sec2" 
(Newton’s laws of motion) Fig [6].    


The relation between velocity and time in case of S uniform 
acceleration. 


V = U + At   or  V = U + gt  (Newton’s first low)  (1) 


  


The relation between displacement and the time in the liner motion 
with uniform acceleration. 


∴ S = Ut + 
2
1


 At2 or  S = Ut + 
2
1  gt2     (Newton second low) (2)


  


∴ V2 = U2 + 2AS or V = U2 + 2gS       (Newton’s third low) (3) 


 


Work idea 


It is maintained through designing a new moved mechanical system 
that allow to trance any shelf of the four shelves of the conveyor system 
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which were carried by crack boxes faraway from the two sides of shroud and 
radiation sources rack.  


Material and Methods: 


There are adjustments relation between the vertical motion of the 
radiation source, the source hoist mechanism and the horizontal straight 
motion of the product transport mechanism by pneumatic pushers to 
maintain success of operational safety.  


1. If the body (radiation source rack) is falling or projected downwards 
to store in                        side the storage pool. The vertical direction 
downwards is the positive direction, each of U, V, g and S are +ve, and 
hence. 


(1) Each of V and S increases by increasing time (t) that measured from 
the moment of falling or projection downward and also V increases 
whenever S increases from the point of falling or projecting 
downwards, inside the storage pool (the radiation source rack was 
not jam by product box). 


(2) The displacement S at any interval moment is equal to the distance 
covered during this interval. 


(3) If the body (radiation source rack) was stuck by Jammed product 
box, and the radiation source rack is prevented of falling down to 
the storage pool causing radiation accident and the main door will 
not open from outside because the radiation source was stuck and 
it is not fall to safe storage (radiation accident). 


• Every body perseveres in its state of rest or of moving uniformly 
except in so far as it is changed its state by external effect" Newton's 
first law [1, 2]. 
The law considers two states, bodies which are at rest and bodies 


which move in a uniform motion i.e. move with constant velocity in 
direction and magnitude. 


(1) Definition of a force: 
Every effect, (air pressure pushing by piston) on a body (product 


boxes) at rest or moving uniformly will change its state (the product boxes 
will move on a horizontal straight distance (step) that equal 45cm in the 
positive direction. 


(2) The body (product boxes) which is at rest or moving uniformly can 
not change its state by itself, but by force (air pressure piston) that 
must push product boxes to change its state (the law of inertia).  
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(3) The uniform motion and rest. 
Newton's first law considers the two states of rest and uniform 


motion in an equivalent situation, where the resultant of the acting forces is 
equal to zero. 


 It is the case of rest of uniform motion, the algebraic sum of the 
components of the acting forces in two perpendicular directions must vanish. 
Uniform motion of a body (product boxes on any shelve). 


∴Thus there must be a force that is acting on the body (product box) in the 
opposite direction of the force F i.e. in the opposite direction of motion of 
the body and its magnitude is equal to the magnitude of the force, that is 
called the force of resistance of the plane to the motion of the body on it. 


Denoting this force by R, therefore F = R                                     (7) 


                                                     


 


 


 


 Also the algebraic sum of the components of the acting forces in the 
perpendicular direction to the motion must vanish and hence N = W. 


Vertical uniform motion. 


 It is a body (radiation source rack) of weight (W) moves uniformly 
vertically in a liquid, (storage pool water) then the liquid (water) resists the 
motion. Let R denotes this resistance. As algebraic sum of the components 
of forces in the direction of motion must vanish thus.    


          R = W                                                                        (8) 


 


 


 


N 


W 


F R 


Source rack 


W 
Direction of 


uniform motion 


R 
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Results and Dissection:  


Calculation and analysis 


 The jamming of radiation source rack is caused when the product 
boxes were pushed by a force of the mechanical pusher toward the source 
rack. That led to radiation source assembly did not falling down to the 
shielded position inside the storage pool causing radiation accident. 


A- Jamming at lower shelves.  B- Jamming at upper shelves. 


∴ The mass of radiation source rack = 200 Kg 


High (distance) between the source rack and water surface is = 1 m. 


The storage pool depth is = 4.5 m. 


 


Before impact (normal case) 


∴ Calculation of the velocity of the source rack before impacting by the 
water surface of storage pool. 


V2 = U2 + 2gs  (Newton's laws)                                               (6) 


V2 = Zero + 2x9.8x1      


52=V∴ m/sec downwards 1 


After impact 


2
1V  = U2 – 2aS     a = 


25


2U  = 
9
20


=
5.4x2


20
  


 ∴a = 2.2 m/s2  


The acceleration is in the opposite direction  


of the source rack velocity. 


Then: the force causes the acceleration up 


towards also like the acceleration direction. 


Rack mass 


 200kg 


Water 
surface  


1m 


Level  


4.5m 
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Force cause acceleration  


= liquid "water" resistance – weight. 


∴ F = R - ma   (Newton's laws) 


From equation  (2) 


∴ 200 x 2.2 = R - 200x 9.8 


∴ R = 200 (2.2 + 9.8)  = 2400 N  


Secondly impact case. 


 The radiation source jamming  


"The stuck of radiation source rack". 


The radiation source rack falls down gradually under  


the gravity effect. 


It was jammed by the product box at distance = 0.1 m 


From its normal irradiation position. The two bodies (radiation 


source rack and product box) move down as one stuck body for small 


distance = 5 cm (before impacting and jamming). 


∴V 2
1 = U2 + 2gS                                                   (6) 


V2 = zero + 2X9.8X0.1 ∴V = 1.4  m/sec 


Source rack velocity before impact = v = 1.4 m/sec 


m1v1 + m2vx = (m1 + m2) V 


200x1.4 + 50xzero = (200+50) V    ∴ V = 1.12  m/sec 


Velocity of the two bodies after impact. 


Water 
resistance  


F 


Body 
weight 


S=0.1 


S=0 1 
200kg 


0.9m 


50kg 


Water surface  


1m 


Storage 
pool 


4.5m 


Total weight  


200+50 
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V 2
1  = U2 – 2aS     0 = (1.12)2 – 2 ax0.05 


∴a = 
( )


05.02
212.1


x
 = 12.544 m/sec  


B – jamming of radiation source rack  


and product box on upper shelve. 


Force cause acceleration =  


Reaction of jammed box-total weight. 


∴total weight = radiation rack weigh + jammed product box. 


           = 200 + 50 = 250 kg 


∴250x12.544 = Reaction R- (250x9.81) 


∴R = 5586 N = 570 Kg. 


Important: the reaction effect is more than the source rack weight 


and more than the two bodies’ weights (radiation accident).  


The source rack was stopped after impacting at a distance of 5 cm. 


• The pusher's pressure pushes the product boxes on its conveyor of 


the four conveyors which are located on the two sides of the source 


rack to bulge burst and disrupted product boxes the adjacent 


conveyor. Pushing the product boxes which are protruded towards 


the radiation source rack.  


• The overdose timer detected the jam and the source rack began to 


descend but the source rack was blocked by a product box on the 


inner conveyor which was protruding under the upper edge of the 


source rack. The product box on inner conveyor hindered the 


descent of the source rack causing the rack releasing and also fitting 
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the steel guide bars, and leading to the stuck of the radiation source 


rack. 
• The safe allowing distance between the radiation source rack and 


each shroud sides is 2.5cm, because the (horizontal) distance 
between the two vertical sides of the protective shroud is 10.0 cm, 
and the source rack's width is 5.0 cm. 


• Product box jam interferes with the movement of the source rack 
whom is prevented of falling to the safe down position inside the 
storage pool (radiation accident) .  


 


The work show a modified design of the mechanical system that 


allows t trance away any shelf of the four shelves (2 upper shelves and 2 


down) which are carried by the product boxes far away the two sides of the 


source rack. The radiation source is prevented of jamming by this modified 


design that allows to fall the source rack to its shielded position inside the 


storage pool then the main door will be opened. The jammed boxed are 


trance out side the irradiation room and the moved parts (New design) will 


be returned to its normal position  on the main shelf.  


The mechanical system will be returned to the normal irradiation 


position. Radiation source is raised to safe irradiation position by control 


panel depending on (The irradiation unit requires pneumatic facilities 


with a minimum capacity of 35.5 cubic feet per minute free volume of 


air based on free air at 7.0 atmospheres. A 7.5 hp compressor with a 


reservoir of 20 cubic feet capacity is recommended). 
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Conclusion. 


A new modify design  of the mechanical system is maintain to 


trance away any shelf of the four product shelves and far from the two sides 


of the radiation source racks and shrouds. That leads to radiation source 


assembly to safe falling down to its shielded position inside the storage pool. 


Removal and remedial action will be maintained for any jamming boxes on 


Fig. (6) Schematic diagram of 
the transport of product boxes 
on the fixed conveyor system 
before modification.  


 


Fig. (7) Show the moved part of 
mechanical system to trance the 
jammed boxes far away from the 
radiation  source system.  
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the four shelves of the mechanical system and that will be return to the 


normal irradiation production with not radiation accident.  
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 تحسين الكفاءة الديناميكية داخل وحدات التشعيع الصناعي


  4بسام وصفي خميس أبو شوشة  3محمد محمود الفوالي    2عفيفي بالل محمد كشك 1ود علي عاشورمحم


 قسم الهندسة اإلشعاعية


هيئة الطاقة الذرية –)  المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع 1  


 قسم أمان دورة الوقود


لذريةهيئة الطاقة ا -) المركز القومي لألمان النووي والرقابة اإلشعاعية2  


) األكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا 3  


 الملخص 


لقد سجلت عدة حوادث إشعاعية داخـل مختلـف الوحـدات الصـناعية لإلشـعاع الجـامي وذلـك 


نتيجة تصادم والتصاق األجسام المتحركة (حامـل المصـدر اإلشـعاعي الرأسـي والسـير الناقـل لصـناديق 


قــوى مجهولــة لــدوافع الهــواء المضــغوط لتمنــع (توقــف) قــوى الجاذبيــة المنتجــات األفقيــة) وذلــك بتــأثير 


 األرضية لحامل المصدر المشع وذلك أثناء المعالجة اإلشعاعية. 


وأدى ذلك لمنع سـقوط (نـزول) حامـل المصـدر المشـع إلـى وضـع الحمايـة اآلمنـة داخـل بئـر 


ــًا  فــي وضــع غيــر آمــن إشــعاعيًا التخــزين المــائي. وســجل توقــف (تعلــق) المصــدر المشــع كليــًا أو جزئي


 وذلك نتيجة اعتراض نظام حركة المصدر المشع. 


وفــي هــذا العمــل تــم تطبيــق التحليــل الــديناميكي لمختلــف عناصــر الحركــة للوحــدات اإلشــعاعية لتحديــد 


واتجاهات) هذه العناصر السلبية.  –وتقدير (قوى   


ذلـــك كخطـــوة لتحقيـــق وذلـــك بهـــدف منـــع التصـــادم وااللتصـــاق الخطـــر لألجســـام المتحركـــة و 


ــــة  ــــف الســــير الميكــــانيكي (المحمل ــــد يســــمع بتحريــــك أرف ــــك بتصــــميم نظــــام جدي التعــــديالت النافعــــة وذل


بالصــناديق المعطوبــة) وٕابعادهــا عــن جــانبي لــوحي الحمايــة للمصــدر المشــع وذلــك لمنــع التصــاق وعــدم 


لتخـزين اآلمــن داخــل منـع نــزول المصـدر المشــع والســماح بنزولـه بتــأثير الجاذبيــة األرضـية إلــى وضــع ا


بئر التخزين. وبالتالي فإن الباب الرئيسي للوحـدة اإلشـعاعية سـوف ُيفـتح باألسـلوب العـادي وسـوف يـتم 


الدخول وٕاخـراج الصـناديق المنبعجـة (المعطوبـة) وعـودة صـناديق المنـتج علـى السـير بعـد إعادتـه  إلـى 


 وضع التشغيل العادي لنظام المعالجة اإلشعاعية. 
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ABSTRACT 


The Nuclear Materials Authority has discovered several important uranium 
occurrences in the northern part of the eastern desert in Gabal Gattar. One 
of the most important occurrences is hosted in El-Hammamat sediments 
occurring at the northern peripheries of G. Gattar granite pluton and 
defined as GV. In this occurrence, uranium is associated with REEs. 


The present work is concerned with the recovery of uranium and REEs from 
the cured sample obtained from this local sediment of the eastern desert. 
The respective relevant optimum conditions for leaching procedures were 
determined. Under these conditions, about 98 and 66% of uranium and 
REEs have respectively become available for the organic solvent.  
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Stripping of uranium and REEs from the corresponding loaded solvent was 
also studied using1and 10 molar sulfuric acid and the respective relevant 
optimum conditions were also determined. Under these conditions, it has 
been possible to strip about 93 and 97% of uranium and REEs respectively.   


   


 الخالصة


تر شمال غرب كيلو م 40حوالي  تقع على بعدالتي وثل منطقة جبل جتار تم
واعدا لليورانيوم حيث ينتشر به العديد من المواقع (من  مامدينة الغردقة إقلي


 ) ممثلة في صخور الجرانيت األحدث ماعدا الموقع13-حتى جتار 1-جتار
الحمامات الرسوبية التي الذي يرتبط فيه تمعدن اليورانيوم مع صخور  5-جتار


تجدر اإلشارة إلى إن وتتالمس في الشمال مع صخور الجرانيت األحدث، هذا 
 النادرة مع تمعدن اليورانيوم.الترابيات هذا الموقع يتميز بمصاحبة 


 


الخام النادرة من  الترابياتيهتم العمل الحالي باستخالص كل من اليورانيوم و
 . وإلتمام هذا الغرض فقد تم دراسةالكبريتيكالمعالج(عملية التهيئه)  بحمض 


االذابه واالستخالص مثل زمن العوامل المختلفة المؤثرة على  وتحديد افضل
، كمية الحامض ثم معدل تدفق المذيب باالضافة الى التهيئة ،درجة الحرارة
. وبتطبيق هذه  الظروف فقد أمكن استخالص حوالي تركيز المذيب العضوى


النادرة. والنتزاع اليورانيوم  لترابياتامن  %66وحوالى  يوم% من اليوران98
هما فقد تم دراسة عوامل بواألرضيات النادرة من الطور العضوي المحمل 


واحد         باستخدام مثل زمن التالمس ونسبة السائل/للمذيب االنتزاع المختلفة
فقد أمكن  مض الكبريتيك. وبتطبيق هذه  العوامل المثليو عشرة موالر من حا


النادرة على  لترابيات% من محتوى اليورانيوم و99و  93انتزاع حوالي 
  .التوالي


1. INTRODUCTION 
 


Gabal Gattar area is located in the northern part of the Eastern 
Desert of Egypt (at about 40 km to the northwest of Hurghada City). In this 
area, several uranium mineralizations have been defined in the northern 
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margin of the younger granite pluton. However, one occurrence denoted as 
GV is associated with El Hammamat sediment that is outcropping at the 
northern contacts of the younger granite pluton and in which uranium is 
associated with REEs. In these mineralizations, uranium is mainly found as 
secondary minerals which are essentially represented by uranophane and 
beta uranophane  [1-3]. However, it was not possible to identify any 
minerals corresponding to uranium or REEs in the collected technological 
sample for the present work; a matter which indicates the possibility of 
their adsorption upon alternation products; namely iron oxides and/ or clay 
minerals. Analysis of uranium and REEs in the working technological sample 
was carried out by using Arzenazo III indicator at different condition [4]. 
Uranium was assay of 0.16% and total REEs of 0.117%. Major elements 
analyzed using wet chemical technique [5] involved 64.2% SiO2, 15.46% 
Al2O3 and 6.93% total iron as Fe2O3,  


The studied relevant factors affecting uranium and REEs solvent 
leaching from El Hammamat sediment GV composite occurrence involved 
the effects of converting uranium and REEs into a soluble extractable form 
by acid pugging and they included the input acid amount, the curing time 
and temperature, while those of solvent leaching included; the solvent 
concentration and its flow rate. For this purpose, a representative sample of 
the study ore material was crushed, sieved  and divided into three fractions, 
namely (+5),            (-5 +60) and (-60) mesh sizes. The first fraction was re-
crushed and sieved into the (-5 +60) and (-60) mesh size fractions. The -5 
+60 fraction would then be subjected to solvent leaching studies while that 
of -60 mesh size could be directly subjected to the classical agitation 
leaching for its uranium and REEs content followed by conventional solvent 
extraction or else properly acid pugged, cured and pelletized to suit solvent 
leaching. All the solvent leaching experiments actually were performed on 
the -5 +60 mesh size after being pugged at different conditions. During 
solvent leaching process, periodical 20 ml of the throughput volume of the 
solvent was separately collected. The collected samples were then properly 
stripped with sulfuric acid at different molarities.  
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2. EXPERIMENTAL 


2.1. Material 


2.1.1. Proper Solvent Leaching Experiments  


For solvent leaching of the studied ore material, each 
experiment was performed using 20 g portion of the powdered 
sample which was first wetted with 2 ml of water (10%) in a glass 
beaker before adding the desired amount of sulfuric acid (45 to 
270 kg/t) and the obtained reaction slurry was thoroughly mixed. 
The latter was then cured in a drying oven for different times (0.5 
up to 4h) at different curing temperatures (room~25 ◦C up to 120 
◦C). Each curied sample portion was then packed in a glass column 
of 1 cm diameter and 22 cm height. The prepared DEHPA solvent 
in kerosene was then passed through the column. The solvent 
leaching parameters have also been studied; namely the effect of 
solvent concentration (0.03 to 0.45 M) and the flow rate (0.5 to 4 
ml/min). 


 
2.1.2. U/REEs Stripping Experiments for Loaded DEHPA 


In order to have adequate DEHPA/k solvent loaded with 
uranium and REEs from GV composite sample for the stripping 
studies, the optimum pugging conditions were applied to several 
kg portion of the sample for obtaining enough loaded solvent 
sufficient for the subsequent separation steps. The cured GV 
sample was packed in glass column of 5 cm diameter and 100 cm 
height and a proper 0.15M DEHPA/k solvent was passed through 
the packed sample. Sulfuric acid of different molarities was used to 
study the REEs and uranium stripping efficiencies. The stripping 
conditions were properly studied; namely the shaking time and the 
A/O ratio.  


 
 


 


2.2. Solutions and Reagents 


- A uranium standard solution assaying 1000 mg/l solution was prepared 
by dissolving 0.1782 g of uranyl acetate   (UO2(CH3COO) 2.2H2O, BDH 
Chemicals Ltd. Poole, England) in 100 ml distilled water.   
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- An yttrium standard solution assaying 1000 mg/l was used (Riedel-
deHaen) as a reference for the REEs in terms of Y. 


- Different concentrations of di-2-ethylhexyl phosphoric acid (DEHPA) 
Mol. Wt 322.4 of Riedel-deHaen of and assaying 95% were used for 
REEs extraction after its proper dilution in Sunrise kerosene. 


 


2.3. Analytical Procedures  


        Both uranium and total REEs were analyzed in the corresponding 
aqueous phases after their proper stripping from the solvent using 
ArsenazoIII reagent under different conditions [4]. For this purpose, a 
Lambada3 UV/VIS spectrophotometer (Perkin-Elmer, USA) was used. In 
addition, uranium was also analyzed by an oxidimetric titration method 
against ammonium metavanedate in the presence of diphenylamine 
sulfonate indicator prior to titration; proper reduction of uranium was 
performed using ferrous sulfate [6].      


 


3. RESULTS AND DISCUSSION 


3.1. Results of Uranium and REEs Solvent Leaching from  


       El Hammamat Sediment GV Occurrence 


 


3.1.1. Effect of Curing Time 


In order to study the effect of curing time upon the solvent leaching 
efficiency of uranium and rare earth elements from El Hammamat sediment 
GV composite sample, a series of solvent leaching experiments was 
performed under the following fixed conditions: 20 g ore sample portion of -
5 +60 mesh size cured with an acid amount equivalent to 90 kg sulfuric 
acid/t at room temperature and using 0.15 M DEHPA concentration at 
2ml/min flow rate. The applied curing time ranged from 0.5 up to 4 hours. 
The obtained data are plotted in Figs. (1). 
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From the obtained data, it is clearly evident that increasing the acid 
curing time from 0.5 to 2 h showed a slight improvement in the uranium 
solvent leaching from 91.7 to 98.2 % and beyond which almost no 
improvement occurred. On the other hand, a perceptible improvement in 
the rare earth elements solvent leaching efficiency is clearly observed with 
increasing the curing time from 0.5 h to 3 h where the solvent leaching 
efficiency increased from about 34 to about 62% respectively. Exceeding the 
curing time to 4 h has slightly increased their leaching efficiency to 66.7 %. 
Thus while uranium in El Hammamat sediment GV composite sample was 
almost completely solvent leached at 2 h curing time, the co-solvent leached 
REEs did not exceed 54.5 %. Increasing the curing time up to 4 h, didn’t 
improve the leaching efficiency of the REEs more than 66.7 %. The later 
might be due to inefficient conversion of the REEs into a soluble form liable 
for extraction during curing or else inefficient solvent leaching conditions.  


 
    3.1.2. Effect of Curing Temperature 


In order to show the effect of the curing temperature upon uranium 
and rare earth elements solvent leaching efficiency from the working El 
Hammamat sediment GV composite sample, another series of experiments 
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Fig.(1):  Effect of curing time upon total uranium and rare  earth  elements  
solvent leaching efficiency (%) from El Hammamat sediment GV 
composite sample 
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was performed using a curing temperature ranging from room ~25 ˚C up to  
120˚C. The experiments were performed under the following fixed 
conditions: 20 g ore sample portions of -5 +60 mesh size cured with 90 kg 
sulfuric acid /t for only 0.5 h and using 0.15 M (5%) DEHPA concentration at 
2 ml/min flow rate. The fixed low curing time of 0.5 h in this series of 
experiments was to decrease possible solution evaporation. The obtained 
data are plotted in Fig. (2). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


From the obtained results, it is clearly evident that increasing the 
acid curing temperature acid not improve the uranium solvent leaching 
efficiency until 80 C and after which, a rapid decrease has been manifested. 
The case is different for the REEs whose solvent leaching efficiency increase 
by increasing the temperature from 25 to 50C, however after the latter it 
suddenly decreased from above 65% to about 50% further increasing the 
curing temperature to 120˚C, the solvent leaching efficiency of uranium and 
REEs attained only 59.4 and 27.8% respectively. Therefore, it is most 
probably that this decrease is due to excessive evaporation of the aqueous 
acid phase surrounding the treated ore at the higher used temperatures in 
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  Fig.(2): Effect of curing temperature upon total uranium and  rare earth 
elements solvent leaching  efficiency (%) from El Hammamat 
sediment GV composite sample 
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spite of using only 0.5 h as a curing time followed by strong partial 
adsorption of uranium and REEs upon some ore components. 


 
   3.1.3. Effect of Curing Input Acid Amount 


The effect of the curing input acid amount upon later uranium and 
rare earth elements solvent leaching efficiency from El Hammamat sediment 
GV composite sample was studied in the range from 45 up to 270 kg sulfuric 
acid/t. This series of experiments was performed under the following fixed 
conditions: 20 g ore sample portions of -5 +60 mesh size cured for 0.5 h at 
room temperature (~25˚C) and leached with 0.15 M DEHPA solvent at a flow 
rate of 2 ml/min. The obtained data are plotted in Figs. (3). 
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  Fig.(3): Effect of input acid amounts upon total uranium and rare earth elements 
solvent leaching efficiency (%) from El Hammamat sediment GV 
composite sample 
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The obtained data revealed that while the solvent leaching 
efficiency of uranium did not almost change by increasing the curing input 
acid amount from 45 to 90 kg H2SO4/t, that of rare earth elements was 
almost doubled (from 17.9 to 33.7% respectively) and this indicates clearly 
that a relatively excess acid amount is required for converting the rare earth 
elements into a soluble form while that required for uranium is less. By 
further increasing the input acid from 90 to 180 and 270 kg/t, the uranium 
solvent leaching efficiency was slightly decreased to 89.9  and 82.0 % 
respectively while that of the rare earth elements was seriously decreased 
to 23.4 and 22.5 % respectively. This is indeed due to the fact that DEHPA is 
an acidic extractant i.e. its extraction mechanism is via replacement of H+ by 
UO2


2+ or RE3+ cations. In otherwords, increased acid input would resist 
solvent extraction of uranium and rare earths elements.  


 


3.1.4. Effect of Solvent Flow Rate 


 In order to study the effect of solvent (DEHPA) flow rate upon 
uranium and rare earth elements solvent leaching efficiency from El 
Hammamat sediment GV composite sample, a 4th series of experiments was 
performed using various solvent flow rates ranging from 0.5 up to 4 ml/min. 
The experiments were performed under the following fixed conditions: 20 g 
ore sample portions of -5 +60 mesh size cured with 90 kg sulfuric acid/t at 
room temperature for 0.5 h curing time and using 0.15 M solvent 
concentration. The obtained data are plotted in Figs. (4). 
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 From the obtained data, it is clearly obvious that by increasing the 
solvent flow rate (decreasing contact time) from 0.5 to 2 ml/min the 
uranium solvent leaching efficiency was gradually decreased from 96.5 to 
91.7 %. By further increasing the solvent flow rate behind 2 ml/min, the 
uranium solvent leaching efficiency was sharply decreased to only half the 
latter value i.e. down to about 48.1% only;  a matter which indicates the 
vital importance of the flow rate which should be adequately slow to realize 
a sufficient contact time. On the other hand, a perceptible decrease in the 
rare earth solvent leaching efficiency was observed by increasing the solvent 
flow rate from 0.5  to 1, 2 and  4 ml/min where it was gradually decreased 
from 66.1 to 37.8 and 33.7 % and then seriously down to only 17.63 % 
respectively. The importance of a sufficient contact between uranium and 
REEs with the solvent is quite necessary for their transfer into the solvent 
phase. 


 


3.1.5. Effect of Solvent Concentration 


 In order to study the effect of solvent (DEHPA) concentration upon 
uranium and rare earth elements solvent leaching efficiency from El 
Hammamat sediment GV composite sample, a series of experiments was 
performed using various solvent concentrations (in kerosene) ranging from 
0.03 up to 0.6 M (1 to 20%). These experiments were performed under the 
following fixed conditions: 20 g ore sample portions of -5 +60 mesh size 
curried with 90 kg sulfuric acid/t at room temperature for 0.5 h as a curing 
time and using a solvent flow rate of 2 ml/min. The obtained data were 
plotted in Figs. (5). 


 


  Fig.(4): Effect of solvent flow rate upon  total uranium and rare earth elements solvent 
leaching efficiency (%) from El Hammamat sediment GV composite sample 


                


 


                      


                                  


                                  


                


 


                                       


                                       


 







 


128 
 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


From the obtained data, it was observed that increasing the solvent 
concentration from 0.03 to 0.15M (1 to 5%) increased both uranium and 
rare earth elements solvent leaching efficiencies by about 10 and 3% 
respectively. Further increasing the solvent concentration behind 5% did not 
bring any improvement in the solvent leaching efficiency of both uranium 
and rare earths elements. The apparently decreased leaching efficiency of 
the rare earth elements to about 24% at 0.45 and 0.6 M solvent 
concentration might be due to the difficulty of their stripping before 
analysis. 


 


From the above mentioned solvent leaching data about 99 and  66 
% of uranium and REEs respectively could be extracted from El Hammamat 
sediment GV composite sample using an ore ground to -5 +60 mesh size and 
cured with 90 kg sulfuric acid/t at room temperature for 2 h for uranium (> 
98%) or for 3. 4 h for the recovery of about 62-67 % of the rare earth 
elements. For these recovery data, the solvent concentration should be 0.15 
M (5%) DEHPA and its flow rate should be 2 ml/min. 
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  Fig.(5):  Effect of solvent concentration upon total uranium and   rare earth elements solvent 
leaching efficiency (%) from    El Hammamat sediment  GV composite sample 
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3.2. Uranium and REEs Stripping 


 In order to study the stripping of uranium and REEs from the 
working DEHPA solvent, a loaded solvent sample was properly prepared by 
using the previously determined solvent leaching optimum conditions. 
Uranium and REEs in this prepared loaded solvent sample were found to 
assay 4.36 and 3.20 g/l respectively for this purpose, sulfuric acid was 
chosen as a suitable stripping agent for both uranium and rare earth 
elements. Therefore, it was decided to study first their stripping behavior by 
this acid to find the possibility of their simultaneous or consecutive 
stripping. Accordingly, the prepared loaded solvent sample was subjected to 
a series of stripping experiments using different concentrations of sulfuric 
acid varying between 0.1 to 10M. In these experiments, the other relevant 
stripping factors of contact time and O/A ratio were fixed at 5 min and 1/1 
respectively and the obtained data are plotted in Fig. (6). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


From the obtained results, it is clearly obvious that 98.5 % of the 
REEs were stripped by 1 M sulfuric acid and about 93% of uranium was 
stripped by 10 M sulfuric acid concentration. Consequently, stripping of the 
REEs and uranium will be carried out sequentially, i.e. 1 M sulfuric acid for 
stripping 98.5% of the REEs (associated with about 25% of the loaded 
uranium) followed by 10 M acid to strip most of the uranium left behind. 
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Proper treatment of the obtained stripped solution would be achieved to 
completely separate uranium from the REEs. 


 
3.2.1. Rare Earths Stripping 


a. Effect of Contact Time upon REEs Stripping  


 For studying the effect of contact time upon REEs stripping from the 
prepared loaded solvent of El Hammamat sediment GV composite sample 
by 1M sulfuric acid, a series of stripping experiments was performed using a 
shaking time ranging from 0.5 up to 6 minutes by using separating funnle. In 
these experiments, the A/O ratio was fixed at 1/1. From the obtained 
results, it is clearly evident the DEHPA-extracted REEs are rapidly stripped.   


 It could thus be conclude that the 2 minute contact (shaking) time 
would be quite sufficient for stripping the REEs from the working loaded 
solvent sample. At this contact time, a stripping efficiency of 97.2% 
equivalent to a stripping coefficient of about 35 could be obtained.  


b. Effect of A/O Phase Ratio upon REEs Stripping 
     Construction of McCabe _Thiele Stripping Diagram 


 In order to study the effect of aqueous/organic phase ratio upon the 
stripping efficiency of the REEs from the loaded solvent sample of El 
Hammamat sediment GV composite sample, a series of stripping 
experiments were performed using A/O ratios ranging from 1/4 up to 4/1. 
The other stripping conditions were fixed at 1M sulfuric acid concentrations 
and 2 min contact time. The obtained data were used to construct the 
equilibrium isotherm in the McCabe_Thiele diagram (Fig. 7). The latter was 
then used to calculate the theoretical stages required for REEs stripping.    


From the constructed diagram, it is clearly obvious that in a counter 
current stripping operation, only two theoretical stages are required for the 
removal of almost all the REEs from the loaded solvent sample (3.2 g REEs/l) 
prepared by solvent leaching of El Hammamat sediment GV composite 
sample. For  
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this purpose, an operating line of a slope equivalent to an O/A ratio 
of about 3 for 2 min contact time would be used and where an aqueous strip 
solution assaying about 9 g REEs/l could be obtained. 


 


 
3.2.2. Uranium Stripping 
 From the above mentioned stripping data it is important to 
indicate that the working loaded solvent was firstly stripped with 1 
M sulfuric acid where almost all the REEs were stripped together 
with about 25 % of the loaded uranium. Accordingly, the uranium 
assay of the REEs-stripped uranium loaded solvent would be 3.27 g 
U/l. The latter would then be subjected for a second stripping 
operation using 10 M sulfuric acid to strips its uranium content. For 
this purpose, both the contact stripping time and the A/O ratio were 
studied.  
 
a. Effect of Contact Time upon Uranium Stripping 
 For studying the effect of contact time upon uranium stripping from 
the (REEs-free) uranium-loaded solvent of El Hammamat sediment GV 
composite sample, a series of experiments was performed using time 
intervals varying from 0.5 up to 6 minutes. The other conditions were fixed 
at 10M sulfuric acid concentration and at an A/O ratio of 1/1.  
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 From the obtained results, it was concluded that 3 - 4 minutes of 
shaking time would be quite sufficient for stripping about 90 - 91% of 
uranium from the loaded solvent of El Hammamat sediment GV composite 
sample. 


b. Effect of A/O Phase Ratio upon Uranium Stripping  
     Construction of McCabe_Thiele Stripping Diagram 


In order to study the effect of the aqueous/organic phase ratio upon 
uranium stripping efficiency from the (REEs-free) uranium-loaded solvent 
sample of El Hammamat sediment GV composite sample, a series of 
stripping experiments were performed using A/O ratios ranging from 1/4 up 
to 4/1. In these experiments, 10 M sulfuric acid concentration was used and 
the time was fixed at 4 min contact. The obtained data were used to 
construct the equilibrium isotherm in the McCabe_Thiele diagram (Fig. 8). 
The required number of theoretical stages that would realize this 
requirement is generally obtained by the construction of the McCabe-Thiele 
diagram (Ritcy and Ashbrook)(7).The latter was used to calculate the 
theoretical stages required for almost complete uranium stripping from the 
REEs-free uranium-loaded solvent sample of El Hammamat sediment GV 
composite sample. 
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From the constructed diagram, it is clearly obvious that an almost 
three theoretical stages are required for the removal of almost all uranium 
from the loaded solvent sample prepared from El Hammamat sediment GV 
composite sample. For this purpose, an operating line of a slope equivalent 
to an O/A ratio of about 3 for 4 min contact time would be used and where 
an aqueous strip solution assaying above 9 g U/l would be obtained. 


 


4. CONCLUSIONS 


From the obtained results of the present solvent leaching study of uranium 
and REEs from El-Hammamat sediment GV sample, it was reveled that 
successful extraction has been realized it relatively low investment cost. This 
technique was found quite suitable given the relatively low assay of both 
uranium (0.16%) and REEs (0.117%).  


 


The studied curing factors before solvent leaching involved,  90 kg sulfuric 
acid/t, 50˚C curing temperature, and 2&4 hours as curing time  for uranium 
and REEs respectively. On the other hand, optimum solvent leaching factors 
involved 0.15M DEHPA solvent concentration and using solvent flow rate 2 
ml/min, while those of the stripping process involved two stages. The first 
stage about 99% of the REEs associated with 25% of the loaded uranium was 
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stripped by using 1M H2SO4 at contact time 2 min., and aqueous/organic 
ratio of 1/1. For stripping the remaining uranium value (75%) a second stage 
was found necessary using up to 10M H2SO4 acid at contact time 4 min., and 
aqueous /organic ratio of 1/1.  
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 الماء المضغوط تقييم العمليات الناتجة في الوقود النووى الخاص بمفاعالت 


 عندالتشغيل


 


أماني إسماعيل الشنشورىاسماعيل عبد الهادى الشنشورى و   


ا لمركز القومٮلألمان النووى والرقابة اإلشعاعية  -قسم أمان دورة الوقود  


جمهورية مصر العربية -القاهرة  


 ملخص البحث


ف�ى مف�اعالت الم�اء  المس�تخدم الن�ووى وحدات الوقودالعمليات الناشئة داخل دراسة لتقييم  يقدم البحث 
. ومن المعروف أن ن�واتج االنش�طار الن�ووى تك�ون طاقته�ا  SRIM2008المضغوط باستخدام برنامج 


نه�ا عالية وكتالتها  مختلفة وحاالتها الفيزيائية متع�ددة وأنه�ا تحم�ل أكث�ر م�ن ش�حنة موجب�ة. وم�ن ث�م فإ
تتسبب فى تأين وحدات الوقود ابت�داء م�ن الس�طح حت�ى أكب�ر م�دى له�ا منتج�ة أزواج م�ن االلكترون�ات 
والفراغات الموجبة. وعندما تكون الطاق�ة الحركي�ة لن�واتج االنش�طار أق�ل م�ن الطاق�ة الالزم�ة إلزاح�ة 


ص�ادم ن�واتج االنش�طار الذرات عن أماكنها فإنها تفقد طاقتها على هيئة فونونات. هذا ويبين البحث أن ت
مع وحدات الوقود ينتج عنه أزواج من المرتجعات والفراغات الناتجة من إزاحة ال�ذرات. ونتيج�ة لفق�د 


ث�انى أكس�يد فإنه�ا تس�تقر ف�ى المس�افات البيني�ة ل�ذرات   نواتج االنش�طار والمرتجع�ات طاقته�ا الحركي�ة
ولق�د ق�دم البح�ث  .وحدات الوق�ودداخلية فى  مما يؤدى الى تولد اجهادات اليورانيوم ( الوقود النووى )


بف�رض أن اليوراني�وم المس�تخدم  وح�دات الوق�ودحسابات عن مق�دار التل�ف الن�اتج م�ن التص�ادمات م�ع 
% م�ن ث�انى أكس�يد اليوراني�وم. ه�ذا وبين�ت الدراس�ة أهمي�ة فح�ص عين�ات  4يحتوى عل�ى نس�بة اث�راء 


الغ�الف،  –اش، التف�اعالت ب�ين الوق�ود ف�االنت وحدات الوقود المش�ععة والت�ى أوض�حت أهمي�ة عملي�ات
 وكذلك خروج نواتج االنشطار الغازية.  وحدات الوقودعملية الشقوق فى 
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ABSTRACT 


 


Processes involved in the fuel of pressurized water reactors at operation 
conditions have been evaluated using SRIM-2008 program. The released 
fission products being highly energetic with different masses, different phase 
states, and carry different charges cause ionization of the fuel from the 
surface up to the maximum range with the formation of electron-hole pairs. 
When the kinetic energy falls below the displacement energy phonon 
production takes place. The collision of fission products with the fuel results 
in the creation of recoil-vacancy pairs. The recoils as well as fission fragments 
reside in interstitial positions in the structure of UO2 fuel with the result in 
increasing the internal stresses. The magnitude of the damage resulting from 
the collisions in the fuel is calculated on the bases of the fission rate of 4% 
enriched UO2. The examination of post irradiation of the fuel revealed the 
importance of the swelling, fuel-clad interaction, cracking of the pellet, and 


fission gas release. 


INTRODUCTION 


 


 Pressurized water reactors (PWRs) comprise a majority of all western 
nuclear power plants and are one of two types of light water reactor 
(LWR), the other type being boiling water reactors (BWRs) (1). In a 
PWR the primary coolant (superheated water) is pumped under high 
pressure to the reactor core, then the heated water transfers thermal 
energy to a steam generator. In contrast to a boiling water reactor, 
pressure in the primary coolant loop prevents the water from boiling 
within the reactor. All LWRs use ordinary light water as both coolant, 
neutron moderator and reflector. The most common type of nuclear 
fuel used in PWRs is heavy fissile elements that can be made to 
undergo nuclear fission chain reactions in a nuclear fission reactor. 
The fuel is composed of bundles of fuel rods containing the fuel 
material (1). The most common fissile nuclear fuels are 235U and 239Pu. 
A sintered uranium oxide ceramic is formed into pellets and inserted 
into Zircaloy tubes that are bundled together. The fuel bundles usually 
are enriched several percent in 235U (3-5 wt %) (1). Uranium oxide is 
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dried before inserting into the tubes to try to eliminate moisture in 
the ceramic fuel that can lead to corrosion and hydrogen 
embrittlement (2). The Zircaloy tubes are pressurized with helium to 
try to minimize pellet cladding interaction (PCI) which can lead to fuel 
rod failure over long periods. 


This work presents theoretical study on the processes involved in the 
fuel material during operation of pressurized water reactor. It includes 
the damage resulting from fission products, fast neutrons, swelling and 
cracking of pellet, fuel-clad interaction as well as fission gas problems. 
The defects resulting in fuel material is simulated by using SRIM-2008 
computer code (3,4). The other problems were reviewed with the help of 
our previous work and published results.    


RESULTS AND DISCUSSION 


 It is well known that when 235U absorbs thermal neutron will form 
unstable 236U compound which splits to give two fission fragments 
and 2-3 fast neutrons. The fission process is accompanied with the 
release of about 200 Mev. Fission products are released with a kinetic 
energy of about 167 Mev (5). The balance of the energy is carried out 
by fast neutrons (2 Mev), gamma rays (prompt and delayed), beta 
particles and neutrinos (5).  


The mass distribution of the fission products is represented by a 
fission yield curve, in which the percentage of the different products 
is plotted against mass number (6). Yields vary from 10-5% to about 6% 
and the range is so large that a logarithmic scale is used for the 
ordinate of the yield curve. The maximum yields lie near mass 
numbers of 95 and 139. The fission process is highly asymmetric. The 
energy of the fission products is inversely proportional to their mass 
numbers. Accordingly, the elements corresponding to maximum mass 
numbers are 95Mo42 and 139La57 and their corresponding kinetic 
energies are 99.2 Mev and 67.8 Mev respectively, while the light and 
heavy ones at the tail of the distribution curve are 72Zn30 and 160Gd64. 
Although the contribution of Zn and Gd in the damage of the fuel 
material is negligible since their released amounts are 10-4 % and 10-3 


% respectively, the importance of the lightest metal Zn lie in knowing 
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its maximum range in the fuel material since its kinetic energy is 114 
Mev (2).  


The released fission products are highly charged and can be presented 
as ionized ions accelerated to their corresponding kinetic energies. 
The released fast neutrons with energy ranging from an average 
energy of 2 Mev to the maximum 14 Mev may be presented by 
protons with kinetic energy higher than 2 and 14 Mev i.e., 3 Mev (2) 
and 17 Mev (7) respectively. These ions are used as projectiles incident 
perpendicularly on fuel target material and the corresponding 
radiation damage is simulated using the SRIM computer program. 
Since 50 ions are used in the simulation process the corresponding 
number of neutrons released from the fission process is 125 (2.5 
n/fission). The tracks of the fission products Mo and La ions as well as 
fast neutrons together with the corresponding released recoils are 
shown in Figs 1-3. Figures 1 and 2 are those for 50 95Mo and 139La ions 
accelerated to 99.2 Mev and 67.8 Mev, respectively while Fig. 3 is that 
for 125 protons accelerated to 3 Mev. The maximum longitudinal 
range of the ions resulted from fission process are 7.47, 6.17, and 
40.50 μm for Mo, La and neutrons, respectively. It is obvious from the 
results that the range increases with the decrease in the mass number 
of the elements. Neutrons being neutral particles with the lowest 
mass of one have the longest range and one expects that they pass 
through the zircaloy cladding material of the fuel rod. However, the 
thickness of the cladding material is 0.570 mm (2) (570 μm), which is 
about 14 times that of fast neutrons, indicates that all fission products 
are retained in the cladding material even the 14 Mev fission 
neutrons. However, there is a high probability that fast neutrons can 
leak out of the fuel rods and this process depends on the geometry of 
the reactor.  
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                                        0               Target Depth              15 µm  


Fig.(1): The tracks of Mo ions accelerated to 99.2 Mev 


into UO2 layer for 50 ions. 


 


 


                                           0         Target Depth            15µm 


Fig.(2): The tracks of La ions accelerated to  67.8  Mev  


 into UO2 layer for 50 ions. 


 


 


                                         0                Target Depth             50µm 


                   Fig.(3): The tracks of Protons accelerated to 3  Mev                                                                                                                
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                                    into UO2 layer  for 125 ions.  


 


 During the trip of the accelerated fission products different processes 
occur. The main process is concerned with the collision events of the 
ions and recoils with the fuel material. The collision events begin from 
the start up to the maximum range of the ions in the material. Energy 
transfer from the ions to U and O atoms takes place during the 
collision process. The energy loss varies from a maximum value during 
head-on collision to a minimum at glancing collisions (5). The energy 
loss is given to create recoil-vacancy pairs, kinetic energy of recoils, 
electron-hole pairs during the ionization process, and lastly as heat or 
phonons production. The following gives the details of the involved 
processes. 


1. Collision Events 
The total displacement target depth distribution curves for Mo, La 
and protons are shown in Figs 4-6.  Figure 4 shows that the target 
displacements for Mo ions increases slowly with the increase in target 
depth reaching 0.4 displacements / ion oA up to about 4 μm followed 
by an increasing rate till reaching a peak of 2.05 displacements /ion oA 
at the range around 7.5 μm and drops suddenly to zero at the 
maximum range of 8.45 μm. Area under the curve for Mo 
displacements gives 5.38 x 104 recoils/ion and vacancies/ion. 
Lanthanum ions show collision events higher than those of Mo ions. 
The starting slope for the increase in the distribution curve is much 
faster than that of Mo reaching a value of 1.0 recoils/ion oA at 3.866 
μm from the surface followed by a wide maximum range at 3.0 
recoils/ion oA up to 5.72 μm. An extremely fast drop in the maximum 
value to 1.0 displacements /ion oA is observed at 6.5 μm reaching the 
end of the range at 7.57 μm. Area under the curve for La ions gives 
8.93 x 104 recoils/ion and vacancies/ion. Neutrons of 2 Mev or 
protons of 3 Mev, however, show numerous and definite sharp peaks 
up to 29.0 μm range. At such range a well defined extremely sharp 
peak is observed. At further increase in target depth the value of the 







 


141 
 


collision peaks increases continuously from 5.0 x 10-5 recoils/ion oA to 
48 x 10-5 recoils/ion oA in the range 33.8 - 42.12 μm. 


 


 


 


 


                                   


 


 


                                       0                                Target Depth                 15µm 


    


 Fig.(4): Total displacements - target depth distribution curve for 


Mo  ions  with 99.2 Mev. 


 


However, the value of the number of displaced U and O atoms at 
maxima 4.8 x 10-4 is negligibly small if compared with that of Mo and 
La ions and the total value of recoils/ion are 38.0. The high values of 
the area under the curves for Mo and La ions are attributed to their 
high masses, charges and kinetic energies if compared with that of 
protons.  


 


 


 


                    0                        Target Depth               15µm 


Fig.(5): Total displacements - target depth distribution curve for 
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La  ions  with 67.8 Mev. 


 


 


 


         


                                   0                      Target Dept                      50µm 


Fig.(6): The total displacements target - depth distribution curve   for    
Protons with 3 Mev. 


2. The ionization process 
The ionization by Mo and La ions and U and O recoils are shown in 
Figs 7 and 8. It is obvious from the results that the energy loss in the 
ionization by ions is considered the main process while that resulted 
from recoils is negligible. Area under the curves of Mo and La ions 
show that  


the magnitude of energy loss in the ionization process for Mo and La 
ions amount to 95.18% and 87.71% of the total kinetic energy of both 
ions while that resulted from recoils are 2.40% and 6.44%, 
respectively. 
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Fig.(7): Ionization energy – target depth distribution curve  
for Mo ions and recoils. 


 


 


                                         0                           Target Depth                    15µm 


          Fig.(8): Ionization energy – target depth distribution curve  
for La ions and recoils.  


    


    


Although the energy lost in the ionization process is considered 
extremely high their effect in the damage in the fuel material is 
negligible. The resulted electon – hole pairs recombine and annihilate 
at the temperature of the PWR (300oC). The energy released from the 
recombination process is given as heat energy to the surrounding and 
thus reduces the internal stresses resulted from the interstitial recoils. 


3. Energy to recoils 
 


 


                               0                       Target Depth                         15µm 


Fig.(9): Energy to recoils - target depth distribution curve for Mo ions. 
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                                    0                Target Depth                    15µm 


         Fig.(10): Energy to recoils - target depth distribution curve for La ions. 


   


  Energy to recoils target – depth distribution curves for Mo and La 
ions are shown in Figs 9 and 10. The curves represent the energy 
absorbed by U and O atoms. It is obvious that the energy absorbed by 
both types of atoms from their collision with Mo ions amounts to 5.87 
Mev/ion while that absorbed from La ions is 8.25 Mev. Although the 
kinetic energy of La ions is less than that of Mo ions its absorbed 
energy by recoils is about 1.4 times higher. This can be attributed to 
the higher mass of La ions. The absorbed energy by U and O atoms is 
equivalent to 5.92% and 12.15% of the total kinetic energy of Mo and 
La ions, respectively. Moreover, it should be noticed that the position 
and amplitude of the collision resonance peaks from both ions are 
different and characterize the type of fission fragment.   


4. Phonon production 
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                               0                  Target Depth                    15µm 


Fig.(11): Phonons distribution curve for Mo ions and recoils 


 


 


 


 


 


                                 0                    Target Depth                        15µm 


Fig.(12): Phonons distribution curve for La ions and recoils 


 


Energy to phonons – target depth distribution curves for Mo and La 
ions are shown in Figs 11 and 12. It is obvious from the results that 
the energy given as phonons from the collision of recoils is extremely 
higher than that from ions. Phonon energy results from non-
displacement collisions of U and O recoils. When the energy of recoils 
is below that of the displacement energy of the target atoms (Ed = 25 
and 28 ev for U and O atoms, respectively) non-displacement 
collisions take place and the energy is lost as heat (phonons). Phonon 
production from recoils resulted from Mo and La ions were calculated 
at 2.23% and 5.43% of the total kinetic energy of both ions, 
respectively. Again the position and amplitude of phonons production 
resonance peaks from both ions are different and characterize the 
type of fission fragment.   


5. Damage resulting from fission fragments    


The number of recoils released from the collision of Mo, La, and 
neutrons with fuel material were presented in section 1 under 
collision events. The total number of displacements resulted from Mo 
ions amounted to 5.0 x 104 recoils/ion and vacancies/ion while that 
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produced from Lanthanum ions were 8.93 x 104 recoils/ion and 
vacancies/ion. The released recoils from neutrons were extremely 
small if compared with Mo or La ions. The actual number of produced 
recoils is much higher than the given values since the number of 
fission fragments resulted from the fission process is unbelievably 
high and can be given in the following section.      


The fission rate (Rf) resulting from 4% enriched UO2 pellets stacked in 
3.658 m (8) active fuel length can be calculated from the equation: 


Rf = 0.04 (Σf Φth V)            (1) 


Where, Σf, Φth and V are the macroscopic fission cross-section, the 
thermal neutron flux and the volume of UO2 in the fuel rod, 
respectively. The macroscopic fission cross-section is calculated from 
the density of UO2 (ρ), Avogadro's number (No) and the molecular 
weight of UO2 (M) as well as its microscopic fission cross-section (σf), 
respectively. Hence, Σf = (ρNo/M) σf. The following values are given 
for these parameters; ρ (10.4 g cm-3), No (6.02 x 1023 atom/mol), M 
(267 g), σf (380 b), Φth (4.5x1013 n/cm2s (8)) and V (cm3). For 0.819 (8) 
cm diameter pellet and 365.8 cm length fuel rod the volume of the 
fuel rod is 192.9 cm3. Using the above given values in equation (1) the 
Rf is calculated at 7.735 x 1016 fissions/s. For 4% enriched fuel the 
resulting fission rate is 3.1 x 1015 fissions/s. 


Since each fission process produces two fission fragments (Mo & La) 
and 2.5 neutrons the number of fission fragments produced per 
second  is 3.1 x 1015 /s for each Mo and La as well as 7.75 x 1015 /s for 
neutrons. As given above the number of recoils produced from Mo 
and La ions is 


5.377 x 104 recoils/ion and 8.93 x 104 recoils/ion, respectively. The 
corresponding value for fast neutrons is 36.2 recoils/neutron. This 
value may be considered negligible. However, the total number of 
recoils produced by the fission products per second is 1.67 x 1020 and 
2.77 x1020 for each Mo and La recoils and 2.81 x 1017 for neutrons, 
respectively. This rate of recoil production is considered very high 
from the point of view of the formation of interstitials in the UO2 
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matrix since for a reactor working time of about 1.5 years (4.73 x 107 
s) the number of interstitals becomes extremely high. For example the 
total interstitials resulting from La becomes 1.31 x 1028 recoils per fuel 
rod. The values for Mo and neutrons are 7.9 x 1027 and 1.33 x 1025, 
respectively. Because of replacement of recoiled U and O atoms 
during irradiation and annealing of part of recoils at the reactor 
operating condition, the situation in the fuel materials becomes very 
bad. 


 6. Fuel behavior and post irradiation examination (PIE) 


Materials in a high radiation environment (such as a reactor) can 
undergo unique behaviors such as swelling, and non-thermal creep. If 
there are nuclear reactions within the material (such as what happens 
in the fuel), the stoichiometry will also change slowly over time. These 
behaviors can lead to new material properties, cracking, and fission 
gas release. As the fuel is degraded or heated the more volatile fission 
products which are trapped within the uranium dioxide may become 
free (8). As the fuel expands on heating, the core of the pellet expands 
more than the rim which may lead to cracking. Because of the thermal 
stress thus formed the fuel cracks, the cracks tend to go from the 
centre to the edge in a star shaped pattern. 


The expansion of the core of the fuel pellet will result in its contact 
with the zircaloy cladding material. On prolonged irradiation time, 
reaction between the fuel and the clad will result in buckling the fuel 
rod. The distortion in the fuel rods results in blocking the cooling 
channels end consequently affects considerably the heat transfer 
system of the reactor.  


In order to better understand and control these changes in materials, 
these behaviors have to be studied. A common experiment to do this 
is post irradiation examination, in which fuel will be examined after it 
is put through reactor-like conditions. Due to the intensely radioactive 
nature of the used fuel this is done in a hot cell. A combination of 
nondestructive and destructive methods of PIE is common methods 
for testing radioactive materials (9). 
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The PIE is used to check that the fuel is both safe and effective. After 
major accidents the core (or what is left of it) is normally subject to 
PIE in order to find out what happened. In addition to the effects of 
radiation and the fission products on materials, a need to consider the 
temperature of materials in a reactor, and in particular, the fuel is 
required (10 -12). 


 


CONCLUSION 


 


The study of the processes involved in fuel material during operation 
of pressurized water reactor showed several important results. The 
fission of 4% enriched UO2 releases two fragments and 2.5 neutrons 
with high energy. Lanthanum and molybdenum fission products with 
kinetic energies 99.2 Mev and 67.8 Mev, and neutrons with 2 Mev 
collide with UO2 with the release of energetic U and O recoils. The 
ionization and phonon production processes which are responsible for 
the absorption of more than 95% and 87% of the total energy of Mo 
and La fission products are irrelevant if compared with the collision 
events since most of the energy is released as heat. In the collision 
process the ejected U and O atoms or recoils reside in interstitial 
places in the matrix of the fuel material. The calculated number of 
recoils introduced in UO2 per fuel rod at reactor working time of 1.5 
years is 7.9 x 1027, 1.31 x 1028 and 1.33 x 1025 for Mo, La, and 
neutrons, respectively. The extremely high value of recoils in the fuel 
results in the creation of considerable internal stresses, enhances 
crack formation, and causes cracking of the pellets. These processes 
as well as the release of gaseous fission products in the primary cycle 
of PWR should be considered seriousely in handling fuel materials. 
Post irradiation examination of irradiated fuel rods is a must to 
understand and avoid fuel damage resulting from fission products.       
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   اختبار مواد مفاعلفي قلب قيمة الحروجية لقضبان التحكم حساب          
 2هناء جالل   1نجيب عشوب


 مصر -القاهرة  -هيئة الطاقة الذرية  -مركز البحوث النووية  - الذرية المفاعالت شعبة 1  


 مصر -القاهرة  -جامعة عين شمس  -كلية البنات  -قسم الفيزياء   2    


 خالصة             
 


قضبان التحكم وبارمترات الحركة  تحليل أمان مفاعالت االبحاث  يشتمل علي تحديد قيمة حروجية
داءة الديناميكي. يتكون نظام االغالق االمان لمفاعالت اختبار المواد من التي يعتمد علها المفاعل ال


نطامين االول اعمدة التحكم داخل قلب المفاعل والتي تسقط داخلة بسرعة عالية. والنظام الثاني 
يتكون من اربعة غرف تحيط بقلب المفاعل وتمال بمحلول الجادلينوم في حالة فشل النظام االول. هذا 


درس االنزال الكامل لقضبان التحكم بتمثيل ثالثي االبعاد لحساب قيمة المفاعلية لتلك القضبان العمل ي
علي قلب المفاعل. كذلك دراسة قيمة المفاعلية لنظام التحكم الثاني في حالة امتالء غرفاتة بالماء. 


ض النيوتروني ايضا تم حساب بعض البارمترات النيوترونية مثل معامل القدرة القمية وتوزيع الفي
 ثالثي االبعاد اثناء ادخال واخراج قضبان التحكم.  
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 Abstract 


            Safety analysis of research reactors include a determination of control rod worths and 
kinetic parameters upon which the dynamic performance of the  reactor depends. The safety 
shutdown system of the MTR  reactor may be  consists of two systems. The first one, is core control 
rods  accomplished   through six Ag-In-Cd alloy-absorbing plates, inserted  into the core with a     
high velocity. The second one, consisting of four chambers surrounding  the core chimney which 
are filled with Gadolinium solution in case of failure the first one. The present work is extended to 
study the fully inserted control rod configuration in 3D reactor geometry and the effect of reactivity 
worth of the control rods on the fresh reactor core. The reactivity worth of the flooding the second 
shutdown system is also considered. Some neutronic parameters i.e. the 3D- neutron flux 
distribution and the change of the power peaking factor as a results of inserted and withdrawing 
the control rods were calculated.   


 
             1-Introduction 


       The MTR reactor is a multipurpose one to be utilized for 
radioisotope productions, material testing, reactor physics and 
thermal engineering research and neutron physics studies. 


     The reactor core is placed in a 4.5m diameter atmospheric 
stainless steel tank at water depth of 10m. The neutronic feedback 
coefficients are negative. The core is made up of square shaped fuel 
elements, with active length 80cm. Each fuel element is composed 19 
plates with 19.7% enriched Uranium load, the fuel clad is Aluminum. 
A coolant channel is built between adjacent fuel plates to enable 
removal delivered in fission reaction. 


     The core is built on a supporting grid having 6x5 positions available 
for placing fuel or irradiation boxes as seen in Fig. 1. The core is 
cooled by light water flowing in an upward forced flow. The neutron 
moderator is light water, while the reflectors are Beryllium and light 
water. The first shutdown system core control is accomplished 
through six Ag-In-Cd alloy-absorbing plates, which can be inserted 
into the core with a high velocity. There are two aluminum guide-
plate channels on the core grid with three-absorber plate inside each 
one, arranged in two parallel groups. The whole control absorber 
plate axial assembly consists of a stainless steel plate called the upper 
cap, the absorber plate it self, another stainless steel plate called 
lower cap,and follower rod or coupling rod. The lower cap will always 
be inserted in the core as long 
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as the absorber rod is not fully inserted, having thus some effect in 
the absorption of neutrons. The second shutdown system consisting 
of four chambers surrounding the core chimney filled with Nitrogen. 
In case of failiure of the first shutdown system, the Gadolinium 
solution is injucted in thses chambers.    


 


                   


  


 


                       Fig. 1 MTR  reactor core configuration                         
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 In the analysis of the MTR  reactor transients, the reactivity worths 
of the control rods are necessary in order to estimate reactivity 
shutdown rates upon scram. These reactivity worths were calculated 
relative to the fresh core, and the control rods are withdrawn and 
inserted and also the effect of parallel control rod pairs. [1]  


    In the present work, the fully and partially inserted control rods 
configuration in 3-dimension geometry MTR reactor core are 
calculated. Also, the two parallel central control rods, which are 
closed to the irradiation box, are put into concern to study their 
effect on the neutronic parameters such as criticality, power peaking 
factor, and neutron flux distribution through the reactor core. In the 
other side study the possible case of reactivity variation as  a result of 
flooding the second shutdowing system chambers is necessary[2]   


2-Calculation Methods: 


      To calculate the control rods worth for the MTR reactor core, 
three calculation codes were used. Started with the WIMSD4 [3] 
lattice code to generate the microscopic cross sections in five energy 
groups for fuel element material as a function of U-235 burn-up, 
control rod reflector and other structural core materials. For whole 
core calculation, the other two codes TRITON [4] and CITATION in its 
improved version CITVAP run in the environment of MTR_PC system 
were used [5,6]. Also the two diamensional diffusion code DIXY2 [7] 
was performed in calculation of the second shutdown system case.  


      Unit cell calculations were performed with WIMSD4 by adjusting 
the leakage term of DB-2 using five energy groups conduced from the 
original 69 group. The multiplate option was used to generate the 
group constants for the fuel elements, control rod and other core 
structure materials.  


      For whole core calculations, the core was modeled in a 3-D 
geometry and the above five energy groups structure was used. The 
horizontal MTR reactor core cross section at mid core height is shown 
in Fig. 1.  
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      The calculations scheme was divided to many steps started with 
core calculation without control rods insertion, which is taken as a 
reference case for all core calculations. Second calculation step is 
directed to the core calculation with completely insertions for the 
control rods. The reactivity worth of every one from the six control 
rods was also calculated. The last step of calculations was concern to 
study the effect of every two parallel control rods to the core 
reactivity. 


3-Results and Discussions:             


          The effective multiplication factors for the MTR fresh core was 
calculated at different condition, firstly with all control rods 
withdrawn and all control rods completely inserted. In the second 
stage all control rods were completely inserted and every control 
rods are withdrawn one by one. The above results of the effective 
multiplication factors against control rod positions were presented in 
table 1. The comparison between these results, which are calculated 
by two 3-D diffusion codes, observed good agreements between 
each other within a small limit.  


The control rods reactivity worth was calculated as : 


     ∆ρ  =  (Kout – Kin) / Kout Kin 


where Kout and Kin  are the effective multiplication factor for the reactor 
core with control rods fully withdrawn and fully inserted. [8]  


From the above equation the control rods reactivity worth value is 
16.95%.  


Table 1. Effective multiplication factor for MTR  reactor core at different 
control rods positions. 
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Control Rods 


Position  


Keff  


TRITON code 


Keff 


CITVAP code  


Estimated 


error ∆K/K % 


All CR out 


All CR In 


All CR in & 1out 


All CR in & 2out 


All CR in & 3out 


All CR in & 4out 


All CR in & 5out 


All CR in & 6out 


1.056860 


0.896291 


0.947018 


0.926417 


0.918154 


0.935446 


0.918764 


0.916712 


1.056802 


0.899110 


0.932060 


0.928352 


0.927433 


0.929514 


0.925325 


0.924501 


  0.006 


-0.314 


 1.600 


-0.210 


-1.011 


 0.634 


-0.714 


-0.849 


Table 2. shows the effect of every parallel control rods pairs on the core 
reactivity. The reactivity worth of first control rods pairs 1 and 4 reach to 
4.31% and second pairs 2 and 5 equal to 5.9% but the last pairs 3 and 6 reach 
to 3.81%.  From these results one can see that the most effective two parallel 
control rods on the core reactivity are control rods 2 and 5, which are located 
in the core center. 


Table 2. effective multiplication factor of every parallel two control  rods on  


the MTR reactor core. 
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Parallel 


Control Rods  


Keff 


TRITON code 


Keff 


CITVAP code 


Estimated 


error ∆K/k% 


All CR out 


CR 2&5 in 


CR 1&4 in 


CR 3&6 in 


1.056860 


0.998441 


1.009874 


1.018120 


1.056802 


0.995270 


1.010860 


1.015910 


-0.006 


 0.318 


-0.098 


 0.217 


 Fig.2 Change of power peaking factor with different situation of 


          control rods. 
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1.454 


1.534 


1.704 


1.526 


1.513 


1.584 


0.902 


0.798 


0.691 


0.867 


0.727 


0.633 


0.719 


0.598 


0.661 


1.114 


0.969 


1.149 


3BCR – 1 
6BCR - 2 7BCR – 3 


1.681 


1.926 


2.010 


1.871 


2.069 


1.998 


0.940 


0.957 


0.784 


0.827 


0.782 


0.643 


0.902 


0.843 


0.854 


0.744 


0.704 


0.779 


0.957 


1.296 


1.147 


0.921 


1.232 


1.030 


 


 


0.903 


1.099 


0.876 


0.715 


0.852 


0.719 


0.788 


0.906 


0.831 


1.638 


1.802 


1.944 


1.047 


1.071 


1.099 


0.904 


0.886 


0.745 


0.773 


0.708 


0.593 


0.674 


0.606 


0.635 


0.739 


0.676 


0.772 


8BCR – 4 9BCR – 5 10BCR – 6 
1.319 


1.257 


1.528 


0.783 


0.653 


0.786 


0.805 


0.624 


0.582 


0.753 


0.563 


0.521 


0.657 


0.490 


0.596 


1.074 


0.859 


1.105 


All CR -  OUT 


All CR  –   IN 


CR#2&5 – IN 
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Fig. 2 shows the power peaking factor in the three case with insertion 
all control rods in the reactor core, in case of all control rods out of 
core and in case of control rods 2 and 5 inserted in core. In the first 
two cases the maximum value of power peaking factor have the 
same location in the reactor core but increase slightly. But in the last 
case the location of the maximum value of power peaking factor was 
shifted toward the reactor periphery. 


    Fig. 3  3-D fast neutron flux in case of all control rods in core 


 


 


 


 


 


 


 


 Fig. 4 3-D fast neutron flux in case of all control rods out of core 
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The 3D-fast neutron flux distributions in the reactor core at different control 
rod situations were presented in figures (3-4). In these figures the effect of 
control rods on the neutron flux were clearly appears. The 3D-fast neutron 
flux distributions in the reactor core at different control rod situations were 
presented in figures (3-4). In these figures the effect of control rods on the 
neutron flux were clearly appears. 


The effect of flooding the second shutdown system chembers on the core 
reactivity for different possibility cases are illustraed in table 3. The effective 
multiplication factor Keff in the worst case which all the chambers are flooding 
1.044246 will gave excess reactivity equal to 


-1328 pcm. This value may cause operation or unavailability problem rather 
than a safety problem. 


 


Tabe.3 The reactivity worth of the different situations of  


flooding chambers  
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Water 


Chambers 


Nitrogen 


Chambers 


Keff 


 


Reactivity 


Pcm 


Excess  


reactivity 


--- 


C1+C2+C3+C4 


C1 


C2 


C3 


C4 


C1+C2 


C1+C3 


C1+C4 


C2+C4 


C3+C4 


C1+C2+C3 


C1+C2+C4 


C1+C3+C4 


C2+C3+C4 


C1+C2+C3+C4 


---- 


C2+C3+C4 


C1+C3+C4 


C1+C2+C4 


C1+C2+C3 


C3+C4 


C2+C4 


C2+C3 


C1+C3 


C1+C2 


C4 


C3 


C2 


C1 


 


1.056891 


1.044246  


1.055123 


1.056586 


1.053440 


1.052604 


1.053410 


1.050689 


1.049834 


1.051257 


1.047500 


1.049385 


1.048483 


1.045162 


1.046589         


5565 


4237 


5224 


5356 


5073 


4998 


5070 


4824 


4747 


4876 


4535 


4706 


4624 


4321 


4452 


Ref. 


-1328 


-341 


-209 


-492 


-567 


-495 


-741 


-818 


-689 


-1030 


-859 


-941 


-1244 


-1113 


 


 


 







 


161 
 


4-Conclusions: 


      Safety analysis of research reactors include a determination of 
control rod worths and kinetic parameters upon which the dynamic 
performance of the reactor depends. 


   The total reactivity worth of all control rods is about 16.95% from 
the core reactivity, which is good enough as a safety shutdown 
margin. The parallel pairs of control rods 2 and 5 have effective 
worth more than the other parallel pairs 1 and 4 and 3 and 6. The 
maximum value of power peaking factor for different control rods 
situation equal approximately 2, which is comparable with the value, 
calculated by the vendors. The flooding of some or all chambers 
compose the second shutdown chambers would not cause any safety 
problem from the neutronic point of view, but still undesirable 
because it blocks the injection the gadolinium solution in of 
emergency.   
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 الصةخال


والحاالت    Jπ T= 0+0  الطولية للحالة األرضية لألستطارة األلكترونية  عوامل التشكل تم حساب
 الأدخ ولقد أعطى .12C اةلنو  Jπ T= 2+1 (16.11 MeV)و  Jπ T= 2+0 (4.439 MeV) المحفزة 


ٍانموذج األغلفة غيرالمعتمد على حركة مركز  والمحسوبة وفق لكتلة القيمة الحقيقية لتصحيح مركز ا
عوامل التشكل  من -2pالعالية كالغالف األغلفةمساهمات  ادتز .مقبولةنتائج  TISM) (الكتلة 


فسرت المعطيات العملية  العالية وأدخالها أختزل التباين مع المعطيات العملية.الزخوم خاصة عند 
 تأثير أستقطاب القلب من خالل الشحنة الفعالة للنيوكلون.بشكل جيد عند أدخال 


Abstract 


    The longitudinal electron scattering form factors of 12C are calculated for 
the ground state with Jπ T= 0+0, and excited states with  Jπ T= 2+0 (4.439 
MeV) and Jπ T= 2+1 (16.11 MeV). The exact value of the center of mass 
correction in the translation invariant shell model (TISM) of Mihaila has been 
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included and gives reasonable results. A higher 2p-shell configuration 
enhances the form factors for high q-values and resolves many 
discrepancies with the experiments. The data are well described when the 
core polarization (CP) effects are included through effective nucleon charge.  


1. Introduction 
     A major goal in nuclear physics is to understand how nuclear binding, 


stability and structure arise from the underlying interactions between 


individual nucleons [1]. Inelastic scattering of medium energy electrons 


provides a well-understood probe of the charge, current, and magnetization 


densities which characterize nuclear excitations. In light nuclei, where the 


plane-wave Born approximation is quite accurate, provided a simple 


correction to the momentum transfer ( effqq → ) for Coulomb distortion is 


made, the connection between the measured form factors and transitions 


densities are direct and is simply expressed as a Bessel transform [2]. 


    Youngblood et. al. [3] studied the excitation region in 12C from 7MeV< 


Ex<60 MeV with inelastic scattering of 240MeV α  particles at small angles 


including 0 angle where E0 strength is enhanced. The strengths of known 0+ 


states at Ex=7.655MeV and Ex =10.3MeV were obtained and E0 strength was 


observed to be distributed between Ex=14MeV and Ex =30MeV with a 


centroid of 21.5 ± 0.4MeV and an rms width of 3.1 ± 0.2 MeV containing 


14.5 ± 4.0% of the isoscalar E0 energy-weighted sum rule. Radhi et. al. [4] 


studied the core polarization (CP) effects on the longitudinal form factors of 


1p-shell nuclei. The modified surface-delta interaction (MSDI) was adopted 


as a residual interaction. Their results were described the data very well in 


both the transition strengths and momentum transfer dependence. 


Lukyanov et. al. [5] calculated the elastic form factor of 12C in the plane-


wave Born approximation and also by accounting for distortions of electron 


waves in the nuclear coulomb field both within the high-energy 


approximation and by numerical solving of the Dirac equation. The nuclear 


wave function includes peculiarities associated with the alpha-clusterization 
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and short – range correlation of nucleons. Taqi et. al. [6] studied the 


longitudinal form factors of the low-lying, T=0, particle-hole states of 16O,12C 


and 40Ca were studied in the framework of Random Phase Approximation 


(RPA). The basis of single particle states is considered to include 0s,0p,1s-0d 


and 0f-1p. The Hamiltonian is diagonalized in the presence of Michigan 


three-rang Yakawa (M3Y) interaction and compared with their previous 


results depend on Modified Surface Dalta Interaction MSDI interaction. 


Effective charges were used to account for the core polarization effect. 


     In the present work the effect of the center-of-mass correction on the 


longitudinal form factors is investigated. The exact center-of-mass 


correction (c.m.) of Mihaila and Heisenberg [7] has been adopted to 


generate the longitudinal form factors in the Born approximation picture. 


The two-body interaction of Cohen and Kurath[8] is used to generate the p-


shell wave functions. The core polarization effects are included in the 


calculations through effective charge. 


2. Theory 


     The longitudinal form factor for a given multipolarity J and momentum 


transfer q is expressed as [9]: 
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the center of mass correction [10, 11]. The reduced matrix elements of the 


longitudinal electron scattering operator coulT̂ is expressed as a sum of the 


one body density matrix (OBDM) ),( βαχ TJ
JJ fi


times the single-particle 


matrix elements and given by: 







 


165 
 


    βαβαχ
βα


coul
J


TJ
JJi


coul
Jf TJTJ


fi



),(∑=            (2.2) 


      where α  and β label single-particle states (isospin is included) for the 


model space. The structure factor ),( βαχ TJ
JJ fi


is obtained from the work of 


Cohen-Kurath [8]. 


    The exact value of the center of mass correction )(qFexa



 in the 


translation invariant shell model (TISM) is given by [7]:- 


)()()( int.. qFqFqF mcexa



= ,                                                       (2.3) 


where intF  is for the internal motion, a many-body expansion approach of 


Mihaila and Heisenberg which is given in Ref.[7] is adopted to calculated 


intF . 


Equation (2.1) becomes:- 
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   When the 1p-shell model space is extended to include the 2p-shell model 


space, the wave functions of the initial ( i ) and final ( f ) states are written 


as: 


)2(1)1( 2 pipii δδ −+=                                             (2.5) 


)2(1)1( 2 pfpff γγ −+=                                            (2.6) 
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Where δ  and γ  are mixing parameters. Since the C-K interaction depends 


on the angular parts only, the same OBDM is used for both 1p and 2p shells. 


The reduced transition probability is given by [12]:        


      [ ] 2
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22
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=
π
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  where
c


Ekq x



== . 


3. Results and Discussion 


3.1 The Ground State (0+0) 


       The calculated form factors for the ground state ( =TJ π 0+0) with size 


parameter brms=1.64fm and with the exact value of the center of mass 


correction is shown in Fig.(1) (solid curve). The results without the exact 


value of the c.m. correction are denoted by dashed curve. Bare nucleon 


charges are used in 1p-shell model space. 


      The 1p-shell results with and without the exact value of the c.m. 


correction (solid and dashed curves respectively), overestimate the 


experimental data of Ref. [13] (circles). The diffraction minimum of C0 


multipole is located at q ~1.5 fm-1.  


      The inclusion of the core-polarization effects (with ep=0.9e and 


en=0.09e), and the admixture of the 2p-shell with ( 998.0−== γα ) using the 


exact value of the c.m. correction, are shown in Fig.(2) (solid curve). The 


results reproduces the observable diffraction minimum as well as the 


experimental data for all regions of momentum transfer except at 1.6 < q < 


2.4 fm-1where the data are underestimated. 
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3.2 The 4.439 MeV (2+0) State 


            The longitudinal form factors of the transition to the 2+0 (4.439 MeV) 


state is purely isoscalar. The calculated longitudinal C2 form factors with 


bare nucleon charges are shown in Fig.(3). The 1p-shell results with and 


without the exact value of the c.m. correction (solid and dashed curves 


respectively), are underestimating the experimental data of Flanz et.al.[14] 


(circles)at all momentum transfer regions.  


 


Fig.(1) The longitudinal form 
factors for (0+0) state in 12C 
calculated in 1p-shell model 
space only. The results 
calculated with exact value of 
c.m. correction (solid curve) 
and without the exact value 
of c.m. correction (dashed 
curve). The experimental data 


    
 


 


Fig.(2) The longitudinal 
form factors for (0+0) state 
in 12C calculated with 
(1p+*corr). The present 
results with exact value of 
c.m. correction (solid 
curves) are compared with 
the experimental data of 
Ref.[13]. 


*corr. ⇒ brief of 
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The core-polarization effects, with effective charge (ep=1.35e and en=0.2e) 


and 2p-shell mixture ( 995.0−== γα ) using the exact value of the c.m. 


correction, are shown in Fig.(4) (solid curve).  The present results can predict 


the magnitude of the measured form factor clearly for all regions of 


momentum transfer. The B(C2) value of this transition is  (46.58e2.fm4) and 


it shows a good agreement with the measured value (38.81 ±  2.1 5e2.fm4) 


[14].  


 


 


Fig.(3) The longitudinal form 
factors for (2+0) state in 12C 
calculated in 1p-shell model 
space only. The results calculated 
with exact value of c.m. 
correction (solid curve) and 
without the exact value of c.m. 
correction (dashed curve). The 
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Fig.(4) The longitudinal form 
factors for (0+0) state in 12C 
calculated with (1p+*corr). The 
present results with exact value of 
c.m. correction (solid curves) are 
compared with the experimental 
data of Ref.[14]. 
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3.3 The 16.11 MeV (2+1) State 


         The isovector transition to 2+1 (16.66 MeV) state is dominated by C2 


multipole. The longitudinal C2 form factors with free nucleon charges are 


shown in Fig.(5). The 1p-shell model space results with and without exact 


value of the c.m. correction (solid and dashed curves respectively) are 


overestimated the experimental data of Tiator et.al.[15](circles) over all 


regions of momentum transfer.  


      The inclusion of core-polarization effects (with ep=1.0e and en=0.45e), 


and 2p-shell admixture (with 99.0−== γα ) are shown in Fig.(6)(solid 


curve). The present results are predicted the magnitude of the measured 


form factor very well at q<1.8 fm-1 and underestimated for the other 


regions. Another contribution from higher configuration may  be reproduce 


the high q-data. The predicted value of reduced transition probability B(C2) 


in this calculation is (1.336 e2.fm4). 
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4. Conclusions 


• The 1p shell model which describes the static properties is less 


successful to describe the C2 transition rates and form factors. 


• For all transitions (Co and C2), the inclusion of effective 


charges is essential in both transition rate and   q-dependence. 


• The inclusion of the exact value of the c.m. correction has a 


remarkable role on B (C2) value and minor role on q-


dependence. 


• For the isovector transition (Fig. 6), the high q- data is still 


underestimated, as a future work, the contribution from higher 


configurations can be included to exclude the disagreement of 


calculations with the experimental data. 
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ministRy of since and technology  p.o box 765 baghdad 
iRaq 


الصفراءفي إنتاجية الذرة تأثير مخلفات المجاري المعالجة باإلشعاع   


خواص التربةبعض و  


      مهدي صالح الربيعي     عزام حمودي خلف الحديثي      إلهام عبد الملك حسون
احمد محي رزوقي                   ابراهيم بكري عبد الرزاق  


 العراق   -بغداد  -765ص.ب  –البيئة والمياه تكنولوجيا بحوث ودائرة  –وزارة العلوم والتكنولوجيا 
 صةالخال


تناولت هذه الدراسة تأثير مخلفات المجاري على بعض خـواص التربـة وانتـاج الـذرة الصـفراء  


. طبقـــت التجربـــة فـــي محطـــة تجـــارب التويثـــة التـــابع لمنظمـــة الطاقـــة الذريـــة باســـتخدام تصـــميم  حقليـــاً 


 جــرع مــن ةالقطاعــات العشــوائية الكاملــة بثالثــة مكــررات . جففــت مخلفــات المجــاري ثــم عرضــت ألربعــ


لكــل جرعــة .  1-طن.دونــم 15واضــيفت بواقــع  كيلــو غــراي)  0 , 2 , 6 ,10( اشــعة كامــا وهــي


( بـدون  ومعاملة المقارنـة 1-). دونمNكغم  P2O5  +80كغم  50( معاملة السماد المعدني استخدمت


بشــكل خطــوط المســافة بــين خــط  (عــروة خريفيــة ). زرعــت بــذور الــذرة الصــفراء  مخلفــات أو أســمدة )


سم وتمت عملية الحصاد بقطع النباتـات مـن فـوق سـطح  25سم والمسافة بين جورة واخرى  75واخر 


 التربة مباشرة .


في معدل الوزن الجاف للنبات ووزن العرنوص الواحـد  معنوية اظهرت نتائج البحث حصول زيادة     


ـــاجووزن الحبـــوب  ـــات المجـــاري العـــرانيص كـــل مـــن  وٕانت ـــع معـــامالت مخلف ـــد جمي مقارنـــة والحبـــوب عن


فــي قــيم درجــة التوصــيل الكهربــائي معنويــة بمعــاملتي المقارنــة والســماد المعــدني . كمــا حصــلت زيــادة 


ـــة  ـــع معـــامالت مخلفـــات المجـــاري مقارن ـــة المشـــبعة عنـــد جمي ودرجـــة التفاعـــل لمســـتخلص عجينـــة الترب


ــــادة  ــــة والســــماد المعــــدني . وكــــذلك حصــــلت زي ــــة بمعــــاملتي المقارن ــــي نســــبة المــــادة العضــــمعنوي وية ف


فـي التربـة عنـد جميـع معـامالت مخلفـات المجـاري مقارنـة بمعـاملتي  الميسروالنتروجين الكلي والفسفور 


ـــه تـــأثير فعـــال علـــى  المقارنـــة والســـماد المعـــدني . وقـــد بينـــت الدراســـة بـــان تشـــعيع مخلفـــات المجـــاري ل


    المسببات المرضية في المخلفات ولكنه لم يؤثر في خواص التربة الكيميائية .


Abstract 
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   This study deals the effect of  sewage sludge on some soil 
properties and corn field production . The experiment was 
conducted in Altwetha station belongs to Iraq Atomic Energy Agency 
using randomize complete block design ( RCBD ) with three 
replicates . The sewage was dried and exposed to four dosages of 
Gama ray ( 0 , 2 , 6 , 10 )  kilo gray then add in 15 T.Donm-1  for each 
dosage . Mineral fertilizer treatment was added at rate of ( 50 kg 
P2O5 + 80 kg N ).Donm-1 and the control treatment was included . 
Seeds were planted on lines ( Autumn season )  with 75cm distance 
between lines and 25cm between plants. Above ground plant parts 
were harvested at maturity stage. The results showed an increase in 
plant dry weight , weight of seeds for the all of  sewage sludge 
treatments as compared with the control and the treatment of 
mineral fertilizer . There is a little increment in electrical conductivity 
and pH values for all of sewage sludge treatments as compared with 
control and the mineral fertilizer treatment . There is a high 
increment in organic matter content, total N and  available P in soil 
for all of sewage sludge treatments as compared with control and 
mineral fertilizer treatment . The study explain that radiation of 
sewage sludge affect the pathogenic bacteria in sludge but not the 
soil chemical properties .                     


 


 


 


 


  المقدمة


تعتبر عملية التخلص من مخلفات المجاري من إحدى المشاكل الرئيسية التي تعاني منها معظم      


البلدان وخاصة المتقدمة منها وذلك نتيجة للتوسع الكبير الحاصل في المدن واكدت معظم الدراسات 


بعد معاملتها بان احسن طريقة للتخلص من مخلفات المجاري هو ردمها على االراضي الزراعية 


معاملة خاصة للتخلص منها بصورة اقتصادية وصحية ، ووضعت االجراءات والتطبيقات التي يجب 
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يها والحدود الحرجة لمختلف المكونات التي يجب ان ال تزيد عنها عند اضافة هذه المخلفات نتب


 ).4 , 3 , 2 , 1لألراضي الزراعية (


ستخدام مخلفات المجاري كاسمدة للكثير من المحاصيل واشارت العديد من الدراسات الى اهمية ا   


الزراعية ألحتوائها على كميات كبيرة من النتروجين والفسفور والمغذيات الصغرى التي تجعل منها 


قيمة اقتصادية وزراعية . كما اكدت هذه الدراسات الى ضرورة االنتباه الى المخاطر التي  تاسمدة ذا


للتربة نتيجة دخولها في تكوين سالسل غذائية ضارة للحيوان واالنسان تنجم عن اضافة تلك المخلفات 


عند اضافتها بمستويات تؤدي الى تجمع بعض العناصر الصغرى في النبات بتراكيز ضارة وبالتالي 


 . ( 7 , 6 , 5)االنسان مثل الكادميوم والنحاس والمولبيدنيوم والنيكل والزنك تنتقل إلى 


للعناصر الغذائية سواء للنبات او للحيوان فان  هاماً  ن هذه المخلفات مصدراً الرغم من كو وعلى       


للعديد من االمراض لألنسان  مخلفات الصرف الصحي الخام (غير المعالجة) يمكن ان تكون مصدراً 


 قد استخدمت طرق تقليدية عديدة في معالجة مخلفات المجاري غير انها جميعاً و .  والحيوان معاً 


وغير عملية للتخلص من المجهريات المسببة لألمراض الموجودة في المخلفات ، مما ليست كافية 


دعا الى التفكير في استخدام المعالجة باشعة كاما في هذا المجال. فاجريت العديد من البحوث 


والدراسات في العالم التي اظهرت ان معالجة المخلفات المجففة باإلشعاع تمثل الطريقة االكثر كفاءة 


تصادية للتخلص من المجهريات المسببة لألمراض . وقد اختبرت الدراسات العلمية الحديثة التأثير واق


القاتل للتشعيع على انواع مختلفة من المجهريات البرازية فاظهرت نتائج احدى تلك الدراسات في عام 


ت كافية لخفض كيلوغراي من اشعة كاما كان 6بوالية فلوريدا االمريكية . ان جرعة مقدارها  1996


عدة خاليا / غرام من المخلفات الجافة . وامكن القضاء  إلى 105×  6اعداد المجهريات الكلية من 


على بكتريا القولون والبكتريا السبحية وبكتريا ايروموناس هيدروفيال باستخدام اشعة كاما بالجرعات 


تشعيع المخلفات باشعة كاما لم  ) كيلوغراي على التوالي . كما بينت هذه الدراسات ان عملية1,4,2(


تغير من الطبيعة الكيميائية للمخلفات . ولكن التغيير الوحيد المالحظ كان في الحد من خطر األحياء 


الحد من مشكلة بذور األدغال التي  إلىضافة المجهرية المسببة لألمراض في هذه المخلفات باإل


لقتل معظم البكتريا  بان الجرعة المناسبة )  10(  عباس والعاني . وذكر ) 9 , 8 تتواجد فيها (


 ميكاراد .  1.5مخلفات المجاري بـ المعدية في 


الذرة الصفراء  يةوانتاجنمو اجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير مخلفات المجاري المعالجة باألشعاع في  


مستخلص عجينة وبعض خواص التربة الكيميائية والتي شملت التوصيلية الكهربائية ودرجة التفاعل ل
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التربة المشبعة والمادة العضوية والنتروجين الكلي والفوسفور الميسر في التربة مقارنة بالسماد التجاري 


 ومخلفات المجاري غير المشععة . وكذلك لمعرفة تأثير اإلشعاع على المجهريات الممرضة . 


 المواد وطرائق البحث
التربة  ئتيالتابع لمنظمة الطاقة الذرية . حيث هُ  تم اختيار مكان التجربة في حقل التويثة      


حراثتها وتسويتها . جمعت مخلفات المجاري المستعملة في هذه الدراسة من احواض بللزراعة وذلك 


وطحنت ومررت من منخل قطر  بطريقة عشوائية وجففت هوائياً في محطة مجاري الرستمية التجفيف 


يبين بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية  1والجدول  وأخذت نماذج لغرض التحليل (4mm)فتحاته 


ألشعة كاما باربع مستويات  مخلفات المجاري ضتعرّ  ومخلفات المجاري المستعملة للدراسة .للتربة 


 15واضيفت بواقع   Gama beam660باستخدام جهاز  ) كيلوغراي 0 ,2 ,6 ,10وهي (


توى واحد للسماد المعدني وهو عبارة عن خليط لجميع مستويات االشعاع وقد استعمل مس 1-طن.دونم


/ دونم  N) كغم 80/ دونم + ( P2O5) كغم 50من السماد الفوسفاتي والنتروجين وبمقدار (


(بدفعتين) استعمل سماد السوبر فوسفات الثالثي كمصدر للسماد الفوسفاتي واليوريا كمصدر للسماد 


دون مخلفات او اسمدة) وبذلك اصبح مجموع النتروجيني . وكذلك استعملت معاملة المقارنة (ب


بثالثة  RCBDاستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ب .حللت النتائج احصائيا المعامالت ستة 


( عروة خريفية . زرعت بذور الذرة الصفراء صنف ربيع  ) 1980حسب (الراوي وخلف اهللا  مكررات


م والمسافة  3×  2لوحدة التجريبية (اللوح) بشكل خطوط في االلواح مساحة ا 2002/7/15في ) 


) سم ، ووضعت في كل جورة ثالث بذور 25) سم والمسافة بين جورة واخرى (75بين خط واخر (


وبعد االنبات خفت الى نبات واحد في كل جورة واستمرت عمليات الخدمة لحين انتهاء التجربة . 


يوم  105بعد مرور نبات وبعد انتهاء التجربة ) يوم وحسب احتياج ال8-7كل ( ورويت النباتات سيحاً 


حصدت النباتات بقطع االجزاء الخضرية من فوق سطح التربة مباشرة حيث اخذت عشرة نباتات 


بصورة عشوائية من الخطين الوسطين للمعاملة الواحدة داخل المكرر الواحد وهكذا للمكررات االخرى 


اتات والعرانيص في الفرن الكهربائي وعلى درجة . فصلت عرانيص الذرة عن السيقان ثم جففت النب


ساعة ثم اخذ الوزن الجاف للنبات الواحد والعرنوص الواحد . فصلت حبوب  72لمدة  °م 60حرارة 


وتم حساب الوزن الجاف للحبوب في العرنوص الواحد . واخذت نماذج تربة  الذرة من العرانيص يدوياً 


،  لجميع المعامالت ألجراء التحاليل الكيميائية المطلوبةونماذج من اوراق وحبوب الذرة الصفراء 


) اسبوع لتقدير اعداد بكتريا  2 ,4 ,8 ,12 ,15وكذلك أخذت نماذج للتربة خالل الفترات الزمنية ( 


القولون الكلي ، كما قدر في مستخلص عجينة التربة المشبعة كل من التوصيل الكهربائي باستخدام 
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أما المادة  pH meter، ودرجة تفاعل التربة باستخدام جهاز  Electrical conductivityجهاز 


( األكسدة الرطبة ) باستخدام كاشف  Walkely and Blackالعضوية فقد قدرت تبعا لطريقة  


phenanthroline .  ) قدر النايتروجين الكلي باستخدام جهاز كلدال kjeldahl وقدر . (


) محلول 20) إلى (1رج معلق التربة المحضر بنسبة (الفوسفور الميسر بطريقة اولسن وذلك ب


NaHCO3 0.5  ) موالرpH=8.5  لمدة نصف ساعة وبعد الترشيح تم تقدير الفوسفور الميسر (


بالطريقة اللونية . ثم تقدير اعداد بكتريا القولون في التربة باستخدام وسط أكار مستخلص التربة ( 


soil extract agar  اردة في كتاب  ( ) وحسب الطريقة الوAmerican Public Health 


Association  . ( 


 


 . بعض الخواص المهمة لكل من التربة ومخلفات المجاري المستخدمة في البحث1جدول 


 مخلفات مجاري التربة الخاصية


 --- مزيجة طينة النسجة 


)1-الطين (غم.كغم  376 --- 


)1-الغرين (غم.كغم  380 --- 


)1-الرمل (غم.كغم  244 --- 


) 1-التوصيل الكهربائي (ديسسمنز.م  3.2 4.2* 


 pH  7.42 6.5الدالة الحامضية 


 االيونات الذائبة


ة)1-(ملغم.لتر   


 Ca+2   366 334 


 Mg+2 107 330 


 Na+ 257 4.8 


 Cl- 311 599 


1HCO3
- 277 402 


)1-الكلس (غم.كغم  300 165 


)1-المادة العضوية (غم.كغم  10.8 240 


)1-لنتروجين الكلي (غم.كغما  0.54 12 
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)1-البوتاسيوم الكلي (غم.كغم  --- 6.0 


)1-الفسفور الكلي (غم.كغم  --- 15.5 


)1-البوتاسيوم الميسر (ملغم.كغم  292.5 --- 


)1-الفسفور الميسر (ملغم.كغم  8.5 --- 


–النترات  )1-نتروجين (ملغم.كغم  18.5 141.7 


)1-نتروجين (ملغم.كغم-االمونيوم  12.0 1498.0 


العناصر الصغرى 


المستخلصة بالـ 


DTPA -(ملغم.كغم 


1(  


Cu 3.9 9.5 


Zn 12.2 312 


Mn 54.7 42 


Fe 13.0 211 


Pb 3.5 90 


Cd 0.2 0.21 


Ni --- 6.46 


CO --- 0.336 


) 1-بكتريا االقولون الكلي (بكتريا.غم  --- 95 


  


الـتم تقدير *  EC   5:1 المخلفاتفي مستخلص  .  


 


  


 


  


جدول              2 . . تأثير مخلفات المجاري على حاصل الذرة الصفراء  


 املعاملة
الوزن اجلاف 
 للنبات(غم)


وزن العرنوص 
 الواحد(غم)


وزن حبوب 
 العرنوص(غم)


 دومن)طن/ (نتاجيةاإل


 احلبوب العرانيص


Cont 100.9 99.5 77.8 1.485 1.15 
S0 138.4 179.2 140.7 2.68 2.25 
S1 134.4 187.3 148.3 2.80 2.22 
S2 137.3 183.6 145.3 2.74 2.17 
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S3 145.0 190.3 157.6 2.85 2.35 
N+P 122.3 140.7 112.7 2.1 1.68 


LS
D 


0.05 9.33 10.75 17.8 0.83 1.40 
0.01 15.20 6.93 22.5 1.72 2.95 


 حيث ان:
Cont . معاملة المقارنة : 


S0 جاري غير المشععة .: معاملة مخلفات الم 
S1 كيلوغراي . 2: معاملة مخلفات المجاري مشععة بـ 
S2 كيلوغراي . 6: معاملة مخلفات المجاري مشععة بـ 
S3 كيلوغراي . 10: معاملة مخلفات المجاري مشععة بـ 


N+P . معاملة السماد المعدني : 
 


 ية للتربة.تأثير مخلفات المجاري على بعض الخواص الكيميائ 3.جدول          


 املعاملة
التوصيل 
 الكهربائي


 م/مينزيسديس


 درجة التفاعل
pH 


-املادة العضوية (غم.كغم


1( 
النرتوجني الكلي 


 )1-(غم.كغم
الفسفور امليسر 


 )1-(غم.كغم


Cont 2.67 7.40 10.0 0.53 7.6 
S0 4.13 7.55 13.5 0.70 19.2 
S1 4.95 7.60 14.0 0.72 21.0 
S2 4.72 7.61 14.0 0.71 19.8 
S3 4.99 7.59 13.8 0.75 20.0 


N+P 2.96 7.32 9.0 0.57 12.1 


LSD 0.05 1.13 0.14 3.40 0.08 4.4 
0.01 2.32 0.28 7.10 0.23 14.0 


 
 النتائج والمناقشة


 تأثير اضافة مخلفات المجاري على نمو وانتاج الذرة الصفراء-أ
الوزن الجاف للنبات  ) تأثير مخلفات المجاري على معدل2نالحظ في جدول ( 


الواحد ووزن العرنوص الواحد ووزن حبوب العرنوص وانتاج كل من العرانيص والحبوب 
على التوالي . حيث يتضح حصول زيادة معنوية في جميع مؤشرات انتاج الذرة الصفراء عند 


) كيلوغراي مقارنة بمعاملة 10،  6،  2، 0جميع معامالت مخلفات المجاري المشععة (
بين معامالت  رنة ومعاملة السماد المعدني ، بينما لم تكن هنالك زيادة مهمة احصائياً المقا


المخلفات المشععة . كذلك اعطت معاملة السماد المعدني زيادة معنوية في جميع مؤشرات 
االنتاج مقارنة بمعاملة المقارنة . وتتفق هذه النتائج مع نتائج الباحثين الذين حصلوا على زيادة 


ة في جميع مؤشرات انتاج الذرة الصفراء نتيجة اضافة مستويات مختلفة من مخلفات معنوي
مقارنة بمعاملتي المقارنة والسماد المعدني  1-) طن.دونم20،  15 ، 10،  5( المجاري وهي 


)1 , 11  (. 
 ب. تأثير اضافة مخلفات المجاري على بعض خواص التربة الكيميائية


  (EC)التوصيل الكهربائي  -1  
) ان قيمة التوصيل الكهربائي لمستخلص عجينة التربة 3( يتضح من الجدول 


       في نهاية فصل النمو الى تاقد انخفضلمعاملتي المقارنة والسماد المعدني  المشبعة
 1-ديسيسمنز.م 3.2، بعد ان كانت في بداية التجربة على التوالي 1-) ديسيسمنز.م2.67-2.96(


حيث  (12)ات الغسل بواسطة مياه الري . وهذه النتيجة تتفق مع ما وجده . وهذا قد يعود لعملي
الحظ انخفاض قيم التوصيل الكهربائي في نهاية فصل النمو الى المستوى الذي تستطيع معظم 


النباتات ان تتحمله . واعزى ذلك الى عملية الغسل بواسطة مياه الري . كما يتضح من 
ربائي لمستخلص عجينة التربة المشبعة لعينات التربة عند ) ان قيم التوصيل الكه3الجدول (


جميع المعامالت تقع تحت صنف التربة غير الملحية حيث تراوحت قيم التوصيل الكهربائي 
معنوية . ومع ذلك ادت اضافة مخلفات المجاري الى زيادة  1-) ديسيسمنز.م4.99-2.67بين (
ألرتفاع  وهذا متوقع نظراً رنة والسماد المعدني عما في معملة المقاقيم التوصيل الكهربائي في 
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) من 5:1محتوى المخلفات من االمالح حيث وصلت قيمة التوصيل الكهربائي في مستخلص (
 ) . 1) ديسيسمنز (جدول 4.2تلك المخلفات الى (


) ومع ذلك يجب االهتمام بالمحتوى  12 , 11 , 1 وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده كل من (    
على زيادة )   13 , 5(  يائي ومعدل االضافة لمخلفات المجاري حيث حصل كل منالكيم


ملوحة التربة الى المستوى الذي ادى الى انخفاض االنتاج نتيجة اضافة مستويات مختلفة من 
 مخلفات المجاري .


  pHدرجة التفاعل  -2
لتربة المزيجة درجة تفاعل ا إن) 3و 1يتضح من النتائج الموضحة في الجدولين (       


تربة  إنها) أي 7.61-7.40الطينية قبل اجراء التجربة وبعد انتهائها كانت محصورة بين (
في قيم درجة تفاعل التربة لجميع  معنوية. وقد حصلت زيادة  (14)متوسطة القاعدية 


معامالت مخلفات المجاري مقارنة بمعاملتي المقارنة والسماد المعدني . وقد تعزى هذه 
) 3ة ألحتواء المخلفات على كميات مرتفعة من كاربونات الكالسيوم . كما يبين الجدول (الزياد


بان هنالك انخفاض بسيط في درجة تفاعل التربة نتيجة اضافة السماد المعدني وهذا ربما يعود 
 للتأثير الحامضي لهذا السماد .


من اضافة ومع ذلك فقد بقيت التربة في مدى الترب متوسطة القاعدية بالرغم  
 (Buffering Capacity)المعامالت المختلفة وهذا يرجع الى زيادة السعة التنظيمية للتربة 


 ألحتوائها على نسبة عالية من كاربونات الكالسيوم .
 المادة العضوية-3
في نسبة المادة العضوية في التربة عند  معنوية) بان هناك زيادة 3يتضح من الجدول (   


ات المجاري مقارنة بمعاملتي المقارنة والسماد المعدني ويعود سبب جميع مستويات مخلف
للمادة العضوية . وتتفق هذه  مهماً  الزيادة في نسبة المادة العضوية الى كون المخلفات مصدراً 


جوهرية في نسبة المادة العضوية  ) ولم تكن هنالك فروقاً  12 , 11 , 1 النتيجة مع كل من (
 جاري المشععة .بين مستويات مخلفات الم


 )الميسرالعناصر الرئيسية (النتروجين الكلي والفسفور  -4
 الميسرفي كمية النتروجين الكلي والفسفور  معنوية) بان هناك زيادة 3يتضح من الجدول (   


في التربة عند جميع مستويات مخلفات المجاري مقارنة بمعاملتي المقارنة والسماد المعدني 
ى زيادة محتوى المخلفات من هذين العنصرين الضروريان لنمو النبات وتعود هذه الزيادة ال


وكذلك لدور هذه المخلفات في زيادة نسبة المادة العضوية وتحرير النتروجين الموجود فيها . 
 مخلفات المجاري .التشعيع لولم تكن هناك فروق جوهرية بين مستويات 


 المرضية. تأثير مخلفات المجاري المشععة على المسببات جـ
لتقدير درجة تلوث مخلفات المجاري  جيداً  اعتبر المجموع الكلي لبكتريا القولون دليالً    


لصعوبة اجراء الكشوفات عن جميع االحياء المجهرية الموجودة في المخلفات وكذلك لطول 
مدة اجراء تلك الكشوفات وان سبب اتخاذ مجموعة بكتريا القولون الكلي كدليل لوجود 


المرضية االخرى يعود الى ان هذه المجموعة من االحياء توجد عادة بنسبة اكبر من االحياء 
وجود االحياء المرضية االخرى ومن ثم تمثيلها لمدى واسع للتلوث الحاصل عن طريق 


 . ( 16 , 15)البراز اضافة ألن طريقة عزلها امينة وبسيطة 
 بـللتشعيع مخلفات المجاري  تعريضبان  )4(الموضحة في جدول بينت نتائج الدراسة    


) كيلوغراي كان لها االثر الفعال في القضاء التام على بكتريا القولون الكلي حيث لم  6 ,10(
ولجميع  ) S3 , S2وفي التربة المعاملة بالمخلفات (  يالحظ لها أي وجود في المخلفات


ة/غم في مخلفات خلي 95) بعد أن كان عددها  2 , 4 , 8 , 12 , 15الفترات الزمنية ( 
خلية/غم عند تعريض  25المجاري غير المشععة وكان هناك انخفاض في اعداد البكتريا إلى 


) ، أما في التربة المعاملة بالمخلفات لنفس المعاملة  S1كيلوغراي ( 2المخلفات للجرعة 
)S1) خلية /غم مع مرور  34 , 25 , 16 , 0 , 0 ) فقد انخفضت أعداد البكتريا إلى (
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) أسبوع على التوالي وكذلك   2, 4 , 8 , 12 , 15فترات الزمنية                               ( ال
 ,87 , 75 , 65) إلى (  S0المعاملة بمخلفات المجاري غير المشععة ( انخفضت عند التربة 


) خلية/غم مع مرور نفس الفترات الزمنية ، حيث نالحظ أن اعداد البكتريا قد  103 , 91
اسبوع ) من اإلضافة للمخلفات وإن أعدادها قلت بشكل كبير مع  2داد في الفترة الزمنية ( از


كيلو غراي  2اسبوع لمعاملة المخلفات المشععة بـ12مرور الزمن وماتت جميع البكتريا بعد 
)S1 )اسبوع  15خلية/غم مخلفات) في نهاية التجربة  بعد مرور  65) وقلت أعدادها إلى


) . ويفسر انخفاض اعداد بكتريا القولون الكلي بالتربة S0فات غير المشععة ( لمعاملة المخل
مع مرور الزمن إلى عدم مالئمة ظروف التربة لنمو هذه البكتريا ، وزيادة تركيز األمونيا في 


التربة نتيجة إلضافة المخلفات قد يؤدي إلى قتل هذه البكتريا ، باإلضافة إلى أن تعرض 
 ). 17شمس يؤدي إلى موتها (البكتريا ألشعة ال


 
 تواجد بكتريا القولون الكلي في المخلفات والتربة المعاملة بمخلفات المجاري لفترات زمنية مختلفة بعد الزراعة .  .4جدول


 املعاملة
 اعداد بكرتيا القولون الكلي(خلية/غم تربة جافة)


 مدة الزراعة باالسابيع 
2 4 8 12 15 


Cont 15 13 10 9 5 
S0 103 91 87 75 65 
S1 34 25 16 0 0 
S2 0 0 0 0 0 
S3 0 0 0 0 0 


N+P 12 10 8 8 6 
 حيث ان :


  خلية/غم مخلفات . 25كيلوغراي= 2عدد بكتريا القولون الكلي في مخلفات المجاري المشععة بـ
   .خلية/غم مخلفات 0كيلوغراي= 6عدد بكتريا القولون الكلي في مخلفات المجاري المشععة بـ
 خلية/غم مخلفات . 0كيلوغراي= 10عدد بكتريا القولون الكلي في مخلفات المجاري المشععة بـ
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 .: تأثير مخلفات المجاري في محتوى العناصر الصغرى في التربة 1ملحق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2  :  ملحق  
إضافة  تاثير 


مخلفات 


 المجاري في محتوى العناصر الصغرى في النبات 


 املعاملة
 ) 1-العناصر الصغرى املستخلصة من الرتبة (ملغم.كغم


Fe Mn Cu Zn Co Pb Ni 


Cont 9 35 3.0 7.6 2.5 6.0 2.5 
S0 60 131 7.3 15.7 4.5 16.5 3.90 
S1 62 136 7.6 15.2 4.2 16.3 3.6 
S2 59 130 7.5 14.6 4.5 16.0 3.5 
S3 55 126 7.4 14.0 4.1 15.8 3.1 


N+P 15 51 4.2 8.3 1.5 3.2 2.1 


LSD 0.05 10.22 30.52 0.443 4.523 1.121 2.75 0.501 
0.01 16.85 41.321 0.678 6.892 1.612 3.88 0.720 
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 املعاملة


 حمتوى العناصر الصغرى يف االوراق 
 )1-( ملغم.كغم


 حمتوى العناصر الصغرى يف احلبوب
 )1-( ملغم.كغم


Fe Mn Cu Zn Fe Mn Cu Zn 


Cont 280 206 6.0 58 35.8 9.5 0.75 22 
S0 420 240 8.5 70 50.1 12.0 1.7 40 
S1 415 242 8.2 71 45.3 11.9 1.5 37 
S2 412 235 8.3 69 46.2 11.7 1.6 39 
S3 409 236 8.1 67 44.9 11.8 1.5 40 


N+P 285 201 5.6 61 39.8 10.2 0.76 25 


LSD 0.05 41.5 90.6 1.12 6.22 6.95 0.45 0.36 4.21 
0.01 66.6 130.1 1.72 8.43 9.29 0.62 0.52 6.45 
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 بالتنقيط وظروف األرض الرملية


 


  1، مجدي الحسينى2، عاطف حمدى1، عبد النبي مصيلحى جاداهللا1يحيى جالل محمد جالل


،  13759قسم بحوث األراضي والمياه، مركز البحوث النووية، هيئة الطاقة الذرية، ابوزعبل  1


رئيس بحوث بمعهد  galalyehia@yahoo.com .2: يكترونيالجمهورية مصر العربية ، بريد 


  الزراعة للبحر المتوسط، بارى ، ايطاليا


 الخالصة


على  نظام المائىتنقيط لتتبع تأثير الأقيمت تجربة حقلية على األرض الرملية تحت نظام الري بال


والتحكم في محتوى إنتاجية نبات الكوسة والتغذية اآلزوتية. تم حساب كميات مياه الري الالزمة 


ل الطازج لنبات الكوسة بشدة التربة من الرطوبة بواسطة جهاز المسبار النيوتروني. تأثر المحصو


الرطوبة األرضية حيث تناقص مع نقص كميات الماء. لم يؤثر اإلجهاد الرطوبى على  بأنخفاض


ت)، بينما حدث % من البخر نتح للنبا100محصول الكوسة تحت ظروف االستهالك الكلى للمياه (


، 60، 80% من البخر نتح مع باقي معامالت الحمية المائية (20نقص في االستهالك المائي عند 


. تناقص الوزن التراكمي الطازج لثمار الكوسة معنويا مع زيادة اإلجهاد )% من البخر نتح 40


أثرا بزيادة ثمار الكوسة للتناقص مت ةالرطوبى. اتجه المتوسط العام المتصاص اآلزوت بواسط


معامالت اإلجهاد الرطوبى (محدودية الماء المتاح). كان هناك فروقات معنوية ضعيفة فيما بين 


% 100. أظهرت تلك المعامالت تناقص نسبى في امتصاص اآلزوت (منسوبا إلى اإلجهاد الرطوبى


خر % من الب 40، 60،  80% للمعامالت  5.7%،  6.8،   3.9 %من البخر نتح) بما يقارب 


 نتح ، على الترتيب. 


 


Abstract 


A field experiment on sandy soil using drip irrigation system was 
conducted to follow up the effect of water regime on squash yield and 
nitrogen nutrition. The irrigation water quantities were calculated and the 
soil moisture content was controlled using the neutron probe gauge. Fresh 
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yield of squash plants was dramatically affected by depletion of soil moisture. 
It was decreased by decreasing water quantities. Soil moisture stress did not 
affect squash yield under full water consumption (100% ETc) while reducing 
water consumption with 20%ETc was occurred with the rest water regime 
treatments (80%ET c, 60%ET c and 40%ET c). Cumulative fresh weight of 
squash fruits was significantly decreased with increasing water stress. The 
total average of N uptake by squash fruits reflected decrement trend as 
affected by increasing the water stress (limited available water). A little bit 
significant difference was noticed between 80%, 60% and 40% ETC 


treatments. These water regime treatments induced relative decreases in N 
uptake (on the base of 100% ETC) by about 3.9%, 6.8% and 5.7% for 80%, 60% 
and 40% ETC treatments, respectively.   


Key words: Drip irrigation, Neutron probe, Sandy soil, Squash, Water 
regime. 


Introduction 


Irrigation is one of the most important inputs for agricultural 
production. In year 2025, it is expected that water availability per capita in 
southern countries of the Mediterranean will drastically drop 50% to 70% 
with respect to the year 1987, with an average around 60%, but the 
availability will be reasonably stable in the northern countries with very little 
differences not exceeding 10% .The population increase with high 
urbanization rate will impose serious stress on the fresh water resources 
particularly on consumptive uses in the developing countries of the 
Mediterranean region. Southern and Eastern Mediterranean countries will 
experience difficulties in ensuring self sufficiency of drinking water to urban 
areas will be one of the most critical problems in those countries[1]. 


Significant reductions in water availability for irrigation use in southeast 
Mediterranean have increased the importance of implementation of water 
conservation practices in agriculture. Agricultural practices such as the use 
of drip irrigation and quantitative irrigation scheduling are common in Egypt, 
and they provide growers with a viable option to reduce crop water 
requirements and thus conserve water resources, especially when 
compared to traditional irrigation methods. Even with these advances, there 
remains a need for advancements in irrigation management by using real-
time monitoring techniques combined with high frequency irrigation 
application methods based on actual plant water requirement. In practice, 
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irrigation management and scheduling are commonly based on 
management skills [2] but they may be further improved when factors such 
as plant evaporative demand, soil characteristics, root distribution are taken 
into account as well. The use of frequent but low volume irrigation 
applications via drip irrigation is superior to the more traditional scheduling 
of few but large applications [3]. Recently, Zotarelli et al. [4] reported that use 
of soil moisture sensor (SMS)-based irrigation allowed more efficient use of 
irrigation water resulting in a reduction in irrigation water use by 33–80% 
compared to a daily fixed time irrigation scheduling for zucchini squash in 
sandy soils. It is expected that such a practice may increase irrigation-water-
use efficiency (iWUE) leading to reduction in irrigation water requirement, 
while maintaining tomato yields [5]; [6]. 


This work aimed at the evaluation of water regime on squash yield and 
nitrogen uptake under drip irrigation system and sandy soil conditions (new 
reclaimed soil). In the same time, we put into consideration saving the 
irrigation water to compete the shortage in water sources.    


 


 


 


Materials and Methods 


  This work was conducted in reclaimed sandy soil of the Soil and Water 
Research Department Farm, Nuclear Research Center, Atomic Energy 
Authority, Egypt, located at Inshas area, Kaleobeia Governorate, 30 km 


distance to the north of Cairo capital, and situated at 30
o 


24
- 
N latitude, 31


o 


35
- 


E longitude, while the altitude is 20 m above the sea level. A field 
experiment using the drip irrigation system for saving water was conducted. 
Squash (Zucchini, Cucurbita pepo L.) was used as a tested crop. 


Surface soil (0-30 cm layer) was mixed with natural Tafla, to follow up 
the movement and distribution of nitrogen in soil profile under trickle 
irrigation system. Disturbed and undisturbed sandy soil samples were 
collected from five successive soil depths (0 – 15, 15 – 30, 30 – 45, 45 – 60 
and 60 – 75 cm) before cultivation to determine the physical and chemical 
characteristics. Some chemical and physical characteristics of soil were 
presented in Table (1). 
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Squash crop (Zucchini, Cucurbita pepo L.) provided by Horticulture 
Research Institute, Agriculture Research Center, Giza, Egypt, was used as a 
tested crop grown under drip irrigation system. 


Four water stress treatments, i.e. 100% ETc, 80% ETc, 60% ETc 
and 40% ETc were used on basis of ratios from water consumptive 
use. The Four water stress treatments of irrigation water were applied 
based on the recommended crop water requirement (500 mm for 
squash), as percentages according to Doorenbos and Kassam [7]. 
Amounts of water were scheduled through out the growth season and 
added at each irrigation and calculated according to the values of the 
recommended crop coefficient (kc) as well as the period of each stage 
[7]. The amounts of irrigation water were added every three days. 
 


 


 


 


 


 


Table (1) Some physical and chemical characteristics of the experimental soil 


Soil depth 
Particle size distribution % 


Texture class 
Bulk density 


gm.cm-3 
F. C % PWP % 


Sand Silt Clay 


0 –15 78.8 15 6.2 Loamy Sand 1.37 9.2 2.1 


15-30 95.47 2.5 2.03 Sand 1.63 8.6 1.8 


30-45 98.67 0.3 1.03 Sand 1.67 8.6 1.8 


45-60 98.6 0.43 0.97 Sand 1.64 8.6 2.0 


60-75 98.55 0.93 0.52 Sand 1.68 8.6 1.8 


Soil depth, 


cm 


PH 


1:2.5 
CaCO3 % O.M % 


EC 
(dS/m) 
At 25oC 


Soluble cations 
(meq / 100g soil) 


Soluble anions 
(meq / 100g soil) 


Ca++ Mg++ Na+ K+ CO3
- HCO3


- Cl- SO4
-- 


0 –15 7.4 0.75 0.35 0.31 
0.15 0.005 0.19 


0.02 - 
0.090 0.100 0.075 
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15-30 7.5 1.11 0.23 0.41 
0.15 0.005 0.18 0.03 


- 
0.100 0/060 0.205 


30-45 7.4 1.32 0.21 0.40 
0.17 0.008 0.10 0.04 


- 
0.09 


0.04 
0.188 


45-60 7.7 1.25 0.26 0.48 
0.20 0.010 0.12 0.09 


- 
0.15 0.050 0.220 


60-75 7.7 1.25 0.26 0.61 
0.27 0.009 0.13 0.15 


- 
0.10 0.109 0.350 


 


 


Soil preparation and nitrogen fertilization strategies 


After plowing, the rabbits manure was added at rate of 5 m
3
 fed-1 (equal 


to 12 m3 ha-1). Chemical fertilizer was applied as following: 


A- Ammonium sulfate (20.6 % N) was added at rate of 100 kg fed-1 (240 kg 
ha-1).  


B- Super phosphate (15.5 % P
2
O


5
) was added at rate of 300 kg fed-1 (720 kg 


ha-1).  


C- Potassium sulfate (48 % K
2
O) was added at rate of 50 kg fed-1 (120 kg ha-


1). 


 


Neutron calibration of neutron moisture meter 


Field calibration curves at 30, 45, 60, 75 and 90 cm depths of neutron 
moisture meter (CPN, 50 mCi.m 503 Dr hydro probe, amercum-241 
beryllium source) were done. The aim of this item is to construct neutron 
calibration curves, which represent all soil depths under study. 


Table (2) includes five neutron calibration equations were used to 
determine the calibration curves according to IAEA [8] at the different soil 
depths (30, 45, 60, 75 and 90 cm depths). These calibration curves used to 
detect the soil moisture content within the soil depths under study. 


 
Table (2) Regression equation of calibration curves for the different soil 
depths under study 
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Soil depths 
(cm) 


Regression equations  
of calibration curves 


Coefficient of  
Determination 


30  v % = 25.734 CR – 3.6778 0.9233 


45  v % = 6.3253 CR + 0.1599 0.9234 


60  v % = 17.827 CR – 5.3960 0.9763 


75 and 90  v % = 17.548 CR – 4.2185 0.9662 


 


Cultivation  


Cultivation of squash plant was carried out under drip irrigation system. 
Three plants were seeded in each location with respect that plant samples 
will be taken for nitrogen analysis and calculation of the nitrogen uptake. 
Plant samples were taken along squash growth season as well as at the end 
of each squash growth stage to follow up the N-uptake. Total Nitrogen (Wet 
Digestion) was carried out using kjeldahl method [9].  


 


 


Statistical analysis 


The experiment was conducted using randomized complete block 
design, consisting of four water stress treatments (A levels) and nitrogen 
strategy (B levels) and replicated three times. All the obtained data were 
subjected to ANOVA analysis followed by Duncan’s multiple range test 
(DMRT) for comparison between means using SAS software program [10].  


 


 


Results and Discussion 


Squash yield as affected by water regime 


Squash yield was declined gradually from high yield of 4.639 t ha-1 for 
100%ETc treatment to the lowest yield of 0.848 t ha-1 for 40%ETc treatment. 
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Yield as affected by water regime could be arranged as following: Yield of 
100% ETc > Yield of 80%ETc >     Yield of 60%ETc > Yield of 40%ETc 


There was significant difference (at P ≤0.01) between all treatments, 
where LSD was 0.494 t ha-1 as shown in Table (3). Symbols of a, b, c and d 
point out the significant difference between means of water treatments 
(Duncan's multiple range test). 


The applied irrigation water quantities were 2729.979, 2371.646, 
1845.250, and 1615.250 m3 ha-1 equivalents to 100%ETc, 80%ETc, 60%ETc, 
and 40%ETc treatments, respectively (Fig 1). In accordance, Ertck et al [11] 
found that increasing the irrigation water quantity resulted in increase of 
number of squash fruits. 


Table (3) Statistical analysis for the relationship between water regime 
treatments and squash yield 


 


 


 


 


 


Water Regime 


100%ETc 80%ETc 60%ETc 40%ETc 


Average yield, ton ha-1 4.639 a 3.019 b 2.013 c 0.848 d 


LSD (0.05) 0.494  


 


From the abovementioned results, it was clear that the increase of 
squash yield was significantly correlated with increasing applied irrigation 
water, whereas the application of full water quantity (full consumption) to 
squash plant (100%ETc) under the experiment conditions offer chance for 
plant to achieve high yield. In this case, the plant did not expose to soil 
water stress (water depletion). Under the other water treatments (exposure 
to soil water stress), squash yield was declined gradually. Ertck et al 
[11](2004) found that squash yield was increased at long irrigation intervals 
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(low water stress) such as we have at 60 and 40% ETc treatments, while it 
reduces at short irrigation intervals (high soil water stress).  


0


500


1000


1500


2000


2500


3000


Applied water, m3/ha


Treatment


Applied Water,m3/ha 2729.979 2371.646 1845.250 1615.250


100% ET c 80% ET c 60% ET c 40% ET c


 


Fig (1) Effect of applied irrigation water quantities on squash yield 


 


In conclusion, under experimental conditions we have, squash yield 
had been affected by soil water regime, where it increases by increasing 
applied irrigation water. Soil moisture stress did not affect squash yield 
under full water consumption (100% ET c) while reducing water 
consumption with 20%ET c was occurred with the rest water regime 
treatments (80%ET c, 60%ET c and 40%ET c). 


 


Fresh weight as affected by water regime along the harvesting time 


Fresh weight of squash fruits was graphically illustrated by Fig (2). 
Concerning the harvesting time, data showed that under the water regime of 
100% ETC, the fresh weight tended to increase at the 2nd   harvest time then 
sharp decrease was occurred at the 3rd period up to the 6th one. Similar trend, 
but to somewhat lower extend, was noticed with the water regimes of 80% 
and 60% ETC. under water regime of 40% ETC   the squash fresh weight was 
decreased at the 2nd   period as compared to the 1st one but sharply increased 
at the 3rd then tended to decrease again unto the final harvesting period. In 
this respect, the highest fresh weight was recorded at 3rd period while at the 
6th period, the yield was nil. With respect to the effect of water regime, it was 
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obvious that the fresh weight of squash fruits was significantly decreased 
with increasing water stress (increasing water depletion) up to 40% ETC 


where the highest decrease was recorded (8349 line-1 ).  


 


Cumulative fresh weight of squash fruits as presented in Table (4) was 
significantly decreased with increasing water stress. The active decrease (on 
the base of 100% ETC) was accounted for -4.7%,-54% and -81.6% for 80%, 
60% and 40% ETC, respectively. 


 


Table (4) Cumulative fresh weight of squash fruits (kg line-1 or ton ha-1) as 
affected by water regime. 


Water regime ETc 
Fresh yield 


Relative decrease% 
Kg line-1 Ton ha-1 


100% 4.453 11.33 100 


80% 4.320 10.80 -4.7 


60% 2.082    5.21 -54 


40% 0. 834 2.09 -81.6 
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A greenhouse experiment was carried out by Rouphael et al. [12] during 
the spring-summer season to determine the influence of two irrigation 
systems (drip and subirrigation) and two nutrient solution concentrations 
(2.0 and 4.1 dS m-1) on substrate electrical conductivity (ECe), growth, yield, 
fruit quality (dry matter, carbohydrates, protein, Vitamin C), yield water use 
efficiency (WUEy) and tissue mineral composition of zucchini squash 
(Cucurbita pepo L.). They found that at the mid and at the end of the trial, 
plants grown with the subirrigation system resulted in a higher ECe in the 
upper and lower parts of the substrate in comparison to the drip-irrigation 
system, especially at an EC of 4.1 dS m-1. At an EC of 2.0 dS m-1, zucchini yield 
(total and marketable) was 13% lower with the subirrigation than with the 
drip-irrigation systems but offered several benefits: higher fruit quality (dry 
matter, glucose, fructose, starch and total carbohydrates content) and 
WUEy. The yield reduction with subirrigation was more pronounced at an EC 
4.1 dS m-1, where the zucchini production with subirrigation was lower by 
36% than with drip-irrigation. Increasing salinity from 2.0 to 4.1 dS m-1 


improved fruit quality (high content of dry matter, reduced sugars, starch, 
total carbohydrates, and Vitamin C) in both irrigation systems. The results 
indicate that the choice of the irrigation system appears to be of foremost 
importance especially when using low quality irrigation water. Unlike 
subirrigation, using drip-irrigation with saline solution (4.1 dS m-1) would be 
an attractive strategy in limiting yield reduction, taking advantage of the 
quality effect of saline water and improving the WUEy. 


Results released from a field experiment that consists of three clay 
deposits, three rates (CO = 0, C2 = 1.0 and C3 = 2.0%), four irrigation levels 
(T1 = 60, T2 = 80, T3 = 100 and T4 = 120% of Eto) using surface (IM1) and 
subsurface (IM2) drip irrigation, indicated that squash fruit yield was 
significantly increased with the increase in irrigation water level for each 
season. Generally, WUE values were increased as linearly with applied 
irrigation water and decreased at the highest irrigation level. Types of clay 
deposits significantly affected fruit yields compared with the control. The 
yield increase was 12.8, 8.35 and 6.4% for Khulays, Dhruma and Rawdat clay 
deposits (Saudi Arabia), respectively. The differences between surface and 
subsurface drip on fruit yields and WUE were also significant. Their results 
also indicated that moisture content of subsurface-treated layer increased 
dramatically, while salts were accumulated at the surface and away from the 
emitters in subsurface drip irrigation. Intensive root proliferation is observed 
in the clay-amended subsurface layer compared with non-amended soil. The 
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advantages of subsurface drip irrigation were related to the relative 
decrease in salt accumulation in the root zone area where the plant roots 
were active and water content was relatively higher [13]. 


 


Fresh weight of shoot and root: 


As presented in Fig. (3), the fresh weight of shoot and root was 
frequently affected by water regime. In this regard, shoot fresh weight 
tended to decrease with increasing water stress, where the lowest value was 
recorded at 40% ETC. On the other hand, root fresh weight followed a 
reversible trend where it increased with increasing water stress. It means 
that the shortage of available water in the active rooting zone may lead the 
root system to goes deeply into the soil for searching for water and 
consequently the volume of root may be increased. This may explain why the 
root system increased with increasing water stress.           


Nitrogen uptake by shoot and root 


It’s clear that N uptake by shoot was decreased with increasing water 
stress (low available water in active rooting zone). On the other hand, there 
was no significant difference between water regime treatments when N 
uptake by root was concerned. The nitrogen uptake by squash shoots was 
higher than those up taken by roots (Fig.4).  


Nitrogen uptake by squash fruits 


N uptake by fruits was frequently and dramatically affected by harvesting 
time (Table 5). In general, significant difference between harvesting periods 
was fluctuated depending on water regime treatments. The total average of 
N uptake by squash fruits reflected decrement trend as affected by increasing 
the water stress (limited available water). In this respect, a little bit significant 
difference was noticed between 80%, 60% and 40% ETC treatments. These 
water regime treatments induced relative decreases in N uptake (on the base 
of 100% ETC) by about 3.9%, 6.8% and 5.7% for 80%, 60% and 40% ETC 


treatments, respectively.   
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Table (5) N uptake by squash fruits (mg/g) as affected by water regime 
among the harvesting tine 


Water regime 
ETc 


Harvesting time 
Total 


6-5-2008 11-5-2008 14-5-2008 21-5-2008 
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100% 26.25 26.20 26.72 24.80 103.96 


80% 28.23 24.38 24.98 22.28 99.87 


60% 24.73 21.93 25.60 24.62 96.85 


40% 23.96 26.25 25.30 22.50 98.00 


L.S.D. (0.05) 6.775 6.698 2.539 5.175  


 


In this regard, Mohamed [14] conducted some field experiments to 
evaluate utilization of applied nitrogen (N) and irrigation water to squash in 
response to method of fertilizer application and rates of fertigation N. The 
following treatments were studied in a randomized complete block design 
with four replications: zero N (N0), 50 (N1), 100 (N2) and 150 (N3) mg N L–1 
in the irrigation water (IW). Additional soil application treatment (NS) 
equivalent to N2 was included. The fertilizers were either injected into IW by 
means of an injection pump for the fertigation treatments or applied 
directly to the soil followed by irrigation for the soil application treatment. 
Squash was planted in plots with four rows per plot. Each plant row had its 
own irrigation line and each plant its own dripper. Irrigation was applied to 
replenish 80% of the Class A pan evaporation twice a week. Neutron probe 
readings were taken before and after each irrigation at 15, 30, 45, 60 and 90 
cm soil depth. 15N labeled fertilizers were applied to microplots which 
contained four plants within each plot. At harvest, plant samples were taken 
from the microplots for the 15N measurements and from the main plot for 
yield determination and chemical analysis. Nitrogen uptake and % of N 
derived from fertilizers (%Ndff) increased with fertigation compared to soil 
application treatment. N uptake had a similar trend as the Ndff. Fertilizer N 
utilization efficiency (FNUE) by fruits as determined 15N was lower with the 
soil application than with fertigation treatments and tends to decrease with 
increasing N fertigation rates. FNUE values calculated by the difference 
method were higher than those determined by 15N data. All components of 
FNUE except the recovery efficiency decreased with the soil application 
method and with increasing fertigation N rates. FNUE correlated positively 
with squash yield in both seasons but was stronger in the second season. 
Water consumption increased with increasing N rates. Water use efficiency 
increased with N application and was higher with fertigation treatment. 
Water depletion was maximum in the 30 cm topsoil, suggesting the depth of 
maximum roots growth. It was concluded that yield, FNUE and WUE 
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increased with N fertigation compared to soil application. The difference 
method tends to give higher FNUE values under relatively less favorable 
climatic conditions compared to those measured by 15N data. Overall, the 
results indicate that fertigation is a more efficient technique for fertilizer 
application to squash. Our results obtained in this study were more or less in 
accordance with those abovementioned. 


 


Conclusion 


The overall data reflected that squash yield and nitrogen nutrition were 
dramatically affected by water regime and its distribution through the soil 
profile under drip irrigation system. More depletion in soil moisture induced 
reasonable reduction in squash yield and nitrogen uptake. Yield reduction 
was relative to ETc percentages. Economically, we can use the moderate ETc 
(60-80%) to achieve a considerable yield and in the same time saving water 
especially in sandy soil. Drip irrigation system seems to be the most 
appropriate irrigation method under the given conditions.  
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تأثيرالرى و التسميد على صفات المحصول ومكوناته لصنفان جديدان من 


 11وأنشاص 10القرطم أنشاص 


 عبد الشافى ابراهيم رجب


 قسم البحوث النباتيه مركز البحوث النوويه هيئة الطاقه الذريه مصر


 ابوزعبل القاهره 13759ص ب 


 خالصة


بحوث النوويه بأنشاص فى موسمى نفذت تجربتان حقليتان فى المزرعه التجريبيه لمركز ال


لدراسة تأثير فترات الرى ومستويات تسميد مختلفه على صفات  2007/2008و  2006/2007


من الجيل الثانى انتخبت والتى  11وانشاص  10انشاص  المحصول ومكوناته لصنفان جديدان


فرات باألشعاع بدأ ج تربيه للطبرنام جراى من اشعة جاما والتى نميت من خالل 20المشعع بالجرعه 


. ويتميز هاذان الصنفان بأنها عديمة األشواك, ذات انتاجيه عاليه , ومحتواها من الزيت 1986 فى


ذات جوده عاليه ومناسب للقلى لتحملها الحراره العاليه إلحتواء الزيت على نسبه عاليه من حمض 


ن طريق لجنة تسجيل األصناف األولييك. لذالك يتم تسجيل هاذان الصنفان حاليا كأصناف تجاريه ع


 بوزارة الزراعه


أظهرت النتائج فروق عالية المعنويه لجميع الصفات المدروسه نتيجة فترات الرى ، مستويات التسميد 


التسميد عالى المعنويه لجميع × ، التراكيب الوراثيه فى موسمى الدراسه وكان التفاعل بين فترات الرى


التراكيب الوراثيه عالى المعنويه لجميع × اعل بين فترات الرى الصفات المدروسه بينما كان التف


× الصفات ماعدا صفة وزن األلف بذره (معامل البذور ) . كان التفاعل بين مستويات التسميد 


 .التراكيب الوراثيه عالى المعنويه فقط لصفتى معامل البذره ومحتوى الزيت للبذور


ايام فى  10صفات المدروسه بنقص فترات الرى الى أظهرت النتائج زياده مؤكده فى مختلف ال


 20موسمى الدراسه بينما وجدت زياده مؤكده فى جميع الصفات المدروسه بزيادة معدالت التسميد من 


كيلوجرام/ فدان فى موسمى الدراسه فيما عدا صفة محصول البذور التى  60كيلوجرام/ فدان حتى 


 كيلوجرام/ فدان.40ين بمعدل بأضافة النيتروجأظهرت أعلى محصول بذره 
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 11و انشاص  10أختلفت التراكيب الوراثيه معنويا لجميع الصفات أظهر الصنفان الجديدان انشاص 


األفضل لصفات عدد النورات للنبات ،  11تفوقا مؤكدا لجميع الصفات  وكان الصنف انشاص 


 10ه بالصنف انشاص معامل البذور ، محصول البذور ، محتوى الزيت للبذور وذلك بالمقارن


  1والصنف المحلى جيزه 


 


Abstract 


Two field experiments were conducted in Nucl. Res. Center 
Experimental Farm , Inshas, Egypt during two seasons (2006/ 2007 and 
2007/ 2008). The objectives were to study the impact of irrigation and 
nitrogen regimes on seed yield and its components and oil content of the 
two new safflower varieties Inshas 10 and Inshas 11. These two new 
safflower varieties were selected in M2 generation of gamma ray dose of 
200 Gy and developed from mutation breeding program initiated in 1986. 
New varieties (Inshas 10 and Inshas 11) characterized with spineless, high 
seed productivity and high oil quality traits. Therefore, these two new 
safflower varieties will be registered as commercial varieties through 
permanent committee for varieties registration belong to Ministry of 
Agriculture.   


The obtained results revealed highly significant differences for plant 
height, number of capitula / plant, seed index, seed yield and oil yield due to 
irrigation intervals (I) , nitrogen rates (N) and varieties(V) in the two seasons. 
The interaction between IxN showed highly significant effect for all 
characters in the two seasons. Except for seed index, the interaction 
between IxV showed highly significant effect for different characters, 
however, the interaction between NxV was only highly significant for seed 
index and oil content in the two seasons. 


A considerable increase for different characters was obtained by 
decreasing the irrigation intervals to 10 days in the two seasons. However, 
marked increase for different characters was noticed by increasing the rate 
of nitrogen fertilizer from 20 kg/fed. To 60 kg/fed in the two seasons, except 
for seed yield that showed highest seed yield by application nitrogen rate of 
40 kg/fed. 
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Varieties differed significantly for all characters, however, Inshas 11 variety 
was the best for number of capitula/ plant, seed index, seed yield and oil 
content as compared to Inshas 10 and mother variety Giza 1.      


 


Introduction 


Safflower (Carthamus tinctorius L.) is a multi-purpose plant 
cultivated since ancient times. It was cultivated for the dye contained in its 
flowers, the oil in its seeds, its medicinal properties and for the ornamental 
value of its colorful inflorescences [1]. 


Safflower is considered as one of the most adapted crop under 
adverse conditions of water shortage, salinity and low soil fertility , 
therefore, it can be grown in the unfavorable conditions such as the waste 
soil and soil under reclaimed area  that represent more than 30% of the total 
cultivated area in Egypt [2]. 


Among agronomic practices needed to increase productivity, 
application of fertilizer, particularly, nitrogen that plays an important role 
for growing plants because it is the main constituent in cell protoplast [3] 
found that seed yield increased with increasing the rate of nitrogen [4] 
reported that N increased seed yield and oil content when applied at the 
optimum level. Higher levels of nitrogen did not increased yield but 
increased plant height /plant. Besides, various agronomic practices, 
appropriate irrigation intervals with proper nitrogen fertilizer level play a 
vital role in enhancing yield of safflower [5] mentioned that the impact of 3 
irrigation intervals ( 7, 12, 17days ) showed that 12 or 17 days irrigation 
intervals gave maximum plant height, brunches/plant, capitula/plant, seed 
weight/plant, seed index, and seed yield/ha . This study was undertaken to 
know the effect of irrigation intervals and nitrogen rates on seed yield and 
its attributes and oil content for the two new safflower varieties Inshas 10 
and Inshas 11. 


Materials and Methods 


Tow field experiments were conducted in 2006/2007 and 
2007/2008 at the experimental farm of Nuclear Research Center Atomic 
Energy Authority, Inshas, Egypt. Owing to the low water requirements of 
safflower as the winter crop, tolerant to drought and salinity, suitable for 
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adverse conditions, so it could be grow natural at railway station sides and 
pavement roads. The present investigation was conducted to  study the 
effect of irrigation intervals (10, 20, and 30 days) and different nitrogen 
fertilizer rates (0, 20, 40 and 60 kg/fed )on seed yield and its components 
and oil content of two new safflower varieties Inshas 10 and Inshas 11. 
These new varieties were selected in M2 generation of gamma ray dose of 
200 Gy and developed through mutation breeding program initiated in 1986 


[6] and [7]. 


Split-Split plot design with three replications was used, the main 
plots were occupied by three irrigation intervals (10, 20, and 30 days) , sup-
plots were occupied by four nitrogen rates (0, 20, 40, and 60 kg/fed). The 
sub-sub-plots were devoted for three safflower varieties (Inshas 10, Inshas 
11 and Giza 1), using a net sub-sub-plot area of 3 x 3.5 m, including 5 rows of 
3.5 m length, 60 cm apart and 20cm between hills    Sowing was carried out 
in the second week of November in the two seasons. Thinning was done 
when seedling attained 15 cm height to secure one plant per hill, all cultural 
practices were adopted uniformly in all the plots throughout the growing 
periods. Ten plants were selected from each sub-sub-plots in each replicate ( 
It is mean that 30 plants for each traits were used for statistical analysis). 
These plants were selected from the inner rows leaving the outer rows as a 
border and used to record the data of plant height, number of 
capitula/plant, seed index, seed yield/plant, and oil content. 


Analysis of variance was calculated according to [8]. The differences 
between the means were compared using Duncans multiple range test [8]. 


Results and Discussion 


1-Effect of interaction among irrigation intervals, nitrogen fertilizer levels 
and safflower varieties. 


Mean squares of different sources of variation for studied 
characters are shown in Table 1. The interaction between irrigation intervals 
and nitrogen rates (IxN) exhibited highly significant differences for all 
characters in the two seasons, however, the interaction between irrigation 
intervals and varieties (IxV) showed highly significant effects for various 
characters except for seed index in the two seasons. The interaction 
between nitrogen rates and varieties (NxV) was only highly significant for 
seed index and oil content in the two seasons. The interaction between 
IxNxV showed marked effect for number of capitula/plant in the second 
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season, seed yield in the first season and oil content in the two seasons. 
Similar results were noticed by [5] and [2]. They found that interaction 
between irrigation intervals and varieties as well as the interaction between 
nitrogen and varieties were highly significant for all characters, suggesting 
varied irrigation and nitrogen regimes response within varieties.  


Table 1. Mean squares corresponding to different sources of variation for 
yield and its components and oil content of the two new safflower varieties 


and local variety Giza 1 in two seasons (2006/2007 and 2007/2008). 


 


 


 


 


 


 


 


Oil content 
% 


Seed yield/ plant   
gm 


Seed index 
gm No. of capitula Plant height 


cm df Source of 
variation 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007  


30.7 29.3 44.9 26.9 0.78 0.33 14.0 14.3 398.0 550 2 Replicates 


269.6** 173.4** 416.7** 318.4** 10.08** 4.55** 1431** 1903** 1710** 3680** 2 Irrigation (I) 


33.7 28.9 46.3 39.8 0.68 0.35 15.9 17.3 285 460 4  Error (I) 
200.1** 293.8** 149.6** 291.9** 1.04** 1,75** 198.0** 3912** 1618.4** 2347.2** 3 Nitrogen (N) 
78.3** 203.4** 74.8** 97.3** 0.48** 0.77** 128.7** 404.3** 693.6** 978.0** 6 I x N 


8.7 11.3 6.8 13.9 0.04 0.07 9.9 31.1 115.6 195.6 18 Error (N) 
585.2** 466.0** 363.0** 348.6** 5.32** 5.94** 156.0** 183.6** 1403.6** 892.4** 2 Varieties (V)  
452.2** 396.1** 254.1** 232.4** 0.56 0.66 83.2** 136.0** 1060.8** 698.4** 4 I x V 
292.6** 256.1** 21.78 83.0* 4.2** 1.98** 15.6 81.6* 729.3* 426.8* 6 N x V 
133.0* 93.2* 19.36 99.6* 0.64 0.50 31.2* 13.6 397.8 194.0 12 I x N x V 
26.6 23.3 12.1 16.6 0.28 0.33 5.2 6.8 66.3 38.8 48 Error (V) 


          107 Total 
NS: Non Significant, *: Significant, **: highly Significant 


2-Effect of irrigation intervals  


The results reported in Table 1. indicated that plant height, number of 
capitula/plant, seed index, seed yield/plant, and oil content showed highly 
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significant effect for irrigation intervals in the two seasons (2006/2007 and 
2007/2008). Similar results were mentioned by [2].     


Significant difference between different irrigation intervals was noticed 
for all studied characters (Tables 2 and 3). Irrigation at 10 days intervals 
showed taller plant, greater number of capitula /plant, higher seed index 
and seed yield followed by irrigation at 20 days intervals in comparison with 
irrigation intervals of 30 days. This may be due to increase the availability of 
nutrients at filling stage and nutrient translocation as well as increase the 
rate of photosynthesis.  


The obtained results indicated that most characters were increased 
significantly by decreasing the irrigation intervals to 10 days in two seasons. 
The means over the two seasons for irrigation interval of 10 days were 177.9 
cm for plant height, 25.6 capitula for no. of capitula/ plant, 34.5 gm for seed 
index, 26.2 gm for seed yield/ plant, and 32.2 % for oil content. However, 
the means over the two seasons for irrigation of 20 days interval were 148.0 
cm for plant height, 20.1 capitula for no. of capitula/ plant, 38.6 gm for seed 
index, 18.3 gm for seed yield/ plant and 31.3 % for oil content. The means 


over the two seasons were for irrigation of 30 days intervals were 123.0 cm 
for plant height, 12.3 capitula for no. of capitula/ plant, 31.8 gm for seed 
index, 11.1 gm for seed yield/ plant and 29.4 % for oil content. This may be  


Attributed to the long water stress periods that reduce translocation of the 
available nutrients from soil to plant however, seed index and oil content 
revealed marked increase due to irrigation intervals at 20 days. These results 
are in harmony with those obtained by [2]. 


Table 2. Means of plant height/ plant, number of capitula/ plant and seed 
index of two new safflower varieties as affected by irrigation intervals and 
nitrogen levels in two seasons (2006/2007 and 2007/2008). 


Characters 
 


   


Plant height 
cm No. of capitula / plant Seed index 


gm 
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Table 3. Means of seed yield/plant and oil content of two new safflower 
varieties as affected by irrigation intervals and nitrogen levels in two seasons 
(2006/2007 and 2007/2008). 


Characters 
 


 Treatments 


Seed yield / plant 
 gm 


Oil content 
 % 


2007 2008 Mean 2008 2007 Mean 
Irrigation 
Intervals       


10 days 23.9a 28.5a 26.2a 32.5a 33.9a 33.2a 


20 days 15.8b 20.8b 18.3b 30.8b 31.8b 31.3b 


30 days 10.0c 12.2c 11.1c 29.2c 29.5c 29.4c 


Nitrogen levels       
0 Kg/Fed 4.4a 6.8a 5.6a 29.8a 28.4a 29.1a 


20 Kg/Fed 30.0b 28.1b 29.1b 32.0b 31.0b 31.5b 


40 Kg/Fed 40.0c 42.0c 41.0c 31.1c 32.9c 32.0c 


60 Kg/Fed 39.8d 37.0c 38.4d 33.0c 30.8d 31.9c 


Varieties        
Giza 1 14.7a 17.5a 16.1a 30.5a 29.7a 30.1a 


Inshas 10 23.1b 28.7b 25.9b 32.7b 33.1b 32.9 b 


Inshas 11 27.0c 30.4c 28.7c 33.4c 34.0c 33.7c 


 


3-Effect of nitrogen fertilizer rates: 


Data presented in Table 1, exhibited highly significant differences 
due to nitrogen rates for plant height, number of capitula/plant, seed index, 
seed yield/plant and oil content  in two seasons (2006/2007 and 
2007/2008).  


Marked increase for different studied characters was obtained by 
increasing the rate of nitrogen fertilizer from 20 kg/fed to 60 kg/fed in the 
two seasons, however, the maximum increase was noticed for seed index 


2007 2008 Mean 2007 2008 Mean 2007 2008 Mean 
Irrigation 
Intervals          


10 days 187.0a 168.0a 177.5a 23.0a 28.2a 25.6a 30.9a 38.1a 34.5a 


20 days 146.0b 150.0b 148.0b 18.5b 21.7b 20.1b 37.1b 40.1b 38.6b 


30 days 116.0c 130.0c 123.0c 10.1c 14.5c 12.3c 30.7c 32.9c 31.8c 


Nitrogen levels          
0 Kg/Fed 91.4a 99.2a 95.3a 2.9a 4.7a 3.8a 30.8a 33.4a 32.1a 


20 Kg/Fed 117.5b 121.1b 119.3b 7.8b 11.4b 9.6b 35.5b 38.9b 37.2b 


40 Kg/Fed 158.6c 164.2c 161.4c 18.3c 21.7c 20.0c 37.0c 41.0c 39.0c 


60 Kg/Fed 170.7d 168.9c 169.8c 19.9c 26.3d 23.1c 37.1c 38.9d 38.0d 


Varieties           
Giza 1 160.3a 171.9a 166.1a 18.6a 22.0a 20.3a 30.8a 39.0a 34.9a 


Inshas 10 135.6b 142.2b 138.9b 31.0b 28.8b 29.9b 36.9b 42.9b 39.9b 


Inshas 11 135.4b 125.2c 130.3c 36.0c 38.0c 37.0c 43.0c 41.4b 42.2c 
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(39.0 gm), seed yield (41.0 gm) and oil content (32.0 %) by nitrogen rate of 
40 kg/fed in the two seasons in comparison with other nitrogen rates (Table 
3). These results might be due to the role of nitrogen metabolism and its 
storage during the period of physiological activity and filling period of 
safflower plants. Similar results were obtained by [2] and [9]. They found that 
economic response to nitrogen application has been observed beyond 60 
kg/ha. 


4-Performance of safflower varieties 


As shown in Table 1, highly significant effects due to safflower 
varieties were observed for plant height, number of capitula/plant, seed 
index, seed yield and oil content in the two seasons (2006/2007 and 
2007/2008).  


The obtained results indicated that means over the two seasons for 
new variety Inshas 10 were 138.9 cm, 29.9 capitula, 39.9 gm, 25.9 gm and 
32.9 % for plant height, no. of capitula/ plant, seed index, seed yield/ plant 
and oil content, respectively. However, for new variety Inshas 11, the means 
were 130.3 cm, 37.0 capitula, 42.2 gm, 28.7 gm and 33.7 % for plant height, 
no. of capitula/ plant, seed index, seed yield/ plant and oil content, 
respectively. The means for Giza 1 were 166.1 cm, 20.3 capitula, 34.9 gm, 
16.1 gm and 30.1 % for plant height, no. of capitula/ plant, seed index, seed 
yield/ plant and oil content, respectively. It is clear from results that Inshas 
11 variety showed marked increase for number of capitula/ plant, seed 
index, and seed yield/ plant as compared with Inshas 10 and Giza 1. Similar 
results were obtained by [2] and [9]. They found that the treatment with the 
recommended fertilizer practice recorded a higher seed yield. It could be 
deduced that the potential of the two new safflower varieties Inshas 10 and 
Inshas 11 responsive to irrigation intervals at 10 days and nitrogen at rate of 
40 kg/fed.  


Conclusion and Recommendations 


  Safflower new varieties Inshas 10 and Inshas 11 showed the best 
seed yield and oil content in the two seasons due to irrigation and nitrogen 
regimes. The greater seed yield and oil content in the two new varieties may 
be due to the significant increase of number of capitula/plant and seed 
index. 
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It is concluded that for getting better seed yield, suggesting, to plant the two 
new varieties at irrigation intervals of 10 days and nitrogen fertilizer rate of 
40 kg/fed under the desert conditions. 
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فول الصويا الملقح على دفعات والمزروع تحت  بواسطةتثبيت اآلزوت الجوي 
 15نظام الري التسميدي الحيوي باستخدام تقنية اآلزوت ـ 
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 خالصة


يحتاج إلى التلقيح  هإال أن .فول الصويا من المحاصيل البقولية المثبتة لآلزوت الجوي يعتبر


أن  وبما به.بقًا افي أراٍض جديدة لم تزرع س تهة المثبتة لآلزوت وخاصة عند زراعبالسالالت البكتيري


 Bradyrhizobiumفول الصويا قد أدخل حديثًا إلى سورية فإن إجراء عملية التلقيح بساللة البكتيريا


Japonicum ما هو: والسؤال المطروح  تعايشيًا.ت اآلزوت الجوي يأمر ضروري لزيادة كفاءة تثب


 فعالية؟ ق التلقيحائفضل طر هي أ


ن الملقح البكتيري مع مياه الري ضمن نظام الري قفقد تم تحري إمكانية ح الري نقص مياهل طبقاً 


موسمين،  على مدىحقلية زرعت  بالتنقيط ومقارنتها بالطريقة التقليدية (تلقيح البذور). في تجربة


لبذور والري بالخطوط وبالتنقيط، مع التلقيح طريقة التلقيح البكتيري بتغليف اقرب مدينة دمشق قورنت 


ازدادت  .(الري التسميدي الحيوي) المتكرر عن طريق حقن الملقح السائل عبر نظام الري بالتنقيط


وتكرار تقنية الري بالتنقيط بغض النظر عن طريقة التلقيح  عند استخدامنسبة اآلزوت المثبت حيويًا 


زيادة اآلزوت الجوي  قد أدى إلىنظام الري بالتنقيط  عبرالسائل ح البكتيري قل، كذلك فإن حقن المهيت


 .تعايشياً المثبت 


 طريقة التخفيف النظيري. الري التسميدي الحيوي، ،الري بالتنقيط، الري بالخطوط :كلمات مفتاحيه


Abstract 


Soybean is a naturally N2-fixing legume, but it needs artificial inoculation 
with appropriate strains of rhizobia when introduced to land not previously 
cultivated to the crop. As soybean is being introduced to Syria, inoculation 
with Bradyrhizobium japonicum is essential to ensure effective biological 
nitrogen fixation by the crop. The question is: what is the most effective 
mean of inoculation? 



mailto:scientific@aec.org.sy





 


210 
 


Due to irrigation water shortage, we examined the possibility of applying the 
rhizobial inoculant in irrigation system (Inocugation) against the 
conventional seed pelleting application. Two years field experiment was 
conducted at a research station near Damascus, to compare between the 
means of bacterial inoculation, i.e. seed pelleting and inocugation, and 
water irrigation systems, i.e. furrow and drip systems. Drip irrigation 
enhanced N2-fixation by soybean regardless of inoculation technique and 
repeated inoculation. Injection of the liquid rhizobial inoculum through drip 
irrigation system was shown to enhances the acquisition of atmospheric N2 
and improve N2 fixation by soybean.  


 


 


Key words: furrow irrigation, drip irrigation, Inocugation, 15N isotope dilution 


 


 المقدمة:


مصدر غني بالبروتين  وهويعتبر فول الصويا واحدًا من أهم المحاصيل الزيتية والعلفية 


نسبيًا. يتصف هذا النوع البقولي بعدم أو بضعف المقدرة على تشكيل العقد  النباتي ورخيص


هذا لدخول نظرًا . و زراعته ضمن الظروف الطبيعية في ترب لم تزرع به سابقاً الجذرية، عند 


 نوعي ريزوبيوم حبملق هفإن تلقيح [1]كأحد المحاصيل الزراعية  ،حديثًا إلى سوريةالمحصول 


Bradyrhizobium japonicum  ضرورة ملحة للحصول على إنتاج جيد وخاصة في


إلى  غالباً  المقدرة على تشكل العقد الجذريةوضعف  انخفاض يعود .[2] ىمراحل إدخاله األول


وذلك في الترب  B .japonicumغياب أو انخفاض كثافة التجمعات البكتيرية للنوع 


 .[3]حديثًا بهذا المحصولالمزروعة 


 بكتيرة 107 تجاوزفي تربة والية أيوا  B. Japonicum ياأن عدد بكتير [4] ديفر وفريدرك بين


لم يتجاوز  في حين ،محصول فول الصويابكانت مزروعة سابقًا والتي  ،ياً /كغ تربة جافة هوائ


  /كغ تربة جافة هوائيًا من نفس المنطقة لم تزرع سابقًا بهذا المحصول. ةبكتير  /10العدد 
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الريزوبيا في الترب غير المزروعة سابقًا بفول الصويا، فإن  عدد بكتيريا ونظرًا النخفاض


ثبت أن التورب المعقم من  حيث تقليدية ممارسة شائعة حول العالم.تلقيح بذوره بالطريقة ال


من المواد المعيارية اعتبر  إذ صناعياً  هأفضل المواد الحاملة للملقح البكتيري عند تحضير 


كافية التورب بكميات  نظرًا لعدم إتاحة [5].في مناطق زراعة فول الصويا  الحاملة للملقح


إلى إدخال تقنية الري بالتنقيط  فقد أدى الجافة ونصفلجافة في المناطق ا وبسبب شح المياه


على التورب العضوي مثل حقن الملقح  المحمولالمياه واللجوء إلى بدائل عن الملقح بتوفير 


 البكتيري مع مياه الري. 


ار الملقح يفول الصويا إلى اخت فيآلزوت الجوي المثبت لالتحديد الكمي الدقيق  يحتاج


 الشائعةإن الطريقة  التدخل في إجراء عملية التلقيح. وكذلك إلىسب والفعال البكتيري المنا


مباشرًا  ، بحيث يضمن ذلك اتصاًال وتماساً الملقح البكتيريب البذور قبل الزراعة تغليفهي 


إلى ظروف  الملقحةنتيجة تعرض البذور تواجه هذه الطريقة مشكلة  [6]. البكتيرياو  بين البذور


جيد بين  البذور والملقح  تماسحدوث من  تأكدال عدم ، إضافة إلىبةمحيطية غير مناس


الحاملة و المجموع الجذري بعيدًا عن غالف البذرة مالبذور ون إنتاشوخاصة بعد  ،البكتيري


 لضمان حدوث تماستقنية جديدة  وللتغلب على هذه المشكلة يمكن استخدام البكتيري. للقاح


مع مياه الري مما  هذا األخيرحقن بقح البكتيري وذلك مباشر بين المجموع الجذري والمل


طريقة الري التسميدي الحيوي  وهي ،إلى منطقة انتشار الجذور الساللة الفعالة يضمن وصول


Inocugation. 


من أجل التحديد الكمي لآلزوت الجوي  15Nلآلزوت شاع استخدام طريقة التخفيف النظيري 


لآلزوت النظيري  معدل التمديد الطريقة على مبدأ اختالفوتعتمد هذه [8 ,7]  المثبت حيوياً 


وتوزيع وخلط التجانس في إضافة على فرض  ،في أنسجة النباتات N15 المعلمالسمادي 


  15 [9].  ـ  السماد الموسوم باآلزوت


أداة للتقييم الدقيق لكمية اآلزوت  باعتبارهاتظهر أهمية األسمدة اآلزوتية المعلمة  ومن هنا


أن حقن  السماد اآلزوتي  [10] رينيه المثبت بواسطة المحاصيل البقولية. وقد بينالجوي 


تلك الناجمة ن م وأفضلفي منطقة الجذور أعطى نتائج دقيقة  ،ظهور البادراتبعد  ،الموسوم


 إضافة الملقح بشكل سائل قبل إنتاش البذور.عن 
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إلى  الري في ماء صالنق تخفيف مشكلة بهدفأدى إدخال تقنية الري المضغوط إلى سورية 


حقن  مثلفي تلقيح بذور فول الصويا  يةالتقليد ةطريقالإليجاد طرق بديلة عن  ينتحفيز الباحث


 الملقح السائل مع مياه الري.


عبر نظام الري بالتنقيط  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية حقن الملقح البكتيري السائل


المزروعة تحت ظروف الري  تلقيح البذور التقليديةلمحصول فول الصويا ومقارنتها بطريقة 


تقييم تأثير الحقن المتكرر للملقح البكتيري السائل عبر  إضافة إلى ،الري بالخطوط بالتنقيط أو


 محصول فول الصويا. فينظام الري بالتنقيط 


 :والطرائقالمواد 


 2001 نمو موسميلالبحوث الزراعية قرب دمشق  محطةنفذت تجربتان حقليتان في 


سم  60قبل البدء بالتجربة حتى عمق )، Typic Camborthid. جرى إعتيان التربة(2003و


وسعة  –7.9 8.6بين  pH نتائج التحاليل أن تفاعل التربة بينت سم. 20بفواصل قدرها 


والناقلية الكهربائية أقل  % 0.82– 0.5 والمادة العضوية Cmol. kg-1 20التبادل الكاتيوني 


مغ/كغ  7.2 – 6.1مغ/كغ والفوسفور المتاح  30 - 20واآلزوت المعدني  dS/m 0.5من 


 وقوام التربة طميية طينية رملية.


والذرة السورغمية  لآلزوت الجوي ) كمحصول بقولي مثبتSb171زرع فول الصويا (الصنف 


وبداية حزيران  2001) كمحصول مرجعي، وذلك في نهاية شهر أيار7زرع إ(الصنف 


مع  Bradyrhizobium japonicumيح البذور عن طريقة حقن الملقح تلق جرى. 2003


الطريقة التقليدية للمعامالت وفق الملقح بالبذور  بتغطيةمياه الري للمعامالت المحددة لذلك أو 


 األخرى.


أرض التجربة من حيث العمليات الزراعية وتخطيط التجربة وتنفيذها حقليًا بحيث  جهزت


 خطوط الزراعة ) وعرضم 3.75× م  20( 2م 75ريبية بلغت مساحة القطعة التج


تركيب شبكة  جرىم وذلك للقطع المروية بالخطوط. أما القطع المروية بالتنقيط فقد  0.75 


لكل  خصصحيث  ،خطوط 5الري المناسبة فيها وبلغ عدد الخطوط في كل قطعة تجريبية 
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. نقاطهليتر/ساعة/  4ق بتدف 50على الخط  النقاطات. بلغ عدد واحد خط زراعة خط ري


م عن النقاطة  0.125الرطوبة في كل القطع التجريبية وبمسافة تبعد  كما زرعت أنابيب قياس


 يفي الخط المركزي أو في وسط الخط المركزي للقطع التجريبية المروية بالخطوط لمحصول


 الذرة السورغمية وفول الصويا.


على وذلك في منطقة انتشار الجذور الفعالة ( يالنيترونم قياس رطوبة التربة بطريقة التشتت ت


حتى النضج) والتي تم بعد ذلك و  سم50 ومن الزراعة حتى اإلزهار في الفترة سم  25عمق 


جدولة  تالتعرف عليها من خالل منحنيات استنزاف الرطوبة. ومن ثم جمعت المعطيات وتم


في منطقة الجذور الفعالة  عند وصول رطوبة التربة رويت النباتاتالري على هذا األساس. 


الواصلة إلى المحصولين من خالل  اءمراقبة كمية الم تمن السعة الحقلية وتم 80%إلى 


 عدادات المياه المربوطة من الشبكة.


بتغليف التلقيح التقليدي  )1وهي  تلقيحق ائثالثة طر  2001موسم في المعامالت  تضمنت


حقن الملقح السائل ضمن نظام الري  )2 ،(SPD)الري بالتنقيط  استعمال طريقة معالبذور 


(LSD)، 3 ( التلقيح التقليدي بطريقة تغليف البذور بالملقح والري بالخطوط(SPF)،  إضافة


 .(C) ومروية بالخطوط يابالبكتير  غير ملقحة الشاهدعاملة إلى م


الري دت طريقة ماعت ،وبعد األخذ بعين االعتبار نتائج الموسم األول، 2003موسم في أما 


 ).1ضمنها كما هو موضح في الجدول ( البكتيري بالتنقيط فقط مع حقن الملقح


كبادئ ولكال موسمي النمو على شكل كبريتات  /هاNكغ  20أضيف السماد اآلزوتي بمعدل 


ما حقنًا مع مياه الري لمعامالت الري بالتنقيط أو نثرًا لمعامالت الري إ) N 20أمونيوم (%


 .محصولينوذلك لكال ال بالخطوط


 وم وذلك في مركز ــماد اآلزوتي الموســإلضافة الس 2م 1خصصت مساحة 


 بمعدل  2SO4(15NH4)كل قطعة تجريبية وأضيف لها السماد اآلزوتي الموسوم 


 .2/مNغ 2


 )2003): وصف لمعامالت التلقيح المتكرر للملقح البكتيري (1جدول (      
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T1 T2 T3 T4 C1 C2 


حقن 


الملقح 


 البكتيري


مع مياه 


الري مرة 


ده حوا


مباشرة 


بعد الري 


بمعدل 


108  ×5 


خلية 


بكتيرية 


 1لكل 


 مل


حقن الملقح 


البكتيري مع 


مياه الري 


 مرتين كما


هو في  األولى


 T1المعاملة 


عند الثانية و 


مرحلة الورقة 


الرابعة بمعدل 


خلية  5×108


 1بكتيرية لكل 


مل ولكل دفعة 


 ملقحة


حقن الملقح 


البكتيري مع 


الري ثالثة مياه 


، األولى مرات


كما هو  والثانية


 T2 ةفي المعامل


والثالثة عند 


مرحلة اإلزهار 


 5×108بمعدل 


 1خلية لكل 


مل ولكل دفعة 


 ملقحة


حقن الملقح 


البكتيري أربعة 


مرات مع مياه 


الثالث  الري


كما هو  األولى


 T3 ةفي المعامل


الرابعة اإلضافة و 


عند تشكل القرون 


 5×  108بمعدل 


مل 1لكل خلية 


 ولكل دفعة


تغليف 


البذور 


بالملقح 


البكتيري 


والري 


 بالتنقيط


المعاملة 


الشاهد 


بدون 


 بتلقيح


 


أما بالنسبة للملقح البكتيري فقد تم حقنه عبر حاقنة تناسبية للمعامالت المحددة. بلغت كمية 


. 2003/ها لموسم نمو 3م 3868و  2001/ها لموسم نمو 3م 3627مياه الري المضافة 


/ها وذلك في المعامالت 3م 5937 ت كمية المياه المضافة لفول الصويا والذرة السورغميةبلغ


 .2001المروية بطريقة الري بالخطوط لموسم نمو 


خضري من فوق سطح التربة فقط وذلك  من القطع الموسومة باآلزوت المجموع ال اعتيانتم 


المرجعي وذلك عند مرحلة المثبت و  ينال المحصولكنباتات لكل عينة) وذلك من  4( 15


من منطقة التاج عند سطح التربة  اتالنبات تقطع .النضج الفيزيولوجي ولكال موسمي النمو


على درجة  في الفرن جففت هذه األجزاء .عرانيس وبذورو  قرونو  أوراقو أفرع  إلىوفصلت 


ة اآلزوت كذلك نسب 15ـ إلغناء باآلزوتل المئوية نسبةالْم، طحنت وحللت لتحديد  65حرارة 
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اإلصدار الضوئي مطياف  باستعمال 15-تتم تحديد نسبة اإلغناء باآلزو  دوق [11].الكلي


(Jasco – N 150).  أما اآلزوت الكلي الممتص واآلزوت المثبت من الهواء(Ndfa) 


وكفاءة إضافة السماد اآلزوتي فقد تم حسابها وفقًا  (Ndff)واآلزوت المستجر من السماد 


 .]12[لطريقة 


القطاعات العشوائية  بستة مكررات وخضعت جميع المتغيرات  تصميمتخدم لتنفيذ التجربة اس


وفصلت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد  (ANOVA)الختبار تحليل التباين 


 .5المجاالت عند مستوى ثقة %


 النتائج والمناقشة:


 :2001 موسم نمو


 لممتص.محتوى اآلزوت واآلزوت او إنتاج المادة الجافة 


لم تسجل أية فروقات معنوية بين جميع معامالت فول الصويا المروية بطريقة الري بالتنقيط 


تأثر إنتاج يمن حيث إنتاج المادة الخضرية وكذلك مردود الحبوب عند الحصاد وكذلك لم 


 ).2المادة الجافة بطريقة التلقيح أو الري (جدول 


 


 من اآلزوت  النباتية فة وإزاحة اآلزوت ومحتوى األنسجة): إنتاج الحبوب والمادة الجا2جدول (    


 )2001واآلزوت الكلي الممتص (    


 اآلزوت الكلي الممتص


 كغ/ها


محتوى األنسجة من 
 اآلزوت


% 


 (مادة جافة) اإلنتاج


 /هاطن
4Bاآلزوت المزاح من التربة 


 /هاNكغ 


 المعامالت


 حبوب
مجموع 


 خضري
 حبوب


مجموع 


 خضري
 حبوب


مجموع 


 خضري
 غمسور 


فول 


 صويا
 


136.0 a 86.3 bc 5.76 b 1.96 b 2.4 a 4.43 a 124 70 c SPD 
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129.5 a 71.8 c 5.73b 1.54 c 2.3 a 4.66 a 137 63 c LCD 


170.2 a 119.0 a 5.92 ab 2.30 a 2.9 a 5.20 a 101 152 b SPF 


163.4 a 95.2 b 6.27 a 2.32 a 2.6 a 4.13 a 116 192 a C 


 5نوية بني املتوسطات املتبوعة بنفس احلرف ضمن العمود الواحد عن مستوى ثقة %اليوجد فروقات مع
SPD.التلقيح بتغليف البذور والري بالتنقيط : 


LSD الل نظام الري بالتنقيط.خ: حقن الملقح البكتيري 


SPF.التلقيح بتغليف البذور والري بالخطوط : 


Cشاهد : 


معامالت فول الصويا في النباتية كان كما لوحظ أن أعلى محتوى آزوتي في األنسجة 


وتراوحت نسبة محتوى أنسجة فول الصويا عند الحصاد من اآلزوت  ،المروية بطريقة الخطوط


بيًا من ـوهذا المحتوى العالي نس ، 5.76–6.2%وفي الحبوب مابين ،  1.54–2.32%ما بين 


  [13].قبل المقترح من  النموذجاآلزوت في األنسجة والحبوب كان متوافقًا مع 


 اآلزوت الكلي الممتص في المجموع الخضري لفول الصويا مابين  ت كمياتتراوح


وكانت الكمية األعلى لفول ./ها Nكغ  130-170/ها وفي الحبوب ما بين Nكغ  119-72


الصويا المروي بالخطوط واألدنى للمروي بالتنقيط. كذلك فإن كمية اآلزوت الكلي الممتص 


 ع الخضري والحبوب كانت متوافقة مع النمط الذي اقترحه المجمو  والمتراكم في


ازداد اآلزوت الكلي الممتص في فقد كال طريقتي الري ومعامالت التلقيح ل. أما بالنسبة [13]


 .)2(جدول  طريقة الري بالخطوط والتلقيح التقليدي باستعمالالمجموع الخضري بشكل معنوي 


الري التسميدي طريقة مالت فول الصويا المروية بأن نباتات معا الجدير بالمالحظةواألمر 


في حين أزاحت نباتات معامالت فول  ،/ها من مخزون التربةNكغ  63-70أزاحت مابين 


 بالمقارنة فإن/ها. Nكغ  152-192الصويا المروية بطريقة الخطوط من آزوت التربة مابين 


/ها Nكغ  101- 173 المحصول المرجعي أزاح من مخزون التربة من اآلزوت ما بين


على التتالي. مما يشير إلى حفظ كمية كبيرة نسبيًا من آزوت التربة  SPF, LCDلمعاملتي 


 ت فول الصويا المروي بطريقة الري التسميدي لآلزوت الجوي.يبسبب تثب
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  :كفاءة إضافة السماد اآلزوتي وٕازاحة اآلزوتو تثبت اآلزوت الجوي 


 (Ndff)من السماد  المستجرالكلي الممتص، واآلزوت ) متوسط قيم اآلزوت 3يبين الجدول (


من التربة. بلغت  المستجروكذلك اآلزوت  يوكفاءة إضافة السماد اآلزوت (Ndfa)والهواء 


/ها للمعاملة Nكغ  201فول الصويا خالل موسم النمو  في نباتكمية  اآلزوت الممتص 


(LSD)  كغ  289وN ها للمعاملة/(SPF)، ة لآلزوت المخزون في التربة مما يشير إلى إزاح


حيث  ( C ) والمعاملة الشاهد (SPF)بواسطة فول الصويا المروي بطريقة الري بالخطوط 


/ها على التتالي. في حين بلغت Nكغ  152و  192من التربة  المستجربلغت كمية اآلزوت 


كغ  70و (LSD)ها للمعاملة /Nكغ  63كمية اآلزوت المزاح من معامالت الري التسميدي 


N ها للمعاملة/(SPD).  هذا الفارق الكبير في اآلزوت الكلي الممتص على ويمكن تفسير


ما بين جذور فول الصويا  التماسأساس اعتبار طريقة الري بالتنقيط وسيلة فاعلة في زيادة 


والملقح البكتيري إضافة إلى الكفاءة العالية لحقن الملقح البكتيري خالل نظام الري مقارنة 


 يقة التقليدية. بالطر 


كغ  58- 150فول الصويا خالل فصل النمو مابين ثبتهاتراوحت كمية اآلزوت الجوي التي 


Nلمعاملة كانت الكمية المرتفعة في ا /ها حيث(SPF)،  تلتها المعاملةLSD في حين كانت .


الكمية المثبتة  القيمة األخيرة تمثلحيث  ،/ها)Nكغ  58لشاهد (ا أدنى كمية في معاملة


 ، بلغت النسبة المئويةالنظر عن طريقة التلقيح . وبغضالسالالت الموجودة طبيعيًا في التربةب


من  67فول الصويا المروي بطريقة الري بالتنقيط حوالي %لآلزوت المثبت في نبات 


فول الصويا المروية بطريقة الري بالخطوط  بلغت القيم فيفي حين  ،من اآلزوت احتياجاته


 .23ة الشاهد %المعاملفي و  %44


     من  مداآلزوت الكلي الممتص والمست في): تأثير طريقة التلقيح والتلقيح المتكرر 3جدول (  


 .)2001التربة والسماد والهواء وكفاءة إضافة األسمدة اآلزوتية لمحصول فول الصويا (  
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كفاءة 


إضافة 


السماد 


 اآلزوتي


زة ل ة ئك م ئكههئ؟ لخئيره  ل


Ndfa 


 اآلزوت


 مدالمست


من التربة  
Ndfs 


اآلزوت 


 مدالمست


من 


السماد 
Ndff 


اآلزوت 


الكلي 


 الممتص


المعامال


 ت


  كغ/ها /هاNكغ  /هاNكغ  % /هاNكغ  %


9 b 150 a 67 a 70 c 1.8 b 222 bc SPD 


8 b 137 a 67 a 63 c 1.5 b 202 c LCD 


40 a 129 ab 44 ab 152 b 8 a 289 a SPF 


44 a 58 b 23 b 192 a 8.7 a 259 ab C 


SPD.التلقيح بتغليف البذور والري بالتنقيط : 


LSD الل نظام الري بالتنقيط.خ: حقن الملقح البكتيري 


SPF.التلقيح بتغليف البذور والري بالخطوط : 


Cشاهد : 


وتشير النسبة العالية لآلزوت الجوي المثبت بواسطة فول الصويا المروي بطريقة الري 


كأداة فعالة للري وحقن الملقح  Inocugationتسميدي الحيوي بالتنقيط إلى كفاءة الري ال


تشير النتائج إلى القدرة التنافسية لطريقة حقن الملقح مع مياه أيضًا البكتيري لفول الصويا. 


انعكست بشكل  الري مع الطريقة التقليدية المتمثلة بتغليف البذور بالملقح البكتيري والتي


 بالتنقيط. ةمعامالت فول الصويا المرويلمثبت حيويًا واضح في زيادة اآلزوت الجوي ال


 تراوحت كمية آزوت التربة المزاحة بواسطة الذرة السورغمية مابين 


/ها وقد لوحظ أن كمية اإلزاحة األعلى كانت لمعاملة الذرة السورغمية Nكغ  101-137


تي عند مرحلة ). في حين سلك مؤشر كفاءة إضافة السماد اآلزو 2المروية بالتنقيط (جدول 


ًى مغايرًا لمؤشر تثبيت حمن 15النضج الفيزيولوجي والمقدر من القطع الموسومة باآلزوت ـ 


اآلزوت الجوي. فعلى الرغم من أن كمية السماد اآلزوتي المضاف لفول الصويا كانت قليلة 







 


219 
 


 اآلزوتكمية إال أن كفاءة إضافة السماد اآلزوتي تأثرت كثيرًا ب ،/ها كبادئ)Nكغ  20(


الجوي المثبت حيويًا. إذ لوحظ وجود تناسب عكسي مابين كفاءة إضافة السماد اآلزوتي 


بشكل أفضل من خالل نسب  تفسيرهاوكمية اآلزوت الجوي المثبت حيويًا. هذه النتيجة يمكن 


عندما يواجهه النبات "يمكن تلخيصها بالتالي:  التيو  ، [14]االستفادة الجزئية والتي عبر عنها


و أكثر من العنصر الغذائي فإن امتصاص هذا العنصر من كل من هذه المصادر مصدرين أ


اآلزوت الجوي . وبناء على ذلك فإن "يكون متناسبًا مع الكميات المتاحة من كل مصدر


كميات أكبر من عنصر اآلزوت وبشكل متاح للمعامالت  ساهم بتزويد (BNF)المثبت حيويًا 


LCD  وSPD. مستجر من السماد اآلزوتي المضاف بواسطة هاتين بالتالي فإن اآلزوت ال


 كفاءة إضافة السماد اآلزوتي. وكذلكالمعاملتين كان منخفضًا 


 :2003 موسم نمو


 محتوى اآلزوت واآلزوت الكلي الممتص.و  إنتاج المادة الجافة


)، فإن جميع المناقشات 2003موسم نمو (في بالتنقيط  يبما أنه لم يستخدم سوى نظام الر 


وتقنية تغليف البذور  (T1, T2, T3, T4)لتلقيح المتكرر والمعبر عنه بـعلى ان مكرسة ستكو 


سجل أية فروقات معنوية مابين تلم  .(C2)والشاهد غير الملقح  (C1)بالملقح البكتيري 


فول الصويا المروية بطريقة الري بالتنقيط بالنسبة للمجموع لمعامالت التلقيح المتكرر 


جة من ـبوب عند مرحلة الحصاد واآلزوت الكلي الممتص ومحتوى األنسالخضري وٕانتاج الح


أن كمية مياه الري المضافة كانت متساوية ب ذلك ). ومن الممكن أن يفسر4اآلزوت (جدول 


وبالتالي لم تظهر أية فروقات معنوية بالنسبة لهذه المؤشرات. من ناحية  ،لجميع المعامالت


إمداد مما ساعد في استمرار ي التربة أيضًا عاليًا نسبيًا كان محتوى اآلزوت المتاح ف ،أخرى


وهذا ما أدى بالتالي  محصول فول الصويا باآلزوت لسد جزء من احتياجاته أثناء فصل النمو


يبدو أن  ،إخفاء أثر اآلزوت الجوي المثبت لمعامالت الري بالتنقيط. إضافة إلى ذلك إلى


محصول فول  زودتة من حد الكفاية وبالتالي كمية اآلزوت المتاح في التربة كانت قريب


 هذه الكمية لم تمنع أو تعيق الصويا بالجزء األكبر من احتياجاته من عنصر اآلزوت ولكن


 عملية تثبيت اآلزوت الجوي.
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كغ/هـ في فول الصويا  118و 61تراوحت كميات اآلزوت المزاحة من مخزون التربة بين 


ويشير ذلك إلى أن تثبيت اآلزوت الجوي في نبات  كغ/هـ في السورغوم. 162و  129وبين 


 فوا الصويا قد حافظ نسبيًا على كمية كبيرة من آزوت التربة. 


 


 


 


 


): إنتاج الحبوب والمادة الجافة وإزاحة اآلزوت ومحتوى األنسجة من اآلزوت واآلزوت 4جدول (


 )2003الكلي الممتص (


اآلزوت الكلي 


 الممتص


 كغ/ها


محتوى األنسجة من 
 آلزوتا


% 


 (مادة جافة) اإلنتاج


 طن/ها


اآلزوت المزاح من 


 ةالترب


 كغ/ها
المعامال


 ت


 حبوب
مجموع 


 خضري
 حبوب


مجموع 


 خضري
 حبوب


مجموع 


 خضري
 السورغوم


فول 


 الصويا


147 a 45 a 3.85 
a 


1.01 
a 


3.8 a 4.4 a 149 69 T1 


132 a 37 a 3.66 
a 


0.77 
a 


3.6 a 4.8 a 129 61 T2 


140 a 41 a 3.63 
a 


0.92 
a 


3.8 a 4.5 a 156 72 T3 


130 a 35 a 3.41 
a 


0.72 
a 


3.8 a 4.9 a 162 64 T4 


113 a 47 a 3.37 
a 


0.99 
a 


3.4 a 4.7 a 148 112 C1 
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111 a 45 a 3.00 
a 


0.86 
a 


3.6 a 5.2 a 153 118 C2 


T1.حقن الملقح مرة واحدة خالل مياه الري بعد الزراعة : 


T2ولى كما هو في : حقن الملقح مرتين األT1 .والثانية عند مرحلة الورقة الرابعة 


T3حقن الملقح ثالث مرات كما هو في في : , T2.والثالثة عند مرحلة اإلزهار 


T4 حقن الملقح أربع مرات كما هو في : T3 .والرابعة عند مرحلة تشكل القرون 


C1.تغليف البذور بالملقح والري بالتنقيط : 


C2.شاهد غير ملقح : 


 التربةمن كفاءة إضافة السماد اآلزوتي وٕازاحة اآلزوت و  بيت اآلزوت الجويتث


 فيلوحظ أن الفروقات في كمية اآلزوت الكلي الممتص بين جميع المعامالت المختبرة كانت 


اآلزوت الجوي من لى الكمية العالية نسبيًا إالسبب في ذلك يعود و  .)5حدها األدنى (جدول 


حقن الملقح البكتيري ضمن  فيها التي تم(T1, T2, T3, T4) الصويا ثبتتها معامالت فولالتي 


هذه الكمية العالية من خالل استجرار  (C1, C2)المعامالت  عوضت حين في .مياه الري


 من احتياجاتها على التتالي. 70ـ75تراوحت مابين % التي كمية كبيرة نسبيًا من آزوت التربة


بواسطة فول الصويا أثناء فترة النمو بطريقة  ايشياً تعتأثرت كمية اآلزوت الجوي المثبت 


خالل مياه من التلقيح. إذ لوحظ أن أعلى كمية آزوت مثبتة كانت لمعامالت التلقيح المتكرر 


على التتالي.  T1, T2, T3, T4/ها للمعامالت Nكغ  122، 107، 108، 100الري وبلغت 


على  C1, C2/ها للمعاملتين Nكغ  47و  37في حين كانت أقل كمية آزوت جوي مثبتة 


التتالي. وقد بلغ متوسط الزيادة في كمية اآلزوت الجوي المثبت حيويًا نتيجة حقن الملقح 


. ومقارنة 57البكتيري مع مياه الري نسبة إلى الطريقة التقليدية بتغليف البذور حوالي %


 في )%Ndfa(الهواء  بالكمية الحقيقية لآلزوت المثبت، فإن نسبة اآلزوت الجوي المستمد من


اآلزوت الجوي  إلىازداد بشكل كبير نسبة  ،فول الصويا الملقح بشكل متكرر خالل مياه الري


المروية أيضًا بالري بالتنقيط. بلغت نسبة  C1, C2المثبت بواسطة فول الصويا للمعامالت 
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 ،التتاليعلى T1, T2, T3, T4للمعامالت 64، 63، 60،  61 % اآلزوت الجوي المثبت حيوياً 


على التتالي. تراوحت نسبة اآلزوت  C1, C2للمعامالت  29، 24في حين بلغت هذه النسبة %


%وهذه النسبة متوافقة  64-24الجوي المثبت حيويًا والمقدرة بطريقة التخفيف النظيري مابين 


 ,10 ,1] 70و  14 % ورياـمع دراسات سابقة جرت في الواليات المتحدة والصين وكندا وس


15, 16]. 


بغض النظر عن  ،تقنية حقن الملقح البكتيري خالل مياه الري أنالدراسة أيضًا نتائج أظهرت 


طريقة واعدة تساهم بشكل فعال في زيادة تثبيت اآلزوت الجوي بواسطة هي تكرارية الحقن، 


من الملقح البكتيري في بداية  الدفعة األولى إضافة فول الصويا. كما أظهرت الدراسة أن


عملية الحقن المتكرر في المراحل الالحقة أية تأثيرات  لم تبدِ بحيث  ،ة النمو هي األهمحلمر 


 على كمية اآلزوت الجوي المثبت حيويًا.


/ها وكانت أعلى كمية إزاحة Nكغ  118و  61 تراوحت كمية اآلزوت المزاح من التربة مابين


حيث بلغ معدل انخفاض  T1, T2, T3, T4لمعامالت في اوأخفضها  C1, C2لمعاملتين في ا


وهذه  48و 36% ما بين C1, C2إزاحة اآلزوت من التربة لهذه المعامالت نسبة للمعاملتين 


كمية اآلزوت  تراوحتحفظها للمحصول الالحق. كما  تمبالواقع تكافئ كمية من آزوت التربة 


 /ها.Nكغ  129 - 162المزاح بواسطة المحصول المرجعي بين 


ل االستفادة من اآلزوت المضاف لجميع المعامالت الموسومة ) معد5يبين الجدول (


تقريبًا ومع مالحظة انخفاض قيم  2001. يالحظ من الجدول نفس منحى موسم 15-باآلزوت


 معدل االستفادة من اآلزوت المضاف.
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  اد السم اآلزوت الكلي وكفاءة إضافة في): تأثير طريقة التلقيح والتلقيح المتكرر 5جدول (     


 )2003اآلزوتي واآلزوت المستمد من السماد والتربة والهواء لمحصول فول الصويا (     


كفاءة 


إضافة 


السماد 


 اآلزوتي


 اآلزوت المستمد من الهواء


اآلزوت 


المستمد من 


 التربة


اآلزوت 


المستمد من 


 السماد


اآلزوت الكلي 


 الممتص
 المعامالت


  كغ/ها /هاNكغ  /هاNكغ  % /هاNكغ  %


6 122 a 64 a 69 1.2 192 a T1 


6 107 a 63 a 61 1.0 169 a T2 


6 108 a 60 a 72 1.3 181 a  T3 


4 100 a 61 a 64 0.8 165 a T4 


7 47 b 29 b 112 1.3 160 a C1 


10 37 c 24 b 118 1.9 157 a C2 
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T1.حقن الملقح مرة واحدة خالل مياه الري بعد الزراعة : 


T2ولى كما هو في : حقن الملقح مرتين األT1 .والثانية عند مرحلة الورقة الرابعة 


T3 حقن الملقح ثالث مرات كما هو في في :T1, T2 .والثالثة عند مرحلة اإلزهار 


T4 حقن الملقح أربع مرات كما هو في :T1, T2, T3  والرابعة عند مرحلة تشكل


 القرون.


C1.تغليف البذور بالملقح والري بالتنقيط : 


C2ر ملقح.: شاهد غي 


 


 


 


 االستنتاجات:


) الحيويأثبتت تقنية حقن الملقح البكتيري من خالل نظام الري بالتنقيط (الري التسميدي 


 اتبعتجدارتها وقدرتها على منافسة الطريقة التقليدية لتلقيح البذور عن طريق التغليف سواء 


دفعة واحدة  كتفاء بإعطاءكما بينت النتائج ضرورة االطريقة الري بالخطوط أو الري بالتنقيط. 


من الملقح ضمن نظام الري بالتنقيط للحصول على أعلى فعالية ممكنة. وتعتبر هذه الطريقة 


 .للمحصول االحتياجات المائية لتوفير بالتنقيط  الري فيهقابلة للتطبيق في أي مكان يستخدم 
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 خالصة
 والخرينيبـة Alhagi camelorumم نباتات رعوية شجيرية معمـرة متحملـة للجفـاف (العـاقول جرى تقيي


Salsola vermiculata  والحرمــلPeganum harmala ونباتــات رعويــة عشــبية (القبــا (Poa 
sinaica  والبختـــريErodium cicutarium  والنعيمـــةSchismus arabicus الناميـــة بشـــكل (


الجنوبيــة مــن ســوريا، والتــي جــرى حشــها فــي مرحلــة -حراوية الشــرقيةطبيعــي فــي المنــاطق النصــف صــ
 gas productionاإلزهــار المبكــر أو مرحلــة تشــكل البــذور، عــن طريــق تقــدير كميــة الغــاز المنــتج 


(GP) اآلزوت الميكروبي ، وmicrobial nitrogen (MN)  والكتلة الحيوية الميكروبيةmicrobial 


biomass (MBM) 15عانة باآلزوت المعلم المنتجين باالستN  وباستخدام تقنية التحضين في الزجـاج
و  MNوجـــرى دراســـة العالقـــات بـــين إنتـــاج الغـــاز فـــي الزجـــاج و  ســـاعة. 96مــع ســـائل الكـــرش لمـــدة 


MBM  .البــروتين الميكروبــي والكتلــة الحيويــة المتكونــة بــاختالف  قــيماختلفــت وبــين المكونــات الغذائيــة
وانخفــض إنتــاج كــال المعيــارين مــع نضــج أجنــاس النباتــات الشــجيرية عنــد  ،المختبــرةاألجنــاس النباتيــة 


اختلفــت معــدالت الزيــادة فــي الغــاز المنــتج بــين األجنــاس النباتيــة ومرحلــة الحــش المقارنــة فيمــا بينهــا. و 
للنباتــات الرعويــة المدروســة واتجهــت االختالفــات نحــو االنخفــاض مــع تقــدم فتــرة التحضــين وبلــغ أعلــى 


ــادة  96وكانــت كميــة الغــاز المنتجــة الكليــة خــالل ســاعة األولــى مــن التحضــين.  24خــالل  معــدل للزي
في نباتي البختري والقبا مقارنة" مـع أجنـاس النباتـات الشـجيرية.  (P<0.05)ساعة أعلى بشكل معنوي 


وبشـكل إيجـابي مـع  (r = -0.73)بشكل سلبي مع تركيـز األليـاف الخـام  MBMو  MNارتبطت قيم 
 .(r = 0.84)ين الخام محتوى البروت


 
Abstract 


 
Drought-tolerant perennial range shrubs (Alhagi camelorum, Salsola 
vermiculata, Peganum harmala) and herbaceous range plants (Poa sinaica, 
Erodium cicutarium, Schismus arabicus) grown naturally on the south-
eastern semi-desert of Syria and harvested in the early bloom stage or at 
seeding were evaluated in terms of gas production, microbial nitrogen (MN) 
and biomass (MBM) production using 15N and an in vitro incubation 
technique with rumen fluid for 96 h. The relationships between in vitro gas 
production, MN and MBM and nutrient components were studied. The values 
of the microbial nitrogen and MBM varied with the experimental plant 
species and maturity reduced production of both in the shrub species where 
comparisons existed. The increase in gas production by the studied range 
plants varied between species and harvesting stage and tended to decline as 
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incubation progressed, with the highest increase during the first 24 h of 
incubation. The total gas production over 96 h was significantly (P<0.05) 
higher in E. cicutarium and P. sinaica than in P. harmala and the shrub 
species. The MN and MBM values were negatively correlated with the crude 
fiber concentrations (r = -0.73) and positively correlated with the crude 
protein contents (r = 0.84).    


 


 المقدمة
تستخدم في المناطق االستوائية المواد العلفية الخشنة من النباتات الشجرية والشجيرية 


النقص الغذائي في النتروجين والطاقة لتغطية والمنتجات الزراعية الثانوية كمواد علفية مكملة 
المواد العلفية بشكل  والعناصر المعدنية والفيتامينات خالل فترات الجفاف والعجز في تأمين


] أن 6] وفي الزجاج [5، 4]. أشارت دراسات أجريت على الحيوان [3-1[ منتظم ودائم
النتروجين القابل للتهدم في الكرش والذي مصدره من مخلفات المحاصيل ال يمكن أن يغطي 
احتياجات الصيانة للحيوانات. إن تصحيح النقص الغذائي يمكن أن يزيد معدل الهدم 


روبي للعلف في الكرش ويحسن القدرة االستقالبية للحيوان الستخدام الطاقة، وكالهما الميك
واتجهت يزيد الكمية المستهلكة من المادة العضوية المهضومة ويرفع إنتاجية الحيوان. 


األبحاث إلى استخدام طرائق مختلفة لرفع نسبة اآلزوت في المواد العلفية الخشنة وخفض 
وتنظيم كمية اآلزوت والكربوهيدرات ومعدل هدمهما في الكرش  معدل تهدمه في الكرش


 الميتان.  غاز للوصول إلى أعلى معدل لتكوين البروتين الميكروبي مع أقل مستوى إلنتاج
يمكن استخدام بعض النباتات الرعوية المتحملة للتغيرات الموسمية في الظروف البيئية، 


 Erodiumات المجترة. تصنف نباتات البختري كمتممات بروتينية لألتبان لتغذية الحيوان


cicutarium  والقباPoa sinaica  والنعيمةSchismus arabicus  كنباتات رعوية عشبية
 Salsola vermiculata والخرينيبة Alhagi camelorumالعاقول وتصنف نباتات 


ختري البينتمي نبات ]. 7كنباتات رعوية شجيرية معمرة [ Peganum harmalaوالحرمل 
وينمو في األتربة الجافة واألراضي القاحلة حتى ارتفاع  Graniaceaeإلى عائلة  الحولي
وينتشر بشكل واسع في مناطق البحر المتوسط وترعاه الحيوانات المجترة بشكل متر.  1500


جيد. يعد نبات القبا من النباتات العشبية المعمرة ويتكاثر بواسطة البصيالت والبذور وينتشر 
% 80واسع في المناطق الجافة وشبه الجافة من سوريا، حيث يمكن أن يشكل حوالي  بشكل


من الغطاء النباتي في الربيع، وترعاه الحيوانات المجترة الصغيرة بشكل جيد. يعتبر نبات 
النعمة من النباتات العشبية الحولية التي تتكاثر فقط بالبذور وتنمو في الترب الحجرية الفقيرة، 


].  7كل واسع في األراضي القاحلة وترعاه الحيوانات المجترة الصغيرة بشكل جيد [وينتشر بش
األراضي المراحة غير المزروعة  ويغزو،  الشجيرية البقوليةيعد نبات العاقول من النباتات 
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متر عن سطح البحر، ويرعى من قبل األغنام واإلبل. يتحمل نبات  1200على إرتفاع حتى 
ية، وينتشر في غرب القوقاز وغرب سيبيريا وٕايران وفي وسط وشرق العاقول الترب الملح


الشجيرية التي تنتمي إلى العائلة السرمقية  يعد نبات الخرينيبة من النباتات  .آسيا
Chenopodiaceae وترعاه الحيوانات المجترة بشكل جيد، وينتشر غالبا" في الترب الرملية .


ضي القاحلة، كما ينتشر في جنوب ووسط أوربا المالحة وشواطئ البحار والحقول واألرا
وهو نبات  Zygophyllaceaeوشمال أفريقيا وآسيا. ينتمي نبات الحرمل إلى عائلة 


غرب آسيا وشرقا" إلى التيبت وشمال -صحراوي ينتشر في جنوب أوربا وشمال أفريقيا وجنوب
ضري المبكر. وتحتوي أمريكا. يمكن أن يكون الحرمل ساما" للحيوانات في مراحل النمو الخ


إضافة" إلى  harmineوكالوئيدات أغلبها هارمين  b-carbolineالبذور والجذور على 
peganine  وisopeganine  وdipegene  وharmalol  وharmaline  و


vascicinone وdexyvasicinone وتستخدم أوراق الحرمل ألغراض طبية بينما تستخدم .
 ]. 8، 7البذور كبخور [


من الدراسة الحالية تقييم بعض النباتات الرعوية المستوطنة المتحملة للجفاف الغرض 
(البختري، القبا، النعيمة، العاقول، الخرينيبة، الحرمل)، عن طريق تقدير كمية الغاز المنتج، 


 15Nالمنتجين باالستعانة باآلزوت المعلم والكتلة الحيوية الميكروبية  ياآلزوت الميكروبو 
وذلك بدراسة العالقة  ساعة، 96نية التحضين في الزجاج مع سائل الكرش لمدة وباستخدام تق


بين الغاز المنتج والكتلة الحيوية الميكروبية المتكونة واآلزوت الميكروبي وبين المكونات 
 الغذائية.


 المواد والطرائق
لخةاذب: ب ئك لهئخ ئكمائةي  ئك


ة المتحملة للجفاف والنامية بشكل جرى جمع أجناس مختلفة من النباتات الرعوية المستوطن
 34oالجنوبية من سوريا، ومن مناطق مختلقة (منطقة السخنة -طبيعي في الصحراء الشرقية


48' N, 38o 42' E 35، ومنطقة كباكبo 16' N, 39o 42' E تتلقى سنويا" كمية من (
ل ميلي متر. جرى حش النباتات الشجيرية الرعوية (العاقو  120-100األمطار بين  


في شهر أيار أو عند مرحلة  (EB)والخرينيبة والحرمل) مرتين عند مرحلة اإلزهار المبكر 
في شهر آب. وكانت النسبة المئوية للسوق في المواد التي جرى حشها  (S)تشكل البذور 


 S% عند مرحلة 24.7و  23.3و   24.3و EB% عند مرحلة 18.8و  21.7و  28.4
الحرمل على التوالي. وجرى حش النباتات الرعوية العشبية في لنباتات العاقول والخرينيبة و 


ونبات القبا عند مرحلة  EBنيسان، حيث جرى حش نباتات البختري والنعيمة عند مرحلة 
سم 3تشكل البذور. وجرى قطع النباتات التي جرى حشها في شهري نيسان وأيار على ارتفاع 
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سم من 25رى حشها في آب على ارتفاع من سطح األرض، بينما جرى قطع النباتات التي ج
كغ من كل نبات رعوي 4كغ و 8سطح األرض. وجرى أخذ عينات نباتية بشكل عشوائي (


أسابيع،  3درجة مئوية) لمدة  30-25عشبي أوشجيري) وجففت على درجة حرارة الغرفة (
مئوية)  20-مم، وحفظت تحت التجميد (1ومررت على منخل قطر ثقوبه وطحنت العينات 


بعض  1الالزمة. ويعطي الجدول والتقديرات ي أكياس نايلون مغلقة لحين إجراء التحاليل ف
  ].9[ للنباتات الرعوية المختبرةالمكونات الغذائية 


 
 . )املكونات الغذائية للنباتات الرعوية التجريبية (غ/كغ مادة جافة -1جدول 


 تقالبية طاقة اس طاقة كلية دهن ألياف بروتني رماد مرحلة النبات


 (MJ/kg DM) (MJ/kg DM) خام خام خام خام احلش  
P. sinaica  IS 52.2 81.0 294.7 29.2 16.9 7.08 


E. cicutarium  EB 132.3 101.1 275.0 33.5 15.49 7.60 
S. arabicus  EB 118.9 98.9 270.5 36.7 15.18 7.65 


A. camelorum  EB 77.9 206.5 315.0 17.1 16.31 7.11 
A. camelorum 


  IS 139.4 104.1 238.7 43.2 15.88 5.81 
S. vermiculata 


  EB 364.1 200.5 147.1 21.4 11.55 6.94 
S. vermiculata  IS 332 159.3 166.7 20.3 12.7 5.91 


P. harmala  EB 160.1 190 175.3 35.7 15.3 7.42 
P. harmala  IS 138.1 143.2 240.0 66.4 16.6 6.23 


:EB  ،إزهار مبكرIS.تشكل البذور : 
 


 ؤمةئث ئكغئر غى ئكرجئث
 39على درجة حرارة  مل 100حضنت العينات التجريبية في سيرينغات زجاجية مدرجة سعة 


 gas الغازإنتاج ] لتقدير معدل 10مع خليط من سائل الكرش وبيئة وسيط حسب [ مئوية


production (GP)  طريقة، حضنت السيرينغات وكتطوير لل ساعة من الحضن. 96خالل
بوضعها بشكل عامودي في الحمام المائي، عوضا" عن وضعها أفقيا" في جهاز دوراني 


 ]. 11بطيء داخل الحاضنة [
غذيت والتي  الحصول على سائل الكرش من ثالث كباش عواس مزودة بناسور كرشي جرى


غ  185) وتلقت عليقة خشنة (تبن عدس ودريس الفصة ىبشكل أساسي علمرتين في اليوم 
. أخذت عينات سائل الكرش مرة ]3[ اليومفي ميغاجول طاقة استقالبية  10.6بروتين خام و 


 100وتصفيته خالل قماش من النايلون الخاص (جرى مجانسة سائل الكرش  .أيام 7كل 
 30درجة مئوية) مملوءة بغاز ثاني أكسيد الكربون. تم ضخ  39ميكرون) في حوجلة دافئة (


مل خليط من البيكربونات:  20مل سائل كرش و  10زيج الوسط (يحتوي على مل من م
حجما") بواسطة ماصة أتوماتيكية إلى داخل السيرينغات  2:1:1المعادن: ماء مقطر بنسبة 
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مغ) وكذلك إلى السيرينغات الشاهدة. تم  200الدافئة المحتوية على العينات المدروسة (
مرتين في الساعة األولى من الحضن، ومرة بعد  ع ثوانلبض تحريك السيرينغات بلطف باليد


و  11و  8و  6و  3بعد الناتج ساعات من الحضن. وتم تسجيل كمية الغاز  8و  6و  3
وأعيدت التجارب ثالث مرات واستخدمت  ساعة من الحضن. 96و  72و  48و  30و  24


 ثالث مكررات لكل عينة رعوية في كل تجربة. 
ل م ئك بةقخيذ ئكمةذهجي ليقذهاي ب ئك ب ئكحيهي  يقذهاى هئكقةك


 30%)  إلى 95 أعلى من (درجة اإلغناء 15Nتم إضافة اليوريا المحتوية على آزوت معلم 
ساعة،  96مغ) لمدة  200خليط سائل الكرش، الذي حضنت فيه العينة المختبرة (مل من 


ة و الكتلة الحيوي microbial nitrogen (MN)بغرض تقدير اآلزوت الميكروبي 
وأعيدت التجارب  ].12و 3حسب [ microbial biomass (MBM)الميكروبية المتكونة 


تم قياس اآلزوت  ثالث مرات واستخدمت ثالث مكررات لكل عينة رعوية في كل تجربة. 
وخليط في الحوض اآلزوتي للعينة  15Nونسبة إغناء اآلزوت المعلم  بطريقة كلداهل الكلي


بواسطة جهاز  أو لخليط سائل الكرش لوحده (شاهد) ساعة 96لمدة المحضنة  سائل الكرش
 ,JASCO N-150, Japan Spectroscopic Com. LtD, Tokyo)اإلصدار الضوئي 


Japan( . واستخدمت المعادالت التالية لحساب اآلزوت الميكروبي(MN)  والكتلة الحيوية
 :(MBM)الميكروبية المتكونة 


 15Nإغناء اآلزوت المعلم (%  – 1عينة) = [ ملغ200ساعة/ 96اآلزوت ميكروبي (ملغ/
إغناء /  %  ساعة 96لمدة المحضنة  وخليط سائل الكرشفي الحوض اآلزوتي للعينة 


 ساعة. 96لخليط سائل الكرش)] ملغ آزوت في العينة المحضنة لمدة  15Nاآلزوت المعلم 
 .0.0864كروبي/ ملغ عينة) = اآلزوت المي200ساعة/ 96الكتلة الحيوية الميكروبية(ملغ/


 آزوت. %8.64] أن ميكروبيات الكرش تحتوي Czerkawski ]13 حيث أشار
ث: ب ككمةئئ شئئي ب ئألح لك لعئ  ئك


باستخدام برنامج إحصائي  (ANOVA)إلى تحليل التباين  المؤشرات المدروسةخضعت أ
Statview-IV (Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA)   في نظامIBM 


 تحساب معامال جرى%. كما 95 حدود ثقةعند  (LSD)معنوي لفيشر واختبار أقل فرق 
 بين المعايير المدروسة. (r) رتباطاال


 والمناقشة النتائج
ساعة من التحضين للنباتات الرعوية  96إنتاج الغاز خالل إلى التغيرات في  1الشكل يشير 


د مرحلة اإلزهار (العاقول والخرينيبة والحرمل) التي جرى حشها مرتين في شهر أيار عن
التغيرات في قيم الغاز  2المبكر أو في شهر آب عند مرحلة تشكل البذور. ويعطي الشكل 
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ساعة من التحضين لنباتات القبا والبختري والنعيمة التي جرى حشها مرة  96المنتج خالل 
واحدة في شهر أيار.  أعطى نبات البختري أعلى كمية غاز في المراحل األولى للتحضين، 


ساعة أعلى بشكل معنوي في نباتي البختري  96كانت كمية الغاز المنتجة الكلية خالل و 
اختلفت النسبة المئوية لمعدل الزيادة في إنتاج والقبا مقارنة" مع أجناس النباتات الشجيرية. و 


الغاز بين األجناس النباتية ومرحلة الحش للنباتات الرعوية المدروسة، واتجهت االختالفات 
ساعة األولى من  24نخفاض مع تقدم فترة التحضين، وبلغ أعلى معدل للزيادة خالل إلى اال


 التحضين.


Fig. 1. Cumulative gas production (in vitro) over 96h from A. camelorum , 
S. vermiculat a and P. harmala  harvested In May at early bloom (EB) 
stage or in August at seed stage (IS).
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ملغ ركازة  100توقفت مستويات اآلزوت الميكروبي أو الكتلة الحيوية الميكروبية المنتجة من 


). وبشكل عام، فإن أجناس النباتات الشجيرية 3على األجناس النباتية ومرحلة النمو (شكل 
جت كمية أعلى من اآلزوت الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية مقارنة" مع أجناس أنت


النباتات العشبية، وانخفض إنتاج كال المعيارين مع نضج أجناس النباتات الشجيرية عند 
المقارنة فيما بينها. وعموما"، فقد أنتجت نباتات الخرينيبة والحرمل عند مرحلة اإلزهار المبكر 


من اآلزوت الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية. ويزداد معدل اآلزوت  أعلى كمية
الميكروبي المتكون بازدياد معدل تخمر المادة العلفية في الكرش وزيادة تواجد المادة العضوية 
السهلة التخمر وتوافر اآلزوت البروتيني واآلزوت الببتيدي وانخفاض اللغنين والمواد 


. حيث تستخدم ميكروبات الكرش NPNالتخمر وانخفاض آزوت اللغنوسللوزية الصعبة 
، كما أن توافر  NPNاآلزوت الببتيدي بشكل أكثر فعالية من اآلزوت غير البروتيني 


الببتيدات في وسط التخمر يعمل على تشجيع وتحفيز معدل نمو المجتمع الميكروبي في 
ت نتائج الدراسة الحالية إلى . وأشار NPNالكرش مقارنة" مع مصادر آزوتية غير بروتينية 
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أن  قيم اآلزوت الميكروبي أو الكتلة الحيوية الميكروبية المنتجة قد ارتبطت بشكل سلبي مع 
 .(r = 0.84)وبشكل إيجابي مع تركيز البروتين الخام  (r = -0.73)تركيز األلياف الخام 


Fig. 2. In vitro gas production over 96 h of P. sinacia, E. cicutarium and S. 
arabicus harvested in May at early bloom stage (EB) or seed stage (IS). 


0


10


20


30


40


50


60


70


0 24 48 72 96


Incubation time (h)


G
as


 p
ro


du
ct


io
n 


(m
l/2


00
 m


g 
D


M
)


Poa sinacia (IS) Erodium cicutarium (EB)


Schismus arabicus (EB)


1186 303


 
نضج النباتات  وكان من المتوقع وجود انخفاض في تركيز البروتين الخام مع مرحلة


- = r)الشجيرية، حيث وجد معامل ارتباط سلبي بين تركيز البروتين الخام واأللياف الخام 


بين تركيز البروتين   (r = -0.83)] على معامل ارتباط مشابه 3. وحصل المصري [(0.50
] إلى وجود معامل Blümmel ]14الخام واأللياف الخام لبعض النباتات الشجيرية. أشار 


اط بين كمية الركيزة المحولة إلى الخاليا الميكروبية وبين الغاز المنتج من وحدة معينة ارتب
] أن إنتاج الغاز كان متصال" بعملية 17-15من الركيزة المتخمرة حقيقيا". وأظهرت المراجع [


 اصطناع البروتين الميكروبي. 
عالف الخشنة. إن إن كمية الغاز المنتج لكل وحدة مادة متخمرة تعكس مستوى تخمر األ


ارتفاع إنتاج غاز الميتان عند الحيوانات المجترة غير مرغوب فيه، من وجهة نظر اقتصادية 
وبيئية. على الرغم من زيادة إنتاج الغاز نتيجة" لزيادة زمن الهضم، فإن أعلى نسبة في 


حشها ساعة األولى من الهضم. وأنتجت النباتات الشجيرية التي جرى  24اإلنتاج حدثت في 
في مرحلة اإلزهار المبكر كمية أعلى من الغاز مقارنة" مع تلك التي جرى حشها في مرحلة 
تشكل البذور، وهذا مؤشر دال على معامالت الهضم النسبية للعلف الخشن عند مرحلتين من 


تغذوية (التانينات -النضج. ويحتاج الموضوع إلى متابعة العمل لدراسة العوامل ضد
المواد الضارة (القلويدات، الهارمين، البيغانين وغيرها) في النباتات الرعوية والسابونينات) و 


 عند مراحل مختلفة من النضج.
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Fig.3. Relationships between gas production (after 96 h) and microbial nitrogen or biomass 
synthesis of the  experimental range plants harvested at early bloom (EB) stage or seed stage 
(IS).
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(P.s.: Poa sinacia , E.c.: Erodium cicutarium , S.a.: Schismus arabicus , A.c.: Alhagi 
camelorum , S.v.: Salsola vermiculata , P.h.: Peganum harmala ). 


 
ملغ ركيزة باختالف األجناس النباتية وبلغت  100اختلفت كمية اآلزوت الميكروبي المنتج من 


ملغ.  1.62-6.25 ملغ. وبلغت القيم المتناظرة للكتلة الحيوية الميكروبية 0.02-0.54الكمية 
يتوقف اآلزوت الميكروبي الصافي أو الكتلة الميكروبية المنتجة الصافية على التوازن بين 
االنخفاض في المادة الجافة المتهدمة واالرتفاع في الكتلة الميكروبية المنتجة لكل وحدة من 


أنتج نبات القبا المادة الجافة المهضومة. بينما يقدر المزارعون نبات القبا بشكل كبير، فقد 
فقط كمية ضئيلة من اآلزوت الميكروبي مقارنة" مع األجناس النباتية األخرى. أشار المصري 


ملغ مادة عضوية متخمرة حقيقيا" لبعض  100الناتجة من  MBMو  MN] أن كمية 3[
 ,Atriplex leucoclada, Prosopis stephaniana)النباتات الشجيرية والرعوية 


Moringa oleifera, Jatropha curcas ملغ، على  8-34ملغ و  0.7-2.9) بلغت
و  1.29بلغت  MBMو  MN] أن قيم 18المصري [التوالي. وفي دراسة أخرى أشار 


الذي جرى حشه  Sesbania aculeataملغ مادة جافة لنبات السيسبان  100ملغ/ 14.93
نباتات التي جرى ملغ مادة جافة لل 100ملغ/ 7.87و  0.68يوم من الزراعة و  60بعد 


 يوم من الزراعة، على التوالي.  120حشها بعد 
إن مستوى ونوع التانينات في العلف وفعاليتها البيولوجية يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية أو 
إيجابية على معدل االستفادة من اآلزوت إلنتاج اآلزوت الميكروبي. إن معامل هدم البروتين 


لتانين منخفض نتيجة" النخفاض تركيز اآلزوت األمونياكي في األعالف المحتوية على ا
NH3-N  ويؤدي إضافة مستحضر .Polyethylene glycol (PEG)  إلى زيادة مستويات
NH3-N ومع ذلك، فإن هذا غير ضروري لزيادة عملية اصطناع البروتين الميكروبي، ومن .
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مر الكربوهيدرات. إن تزامن المحتمل واألرجح بسبب التزامن الضعيف بين تحرر اآلزوت وتخ
معدل هدم اآلزوت والمكونات الكربوهيدراتية في الكرش هام جدا" إلمكانية االستفادة الفعالة 
من اآلزوت األمونياكي الكرشي من أجل اصطناع البروتين الميكروبي. ولذلك، فإن االستفادة 


كن أن تتحسن بإضافة من النباتات الشجيرية المحتوية على مستويات عالية من التانين يم
مع وجود  Polyethylene glycol (PEG)مستحضرات ربط التانين مثل مستحضر 


] أن 19مصدر للطاقة إضافي من أجل صيد وحبس اآلزوت الناتج عن التخمر. أشار [
والنشا أدى إلى زيادة  PEGتحضين األعالف المحتوية على التانين باالشتراك مع مستحضر 


لوحده. وقام الباحثان  PEGيكروبي مقارنة" مع وجود مستحضر اصطناع البروتين الم
Norton  وAhn ]20 بإعطاء مستحضر [PEG  عن طريق الشرب إلى األغنام عند


 لدراسة إمكانية زيادة الفعالية الميكروبية. Calliandra calothyrsusتغذيتها على نبات 
المدروسة ماعدا الحرمل مناسبة يمكن أن تقترح هذه الدراسات التمهيدية أن كافة األجناس 


الستخدامها كمواد علفية مكملة لتغذية حيوانات الماشية في فصل الجفاف في المناطق 
تغذوية -االستوائية. دراسات تفصيلية إضافية بحاجة إلى إجرائها لتقدير العوامل ضد
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 تركيز اآلزوت وكثافة اليخضور علىتأثير معدل التسميد اآلزوتي 


 قيطالمروي بالتن 90 صنف حلبالقطن  أوراقفي 


 الشماع .المهندس م  رزوق ع .


 دمشق سوريا 6091قسم الزراعة هيئة الطاقة الذرية ص . ب 


 ملخص:ال


والتي أضيف   لتسميديا تحت نظام الري )المزروع90(القطن حلب  صنف علىأجريت هذه الدراسة 


 N0  =0 ، N1  =50  ،N2  =100  ،N3  =150  ،N4(إليه خمسة معدالت من السماد اآلزوتي


= 200  ،N5  =250  كغNبهدف: )ـ/ه 


  – SPADأوراق نبات القطن وقراءات جهاز اليخضور في عالقة بين محتوى األزوت ال تقييم  -1


meter 502 . 


 90حلب  صنف فترة النمو الخضري للقطن إطالةزوت المختلفة على آلدراسة تأثير معدالت ا -2


 التبكير باإلنتاج.  ونسبة


 . بؤ باإلنتاج من خالل قراءات شدة اليخضورتحديد إمكانية التن -3


وعلى عدة  )SPAD meter 502( ألوراق نباتات القطن بواسطة جهاز أخذت قراءات شدة اليخضور


 إعتيان هذه األوراق لتحديد محتواها من اآلزوتجرىومن ثم  ،  مراحل تلت إضافات األسمدة اآلزوتية


  .الكلي وفق طريقة كلداهل 
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د عالقة ارتباط قوية ما بين قيم متوسطات تحليل اآلزوت الكلي ومتوسطات قراءات بينت النتائج وجو 


إضافة إلى ذلك  .0.89في المعامالت المختلفة وكانت قيمة معامل اإلرتباط بينهما   SPADجهاز 


شراهة هذا المحصول لعنصر اآلزوت حيث زادت إلى  Ndff %أشارت البيانات المتعلقة بـ 


وهذا يدل على إتجاه النبات  N2إال أن أعلى إنتاج كان بالمعاملة معدل اإلضافة بزيادة    %Ndffقيم


كبديل عن   )SPAD meter 502(إمكانية استعمال بينت النتائج  للنمو الخضري فوق هذا المعدل.


التحليل كأداة سريعة يمكن التنبؤ من خاللها حقليًا عن حالة التغذية اآلزوتية للنباتات وليس التنبؤ 


 نتاجها. بإ


 الكلمات المفتاحية :  أزوت ، قطن ، شدة اليخضور 


 


 :ةـمقدم – 1


يعتبر القطن واحد من أهم المحاصيل اإلقتصادية المزروعة في سوريا لذلك تبذل مراكز 


   البحوث المتعددة في القطر قصارى جهدها لتحسين كمية ونوعية المنتج منه عن طريق


المختلفة (إستنباط أصناف جديدة، تطبيق طرق ري وتسميد  إتباع سلسلة من التقنيات الزراعية


 )……حديثة، تنويع أساليب الزراعة 


أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات إلتمام أطواره الفيزيولوجية على  حدأزوت آلويعتبرا


إذ كما هو معلوم فإن نقص هذا العنصر في المراحل المبكرة من عمر النبات  ،أكمل وجه


المتشكلة، بينما تؤدي زيادة  اتإلى الحد من النمو الخضري ويقلل من عدد الجوز يؤدي 


اآلزوت إلى هيجان النمو الخضري وتعفن الجوز وتأخرالنضج إضافة إلى تلويث المياه 


من الضروري إجراء تحديد ومراقبة لنتائج إضافة مستويات  كانالسطحية والجوفية، لذلك 


 نتاج.مختلفة من هذا العنصر على اإل


إن طريقة تتبع محتوى الكلوروفيل في أوراق النباتات تعتبر إحدى مؤشرات مراقبة تغذية 


أن محتوى الكلوروفيل في ] Soval-Villa et al 2002   ]1 النباتات باآلزوت ، حيث وجد


مرتبط إرتباطًا وثيقًا بمحتوى تلك   SPAD meterالمراقب بواسطة جهاز البندورة  نبات أوراق


 اآلزوت. ق مناألورا
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أن جهاز قياس الكلوروفيل يعتبر أداة حقلية   ]Sexton and Carroll 2002]2   كما وجد


  .جيدة وسريعة لتوجيه إضافات األسمدة اآلزوتية في حقول الذرة والشوندر السكري


وفي دراسة لتقييم حالة التغذية اآلزوتية لنباتات القرع المزروعة تحت الظروف البعلية 


إلى   ]Swaider  and Moore 2002 ]3 أشارباستعمال جهاز قياس الكلوروفيل  والمروية


 وثمارهاإرتباط معنوي بين قراءات الجهاز وبين كل من تركيز النيتروجين بأوراق النباتات وجود


 ، وكان اإلرتباط أقوى تحت الظروف المروية .


ذرة  فيل بأوراق نباتيمحتوى الكلورو ل في دراسة]  Yamamoto et al, 2002 ]4 كما أشار


أن طريقة إلى  SPAD meterو بجهاز ألمحدد إما بطريقة اإلستخالص  السورغوم والبازالء


مة من طريقة اإلستخالص  عند ئأكثر مالكانت باألوراق بواسطة الجهاز  تحديد الكلوروفيل


ل الكلي إجراء دراسات التمثيل الضوئي أو دراسات الهدم والتي يقدر فيها محتوى الكلوروفي


أن  زيادة معدالت  ] IAEA-TECDOC-1164  ]5بنفس الورقة على عدة فترات . ووجد 


إختالفات معنوية في قراءات اليخضور وهذه  للقمح المروي أدت إلى التسميد األزوتي


القمح بعد القمح، وهذا يدل على أنه يمكن  ةعاعند زر شديدة الوضوح الفروقات كانت 


 للداللة على الحالة الغذائية للنبات. SPAD meter إستعمال جهاز


إجراء دراسات حول استخدام تقنية تحديد محتوى الكلوروفيل  المهممما تقدم نجد أن من 


 إمكانية بشكل مفصل ودقيق ليصار إلى معرفة SPAD meterبأوراق النباتات بجهاز 


تها السمادية والتنبؤ تطبيقها بمناطق زراعة المحاصيل الرئيسة الهامة في القطر لتحديد متطلبا


 بإنتاجها .


في متابعة حالة التغذية   SPAD meter ونظرًا لعدم وجود دراسات حول استعمال جهاز


المطلق  90صنف حلب وبسسب أهميته محليًا وخصوصًا ال محصول القطن اآلزوتية في


 %من المساحة اإلجمالية لزراعة القطن 60-50حديثًا من قبل مكتب القطن والذي يغطي 


 :يه من أجللإجراء دراسات التسميد اآلزوتي عالمهم  من فقد رأينافي سوريا، 


 تحديد المعدل األمثل الواجب إضافته والذي يحقق السالمة البيئية والوفرة اإلقتصادية. -1
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معرفة إمكانية وجود عالقة بين محتوى األزوت بأوراق نبات القطن وقراءات جهاز  -2


 .SPAD –meterاليخضور 


حلب  صنف دراسة تأثير معدالت األزوت المختلفة على طول فترة النمو الخضري للقطن -3


 أو التبكير باإلنتاج.   90


 تحديد إمكانية التنبؤ باإلنتاج من خالل قراءات شدة اليخضور. -4


 ق :ـالمواد والطرائ 


وخط  ,36o56 الواقعة على خط طول محطة تل حديا –في محافظة حلب تمت الزراعة 


 طينية ذات رقم حموضة  بتربةمتر عن سطح البحر  284وارتفاع   ,36o01 عرض


 0.38) وناقلية كهربائية 1:2.5سم ) بمستخلص ( 25-0في الطبقة (  8.19=  


غرام وفوسفور 100ميللي مكافئ/ 30.48% وسعة تبادلية  1.1ومادة عضوية  2ميلليموز/سم


 بالمليون.جزء  16جزء بالمليون واآلزوت المعدني  14.2متاح 


،  N0  =0 ، N1  =50جهزت أرض التجربة  وفقًا للمعامالت المدروسة وخطة البحث (


N2  =100  ،N3  =150  ،N4  =200  ،N5  =250  كغNوبتصميم عشوائي  )ـ/ه


× م 3.5( ²م70قطعة تجريبية مساحة القطعة التجريبية  30حيث قسم الحقل إلى  كامل


طول الخط  ، خطوط في كل قطعة تجريبية 5بمعدل  م) وتم تركيب شبكة ري بالتنقيط20


سم والمسافة بين النقاطات  20سم والمسافة بين النباتات  70م والمسافة بين الخطوط  20


 بار. 1ل/سا عند ضغط تشغيل  4سم بتدفق  40.0


دفعات مع  7شكل يوريا على بوأضيفت األسمدة اآلزوتية  ـكغ /ه 15استخدم  معدل بذار    


 % من السعة الحقلية. 80ي حيث تم الري  بطريقة الري التسميدي عند مياه الر 


من حيث امتصاصه   90صنف حلب  –كذلك و بهدف معرفة سلوك محصول القطن 


وبنسبة  N15  -على صورة يوريا مخصبة باآلزوت أضيف اآلزوتلآلزوت من السماد فقد 


) 2م 1العادي ولمساحة (بنفس معدالت ومواعيد إضافة اآلزوت   5.01 %)  a.e(إغناء 


 . عند مرحلة النضج الفيزيولوجي (Ndff)وذلك لحساب اآلزوت المستمد من السماد 
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ألوراق نباتات القطن في   )SPAD meter 502( أخذت قراءات شدة اليخضور بواسطة جهاز


من وريقات  للمعامالت المختلفة] Swaider  and Moore 2002  ]3 حسبمنتصف النهار 


 عشر نباتاً  ولخمسة]  Wood et al, 1992. ]6 لثالثة العلوية المكتملة النموحسبالتفريعة ا


يوم تقريباً بينهما ومن ثم  20-15وعلى عدة مراحل تلت إضافات األسمدة اآلزوتية وبفاصل 


الكلي وفق طريقة كلداهل  بواسطة جهاز:  تم إعتيان هذه األوراق لتحديد محتواها من اآلزوت
 Kjeltec  


، كما تم تقدير معامل اإلرتباط بين قيم  ANOVA النتائج الختبار تحليل التباينأخضعت 


 شدة اليخضور والمعامالت السمادية المختلفة. 


 والمناقشـة النتائـج


 :العالقة ما بين شدة اليخضور ونسبةاآلزوت الكلي ومعامالت التسميد اآلزوتي


لمعامالت  قراءات شدة اليخضور ) المتعلقة بمتوسط 1تشيرالبيانات في الجدول رقم ( 


إلى وجود   SPAD –meterالمأخوذة بجهازقياس شدة اليخضور  التسميداآلزوتي المختلفة


 41.02الت التسميد حيث بلغت قيمة شدة اليخضور  امفروق معنوية بين هذه القراءات ومع


،   N0 ، N1  ،N2  ،N3للمعامالت  50.41و 48.94،  47.12،  46.61،  44.88، 


N4   ،N5  وبلغت قيمة 5عند مستوى ثقة  1.812ى الترتيب وكان أقل فرق معنوي لع ،%


التسميد األمر الذي يوضح لنا   التامومع شدة اليخضوربين قراءات  0.93معامل اإلرتباط 


وهذا ما  ) للداللة على الحالة الغذائية للنبات  (SPAD –meterإمكانية إستعمال جهاز


  ]   .IAEA-TECDOC-1164  ]5 على القمح المروي يتوافق مع دراسة أجريت


متوسطات النسبة المئوية لآلزوت لوجود فروق معنوية  )1الجدول رقم ( يبين إضافة إلى ذلك


وكانت قيمة  0.281الكلي ما بين الشاهد وباقي المعامالت حيث بلغت قيمة أقل فرق معنوي 


القة بين النسبة المئوية لآلزوت الكلي ى إمكانية وجود علمما يدل ع . 0.70معامل اإلرتباط 


عند مقارنة نتائج متوسطات تحليل  وهذا ما يمكن مالحظته  SPAD –meterوقراءات جهاز 


عالقة طردية بينهما أي  تحيث وجد meter SPAD–اآلزوت الكلي ومتوسط قراءات جهاز


بة المئوية كانت تزداد أو تتناقص بارتفاع أو إنخفاض النس   meter SPAD–أن قراءات 
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، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل  0.89لآلزوت الكلي وكانت قيمة معامل اإلرتباط بينهما 


 . ] Wood et al, 1992  ]6 إليه


في مرحلة النضج )  Ndff,N-Uptake%(  امتصاص اآلوزت من السماد تحليل بيانات


 الفيزيولوجي


 meter– ة رغم اإلختالف بقراءات إن عدم وجود فروق معنوية باإلنتاج بين المعامالت كاف


SPAD  ،مهما يكن فإن أعلى إنتاج كان بالمعاملة  يدل على غنى التربة باآلزوتN2  فإذا


) للمعامالت  2(الجدول  Ndff %ما تتبعنا قيم النسبة المئوية لآلزوت المستمد من السماد


 meter SPAD–  وتوافقت مع قراءة لجهاز  N2بالمعاملة  10 %المختلفة نجد انها كانت


 .43.96بلغت قيمتها 


نتيجة لشراهة هذا المحصول  N5,N4,N3للمعامالت   Ndff %وعلى الرغم من زيادة قيمة 


لعنصر اآلزوت إال أن اإلنتاج لم يزد بل قل ظاهريًا مما يدل على اتجاه النبات للنمو 


عاملة السمادية وبالتالي يمكن القول أنه عند هذه الظروف فإن الم  N2الخضري فوق معدل 


N2  إنه إذا  مما تقدم يمكن القول.تعبر عن اإلحتياجات السمادية المثالية لمحصول القطن


الترب وعند  وذلك في هذا النوع من 43.96ال تقل عن  meter SPAD–كانت قراءة جهاز 


يث ) ، فإننا يمكن أن نتوقع إنتاجًا وفيرًا ح 90صنف حلب  المراحل األولى من حياة النبات (


أي قيمة أدنى منها خالل مراحل النمو كافة، بينما كانت قراءات  N2لم تسجل المعاملة 


) وذلك لمعظم مراحل النمو، 43.96دون القيمة المذكورة أعاله ( N0بالنسبة للشاهد جهاز ال


وخاصة في الفترات األولى من حياة النبات ، األمر الذي يشير إلى ضرورة إضافة السماد 


جنب نقص الغلة ، الذي ظهرت مؤشراته بشكل أوضح عند بدء انتقال اآلزوت اآلزوتي، لت


من األوراق إلى األعضاء التكاثرية، والذي ترافق مع اصفرار األوراق و انخفاض حاد بقراءات 


 الجهاز في حين لم نالحظ هذه الظواهر بالنسبة لباقي المعامالت.        


كانت أفضل من  N2صادية ، نستنتج أن المعاملة وٕاذا ما تطرقنا إلى موضوع الجدوى اإلقت


فإذا ما  ـكغ قطن/ه 500أي معاملة أخرى ، حيث زاد اإلنتاج مقارنة مع الشاهد بحوالي 
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حسبت  تكاليف إضافة السماد وأخذ بعين اإلعتبار سعر الكيلو غرام من القطن يمكن تطبيق 


    هذه المعاملة لهذا النوع من الترب عند زراعة هذا الصنف.


إضافة إلى ذلك لم تؤثر معامالت التسميد اآلزوتي على باكورية اإلنتاج حيث لم تالحظ أية  


بالنسبة لهذا المؤشر بين المعامالت المختلفة حيث بلغت  5عند مستوى الثقة %فروق معنوية 


 للمعامالت   99.2،  99.4،  99.3،  99.3،  99.3،  99.1النسبة المئوية للتبكير 


 N5 , N4 , N3 , N2 , N1 , N0   على الترتيب، أي أن تسميد القطن بمعدالت مرتفعة


N5,N4,N3) (  أدى إلى تنشيط النمو الخضري وزيادة محتوى األوراق من اآلزوت الكلي


حيث استمر بالزيادةً  طيلة فترة  meter SPAD–وهذا ما كان واضحًا في قراءات جهاز 


 .) 1الجدول رقم  (النمو


المستحصل عليها عند  N-uptake) المتعلقة باآلزوت الممتص  2بالجدول ( تشير البيانات 


مرحلة النضج الفيزيولوجي أن نبات القطن شره لآلزوت حيث امتص كميات متزايدة من هذا 


في أوراق القطن عند هذه  uptake – Nت قيمةبلغ و العنصر بزيادة المعدل المضاف


/ هــ للمعامالت  Nكغ  86.88، 84.35،  61.70،  54.54،  41.10،  34.64 المرحلة :


, N0 N5 , N4 , N3 , N2 , N1  على الترتيب ، والذي أكدته أيضًا بيانات% Ndff   


كما تيبين وجود عالقة إرتباط جيدة ما بين قيمة اآلزوت  التي ازدادت بزيادة معدل اإلضافة .


وهذا دليل  0.86باط حيث بلغت قيمة معامل االرت meter SPAD– الممتص وقراءة جهاز


على إمكانية استخدام هذه التقنية لتتبع اآلزوت الممتص من قبل النبات.لوحظ وجود عالقات 


من جهة أخرى وكذلك   N- rate & spad, من جهة و  N-rate & %Nارتباط قوية بين


على  لمرحلة النضج الفيزيولوجي مما يد على الترتيب عند N &SPAD%العالقة ما بين  


 meter–باستخدام جهاز   طريقة تتبع محتوى الكلوروفيل في أوراق النباتاتصالحية دقة و 


SPAD  . 


مع زيادة التسميد اآلزوتي خالل مراحل القياس األربعة  شدة اليخضورزيادة في قراءات لوحظ 


                                 ] .               Soval-Villa et al, 2002   ]1 وجد األولى وهذا يتفق مع ما توصل إليه كل من
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شدة اليخضور في المعامالت ومع دخول النباتات مرحلة اإلزهار حدث انخفاض في قراءات 


يعود السبب في ذلك إلى إنتقال اآلزوت من األوراق إلى الجوز ، وهذا يتفق مع ما و المختلفة، 


 .   ] Boutwwell,  1998 ]7 توصل إليه


اض  في النسبة المئوية لآلزوت خالل المراحل المختلفة من إنخف )1جدول(ويتضح من ال


حياة النبات ويعزى هذا اإلنخفاض إلى أن سرعة تراكم المادة الجافة بالنباتات أثناء نموها 


وهذا  الثمريةكانت أكبر من سرعة إمتصاص اآلزوت وكذلك إلى هجرة اآلزوت إلى األعضاء 


        .   ]Osterhuis, et al, 1983 ]8يتوافق مع 


 وكانت كذاك كانت نتائج تحليل اآلزوت الكلي متوافقة نسبيًا مع قراءات شدة اليخضور


نسبة اآلزوت بين المعامالت ويمكن أن يعزى سبب هذه االختالفات طفيفة في االختالفات 


الصغيرة إلى توفر اآلزوت المتاح بالتربة ولإلضافات السمادية العالية وهذه النتائج تتفق مع 


   .]Wood et al, 1992  ]6 توصل إليه كل من  ما


على إمكانية الفصل بين مستويات  القدرةقد أعطانا  SPAD كذلك يمكن أن يالحظ أن جهاز


وهذا ما توافق مع نتائج  التسميد اآلزوتي المختلفة عند مرحلة اإلزهار وبدء تشكل الجوز


لتحديد محتواها من اآلزوت الكلي مما تحليل العينات المأخوذة بتلك المرحلة المذكورة سابقًا 


يدل على إمكانية استعمال هذا الجهاز كبديل عن التحليل كأداة سريعة يمكن التنبؤ من 


خاللها حقليًا عن حالة التغذية اآلزوتية للنباتات وليس التنبؤ بإنتاجها وذلك إلجراء المعالجة 


ص عنصر اآلزوت في السريعة في حال تعرض محصول القطن إلجهادات ناجمة عن نق


   .  ]Sexton and Carroll 2002]2   التربة،وهذا ما وجده


ويمكن أن يعزى حدوث التقارب الزمني في إمكانية التمييز بين معامالت التسميد المختلفة 


أو عن طريق تحليل العينات لتحديد محتواها من  meter  SPAD–جهازاستخدام سواًء ب


بإجراء دراسات  يوصىلى توفر اآلزوت المتاح بالتربة لذلك اآلزوت الكلي بدراستنا هذه  إ


مستقبلية تحت ظروف ترب فقيرة باآلزوت ولهذا الصنف من القطن لتحديد الحالة الغذائية 


 إمكانية التنبؤ المبكر عن اإلنتاج. يوبالتال
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 أن بعد مرحلة التمييز بين المعامالت يمكن meter  SPAD– إن ارتفاع قيم قراءات جهاز 


أن قراءات  ]Soval-Villa et al, 2002 ]1 يعزى لإلضافات السمادية السابقة حيث الحظ 


 تتأثر بعد حوالي ثالثة أسابيع من إضافة السماد اآلزوتي.  meter SPAD–جهاز


 اإلستنتاجات والتوصيات:


إجراء دراسات مستقبلية لهذا الصنف من القطن تحت ظروف ترب فقيرة باآلزوت  -1
د العالقة بوضوح ما بين معدالت التسميد اآلزوتي وشدة المتاح  لتحدي


 اليخضور واإلنتاج .
تقييم العالقة ما بين العمليات الزراعية المختلفة ( طريقة الري ، طريقة الزراعة،  -2


معدالت زراعية مختلفة) وقياس شدة اليخضور من خالل دراسات مستقبلية 
 لهذا الصنف.


شدة اليخضور كمؤشر للحالة الغذائية لعنصر إمكانية استعمال نتائج جهاز قياس  -3
 اآلزوت وليس دليًال قاطعًا للتنبؤ عن اإلنتاج من خالل هذه النتائج.


إمكانية استخدام الجهاز كوسيلة سريعة وحقلية إذا ما أخذنا بعين االعتبار تكاليف  -4
 التحليل وسرعة اتخاذ قرار التسميد.
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ة ئكقكى  .1جخهك   يره ب ك لئهي ب ئك زا مئكم ز سخب ئكيخصهذ اآهذئف ئكقض ة جهئر فيئ ـ هفذئ؟ئ شم ا      2001لهزل  90حك


 No N1 N2 N3 N4 N5 


 SPAD %N SPAD %N SPAD %N SPAD %N SPAD %N SPAD %N  


  4.18 45.33 4.18 46.27 4.03 44.06 4.26 44 4.08 45.16 3.22 43.33 القياس األول


  3.72 48.43 3.86 45.36 3.63 45.63 3.78 44.63 4.03 44.7 3.32 42.9 القيا س ا لثاني


  3.11 50.46 3.12 49.46 3.20 46.53 3.03 46.43 2.93 46.66 2.66 43.76 القياس الثالث


  3.1 49.73 3.05 49.56 3 48.48 2.94 48.43 2.66 44.63 2.35 44.86 القياس الرابع


  3 52.6 3.03 47.76 2.84 45.96 2.8 43.96 2.51 42.66 2.26 37.3 القياس الخامس


  3.35 52.66 3.33 53.53 2.93 49.28 3.07 51.6 2.86 47.2 2.33 38.1 القياس السادس


  2.8 53.66 2.72 50.66 2.69 49.9 2.67 47.23 2.53 43.2 1.87 36.93 القياس السابع


Average 
41.02 


D 
2.57 


C 
44.88 


C 
3.08 


B 
46.61 


CB 
3.22 
AB 


47.12 
B 


3.19A
B 


48.94 
A 


3.32 
AB 


50.41 
A 


3.32 
A  


Seed cotton  


yield ( kg/ha 
) 3469  3658  3922  3833  3800  3884   


L.S.D%5 
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SPAD %N 


Yield 


kg/h 


1.812 0.281 553 


 


 


م عمخ  .2جخهك    ة ئكقض لئخ ئيرهةى اآهذئف مائ م ئكز ل لخ  زة ل ة ئك يره ب ك لئهي ب ئك زا ش ˇ سخب ئكيخصهذ ˇ هئكم لة ل ة ئك ئيره


ث ئكفيريهكهجى.لذح ب ئكمص  ك
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Treatment Leaves kg/ha %N N-uptake 
%15-N 


a.ex SPAD %Ndff 


N0 1500.00 2.54 38.10  39.7 0.00 


N0 1384.62 2.17 30.05  40 0.00 


N0 1711.54 2.09 35.77  32.2 0.00 


AVE 1532.05 2.27 34.64  37.30 0.00 


N1 2000.00 2.44 38.80 0.141 42.6 7.05 


N1 2028.85 2.62 47.07 0.26 42.3 13.00 


N1 1586.54 2.46 37.44 0.196 43.1 9.80 


AVE 1871.79 2.51 41.10 0.199 42.67 9.95 


N2 2153.85 3.31 71.29 0.133 43.8 6.65 


N2 1750.00 2.02 35.35 0.284 42.8 14.20 


N2 1855.77 3.07 56.97 0.193 45.3 9.65 


AVE 1919.87 2.80 54.54 0.203 43.97 10.17 


N3 2538.46 2.89 53.05 0.216 46.1 10.80 


N3 2336.54 2.65 59.58 0.203 45.1 10.15 


N3 2423.08 2.99 72.45 0.362 46.7 18.10 


AVE 2432.69 2.84 61.70 0.260 45.97 13.02 
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N4 2875.00 2.57 73.89 0.365 50.9 18.25 


N4 2471.15 3.39 83.77 0.604 45.3 30.20 


N4 3048.08 3.13 95.40 0.604 47.1 30.20 


AVE 2798.08 3.03 84.35 0.524 47.77 26.22 


N5 2980.77 3.25 96.88 0.415 55.7 20.75 


N5 2875.00 3.07 88.26 0.537 48.1 26.85 


N5 2817.31 2.68 75.50 0.537 54 26.85 


AVE 2891.03 3.00 86.88 0.496 52.60 24.82 







 


 


 


Effect of Nitrogen Fertigation Levels on Cotton Leaf Nitrogen 
Content and Chlorophyll Intensity 


 


 


A.K.Razzouk(1) and M.Al chammaa(1) 


(1)Department of Agriculture, Atomic Energy Commission P.O.Box 6091 
Damascus, Syria  
 


ABSTRACT 
This study was performed on drip irrigated cotton ( variety Allepo 90 ) which 
received different  nitrogen rates ( 0 , 50 , 100 , 150 , 200 and 250 ) kgN/ha as 
seven equally split apllications. 


 The objectives of this study were to: 


1-Investigate a possible relationship between leaf N content & SPAD 
chlorophyll readings. 


2-Know the effect of adding different N-rates on yeild earliness or the length of 
vegetative   period. 


3-Predict cotton yeild through SPAD chlorophyll readings. 







 


 


Cholorophyll intensity of cotton leaves was taken by Spad chlorophyll meter ( 
minolta 502 ) following each N application.Measured leaf samples were taken 
to determine total nitrogen content by Kjeldahle method. 


Results showed a high linear correlation ( r2 = 0..89 ) between %N means & 
means of chlorophyll intensity readings for all treatments, %Ndff values 
increased with increasing rates of applied nitrogen , however highest yeilds 
were under N2  treatment suggesting stimulation of vegetative growth above 
this level. It was also found that SPAD chlorophyll meter can be conesidered as 
an alternative tool to traditional laboratory analysis with the advantage of 
being a rapid and non- destructive method to asses N status in plants, but not 
to predict their yeilds. 


Key words: nitrogen , cotton , chlorophyll intensity. 
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 الخالصة


 


 الذريةأجريت تجربة أصص تحت ظروف الصوبة بقسم بحوث األراضى والمياه بهيئة الطاقة        


ن وقش األرز كل منهما منفردا أو مخلوطا مع السماد المعدني بهدف دراسة تأثير كل من مخلفات الدواج


كجم  60/ فدان) أو نصف المعدل الموصى به ( Nكجم  120بنسب مختلفة تحقق المعدل الموصى به (


N  فدان مع التسميد الحيوى) لمحصول القمح النامى في األراضي الرملية. حيث تم خلط البقايا /


كجم تربة / أصيص ) وٕاضافة  5ل تعبئتها في األصص المعدة لذلك ( العضوية خلطا جيدا بالتربة قب


) بعد خف النباتات مع إستخدام المعدالت 15السماد المعدنى ( كبريتات األمونيوم المرقمة بالنيتروجبن 


الموصى بها من األسمدة الفوسفاتية والبوتاسية. كما تم معاملة بذور القمح ببكتيريا األزوتوباكتر قبل 


عة مباشرة . كذلك استهدف البحث دراسة اثر المعامالت االسمادية المختلفة على  محتوى نباتات الزرا


 بوتاسيوم ) وأيضا على النسب المأخوذة من السماد    -فسفور  -القمح من العناصر الكبرى ( نيتروجين 


Ndff  والتربة NdfsوالهواءNdfa   لحساب كفاءة استخدام السماد FUEالقمح مباشرة  بعد حصاد نبات


ازدادت قيم الوزن الجاف والممتص من النيتروجين والفوسفور  .وكانت اهم النتائج المتحصل عليها:


أيضا والبوتاسيوم نتيجة استخدام التسميد النيتروجينى سواء فى صورة معدنية أو عضوية مقارنة بالكنترول.


%+ 25بريتات  األمونيوم بمعدل (إزداد محصول القمح عند إضافة سماد الدواجن ، قش األرز مع ك


%). استعاضة النبات من كبريتات األمونيوم (النتروجين المأخوذ من السماد) كان %50+%50)& (75


% الى 3.9%. كذلك فان قيم كفاءة استخدام السماد كانت من 48.90% الى  25.32فى مدى من 


لنباتات (ببكتريا األزوتوباكتر مع % فى الحبوب. وعند التلقيح ا35.3% الى 7.9% فى قش األرز ، 13


النباتات من النيتروجبن ، والفوسفور ، والبوتاسيوم  ىكجم نيتروجين / فدان) فإن الوزن الجاف ومحتو 60


هذا قد إزدادت بزيادة اضافة السماد النيتروجينى سواء فى الصورة المعدنية والعضوية مقارنة بالكنترول. 


محصول الية إستخدام كال من التسميد العضوى والحيوى  فى زيادة وتؤكد نتائج هذه الدراسة إلى أهم


 محتوى نباتات القمح من العناصر الغذائية الكبرى. كذلك و 







 


 


 


Abstract 


   A pot experiment was carried out under greenhouse conditions to evaluate 
the effect of chicken manure (CM) and or rice straw (RS) either separately or 
combined with mineral fertilizer added at the rates of 120 kg N fed-1  as 
recommended dose and  (60 kg N fed-1 + BF), on wheat plant grown in sandy 
soil. Organic materials were mixed with soil before packed in pots (5 kg soil 
pot1). 15N-labeled ammonium sulfate was added after thinning of wheat 
seedlings. The recommended basic supplemental doses of phosphorus and 
potassium fertilizers were applied to each pot.  Azotobacter chroococcum as a 
diazotrophic inoculum was included. N, P, K content and dry weight were 
increased due to nitrogen fertilization either in the form of mineral or organic 
form compared to control. The improvement of wheat yield was more 
pronounced when both CM and RS were applied in combination with labelled 
ammonium sulfate at the rates of (25% + 75%) and (50% + 50%). Plant recovery 
of 15 N-labeled ammonium sulfate (Ndff) ranged from 25.32 to 48.90%. In the 
same time, the %FUE were in the range of 3.9 to 13 % in straw and 7.9 to 35.3 
% in grains. When plants was inoculated with A. chroococcum in combination 
with 60 kg N fed-1, the dry weight and N, P and K content were increased due to 
nitrogen fertilization either in the form of mineral or organic form as compared 
to control. It seems that these parameters were enhanced by inoculation with 
N2-fixing bacteria. Moderate portions of N derived from air were recorded with 
low rate of mineral fertilizer (25% AS +25% RS), where it was 20.7, 19.7% for 
straw and grains, respectively. In general, the inoculation with diazotrophic 
bacteria enhanced the growth and minimized the N fertilizer rate as well as 
improvement of nutritive status of grown plants. 


Key words: Biofertilizer, FUE, Inoculation, Labelled 15N, Organic additives, 
Wheat, Yield  







 


 


 


Introduction 


   Most of new reclaimed soils in Egypt are sandy in texture. It lies in arid and 
semi-arid regions that make it poor in organic matter content, which fluctuates 
between 0.02% -2.0%[1]. So, maintenance of soil organic matter is very essential 
to improve chemical, physical and biological properties of the soil. Organic 
materials such as crop residues (rice straw) and organic manure (chicken 
manure) are available in abundance and reaches tremendous amounts every 
year. Rice straw is rich in C and poor in N was reported by[1]. Its C/N ratio can 
vary from 50-150. This high C/N ratio can be decreased by increasing the basal 
N content of rice straw by adding oilseed rape cake and poultry manure, which 
are readily available in both Egypt and Japan. It was found that addition of 
composting of rice straw with poultry manure and oilseed rape cake improved 
selected soil chemical (increased total N, C and CEC); physical (decreased 
particle density) and biological (increased soil respiration rate) properties. 
Nishio and Oka[2] showed that the application of organic matter was effective in 
increasing the pool size of microbial biomass N, but that the uptake of nitrogen 
by plant and microorganisms was competitive and N incorporated by 
microorganisms was not readily utilized by the succeeding crop. Abou-Baker 
and Omar [3] stated that application of organic compost alone or organic + NPK 
fertilizers lowered soil EC as compared to the control and inorganic treated soil. 
Incorporating of organic substances into the soil created good conditions of 
drainage which did not cause appreciable accumulation of salts and meanwhile 
leached salts from soil profile through a reasonable irrigation interval.  


   Mineralization of nitrogen from 15N-labeled crop residues under field 
condition was studied by Wagger et al. [4] they showed that 12 to 15% of N in 
wheat residues and 12 to 13% of N in sorghum residues were mineralized after 
one cropping season. Mineralization differences between the two crop residues 
were attributed to both C/N ratio's and chemical composition of these plant 







 


 


materials. They added that soil texture and the addition of inorganic-N fertilizer 
mainly influenced the initial rate of mineralization, particularly with the wheat 
residues. Mohamed [5] found that the application of organic manures to the 
sandy soil had increased the soil contents of available N over the control 
treatment. The highest soil contents of available N were attained to FYM 75% + 
CM 25% + BF treatment. El-Fayoumy and Ramadan [6] showed that the 
application of organic manure under different levels of application and 
inoculation increased the availability of N,P,K,Fe, Zn, Mn and Cu in the surface 
soil layers as compared with the control treatment. Results also revealed that 
the availability of Fe, Zn, Mn and Cu were not affected by inoculation or 
addition of nitrogen fertilizer levels. In general, the combination of organic 
manure and mineral nitrogen fertilizer with inoculation resulted in greater 
values of apparent net nitrogen release than those obtained when each was 
applied alone, while Fe, Zn, Mn and Cu were not affected. Kotb [7] found that 
the phosphorus and/or potassium supplementation separately or in 
combination with organic manure (GM and/or PM) improved the growth of 
both barley and wheat plants under such adverse condition of salinity using 15N 
isotope dilution technique. The maximum peak of enhancement was observed 
in case of PM alone or in combination with GM. Economically, the yield 
improvement and nutrient supply will reflect the potential use of such organic 
materials. Soliman and Abdel-Monem [8] showed that the amendment of the 
sandy soil, by application of wheat straw and inoculation with Azotobacter has 
increased dry matter yield 13% and 22%, when straw was applied at rates of 1% 
and 2% respectively. Although, nitrogen fertilizer was applied at half dose (60 
kg N fed-1), when corn was inoculated with Azotobacter, has significantly 
increased dry matter when compared with uninoculated treatments which had 
received full dose. Mohamed[5] found that all the manure treatments whether 
combined with or without biofertilizers significantly increased wheat plant dry 
weights over the control in sandy soils. The highest dry matter weight values 
were attained due to the treatment of FYM 75% + CM 25% + BF in sandy soils. 







 


 


   The objective of this work aimed to evaluate  some organic  materials 
application either alone or in combination with mineral fertilizers (using 15N 
tracer technique) with or without biofertilizers to sandy soils on yield of wheat 
as well as their contents of macronutrients (N, P and K). 


Materials and Methods 


   Pot experiment was carried out in Soils and Water Research Department, 
Nuclear Research Center, Atomic Energy Authority, Inshas, Egypt, under 
greenhouse conditions using wheat as an indicator plant. The soil in this study 
was obtained from Inshas, Sharkia Governorate from (0-15cm depth) layer. The 
Soil samples were air dried ground and sieved to pass through a 2 mm sieve 
then subjected to physical and chemical properties indicated that sandy texture 
soil have 90.5% sand, 2.7% silt, 6.8% clay, pH 7.97, EC 0.27 dSm-1, O.M 0.03 %, 
O.C 0.017%, T.N 0.007%, C/N ratio 2.43, CaCO3 1.0%. Soluble cations (m eq 100 
gm-1 soil) Ca 1.2, Mg 1.0, Na 0.32, K 0.09, and Soluble anions (m eq 100 gm-1 
soil) HCO3 0.88, Cl 1.25, SO4 0.53. 


   Seeds of wheat cultivar (Triticum aestivum cv. Sakha 6), supplied by the 
Agriculture Research Centre (ARC), Giza, Egypt was used in the experiment.Rice 
straw as plant residues (RS) and chicken manure as organic manure was used in 
this study. RS and CM were air-dried, ground and thoroughly mixed for some 
chemical analysis (Table 1) as well as experimental work. RS added in the soil 
one month before cultivation. 


 


 


 


Table 1. Some chemical characteristics of tested organic materials. 







 


 


Organic materials Rice straw Chicken manure 


O.C 36 52 


T.N 0.5 4 


C/N ratio 72 13 


pH (1:5) 7.18 8.12 


E.C(dsm-1)     4.17 8.16 


    15N-Labeled ammonium sulfate (2% 15N atom excess) was applied as a source 
of mineral nitrogen (ammonium sulfate) was applied as solution one time after 
two weeks from planting. Efficient strains of nitrogen fixed bacteria 
(Azotobacter+ Azosipirillum) obtained from the Microbiology Department, Soils 
and Water Research Institute, ARC, Giza, Egypt.  


Experimental layout 


   Plastic pots of 20 cm in diameter and 30 cm in high were uniformly packed 
with portions of air-dried and screened soil (5 kg pot-1). Basic supplemental of P 
and K fertilizers were applied to each pot at the rate of 200 mg kg-1 soil as 
supper phosphate and 50 mg kg-1 soil as potassium sulfate. Afterwards, the soil 
was lightly irrigated by about 60% of water holding capacity (WHC). Each pot 
was sown with 10 wheat seeds, thinned to 5 plants after 14 days from planting. 
The pots were arranged in a completely randomized block design with three 
replicates. This experiment was conducted to investigate the role of:-    Sources 
of applied nitrogen (RS, CM and labeled AS), Azotobacter chroococcum 
inoculation, and dose of applied N fertilizer at the rates of 120 kg N fed-1 (600 
mg N pot-1), and 60 kg N fed-1(300 mg N pot-1) as AS (2% 15N a.e.) after 14 days 
from planting.  







 


 


   Five seeds of wheat inoculated with Azotobacter chroococcum including the 
control (uninoculated) were seeded in the prepared pots and treated with 
nitrogen as follows: 


1) Control;     2) 100%RS;      3) 50%RS + 50%AS;    4) 100%CM;   5) 50%CM + 
50%AS;        6) 100%AS;                7) Control + BF;    8) 50%RS + BF;     9) 25%RS + 
25%AS +BF;    10) 50%CM +BF; 11) 25%CM + 25%AS +BF;       12) 50%AS + BF 


   Wheat plants were sampled at the harvest time (after 5 months from sowing) 
and tillers were splitted into straw and grains for recording traits: 


- Dry weights of whole plants and plant parts, total nitrogen, phosphorus and 
potassium content, %Ndff, %Ndfs, %Ndfa and FUE were calculated. 


- Chemical and physical properties of soil as well as chemical analysis of plant 
were carried out according to[9].The analysis of variance for the final data 
was statistically assayed using the system ANOVA and the values L.S.D from 
the controls were calculated at 0.05 level (Duncan`s test) according to[10]. 


Results and Discussion 


Dry matter yield of straw and grains 


   Data in Table (2) showed the dry matter yield of wheat plants grown on sandy 
soil as influenced by biofertilizer and organic materials and/or 15N-ammonium 
sulfate. Results revealed that inoculation with biofertilizer alone did not 
significantly affect the dry matter weight of wheat plants.  


   However, mixing the biofertilizers with both organic and inorganic nitrogen 
significantly increased the dry matter of wheat plants as compared with the 
control. These results coincide with those obtained by Galal [11] who found that 
nitrogen fertilizer and/or inoculation with either Azotobacter or Azospirillum 
increased the dry matter yield of wheat plants over the control and 
combination of the chemical N fertilizers with either Azotobacter or 







 


 


Azospirillum gave more dry matter than those induced with chemical fertilizer 
alone. 


   The highest values of straw yields were 14.70, 14.02, 12.34, 11.62 and 10.77g 
pot-1 corresponding to the treatments of 50% 15N-ammonium sulfate (AS) + 
inoculation (BF), 100*% AS, 25% CM + 25*% AS + BF, 50% CM + 50*% AS and 
50% CM + BF. It is obvious that the highest value of straw yields (14.70 g pot-1) 
was achieved by the use of 50*%AS + BF. The lowest value of straw yields (3.48 
g pot-1) was obtained by the use of 100% RS. 


Also, the highest values of grains wheat were 12.72, 11.92, 10.81 and 9.80 g 
pot-1 for 50*% AS + BF, 100*% AS, 25% CM + 25*% AS + BF and 50% CM + 50*% 
AS. 


Table 2. Dry matter yield of wheat plant as affected by organic materials 


and/or 15N-labelled ammonium sulfate with or   without biofertilizer. 


Treatments 
Dry matter (g pot-1 ) 


Straw Grains Total biomass 


Control 1.65       k 0.78     k 2.43 


100% RS 3.48       j 2.27      j 5.75 


100% CM 9.75       f 8.06      f 17.81 


100% AS* 14.02     b 11.92    b 25.94 


50% RS + 50% AS* 5.76      h 3.87     h 9.63 


50% CM + 50% AS* 11.62     d 9.80     d 21.42 


Control + BF 1.85      k 0.92     k 2.68 


50% RS + BF 3.91       i 2.93      i 6.84 







 


 


50% CM + BF 10.77     e 9.27     e 20.04 


50% AS* + BF 14.70     a 12.72   a 27.42 


25% RS + 25% AS* + BF 6.52      g 4.50     g 11.02 


25% CM + 25% AS* + BF 12.34     c 10.81    c 23.15 


          L.S.D. (0.05):                                  0.23                     0.35      


      (*) Labelled with 15N       (BF) Biofertilizer 


   Data obtained also indicated that mineral nitrogen (AS) at a rate of 120 kg N 
fed-1 produced higher values of grain yield compared to the same does of 
applied organic N in the form of CM and RS which content more nitrogen in the 
insoluble form. On the other hand, higher values were achieved at lower dose 
of applied N fertilizer 60kg N fed-1 in the presence of biofertilizer  in the form of 
AS, CM and RS where values 12.72, 9.27 and 2.93 g pot-1, respectively. In this 
respect, data showed significant increase in dry matter yield (straw + grains) as 
compared with corresponding uninoculated treatments which received full 
dose 120 kg N fed-1. 


   Using Azotobacter as N-fixer increased values of total biomass (straw + grains) 
from 5.75, 17.81 and 25.94 g pot-1 in absence of inoculation to 6.84, 20.04 and 
27.42 g pot-1in case of inoculation with Azotobacter (BF) in the presence of RS, 
CM and AS, respectively. 


   The beneficial effect of inoculation might be the production of growth 
promoting substances [12]. Zaghloul[13] found that maize grains inoculated with 
A-lipoferum in the presence of half the recommended dose of inorganic N- 
fertilizer improved the growth and consequently gave higher straw and grain 
yields than using the full dose of inorganic N-fertilizer without inoculation.  


   Results in Table (3) represent the values of N-content of wheat plants as 
influenced by organic materials and/or 15N-ammonium sulfate either alone or 







 


 


in combination with biofertilizer inoculation. Soil received organic N (RS or CM) 
and mineral N (AS) either alone or combined with biofertilizers had achieved 
higher significant N-content values than the control or control + BF. Similar 
results were obtained by Sheoran et al.[14] found that Azotobacter inoculation 
significantly increased dry matter and crude protein yield of Oat compared with 
uninoculated control and Azospirillum inoculated treatment. 


Table 3. Nitrogen content of wheat plants as affected by organic materials 
and/or 15N-labelled ammonium sulfate with or  without biofertilizer. 


Treatments 
Nitrogen content (mg N pot-1 ) 


Straw Grains Total biomass 


Control 6.97       i 10.90      i 17.87 


100% RS 17.13     hi  34.90     h  52.03 


100% CM 54.73   f  146.63    f 201.36 


100% AS* 127.63  b 292.13   b 419.76 


50% RS + 50% AS* 36.33    g 67.80     g 104.13 


50% CM + 50% AS* 89.50    d 212.83   d 302.33 


Control + BF 7.41      i 8.19       i 15.60 


50% RS + BF 23.74    h 45.15    h 68.89 


50% CM + BF 65.88    e 181.83   e 247.71 


50% AS* + BF 144.08   a 320.54   a 464.62 


25% RS + 25% AS* + BF 45.67     f 81.77    f 127.44 


25% CM + 25% AS* + BF 103.68   c 242.50   c 346.18 


        L.S.D. (0.05):                                        11.19                  14.83        







 


 


       (*) Labelled with 15N         (BF) Biofertilizer 


   The highest N-content value of straw yield (144.08 mg N pot-1) was recorded 
by 50*% AS + BF treatment followed by 127.63, 103.68, 89.5, 65.88, 54.73, 
45.67, 36.33 ,  23.74 and 17.13 mg N pot-1 for the treatments of  100*% AS, 
25%CM + 25% AS + BF, 50% CM + 50% AS, 50% CM + BF, 100% CM, 25% RS + 
25*% AS + BF, 50% RS + 50*% AS, 50% RS + BF, and 100% RS respectively.. The 
lowest N-content value of straw yields (17.13 mg N pot-1) was obtained by the 
use of 100% RS. Also, the highest N-content values of grains wheat were 
320.54, 292.13, 242.50, 212.83 and 181.83 mg N pot-1 for the abovementined 
treatments, respectively. Similar results were obtained by[15] Also, Gopal et 
al.[16] found that application of N through organic manure by the integrated use 
of chemical organic sources led to significant improvements in N-content by 


grains and straw of wheat. 


Using 15N-labelled ammonium sulfate (AS) facilitates the quantity of 
atmospheric nitrogen fixed by wheat plants inoculated with biofertilizer and 
also the fractions derived from both soil and fertilizers.  Regarding N2-fixed by 
wheat plants, data presented in Table (4) showed that the amount of N2-fixed 
by inoculated plants increased when AS combined with RS or CM. Generally, 
the data showed that the larger portion of nitrogen utilization by non 
inoculation plants was that derived from soil (%Ndfs) followed by that derived 
from fertilizer (%Ndff). The percentage of Ndfs was found to be higher as 
compared to %Ndff and %Ndfa. Data in Table (4) The obtained data generally 
showed that the application of N fertilizer at a half dose (60 mg N kg-1 soil) in 
combination markedly with wheat inoculation, values of % Ndfa of straw yield 
treatment were 13.19, 20.70 and 18.50% when N fertilizer was applied from 
50*% AS + BF, 25% RS + 25*%AS + BF and 25%CM + 25*% AS + BF. The 
corresponding values in the wheat grain were 12.90, 19.70 and 14.10%, 
respectively. Values of Ndfs were 68.17, 65.10 and 54.59% in the wheat straw 
when N fertilizer was Applied at treatment of 50%RS +50% AS*, 50%CM + 50% 







 


 


AS* and 100*%AS. The corresponding values in the wheat grains were 64.9, 
60.39 and 51.50%, respectively. Such results are in agreement with Saubidet et 
al.[17] who stated that A brasilense increased plant growth by stimulating 
nitrogen content by roots. 


 Concerning, the values of %Ndff in Table (4) show an opposite trend. The 
highest values of %Ndff were achieved with treatment of 100%AS (120kg N fed-


1) in uninoculated treatment induced the highest values of  % Ndff as compared 
to inoculation on treatments. The  highest percentage of  Ndff in wheat were 
recorded when the N-fertilizer (AS*) or combined with (CM + BF, Comprising  
17.22 and 25.50% in wheat straw Corresponding to 21.22 and 28.2% in grain 
with application of 25% CM + 25*%AS + BF and 50*%AS, respectively . However 
that increasing rate of the applied N either alone or in combination with 
biofertilizer increased %Ndff in wheat straw and grain, but as the some time 
portions of %Ndfs and %Ndfa decreased. Similar results were obtained 
by[18],[19],[20] 


Table 4. Percentage of nitrogen derived from fertilizer (Ndff), soil (Ndfs), air (Ndfa) and 
fertilizer use efficiency (FUE) by wheat straw and grains as affected by organic 
materials and/or 15N-labelled ammonium sulfate with or without biofertilizer. 


Treatments 
Straw Grains 


Ndff Ndfs Ndfa FUE Ndff Ndfs Ndfa FUE 


50% RS + 50% AS* 31.83 68.17 - 3.90 35.10 64.90 - 7.90 


50%CM + 50% AS* 34.90 65.10 - 10.40 39.61 60.39 - 28.10 


100% AS*  45.41 54.59 - 9.66 48.90 51.50 - 23.80 


25%RS + 25% AS*+BF 15.01 64.29 20.70 4.60 17.10 63.20 19.70 9.30 


25%CM+25%AS*+BF 17.22 64.28 18.50 11.90 21.22 64.68 14.10 34.31 


50% AS*+BF 25.50 61.31 13.19 12.25 28.2 58.90 12.90 26.14 







 


 


 (*) Labelled with 15N             (BF) Biofertilizer 


   Concerning the fertilizer use efficiency (%FUE) data presented in Tables (4) 
indicated that values of FUE significantly increased due to inoculation of wheat 
plants with biofertilizer. The Highest value of %FUE was recorded at 50*% AS + 
BF. Values of FUE in wheat straw were 4.60, 11.90 and 12.25% For 25% RS + 
25*% AS, 25%CM + 25*%AS and 50*%AS, respectively. The Corresponding 
values in case of wheat grains were 9.30, 34.31and 26.14%, respectively.  


   It may be interested observe that the efficiency of N utilization by wheat 
plants was more pronounced at law rates of fertilizer N in presence of 
Azotobacter. Similar results were obtained by[11] 


P-content in wheat plants  


   Values of phosphorus content taken by wheat plants are shown in Table (5). 
Application of different N-sources (RS, CM and AS both together and combined 
with or without BF) significantly increased P-content over both the control or 
control + BF treatments. The highest P-content value of wheat straw (14.64 mg 
P pot-1) was recorded by the treatment 50% CM+ BF. This value was 
significantly higher than those recorded by the treatments of RS, CM and AS 
each alone or together mixed, combined with or without biofertilizer. Also, the 
lowest P-content value of wheat straw yield (3.93 mg P pot-1) was recorded 100 
%RS.              


   Values of P-content of grain yields of the control were 2.03 and 2.40 mg P pot-


1 (0 kg N fed-1 and 0 kg N fed-1 + BF, respectively. These values significantly 
increased to 8.63, 31.00 and 35.62 mg P pot-1 in the form of (100%RS, 100*% 
AS and 100% CM), respectively. Similar results were obtained by[21],[22]. 


   Values of P-content in Table (5) by wheat straw and grains were 55.32, 54.75, 
50.17 and 48.87 mg P pot-1 in the form of 50% CM + BF, 25% CM + 25*%AS + 







 


 


BF, 50% CM + 50*%AS and 100% CM, respectively. These results assure the 
beneficial effects of biofertilizers[22].  


Table 5. Phosphorus content of wheat plants as affected by organic materials and/or 15N-
labelled ammonium  sulfate with or without biofertilizer. 


Treatments 
Phosphorus content (mg P pot-1) 


Straw Grains Total biomass 


Control 1.19        f 2.03       h 3.22 


100% RS 3.93       e 8.63       g 12.86 


100% CM 13.25     b 35.62      b 48.87 


100% AS* 10.04     c 31.00      d 41.04 


50% RS + 50% AS* 5.21      d 12.93      f 18.14 


50% CM + 50% AS* 13.01     b 37.16      b 50.17 


Control + BF 1.25        f 2.40       h 3.65 


50% RS + BF 4.44      e 11.50      f 14.94 


50% CM + BF 14.64     a 40.68     a 55.32 


50% AS* + BF 10.53     c 33.07     c 43.60 


25% RS + 25% AS* + BF 5.75      d 15.35     e 21.10 


25% CM + 25% AS* + BF 13.75    b 41.00    a 54.75 


    L.S.D. (0.05) :                                           0.71                     1.70         


(*) Labelled with 15N           (BF) Biofertilizrer         


K-content in wheat plants  







 


 


Values of potassium content of wheat plants treated with organic materials 
(RS and CM) and/or mineral nitrogen (AS) each separately or in mixture with or 
without biofertilizer inoculation are presented in Table (6). General effect of 
the treatments on K-content by straw yield revealed that the highest value was 
recorded for the treatment of 50% CM + BF. The corresponding value was 
(169.86 mg K pot-1). On the other hand, K-content in straw yields achieved due 
to application of organic materials and/or mineral-N alone or mixed with 
biofertilizer were significantly higher than the control treatment either alone or 
with biofertilizer. Similar results were obtained by Abdel-Hafeez[23] mentioned 
that wheat plants without nitrogen fertilization recorded the lowest values of 
N, P and contents. Meanwhile, values of nutrients uptake increased due to 
increasing N levels. The lowest value of K-content among the treatments was 
recorded by the use of 100% RS (67.16 mg K pot-1).Inoculation of wheat seeds 
with biofertilizers significantly increased the value of content more than that of 
the control treatment. The corresponding K-content amounts were 16.5 and 
15.3 mg K pot-1 for control + BF and control, respectively. 


Table (6): Potassium content of wheat plants as affected by organic materials 


and/or 15N-labelled ammonium sulfate with or without biofertilizer. 


Treatments 
Potassium content (mg K pot-1 ) 


Straw Grains Total biomass 


Control 15.30      h 3.72        f 19.02 


100% RS 67.16      g 15.85      e 83.01 


100% CM 154.6      b 52.38     c 206.98 


100% AS* 141.62  cd 59.22      b 201.14 


50% RS + 50% AS* 70.82    fg 20.66      d 91.48 







 


 


50% CM + 50% AS* 134.00    d 50.98      c 184.98 


Control + BF 16.50      h 4.45        f 20.95 


50% RS + BF 75.69    ef 20.75      d 96.44 


50% CM + BF 169.86    a 58.80      b 228.66 


50% AS* + BF 147.27  bc 65.29      a 212.56 


25% RS + 25% AS* + BF 81.96     e 24.26      d 106.22 


25% CM + 25% AS* + BF 141.31  cd 59.18      b 200.49 


     L.S.D. (0.05) :                                      8.68                         3.63        


(*) Labelled with 15N                (BF) Biofertilizrer 


In general, data presented in Table (6) show that inoculation of wheat 
seeds with biofertilizer inoculations with nitrogen fertilizer at rate 60 kg N fed-1 
in the organic form (CM) produced higher values in K-content of straw yields 
more than those values recorded when seeds were inoculated with biofertilizer 
application of the same rate of applied N-fertilizer (60 kg N fed-1) in the form 
(AS) or those were achieved without mineral fertilizer (0 kg N fed-1). Data 
indicated that the highest values in K-content of grain yields were obtained 
when 50*% AS + BF (65.29 mg K pot-1).     


  Also, the lowest values of K-content among the treatments was recorded by 
the use of RS 100% (15,85 mg K pot-1). Similar results were obtained by Hamissa 
et al.[24]stated that the application of biofertilizer significantly increased K 
percentage on cotton leaf compared with uninoculated treatment.  


Conclusion 


   The important role of organic materials and biofertilization to increase wheat 
growth and content of nutritive elements at suitable rates was recognized. This 







 


 


approach may assist low income farmers in increasing their cereal production 
with less fertilizer N. Also, considerable reduction in N losses would be 
obtained by N-fertilizer management practices. Consequently, the potential for 
contamination of both surface and ground water must be minimized and in 
addition application of such materials conserves the agricultural environment 
from pollution hazards.    
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باستخدام  ةالتداخل بين الفوسفور والزنك تحت البرسيم النامي في التربة الرملي


 تقانة اقتفاء األثر.


 شيرين محمد الدجوي , مازن مصطفي إسماعيل , حسين أحمد عبد العزيز.


 .مصر ,132759هيئة الطاقة الذرية, مركز البحوث النووية, قسم بحوث األراضي والمياه, أبو زعبل,


 الملخص العربي


أجريت هذه التجربة لدراسة أثر التداخل بين الفوسفور والزنك في األراضي الرملية أثناء نمو نبات البرسيم 


جرام من بذور البرسيم في أصص  1المصري وذلك في وجود أو غياب كربونات الكالسيوم. تمت زراعة 


كنظائر مشعة. أخذت حشة من نبات البرسيم P32  , Zn65كجم تربة رملية مع استخدام 1بالستيكية سعة 


يوم من الزراعة. أظهرت النتائج أن اضافة السماد الفوسفاتي أدي إلي  زيادة في  45النامي بعد 


امتصاص الفوسفور وذلك في حالة وجود الزنك فقط أما عند غياب الزنك فيظهر التأثير االيجابي 


الفوسفور يحدث عند إضافة معدالت عالية من  للفوسفور المضاف. وقد وجد أن اكبر امتصاص من


السماد الفوسفاتى وذلك في غياب كربونات الكالسيوم وذلك ألنها تؤدي لتثبيت الفوسفور. أيضا فأن اكبر 







 


 


جزء من الفوسفور الممتص بواسطة النبات حدث في غياب كل من كبريتات الزنك وكربونات الكالسيوم 


 فور الذائب.مما يوضح تأثيرهما في تثبيت الفوس


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Abstract 


The aim of this work was to study the P-Zn interaction in sandy soil and 
plant as affected by presence or absence of CaCO3. Pot experiment was carried 
out using Egyptian clover "Barseem" (Trifolium alexandrianum c.v. Giza 1) in 
plastic pots containing 1 kg sandy soil (from the Eastern provience near Enshas) 
and 1 g seeds for each pot. The experiment used 32P and 65Zn as tracers. One 
cut of plant was taken after 45 days growth. Result showed that phosphorus 
caused an increase in P-uptake only where fertilizer Zn was present, since in the 
absence of added Zn, there was response to P-addition. Most of portions were 
associated with high P rates with no CaCO3 added to it. Hence CaCO3 caused P 
fixation. Greater portions of fertilizer P was absorbed by plants especially 
where neither CaCO3 nor Zn fertilizer were added to sandy soil showing the 
great fixing effect of CaCO3 and Zn sulfate on soluble P.  


Key words: Phosphorus/ Zinc/ Sandy soil/ P-Zn interaction/ Barseem/ CaCO3/ 
Tracer technique.   


 Introduction 


With increasing cultivation of improved plant varieties, and the progressive 
use of high-analysis fertilizers, zinc deficiency in plants is believed to become a 
common cause for low crop yield, particularly with high application of fertilizer 
P in many soils of arid and semi-arid regions. Some investigators consider the 
interaction in terms of effect of phosphorus on zinc absorption in roots and/or 
zinc translocation through the plant. Phosphorus-zinc relationship is very 
important in plant nutrition. Deficiency of zinc under the effect of very high 







 


 


doses of phosphorus is called "P-induced Zn deficiency" [1] Thus addition of zinc 
to soil may be needed where high rates of phosphorus fertilizers are given.  


Lindsay [2] stated that the common range of soil total content of Zn in 
American soils is from 10 to as much as 3000 mg kg-1 with an average of 50 mg 
kg-1.  Elgala et al. [3] found in study of sorghum plant, highly significant 
correlation between DTPA extractable Zn as well as Fe, Mn, and Cu and plant 
uptake in some Egyptian soils. Qian and Xie [4] found that Zn application 
increased Zn uptake by rice.  


Abd Al-Aal et al. [5] found a negative correlation between CaCO3 and 
available Zn. Gorlach and Gambu [6] found that liming reduced the uptake of Zn. 
Marsll et al. [7] found that the effect of lime was much more significant for 
sulphate than for phosphate adsorption. 


Sulaiman and Taie [8] found that P concentration in maize plants decreased 
by increased Zn application and Zn concentration decreased by increasing P 
application. Subrohmanyam et al. [9] found that Zn application increased soil Zn 
and P availability. Also they found that application of › 5 mg Zn kg-1 soil 
decreased the uptake of P, and that high application of one of the two 
elements: Zn or P reduced of the other.  


Mirvat et al. [10] study the effect of phosphorus fertilizer rates and foliar 
spraying of zinc on growth, yield and its components of groundnut grown in 
newly reclaimed sandy soil. They found that the most of the characters under 
study increased significantly by the interaction between phosphorus fertilizer 
and foliar spraying with zinc expect dry weight of stem, P and oil percentages.  


 


 


 







 


 


Materials and Methods 


Pot experiment was carried out to assess the interaction of P and Zn in 
sandy soil as affected by the presence or absence of CaCO3 using Egyptian 
clover "Barseem" (Trifolium alexandrianum c.v. Giza 1) grown in plastic pots of 
1 kg capacity, 1 gm seeds per pot. Sources of both elements were tracers P32 
and Zn65. The experiment was carried out using a randomized complete block 
design with three replicates. The 3 factors under study were: P (0, 5, and 10 mg 
P kg-1 soil), Zn (0, 2.5, and 5 mg Zn kg-1 soil) and CaCO3 (0, 2, and 5 % CaCO3). 
Therefore, there were 27 combinations (3 x 3 x 3), i.e. 27 treatments each was 
in replicates, giving a total number of 81 pots (3 x 3 x 3 x 3). All pots received N 
and K fertilizers; rates were 20 mg N (as Urea) kg-1 and 40 mg K (as K2SO4) kg-1 
applied at the seedling stage. Plants were cut after 45 days. 


Chemical analysis of soil and plant samples were carried out 
according to Page et al. [11] and FAO [12], respectively. Soil and fertilizer P 
and Zn and fertilizer P32 and Zn65 were calculated using the trace counts 
techniques as described by Osman [13] and Rao et al. [14].All data were 
subjected to ANOVA analysis followed by Dunncan’s multiple range test 
(DMRT) using SAS computer program, SAS [15].  


Results and Discussions  
Yield (table 1):- 


There was an increase in yield as a result of P application, particularly in 
absence of CaCO3. The average increase was 9 to 13%. Bolland and Paynter [16] 
found that dry matter yields of Serena medic plants increased by the high levels 
of superphosphate.  


There was no interaction between P and Zn; therefore, the same main 
pattern of response to P occurred whether or not there was Zn. The same 
occurred concerning the pattern of response to Zn in absence or present of P. 







 


 


Having CaCO3 present in the soil caused the yield to decrease significantly. 
This was particularly true at the first rate of CaCO3 addition causing a 25% 
decrease. At the higher rate of CaCO3 addition, the decrease was slight (3% 
only) and not significant. 


Table (1): Dry weights (g/pot) of Barseem as affected by P, Zn and CaCO3 addition to the 
sand soil  


Applied 


 P 


mg kg-1 


CaCO3 % 


0%                                           2.5%                                          5% 


Applied mg Zn kg-1 soil (Zn) 


0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 


g pot-1 


0 3.52 3.40 3.04 3.32 2.74 2.74 2.22 2.57 3.40 3.47 2.97 3.28 


5 3.72 3.77 2.97 3.49 2.59 2.84 3.01 2.81 3.50 3.54 3.94 3.66 


10 3.87 3.97 4.24 4.03 2.64 3.34 2.32 2.77 3.44 3.70 3.44 3.53 


mean 3.70 3.71 3.42  2.66 2.97 2.52  3.45 3.57 3.45  


      LSD (0.05)   P = 0.431;  Zn =  ns; C =  ns;  P x Zn = ns; P x C = ns; Zn x C= ns; P x Zn x C = ns  


Mean of CaCO3 treatments  


Applied P 
(P) 


Applied Zn (Zn) 


0 2.5 5.0 mean 


0 3.22 3.20 2.74 3.05 


5 3.27 3.38 3.31 3.32 


10 3.32 3.67 3.33 3.44 


mean 3.27 3.42 3.13  







 


 


Portions of P-uptake that derived from fertilizer (table 2) 


Fertilizer P contributed from 14% to as much as 75% of the P-uptake by 
plants. More portions originated from fertilizer occurred in the high rather than 
in the low fertilizer P treatments. At the 5 mg P kg-1, fertilizer P-constituted 14% 
to 43% of the P-uptake. In the 10 mg P kg-1 comparable portions were 15% to 
75%. Such a pattern (i.e. having more portions of the uptake coming from 
fertilizer origin with increased P fertilizer) did not occur under conditions of 
high CaCO3 (5%) + addition of Zn. Under these conditions change occurred upon 
increasing P fertilizer dose and portions of P-uptake originating from fertilizer 
were around 16% whether or not the P rate was high or low. 


Amounts of fertilizer P included in the P-uptake were greater in the 
treatments receiving the high P dose as compared with those of the low P 
dose. Where neither CaCO3 nor Zn was applied, a very large part of the 
amount of fertilizer P was absorbed by plants. This shows that CaCO3 
plays an important role in fixing soluble P. In this respect, Bolland and 
Paynter [16] found that the P content in seeds and leaves of clover plants 
increased by P application.  
Table (2): %Portions of P-uptake that derived from fertilizer (as a percent of the P-uptake in 
plant) by plants (Egyptian clover) as affected by P, Zn, and CaCO3 addition to the sand soil  


Applied 
P 


 


mg kg-1 


CaCO3 % 


                       0%                                            2.5%                                                5% 


Applied mg Zn kg-1 soil  (Zn) 


0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 


% Pdff 


5 28.0 17.3 22.7 22.7 19.4 23.0 16.2 19.5 15.4 14.0 17.1 15.5 


10 72.6 46.5 51.0 56.7 43.6 49.7 34.6 42.6 22.0 14.5 17.5 18.0 


mean 50.3 31.9 36.9  31.5 36.4 25.4  18.7 14.3 17.9  







 


 


   LSD (0.05)   P = 6.75; Zn = ns; C = 6.75; P x Zn = ns; P x C = 11.7; Zn x C= ns; P x Zn x C = 20.3  


Mean of CaCO3 treatments  


Applied 
P (P) 


Applied Zn (Zn) 


0 2.5 5.0 Mean 


5 20.9 18.1 18.7 19.2 


10 46.1 36.9 34.4 39.1 


mean 33.1 27.5 26.5  


When no CaCO3 was present in sandy soil, an average of about one-
third of fertilizer P was absorbed by plant (i.e. a recovery of about 33% of 
fertilizer P). With CaCO3 present, only about one-fifth to one-quarter of 
fertilizer P was absorbed by plants (i.e. recovery of about 20 to 22.5% of 
fertilizer (table 3). Generally, the more CaCO3 present in soil, the less 
fertilizer P was absorbed.  


When no Zn was applied, an average of about four-tenths of fertilizer 
P was absorbed as compared with about one-third in the case of Zn 
application. Generally the greater dose of Zn was associated with less 
amount of fertilizer P absorbed by plants.  


Mohamed et al. [17] found that Zn fertilizer, (as ZnSO4 or Zn-EDTA) reduced 
fertilizer P-uptake particularly when both were at high rates. 


Table (3): %Recovery of fertilizer P by plant  


Applied 
P 


mg kg-1 


CaCO3 % 


0%                                                  2.5%                                               5% 


Applied mg Zn kg-1 soil (Zn) 


0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 







 


 


Recovery % 


5 94.0 41.0 50.0 61.7 26.0 36.0 37.0 33.0 23.0 25.0 36.0 28.0 


10 88.0 52.0 63.0 67.7 38.0 55.0 19.0 37.0 22.0 29.0 30.0 27.0 


mean 91.0 47.0 57.0  32.0 46.0 28.0  23.0 27.0 33.0  


  Mean of CaCO3 treatments  


Applied 
P (P) 


Applied Zn (Zn) 


0 2.5 5.0 mean 


5 48.0 34.0 41.0 41.0 


10 49.0 45.0 37.0 44.0 


mean 48.5 39.7 39.2  


Available P in soil at end of experiment (table 4) 
From as little as 1/30 to as much as about half of available P in soil 


were of fertilizer origin. More portions were in treatments receiving the 
high rather than low P rates. Addition of Zn did not show any specific 
pattern with this regard.  
Table (4): Available P in soil (Extracted by Na-bicarbonate) at end of experiment as 
affected by P, Zn, and CaCO3 addition to the sand soil  


Applied 
P 


mg kg-1 


CaCO3 % 


0%                                              2.5%                                            5% 


Applied mg Zn kg-1 soil (Zn) 


0.0 2.5 5.0 
mea


n 
0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 


ug g-1 







 


 


0 1.65 0.77 1.89 1.44 1.67 1.67 1.21 1.52 1.00 0.77 1.21 0.99 


5 1.00 2.11 3.38 2.16 1.21 2.79 2.32 2.11 2.12 3.00 3.32 2.81 


10 1.00 0.77 1.21 0.99 1.00 1.23 0.55 0.93 2.28 1.23 1.89 1.80 


mean 1.22 1.22 1.16  1.29 1.89 1.36  1.80 1.67 1.81  


Mean of CaCO3 treatments  


Applied 
P (P) 


Applied Zn (Zn) 


0 2.5 5.0 mean 


0 1.44 1.07 1.44 1.32 


5 1.44 2.63 3.01 2.36 


10 2.77 1.08 1.22 1.24 


mean 1.44 1.59 1.89  


 


    Table (5): %Portions P available in sand soil that are derived from fertilizer (as a percent of P 
available in soil) as affected by P, Zn, and CaCO3 addition to the sand soil  


Applied P 


mg kg-1 


CaCO3 % 


0%                                                2.5%                                             5% 


Applied mg Zn kg-1 soil (Zn) 


0.0 2.5 5.0 
Mea


n 
0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 


% 


5 9.58 4.99 
4.7
0 


6.42 11.4 4.95 3.70 6.70 7.90 2.01 3.00 4.30 







 


 


10 4.96 8.22 
2.7
2 


5.30 11.4 46.4 42.5 33.4 2.57 5.50 20.2 9.41 


mean 7.27 6.61 
3.7
1 


 11.4 25.7 23.1  5.24 3.76 11.6  


 


Mean of CaCO3 treatments  


Applied 
P (P) 


Applied Zn (Zn) 


0 2.5 5.0 mean 


5 9.63 3.98 3.80 5.81 


10 6.31 20.0 21.8 16.0 


mean 7.97 12.0 12.8  


        Very little fertilizer P remained in available forms at end of experiment. 
From 0.01 to 0.10 mg P of fertilizer origin kg-1 soil despite application of 5 to 10 
mg of fertilizer P at the start of experiment. This makes the recovery of 
fertilizer P in soil (as available P) very low 0.29 to 4% (Table 6). 


 Table (6): % of fertilizer P remained in soil 


Applied 
P 


mg kg-1 


CaCO3 % 


0%                                               2.5%                                            5% 


Applied mg Zn kg-1 soil (Zn) 


0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 0.0 2.5 5.0 mean 


% P-recovery by soil 


5 0.20 2.2 3.2 1.9 2.8 2.8 1.8 2.5 4.4 1.2 1.4 2.0 







 


 


10 0.5 0.6 0.3 0.5 1.1 5.7 2.3 3.0 0.6 0.6 3.8 1.7 


mean 0.4 1.4 1.8  2.0 4.3 2.1  2.0 0.9 2.6  


         Mean of CaCO3 treatments  


Applied P 
(P) 


Applied Zn (Zn) 


0 2.5 5.0 mean 


5 2.1 2.1 2.1 2.1 


10 0.7 2.3 2.1 1.7 


mean 1.4 2.2 2.1  


             


Müdahir et al. [18] suggested that the readily plant available soil P pools of 
Mollisol are sufficiently large to support crop production. On the other hand, in 
the Aridisol, Inceptisol and Entisol the labile P pools are small. 


        


Conclusion:  
P-application as affected by CaCO3 in the sand soil:-   


Yield increased by P application by 9 to 13%, P in presence of CaCO3 caused 
such an increase to be smaller as shown in table 1. Presence of CaCO3 in itself 
decreased yield. Uptake of P was increased by P-application as a result of 
increased plant growth and increased P-concentration in plant.  


From 14 to 75% of P-uptake came from fertilizer source. More portions 
were associated with high P rates with no CaCO3 added to it. Hence CaCO3 
caused P fixation. Greater portions of fertilizer P was absorbed by plants 
especially where neither CaCO3 nor Zn fertilizer were added to the sand 
showing the great fixing effect of CaCO3 and Zn sulfate on soluble P.  







 


 


P-Zn interaction in sand under addition or no addition of CaCO3  


      Regarding dry matter, there was P-Zn interaction, but regarding plant P or 
Zn there were some interaction. Uptake of P was increased by P-addition only 
where fertilizer Zn was present. Also, adding Zn decreased P-uptake only in 
plants derived from P fertilizer. 


There was less fertilizer P in plants given Zn fertilizers than in plants given 
no Zn- fertilizer, particularly where CaCO3 was present.  
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 خالصة      


 


, كما  اءيائية على عنصر الفوسفوركمادة غذتحتوى االسمدة الفوسفاتية الكيم     
.ادمصاص اليورانيوم, الحديد وااللومنيوم   عناصرشوائب كال من تحتوى على 


للحد من كفاءه التربة . هذه العناصر فى التربة قد يمثل خطرا بالغا للنبات
الدمصاص هذه العناصر قد يتطلب هذا وضع معادلة خطية تستخدم فى وصف 


المعادالت الخطية  بعضصر مع زيادة عامل الزمن. لقد استخدمت حركة هذه العنا
معادالت فراندليش ومعادالت الحركة ذات الدرجة االولى والثانية الكاذبة ,  مثل 


لوصف ادمصاص هذه العناصر مع زيادة عامل   االختراق المعدلة ومعادالت
والبعض  وجد ان بعض هذة المعادالت قد يتفق مع التجارب المعملية .الزمن


يستخدم ربما  ميكانيكى غرض من هذه الدراسة هو ايجاد نموذجاالخرال يتفق ان ال
بعض  ديد والومنيوم علىحفى ادمصاص كال من عناصر الفوسفور, اليورانيوم, ال


اثيتت نتائج التجارب المعملية ان جميع هذه العناصر  التربة الرملية. جزيئات
ه الثانية الكاذبة كما تم حساب معامل اختراق تتماشى مع معادله الحركة ذات الدرج


 جميع العناصر السابقة لحبيبات التربة الرملية


 


 


Abstract 


 


     The chemical phosphate fertilizers contain radioactive radium 226Ra, 228Ra 
, uranium (238U) and potassium (40K) radioactive isotope. Phosphorous as a 
nutrient element, iron, aluminum and uranium as impurities. The uptake of 
phosphorous, uranium, iron and aluminum on sandy soils as a function of 







 


 


contact time intervals was determined. Several of kinetic equations such as 
first order, second order, modified Freundlich, and diffusion equations have 
been used to describe the change of adsorption process of those elements 
by the time, these kinetic equations may be agreed with the experimental 
work. The aim of this study is to estimate the most effective kinetic 
equation that may be used for describing of the sorption of phosphorous, 
uranium, iron and aluminum on certain sandy soil sample.  It was found in 
the current study that uptake process of those elements are well described 
by pseudo second order kinetic and particle diffusion equations at 
equilibrium state. Particle diffusion coefficients of those ion species were 
determined  


Keywords: Phosphorous, Diffusion coefficients, Kinetics. 


 


Introduction 


 


     The chemical phosphate fertilizers contain radioactive radium 226Ra, 228Ra , 
uranium (238U) and potassium (40K) radioactive isotope. Concentration of 
radium (226Ra) is ranged between 287 and 514 Bq/kg, 238U is between 408 and 
523, 232Th is ranged 20-23.7 Bq/kg. [1] Chemical phosphate products are 
usually formed from the chemical reaction of phosphate rock, [mainly calcium 
phosphate (apatite)] and sulphuric acid. The products are single super 
phosphate, phosphoric acid and triple super phosphate along with the main 
waste product  (calcium sulphate) [1, 2].  Unfortunately, phosphate fertilizer 
raw materials contain natural radionuclide of the uranium, thorium series and 
the radioactive isotope of potassium. These radioactive elements with other 
impurities such as Al and Fe may be released from phosphate fertilizer 
materials and diffused into water /soil system [3, 4]. The sorption process of 







 


 


the cations (Fe3+, Al3+ and U-VI ) and anions (PO4
3-) species at particular 


water/soil surfaces which include; surface complexes and diffusion of the 
different ion species. Risk has been developed from the release of uranium 
together with iron and aluminum in the subsurface environments. [5, 6]. An 
array of kinetic equations including zero-first order, and second – order, 
Elovich, fractional –power , and parablic –diffusion equations have been 
employed over the years to describe the kinetics of soil chemical phenomena 
[7]. The aim of this study is to estimate the most effective kinetic model that 
may be used for the sorption of phosphate, uranium, iron and aluminum at a 
certain sandy soil sample.  


 


 


 


Experimental  


 


Reagents and apparatus 


Dibasic sodium phosphate (Na2HPO4
3- ), aluminum potassium sulphate (AlKSO4),  


uranyl nitrate and all other chemical reagents are analytical grade were used in 
this study. All colorimetric measurements were carried out using Jasco 7800 
spectrophotometer (schimatzu Japan) connected with computer software. 
Orion pH meter was used for the pH measurement.  


   


Chemical Analyses  


 







 


 


Phosphate fertilizer samples were digested in hydrofluoric and perchloric acids 
[9].  Uranium (UO2


2+), iron (Fe2O3), aluminum (Al2O3) and phosphorous (P2O5) 
species in the aqueous digested samples were previously determined [5, 8].  


 


Phosphate fertilizer samples 


 


Single super phosphate granules (SSPho-G, single super phosphate powder 
(SSPHo-p), and triple super phosphate (TSPho) are the phosphate fertilizers 
samples. Calcium sulphate (CaSO4) is the waste products, the phosphate 
samples are extremely acidic have the pH values in distilled water between 2.3 
and 2.4, it also contain different of the ions species, P, U, Fe and Al, these ions 
may release on adding of distilled water to the phosphate samples, 
concentrations of those species were previously reported [5, 9-11]. Table 1 
gives concentrations range of those ions content and that released on adding 
distilled water to the phosphate samples using the solid to water ratio 1 : 10. 


Soil samples 


 


The investigated soil samples were air-dried, sieved through the grain size sieve 
170 ≥ µm sieve.  The pH values of the soil in water was measured using the soil 
to water ratio 1: 10, a known weight, 0.5 g of the soil sample was over saturated 
with  0.1 M ammonium chloride aqueous solution in polyethylene tubes, the 
tubes were shaken for two hours, the solid phases were separated from the 
aqueous phases by centrifugation, then the aqueous phase was analyzed for the 
Na, K, Ca, and Mg cation released . the cation exchange capacity (CEC) 
expressed as the sum of the cations released (meq/100g) [6]. Table 2 gives the 
most important parameters of the soil samples. The soil samples were found to 







 


 


have nearly similar parameters, therefore, a known soil sample  has the highest 
CEC value (10 meq/100 g) was selected for the following study. 


 


Table 1: the percentage of the P2O5, U (VI), Fe2O3 and Al2O3 species at the 
phosphate fertilizer samples, and concentrations ranges of the dissolved P, 
Fe, U and Al released on using the soil : distilled water  ratio 1: 10 


 


Phosphate 
sample 


Chemical analyses 


P2O5 (%) U (VI) 
(ppm) 


Fe2O3 (%) Al2O3 (%) 


SSPho-G 15.6 – 35.1 29 – 78 
ppm 


2.4 – 5.1 0.53 – 6.6 


SSPho-P 


TSPho  


CaSO4 


Phosphate 
sample 


Concentrations of the species released (mol/kg) at equilibrium 


PO4
3- U (VI) Fe3+ Al3+ 


SSPho-G 1.8 × 104- to 
9.5 × 104- 


1.1 × 106- to 
6.3 × 107- 


1.6 × 106-  to 9.9 × 
106- 


1.5 × 106- to 2.7 
× 107- 


SSPho-P 


TSPho  


CaSO4 


 







 


 


                  Table 2: The soil (S1-S4) samples paramters 


  


Parameter Soil samples 


S1- S4 


Sand fractions (%) 80 – 85 


Silt fractions (%) 8-10 


Clay fractions (%) 7-12 


CEC (meq/100g) 8 – 10 


Organic carbon (%) 2 -3 


Carbonate fractions (%) 4- 6 


Density (g/cm3) 1.35 – 1.40 


Moisture content  0.19 – 0.21 


pH 6.2 – 6.4 


 


Kinetic experiments 


 


An amount ~ (2-3 g) of the soil sample was washed several times with distilled 
water to remove all impurities that attached to the soil surfaces, the soil samples 
was saturated with  0.1 M  HCl solution to be in the hydrogen form then dried at 
110 oC, 0.5 g of the dried soil  was mixed with 10 ml  aqueous solution 
containing  150 ppm  of the PO4


3-, 70 ppm of the U(VI), 50 ppm of the  Fe3+ and 







 


 


Al3+ species in 50 ml polyethylene bottles, the bottles were shaken ( ~30 rpm) at 
room temperature (25 oC).  After different contact time intervals, 5, 10, 15 , … 
1440 hours,   8 ml of the aqueous solution were taken out using plastic syringes, 
filtered immediately through 0.45 µm filter paper, and analyzed for the metals;  
P, U, Fe, and Al  ion concentrations (mg/g).  


 


 


 


 


 


 


Theoretical  


Kinetics of the adsorption process 


• Several kinetic models are available in order to predict the mechanism 
involved in the sorption process.  Among these models, Lagergren rate 
equation (Pseudo-first order) that appears to be one of the most 
widely used for the sorption of a solute from liquid solution [12].  


• Pseudo-first order  
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dt
dq


−= 1     (1) 


 


The linear form of the Eq. (1) is given as: log (q 
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where, qt is the amount of metal ions sorbed at any given time (mg/g), qe is the 
amount of the metal ions sorbed per unit weight of the solid (mg/g) at 
equilibrium,  and k1 is the pseudo first order rate constant , t is the contact 
time (min.). qt and qe can be estimated  as: 


 


qt = (Co – Ct) m
V


     (4),                and  qe = (Co – Ce) m
V


       (5) 


where Co is the initial aqueous solute concentrations (mg/g) and Ct is the 
aqueous solute concentration at a given time t., V and m are the aqueous 
volume and the mass of the soil sample. 


1. Pseudo second order equation 


The pseudo second order adsorption kinetic rate equation expressed as: 
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k2 is the pseudo second order rate constant (mg /min)  


The linear form of equation (6) is given as: 
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Modified Freundlich Equation 


The modified Freundlich equation [13, 14] was estimated  in the following 
form: 


              qe = Kfr Cot1/m           (5) 


Where, qe  and Co and t are previously defined. Kfr  is the modified Freundlich 
kinetic  rate coefficient (min-1), and1/m = constant. 


The linear form of the modified Freundlich isotherm is given as: 


Log qt = log (k Co) - t
m


log1
            (6)  


 


Results and discussions 


Phosphate fertilizer samples was left in equilibrium. Radium, uranium activities 
are found between 287 – 408 Bq/kg [1, 2]. At equilibrium concentrations of 
radium is usually is in equilibrium with uranium, Radium is dissolved in water to 
give radium sulphate. It is difficult to measure kinetic analyses of radium. 
Concentrations of the dissolved uranium are given in Table 3.  The plots of log 
(qe –qt ) and different contact time intervals, t (min.) of the pseudo first order 
kinetic Eq. (2) were given in Fig. 1(a & b), theses Figures were given by the  
straight line relationships for the adsorption of PO4


3- and Fe3+ by the soil 
sample. The correlation coefficients ( r ) of the straight lines were calculated. 
The rate constant (K1) and the adsorption capacity (qe)  can be calculated from 
the slope and the intercept of the straight line relationships. Theses results are 
given in Table1.  







 


 


The plots of  t/qt and different contact time intervals t (min.) of the pseudo 
second order kinetic Eq. (7) were given in Fig. (2), theses Figures were given by 
the  straight line relationships for the uptake of PO4


3-, U(VI), Fe, and Al by the 
soil sample. The correlation coefficients ( r ) of the straight lines were 
calculated. The rate constant (K2) and the adsorption capacity (qe)  can also be 
calculated from the slope and the intercept of the straight line relationships. 
Table 1 gives the correlation coefficients values,  k1, k2 values, the adsorption 
capacities (qe) values that were calculated from the pseudo first order and the 
second order kinetic equations.  The theoretical qe values  were compared with 
that estimated using the experimental operations.   


 The sorption capacity values (qe) that determined from the experimental study 
was found within the range of qe values that were estimated using second 
order kinetic equation for the sorption PO4


3-, U(VI), Fe, and Al by the soil 
sample, therefore our experimental work are within the second order kinetic 
equation, kinetic analyses of our data are within of other investigators [9].  


 


Table 3: Comparison between the rate constant ( k1 & K2 ) values, the sorption 
capacity values (qe) that was estimated by the experimental studies, the 
pseudo first order kinetic model, and  the pseudo second order kinetic model 
for the sorption of; PO4


3-, U(VI), Fe3+ and Al3+ ion species  by the soil sample.  


 


Species Application of the first order kinetic model   r2 


     qt  range 


(mg/g)  


K1 (min-1)   qe (mg/g) 


   


 Theoretical Experimental 







 


 


PO4
3- 2.9 – 39.0 -0.034 40.0 39.0 0.886 


U (VI) 2.8 – 15.6 -0.250 31.6 15.6 0.897 


Fe 0.1 – 32.0 -0.006 32.0 32.0 0.990 


Al 40.0 – 64.0 -0.076 63.0 26.0 0.913 


Species Application of the second order kinetic model   r2 


     


  qt  range 


(mg/g)  


K2 (min-1)   qe (mg/g) 


   


 Theoretical Experimental 


PO4
3- 2.9 – 39.0 0.002 43.48 39.0 0.977 


U (VI) 2.8 – 15.6 0.021 16.0 15.6 0.999 


Fe 0.1 – 32.0 0 0.10 32.0 1.00 


Al 40.0 – 64.0 0.017 62.5 64.0 1.00 


 


Application of the modified Freundlich isotherm was carried out by plotting log qe 
against log t .Fig. (3)  gives the straight line relationships for the sorption PO4


3-, 
U(VI), Al3+and Fe3+species by the soil sample. The modified Freundlich rate order 
( Kfr),  the constant (1/m) were calculated from the intercept and slope of the 
straight line relationship. Table 4 gives the values of these parameters. 


Table 4 : The modified Freundlich parameters 


Species  k/(min.) Co (mg/l) M 
PO4


3- 0.00168 150 0.778 







 


 


U (VI) 0.0171 22 0.977 


Fe 0.27 5 -1.44 


Al 0.27 5 -1.44 
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Fig. 1 : The application of the first order kinetic equation for the sorption process of


PO4
3- and Fe species by the soil sample.
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Fig. 3(a-d): The modified Freundlich isotherm for the sorption of
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3- , U (VI), Fe and Al species







 


 


 
Conclusions 
     Various kinetic models were performed in this study such as first 
and second order and modified kinetic models. Second order kinetic 
model was the most effective model for the sorption of PO4


3- < Fe2O3 
~ Al2O3 < UO2


2+ by sandy soil samples. Kinetic analyses are also 
determined using the modified Freundlich isotherm equation. 
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نفزاوة لحوض ال  دراسة الخصائص الكيميائية و النظائرية للمائدة السطحية
  .(الجنوب التونسي) النهائي ركبوعالقتها بالم


 )2(عقونلا,ع.)1(لزواريا, ك )1(ز.كريم
 1173) مخبر التحاليل اإلشعاعية والبيئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ص. ب.1(


 .تونس .صفاقس 3038
 بقبلي) المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 2(


 :ملخص


 خدامو تعتمد على است من تونس بيتتركز هذه الدراسة على منطقة النفزاوة الواقعة في الجنوب الغر 
و  .النهائي بالمركبالكيميائية و النظائرية في إبراز خصائص المائدة المائية السطحية وعالقتها الوسائل 


 .الميوبليورباعي إلىهذه المنطقة بظهور الترسبات التي تمتد من الكريطاسي  تتميز قد 


للطبقة الجوفي  يتجه السريان للطبقات المائية حيث لعدسيأالشكل  دراسة الهدروجيولوجيا للمنطقة دتكأ
الشمال الشرقي في اتجاه شط الجريد  ىإلالغرب وكذلك من الجنوب الغربي  ىإلالسطحية من الشرق 


 .المنخفضةالذي يمثل المنطقة 
 النهائي تتميز بمياه ذات سحنة سلفاتية لمركبل العميقةمياه المائدة  أنبينت الدراسة الجيوكيميائية  كما


 الري منتمثل مياه عودة  واحات التيقات السطحية الكائنة في الكلورورية كلسية صودية كذلك مياه الطب
المياه السطحية تصبح  هذه .في اللتر غ10 ىإلالنهائي و التي تتميز بدرجة ملوحة عالية تصل  المركب







 


 


 ىإلكلسية ومانغزيونية قرب مناطق التغذية حيث تنخفض درجة الملوحة لتصل  ،ذات صبغة بيكربوناتية
 .في اللترمغ  358
مصدر المياه السطحية و  14والكربون  )H2( الدوتيريومو  18وكسيجين الل النظائريةالدراسة  بينتوقد 


المنطقة الشرقية الموجودة في  الحديثة المياه أولى متمثلة في مجموعة أن الجوفية للنفزاوة حيث نجد
مياه  في األخرى المجموعةو توجد  .األمطارمياه مصدرها و  )عالي 14ون بر ذات نشاط ك( للحوض


 المركباختالط بين هذه المياه و مياه وجود  نالحظ و واحاتالنفزاوة الجنوبية و مياه عودة الري في ال
 في النفزاوة الجنوبية. %50 إلىالذي يصل  14نشاط الكربون  هالنهائي و هذا ما يؤكد


 
Abstract 
This study is focalized on the Nefzaoua region, located at the south-west of 
Tunisia. It is based on chemical and isotopic approach to characterize the 
shallow aquifer and his relation with the Complex- Terminal aquifer (CT). This 
region is characterized by sandy deposits which extend from Cretaceous to 
Quaternary. The hydrogeological study shows a lenticular structure for the 
bearing horizons. The piezometric flow direction is from Dahar and oriental Erg 
towards the Chott of Jerid which constitutes the natural discharge area for the 


shallow aquifer                                                                               
The hydrochemical approach proves that the deep aquifer of CT and the shallow 
aquifer of oasis with high salinity are characterized by Cl-SO4-Na-Ca water 
type. The lower salinities are enregistred in the shallow aquifer of the oriental 
part of Nefzaoua (358mg/l). This aquifer has a HCO3-Ca-Mg water type.           


                                                                                       
Isotopic approach based on (2H,18O) and radiocarbon 14C proves that we can 
distinguish two types of water in this  shallow aquifer. The first one represents 
the recent water located in the oriental part of Nefzaoua with high activity. The 
second group is formed by the water of the shallow aquifer of the meridional 
part of Nefzaoua and the water of return flow direction in the oasis. In these 
regions we have a mixing process between these waters and the CT, improved 
with the radiocarbon activity that can leed to 50% in the meridional part of the 


Nefzaoua and 20% in the oriental part.                  
 
 
 
 







 


 


 :مة مقد
 النفزاوة في الجنوب الغربي للبالد التونسية و تتميز بمناخ جاف و شبه جاف حيثمنطقة  تقع


المتوسط و التيارات الجافة و  األبيضالتيارات الهوائية الرطبة القادمة من البحر  لتأثيراتتخضع 
 السنة.مم في  102حوالي لألمطارالمعدل السنوي  ليصل لصحراء.من ا اآلتيةالحارة 


، خيرةاألهذه  .هذه المنطقة بوجود مائدتين عميقتين أساسيتين اظافة إلى المائدة السطحية تميزت
كما أنها  .للري داخل الواحات على ضفاف شط الجريد ثانويا تمثل مصدرا ،ذات موارد محدودة


 .(وادي الحلوف) األوديةمن تسرب مياه حيث تتغذى رق النفزاوة تمثل مصدرا لمياه الشرب في ش
) خاصة في النفزاوة الجنوبية CTالنهائي ( المركبهذه المائدة السطحية في عالقتها بمياه  تتأثر
 ينونيان.سال ت كلسالقافك عبرانلو ذ


للمائدة  يدروجيولوجية و الهيدروديناميكيةالخصائص  اله ىالتعرف عل ىإلتهدف هذه الدراسة 
دراسة متعددة االختصاصات  ى) باالعتماد علCTالنهائي ( بالمركبالسطحية للنفزاوة و عالقتها 


 الهيدروكيميائية و النظائرية. ،تتكامل فيها المنهجيات الهيدروجيولوجية
 :اإلطار الجيولوجي و الهدروجيولوجي


منخفضة بطوبوغرافيا  هكتار و تتميز 2.208340مساحة تقدر ب ىتمتد منطقة النفزاوة عل 
و  شط الجريدغربا الظاهر، يحدها  جبال شرقا سلسلة ،قا بقبليايحدها شماال سلسلة جبال الطب


 ).1شكل (الحدود الجزائرية و تنفتح في الجنوب على حوض العرق الجنوبي
 (بيزومتر واآلبارو معطيات [1] باعتماد الخريطة الجيولوجية لتونس الدراسة الجيولوجية أثبتت


بين  أعمارهابمجموعة من الترسبات الظاهرة التي تتراوح  تميزمنطقة النفزاوة ت أنبئر عميقة) 
يظهر  الكريطاسي السفلي ذو تركيبة ولدانية و السينونيان الذي يمثل سلسلة جبال الطباقا.


 تميزي.ترسبات ميوبليورباعية بقية المنطقة  ويغطي الظاهرسلسلة جبال  ىعل أيضاالكريطاسي 
 ىلميوبليوسان بترسبات قارية ذات تركيبة ليتولوجية نموذجية حيث نجد طبقة طينية وسطا


تغطي كامل المنطقة و  حيثالطبقة الرملية العليا امتداد كبيرا  و تشملمحدودة بطبقتين رملية.
 ةالعميق اآلبارفي تقاسيم  إالال تعرف  ىالطبقة الرملية السفلأما  .تظم المائدة المائية السطحية


[2]. 







 


 


تجاه شط ا متر في  100 ىإلل صلي األمتاريتراوح سمك الطبقة الطينية الوسطي بين بعض 
نة ز االصغيرة الحجم والتي ال تعتبر خ الكلس مستويات بعض ىتحتوي هذه الطبقة عل الجريد.


 ) . 1الشكل [2](  للمياه الجوفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 


 الموقع الجغرافي والجيولوجي1:الشكل


 طبقة مائية للمكون أهمان التي تعتبر نيالسينو  الكلسة تحت هذه الطبقات، نجد طبقة مباشر 


) و بارتفاع سمكها في lenticular structure( لعدسيأ عرف هذه الطبقات بشكلهاالنهائي .ت
 اتجاه شط الجريد.


لمائية ئدة ااتقسيم الم إمكانية[5] ،[4] ،[3] ،[2] الدراسات الهيدروجيولوجية السابقة أكدت
 األمطارمرتبطة في تكونها بمياه  األوديةمجموعة موجودة في مناطق : مجموعتين إلىالسطحية 


عودة مياه الري من  من على ضفاف شط الجريد تتكون الواحاتو مجموعة موجودة داخل 
 المياه الموجودة في المائدة المائية السطحية في النفزاوة الجنوبية.من النهائي و  المركب
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 ة البيزوميترية:الخريط
) للطبقة المائية السطحية للنفزاوة وجود ثالث مناطق للتغذية 2(شكل البيزوميتريةتبين الخريطة 


سلسة جبال الطباقا بقبلي و السريان   الطبيعية ينطلق منها السريان الجوفي: منطقة الظاهر،
ريطة ضعف تحدر من حوض العرق الشرقي لهذه المائدة السطحية .كما تبين هذه الخ المتأتي
 ب من منطقة الظاهر في اتجاه شط الجريد.و المنس


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 السطحية للنفزاوة: الخريطة البيزوميترية للمائدة 2الشكل
 


 الخصائص الكيميائية:
لمائدة السطحية بحسب بعدها عن مناطق التغذية و حسب الطبيعة الليتولوجية ا مياه ملوحة أثرتت
يتراوح  و بحسب ما يناسب السريان الجوفي أخر إلىو تتغير كذلك من مكان  المعتبرة لطبقاتل


 غ في اللتر. 10مغ و 358الذائبة بين  األمالحمجموع 
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 ال تتجاوز ملوحتهاقرب مناطق التغذية خاصة بالجهة الشرقية للمنطقة حيث  المياه العذبةتتركز 
وادي الحلوف. ثم ترتفع هذه الملوحة  عند األمطار بتسرب مياه مغ في اللتر و هي مرتبطة 358


 اثر) 3غ في اللتر (شكل 10 إلىتصل  إذ تلواحاعلى ضفاف شط الجريد خاصة داخل ا
التي تحصل للصخور الملحية و  اإلذابةو يفسر ذلك بعملية  باألمالح ةالري الغنيتسرب مياه 


القة الطردية بين و يظهر ذلك من خالل الع .سية المتواجدة في رواسب الميوبليورباعيجبال
 ).4لفات و الكلسيوم (شكليري الكلور و الصوديوم وعنصري السعنص


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 .السطحية للنفزاوةلمائدة ا : خريطة توزيع ملوحة مياه3الشكل


 المركبتتميز المياه بمنطقة النفزاوة بسحنات كيميائية متجانسة مع اختالفات طفيفة بالنسبة لمياه 
تمثل مياه عودة الري و المياه السطحية  أنهاات بما واحمياه السطحية الموجودة في الالنهائي و ال


 الكلور و، الكلسيوم لفاتيسال عنصر يغلب على هذه المياه .نفزاوة الجنوبيةالالموجودة في 
نالحظ وجود سحنة مائية  .[7]قة تبادل بين هذه المياه). مما يؤكد وجود عال5(شكل يومصودال
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كربوناتية كلسية، منغزيانية و التي تمثل المياه السطحية الموجودة شرق المنطقة ( ذات صبغة 
 وادي الحلوف).


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


 


 


 و الكالسيوم الكبريتات: العالقة بين الكلور و الصوديوم و 4شكل ال


 
  


 


  


 
 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 لمنطقةوالعميقة السطحية لمائدة ا: السحنة الكيميائية لمياه  5 شكلال


 النفزاوة


 
 
 
 
 
 : الخصائص النظائرية 


) لفهم مصدر  14المشعة (الكربون و  )الدوتريوم و 18الثابتة ( االكسيجينر استعملت النظائ
و تقدير عمر المياه و كذلك فهم التواصل الجوفي  األرضباطن  إلىالمياه و ظروف تسربها 


 للخزانات.







 


 


 :هايالم ذهله المكونة الثابتةئر  لنظاا
في نطاق الطبقة المائية  أيضاكبيرا في مجمل حوض النفزاوة و  تباينا 18 األكسيجين تبين نسب


 -3.78‰ و -6.8‰ طبقة المائية السطحية بينهذه النسب بالنسبة للالواحدة حيث تتراوح 
قابل م  -25.6‰ و -53.8‰وبين  18 األكسيجينبالنسبة لنظير  SMOWمقابل مقياس 


  . دوتريومالبالنسبة لنظير  SMOWمقياس 
مقابل  -6.74‰يقدر ب  18 األكسيجينالنهائي فان معدل نظير  المركببالنسبة لمياه  أما


 . SMOWمقابل مقياس  -54.12‰ بدر معدل نظير الدوتريوم و يق SMOWمقياس 
و الدوتريوم للمائدة  18 األكسيجين) توزيع نسبة نظير 6تبين مالحظة الرسم البياني (شكل


و   )RMWL( و المحلي [6] )GMWLو مقارنتها بخطي التساقط العالمي (المائية السطحية 
 النهائي. نالحظ على هذا الرسم وجود عدة مجموعات من المياه. المركبالتركيبة النظائرية لمياه 


العالمي و المحلي  األمطارالعينات التي تقع بين خطي مياه  شمل: ت األولىالمجموعة  -1
 تيةاآلمن جهة وادي الحلوف، مما يؤكد مصدر هذه المياه  اتحديدو  شرق النفزاوةالتي تتمركز و 


 .مطارالحديث لألمن التسرب 
التي تتمركز تحت خط التساقط العالمي. تمثل مياه  العيناتالمجموعة الثانية: تشمل  -2


 و في نفزاوة الجنوبية. الواحاتالمائدة السطحية الموجودة في 


 النهائي. المركبعة خاصة من مياه المجموعة الثالثة: تتكون هذه المجمو  -3


) وجود بعض العينات المأخوذة من المائدة السطحية ذات 6(شكل نيالبيا الرسمنالحظ على 
وجود اختالط بين هذه  إمكانيةمما يدل على  .النهائي المركبمتجانسة مع مياه  تركيبة نظائرية


كما نالحظ  .المحلية نونيانالسي كلس تصدعاتنفزاوة الجنوبية عن طريق الالطبقات خاصة في 
هذه  تمثل و الواحاتالنهائي و المياه السطحية داخل  المركبوجود خط اختالط بين مياه  أيضا


بعملية التبخر اثر تسربها في المنطقة الغير  تأثرتالنهائي و التي  المركبمياه عودة الري من ال
 .متر 20و 15بين يتراوح  الواحاتداخل السطحية مشبعة خاصة وان عمق المائدة 


المياه ذات نشاط عالي خاصة  أغلبية أنفي المياه السطحية  14 ربونالكدراسة نشاط  أكدت -
 الواحاتبعض العينات المتركزة داخل أن  نالحظ بالمقابلالمياه الموجودة في وادي الحلوف 







 


 


مما يؤكد احتمال وجود  %50نشاط ضعيف يصل الىب تميزت خاصة في نفزاوة الجنوبية
 . النهائي المركبمياه  بين هذه المياه السطحية و الهيدروليكيالختالط واالتصال ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 المحللة في النفزاوةو الدوتريوم في المياه  18 -: عالقة األكسجين  6الشكل 
 : الصةالخ


تواصل الهيدروليكي لنفزاوة وعالقة االختالط و اللتبين هذه الدراسة خصائص المائدة المائية السطحية 
المائدة  أندراسة الخصائص الهيدروجيولوجية  خالل النهائي حيث تبين من المركبالموجودة مع 


السطحية توجد في الرمال الطينية للميوبليورباعي تحدها طبقة طينية ذات نفاذية مختلفة مما يجعلها 
 النهائي . مركبلل ناطق مع المائدة المائية العميقةمتصلة هيدرولوكيا في بعض الم
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غ في اللتر حسب البعد  10مغ و  358ملوحة المياه السطحية تتراوح بين  أن الكيميائيةالتحاليل  أظهرت
الحوض بحسب اتجاه سريان المياه و  أسفلباتجاه  األطرافترتفع هذه القيم من  .عن مناطق التغذية
 مغ في اللتر. 358 ال تتجاوز ملوحتهافي شرق المنطقة حيث تتركز المياه العذبة 


النهائي ذات صبغة سلفاتية كلورورية  المركبتتميز مياه المائدة السطحية بسحنة  متجانسة مع مياه 
تتميز بسحنة فنفزاوة ال المياه الموجودة في شرق أما في نفزاوة الجنوبية.و  الواحاتكلسية ، صودية في 


 ية كلسية و مانغزيونية.اتبيكربون
 مجموعتين : إلىتقسيم المياه السطحية  إمكانية يةالنظائر التحاليل  أكدت


لعنصر نفزاوة ( وادي الحلوف) .وهي مياه حديثة ذات نشاط عالي المجموعة المياه الموجودة في شرق  -
 .األمطارنتيجة التسرب الحالي لمياه  ةتكونو م 14 لكربونا


تتميز بنشاط ي نفزاوة الجنوبية و ف الواحاتمتكونة من المياه السطحية الموجودة في  أخرىمجموعة  -
 %50 إلىيصل  14 بونر كنشاط  العينات تسجلبعض  أنلكن نالحظ  .14كربون عالي لعنصر ال


 النهائي. المركبلمياه هذه الطبقة بمياه  تالقي ويفسر ذلك باحتمال حدوث عملية
 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                        


: المراجع    


[1] ONM (Office National des Mines) (1985) : Carte géologique de la 
Tunisie  au 1/500. 000 







 


 


[2] MAMOU A. (1976) – Contribution à l’étude hydrogéologique de  la 
presqu’île de Kébili. Thèse Doctorat 3ème cycle. 107p.                 [3] 
MAMOU A. (1990) – Caractéristiques et évaluation des ressources en 
eau du  Sud  Tunisien. Thèse  Doctorat d’état. Université Paris Sud 
(Centre d’Orsay). 403p. 
              [4] MAMOU A, HLAIMI  A(1999) – Les nappes 
phréatiques de la  
                   Nefzaoua Caractéristiques  et  exploitation. DGRE, 26p.  
[5] KRAIEM Z. (2007) Etude hydrogéologique et géochimique des eaux 
des nappes phréatiques de  la Djeffara et du Draa sud du Djérid. Mémoire 
du mastère à l’école nationale des ingénieurs de. Sfax .90 p. 
[6] Craig H. (1961): Standard for reporting concentrations of deuterium 
and oxygen-18 in natural waters. Science 133, p 1833-1834 
[7] ZAMMOURI M. (2007) Salinization of groundwater in the 
Nefzaoua oases region, Tunisia, results of a regional scale, hydrogeologic 
approach, hydrogeologic journal 1357-1375. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tenth Arab Conference on the Peaceful  Uses of Atomic Energy, Erbil, 12-16 Dec. 


 







 


 


Study of the hydrodynamic relation between the deep 
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جفارة المائية العميقة بصفاقس و  ةلطبقبين ا دراسة العالقة الهيدروديناميكية


  الكيميائية و النظائرية. قابس عن طريق استخدام التحاليل
 )2(عبيدي .إ , )1(الزواري ., ك)1( يخالشبن .ن
 3038 1173ية للمهندسين بصفاقس ص. ب.طنو لتحاليل اإلشعاعية والبيئة بالمدرسة المخبر ا )1(


 .صفاقس. تونس
 بقابس المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية  )2(


 
  :خالصة


 130يتميز الجنوب الشرقي للبالد التونسية بوجود حوضي صفاقس و قابس اللذان يمتدان على أكثر من 
ض الهيدروجيولوجية من حيث و يعتبر هذان الحوضان من أهم األحوا .كم على طول الشريط الساحلي


توفير المياه الجوفية بالمنطقة حيث يشتمل كل منهما على طبقة مائية عميقة  أساسية كائنة في 
             .التراكمات الرسوبية الرملية المنتمية إلى الميوسين


مياهها  و تتميز الشرق عموماإلى الغرب يتجه السريان الجوفي للطبقة العميقة بقابس الشمالية من 
أما بالنسبة للطبقة العميقة بصفاقس  .ل و بتركيبة كيميائية متجانسة/غ 12و  3,7بملوحة تتراوح بين 


ل) /غ 13و  4الجنوب الشرقي(بين  إلىفإنها تتميز بمياه كلورورية صودية ترتفع  ملوحتها من الشمال 
    .باتجاه سهل الصخيرة


) من التعرف على مصدر المياه و ظروف التغذية 18Oو 2H و قد مكنت دراسة النظائر المستقرة (
في حيث أثبتت هذه الدراسة وجود بعض جيوب تغذية حديثة محلية متمركزة  .الحديثة و القديمة لها







 


 


أما ببقية  .المالحة من سبخة الحامةمياه الحوض قابس الشمالية عن طريق تسرب المنطقة العليا ل
 .ة القديمة في تكوين المخزون األساسي لهاته الطبقاتنالحظ  دور العوامل المناخي ,المنطقة


كما أثبتت هذه الدراسة  .خير دليل على ضآلة التغذية الحالية 14ضعف نشاط الكربون  يعتبرو  
 .استقاللية كال من حوضي قابس و صفاقس في ظل انعدام أي تواصل هيدروديناميكي بين الطبقتين


 
Abstract 
The South Eastern part of Tunisia is characterized by the existence of the Sfax 
and Gabes basins which extend for over than 130 km along the coast. These two 
basins constitute the most important aquifer systems in the area and are lodged 
in the sand deposits of Miocene. 
The groundwater of the Djeffara aquifer flows from West to East and are 
characterized by a total mineralization which varies between 3.7 and 12 g/l. In 
the Miocene aquifer of Sfax, the TDS values of groundwater increase gradually 
from the North to the South East toward the Skhira area. It appears that both Na 
and Cl are major contributors in this aquifer. 
The study of the stables isotopes aims to determine the groundwater origin and 
the recharge rates. It confirms also the existence of recent recharge water, 
located locally in the West part of the aquifer of Gabes, which materialized 
from the salt lake of El Hamma. On the other hand, the depleted isotopic 
signatures of the other samples, consisting of low radiocarbon contents, are 
typical of paleowaters. 
This study shows also the autonomy of these coastal aquifers in absence of any 
significant hydrodynamic continuation between the two basins.  


 
 :مقدمة


يقع سهلي جفارة قابس و صفاقس بجنوب شرق تونس على الشريط الساحلي الذي يتميز بمناخ 
بة قادمة من الشمال و الشرق و أخرى جافة جاف و شبه جاف حيث يخضع لتيارات هوائية رط


 170و حارة قادمة من الجنوب مع نظام تساقطات نادرة و غير قارة ذي معدل سنوي يقارب 
 .مم


ألغراض متعددة خاصة منها الفالحية و  ,و قد تسبب االستغالل المفرط للمياه الجوفية بالمنطقة
 تراجع الضغط االرتوازي مما أدى إلىفي انخفاض مستوى البيزومتري و بالتالي  ,الصناعية







 


 


و في مواجهة هذه الحالة فان موارد المياه في كل   .نضوب غالبية الينابيع و تدهور نوعية المياه
حوضي صفاقس و قابس قد مثلت موضوع عدة دراسات هيدرولوجية و  من


 .]1,2,3[هيدروجيولوجية
مكية للحوامل المائية لكل من سهلي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى الخصائص الهيدرودينا


صفاقس و قابس مع التركيز على الخاصيات الهيدروجيولوجية للمنطقة الفاصلة بينهما و ذلك 
       .باالعتماد على النظائر المشعة و الثابتة المكملة للهيدروجيولوجيا الكالسيكية


 :اإلطار الجيولوجي و الهيدروجيولوجي
حول بين الصحراء الكبرى و المجال الشرقي لتونس الوسطى حيث يمثل موقع الدراسة منطقة ت


سهل صفاقس شماال و البحر االبيض  ,حوض منزل حبيب غربا ,يحده سهل جفارة قابس جنوبا
و قد تبين من خالل الدراسة الجيولوجية لهذه المنطقة احتوائها على رسوبيات  .المتوسط شرقا


 .)1( الشكل  .الرباعي تتراوح أعمارها بين الكريطاسي األسفل و
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 الموقع الجغرافي والجيولوجي:1 الشكل
ينتمي حوض صفاقس إلى منبسط الساحل التونسي حيث يتميز بطوبوغرافيا منخفضة و 


وقد أثبتت الدراسة الجيولوجية لهذا الحوض احتواءه على رواسب  .باستقرار جيولوجي نسبي
لى العصر الثالثي أساسا و تمثل الرسوبيات المنتمية إلى رمال الميوسين األعلى يرجع تكوينها إ


حيث  ,و تشهد هذه الرمال تغيرات كبيرة .أهم خزان مائي بالمنطقة من حيث االمتداد و الموارد
و تتقلص باتجاه الجنوب  ]1[م على امتداد سهل صفاقس 200تتميز بسمك متوسط يعادل 


  .ب الصخيرة مبينة الحدود الجنوبية للخزانأمتار جنو  10لتصل إلى 
تتميز منطقة قابس بحركات تكتونية نشيطة تمثلت في إيجاد بنيات ,على خالف حوض صفاقس


تكتونية على شكل إنهدامات و نجود و قد تسببت هذه الفوالق الصدعية في انقسام الحوض 







 


 


و يتمثل هذا  .]4[ية مختلفةالهيدروجيولوجي إلى عدة أجزاء ترتب عنها تعدد طبقات ذات نفاذ
) و (Zemlet Beidaاالنقسام في بروز الكريطاسي األسفل في كل من جبل زملة البيضة 


  (Graben Mida)في حين شهدت منخفضات الميدة (Horst Hmaimat) مرتفع الحميمات
تنوع الخزانات المائية أبرزها طبقة الميوسين التي  (dépression de Oudhref) و وذرف


 .م 70يز بسمك متوسط يعادل تتم
أن تغذية الطبقة العميقة لحوض  )2( الشكل نالحظ من خالل تفحص الخريطة البيزومترية


 North South )ساحل صفاقس متأتية أساسا من منطقة بني حسان و مرتفعات المحور


Axis) ه و يتجه السريان الجوفي لهذه الطبقة من الشمال إلى الجنوب الشرقي باتجا .شماال
أيضا أن تغذية الطبقة العميقة بقابس تتم عن طريق تسرب مياه مائدة  تبينكما  .سهل الصخيرة


و يعتبر البحر  .]6[عبر الفوالق التكتونية و عبر سبخة الحامة جنوبا ]5[القاري المتوسطي
 .األبيض المتوسط المصب الرئيسي و الطبيعي للطبقتين


 الكيميائية:الخصائص 
 .ل/غ 13و  4فية بحوضي صفاقس و قابس بملوحة مرتفعة تتراوح نسبتها بين تتميز المياه الجو 


من الشمال إلى الجنوب باتجاه سريان المياه ,في منطقة صفاقس  ,و يزداد تركيز هذه األمالح
كما تتميز هذه المائدة  .ل في أقصى سافلة الخزان في منطقة الصخيرة/غ13الجوفية لتصل إلى 


ية و يعود ذلك لعملية اإلذابة التي تحصل للصخور الملحية و الجبسية بطابع مياه كلورية صود
  .المتواجدة في المنطقة
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مواقع العينات و  : خريطة3الشكللمنطقة الدراسة         : الخريطة البيزوميترية2الشكل           
 توزع الملوحة


 
تتوزع ملوحة المياه بطريقة متجانسة نسبيا و تتركز األمالح  ,بسأما بالنسبة للطبقة العميقة بقا


ل في منطقة الميدة غربا و يعود ذلك إلى /غ 12فيها محليا بشكل غير عادي حيث تصل إلى 
و تتميز مياه هذا الخزان بسحنات كيميائية  .]6[تأثرها بالمياه المالحة المتأتية من سبخة الحامة


طابع يغلب عليه الكلور و الصوديوم بالنسبة للمياه األكثر تميل إلى و متجانسة عموما 
 .)4( الشكل  ]7[ملوحة


 
  
 


       
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 السحنة الكيميائية للمياه الجوفية        : 4الشكل                          
 


 : الخصائص النظائرية
)  كمؤشر لفهم مصدر المياه والدوتريوم 18-تستعمل النظائر االزوتوبية غير المشعة(األكسجين


 22و في هذا اإلطار قمنا بتحليل  .و ظروف تخزينها المناخية و تحديد مناطق التغذية الحالية
عينة بمخبر الهيدرولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا حيث أثبتت هذه التحاليل تميز 


-و   ‰59.9-         تتراوح بينحيث  ,المياه الجوفية بتفاوت في تركيز النظائر المستقرة


 ‰4.74-    و  ‰7.87-بالنسبة للدوتريوم و بين  SMOW)مقابل قياس ( 32.3‰
و تبقى هذه األرقام ضعيفة بالمقارنة مع حمولة مياه التساقطات  .18-بالنسبة لألكسيجين


بالنسبة لألكسيجين  ‰3.8-( بسهل صفاقس 1995 -1992الحالية المتحصل عليها في فترة 
 .بالنسبة للدوتريوم) ‰20.8-و 


التي أجريت بمخبر التحاليل  14 -كما اعتمدنا خالل هذه الدراسة على تحاليل نشاط الكربون
 .اإلشعاعية و البيئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
اتضح وجود أغلبية  ,و الدوتريوم 18-برسم العالقة البيانية بين المحتوى النظائري لألكسيجين 


مما ينفي   (RMWL)و المحلي (GMWL )العينات تحت خطي مياه األمطار العالمي نقط
  .)5مجمال تعرض المياه الجوفية بمنطقة الدراسة لعامل التبخر( الشكل 
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و الدوتيريوم للمياه  18-العالقة بين نظيري األكسيجين: 5الشكل
 وضي الجوفية بكل من ح


 صفاقس و قابس و المنطقة الفاصلة بينهما
 


انقسام العينات إلى عدة مجموعات  ,و الدوتريوم 18-و قد بينت هذه العالقة بين األكسيجين 
 :حيث تنقسم عينات المياه الجوفية بقابس الشمالية إلى مجموعتين


) و G5, G6, G7, G8تشمل المجموعة األولى العينات المتواجدة في المنطقة العليا للحوض (
تتميز بارتفاع ملحوظ في محتواها النظائري مقارنة ببقية العينات و يعزى ذلك إلى تغذيتها من 


) و يمكن Graben Midaمياه حديثة متأتية أساسا من سبخة الحامة عبر منخفض الميدة (







 


 


ارتفاع التحقق من هذه الفرضية باالستناد على االرتفاع الغير طبيعي للملوحة في المنطقة و 
  .)G6(العينة  %85) و  G8(العينة%57التي تراوحت بين  14حمولة الكربون 


 ,G1, G2, G3 G4( تتميز المجموعة الثانية للعينات المتواجدة في المنطقة السفلى للحوض


G9 بمحتوى نظائري قليل مما يدل على وقوعها في منطقة ذات شحن شبه منعدم و قد تبين (
الذي يقابل عمرا مرتفعا يصل إلى  14كيز الضعيف لنشاط الكربون ذلك أيضا من خالل التر 


  G3). سنة قبل الحاضر (العينة 18089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 و تركيز الكلور 18-: العالقة بين نظير االكسيجين 6الشكل


و متجانس مما يدل على  فهي تتميز بمحتوى نظائري ضعيف ,بالنسبة للعينات المائية بصفاقس
 ارتفاع عمر هذه المياه 14 -يان جوفي جد بطيء و قد أثبت التركيز الضعيف للكربونوجود سر 
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في المنطقة الفاصلة بين حوضي صفاقس و قابس تتميز العينات بتركيبة نظائرية متراوحة أما .
بين تركيبة العينات المتواجدة في حوضي صفاقس و قابس و يعود ذلك إلى احتمال حدوث 


 .]7[في هذه المنطقة عملية خلط للمائدتين
و تركيز الكلور للعينات المأخوذة من المياه الجوفية  -18العالقة بين األكسجين  6يظهر الشكل 


عدم وجود ارتباط واضح بين  حيث يبين  5لمنطقة الدراسة و يتوافق هذا الشكل مع الشكل رقم 
ج أن ارتفاع ملوحة وتركيز الكلور في العينات و هذا ما يسمح باستنتا 18-نسبة األكسيجين


المياه الجوفية في المنطقة مكتسبة أساسا عن طريق المياه المالحة المتأتية من سبخة الحامة في 
          .في منطقة صفاقس )dissolution process( حوض قابس و عن طريق الذوبان


 
 الخاتمة:


 .ن مائيتين مختلفتينأظهرت هذه الدراسة أن الساحل الشرقي للجنوب التونسي يحتوي على طبقتي
ساهمت الدراسة الهيدروكيميائية في إبراز الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية التي تتميز  حيث


ل حيث يهيمن عليها عنصري الكلور /غ 13و  4في مجملها بملوحة مرتفعة تتراوح نسبتها بين 
الملحية و  و الصوديوم في حوض صفاقس و يعود ذلك لعملية اإلذابة التي تحصل للصخور


تتوزع ملوحة المياه بطريقة  ,أما بالنسبة للطبقة العميقة بقابس .الجبسية المتواجدة في المنطقة
ل في /غ 12متجانسة نسبيا و تتركز األمالح فيها محليا بشكل غير عادي حيث تصل إلى 


         .منطقة الميدة غربا
فة مصادر تغذية الحوامل المائية كما أظهرت هذه الدراسة أهمية النظائر المستقرة في معر 


حيث تبين تغذية المنطقة العليا لحوض قابس من مياه حديثة متأتية أساسا من سبخة  .بالمنطقة
الحامة عبر منخفض الميدة بينما تتميز المنطقة السفلى لهذا الحوض بمحتوى نظائري قليل مما 


لمياه الجوفية بصفاقس كما بينت تميز ا .يعكس وقوعها في منطقة ذات شحن شبه منعدم
و بالتالي  .و متجانس مما يدل على وجود سريان جوفي جد بطيء بمحتوى نظائري ضعيف


يمكن استنتاج وجود طبقتين منفصلتين في ضل غياب أي تواصل هيدرودينامكياي بين حوضي 
صفاقس و قابس و قد أدى ذلك إلى خلق منطقة فاصلة بين الحوضين تتميز بمياه تبدو ذات 







 


 


يبة نظائرية متراوحة بين تركيبة العينات المتواجدة في كال الطبقتين و يعود ذلك إلى احتمال ترك
 .حدوث عملية خلط للمائدتين في هذه المنطقة 
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سيدي سعد في تغذية المائدة  لسدِ  االصطناعيعمليات الشحن  دراسة مساهمة


التقنيات الجيوكيميائية  على باالعتماد بحوض زرود (تونس الوسطى) المائية


 2H)  (18O , والنظائرية


 (2) القاللي .ع (1)   , شقير .،  ن(1)الزواري .، ك(1)بلحاج سالم  .س


 تونس -. صفاقسW .3038. ب.ص للمهندسينالمدرسة الوطنية  العلوم اإلشعاعية والبيئة، رمخب (1) 
      جهوّية للموارد المائّية بالقيروانالمندوبّية ال )2(


 الخالصة
ان من أهم الخزانات المائية التي ظلت إلى بداية الثمانينات لقيروا سهل جنوبد الواقع وزر يعتبر خزان


وخاصة منذ  2198ان. إال أنه منذ سنة ورلقيتساهم بقسط كبير في تغذية الموائد المائية بمنطقة ا


ة العشرية لتعبئة الموارد المائية بناء العديد من السدود والبحيرات الجبلية التسعينات تم في إطار الخط


 مما أدى إلى تقليص كمية المياه المنحدرة في اتجاه) ومرڤالليل زرود  (انلقيروعلى أهم األودية بسهل ا


 . منطقةلاهذه 


 زرود ديناميكي  لخزاند سيدي سعد على التوازن الهيدرو ستأثير  ىمد دراسة في همةامس العمل اهن يمثل 


 الحمالت خالل للمائدة المائية ارتفاع المستوى البيزومتري حيث بينت هذه الدراسة أن  ان.لقيروبسهل ا


في نسبيا  تجانسا  كما بينت الدراسة الهيدروكيميائيةالشحن.  منطقة في يتركز نالخزا لتغذية المنضمة


 و هذه الموائد المائية تغذية في دالس مياه مساهمةؤكد الخصائص الكيميائية للمياه السطحية والعميقة مما ي







 


 


كم. وقد تدّعمت هذه  10على مسافة  حيث تمتد منطقة التغذية زرود لواد الجهة اليمنى في تتركز التي


التي تؤكد  )َ◌َ◌َ◌َ◌والدوتوريوم َ 18-النظرية باالعتماد على توّزع النظائر المستقرة لجزيئة الماء (األكسوجين


التغذية االصطناعية للمياه و التي تتمّيز نظائرّيا بطابعها  ّمة من المياه المتأّتية من عملّيةوجود نسبة ها


 %التي تتراوح بين  من تقييم مساهمة مياه السد في شحن الخزان  النظائرية كما مكنت الجيوكمياء المتبّخر.


 .الحوض أسفل0 % قرب مكان الشحن الصناعي و  39


 


ABSTRACT 


The Zeroud aquifer system which is located in Central Tunisia is one of the 
most significant groundwater systems in the region.  However, the construction 
of dams and lakes in the Eighties and in the Nineties, have affected irreversibly 
the hydrology of the aquifer system and a continuous decrease of the water 
table is still observed dowstream the basin. 


 The present paper is concerned to identify the impact of these managements 
on the functioning of this aquifer. This contribution proved an increase of the 
water table during the artificial recharge operations up to a distance of 10 Km 
from the injection site mostly in the right rivet of the river ( upstream of the 
basin). The stable isotope signatures reveal that the main part of groundwater 
is significantly affected by evaporation, which confirms the contribution of dam 
water to the recharge during  releases operations. The computed mixtures 
rates using isotopic mass balance techniques demonstrate a contribution of the 
dam water to the the aquifer recharge ranging between 0 and 39 %. 


 







 


 


 المقدمة
قيم فيه  تتميز هذه الجهة بمناخ شبه جاف ترتفع حيث .يقع حوض زرود بالوسط الشرقي للبالد التونسية


وقد مكنت هذه   .في السنة  مم 500و  200يتراوح المعدل السنوي لألمطار بين  و ، ) مم1600  (التبخر


وجود العديد من األودية التي ساهمت في من زرود  المعطيات المناخية المالئمة أعلى حوض


ساهم في تراجع تدفق مياه السيالن   1982 سنة دي سعدسيسد ِ  بناء نأ إال وسط الحوض. المائدة في تعبئة


في   الستهالك الفالحي، السياحي و الحضرياارتفاع  كما أدى. نالقيروا السطحي والمياه الباطنية بسهل


اآلبار العميقة و السطحية. ومن اآلثار السلبية لالستغالل المفرط مضاعفة عدد إلي  السنوات األخيرة


 تدهور نوعية المياه بارتفاع درجة الملوحة. و  للمياه الجوفية، انخفاض المستوى البيزومتري


د ي سعدسيسد ِ  من مياه االصطناعيعمليات الشحن  تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف على مدى مساهمة


ذية خزان زرود باالعتماد على دراسة متعددة االختصاصات تتكامل فيها في تغ  نالقيروابسهل 


 المنهجيات الهيدروجيولوجية ،الهيدروكيميائية والنظائرية.


 الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية


د زرو ضوح لشكوي.مرڤالليلو زرود ييداو يخترقهحيث  ريبك يوبسر وضح ناروالقي لسه ليمث


سلة سيوف و سل،شرقا سبخة الكلبية، غربا مرڤالليللسهل حيث يحده شماال حوض المنطقة السفلى لهذا ا


 زرودوقد تبين من خالل الدراسة الجيولوجية لسهل  .)1شراحيل و جنوبا سبخة شريطة و مشرطة (الشكل


 تظهر رسوبيات الحقب الثاني  .على رسوبيات تتراوح أعمارها بين الحقب الثاني و الرابع احتوائه


. أما بقية المنطقة المكونة لسهل القيروان ، فيغلب عليها  [1] لى الحوضأعسي و الكريتاسي) في (الجورا


 الرسوبيات الميوبليورباعية.


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 : موقع منطقة الدراسة1الشكل 


ئية الما حواملبداية الزمن الثالث إلى تكون العديد من ال ذمنذات نفاذية مختلفة  و قد أدى تراكم رسوبيات 


من الرمل  متكونةعديدة ترسبات  . يضم هذا الخزان(lenticulaire)خزان عدسي الشكل  يكون يثبح


تتركز الرواسب الرملية الغليظة  و تتخللها أخرى طينية جرفتها األودية من المناطق المحيطة. والحصى


ذا الخزان وقد شهد ه قرب الواد و في أعلى الحوض في حين تتقلص أهميتها تدريجيا في أسفل الحوض.


بالمائة من اآلبار  90مفرطا تجاوز الموارد المائية المتاحة حيث أن  في الّسنوات األخيرة استغالال


 [3]. و [2]  م باإلضافة إلى تضاعف عدد اآلبار الغير المرخصة50السطحية يتعّدى عمقها 


الجريان الجوفي يتم ) أن 2في حوض زرود (الشكل  سهل القيروان وقد أثبتت دراسة ارتفاع منسوب مياه


مثل تي تشراحيل (أعلى الحوض) باتجاه سبخة الكلبية، ال-سيوف-عمومًا من سلسلة جبال ضراع عفان


رسوبيات الحقب الرابع  بوادي زرود مناطق التغذية   تكون المنفذ الطبيعي الوحيد للمياه الجوفية. و


 األساسية للخزان.


من وادي زرود والجبال المحيطة   األساسية  متأتية كما تبين الخريطة البيزوميترية أن التغذية


   ( Cherahil and Draa Affane).بالمنطقة


           







 


 


  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


زرود : الخريطة البيزومترية لمائدة القيروان بحوض2شكل   


 التاثير الهيدروديناميكي لسد سيدي سعد


ة من تأسيسه حماية مدينة القيروان من . كانت الغاي 1982تأسس سد سيدي سعد على وادي زرود سنة 


تراوح ارتفاع مستوى مياه  شخص حيث 136لى وفاة إالذي أدى  1969من بينها فيضان  الفيضانات و


تنظيم العديد من حمالت الشحن الصناعي  1989م. وقد تم منذ  11و  2ثر هذا الفيضان بين إالخزان 


ترتبط  و .الجوفي لتحقيق التوازن الهيدروديناميكي للخزانللخزان لالستجابة للطلب المتزايد لمياه الري و 







 


 


كمية مياه الشحن بكمية األمطار التي تأثر بصفة مباشرة على مستوى الماء في السد. من أهم هذه 


 .م.م.ك 162لى إالمستعملة لشحن الخزان   التي وصل فيها حجم المياه 1990الحمالت نذكر حملة 


في تغذية المياه الجوفية ، حاولنا تتبع مدى تطور خاصيات مياه الخزان لمعرفة مدى مساهمة مياه السد 


 تبين خريطة تطور منسوب المياه الخزان أثناء حملة . 2005لحملة ماي  االصطناعيةثر عملية التغذية إ


حيث  زرود لواد خاصة الجهة اليمنى م 5و  0يتراوح بين   ارتفاع منسوب المياه أن )3(الشكل  التغذية


غير أن كثرة االستهالك جعل منسوب المياه  .من مكان الشحن كم  10حوالي  على  منطقة التغذية تمتد


 .الجوفية ينخفض تدريجيا بعد فترة  التغذية االصطناعية


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 .2005ماي   التغذية االصطناعية : خريطة تطور مستوى مياه الخزان بحوض زرود أثناء حملة 3شكل


 لهيدروكيميائية في دراسة المياه مساهمة الخصائص ا
بين  االتصالومن أجل فهم عمليات   لخصائص الكيميائية للمياه الجوفية لسهل القيروان،للمعرفة أفضل 


عينة مائية سواء من  اآلبار السطحية واآلبار  100مياه السد و مختلف الطبقات المائية، قمنا بأخذ قرابة 


شملت هذه التحاليل، باإلضافة  .2005 حملة ماي االصطناعيةغذية العميقة أو من مياه الشحن خالل الت


مجموع األمالح الذائبة الكلية، األيونات األساسية الموجودة في المياه. و تمت هذه التحاليل في  إلى قياس


مخبر العلوم اإلشعاعية والبيئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، أما الخصائص الفيزيوكيميائية 


 ات فقد تم أخذها في الحقل.للعين


غ/ل حيث 4غ/ل و 0.8لقد أظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن ملوحة المياه الجوفية  تتراوح بين 
غ/ل 5غ/ل و 3ن ملوحيتها تعد مرتفعة إذ تتراوح بين فإبالنسبة لمياه السد  .ترتفع بأسفل الحوض
 لى ارتفاع قيم التبخر. إو يرجع ذالك أساسا 


ذ تكون المياه في أسفل الحوض ذات سحنة إ :لى صنفينإلمياه الباطنية في حوض زرود يمكن تقسيم ا


و الصوديوم. بالمقابل، تتميز المياه في أعالي الحوض   السولفات كيميائية يغلب عليها أيونات الكلور ،


ني األكثر تفاعال و الكالسيوم . ويعتبر الصنف الثا بتركيبة كيميائية تتراوح بين أيونات الكلور ، السولفات


 .)  4(الشكل مع مياه السد


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 زرود  القيروان بحوض  مائدة : السحنة الكيميائية لمياه 4شكل


م.م.ك. حيث انطلقت الحملة يوم  13إلى  2005لقد وصل حجم مياه  شحن خزان زرود في حملة ماي  


ل  كيميائي بين المياه الباطنية سبتمبر من نفس السنة .و قد نتج عن ذلك تفاع 17ماي وانتهت يوم  12


 أيونات السولفات و الكالسيوم التي تختص بها مياه السد. ببحيث صارت المياه الجوفية غنية  والسطحية


إذ ارتفعت خالل هذه الحملة تراكيز السولفات  في مياه اآلبار القريبة من مكان الشحن. وقد تمت 


مياه السد  يمكن أن نستنتج أن ،  )  5(الشكل وبالتالي 2005في  سبتمبر اإلرتفاعات غالبية 


مدى تأثر  و قد تبرز هذه النتائج الجوفية. تحتاج  على األقل إلى أربعة أشهر للوصول إلى المياه


الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية بالمائدة السطحية بتسرب مياه السد المتبخرة و الغنية بايونات 


 الجوفية منطقة الشحن  تنخفض أيونات السولفات و الكالسيوم بالمياه السولفات. إال أنه باالبتعاد عن


 حيث يقل تأثرها بمياه السد.


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 2005ثر تغذية الخزان في حملة ماي إعنصر السولفات للمياه الجوفية  : تطور 5شكل 


 الخصائص النظائرية
ى مساهمة سد سيدي سعد  الواقع مد لمعرفة مدى أهمية التغذية الحالية للحوامل المائية بحوض زرود و


في عالية  الحوض في تغذية الخزان وسط هذا الحوض التجأنا إلى دراسة النظائر المستقرة، حيث تم في 


بمخبر التحاليل اإلشعاعية والبيئة بالمدرسة القومية   و الديتريوم  18هذا اإلطار قياس تركيز االكسيجان 


 للمهندسين بصفا قس.


 2005في مياه الخزان  خالل حملة ماي   و الديتريوم  18الل تتبع تركيز االكسيجان لقد تبين لنا من خ


م.م.ك) كما أن  13(  تطور يعد ضئيال. و يمكن تفسير ذلك بصغر حجم المياه المستعملة للشحنلأن ا


في   روبالتالي يكون التغي التركيبة النظائرية للمياه هي نتيجة لخليطها مع المياه السطحية لعدة عقود


التركيبة النظائرية للمياه الجوفية  ضعيفا خالل فترة قصيرة ( بعض أشهر). غير أن  إدراج العّينات 


مكننا من معرفة  )  6شكل(  δ18O/δ2Hالمائّية اعتمادا على حموالتها من هذه النظائر ضمن مخطط 


) بمعادلة: GMWL( عالميالمياه المتأثرة بالسد.  و قد أظهر هذا المخطط الذي يتضمن خط األمطار ال


]4[ δ2H = 8δ 18O+10  ) و خط األمطار المحّليLMWLبمعادلة ( ]5 [δ2H = 8δ 18O+ 11  أّن مياه


ثالثة  مجموعات  ىتتميز بعدم تجانس حموالتها من النظائر المستقرة حيث تنقسم العّينات إل حوض زرود


 مختلفة.


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 زرود  لمياه الجوفية بحوض/الدوتوريوم ل18-: مخطط األكسوجين6شكل


إن تواجد النقاط التي تمثل المجموعة األولى بين خط التساقطات المحلي و خط األمطار العالمي يؤّكد 


مدى تأثير كل من الكتل الهوائية للبحر األبيض المتوسط و المحيط األطلسي في تكوين مياه األمطار 


نس الكبير لحموالت النظائر المستٍقّرة لهذه المجموعة يدّل المغّذية لهذا الخّزان. و من جهة أخرى فإّن التجا


على عدم تعّرضها لعملّية التبّخر. وبمقارنة حموالت النظائر المستٍقّرة لهذه المجموعة إجماال مع حموالت 


مياه األمطار الحالية لمحطة القيروان نالحظ تطابقا كبيرا بينها مما يدّل على األصل الحديث لهذه المياه. 


ّما فيما يخّص المجموعة الثّانية فإّنها على عكس المجموعة األولى تتمّيز بعدم تجانس حموالتها أ


 4.8خّطا مستقيما بميل قدره  δ18O/δ2Hالنظائرّية. كما أّن جملة الّنقاط المكّونة لها تشكل ضمن مخطط 


لمجموعة معظم اآلبار مما يدّل على تعّرض مياه هذه المجموعة إلي عملّية التبّخر. حيث تضم هذه ا


القريبة من مكان الشحن االصطناعي للحوض مما يدّل على تأثرها بمياه السد المتبخرة. تضم المجموعة 


على قصر مّدة إقامتها داخل الخّزان . وبالّرجوع إلى خارطة  الدالةالثالثة أيضا عّينات ذات صبغة تبّخرية 


نتمية لهذه المجموعة تقع ضمن المساحات السقوّية مما يدل توزيع العّينات يّتضح لنا أّن معظم اآلبار الم


  .على أّن نسبة كبيرة من المياه ذات الصبغة التبّخرية ناتجة عن رجوع مياه الري إلى المائدة السطحّية







 


 


و المسافة  التي تفصلها من موقع  كما تم إدراج العّينات المائّية اعتمادا على حموالتها من النظائر  


أن العينات التي  يتبين لنا من خالل هذا المخطط 7). شكل(  distance/ δ18Oمخطط  الشحن ضمن


حيث  التغذية االصطناعية للخزان تتميز بصبغة تبّخرية كم من موقع 10تتواجد على مسافة ال تفوق 


 في حين تتميز  . للدوتريوم ‰ 35-و ‰ -27لألوكسجين و ‰ 5- .5و  ‰ -4تتراوح حموالتها بين 


و تطابقها مع حموالت النظائر المستٍقّرة لمياه الخزان قبل تأسيس سد سيدي  لعينات بتجانسها الكبيربقية ا


 :بإلعتماد على المعادلة التالية و لمعرفة نسبة مساهمة مياه السد في تغذية الخزان قمنا .‰)  (6- سعد


X2 δ2 +X 1 δ1 = (X1 +X 2) δ3 إذ يمثل كل من .X1    وX2 لغير متجددة و مياه السد في نسبة المياه ا


مياه السد   غير متجددةلكل من مياه ال ائريةالنظ ةكبير الت  δ3و   δ1 , δ 2مياه الخزان. و تكون كل من 


 المتبخرة و مياه الخليط ( مياه المائدة).


 X2 = (δ 1 - δ3) /(δ1 - δ 2) :فان 1X   + X2 =1و بما أن  


سد سيدي سعد في تغذية مائدة زرود متفاوتة من جهة إلى أخرى أثبتت نتائج  هذه المعادلة أن مساهمة 


كم  من موقع التغذية  10، إذ تتراوح في منطقة عرقوب الرمث التي تمتد على مسافة حوالي  


و تنخفض هذه النسبة كلما ابتعدنا عن هذه المنطقة حيث تتغذى المائدة    39%و  10االصطناعية بين 


 .1).الجدول( ارباألساس عن طريق مياه األمط


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 موقع الشحن المسافة من و 18 نياألكسج: العالقة التناسبية بين تركيز 7شكل 


 : نسبة مساهمة سد سيدي سعد في تغذية مائدة زرود1 الجدول


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 الخاتمة


 زرود.  وضالقيروان بح  مائدة لقد بينت هذه الدراسة المساهمة النسبية لسد سيدي سعد في تغذية 


من خالل دراسة الخصائص الهيدروجيولوجية لهذا الخّزان أن المستوى البيزومتري يتأثر  اتضححيث 


 خالل حمالت الشحن المنضمة في السنوات األخيرة خاصة في منطقة عرقوب الرمث  بتسرب مياه السد


 مما يدل على أهمية عملية التبادل للمياه في هذه المنطقة .


  سة الهيدروكميائية في إبراز تجانس الخصائص الكميائية للمياه الباطنيةوقد ساهمت الدرا


و السطحية  بخزان الزرود حيث يغلب عليها أيونات الكلوريد و السولفات. كما أن  تطور  الخصائص 


 أكد أن المياه   2005ماي   التغذية االصطناعية حملة  الكيميائية للمياه الباطنية إثر تسرب مياه السد في


 للوصول إلى المائدة.      أشهر 4السطحية تحتاج على األقل ل 


وقد ساهمت الجيوكمياء النظائرية في تأكيد نتائج الدراسة الهيدروجيولوجية والهيدروكميائية حيث أن عملية 


التغذية  كم من موقع 10التجّدد والتبادل للمياه الجوفية تتم أساسا في أعلى الحوض على مسافة ال تفوق 


% قرب مكان الشحن  39 حددت نسبة مساهمة مياه السد في تغذية الخزان ب كما .  صطناعيةاال


 .الصناعي و تنخفض هذه النسبة بابتعادنا عن هذه المنطقة
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(2) Direction of water resources of Kairouan 


للمياه الجوفية في حوض جلولة (الوسط التونسي)  التغذية تحديد مصادر
     (18O, 2H, 3H) التقنيات النظائرية باستعمال


 )2( قاللي .ع ، )1(الزواري  .ك ،)1( فريد .ا
)1(


 
 صفاقس. W " 3038مخبر التحاليل اإلشعاعية والبيئة. المدرسة الوطنية للمهندسين ص.ب "


 بالقيروانمندوبّية الجهوّية للموارد المائّية ال )2(


 الخالصة  
 ية سطحية وخزان مائي عميقطبقة مائ بوجودبالوسط التونسي  الواقع ،يتميز حوض جلولة   


 المحدودة الموارد األحواض من جلولةويعتبر حوض  .ضمن الترّسبات القارية لحقبتي الثالثي والرباعي
 .سقوّيةال تحيث تستعمل مياهه الجوفية لالستهالك البشري و بصفة خاّصة لرّي المساحا


تحديد   إلى(18O, 2H, 3H) يهدف هذا البحث، الذي يعتمد على النظائر المستقرة و المشعة 
وقد مكنت دراسة النظائر المستقرة و المشعة للمياه الجوفية  مصادر التغذية في حوض جلولة.


والسطحية في الحوض من التعرف على مصدر المياه ، كيفّية اكتساب ملوحتها ومن تحديد ظروف 
بجانب انكشافات  اتتمركز أساس إذ أبرزت لنا هذه الدراسة أن مواقع التغذية ومجاالت التغذية الحديثة.


في حين أن  األيوسان لجبال المنطقة وبجانب العيون المائية االرتوازية و على ضفاف وادي الحمراء
 . في تغذية المياه الجوفية تأثيرأي  السدود والبحيرات الجبلية) لم تظهر منشئات المياه السطحية (


 


Abstract 
The Jeloula basin, which is located in Central Tunisia, is characterized by 


the existence of two hydrogeological aquifers within the Tertiary and 







 


 


Quaternary detrital sedimentations. They contain limited amounts of fresh 
groundwater used for agricultural practices and human water supplies. 


This investigation, based on the study of stable and radiogenic isotope 
(18O, 2H, 3H) contents, aims to identify sources of groundwater recharge in 
Jeloula basin. A campaign of water sampling was conducted to identify the 
origin of water, the conditions and the areas of recent recharge and the 
implication of hydraulic catchments. This study has shown that the preferential 
areas of recharge in the basin are located at the foothills of mountains, nearby 
springs and close to rivers. Nonetheless, the hill lakes and hill dams don’t have 
any impact on the recharge of aquifers of the basin.  


  


 المقدمة
موارد المياه الجوفية بصفة  ةتعتمد استدام، إذ الشبه جاّفةالتونسي ضمن المناطق  طالوس يعتبر


لمياه الجوفية عبر بحيث تتم التغذية الطبيعية لطبقات ا .عامة على العوامل المناخية واألنشطة البشرية


في ظل التناقص المستمر لمصادر المياه  و .تكون في أغلب األحيان مؤقتة يالتاألودية تسرب مياه 


بمنطقة جلولة، أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن وسائل لتنمية مصادر المياه المختلفة، باالستفادة من 


خرها بسبب الظروف المناخية للبالد، لكن قصر فترات هطول األمطار الغزيرة، وسرعة تب .نزول األمطار


حاليا، تم  .تم تطبيق عدة استراتيجيات لتعبئة المياه السطحية وأمام هذا الوضع، .جعل الوضع أصعب


من الضروري إجراء  أصبح لذا .جلولة لحوض الرئيسيةاألودية بحيرات جبلية في  3سدود جبلية و 3إنشاء 


المائية على  المنشئاتر يأثتلة  الهيدروديناميكية ورصد لفهم أفضل للحا االختصاصاتدراسة متعددة 


 تغذية الخزان الجوفي .


الموارد المائية الجوفية في األوساط  تغذيةو الهدف من هذه المداخلة يكمن في طرح ودراسة إشكالية 


ياسات ضبط مختلف س فيومدى األخذ بعين االعتبار لإلمكانيات الحقيقّية للموائد المائّية  الشبه جاّفة


 خصائصالو  لمنطقة جلولةالهيدرولوجي مرحلة أولى بالحوض استغاللها. و لهذا الغرض، سنعّرف في 







 


 


 النظائريةمساهمة التقنّيات مرحلة ثانية ، ثّم نتناول في لموائد المائية السطحّية والعميقةل الهيدروديناميكية


لمنشئات المائية (السدود والبحيرات اتأثير و محاولة تتبع في معرفة مصادر تغذية الطبقات المائية 


 .جلولة بحوضالمياه الجبلية) في تغذية 


  جلولةلحوض  ةالخصائص الهيدرولوجي1. 


 خصائص الحوض و الشبكة المائية السطحية1-1.


و يقع تحديدا بين خطوط  ،Central Tunisia)( ينتمي حوض جلولة إلى وسط البالد التونسّية


ض ويحّد هذا الحو شمال.  ’39G 70’ - 39G 85 شرقا وخطوط العرض ’8G 20’ - 8G 37 ’’50الطول


حوض الشريشيرة جنوبا و جبال  عين بومرة شماال،  و جبل حجاف من الشرق،  (syncline)قعيرة


 تالمعّدالمعتدل حيث تبلغ  إلىتتمّيز منطقة الّدراسة بمناخ شبه جاف  .1)شكل (حلفا غربا -بودبوس


يحتوي هذا الحوض على شبكة مائية . مم 1350 والتبّخر   س°19, الحرارةمم 328 للتساقطات ةالسنويّ 


أودية ذات جريان موسمي من أهمها أودية الحمراء، عين جلولة ،  سطحّية كثيفة نسبّيا تتكّون من عّدة


 الحصيان، الحروق و الكوكات التي تصّب في الحوض المجاور (سهل الشقافية ).


 دروجيولوجيةالهيو  جيولوجيةالالخصائص 2-1.


لمنطقة جلولة احتواءها على رسوبيات تتراوح في العمر من الحقب الدراسة الجيولوجّية قد بّينت ل


الثاني  الرابع (الذي يتكون أساسا من رواسب العصر الحديث) إلى رواسب الحقب


في شرق و غرب الحوض (جبال رويسات و بو دبوس). أّما رواسب الحقب  Cretaceous) (الكريتاسي


) فتظهر على أغلب جبال المنطقة (جبال صفايا، شاكرو  Lower Eoceneالثالث (األيوسان األسفل


 . )1(شكل ]5[ وسالت)







 


 


غير  (synclines)يتكون من قعيرتين جلولة أّن حوض  كما أظهرت دراسة الخصائص الهيكلية 
 ىتظهر علالتي  (anticline)تتجاوزهما الطية المحدبة شمال شرقي ـ جنوب غربيمتماثلتين ذات اتجاه 


 .]1[ وسالتسلسلة جبل شاكر وجبل 


 (Upper Eocene)بالترّسبات الطينّية التابعة إلى األيوسان األعلى  (synclines)وتمتأل هاتين القعيرتين


في شمال و جنوب الحوض أّما المنطقة الوسطى فيغلب عليها الترّسبات الرملّية والطينّية لتكوينات  


آلبار العميقة واالستكشافات ل المعطيات الجيولوجيةوقد بينت  . (Quaternaire)العصر الّرباعي


 : )2(شكل الجيوفيزيائية أّن حوض جلولة يشتمل على طبقة مائية سطحية وخزان مائي عميق


الرمل الطيني و الحصى) و  تتشكيالمتكونة من رواسب الرباعي ( سطحية:ـ طبقة مائية  


و بالرغم من نفاذّيتها العالية للتسرب  م.20مع سمك منخفض يصل إلى  تحتل الجزء األعلى من الحوض


شهدت هذه الطبقة في السنوات ألخيرة استغالال مكثفا تجاوز  ]1[%) 30ـ 20( السريع لمياه األودية


 الموارد المتاحة.


ـ خّزان مائي عميق : و يمثل الخزان الرئيسي للمياه الجوفية العميقة بالمنطقة و يتكون من 


 . يبلغ سمك هذه الصخور]5[ الحقب الثالث (األيوسان األسفل)الصخور الكلسية التابعة إلى رواسب 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 . وتنكشف عند مستوى جبلمترا 250عمقها مترا و ال يتجاوز  240إلى  50 الخازنة من 


 الشمال الغربي حيث تتم تغذية هذا الخزان. يشاكر ففي الجنوب و جبل  وسالت


 


 


 


 


 


 


 خارطة تبّين موقع منطقة الدراسة :1شكل


بحيث  اهيدروليكيغير متواصلة  ( سطحية و عميقة) و قد ثبت أّن هذه الطبقات الهدروجيولوجية المائية


 .)2(شكل تفصل بينهما طبقة طينية تنتمي إلى األيوسان األعلى


أن  2009س سنة وقد تبين من خالل دراسة مستوى ارتفاع منسوب المياه السطحية في الحوض المدرو 


 الجريان الجوفي للمياه يتّم من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي


الذي يمّثل  ]2[ و من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، أي من جبال المنطقة باتجاه سهل الشقافية


 ).3(شكلبجلولة المصّب الّطبيعي للمائدة الّسطحّية 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 جلولةلحوض  ’AAجيولوجي: مقطع هيدرو2شكل 
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 جلولةالخارطة البيوزومترية لحوض  :3شكل


 الدراسة النظائرية للمياه .2







 


 


(األكسوجين ـ  المستقرةللعناصر  إلجراء التحاليل النضائرية منطقة الّدراسةعّينة مائية من  31تّم جمع 


 إلشعاعيةبمخبر التحاليل ا لنظائرا هذهوأجريت تحاليل  ) 3H (التريسيوم و المشعة و الدوتريوم) 18


 . بصفاقسالمدرسة الوطنية للمهندسين بوالبيئة 


 :)4(شكل اآلتيتتوزع العّينات حسب 


 عّينة أخذت من المائدة السطحّية؛ 17ـ 


 عّينات أخذت من الخّزان العميق؛ 4ـ 


 ؛)Springs( الموجودة في المنطقةاالرتوازّية عّينات أخذت من العيون  3ـ 


 الجبلية؛نات أخذت من السدود عيّ  3ـ 


 الجبلية؛عّينات أخذت من البحيرات  3ـ 


 (El Hamra Wadi). عّينة أخذت من وادي الحمراء 1ـ 


لجزيء الماء في دراسة الخّزانات الجوفّية إلى التعّرف على أصل المياه  ةالنظائر المستقر  استعمال يهدف


وقع حوض جلولة ق تغذية هذه الخّزانات. و لغرض دراسة ومنشأها وتنّقلها بين الخّزانات المتطابقة و طر 


 الذي5) شكل(  δ18O/δ2Hاعتمادا على حموالتها من هذه النظائر, ضمن مخطط  ،إدراج العّينات المائّية


و خط األمطار المحّلي   δ2H = 8δ 18O+10 ]3[ :بمعادلة )GMWL( يتضمن خط األمطار العالمي
)LMWL( 4[ بمعادلة[  δ2H = 8δ 18O+11 هو يمّثل تساقطات محطة العقلىو (El Ogla)  آلتي تبعد


تتميز بعدم تجانس حموالتها حوض جلولة و قد أظهر هذا المخطط أّن مياه  كم عن مدينة القيروان. 60


و  ‰ -78.5بين  تتراوح حموالتها ذإ مختلفةمجموعات من النظائر المستقرة حيث تنقسم العّينات إلى 


  .للدوتريوم ‰ -22.55 ‰ و -37.24و  لألوكسجين ‰ -3.35







 


 


 و الدوتريوم) 18 (األكسوجين ـ المستقرةدراسة النظائر  .2-1


يبرز  خط األمطار العالمي إن تواجد النقاط التي تمثل المجموعة األولى بين خط التساقطات المحلي و


كوين مياه األمطار المتوسط و المحيط األطلسي في ت ضاألبي مدى تأثير كل من الكتل الهوائية للبحر


 .]2[ لمياه السيول و األمطار عبر جبال المنطقة فعالة وجود إسهاماتالمغّذية لهذا الخّزان و يؤّكد 


نالحظ تطابقا  ةحموالت مياه األمطار الحالي بمقارنة حموالت النظائر المستٍقّرة لهذه المجموعة إجماال مع


على خط النقاط تتركز بالنسبة للمجموعة الثانية،  .الجوفّيةكبيرا بينها مما يدّل على األصل الحديث للمياه 


إذ تبرز تسرب لمياه  التركيبة النضائرية بصبغة  تبّخرية ضعيفة نسبيااألمطار المحلي و العالمي و تتميز 


مما يدل على مساهمة فعالة لوادي الحمراء في تغذية  .]2[ وادي الحمراء بعد أن تأثرت بعامل التبخر


مما يبرز  أسفل خط األمطار العالميبعض العينات  تمركز أما المجموعة الثالثة، فتبرز  .سطحّيةالمائدة ال


خاصة و أن  zone)  (unsaturatedمشبعةالغير تأثر المياه بعملّية التبّخر إثر تسربها في المنطقة 


 م.20يتجاوزعمق المائدة ال 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


  


 


 


 


 : خارطة توزيع العينات4شكل


فإّنها تتمّيز بعدم تجانس حموالتها  )الجبليةالبحيرات  و السدود (مائيةال المنشئاتما يخّص مياه أّما في


 ‰16.77و  ‰ -21.99لألوكسجين و ‰ 1.62و ‰  -4.07تتراوح حموالتها بين  بحيثالنظائرّية. 


بميل قدره خّطا مستقيما  δ18O/δ2Hللدوتريوم. كما أّن جملة الّنقاط المكّونة لها تشكل ضمن مخطط 


عملّية  إلىالمنشئات هذه  لمياه كبير تعّرض إثريدّل انحرافه على خّط التساقطات العالمي  4,86


 . ]2[التبّخر


في حوض ملوحة المياه مصادر اتضحت لنا  6) شكل(  و الملوحة 18Oو برسم العالقة البيانية بين نضير


ائرية و مجموع األمالح الذائبة في مياه المجموعة إذ أّن عدم وجود عالقة طردّية بين التركيبة النضجلولة. 


إيجابية  ةعالقفي اكتساب ملوحة هذه المياه. و لكن وجود  األولى و الثانية ينفي مساهمة عملية التبّخر


سريعة  في مياه المجموعة الثالثة يبرز تأثير عملية التبخر و عملية انحالل المعادن


بطريقة فعالة في اكتساب ملوحة مياه المنشئات  اهم عملية التبخر. في المقابل تس(dissolution)الذوبان


 .قوّيةعالقة طردّية  لتتمركز حو حيث  المائية (السدود والبحيرات الجبلية)
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 جلولة بحوض السطحّيةو  الجوفية/الدوتوريوم للمياه  18O: مخطط 5شكل
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 جلولةبحوض  السطحّيةو  الجوفية للمياه  18O /TDS: مخطط 6شكل


 )3H(دراسة النظائر المشّعة 2-3.


يتضح لنا أن جميع مياه حوض جلولة  3Hو 18O النضائر الذي يظهر العالقة بين 7من خالل الشكل 


وهو ما يؤكد  4.81UT و 1.96بين  3H من بحيث تتراوح حموالت الماء 3H تتسم بنسب عالية من


  بحوض جلولة.ّية للمياه الجوف ثالمصدر الحدي


 


 


 


 


 


 


 


 جلولةبحوض  السطحّيةو للمياه الجوفية  18O/3H: مخطط 7شكل


و على  االرتوازيةإذ تتمركز هذه التغذية بجانب انكشافات األيوسان لجبال المنطقة وبجانب العيون المائية 


  4.69 هاب 3Hمعّدل فيبلغأما مياه المنشئات المائية (السدود والبحيرات الجبلية)  .ضفاف وادي الحمراء


UTعين جلولة. ةبمحط األمطارما يظهر تجانسا كبيرا مع معدل حموالت مياه  وهو 


 :االستنتاجات
في معرفة مصادر تغذية الطبقات المائية بحوض جلولة. و  النظائرأظهرت هذه الدراسة أهمية 


في تغذية المياه الجوفية و  قد تبين من خالل هذه التقنيات، اإلسهامات الفعالة لمياه األمطار الحديثة
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 أساسا وقد أوضحت هذه الدراسة النظائرّية أن مصدر الملوحة الطبيعّية في المياه الجوفية يرجعالسطحية. 


 .السطحيةتساهم بقسط كبير في اكتساب ملوحة المياه  عملّية  التبخرأّن  ا. كمعملّية انحالل المعادنإلى 


لمصادر الطبيعية للتغذية التي  تتمركز أساسا بجانب انكشافات من تحديد ا النظائر المشّعةو مكنت  


األيوسان لجبال المنطقة وبجانب العيون المائية االرتوازية و على ضفاف وادي الحمراء في حين أن 


 أي تأثير في تغذية المياه الجوفية. منشئات المياه السطحية (السدود والبحيرات الجبلية) لم تظهر
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 سد العجز المائي بالتركيز على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إشعاعياً 
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 الملخص


ة الزراعية والتوسع الهائل في قطاع الصناعة باإلضافة أدت الزيادة الهائلة في عدد السكان وزيادة الرقع
إلى عدم إتباع الطرق المناسبة في معالجة مصادر التلوث والتي من ضمنها مخلفات الصرف الصحي 
إلى ظهور العديد من المشكالت البيئية الخطيرة، حيث تؤدى معاملة المخلفات سواء بإلقائها في األنهار 


مائية في بعض الدول إلى مشاكل بيئية وصحية غاية في السوء. تعد مخلفات أو البحار أو المسطحات ال
الصرف الصحي سواء السائلة منها أو الصلبة مصدرًا هامًا للعناصر الغذائية  التي يحتاجها النبات مما 
يحتم بذل المزيد من الجهد إلعادة استخدامها إلغراض الري أو التسميد أو كمحسنات للتربة. في هذه 


راسة جلبت عينات من مياه الصرف الصحي من محطة الهضبة الخضراء الواقعة بمدينة طرابلس،  الد
أخذت العينات قبل مرحلة المعالجة البيولوجية ، تم تقسيم العينات إلى مجموعتين وشععت بمركز البحوث 


جري  كيلو 3إلى  0وأعطيت الجرعات اإلشعاعية من  (60Co)النووية باستخدام وحدة التشعيع الجامي 
جري/ دقيقة. شععت المجموعة األولى باستخدام اإلشعاع فقط، أما المجموعة  7.9وبمعدل جرعة قدره 


الثانية من العينات فتم تشعيعها مع ضخ األكسجين بداخلها. بالنسبة للعينات المشععة في عدم وجود 
ضاء على األنواع التالية جرى للق كيلو 1.5، 3، 2، 1.5األكسجين فقد استخدمت الجرعات اإلشعاعية 


على  Klebsiella pnuو  E.Coli  Campylobacter, Jejune ،Bacillus spمن البكتيريا 
التوالي. أما بالنسبة لعملية التشعيع المقترنة بضخ األكسجين في العينات فقد تناقصت الجرعة اإلشعاعية 


ترتيب السابق. كذلك فان أكثر أنواع جرى لنفس أنواع البكتيريا وبنفس ال كيلو  1،  2،  1.5، 1إلى 
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بينما أكثرها مقاومة لإلشعاع كانت  E.Coli و .Klebsiella pnu البكتيريا حساسية لإلشعاع كانت
 .لما لها من خاصية التجرثم Bacillus spبكتيريا 


Overcoming Water Shortages by Reusing Irradiated Sewage Water 


*M.Elammari1, K.Dahmani2, K.Elfawairs1, K.Guid1 


*E-mail: mfelammari@yahoo.com 


 1 Tajura Nuclear Research Centre, P.O Box 30878, Tripoli 


 2  Biotechnology Research Centre 


Abstract 


Sewage water is considered to be an important source of nutrients that are most 


needed by plants which necessitates its reuse for irrigation purposes and to avoid 


all environmental problems that may be caused by this type of water if not 


treated properly. Samples of sewage water were brought from Alhadba 


Alkjhadra waste water treatment plant in Tripoli; were collected before the 


biological treatment stage. Samples were divided into two groups; the first group 


was irradiated using gamma radiation at a dose rate of 7.9 Gy/min the doses 


ranged between 0 and 3 kGy with a 0.5 kGy increment. The second group was 


treated with the same way but oxygen was bubbled into the samples during the 


irradiation process. The irradiation process was able to terminate all types of 


bacteria that were under investigation, E.Coli and Klebsiella pneumonia needed 


1.5 kGy to demolish whereas Campylobacter Jejune and Bacillus sp needed 2 


kGy and 3 kGy respectively to be completely eliminated. Bubbling oxygen 


during the irradiation process helped to reduce the disinfecting dose to 1 kGy for 







 


 


E.Coli and Klebsiella pneumonia, 1.5 kGy and 2 kGy for Campylobacter Jejune 


and Bacillus sp respectively. E.Coli and Klebsiella pneumonia were more 


sensitive to ionizing radiation but Bacillus sp was the least sensitive because it is 


a spore forming type of bacteria. 


 


 المقدمة


 [1] 3كم 1360ة على كوكب األرض إذ يقدر الحجم الكلي للمياه بحوالي الماء أحد الموارد المتجدد ديع
وتعتبر هذه الكمية ثابتة، وأهم أماكن تواجدها في المحيطات والبحار وفي األقطاب المتجمدة على هيئة 


وبالرغم من أن المصادر المائية في تناقص مستمر، يزداد إستهالك المياه في المجتمعات  .جبال ثلجية
اد تقدمها وأرتفع مستوى معيشتها، وتدل التوقعات على أن نسبة إحتياج سكان الوطن العربي من كلما ز 


مضطرد، مما يضطرنا إلى البحث عن مصادر غير تقليدية لتخفيف العبء عن  ازديادالمياه  في 
 باستمرارتم تغطيتها يوٕاذا أخذنا في اإلعتبار أن اإلحتياجات المائية في الجماهيرية  المخزون الجوفي،


عليه فإنه من األنسب التفكير في مصادر أخري غير تقليدية تفي بجزء . على حساب المخزون الجوفي
. من األغراض الزراعية والصناعية حتى نتمكن من الحفاظ على هذه الثروات المائية ألطول فترة ممكنة


لديمومتها واعتدال كلفة معالجتها  فمياه الصرف الصحي المعالجة مصدرًا  مائيًا غير تقليديًا هامًا ونظراً 
الهامة للنبات وبالتالي فهي تقلل من استخدام األسمدة الزراعية المختلفة،  ةواحتوائها على العناصر الغذائي


ولكن نظرًا الحتواء هذه المياه على حمل جرثومي هائل فان استعمالها بشكل مباشر في األغراض 
لبية للغاية. من هنا فقد أصبح من الضروري تطبيق تقنيات آمنة الزراعية يؤدى إلى آثار بيئية وصحية س


تقنية التشعيع بأشعة جاما المستخدمة في هذا البحث من التقنيات  للمعالجة تضمن كفاءة المعالجًة. إن
 التي تتوفر فيها مثل هذه الشروط.


ى إمكانية تقليص الجرعة أن تقنية اإلشعاع هي تقنية بسيطة وغير مكلفة باإلضافة إل [2]فقد ذكر الفالى
أن الجرعة اإلشعاعية عندما  [3]اإلشعاعية مع ضخ األكسجين أثناء عملية التشعيع. كما أشار تاكيهيسا


تكون مقترنة بعملية ضخ األكسجين في العينات السائلة من شأنها أن تفكك المواد العضوية. يهدف هذا 
مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية اإلشعاع  البحث إلى القضاء على الكائنات الدقيقة الممرضة في







 


 


المؤبن وٕالى خفض الجرعات اإلشعاعية ما أمكن وذلك بضخ األكسجين أثناء عملية التشعيع، األمر الذي 
 يؤدي إلى خفض التكلفة اإلشعاعية.


 تأثير اإلشعاع على الميكروبات:


ياه الصرف الصحي، يرجع التأثير يتميز اإلشعاع بقدرته على القضاء على الميكروبات المتواجدة في م
المميت لألشعة المؤبنة على الخاليا الحية إلى التأثير المباشر على المورثات أو التأثير غير المباشر 
على محتويات الخلية، حيث تتفاعل الشقوق الحرة الناتجة من تحلل جزيئات الماء مع مكونات الخلية. 


. تتفاوت درجة تأثر الكائنات الحية باألشعة [4]من التأثير المباشرويعتبر التأثير غير المباشر أكثر فاعلية 
المؤبنة تبعًا الختالف حجمها وبنيتها التركيبية، فهناك عالقة طردية تقريبًا بين حجم الكائن الحي و درجة 


 .[5]حساسيته لإلشعاع، فالفيروسات التي هي أصغر حجمًا يمكنها أن تتحمل جرعات إشعاعية عالية


 طرق البحث مواد و 


 تجميع العينات وتجهيزها:


طرابلس وفق الطرق مدينة جلبت العينات من محطة الهضبة الخضراء لمعالجة مياه الصرف الصحي ب
. تم تجميع العينات قبل مرحلة المعالجة البيولوجية للمحطة على فترات زمنية [6]المتبعة لجلب العينات


في زجاجات معقمة ذات غطاء مانع للتسرب وحفظت مختلفة ومزجت لتكوين سائل متجانس ثم  وضعت 
درجات مئوية ونقلت مباشرًة إلى معمل األحياء الدقيقة  5في حاويات مبردة  تصل درجة الحرارة فيها إلى 


 لفحصها.


 األوساط الغذائية المستخدمة:و  التحليل البيولوجي للعينات


لك ذالميكروبات لغرض إجراء الدراسة عليها و بعد جلب العينات من المحطة عزل منها األنواع التالية من 
 [6] لعزل المتبعة من قبل جمعية الصحة العامة األمريكياوفق طرق 


 E.Coli و  Klebsiella pneumonia بكتيريا •


 :ساعة. استخدمت األوساط الغذائية 24درجة مئوية ولمدة  37حضنت العينات في درجة حرارة 







 


 


MacConkey Agar(CM7), Eosin Methylene Blue Agar(CM69)  أجريت االختبارات ،
 .[7] (API 20 E)البيوكيميائية باستخدام نظام 


 Bacillus spبكتيريا  •


 10مئوية لمدة  80ºمل منها ووضعها في حمام مائي عند درجة حرارة 10بعد مجانسة العينة تم أخذ 
الوسطين الغذائيين  مل على 1دقائق وذلك لغرض القضاء على الخاليا الخضرية، بعد ذلك يزرع 


Nutrient agar, blood agar,   37ويتم بعد ذلك تحضين األطباق المزروعة عند درجة حرارةº  مئوية
 agar Nutrientساعة، تؤخذ المستعمرات النامية وتزرع مرة أخرى على الوسط الغذائي  24لمدة 


وتجرى عليها  [8].عمرة نقيةساعة وذلك للحصول على مست 24مئوية لمدة  37ºوتحضن عند درجة حرارة 
نظام االختبارات المعملية المعروفة مثل اختبار الشكل والصبغ ويتم التأكيد عليها بصورة نهائية باستخدام 


(API 50CH b). 


 Campylobacter Jejuneبكتيريا  •


 Campylobacter Agar الخاص بعزل هذا النوع من البكتيريا استخدم الوسط الغذائي


base(CM689)   المضاف له و Campylobacter selective (SR69) وضعت األطباق في حاوية ،
Gas pak apparatus   واستخدمCarbon dioxide kits  كمصدر لثاني أكسيد الكربون وحضنت
 [9].ساعة 48درجة مئوية لمدة  42.5العينات عند درجة حرارة 


 تشعيع العينات:


، Gy/min7.9 بمعدل جرعة  (GB561) 60، كوبلت شععت العينات بوحدة التشعيع الجامي بالمركز
 3إلى  0وضعت العينات في حاويات صغيرة مصنوعة من مادة البولي بروبلين وشععت بجرعات مابين 


 كيلو جرى بتدريج نصف كيلو جرى.


 مقياس الجرعة اإلشعاعية:







 


 


تصة لكل وحدة كتلة هي طريقة لقياس طاقة الشعاع الممتصة في المادة المشععة، فهي كمية الطاقة المم
وهى تعتمد على ثالث نقاط رئيسية:حالة المادة الكيميائية والفيزيائية، نوع اإلشعاع وطاقته وآلية امتصاص 


 (Gy)الوحدة المستخدمة للجرعة الممتصة فهي  االطاقة. أم


 النتائج والمناقشة


الهضبة الخضراء لمعالجة تم إجراء التحاليل الكيميائية لمياه الصرف الصحي المعالجة بمعامل محطة 
 مياه الصرف الصحي وكانت النتائج المتحصل عليها كالتالي:


 ): نتائج التحاليل الكيميائية لمياه الصرف الصحي المعالجة1جدول(


الحد  النتيجة االختبار
 األدنى


 األعلى الحد


األس 
  الهيدروجينى


pH 7.08 6.99 7.34 


 S.S (ppm) 3.8 3 4  المواد العالقة


 NH4 (ppm) 4.02 1.8 7.5  مونيااأل


 T.S (ppm) 1351.1 1265 1448  المواد الصلبة


 Alk.(CaCo3)  القلويات
(ppm) 


176.8 150 210 


 Cl (ppm) 411.03 368.8 438.6  الكلوريدات


 Res. – Cl (ppm) 1.6 0.8 3.5  يتبقمالكلور ال


 3م 607973.4 كمية المياه المعالجة
الجة والخارجة من محطة الصرف الصحي مناسبة من الناحية الكيميائية إلعادة تعد هذه المياه المع


) التأثير 2استخدامها في ري مشروع زراعة األعالف الملحق بالمحطة. يظهر من النتائج في جدول(
الفعال لألشعة المؤبنة على جميع أنواع البكتيريا التي كانت قيد الدراسة وبدرجات متفاوتة حيث كانت 


كيلو  1.5فتالشت عند الجرعة اإلشعاعية  أكثر حساسية لإلشعاع .Klebsiella pun و E.Coliاع األنو 
كيلو   2إلى Campylobacter Jejune. ازدادت مقاومة النوع [2]جرى وهذا يتفق مع ما ذكره الفالي







 


 


ن كيلو جرى ويرجع ذلك إلى إن هذا النوع م  2.5قاوم حتى Bacillus spجرى، في حين أن النوع 
 البكتيريا له القدرة على التجرثم وبالتالي القدرة على مقاومة اإلشعاع ولو لبعض الوقت.


 ): تأثير المعالجة اإلشعاعية على البكتيريا المعزولة من مياه الصرف الصحي2جدول(


 kGy 0.5 0 نوع البكتيريا
kGy 


1 kGy 1.5 
kGy 


2 kGy 2.5 
kGy 


3 
kGy 


E.Coli 6.2x106 6.2x104 2.4x102 0 0 0 0 


Campylobacter 


Jejune 
6.4 


x106 
3x104 2.5x102 3.2x10 0 0 0 


Bacillus sp 2.5x106 2x105 4.1x104 9.5x103 6.3x102 2.7x10 0 


Klebsiella pnu. 6.4x106 3.2x104 1.2x102 0 0 0 0 


قد تناقصت  يتضح أن الجرعة اإلشعاعية المستخدمة للقضاء على البكتيريا قيد الدراسة (3)من الجدول
قليًال وذلك ربما يرجع إلى سرعة تكون الشقوق الحرة في وجود األكسجين والتي لها دور فعال في القضاء 


بأن إقتران المعالجة اإلشعاعية مع األكسجين  [10]على الكائنات الدقيقة الحية يتفق ذلك مع ما ذكره باسفر
إن عملية إقتران اإلشعاع  [5]ة. كما ذكر اإلمامأو الهواء يؤدى إلى تقليص الجرعات اإلشعاعية المستخدم


 مع األكسجين يسرع في معدالت فناء الكائنات الدقيقة الحية المتواجدة في مياه الصرف الصحي.







 


 


 ): تأثير المعالجة اإلشعاعية مع األكسجين على البكتيريا المعزولة من مياه الصرف الصحي 3جدول(


 kGy 0 نوع البكتيريا
0.5 


kGy 
1 kGy 


1.5 


kGy 
2 


kGy 


2.5 


kGy 


3 


kGy 


E.Coli 6.2x106 3.2x103 0 0 0 0 0 


Campylobacter 


Jejune 
4.3 


x106 
4.4x103 2.7x10 0 0 0 0 


Bacillus sp 2.5x106 8.2x104 3.6x103 1.2x102 0 0 0 


Klebsiella pnu. 6x106 1.1x103 0 0 0 0 0 


 ةالصالخ


كن أن يفي ببعض االحتياجات المتزايدة من مياه الري في تمثل مياه الصرف الصحي مصدرًا إضافيًا يم
الكثير من الدول الواقعة في األقاليم الجافة وشبه الجافة كما هو الحال في جميع الدول العربية، تعد هذه 
المياه ذات قيمة غذائية عالية للنبات إذ أنها توفر العناصر الضرورية الالزمة لنموه، إال أن المشكلة التي 


استخدام مياه الصرف الصحي هي احتوائها على أعداد كبيرة من الكائنات الدقيقة الممرضة ولذلك  تعوق
فإن دور اإلشعاع في هذه الحالة هو القضاء على هذه الكائنات وبأقل تكلفة ممكنة وذلك بتخفيض الجرعة 


للقضاء على  اإلشعاعية ما أمكن. أوضحت النتائج أن الجرعات اإلشعاعية المستخدمة كانت كافية
الكائنات الدقيقة الحية قيد الدراسة وأن ضخ األكسجين في العينات أثناء عملية التشعيع أدى إلى خفض 


 الجرعة اإلشعاعية المستخدمة.


 المراجع


، أهمية استثمار الماء في الوطن العربي، مجلة العلم والتكنولوجيا، 1989الرفاعي، محمد فيصل،  [1]
 .18و  17العدد 


 [2] Lavale, D.S., Sewage sludge irradiators, Batch and Continuous flow, IAEA-
SM-350/56. 


[3] Takehisa, A., Sakumotu, A., Radiation treatment of waste water, IAEA-CN-
40/105. 







 


 


 29-24ع، ، تعقيم وحفظ المواد الغذائية باإلشعا1995منشورات الهيئة العربية العربية للطاقة الذرية، [4] 
 أكتوبر، دمشق، سوريا.


، معالجة مخلفات الصرف الصحي بأشعة جاما، المؤتمر الوطني للمهندسين، 1998اإلمام، محمد، [5]
 مصراته، ليبيا. 


 
[6] Standard methods for the examination of water and waste Water, 1985, 
American public health Association, 16th Edition, APHA Inc., Washington D.C., 
pp1268. 
[7] Gray L.D, 1995, Escherichia coli, Salmonella, Shigella and Yersinia, Manual 
of clinical microbiology, 6th edition, ASM press, Washington. 
[8] Dahmani K., Elemam M., Abouzwida A., Algamoudi F., 1998, A study of 
the effect of ionizing radiation on bacterial pathogens in poultry feeds, Fourth 
Arab Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy, 14-18 Nov., Tunis. 
[9] Numan T., Hady M., Darwish A., 1986. Incidence of campylobacter Jujuni 
among boiler chicken carcases, Vst Med. J., 16(31): 201-210. 
[10] Basfar, A., Utilization of Ionizing Radiation for the Destruction of toxic 
chemicals and Disinfection of Domestic waste, Institute of Atomic Energy 
Research, King Abdulaziz City for Science and Technology.  
 


 


 





		الآزوت المزاح من التربة

		CR – 1

		CR - 2

		CR – 3

		CR – 4

		CR – 5

		CR – 6



		الشريط المستورد

		الصفيحة

		d (Ao)





		JI(-Jf(

		1-Introduction

		Pb

		I

		I

		Fig (10 ) The dark current of undoped films in different thickness

		Fig (11) Photoresponse of different  thickness of PbI2  samples

		[2]. D.S.Bhavsar and K.B.Saraf, Mat, Chem. Phys.78,630 , 2003.

		Abstract

		3. A prelude to nonlinear least-square fitting (Stepest)

		By applying a step function to the background that is under the scope of this study, it reflects the influences of the peak on the background, the counts of the background is obtained from:

		Where  and  are the counts in the initial channel () and final channel () respectively.In gradient search method all the parameters () are incremented simultaneously with a relative magnitude adjusted so that the direction of travel in the parameter s...

		Ei*

		Ji(-Jf(

		Calculation of the Reactivity worth of the control

		rods on the MTR reactor core

		N. Ashoub1  and  H. G. Saleh2

		1Atomic  Reactors Division, Nuclear Research Center, A.E.A., Cairo,

		Egypt

		حساب قيمة الحروجية لقضبان التحكم في قلب مفاعل اختبار مواد

		1 شعبة المفاعلات الذرية - مركز البحوث النووية - هيئة الطاقة الذرية - القاهرة - مصر

		2  قسم الفيزياء - كلية البنات - جامعة عين شمس - القاهرة - مصر

		خلاصة



		المواد وطرائق البحث

		Study of the relationships between in vitro gas production, microbial nitrogen and biomass synthesis of some range plants utilizing 15N

		M. R. Al-Masri



		دراسة العلاقات بين إنتاج الغاز والآزوت الميكروبي والكتلة الحيوية الميكروبية المتكونة في الزجاج لبعض النباتات الرعوية بالاستعانة بالآزوت المعلم 15N

		محمد راتب المصري

		قسم الزراعة، هيئة الطاقة الذرية، دمشق ص ب 6091، الجمهورية العربية السورية.

		خلاصة

		Abstract





		قسم الزراعة هيئة الطاقة الذرية ص . ب 6091 دمشق سوريا

		الملخص:

		(1)Department of Agriculture, Atomic Energy Commission P.O.Box 6091 Damascus, Syria

		ABSTRACT

		Results and Discussions



		س. بلحاج سالم (1)، ك. الزواري(1)،  ن. شقير ,   (1) ع. القلالي (2)

		(1) مخبر العلوم الإشعاعية والبيئة، المدرسة الوطنية للمهندسين ص. ب.W. 3038. صفاقس- تونس

		الخلاصة



		المقدمة

		مساهمة الخصائص الهيدروكيميائية في دراسة المياه

		لقد أظهرت نتائج التحاليل المخبرية أن ملوحة المياه الجوفية  تتراوح بين 0.8غ/ل و 4غ/ل حيث ترتفع بأسفل الحوض. بالنسبة لمياه السد ﻓﺈن ملوحيتها تعد مرتفعة إذ تتراوح بين 3غ/ل و 5غ/ل و يرجع ذالك أساسا ﺇلى ارتفاع قيم التبخر.

		الخصائص النظائرية

		الخلاصة

		المقدمة










السيطرة على خزانات النفايات المشعة السائلة في 
 موقع التويثة


 
 
 


 عباس حمود زبون 
۲۰۱۰ 







 المقدمــــــــــة
 ,بغداد جنوب كم ۳۰ يبعد الذي التويثة موقع هو العراقية النووية للمنشات الرئيسي الموقع ان


 Research( للبحوث نووين مفاعلين وهي الرئيسية النووية المنشات  على الموقع هذا يحتوي
reactors( ,المشعة النفايات لمعالجة محطة )Radioactive waste Treatment station(, 


 .مختلفة اشعاعية ومختبرات ,)Radioisotopes production( المشعة النظائر النتاج مختبرات
 الداء تستخدم كانت واالحجام االشكال مختلفة )Tanks( خزانات على النووية المنشات هذه تحتوي
 Radioactive(مشعة سوائل على تحتوي الخزانات هذه بعض ان ,المنشات هذه في محددة وظائف


liquid waste( تم لذلك االن حتى ۱۹۹۱ عام الحرب خالل النووية المنشات تدمير منذ فيها متبقية 
 الخزانات هذه على والمراقبة للسيطرة )(IAEA الذرية للطاقة الدولية الوكالة بمساعدة دراسة وضع
 هذه أحد من نضح حدوث عند المشعة السوائل تسرب حال في والبيئة الناس على تأثيرها ومنع


   .الخزانات
 -: الدراسة تتضمن
 .الخزانات هذه تواجد أماكن تحديد•
 .خزان لكل )Capacity( التصميمية السعة تثبيت•
 . )Tanks intigrity( سالمتها من والتأكد الخزانات فحص•
 .خزان كل في المتبقية )Liquid waste volume( السائلة النفايات حجوم تثبيت•
 .الملوث الخزانات وتحديد الخزانات لكافة )Feild Radiological survey( الحقلي االشعاعي المسح•
       .الخزانات لكافة )Radiological characterization( الكامل االشعاعي التوصيف•


 







 الهدف
 .توصيف وفحص سالمة الخزانات, مراقبة1.
 .تقليل تأثير االخطار عند حدوث تسرب من احد الخزانات2.
 .الحد من اثار المخاطر على البيئة والسكان3.


 
 







Locations of liquid waste tanks at 
:TUWAITHA  SITE-AL  


1- Fuel fabrication laboratories .....3 tanks. 
2-Radioactive Waste Treatment Station ....5tanks. 
3-Radioisotopes production building :- 
a-Russion building .....4 tanks (in)+2 tanks (out ). 
b-Italian building .....4 tanks. 


                         4-Research reactor Tammuz-2 ....1 tank. 
5-Resrarch reactor IRT-5000 ....2 tanks. 
6-Russian silo station .....2 tanks. 


      7-LAMA building .....1 tank. 
8-Radiochemistry building (unknown). 







1-The fuel fabrication laboratories 
a-Large concrete tank housed waste as sludge contaminated with 
uranium.                           
                                                            FF1 


 







b-Concrete pit housing two stainles steel tanks 
contaminated with uranium sedements 


FF 2 FF 3 







2-Radioactive Waste Treatment Staion Tanks 


RW 1 RW 6 







Radioactive Waste Treatment Station Tanks 


RW 4 RW 5 







Radioactive Waste Treatment Station Tanks  
RW7 







3-Radioisotopes production building tanks 
a-Russian building 


RR1,RR2 RR3,RR4 







Radioisotopes production building tanks  
RR5 







Radioisotopes production building tanks  
RR6 







 4-Research reactor Tammuz-2 tank 
Tank capacity 1m3 stored in the level (-4)m, contaminated with Cs137 
and Co60 radoisotpes.                       
                                                               TA1  







6-Russian silo station 







LAMA Tank  
LA1 







5-Resrarch reactor IRT-5000 
Two tanks outside the main building , 100m3 capacity each, contaminated with 
Cs137 and Co60.    


                 IR2                                              IR1 







 المسح االشعاعي الحقلي
 )Field Radiological Survey  ( 


 
 ).Natural Background(قياس الخلفية االشعاعية الطبيعية : اوال
 .  المسوحات االشعاعية لكل خزان:ثانيا


 







Background 


Backgrond determined by measured 
the exposure dose rate and 
contamination level of uneffected tank 
at Al-Tuwiatha site similar to 
interested tanks  by industrial material 
(st. Steel).  
  


c/s µSv/h 


0.57 0.061 Max. 


0.35 0.053 Min. 


0.4638 0.0563 Ave. 







Radiological scoping survey 


Background 
At the entrance of Al-Tuwaitha :-Location 1 


 
c/s µSv/h 


0.99 0.083 Max. 


0.53 0.052 Min. 







Radiological scoping survey  
Background 


Lcation 2:At the second control point of Al-Tuwaitha 
site)  
  GPS X=3312777 
           Y=4430548 


 
c/s µSv/h 


1.09 0.098 Max. 


0.52 0.043 Min. 







Radiological scoping survey 


Radioisotops production tanks 
RR4 tank RR3 tank RR2 tank RR1 tank 


c/s µSv/h c/s µSv/h c/s µSv/h c/s µSv/h 


0.547 0.050 0.516 0.052 0.398 0.071 0.898 0.094 upper 


0.430 0.063 0.376 0.044 0.475 0.076 0.986 0.144 middle 


0.364 0.051 0.389 0.053 0.587 0.096 0.926 0.176 lower 







Tanks of radioisotops production building   
First group 


                                                                             


upper
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0
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 Radiological survey 
Radioisotops production tanks (outer tanks) 


 


RR6 tank RR5 tank 


c/s µSv/h c/s µSv/h ٍ◌
 ٍ◌ 


0.97 0.095 0.60 0.097 Arond 


0.66 0.083 0.98 0.080 Upper 


1.48 0.066 0.99 0.061 Opening 1 


1.21 0.071 0.72 0.076 Opening 2 







Raioactive waste treatment station tanks: 
          Tank RW6......... 1m above the tank the dose rate=61 µSv/h  
          Tank RW4......... 1m  from the tank the dose rate=64 µSv/h  
                                          contact the tank the dose rate=72 µSv/h 


Tank RW6 Tank RW4 







Tank FF2 Tank FF3 


Fuel fabrication tanks 


FF3 
 


FF2 
 


c/s µSv/h c/s µSv/h 


56.1 1.424 0.200 0.214 Max. 


36.3 1.203 0.172 0.147 Min. 







Radiological scoping survey 
Research reactor IRT5000 tanks 


IR2 IR1 


c/s Sv/hµ ٍ◌ c/s Sv/hµ
 ٍ◌◌ٍ 


1.620 0.096 0.950 0.113 Arond 


1.630 0.094 0.960 0.116 Upper 


1.250 0.091 2.630 0.644 Opening 1 


1.030 0.113 2.370 0.633 Opening 2 







 Research reactor Tammuz-2 tank 


TA1 


c/s µSv/h 


0.68 0.059 Max. 


0.38 0.041 Min. 


0.48 0.051 Ave. 







summury 
Activity/Radionuclide Generated V0lume of liquid m3 Capacity of 


tanks m3 
Material  Qua Facility 


Natural U Fuel fabrication sludge 3 St. Steel 2 


Fuel fabrication 
_ _ sludge _ Concrete 1 


MLW 60Co, 137Cs 
+ Fission products 


Treatment of 
radiochemistry waste  ~ 10 10 St. Steel 1 


RWTS 


LLW 60Co, 137Cs 


 + Fission products 
Laundry   ~ 2 5 St. Steel 1 


HLW 60Co, 137Cs 


+ Fission products  
concentration Less than one 3 St. Steel 1 


MLW 60Co, 137Cs Drainage  7 2, 5 St. Steel 2 


HLW fission products and 
actinides  Processing of spent fuel 5 10 St. Steel 1 Radiochemistry  


LLW 60Co, 137Cs Reactor primary circuit sluge 100 Concrete 2 IRT-5000 


LLW 60Co, 137Cs Reactor primary circuit   About  1 m3 - St. Steel 1 Tammuz-2  


–— — 
 


sludge 100 Concrete 2 
Radioisotopes 


LLW 60Co — sludge St. Steel 4 


— 
 — sludge — Concrete 2 Russian silo 


Traces of tritium — — — St. Steel 1 LAMA 







 االستنتاجات
 خزانا )۲۱( هي التويثة موقع في المشعة السوائل خزانات عدد أن البحث أظهر


 خزنية سعات ذات الخزانات هذه وان ,مدمرة  نووية منشات ثمان على متوزعة
 الخزانين مثل مشعة سوائل على محتويا الزال بعضها ,مختلفة واشكال مختلفة


)RW7,RW6( والخزان المشعة النفايات معاملة محطة في الموجودين )TA1( 
 اشعاعيا نشط ولكنه فارغا االخر والبعض الفرنسي المفاعل بناية في الموجود


 والخزان المشعة النفايات معاملة محطة بناية في الموجود )RW1( الخزان مثل
)LA1( للسوائل الكلي الحجم  ان تبين وقد .الما مختبرات بناية في الموجود 


 النتائج أظهرت وقد هذا .تقريبا ۳م ۲٥ هي الخزانات هذه في الموجودة المشعة
 العائد )(FF1الخزان في يتركز تلوث مستوى اعلى ان عليها الحصول تم التي


 واعلى ثا/عد )46.2( الى يصل حيث المدمرة النووي الوقود تصنيع لمختبرات
 . ساعة/مايكروسيفرت )1.310( الى يصل له تعرض معدل


 


 







 شكرا الصغائكم





		السيطرة على خزانات النفايات المشعة السائلة في موقع التويثة

		المقدمــــــــــة

		الهدف

		Locations of liquid waste tanks at� AL-TUWAITHA  SITE:

		1-The fuel fabrication laboratories�a-Large concrete tank housed waste as sludge contaminated with uranium.                          �                                                            FF1�

		b-Concrete pit housing two stainles steel tanks contaminated with uranium sedements

		2-Radioactive Waste Treatment Staion Tanks

		Radioactive Waste Treatment Station Tanks

		Radioactive Waste Treatment Station Tanks �RW7

		3-Radioisotopes production building tanks�a-Russian building

		Radioisotopes production building tanks �RR5

		Radioisotopes production building tanks �RR6

		 4-Research reactor Tammuz-2 tank�Tank capacity 1m3 stored in the level (-4)m, contaminated with Cs137 and Co60 radoisotpes.                      �                                                               TA1 

		6-Russian silo station

		LAMA Tank �LA1

		5-Resrarch reactor IRT-5000�Two tanks outside the main building , 100m3 capacity each, contaminated with Cs137 and Co60.   

		المسح الاشعاعي الحقلي� (Field Radiological Survey) �

		Background

		Radiological scoping survey

		Radiological scoping survey �Background

		Radiological scoping survey

		Tanks of radioisotops production building  �First group

		 Radiological survey�Radioisotops production tanks )outer tanks)�

		Raioactive waste treatment station tanks:�          Tank RW6......... 1m above the tank the dose rate=61 µSv/h �          Tank RW4......... 1m  from the tank the dose rate=64 µSv/h �                                          contact the tank the dose rate=72 µSv/h

		Slide Number 25

		Radiological scoping survey�Research reactor IRT5000 tanks

		 Research reactor Tammuz-2 tank

		summury

		الاستنتاجات

		شكرا لاصغائكم






وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع هللا الذي ((


تقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
ٔ
 ))  ا


 ٨٨النمل اية  سورة
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Aim of the Work  


1-Study of the relevant solvent extraction factors 
affecting the recovery of uranium and REEs from 
El Hammamat sediments composite sample (GV) 


2- Study the factors affect stripping of uranium and 
REEs from the obtained organic phase  







Chemical composition of the studied samples 


Table (1): Chemical analysis of the major elements in El Hammamat 
sediment composite samples 


El Hammamat sediment (GV), wt% Component 


64.21 
15.46 
6.93 
1.56 
0.80 
0.73 
0.81 
3.60 
0.31 
5.30 
0.16 
0.117  


SiO2 
AL2O3 
Fe2O3 
CaO 
MgO 
TiO 


Na2O 
K2O 
P2O5 


L.O.I. 
U 


REE 


99.98 Total 







Uranium, % U content, g Ore Wt., % Ore Wt., g Mesh size 


38.49 
16.03 
24.05 
2.56 
8.01 
4.49 
4.81 


1.10 
0.46 
0.68 
0.10 
0.23 
0.13 
0.14 


60.70 
12.01 
11.22 
2.99 
4.36 
4.55 
4.16 


687.2 
135.79 
126.88 
33.79 
49.30 
51.50 
47.04 


+5 
-5+10 


-10+24 
-24+35 
-35+60 
-60+150 


-150 


Table(2): Uranium distribution in the different size fractions  of  
El Hammamat sediment GV composite  sample 


38.49% 


50.65% 


9.3% 







REEs, % REEs 
content, g 


Ore Wt., % Ore Wt., g Mesh 
size 


15.5 
25.3 
33.4 
10.4 
5.1 
7.2 
3.1 


0.24 
0.38 
0.51 
0.16 
0.08 
0.11 
0.05 


60.70 
12.01 
11.22 
2.99 
4.36 
4.55 
4.16 


687.2 
135.79 
126.88 
33.79 
49.30 
51.50 
47.04 


+5 
-5+10 


-10+24 
-24+35 
-35+60 


-60+150 
-150 


Table(3): REEs distribution in the different size fractions of El Hammamat  
                 sediment GV composite  sample                        


74.2% 


15.5% 


10.3% 







Working Material  


REEs  
conc., ppm 


Uranium  
conc., ppm 


Location 


1170 1600 GV  


Analysis of the working technological sample   







Extraction mechanism of alkyl phosphate extractant ： 
 


Positive ion exchange reaction to form complex  
 


UO2
2+


(a) + 2(HA)2 (o)= UO2(HA2)2(o) + 2H+
(a) 







DIRECT SOLVENT LEACHING 


Ore modification 


(curing and pugging)  


Extraction 


- Input acid amount 


-Curing temperature 


- Curing time 


 


 


-Solvent [DEHPA]      
concentration 


- Solvent flow rate 







3- Effect of Curing Acid Input Amount  
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          Fig.(3): Effect of acid input amounts upon total uranium and rare earth       
elements solvent leaching efficiency from Hammamat sediment GV 
composite sample                                                    


91.7% 


33.7% 


90 kg/t 


Solvent Leaching Parameters  







2- Effect of Curing Temperature  
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          Fig.(2): Effect of curing temperature upon total uranium and rare earth 
                         elements solvent leaching efficiency from Hammamat sediment GV  
                         composite sample 


90.4% 


Solvent Leaching Parameters  


68.0% 


50 ˚C 







Solvent Leaching Parameters  


1- Effect of Curing Time  


Fig.(1): Effect of curing time upon total uranium and rare earth                     
                elements solvent leaching efficiency from El Hammamat    
                                sediment GV composite sample                            
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Solvent Leaching Parameters  


0


20


40


60


80


100


0.03 0.15 0.45 0.6
Solvent conc., M


So
lv


en
t l


ea
ch


in
g 


ef
fic


ie
nc


y,
 %


U
REEs


Fig.(4):  Effect of solvent concentration upon total uranium and 
rare earth elements solvent leaching efficiency from El 
Hammamat sediment GV composite sample                                  


4- Effect of Solvent Concentration  


91.7% 


33.7% 


0.15M 







5- Effect of Solvent Flow Rate  
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                     Fig.(5):  Effect of solvent flow rate upon  total uranium and rare earth elements 
                                 solvent leaching efficiency from Hammamat GV sediment composite 
                                 sample 


Solvent Leaching Parameters  


91.7% 


33.7% 


2 ml/min 







Solvent Leaching Optimum Conditions 


 From the above mentioned solvent leaching data about 
99 and 66 % of uranium and REEs respectively could be 
extracted from the El Hammamat sediment GV composite 
sample using : 


Cured with 90 kg sulfuric acid/t  
At curing temperature    50˚C   
Curing time   2h   for uranium  


Curing time   4h   for REEs  
Solvent concentration  0.15M   


Flow rate 2 ml/min  







Stripping Parameters  


1-Effect of Stripping Agent Concentration   


2-Effect Contact Time 


3-Effect A/O Ratio:  
McCabe_Thiele Stripping Diagram   


loaded solvent sample was 
properly prepared by using 
the previously determined 
solvent leaching optimum 
conditions. Uranium and 
REEs in this prepared 
loaded solvent sample were 
found to assay 4.36 and 
3.20 g/l respectively for this 
purpose 







Stripping Parameters  
 Effect of Sulfuric Acid Concentration  


0


20


40


60


80


100


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Slfuric acid conc., M


Ur
an


iu
m


 a
nd


 R
EE


s 
st


rip
pi


ng
 


ef
fic


ie
nc


y,
 % U


REE


Fig (6): Effect of sulfuric acid concentration upon uranium and 
REEs stripping from Hammamat sediment loaded solvent                                             


98.5% REEs 


1M 


93% U 


10M 







Stripping Parameters  
1- Rare Earths Stripping  A- Effect of Contact Time upon REEs Stripping  


Table(4): Effect of contact time upon REEs stripping from the 
                   loaded solvent  Hammamat sediment composite sample 


Stripping 
eff., % 


Sa
o REE conc., g/l  


Contact 
time, min 


Org. Aq. 


96.7 
97.2 
97.2 
97.3 
98.5 
98.6 


30.90 
34.55 
34.55 
34.55 
63.00 
78.75 


0.10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.05 
0.04 


3.09 
3.11 
3.11 
3.11 
3.15 
3.15 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


  2 min                3.11              0.09                   97.2% 







1- Rare Earths Stripping  


B- Effect of A/O Phase Ratio upon REEs Stripping:  
        Construction of McCabe _Thiele Diagram  


Table(5): Effect of A/O phase ratio upon REEs stripping from the 
                  loaded solvent of El Hammamat sediment composite sample 


 Stripping 
eff.,%  


Sa
o REE conc., g/l  


A/O Org. Aq. 
100 
99.3 
98.7 
98.4 
96.8 
90.1 
71.3 


∞ 
106.0 
39.5 
63.0 
77.5 
27.9 
10.0 


nil 
0.01 
0.04 
0.05 
0.08 
0.31 
0.91 


0.80 
1.06 
1.58 
3.15 
6.20 
8.65 
9.13 


4/1 
3/1 
2/1 
1/1 
1/2 
1/3 
1/4 


Fig(7): McCabe_Thiele diagram for REEs stripping from loaded solvent   
             El Hammamat sediment GV composite sample  







REEs Stripping Optimum Conditions 


 About 98% of REEs could be stripped from 
loaded solvent of El Hammamat sediment GV 
composite sample by:  


Sulfuric acid Concentration:       1M     


Contact Time:       2min  


Aqueous/Organic Ratio:   1/1  







2- Uranium Stripping  


A- Effect of Contact Time upon Uranium Stripping 


Table(6): Effect of contact time upon uranium stripping from the 
                  loaded solvent of El Hammamat sediment composite sample 


Stripping 
eff.., % 


Sa
o U Conc., g/l  


Contact 
time, min 


Org. Aq. 


82.5 
87.5 
90.2 
91.4 
91.7 
91.7 


4.74 
7.00 
9.21 
10.70 
11.11 
11.11 


0.57 
0.41 
0.32 
0.28 
0.27 
0.27 


2.70 
2.86 
2.95 
2.99 
3.00 
3.00 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


    3                  2.95               0.32                        90.2   
    4                  2.99               0.28                        91.4 







B- Effect of A/O Phase Ratio upon Uranium Stripping:  
        Contstruction of McCabe _Thiele Diagram  


2- Uranium Stripping  


Table(7): Effect of A/O phase ratio upon uranium stripping from the 
                  loaded solvent of El Hammamat sediment GV composite sample 


Stripping 
eff.., % 


Sa
o U Conc., g/l  


A/O Ratio Org. Aq. 
96.6 
96.3 
95.4 
91.4 
90.8 
86.2 
69.4 


11.42 
11.77 
10.40 
10.67 
19.80 
18.80 
9.00 


0.07 
0.09 
0.15 
0.28 
0.3 


0.45 
1.0 


0.80 
1.06 
1.56 
2.99 
5.94 
8.46 
9.03 


4/1 
3/1 
2/1 
1/1 
1/2 
1/3 
1/4 


Fig(8): McCabe-Thiele diagram for uranium stripping from  
             El Hammamat loaded solvent 







Uranium Stripping Optimum Conditions 


 About 93% of uranium could be stripped from 
loaded solvent of El Hammamat sediment GV 
composite sample by:   


Sulfuric acid Concentration:       10 M     


Contact Time:       4 min  


Aqueous/Organic Ratio:   1/1  











  
 


From the obtained results of the present solvent leaching study of uranium and 
REEs from El-Hammamat sediment GV sample, it was reveled that successful 
extraction has been realized it relatively low investment cost. This technique 


was found quite suitable given the relatively low assay of both uranium (0.16%) 
and REEs (0.117%).  


  
 The studied curing factors before solvent leaching involved, 90 kg 
sulfuric acid/t, 50˚C curing temperature, and 2&4 hours as curing time  for 


uranium and REEs respectively.  
On the other hand, optimum solvent leaching factors involved ۰.۱٥M DEHPA 


solvent concentration and using solvent flow rate 2 ml/min. 
 


Stripping process involved two stages. The first stage about 99% of the REEs 
associated with 25% of the loaded uranium was stripped by using 1M H2SO4 at 


contact time 2 min., and aqueous/organic ratio of 1/1.  
 


For stripping the remaining uranium value (75%) a second stage was found 
necessary using up to 10M H2SO4 acid at contact time 4 min., and aqueous 


/organic ratio of 1/1.  
 


CONCLUSIONS 







Thank you for your 
attention! 
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 مفاعالت البحوث والتطبيقات
 


 المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
   ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ -۱۲  الجمهورية العراقية –اربيل   


 ، الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونسالنووية نياتالتققسم رئيس 
E-mail: stakriti@gmail.com 







   تمهيد
 وجد زمان كل في المتاحة وبوسائله البداية منذ اإلنسان حاول


 في حوله ما يسخر وأن الحضاري مستواه من يرفع أن فيه
 يعمل المدبر وعقله وسيلته والمعرفة العلم فكان .ذلك خدمه


 مشاعر ذا كان حياته، ظروف ورغم .غايته إلى للوصول
 .جلدته أنباء خدمة في إليه توصل ما وضع يحاول إنسانيه


 توصل ما استخدمت والمطامع السوداء األفكار ذوي أن غير
 يرنوا كان الذي األساسي الهدف ناسيه تدميره أجل من إليه
 كان الذي المسالم والحضاري اإلنساني الوجه إبقاء في إليه


  .إليه يسعى


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 مميزة جزيئات عن عبارة المادة أن بعيد زمن منذ معلوماً  كان لقد
 وفق تجزئتها الممكن غير ومن الغازية الحالة في األجسام تشكل
 المحاوالت أن غير . (Avogadro)١٨١١ افوكادرو نظرية


 تسمى دقائق إلى تجزئتها يمكن الجزيئات أن بينت األولى التجريبية
    .(Atom) الذرة بعد فيما عليها أطلق ما أو )الجوهر( منها الواحدة


 مقدمة


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







  األشعة (Wilhelm Rotgen) روتنجن وليم اكتشف ۱۸۹٥ صيف في
 ما هدف على سقوطها عند (x-Ray) السينية األشعة تنتج التي المهبطية


 . معينة مواد على سقوطها عند تفلوراً  تنتج كما ،
 
 
 
 
 
 اإلشعاع  (Henry Becquerel)١٨٩٦ بيكريل هنري اكتشف ثم


   .النووي


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 ولتعطي اسمه لتخلد ۱۹۱۱  عام الشهيرة رذرفورد تجربة جاءت
 ألفا جسيمات من حزمة وجه حيث للذرة الداخلية للبنية تصوراً 


 بعد ألفا جسيمات مسار ورصد الذهب من جداً  رقيقة صفيحة على
 .الذهب بصفيحة اصطدامها


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 الذرية، النوى و الذرات مميزات أهم من هي الذرة نواة شحنة إن تبين حيث
 حول مداراتها على تدور التي اإللكترونات عدد الشحنة هذه قيمة وتحدد
 داخل الكهربائي الحقل وقيمة اإللكترونات، هذه وتشكيالت الذرة، في النواة
 ويرمز ،للذرات والكيميائية الفيزيائية الخصائص عليه تتوقف والذي الذرة
 فهي الذرة نواة في المهمة الثانية الثابتة أما . Z الذري بالعدد الشحنة لهذه


 برمتها الذرة كتلة أن المعروف فمن . A الكتلي بالعدد يسمى ما أو الكتلة
 الموجبة الشحنة ذات البروتونات على تحتوي التي نواتها في مركزة تقريباً 


  .الشحنة المعتدلة النيتروناتو


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 أي .األساسية الطاقية حالتها في عادة الذرية النواة تكون
 أن .طاقية سوية اخفض تشغل النواة مكونات كافة أن


 لبعض نتيجة إال ممكن غير أعلى طاقية حالة إلى االنتقال
 اصطدام مثل طاقة النواة تكسب التي الخارجية التأثيرات


 وتسمى طاقي، لجسيم النواة امتصاص أو بالنواة ما جسيم
 الحالة إلى النوى تعود ثم .مثارة نواة الحالة هذه في النواة


 إذا األشعة من أنواع ثالثة بإطالق رئيسي بشكل األساسية
 إذا أما .النواة ارتباط طاقة تتعدى ال اإلثارة طاقة كانت
 نتروناً  فان النواة ارتباط طاقة تتعدى اإلثارة طاقة كانت
 الحاجز من اإلفالت على قادراً  ألنه المثارة النواة يغادر


 األساسية الحالة إلى تعود إما المنقوصة والنواة .الكموني
 بحيث أجزاء إلى تنشطر أو األشعة، من واحدا بإطالق


 .األصلية النواة يساوي مجموعها يكون
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 تصدر ثالثة أنواع من األشعة الصادر عن النشاط اإلشعاعي 
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 في كما ، النوى نوع في ،  Transmutation تحول حدوث رذرفورد الحظ وقد
 :التفاعل


 
α + 14N → 17O + p 
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 باستخدام إنتاجها يتم الطاقة، عالية بجسيمات النواة صدم يؤدي
 تفاعل حدوث إلى إشعاعي، منبع عن تصدر قد أو المسرع أو المفاعل


 نووي


 التفاعالت النووية -







 : بـ عادة النووي التفاعل عن يعبر
 


a + X → Y + b 
 


 التفاعل نواتج  b و  Y و ،)الهدف( النواة   X ، المسرعة القذيفة  a حيث
 يمكن خفيف جسيم  b و الدريئة يغادر ال ثقيل ناتج  Y يكون ما عادة و ،


 و خفيفة، نوى أو نكليونات عن عبارة  b و  a يكون عموماً  .وقياسه كشفه
 المشع باألسر عندها التفاعل ويدعى غاما إشعاع b يكون أحياناً 


Radioactive Capture  ، كان إذا أماa  فيدعى غاما إشعاع 
 إذا وأما Nuclear Photo-effect  النووي الضوئي بالمفعول التفاعل


 . النيتروني بالتنشيط التفاعل فيسمى نيترون كان


 ـ أنواع التفاعالت النووية
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 شطرين إلى الطاقة من يكفي بما إثارتها تمت ما إذا كانت نواة أي تنشطر
 الثقيلة، للنوى بالنسبة فقط اقتصادية أهمية يكسب واالنشطار .متساويين غير
  المثال سبيل على لنأخذ .الطاقة من عالية كميات تحرير إلى يؤدي حيث


 .النووي المفاعل في يحدث الذي االنشطار


 Nuclear Fission  النووي اإلنشطار -
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  حوالي  ٢٣٥ اليورانيوم انشطار عن الناتجة الوسطية الطاقة تبلغ بحيث
MeV تقوم النيترونات من عدد إصدار إلى االنشطار ويؤدي . ٢٠٠ 
 يمكن .المتسلسل بالتفاعل يدعى ما في جديدة انشطار تفاعالت بحث بدورها


 أن أو الذرية، القنبلة في كما رقابة بدون و بسرعة يتم أن المتسلسل للتفاعل
 .النووي المفاعل في كما دقيقة مراقبة تحت و بهدوء يتم
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 تاريخ اكتشاف االنشطار النووي


  من عينة على النيوترونات بتوجيه قام من أول فيرمي إنريكو كان
 العالم وقام .النتائج تفسير في ينجح لم ولكنه ١٩٣٤ عام اليورانيوم
 وفرسيتس وزميلهما مايتنر ليزا وزميلته هان أوتو األلماني الكيميائي
 . التفاعل عن الناتجة المواد بتحليل وقاموا األبحاث بتلك شتراسمان


 جديدة عناصر وجدوا أنهم إذ تفسيرها أوال يستطيعوا لم مفاجأة وكانت
  يورانيوم باستخدام التجربة أعادوا أن وكان . التفاعل خالل من تكونت
  عنصر وتكّون قبل من وجدوه ما هي النتيجة فكانت ، النقاوة عالى


 كان . لليورانيوم الذري العدد نصف تقريبا الذري عدده والباريوم . الباريوم
  ليزا واضطرت الثانية العالمية الحرب بدأت وبعدها ١٩٣٨ عام ذلك


 إلى ليزا وسافرت . لليهود النازية الضطهاد نظرا ألمانيا مغادرة مايتنر
 وقصت . فريتش روبرت وهو هناك يعمل أقربائها أحد كان حيث السويد
 . اليورانيوم تجربة نتائج عليه
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  مايتنر ليزا زمالئه مع أبحاثه عليها اتوهان يجري كان التي المنضدة هي هذه
 ميونيخ في األلماني بالمتحف اآلن معروضة وهي ، ۱۹۳۸ عام شتراسمان وفرسيتس
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 تفسير إلى وشتراسمان أتوهان فطن ١٩٣٩ عام مطلع وفي
 الباريوم وتكون اليورانيوم ذرة لنواة انشطار انه حدث الذي التفاعل
 الوقت نقس وفي .العلمية المجلة في أبحاثه نتيجة ونشر


 اليورانيوم تجربة تفسير على فريتش بمساعدة مايتنر استطاعت
 خالل من بأنه التفسير تكملة االثنان واستطاعا نووي انشطار بأنها


 اليورانيوم وزن بين الكتلة في فقدان يحدث اليورانيوم نواة انقسام
 تلك وقدرا ، االنقسام عن الناتجة األخرى والمنتجات الباريوم ووزن
  بـ تقدر طاقة أن أي ، البروتون كتلة من ١/٥ نحو بأنها الكتلة


MeV للغاية بالغة طاقة وهي . انقسام كل من تتحرر ٢٠٠ . 
 أينشتاين مع واجتمعا المتحدة الواليات إلى ذلك بعد االثنان وسافرا
 . أبحاثهما نتيجة عليه وقصا
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 ماري زوج كوري فريدريك رئاسة تحت فرنسا في تعمل العلماء من مجموعة وكانت
 عدد ينطلق اليورانيوم نواة انشطار خالل أنه واكتشفوا - البولونيوم مكتشفة -كوري


  ٢.٦ إلى العدد ذلك عّدلوا أنهم إال المتوسط في ٢.٥ قدروه النيوترونات من
 .بعد فيما انشطار لكل المتوسط في نيوترونات


 نتائج إلي باإلضافة وفريتش مايتنر نتائج بأمريكا زيالرد وزميله أينشتاين عرف ولما
 بتوجيه وزيالرد أينشتاين قام لالنشطار المصاحبة النيوترونات عن الفرنسية المجموعة


 الخطيرة العلمية النتائج بتلك يعرفوه روزفيلت أنذاك األمريكي الرئيس إلى خطابا
 يكون ذرية قنبلة لصنع المعلومات تلك باستغالل األلمان سعي إمكانية من والتحذير


 على األلمان بهجوم أوروبا في بدأت قد الحرب وأن خصوصا ، فظيعا مفعوال لها
 . ١٩٣٩ يناير في األمريكي الرئيس إلى وزيالد أينشتاين خطاب ووصل .بولندا
 فيرمي إنريكو قام حيث ، النووية األبحاث بتشجيع البدء في األمريكية الحكومة قامت
 مكونة )atomic pile( ذرية كومة أول ببناء أنذاك شيكاغو جامعة في يعمل وكان
 فوق بعضها اليورانيوم من طبقات صف إلى عمد حيث ، والجرافيت اليورانيوم من


 انطالق سرعة من لتهدئ الجرافيت من أخرى طبقات تتخللها بحيث بعض
 الحالة إلى الذرية الكومة توصيل في ونجح .اليورانيوم ذرات تنقسم عندما النيوترونات


 لعصر »األكاديمي« باألحرى أو الحقيقي المولد هو ١٩٤٢ ديسمبر ٢ في الحرجة
 .طاقتها على العلماء وسيطرة الذرة
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 يدل .أثقل نواة إلعطاء الخفيفة النوى من اثنتين انصهار هو النووي اإللتحام
 الخفيفة النوى من اثنتين التحام أن على الكتلي بالعدد النووي اإلرتباط طاقة تعلق


 لنأخذ .هائلة طاقة تحرير إلى ويؤدي  A=56 الـ دون كتلي بعدد نواة إلعطاء
 :التفاعل المثال سبيل على


   Nuclear Fusion  النووي اإللتحام -


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 فالنوى هامة، عوامل بعدة النووي اإلنشطار على النووي اإللتحام يمتاز
 نواتج تكون ما عادة و عليها، الحصول السهل ومن بكثرة متوفرة الخفيفة


 في كما مشعة ثقيلة ليست و مستقرة خفيفة نوى االلتحام تفاعالت
 صهر أن هي و هامة، سلبية ميزة أيضاً  هناك لكن و .النووي اإلنشطار


 .النوى بين التنافرية كولون قوة على التغلب يتطلب الخفيفة النوى
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 ويكون .المتسلسل االنشطاري التفاعل فيه يجري الذي الجهاز هو النووي المفاعل
 عاكسة بمادة ومحاط والمهدئ المنشطرة المادة أو باليورانيوم مملوء عادة


   .للنيترونات


النوويالمفاعل   
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 استطاعة فترتفع المنشطرة النوى عدد زيادة إلى المتسلسل التفاعل يؤدي
  أن المطلوب، الحد المفاعل استطاعة تبلغ عندما الواجب، ومن .المفاعل
 إنقاص يجب ولهذا .ذاتياً  مستقر إلى متزايد من المتسلسل التفاعل يتحول
 المعامل قيمة إنقاص ويتم .الواحد يساوي حتى k التضاعف معامل قيمة
k يمكن كما .للنيترونات ماصة كمادة البور أو الكادميوم قضيب بإدخال 
 من اقل k العامل قيمة كانت إذا المفاعل إيقاف على المواد هذه تعمل أن


   .الواحد
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 :المبرد نوع حسب النووية المفاعالت تصنيف يتم
 . )المضغوط والماء الغالي الماء( الخفيف الماء مفاعالت-
 .مهدئ إلى تحتاج وال كمبرد الصوديوم تستعمل التي السريعة المفاعالت -
  .بالغرافيت وُتهدأ بالغاز تبرد التي العالية الحرارة مفاعالت -
 .كمهدئ الثقيل والماء الطبيعي اليورانيوم وتستخدم الكندية المفاعالت -


 ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱٦ – ۱۲: العراقية الجمهورية  –المؤتمر العربي العاشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اربيل 
 







 : الخدمة نوع حسب النووية المفاعالت تصنيف يمكن كما


 مفاعالت طاقة 
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 في وتعمل الطاقة مفاعالت من أبسط البحوث مفاعالت تكون وعادة
 %۲۰( التخصيب عالي اليورانيوم من أقل ووقود حرارة درجات


 تستخدم القديمة البحثية المفاعالت من بعضاً  أن علماً  ،)U-235 من
 عاكس إلى تحتاج البحث مفاعالت ومعظم .  U-235 من ۹۳%
 قلب من النترونات فقدان لتخفيض البيريليوم أو الجرافيت من


 المواد واختبار والتدريب للبحث البحث مفاعالت وتستخدم .المفاعل
 .والصناعي الطبي االستخدام أجل من المشعة النظائر إنتاج أو


 كمصدر دولة ٥٦ في تعمل المفاعالت هذه من ۲۸۳ ويوجد
 .العلمي البحث أجل من للنترونات


 مفاعالت أبحاث
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 توزع مفاعالت البحوث حسب طاقتها
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 :وهي بحثية مفاعالت تملك عربية دول خمسة وهناك
   أرجنتيني، ٢٢ MW و روسي  ٢ MW  مفاعل :مصر


  صيني، ١٥ MW و أرجنتيني ١ MW مفاعل :الجزائر
  روسي، ١٠ MW مفاعل :ليبيا


   ،تريغا -أمريكي ٢ MW :المغرب
   .)منسر( صيني ٣٠ KW :سوريا







 على مطور وهو .االستطاعة مخفضة المفاعالت من منسر مفاعل
 قلب ويتألف "Tank-in-Pool"الحوض ضمن الوعاء نمط أساس


  عالية واأللمنيوم اليورانيوم خليطة من قضيباً  ٣٤٧ من المفاعل
  حوالي ٢٣٥ اليورانيوم إغناء نسبة تبلغ حيث .االغناء


 حلقات ١٠ في المفاعل قلب ضمن الوقود قضبان تتوزع  .%٩٠
  من المصنوع الوحيد التحكم قضيب يتوضع بحيث مركزية،


 وآخر جانبي عاكس بالوقود يحيط كما .القلب مركز في الكادميوم
 العادي بالماء المفاعل قلب ويبرَّد .البريليوم من مصنوعين سفلي
 .للنترونات كمهدئ ذاته الوقت في يستخدم الذي الشوارد منزوع


  بالتنشيط التحليل ألغراض رئيس بشكل منسر مفاعل يستخدم
 مجال في األساسية التجارب ببعض والقيام للتدريب إضافة النتروني


  . النووية والهندسة المفاعالت فيزياء
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 منسرمفاعل  
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 رئيسية مجموعات ثالثة إلى تنقسم النيترونات من تياراً  ينتج المفاعل أن نجد وهكذا
 على تعتمد النيترونات تخوضها التي التفاعالت الن وذلك الحركية، لطاقتها وفقاً 


 .كبير بشكل طاقتها


  عن طاقتها تقل التي النيترونات المجموعة هذه وتشمل :الحرارية النيترونات -
eV ال الكادميوم من صفيحة في بسهولة الحرارية النيترونات تمتص . ٠.٠٥ 


 المتصاص واسعة مقطع بمساحة يتمتع الكادميوم الن واحد، مليمتر سمكها يتعدى
 للمجال الطاقي التوزع دراسة في الطريقة هي وتساعد الحرارية النيترونات
 إلى وتحولها المعادن بعض تنشيط الحرارية النيترونات تستطيع كما .النيتروني
 .مشعة عناصر
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 تزيد التي النيترونات المجموعة هذه تشمل :الطاقة متوسطة النيترونات-
 من المجموعة هذه تستخدم . ١٠ keVعن وتقل ٠.٥ eV على طاقتها


 .المشعة النظائر إنتاج تفاعالت في النيترونات
 
  على طاقتها تزيد التي النيترونات المجموعة هذه تشمل :السريعة النيترونات-


keV بين التفاعالت من السائد النوع فان الطاقة من المدى هذا ضمن  .١٠ 
 المادة ذرة نواة ارتداد عنها ينتج والتي المرن التصادم هو والمادة النيترونات
 .الخفيفة المواد في غالباً  يحدث وهذا لإلشعاع المعرضة
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 تطبيقات استخدام مفاعالت البحوث
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 استخدام تطبيقات إحدى النيتروني بالتنشيط التحليل تقانة تعتبر
 على تعمل التي الحرارية النيترونات تستخدم حيث .البحوث مفاعالت


 التهيج طاقة تفقد )نظير( مهيجة نوى إلى وتحويلها النوى تنشيط
 وبالتالي تسجيلها على اإلشعاعية الكواشف تعمل غاما، أشعة مصدرة
 المراد األساسية المادة من المتشكل النظير وتركيز نوعية معرفة
 .تحليلها


 التحليل بالتنشيط النيتروني -۱
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 األثر عناصر تركز دراسة في هاما دوراً  النيتروني بالتنشيط التحليل يلعب
  وعلم اآلثار وعلم ةوالصناعي ةوالزراعي ةوالبيئي الطبية االتطبيقات في


   .الجرائم


 : وهي الحي الكائن في أساسية عناصر التالية العناصر تعتبر


Na, Cl, Ca, As, Co, Cu, Cr, F, Fe, I, K, Mg, Mn, Mo, 
Ni, Se, Si, Sn, V, Zn.  


 على سمي آثر ذات تعتبر Cd, Hg, Pb التالية العناصر أن غير
  أن يجب فانه جدًا، صغير العناصر هذه تركيز أن وبما . العامة الصحة


 درجة وذات انتقائية تركيزها، في تغير أي لمعرفة التحليل، طريقة تكون
 فعالة طريقة النيتروني بالتنشيط التحليل يجعل مما ،الوثوقية من عالية


  . ومجدية
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 التطبيقات الطبية والحيوية -١
  الدم والنسجتحليل -


يعتبر تحليل الدم والنسج مهما لعالقته بعدم انتظام العمل في الجسم 
 .بهاوالكشف عن العلة المصاب 


 الشعر واألظافر-


  .Se, Hg لتحليل بعض العناصر المسببة للسرطان مثل


 البيئيةالتطبيقات  -٢
 ملوثات الهواء-


 لمعرفة الملوثات المحملة على العوالق الهوائية وملوثات المياه واألنهار


 النباتات إلى الري ومياه التربة من العامة الصحة ملوثات أو الثقلية العناصر انتقال لمعرفة


 التطبيقات الزراعية -۳
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  التربة تحليل  -۱


 .وتراكيزها الدوري الجدول عناصر من التربة محتوى لتحديد


 الرسوبيات  -۲


  السوية ذات المشعة النفايات دفن برنامج من جزءاً  الرسوبيات تحليل يعتبر
 ان وجد فقد .االنهار من القريبة أو البحرية االعماق في العالية االشعاعية


 االشعاعي التسرب عن ناتجة البحر اعماق في قياسها تم عنصر ۳٥ هناك
 االعماق في المدفونة للنفايات


 الصخور -۳


 جولوجية مكامن الصخور اعتبار في االساس النه هاماً  التحليل ويعتبر
 .)مناجم( العناصر لبعض


 الفلزات -٤


 وتركيزها فلزاتها في المعادن عن التنقيب عملية


 التطبيقات الجيولوجية -٤
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 المواد الصيدالنية -۱


 و \أو اليسير القدر على تحتوي ان يجب التي المواد من الصيدالنية المواد
 اخذنا وأذ .االنسان صحة على ضارة تعتبر التي العناصر من جداً  قليلة بكمية


 الكيميائية بالطرق عنها الكشف المراد العناصر من الكبير العدد بالحسبان
 طريقة واسهل انظف يعتبر النيتروني بالتنشيط التحليل ان لعرفنا العادية
 .والتحليل للكشف


 والخالئط المعادن  -۲


 والزجاجيات الناقلة نصف المواد  -۳


 والغضار السيراميك -٤


 التطبيقات الصناعية -٥
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 وأعظمها الحديث العلم اكتشافات أبرز من المشعة النظائر ُتعد
 .الحياة مجاالت كافة في تطبيقا وأكثرها


 إنتاج النظائر المشعة -۲
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 نظيرالكربون المشع الكربون الطبيعي


 تماثل وبالتالي اإللكترونية الطبقات تماثل يعني الكيميائية الخصائص تماثل إن
 الكتلة المختلفة الذرات بأنها Isotopes النظائر تعرف هذا وعلى .النوى شحنات


  أي )المكان نفس( باليونانية تعني )Isotope(نظير وكلمة .الشحنة والمتماثلة
 الكيميائي العنصر إلى وتنتمي ،)Z( البروتونات من نفسه العدد تضم التي النكليدات


 حاالت عدة وجود أي .)N( النترونات من مختلفة أعداد على تحتوي ولكن نفسه،
 العدد في ومختلفة )Z( الذري العدد في متساوية الواحد الكيميائي للعنصر فيزيائية
   C-14 مثل )A( الكتلي
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 الذرات بعض حركة وتعقب األثر اقتفاء هو المشعة النظائر تطبيقات وأهم
 وتشتمل والنباتية، الحيوانية الحية الكائنات وفي والسوائل الغازات في ومسارها


 عيشه وتحسين اإلنسان حياة مباشرة تمس ومختلفة عديدة مجاالت الحاالت هذه
 .الناجعة الصحية المعالجة وفي والغذاء الماء وتوفير التلوث، من سليمة بيئة في
 من متكون بسيط جهاز بوساطة المشعة النظائر عن الكشف جرى البداية في


 المادة أثر اقتفاء في المكشاف هذا استعمال في فكر من وأول ذهب، وريقات
 طالباً  كان عندما ١٩٤٣ عام نوبل جائزة على الحاصل  )هيفزي( هو المشعة
 أيام منذ مطبوخاً  طعاماً  يتناول كان فقد ،١٩١١ عام مانشستر في ومعيداً 


 حالته مع لتناسبه يسكنه كان الذي المتواضع المنزل ربة له تقدمه وأسابيع،
 كان فما قدمه، إثبات على دليل لديه يكن ولم منه، وتكدر فيه، فتشكك المادية،


 له قدَّمت أيام وبعد ،العشاء من المتبقي الطعام في مشعة مادة وضع أن إال منه
 انفراج حاالً  فشاهد البسيط، اإلشعاع مكشاف منه فقرَّب نفسه، الطعام الجارة


 أعماله وعدَّت التجربة، هذه من مرماه المنزل ربة تدرك ولم الذهب، وريقات
 .منزلها مغادرة منه وطلبت السحر، من ضرباً 
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  :المشعة النظائر استخدامات بعض يلي وفيما
 
 البيئة ملوثات عن للكشف المشعة النظائر استعملت :البيئة مجال في -


 بها مسموح غير بكمية الشرب مياه تتأثر ال حتى المستمرة ومراقبتها وتحليلها
 الفضالت من أو الحشرات مبيدات من أو األسمدة من المتسربة النترات من


 معالجة وفي المجاري مياه تطهير في األشعة استعمال إلى إضافة السائلة،
 .الصناعة فضالت


 
 اختصاصات مختلف في المشعة النظائر استعملت :الطب مجال في -


 األدوات تعقيم وفي والمعالجة، والتصوير،  التشخيص، مثل الطب
 أشعة أو باليود السرطان لمرض الدقيقة المعالجة إلى باإلضافة والضمادات


 .الورم مكان حسب الكوبالت نظير عن الصادرة غاما
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 الزراعي اإلنتاج لتحسين المشعة النظائر استعملت :والزراعة الغذاء مجال في -
 في ثالثة أو محصولين تعطي أصناف وإلنتاج الالزمة، األسمدة كمية تحديد خالل من


 مراقبة في استعملت وكذلك للعدوى، والناقلة الضارة الحشرات مكافحة وفي العام،
 في والزيادة الوالدات، بين المدة بتقصير الحيوانات تكاثر في تتحكم التي الهرمونات


 لحوم، فواكه، حبوب،) األغذية تعقيم في استعمالها إلى إضافة نوعيتها، وتحسين عددها
 الضارة الحشرات مكافحة في أما .طويلة لمدة والتلف والتعفن التفكك من وحفظها )سمك


 أمكن فقد والبعوض، ،تسي - تسي  ذبابة مثل العدوى تنقل والتي الزراعي، باإلنتاج
 الكيميائية، المبيدات من أحسن المكافحة هذه في هامة نتائج تعطي أن المشعة للنظائر


 تترك أنها إلى إضافة للمقاومة، المكتسبة الحشرات بعض على تؤثر ال أصبحت التي
 تترك أنها إلى إضافة للمقاومة، المكتسبة الحشرات بعض على على وخطيرة سامة أثاراً 
 استعمال منع درجة إلى للبيئة تلوثاً  وتحدث اإلنسان، جسم على وخطيرة سامة أثاراً 


 .الكيميائية المواد هذه بعض
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 السطحي السيالن قياس في المشعة النظائر استعملت :المياه مجال في-
 تسرب قياس وفي واألنهار، األودية جريان معرفة وفي والثلوج، األمطار لمياه
 مصدرها بتحديد الجوفية المياه دراسة في وكذلك والبحيرات، السدود من الماء


 المائية األحواض بين االتصال معرفة وفي واتجاهها، جريانها وسرعة وعمرها
 الحاالت من حالة كل إلى قادمة مقاالت في نعود سوف .ترشحها وقابلية
 .والتحليل بالتفصيل السابقة


 
 الالإتالفية االختبارات في المشعة النظائر استعملت :الصناعة مجال في-


 غاما اشعاع استخدم كما .واألنابيب الخزانات من والماء النفط تسرب لقياس
 المفاعالت في التبريد وأنابيب المعدنية القطع تصوير في النظائر عن الصادر
 . النفط نقل وأنابيب


 تحليل في المشعة النظائر استعملت :والتاريخ اآلثار علوم مجال في-
 صنعت التي للمادة الطبيعية المشعة النظائر قياس طريق عن االثرية القطع
 عمر ومعرفة المشعة النظير تركيز قياس طريق عن عمرها تحديد وفي منها


 .له النصف
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لورانس  العالم اخترعكما يتم إنتاج النظائر المشعة بالمسرعات، حيث 
  1934المشعة عام النيوكليدات وبدأ بإنتاج1932  السيكلترون







 أو النقية صورتها في المريض على مباشرة المشعة النظائر استخدام فيها يتم
 الطبية التطبيقات تقسيم ويمكن .المشعة بالصيدالنيات يعرف دوائي شكل في


 .الطبي والعالج الطبي التشخيص قسمين، إلى المباشرة
   :الطبي التشخيص


 المواد من جدا صغيرة كميات بإدخال التشخيص يتم النووي الطب في
 أو بالبلع الجسم داخل إلى -مشعة صيدالنيات أو نظائر- إشعاعيا النشطة
 حول ودقيقة حاسمة معلومة يعطي منها الصادر اإلشعاع أن حيث الحقن،


 شاملة تكون عليها الحصول يتم التي المعلومة .المرض أو السرطان نوع
 تركيب فقط وليس العضو تصف ألنها األخرى التصويرية الطرق من أكثر


 من العديد تشخيص يمكن إشعاعيا النشطة المواد وباستخدام .العضو
 .مبكرا والسرطانات األمراض


   :الطبي العالج
 بعالج فتتعلق المشعة والنظائر لإلشعاع األخرى المباشرة االستخدامات أما


  المشعة بالنظائر المطعمة األدوية طريق عن بالعالج أي الخطيرة، األمراض
   .المشعة بالصيدالنيات يسمى ما او


 التطبيقات المباشرة للنظائر المشعة في التطبيقات الطبية











 عملية في طبيا يستخدم لكي المشع بالنظير شروط توفر يجب
 :هي الشروط وهذه التشخيص،


 ما وتكون وأحادية نقية المشع للنظير غاما أشعة طاقة تكون أن يجب * 
   .فولت إلكترون كيلو ٢٥٠-١٠٠ بين
 بإجراء تسمح قصيرة المشع النظير عمر نصف فترة تكون أن يجب *


 سالمة تضمن الوقت نفس وفي النتائج على والحصول التصوير
   .المريض


 صورة العطاء عالية الخلفية إلى الهدف نسبة تكون أن يجب *
   .واضحة تشخيصية


 للمريض إعطاؤه يمكن أي كيميائيا فعاال المشع النظير يكون أن يجب *
   .تشخيصه المراد العضو في التركيز من يمكنه كيميائي شكل في
   .ومعقدا مكلفا المشع النظير إنتاج يكون ال أن يجب *
 بسيطة المشع النظير جودة رقابة اختبارات إجراء عملية تكون أن يجب *


  .معقدة وغير







 غير الطبية التطبيقات من العالج عن مختلف بمفهوم غاما ألشعة القاتل التأثير يعتبر
 بتشعيعها تعقيمها يمكن الطبية المنتجات من العديد أن حيث المشعة، للنظائر المباشرة


 الكائنات بعض إضعاف يسبب أخرى بطريقة اإلشعاع .خاص تصميم ذي مكان في
 فعالة لقاحات إنتاج يمكن الخاصية وبهذه الطفيليات، خاصة للمرض المسببة المجهرية


   .األحيان بعض في القاتلة أو للمرض المسببة الطفيليات غزو ضد
 يمكن حتى المرض مسببات من لتعقيمها باإلشعاع المجاري مياه عالج يمكن أيضا


   .للري االستعمال آمنة مياه على الحصول


 التطبيقات غير المباشرة للنظائر المشعة







  :باآلتي التعقيم طرق باقي عن غاما بأشعة الطبي التعقيم طريقة تتميز
 العالية لقدرتها نتيجة تعقيمها المراد العينة أجزاء كل إلى غاما أشعة وصول سهولة *


   .االختراق على
 الحساسة المواد تعقيم يمكن ولذلك الحرارة درجة في ارتفاعا غاما أشعة تسبب ال *


   .الحيوية والمستحضرات الحية واألنسجة اللدائن مثل للحرارة
 العالي النشاط ذات بالغازات مقارنة نسبيا منخفضا يكون غاما ألشعة الكيميائي النشاط *


  أكسيد غاز مثل المريض حياة على خطرا تشكل سامة بقايا تترك أن يمكن والتي
   .اإليثيلين


 تأثير إيقاف إمكانية مع تعقيمها، المراد العينة لكل آني غاما ألشعة اإلشعاعي التأثير *
   .المرغوبة اللحظة عند اإلشعاع


 المراد المواد تعبئة بعد يجرى ألنه آمانا واألكثر األرخص غاما بأشعة التعقيم يعتبر *
   .تعقيمها







 من المزارع حيوانات لوقاية مشععة لقاحات تطوير تم البيطري، الطب في
 عدة من الماشية وقاية مألوفا وصار باإلنتاج، تضر التي السارية األمراض
 الذي الديداني الشعبي االلتهاب مثل اللقاحات تلك باستعمال طفيلية أمراض
 األمراض على للسيطرة كبيرة إمكانية اللقاحات ولهذه .واألغنام األبقار يصيب
 على الحصول بسهولة يمكن حيث العالم، دول من كبير عدد في المنتشرة
 كما اللقاح، إلنتاج الالزم والتحصين اإلصابة عند الطفيليات من كبيرة كميات
 من بجرعتين الملقحة والحمالن العجول تقاوم .الزمن من لمدة تخزينها يمكن
   .الحقلية الظروف في الدائمة للعدوى تعرضها عند الكبير التحدي اللقاح


 لقاح على الحصول منها يأمل طريقة مؤخرا وجدت فقد البشري، الطب في أما
 طفيليات تجعل قليلة بكميات مشععة لقاحات إنتاج تم وقد ،المالريا ضد


  الحامل البعوض بتعريض وذلك الجرثومي الطور في فعالة غير المالريا
 يلدغ بأن اإلشعاع من ينجو الذي للبعوض السماح ثم غاما ألشعة للمالريا


 التكاثر على قدرتها عدم من بالرغم التي العاجزة الجراثيم إليهم ناقال متطوعين
   .المناعة توليد على دفاعهم تحريض يمكنها أنه إال


 


 واالوبئةدور النظائر المشعة في الحد من األمراض 
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حساب التراكيز والجرع االشعاعية المتراكمة لغاز 
 باستخدام تقنية كواشف االثر النووي  222Rnالرادون


 )تربة وهواء ( للحالة الصلبة في كل من نماذج البيئة 
   لمنطقتي بغداد وواسط  وتقدير المخاطر  الصحية الناتجة 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


يتحلل بانبعاث جسيمات ألفا المشحونة إلى نواتج  ومشع عديم اللون والطعم والرائحة   الرادون غاز 
ويعد من مصادر اإلشعاع )  Pb۲۱٤  ,  Po۲۱۸  ,   Bi۲۱٤   (صلبه تسمي ببنات الرادون  


وينفرد بكونه المعدن الوحيد الذي .  ۲۳۸ –الذري الطبيعي ، الذي يتولد في سلسلة تحلل اليورانيوم 
.  وهو أثقل من الهواء بسبعة أضعاف ويوجد في كل مكان وفي جميع األوقات.  يوجد في حالة غازية


وقد تم أكتشافه في أوائل هذا القرن ، وكان يعتقد أنه آمن ، بل ونافع ، وذلك حتى وقت قريب ال يتجاوز 
ولكن تبين أنه ومشتقاته يشكل حوالي نصف الجرعة اإلشعاعية  التي . الثالثة عقود من الزمان 


 . يتعرض لها عموم الناس من المصادر الطبيعية مجتمعه
 
 







  
المصدر الرئيسي للرادون في الجو هو تربة األرض وصخورها القريبه من السطح ، 


%  ۸۰ما نسبته  ۲۳۸حيث يشكل الرادون المتولد نتيجة التحلل اإلشعاعي لليورانيوم 
.على األقل من غاز الرادون   


   والمصدر الثاني في األهمية هو الرادون المذاب في المياه الجوفية.
   


  أما المصدر الثالث لهذا الغاز فيتمثل في مواد البناء المستخدمة في المساكن التي 
لذا فهو يختلف  ه ،تطلق غاز الرادون نتيجة التحلل اإلشعاعي للراديوم الذي تحتوي


  .بشكل كبير من منطقة إلى أخرى


نبعث من جدران الغرف الغازالذي يلكن االماكن المغلقة تساعد على احتباس هذا 
كيز فيه الى مستويات عالية اوارضيات المنازل، وبالتالي فمن الممكن ان تصل التر


غير مقبولة، هذا ويساهم انعدام او سوء التهوية في االماكن المغلقة في زيادة تركيز هذا 
 الغاز بالمقارنة مع الهواء الطلق







  


إن مخاطر الرادون التنشأ بشكل رئيسي عن نفس الغاز بل تكمن في النظائر غير الغازية 
التي تنشأ عند تفككه اإلشعاعي وتدعى بالوالئد التي هي مشعة أيضاً ولكنها تختلف عن 


إن الخطر . غاز الرادون كونها ذرات لعناصر ثقيلة تلتصق بسرعة بكل ما تالمسه 
الصحي الرئيسي ينجم من استنشاق والئد الرادون أو جزئيات الهباء التي تحمل هذه 


ومع ذلك فإن المشكلة يمكن تسميتها بمشكلة الرادون ألن . الوالئد ومن ثم تستقر في الرئة 
وعندما يتنفسها اإلنسان فإنها تلتصق . الوالئد ال توجد في البيئة إال حيث يوجد الرادون 


بجدار الرئتين، وتقوم بدورها بالتحلل إلى عناصر أخرى، وأثناء هذا التحلل تشع  أشعة 
ألفا   التي تسبب تأين الخاليا الحية، وهو ما يؤدي إلى اتالفها نتيجة تدمير الحامض 


 .، ويكون الخطوة األولى التي تؤدي إلى سرطان الرئة(DNA) النووي لهذه الخاليا







  


متوسط الجرعات السنوية الناتجة عن اإلشعاع الطبيعي، الحظ ضخامة دور 
 .الرادون في الجرعة الكلية







الهواء القريب  - القشرة األرضيةتقدير مخاطر االشعاع الطبيعي لمكونات البيئة مثل 
الحد من خطورة نواتج التحلل اإلشعاعي لغاز الرادون وتحديد و من سطح األرض 


   داخل  وخارج االبنية,مصادره
   
         
وقد تم .  في الدراسات البيئية استخدام في هذه الدراسة تقنية كواشف االثر النووي 


من   لما يتميز به هذا الكاشف   وذلك (CR-39)  نوع  الكاشف  التركيز على
  . ميزات وتحمله للظروف المناخية







من مناطق سكنية ومؤسسات  حكومية   ( وواسط   عينات التربة من مدينة  بغدادتم جمع    
في المختبر لمدة شهر وذلك لغرض عملية  التوازن و تركت العينات بعد جمعها ) مختلفة  


ثم بعد ذلك جففت بواسطة فرن كهربائي ونظفت من الشوائب وطحنت و نخلت .  االشعاعي
كذلك تم تحضير مجموعة من كواشف االثر النووي باالبعاد .بواسطة منخل خاص 


والقياسات المطلوبة ثم زرعة باالماكن المحددة للدراسة ولمدة شهر وذلك لغرض قياس 
. تراكيز غاز الرادون في الهواء   


في مدينتي تمت اإلستعانة بإدارات التعليم  وإدارات الشئون الصحية والدور السكنية  وقد.
 .  بغداد وواسط في زراعة الكواشف ومن ثم جمعها 


سم و  ۷(ووضعت داخل علبة من البالستك بطول )  غم  ۱۰( اخذت عينات التربة بوزن  
,  في اسفل غطاء العلبة من الداخل  (CR-39 )ثم ثبت  كاشف االثر النووي ) سم  ٥قطر 


كذلك تمت زراعة عدد من ).زمن التعرض ( وتركت العينات مع الكاشف لمدة شهر 
الكواشف داخل الدور والمؤسسات الحكومية بعد تحضيرها  باالبعاد والقياسات المطلوبة 


 .ولمدة شهر 







كما تبدو على الكواشف البالستيكية ) مكبرة(آثار جسيمات ألفا ): ۲(شكل
  بعد المعالجة الكيميائية لهذه الكواشف







حيث وجدت تراكيزغاز , ,بينت نتائج الدراسة االتي وكما موضح في الجداول 
 الرادون في جميع المناطق المدروسة   ولكن بنسب متفاوتة 


 
في الهواء     (222Rn)يبين نتائج القياس لتراكيز غاز الرادون)  ۱(جدول 


لمناطق متفرقة من  مدينة الكوت وقد وجد اعلى تركيز في مركز صحي طيبة 
مع جرعة تعرض  )  Bq/m3) 192.24غرفة التصوير االشعاعي وكان   –


  )72.67 x 10-8   Sv. ( 







 كثافة االثار عدد االثار المنطقة ت
x 10+4 (No.of  tracks 


/mm2) 


 التراكيز
(Bq/m3) 


 الجرعةاالشعاعية
x 10-8 (Sv) 


 29.25 77.13  9.256 65 غرفة المدرسات -ثانوية ذات النطاقين    1
 33.80   89.49    11.820 83 غرفة المديرة 


 27.79   73.57     8.829  62 قاعة دراسية


 24.22   64.08   7.691 54  مدرسة شيب االبتدائية غرفة المعلمات   2
  


 25.12   66.45   7.975 56 )ب ( صف االول شعبة  
    


غرفة االستشارية  -مستشفى الزهراء العام   3
 لالطفال


   61 8.686   72.39  27.36 
   


 x- Ray 88  12.532   104.433 39.48   غرفة االشعة الملونة  


غرفة التصوير  –مركز صحي طيبة  4
 x- Rayاالشعاعي


162 23.069    192.239 72.67  
   


 27.36  72.386   8.686 61 غرفة التلقيح
    


  50.17 132.906   15.949    112 قاعة حوراء -حضانة االجيال لالطفال  5
   


 65.15 146.685 26.721 145 غرفة االدارة
  


 44.41    117.48   14.098   99 غرفة النوم


  الكوت –واسط   في مناطق متفرقة من محافظة  قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء)  ۱(جدول 







في التربة  لمناطق متفرقة من  مدينة الكوت وقد وجد اعلى تركيز في مركز صحي    (222Rn)يبين نتائج القياس لتراكيز غاز الرادون)  ۲(جدول 
 )   x 10-8   Sv 136.11(مع جرعة تعرض )  Bq/m3)  360.07الحديقة وكان   –طيبة 


 كثافة االثار عدد االثار المنطقة ت
x 10+4 (No.of  tracks /mm2) 


 التراكيز
(Bq/m3) 


 الجرعة االشعاعية
x 10-8 (Sv) 


 –حضانة االجيال لالطفال      ١
  الباب الرئيسي


52  47.17 148.60 56.17  
   


  79.94   211.47 67.12 74  غرفة االدارة
  92.90  245.76   78.01 86  الحديقة الوسطية 


  65.89  174.32  55.33  61  ثانوية ذات النطاقين  ٢


 79.94 211.47  67.12 74  مقابل قاعة دراسية  
 74.53  197.18  62.59 69 المدخل الرئيسي 


 59.41 157.17 49.89  55 الحديقة  -مدرسة شيب االبتدائية  ٣


 60.44  160.03  50.79 56 المدخل الرئيسي


  71.29  188.61 59.86  66 مستشفى الزهراء العام ٤


 96.14  254.33  80.73 89 السيطرة الخارجية 


 98.30  260.05 82.54  91 كراج السيارات  


ــــــة العامــــــة لمحافظــــــة  ــــــة التربي مديري
 الكراج -واسط 


35 31.75  100.02  37.81 
   


الجهــــــــــة  –مركــــــــــز صــــــــــحي طيبــــــــــة  ٥
 االمامية  للمدخل الرئيسي  


64  58.05 182.89  69.13 
  


 124.22  328.63 104.31  115 المدخل الرئيسي للبناية 


 136.11  360.07  114.29  126 الحديقة 







ف�ي اله�واء لفص�ل الص�يف داخ�ل وخ�ارج ال�دور الس�كنية     (222Rn)يبين نت�ائج القي�اس لتراكي�ز غ�از ال�رادون)  ۳(جدول 
)  Bq/m3)  166.13وك�ان   ۷۱-قطاع  –حيث وقد وجد اعلى تركيز في مدينة الصدر ,لمناطق متفرقة من  مدينة بغداد 


 .خارج البناية )   Bq/m3) 105.61داخل البناية و 


 التراكيز
(Bq/m3) 


 كثافة االثار
x 10+4 (No. of 
tracks /mm2) 


 ت المنطقة عدد االثار


 خارج البناية 1 2 1 2
(2) 


 داخل البناية
(1) 


–بغداد الجديدة  73 52 10.40 7.41 86.63 61.71
 ٧٢٥محلة


١ 


 -بغداد الجديدة  68 57 9.68 8.12 80.69 67.67
 منطقة النعيرية


٢ 


 -بغداد الجديدة  48 38 6.84 5.41 56.96 45.09
 نواب الضباط


٣ 


100.87 122.23 12.10
4 


 –مدينة الصدر  103 85 14.67
 ٧٠-قطاع 


٤ 


 –مدينة الصدر  140 89 19.94 12.67 166.13 105.61
 ٧١-قطاع 


٥ 







ف�ي الترب�ة  لمن�اطق متفرق�ة م�ن   االش�عاع  الجرع�ة (222Rn)يبين نتائج القياس لتراكيز غ�از ال�رادون)  ٤(جدول 
م�ع )  Bq/m3)  291.48وك�ان   ۷۱-قط�اع  –حيث وقد وجد اعلى تركيز  ايضا ف�ي مدين�ة الص�در ,مدينة بغداد


 ) .  x 10-8 Sv) )110.18جرعة تعرض 


 االشعاع  الجرعة
x10-8 (Sv) 


 التراكيز
(Bq/m3) 


 كثافة االثار
(No. of 


tracks /mm2 ) 


 ت المنطقة عدد االثار


محلة   –بغداد الجديدة   76 68.93 217.18  82.10
725       


١ 


 71.29 
  


 188.61  59.86 66 
  


منطقة  -بغداد الجديدة 
 النعيرية 


٢ 


62.65 
    


نواب  -بغداد الجديدة  58 52.61  165.75 
 الضباط


٣ 


 106.94 
    


 قطاع –مدينة الصدر  99   89.80 282.91 
70  


٤ 


 110.18 
  


قطاع   –مدينة الصدر  102  92.52 291.48 
71  


٥ 







 


وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع عينات التربة  المدروسة لمدينتي الكوت وبغداد  
حيث هذه , وان جميع القياسات تعتبر  ضمن الحدود المسموحة.ولكن بنسب متفاوتة 


 المناطق تعتبر من المناطق االمنه 
 


نالحظ الرادون في الهواء في بعض مناطق محافظة بغداد ،  غازبالنسبة لتحديد تراكيز
)  1.4(بنسبة  ان قيمة تركيز غاز الرادون داخل الدور والبنايات أعلى من قيمته خارجها


البنايات تكون كثافة الهواءعالية الن الدور و داخل حيث .وهذه نتيجة طبيعية   صيفا
البناية محكمة وهذا يساعد على استقرار الهواء داخلها وزيادة تركيزه نسبتا الى خارج 


     .  البناية حيث يكون الهواء غير مستقر 







 صغائكمشكراال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم







 فرشةتقييم عالئق المجترات المحتوية على 
 الدواجن باستخدام التقنيات التقليدية والنووية


 
)مصر –هيئة الطاقة الذرية (هشام صالح      -  
مصر –هيئة الطاقة الذرية (حافظ الفولى   -  
)مصر -جامعة عين شمس  –كلية الزراعة (محمد العشرى  -  
)مصر –جامعة الزقازيق  –كلية الزراعة (جمال عبد الرحمن  -  







اجراء تجارب هضم باستخدام كباش تامة النمو -۱  


 


 تجربة تغذية باستخدام نعاج خالل االسابيع االخيرة  -۲
.من الحمل وفترة الرضاعة  


 
 


 تجربة مخبريه لقياس تأثير استخدام فرشة دجاج  -۳
 التسمين على معدل بناء البروتين الميكروبى







Chemical composition of Broiler litter 


Constituent  % 
DM 
OM 
CP 
Ash 


88.39 
85.44 
23.02 
14.56 







The formulation of experimental diets and their chemical composition 


Ingredient Control diet BL diet Berseem 
Crushed yellow corn 
Cotton seed meal 
Broiler litter (BL) 
Soybean meal 
Wheat bran 
Common salt 
Mineral mixture 
Total 


74 
15 
- 
5 
5 


0.5 
0.5 
100 


66.5 
11 
14 
3.5 
4 


0.5 
0.5 
100 


Chemical composition (%on dry matter basis)  
OM 
Ash 
CP 
EE 
CF 
NFE 


96.5 
3.5 


14.2 
3.9 
9.9 


68.5 


93.8 
6.2 


14.1 
2.9 


10.2 
66.6 


87.0 
13.0 
20.2 
3.3 
24.0 
39.5 







Metabolism trial  


  Feeds offered daily  
0.5 kg CFM 
1.5 kg berseem 







Apparent digestibility and nutritive value for rations containing 


BL.  
Item Control diet BL diet 
apparent digestibility % 
DM 
OM 
CP 
CF 
EE 
NFE 


 
77.35a 
79.73a 
71.40a 
50.00a 
79.08a 
89.20a 


 
74.3b 
78.1a 
70.5a 
47.1a 
76.4a 
87.7a 


nutritive value 
SV 
TDN 
DCP 


 
70.48a 
78.63a 
11.40a 


 
66.20b 
74.40b 
11.20a 







Nitrogen utilization for rams fed diets 
containing either 0 or 14% BL.  


Item Control diet BL diet 


Nitrogen intake g/day  16.16  15.12  


Nitrogen excretion g/day  
       Fecal-N   
       Urinary-N 


 
4.62 
9.32 


 
4.43 
8.54 


Total N excretion  13.94 12.97 


Nitrogen balance g/day  +2.22 +2.15 


Nitrogen balance as % of N 
intake  


13.74 14.22 


Nitrogen balance as % of N 
absorbed  


19.24 20.11 







Feeding trial  
 Feeds offered daily 


 1-last 3 weeks of gestation and first two 
weeks of lactation 
(1.25 kg CFM +3 KG Berseem) 
 2- from the 3rd week of lactation 
(1.00 kg CFM +3 KG Berseem)  







Milk yield and performance of ewe groups fed either 


control or broiler litter containing diets.  
Item Control diet BL diet 
No. of ewes 
DMI as 
g/h/day 
g/kg LBW 
g/unit MBS 


6 
 


1346.9 
31.38 
80.32 


6 
 


1369.77 
30.90 
79.73 


Milk yield as  
g/h/day 
g/kg LBW 
g/unit MBS 


 
660.37 
15.39 
39.38 


 
740.58 
16.71 
43.11 


Feed efficiency as 
g DMI/ g milk yield 


 
2.04 


 
1.85 







The percentage of total solids and ash contents of milk 


produced from ewes  
Item Control 


diet 
BL diet 


Percentage of total solids  14.73 14.93 


Percentage of ash  
(as fresh weight basis)  


1.06 1.03 


Percentage of ash  
(as dry matter basis)  


7.34 6.96 


Total ash secreted in milk (g/ewe/day)  7.00 7.63 







Productive performance of lambs suckling from ewes 


fed rations containing different levels of BL.  
Item Control diet BL diet 
No. of lambs 6 7 
Birth weight (kg)  3.84 3.8 
Weaning weight (kg)  20.58 20.18 
Age at weaning (day)  87.7a 79.9b 
ADG (g)  191 206 
No. of kg weaned/kg LBW  0.48 0.53 
No. of kg feed/kg weaned  5.73 4.65 







Effect of feeding rations containing different levels of 


BL on some blood serum parameters of nursing ewes.  
Item Control diet BL diet 
T.P (g/dl)  6.77 6.05 
Albumin (g/dl)  3.37 3.27 
Globulin (g/dl)  3.40 2.79 
A/G ratio  0.99 1.17 
Urea (mg/dl)  43.55 49.25 
GPT (unit/ml)  23.38 19.76 
GOT (unit/ml)  67.58 72.99 







Microbial protein synthesis  







The formulation of experimental diets for in-vitro microbial protein 


synthesis and their chemical composition.  
Item Control diet BL diet 
Crushed yellow corn 85 73.8 
Broiler litter (BL) - 15 
Soybean meal 15 11.2 


Chemical composition 


DM % 88.0 89.0 


OM % 97.8 95.8 
CP % 14.7 14.7 
% of protein replaced by BL 0 19.2 


Calculated TDN 81.7 77.0 







Effect of rations supplemented with BL on 
in-vitro microbial protein synthesis.  


Item Control 
diet 


BL diet 


Bacterial pool size (mg.N)  5.83a  5.80a  


Bacterial total entry rate (mg N/d)  8.87a  5.87b  







CONCLUSION  


 The use of BL up to 14% of the dry matter 
of rations in feeding  


 pregnant or/and lactating ewes  
 did not affect both  


 reproductive nor productive performance 
ewes and their lambs.  
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    كمؤشر   CDKN1A لجين الجيني استخدام التعبير


 هالمؤينبيولوجي في كشف التعرض لألشعة 
 


Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor (CDKN1A) Gene 
Expression as  Biomarkers for Detection of Ionizing  


Radiation Exposure 
 


 عبدهللانصر فرحان  .دو         بد الصاحب كاظم عليع.د
 







Introduction  
*Biomarkers for Detection of Ionizing 
Radiation  exposure 
-Cytogenetic analysis: CA,MN,FISH 
-DNA analysis 
-Gene  expression 
-CDKN1A gene 


 







The aims of the study 
 
The aims of the present study to assess the effect 
of ionizing radiation on the expression of 
CDKN1A  gene  


And  
 Using the gene expression to the identification 
of possible candidate a biomarker for whole 
body radiation exposure 
 
 
 
 
 







Isolation of Total Genomic RNA was extracted using the RNA isolation kit or 
Trizol method  


                Estimation of RNA Concentration and  purity  


   


             Estimation of RNA Integrity 
 


Scheme of the Experiments of the Present Study 


Reverse Transcription from RNA to cDNA by using RT-PCR Kit 


Mice exposure to X-ray 
 Low dose:  5 cGy  (5 rad) 


High dose:  100 cGy  (100 rad) 
 


Specific primers Design using NCBI Blast  
 ).http://www.ncbi.nlm.nih.gov./blast( 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov./blast).





Pre-experiment for Q-PCR using SYBR Green & detection of DNA 
band by agarose gel electrophoresis 


 
 


Quantitative determination of gene expression by using SYBR Green 
Real-time quantitative PCR (qPCR) in BIO-RAD iQ5 type. 


 


Data Analysis statistics analyze PCR data using 
manufacturer’s PCR    software. 


 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tm    
(C)0 


Target 
size(bp)  


Primer sequence (5′–3′)  GeneSymbol  


56 162 Forward: AGGCACCATGTCCAATCC 
  Reverse: AGTCAAAGTTCCACCGTTCT  


CDKN1A 
 


60 100 Forward: CAGCCTTCCTTCTTGGGTAT                
Reverse:TGGCATAGAGGTCTTTACGG  


Housekeepi
ng gene (β-
actin) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


One  gene Primer was selected for the study which includes: 
p53- Regulated gene included:  
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (CDKN1A).  
. As well as Housekeeping gene (β-actin) which it was used as loading control. 
The Primers sequence was used for QPCR validation and additional expression 
profiling shown in table 
 







 Figure (1): Evolution of RNA integrity by1% agarose gel 
electrophoresis.  


 RNA integrity was evaluated by 1% agarose gel electrophoresis, the quality 
of total RNA was assayed by analyzing 28S, 18S and 5S rRNA bands are 
clearly visible, no extra fragments have been observed, and there have been 
no signs of genomic DNA contamination. 


 
 







Figure (2): RT- PCR detection of Housckeeping (β-actin) genes, 
the lanes1-16 represent partial blood samples, M: marker DNA 


ladder 2000 bp .Agarose   1.5% in1xTBE using 6V/cm for 30 min. 
(Partial samples). 


 







Figure (3): RT-PCR CDKN1A gene detection  by agarose gel 
electrophoresis  before QRT- PCR. the lanes 1-12 represent partial 
blood samples: marker DNA ladder 2000 bp . Agarose 1.5% 
in1xTBE using 6V/cm for30 min 


 
 
 
 
 
 


♦One band was visualized under UV-transilluminator at 
350 nm. 







 
 
 


       A                                                   B 







                          A                                                          B                   
Figure (5 A, B): QRT-PCR graphs showing the relative fold expression levels for 
CDKN1A gene in the blood of mice after 5 cGy (A) and 100 cGy (B)  of 
whole body x-ray irradiation.  
♦The expression of the CDKN1A gene was found to be down- regulated at 6 
hr in the blood of mice after 5 cGy and 100 cGy of whole body x-ray 
irradiation  
 







 
Table (2): Fold expression levels for CDKN1A gene in the blood of mice after 5  cGy and 


100 cGy of whole body X-ray irradiation. 


. 


High dose 100 cGy Low dose 5 cGy 
Exposure 
times for 
X-Rays 


Samples 
Ct SD Mean 


Ct 


fold 
expression 


SD 


fold 
expression 


Ct 
SD 


Mean 
Ct 


fold 
expression 


SD 


fold 
expression 


1.146 24.09 27.2 21.34 A 1.38 24.16 26.16 20.01 a 0 hr 


 
Blood 


1.17 21.69 1.15 1.16 *A 1.29 21.94 0.93 1.00 *a 6 hr 


0.80 23.70 0.52 1.00 *A 1.2 22.85 1.29 1.23 *a 48 hr 


0.35 20.04 4.19 8.96 *A 1.78 20.51 3.43 2.23 *a 10 days 







Conclusions 
   The use of quantitative Real-time QRT-PCR in the study of gene expression changes as a 


biomarker offers rapidity and sensitivity to be applied for the detection of exposure to ionizing 


radiation. Gene expression study is very important for assessing the effect of ionizing radiation 


in genomic damage. Although the CDKN1A genes are regulated by p53 in response to 


ionizing radiation, the present study has showed that the CDKN1A is  


down-regulation after 6 hours of mice exposure to low and high doses of x-ray. 


 لجين الجيني  التعبير مستوى في التغير استخدام إمكانية إلى الدراسة نتائج من نستدل


CDKN1A   ًالكائنات تعرض عن الكشف في استعماله يمكن مفيداً  بيولوجيا  مؤشرا 


-down)( منخفض تنظيمي مستوى الجين لهذا بان جدوو .المؤينة األشعة إلى الحية


regulation  
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 الضابطة   للمجموعة ADAنتائج فحص النوى الصغيرة و قياس فعالية أنزيم ) ۱(جدول رقم 
No. Volume activity of U/ml Total protein 


mg/ml 
Specific activity of U/mg Mn in bionucleated cell ×1000  


1 17.95 10.09 1.778 2.00 


2 05.63 09.59 0.592 3.00 


3 04.75 10.43 0.455 1.00 


4 03.87 05.66 0.681 3.00 


5 03.26 12.43 0.263 6.00 


6 10.03 05.17 1.940 4.00 
7 04.75 10.40 0.457 4.00 


8 06.82 07.53 0.905 4.00 


9 00.35 09.57 0.036 1.00 


10 11.21 11.21 0.188 1.00 


11 12.59 08.87 0.152 2.00 


12 33.56 09.13 0.373 1.00 


13 02.98 12.92 0.231 1.00 


14 22.35 08.80 0.252 3.00 


15 00.35 09.57 0.036 1.00 


16 01.46 06.23 0.235 3.00 


17 00.97 07.44 0.131 2.00 
18 01.495 09.230 0.162 3.00 


19 05.042 08.542 0.591 1.00 


20 01.324 06.932 0.191 1.00 


 







 )المتعرضين للتلوث اإلشعاعي في منطقة التويثه(لمجموعة االختبار  ADAنتائج فحص النوى الصغيرة و قياس فعالية أنزيم ) 2(جدول رقم 
No. Volume activity of 


U/ml 
Total protein 


mg/ml 
Specific activity of 


U/mg 
Mn in bionucleated 


cell×1000  
1 07.58 09.03 0.838 10.00 
2 66.94 10.97 6.097 08.00 
3 37.15 04.66 7.956 11.00 
4 14.18 09.28 1.528 02.00 
5 19.99 11.20 1.784 19.00 
6 40.32 12.76 3.164 10.00 
7 21.46 09.94 2.158 04.00 
8 22.34 08.80 2.538 03.00 
9 05.63 07.64 0.736 03.00 


10 17.95 11.47 1.565 02.00 
11 10.03 04.42 2.266 06.00 
12 11.79 03.64 3.234 04.00 
13 25.88 05.24 4.932 06.00 
14 02.11 05.87 0.359 11.00 
15 07.73 07.43 1.040 08.00 
16 22.35 09.55 2.341 03.00 
17 13.94 12.06 1.155 06.00 
18 00.01 09.90 0.103 02.00 
19 15.01 11.23 1.335 15.00 
20 04.45 08.70 0.663 08.00 
21 05.66 07.63 0.741 04.00 
22 12.37 22.55 0.548 05.00 
23 05.32 02.83 1.876 03.00 
24 32.92 06.81 4.777 06.00 
25 30.28 12.43 2.335 06.00 
26 27.35 02.41 11.34 05.00 
27 08.24 04.76 1.735 05.00 
28 24.11 05.46 4.411 04.00 
29 19.45 06.84 2.842 04.00 
30 27.25 07.50 3.633 01.00 
31 30.22 08.60 3.513 05.00 
32 18.75 06.53 2.860 08.00 
33 10.02 11.54 0.868 11.00 
34 14.43 05.57 2.591 08.00 
35 02.11 11.21 0.188 03.00 
36 07.24 08.67 0.835 10.00 
37 06.60 09.78 0.675 04.00 
38 00.89 03.82 0.234 47.00 
39 05.44 10.08 0.540 05.00 
40 10.96 15.25 0.719 48.00 
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5 ۲۱. ۳ ۰. ۷ ٦۰ ۲۹ ۱۱ ٤. ۹ ۱. ٥۱ 


6 ۱٦. ٤ ۰. ۲ ٥۰ ٤۰ ۱۰ ۸. ۱ ۱. ٥۹ 


7 ۲۲. ٥ ۱. ۳ ٤ ٤٦۰ ۱٤ ۸. ٦ ۱. ٦۸ 


8 ۲۰. ۷ ۰. ٥ ٦۳ ٤۰ ۰۷ ٤. ۱ ۱. ٥٤ 


9 ۱٥. ۸ ۰. ۳ ٥۰ ۳۹ ۱۱ ۷. ۹ ۱. ٥۹ 


10 ۲۷. ۹ ۱. ۰ ٦٥ ۲٦ ۰۹ ۹. ٤ ۱. ٤٤ 


11 ۲۱. ۳ ۰. ۸ ٥۲ ٤۱ ۰۷ ٥. ۱ ۱. ٥٥ 
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12 ۲۳. ۷ ۱. ۱ ۳٥ ٤۰ ۱٤ ۷. ۸ ۱. ۷٦ 


13 ۲۱. ۷ ۰. ٥ ٦۱ ۳۹ ۱۰ ۸. ٤ ۱. ٥۹ 


14 ۲۰. ۸ ۱. ٦ ٥۱ ۳٤ ۰٥ ۹. ۲ ۱. ٤٤ 


15 ۲۲. ۸ ۰. ٤ ٦۸ ٤۰ ۱۲ ۸. ۳ ۱. ٦٤ 


16 ۱۷. ٥ ۰. ۳ - - - - - 


17 ۲۱. ۰ ۰. ۸ ٦۰ ۳۱ ۰۹ ۸. ۱ ۱. ٤۹ 


18 ۲۷. ۹ ۱. ۰ ٦٥ ۲٦ ۰۹ ۹. ٤ ۱. ٤٤ 


19 ۲۳. ۱ ۱. ۲ ٥۲ ۳۸ ۱۰ ۸. ۷ ۱. ۸٥ 


20 ۲٥. ٤ ۰. ۹ ٤۲ ٥۰ ۰۸ ۹. ۱ ۱. ٦٦ 


21 ۲۱. ۱ ۰. ۷ ٦۱ ۳۰ ۰۹ ۸. ۳ ۱. ٤۸ 
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22 ۲۳. ۱ ۰. ۹ ۳۹ ٤۸ ۱۳ ۸. ٥ ۱. ٦۳ 


23 ۲۲. ٦ ۱. ۱ ٥۸ ۳۱ ۱۱ ۸. ۷ ۱. ٥۳ 


24 ۲۱. ٥ ۰. ۷ ٤۸ ٤۳ ۰۹ ۷. ۲ ۱. ٦۱ 


25 ۱۹. ۳ ۰. ٥ ۳۸ ٥۲ ۱۰ ۸. ۲ ۱. ۷۲ 


26 ۲۰. ٥ ۰. ۸ ٥۲ ٤۰ ۰۸ ۹. ۱ ۱. ٥٦ 


27 ۲۲. ۸ ۱. ۰ ٥۹ ۳٤ ۰۷ ٦. ٦ ۱. ٤۸ 


28 ۲۳ ۱ ۰ ٥٦ ٦ ۳٤ ۱۰ ۸ ۲ ۱ ٥۷ 
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Phosphorus - Zinc Interaction under 
Clover Grown On Sandy Soil Using Tracer 


Techniques 
التداخل بين الفوسفور والزنك تحت البرسيم النامي في 


 التربة الرملية باستخدام تقانة اقتفاء األثر
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and H. A. Abdel Aziz 
Atomic Energy Authority, Nuclear Research Center, Soil 


and Water Department, Abou-Zaabl, 13759, Egypt. 


Tenth Arab Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Republic of Iraq, 12-16 December 2010  







 Soil phosphorus occurs in organic and inorganic forms. 
The main problems of soil fertility with regard to 
phosphorus may be presented as follows: 


 a) The small content of available P presents in soils,  
 b) The low availability of soil P in general,   
 c) The marked "fixation" or "tight retention" of soluble 


P when added to soils. This includes the transformation 
of the added soluble P into insoluble forms of P.  


 Zinc deficiency in plants is believed to become a 
common cause for low crop yield, particularly with 
high application of fertilizer P in many soils.  


Introduction 







•There is a negative correlation between   
 CaCO3 and available Zn. 
Zn application increased soil Zn and P    
  availability.  
Also application of › 5 mg Zn kg-1 soil  
  decreased the uptake of P, and that high    
  application of one of the two elements: Zn   
  or P reduced of the other.  


 







OBJECTIVE 


The aim of this work was to 
study the P-Zn interaction 
in sandy soil and plant as 
affected by presence or 
absence of CaCO3.  







 Experiment: 
 A plastic pots of 1 kg capacity, 1 gm seeds per pot grown in 


sandy soil (cut after 45 days) 
 Plant: 
 Egyptian clover "Barseem" (Trifolium alexandrianum Giza 


1) 
  Treatments:  
 Sources of both elements were tracers P32 and Zn65 (were 


calculated using the trace counts techniques. 
 The 3 factors under study were: 
1)  P (0, 5, and 10 mg P kg-1 soil),  
2) Zn (0, 2.5, and 5 mg Zn kg-1 soil), 
3)  CaCO3 (0, 2.5, and 5 % CaCO3). 
 N (as Urea) kg-1 and 40 mg K (as K2SO4) kg-1  


 
 







 Fertilization: 
 All pots received N and K fertilizers; rates 


were 20 mg pot-1 


 Analysis: 
 Chemical analysis of soil and plant samples 


were carried out.  
 Soil and fertilizer P and Zn and fertilizer P32 


and Zn65 were calculated using the trace 
counts techniques. 


 All data were subjected to ANOVA analysis 
followed by Dunncan’s multiple range test. 







RESULTS 







 Dry matter yield : 
 There was an increase in yield as a result of P 


application, particularly in absence of CaCO3. The 
average increase was 9 to 13%.  


 There was no interaction between P and Zn; 
therefore, the same main pattern of response to P 
occurred whether or not there was Zn.  


 The same occurred concerning the pattern of 
response to Zn in absence or present of P. 


 Having CaCO3 present in the soil caused the yield to 
decrease significantly. This was particularly true at 
the first rate of CaCO3 addition causing a 25% 
decrease.  


 At the higher rate of CaCO3 addition, the decrease 
was slight (3% only) and not significant. 







Dry weights (g/pot) of Barseem as affected by P, Zn 
and CaCO3  addition to the sand soil 
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Portions of P-uptake that derived from fertilizer (Figure 2) 
 
1.Fertilizer P contributed from 14% to75% of the P-uptake by plants.  
2.Having more portions of the uptake coming from fertilizer origin with increased 
P fertilizer  
3.Amounts of fertilizer P included in the P-uptake were greater in the treatments 
receiving the high P dose as compared with those of the low P dose.  
4.Where neither CaCO3 nor Zn was applied, a very large part of the amount of 
fertilizer P was absorbed by plants. This shows that CaCO3 plays an important 
role in fixing soluble P.  
5.When no CaCO3 was present in sandy soil a recovery of about 33% of fertilizer 
P. With CaCO3 present,. recovery of about 20 to 22.5% of fertilizer (table 2).  
6.Generally, the more CaCO3 present in soil, the less fertilizer P was absorbed   
 and the greater dose of Zn was associated with less amount of fertilizer P 
absorbed by plants.  
7.     Zn fertilizer, (as ZnSO4 or Zn-EDTA) reduced fertilizer P-uptake particularly 
when both were at high rates. 







%Recovery of fertilizer P by plant 
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Available P in soil at end of experiment (Figure 3) 


 1. More portions were in treatments receiving the 
high rather than low P rates. Addition of Zn did 
not show any specific pattern with this regard.  
 


2. Very little fertilizer P remained in available forms 
at end of experiment. This makes the recovery of 
fertilizer P in soil (as available P) very low 0.29 
to 4% (Table 4). 







% of fertilizer P remained in soil 
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P-application as affected by CaCO3 in the sand 
soil  
1.Regarding dry matter, there was P-Zn  
   interaction, but regarding plant P or Zn there     
   were some interaction.  
2. P-Uptake was increased by P-addition only    
    where fertilizer Zn was present. Also, adding  
    Zn decreased P-uptake only in plants derived  
    from P fertilizer.  
3. There was less fertilizer P in plants given Zn  
     fertilizers than in plants given no Zn- fertilizer,  
     particularly where CaCO3 was present.  


  







CONCLUSION 
1. Yield increased by P application by 9 to 


13%, P in presence of CaCO3 caused such 
an increase to be smaller as shown in Fig. 
1.  


2. Presence of CaCO3 in itself decreased 
yield. Uptake of P was increased by P-
application as a result of increased plant 
growth and increased P-concentration in 
plant.  
 







3. From 14 to 75% of P-uptake came from        
    fertilizer source.  
4. More portions were associated with high P rates   
    with no CaCO3 added to it.  
5. Hence CaCO3 caused P fixation.  
6. Greater portions of fertilizer P was absorbed by  
    plants especially where neither CaCO3 nor Zn    
    fertilizer were added to the sand showing the  
    great fixing effect of CaCO3 and Zn sulfate on  
    soluble P.  







 شكرا لحسن المتابعة 
THANKS FOR ATTENTION 


 الدجويشيرين محمد / دكتور 
هيئة الطاقة الذرية المصرية 
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Atomic Energy,  
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Effects of ionizing radiation on codling 
moth Cydia pomonella (L) female's 
ability to attract males in the field 


 F. A. Mohamad and M. Y. Mansour      
Atomic Energy Commission, Damascus, Syria 


تأثير األشعة المؤينة في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح 
                             على جذب الذكور في الحقل


 فاطر محمد ومحمد منصور
سورية -دمشق –هيئة الطاقة الذرية   







 أهمية شجرة التفاح في سوريا


ـ تبلغ المساحة المزروعة بأشجار التفاح 
ألف  هكتار تنتج  ٥۰في سورية حوالي  


ألف طن سنوياً  ۳۰۰ما يزيد عن   


ـ تنتشر زراعتها في المناطق التي يزيد 
م كالسويداء  ۸۰۰ارتفاعها عن 


 والزبداني وحمص وطرطوس 


ـ يصدر قسم من االنتاج  إلى خارج القطر 
ويستخدم القسم اآلخر في االستهالك 


    المحلي المباشر أو في صناعة العصائر
                       







 أهم اآلفات التي تصيب أشجار التفاح في سورية


تصاب شجرة التفاح بعدد كبير من 
اآلفات الزراعية كحفار ساق التفاح 


والمن القطني واألكاروسات وغيرها، 
 إال أن أخطرها على اإلطالق هو


فراشة ثمار التفاح التي قد 
تسبب نسبة إصابة  قد 


في % ۱۰۰تصل إلى 
.الحقول غير المكافحة  







في سوريا الطرائق المتبعة في مكافحة فراشة ثمار التفاح  


تعتمد طرائق المكافحة الحالية على 
استعمال المبيدات الفسفورية العضوية 
والكارباماتية  والبيروثويدية وبعض 


عدد الرشات  تصل، مانعات االنسالخ
رشات سنوياً  ٦ إلى ما يزيد عن  


استعمال المصائد  الفرمونية 
كوسيلة لتحديد مواعيد الرش  أدى 


 ۳ـ ۲إلى خفض عدد الرشات إلى 
سنة/رشات  


أدى االستخدام المكثف للمبيدات 
إلى إحداث خلل كبير بالتوازن 


  الحيوي



http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.5reb.com/7qaeq/moqef-mo7zen/04.jpg&imgrefurl=http://www.benaa.com/Read.asp%3FPID%3D1865736%26cnt%3D40%26Sec%3D0&usg=__1iW3RXvQbzJwYyFGeC6j2CDFQzM=&h=295&w=500&sz=32&hl=en&start=85&zoom=1&tbnid=t2382MoUhf8FXM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%26start%3D80%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1





سوريا إمكانية تطبيق تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة فراشة ثمار التفاح في  


معظم المناطق  *
الهامة لزراعة 


التفاح في سوريا 
شبه معزولة 


.جغرافياً   
 السويداء طرطوس


عرنة -جبل الشيخ   الزبداني 







سوريا إمكانية تطبيق تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة فراشة ثمار التفاح في  


تربية الحشرة بأعداد كبيرة 
mass rearing 


 تربية الحشرة مخبرياً 


تم تطوير بيئة اصطناعية  *
محلية لتربية فراشة ثمار 


 التفاح في سورية







سوريا إمكانية تطبيق تقنية الحشرات العقيمة في مكافحة فراشة ثمار التفاح في  


تم إجراء معظم الدراسات المخبرية  *
والحقلية المتعلقة بالحشرة في سوريا 


عام، موعد ظهور /عدد األجيال(
الحشرة، الجرعة الالزمة إلعقام الساللة 
المحلية، معدل تزايد الحشرة من جيل 


).الخ....آلخر  


توفر المصدر اإلشعاعي  *
Gamma cell)   ( الذي


يمكن بواسطته إعقام 
 الحشرة







 المواد والطرائق 


 لونت ببودرة الفلورسنس قبل إطالقها ♂ 


غري ۰،۲٥۰،۳٥۰مشععة  ♀, 
♂ 


 حافظة حرارية


 حجزت في علب مثقبة ♀


 Uv جهاز 


 تأثير األشعة المؤينة في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح على جذب الذكور في الحقل


Gamma cell مصائد دلتا 


م من المصائد ٥۰إطالق الذكور على بعد  إطالق الذكور بالحقل  


م ٥۰  







 المعامالت


                   إناث مشععة محتجزة
                   في مصائد لجذب الذكور 


♀)۰( ♀ )۲٥۰( ♀)۳٥۰( 


  
مزيج من ذكور مشععة 
أطلقت بنسبة 


١:١:١ 
   


  
  


♂ )۰( 
a٤.٩±  ١.٩ 


A 
a۰.٦  ±۱.۷ 


B 
a۰.۱  ±۰.٤  


C 


♂ )۲٥۰( 
b۳.۳  ±۱۱.۸ 


A 
b۲.۸  ±۸.۷ 


B 
b۰.۸  ±٤.۲ 


C 


♂ )۳٥۰  ( 
c۲.۱  ±۱٦.۸ 


A 
c۳.٦  ±۱۲.۲ 


B 
c۰.٦.٦±  ٥ 


C 


  فراشة ثمار التفاحلالمصطادة في مصائد تحوي على إناث مشععة  /GY/المشععة الذكور متوسط عدد


  بين األرقام الملحقة بأحرف التينية كبيرة مختلفة %٥يوجد فروق معنوية على مستوى : أفقياً 
 بين األرقام الملحقة بأحرف التينية صغيرة مختلفة %٥يوجد فروق معنوية على مستوى : عمودياً 


۱ج  


- + 


 تأثير األشعة المؤينة في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح على جذب الذكور في الحقل







 تأثير األشعة المؤينة في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح على جذب الذكور في الحقل


  متوسط عدد الذكور البرية المصطادة في مصائد تحوي على إناث مشععة


 )GY / ♀)۰( ♀ )۲٥۰( ♀)۳٥۰/ إناث مشععة 


متوس����ط ع����دد ال����ذكور البري����ة 
 ±۲.۱  ٤.۹  C۱.٥±  B۲.۸  ٦.۳  ±۱۱.A٤   المصطادة


- 


۲ج  


  بين األرقام الملحقة بأحرف التينية كبيرة مختلفة %٥يوجد فروق معنوية على مستوى : أفقياً 







 لمسافات الطيران على وقدرة حيوية أقل يجعلها المؤينة لألشعة التفاح ثمار فراشة تعريض إن
 على اإلناث قدرة وإضعاف لإلناث االنجذاب في الذكـــــور قدرة إضعاف إلى يؤدي كما بعيدة،


                               الجنسين لكال التنافسية القدرة على التأثير وبالتـــالي الذكور، استقطاب


 االستنتاجات والتوصيات   


 تأثير األشعة المؤينة في قدرة إناث فراشة ثمار التفاح على جذب الذكور في الحقل


يمكن التغلب على التأثير السلبي لألشعة في القدرة التنافسية لحشرة فراشة ثمار التفاح  من خالل 
بينت الدراسة التي ( تزويد الحقل المعالج بتقنية الحشرات العقيمة بأعداد مناسبة من الحشرة 


أجريت في هذا السياق  أن عدد الحشرات العقيمة المحررة من هذه الحشرة ينبغي أن ال يقل عن 
، وأن يتم إطالقها بأوقات متالحقة أسبوعياً، وعلى مسافات ال تزيد )ضعف عدد الذكور الطبيعية ٤۰


م، مما يحقق المحافظة الدائمة على حالة تنافسية بين الذكور العقيمة والذكور الطبيعة  ٥۰عن   







A general view of Damascus at night from Qassion mountain   


  شكراً لحسن استماعكم
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 اختيار موقع الخزن االنتقالي للنفايات الملوثة
 )NORM(الطبيعية بالمواد المشعة  


 الجنابيمحمد ابراهيم عجيل 
 


 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 
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 تقديم


استدعت الحاجة الملحة الى اختيار موقع مناسب للخزن االنتقالي 
للنفايات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية بسبب التراكم المتزايد 


 .  لهذه النفايات نتيجة عمليات ازالة التلوث 
الوصول الى هذه النتيجة فقد استخدمت طرق اسرع وبهدف 


 .  واقل كلفة لدراسة اختيار الموقع المالئم 
تحليل المعطيات االساسية المتوفرة والتي لها مخرجات جرى 


على شكل خرائط باستخدام معايير تسقيطية أساسية ، وباستخدام 
الداالت المضمنة في البرنامج الستحصال نتائج مضاهاة هذه 


 .المستويات مع بعضها 
حصلنا على نتيجة تمثل المناطق التي تلبي المعايير االساسية وقد 


ويمكن وباضافة معايير تفاضلية . الختيار موقع المنشأة 
ومعلومات اكثر دقة عن هذه المناطق المرشحة للوصول الى 


 .الموقع االمثل 







Page 3 


 تطور المشكلة وفكرة الحل
 


 


  في اشعاعي تعرض وجود على قوية مؤشرات وجود .۱
   هذه واتساع مدة لتحديد الحاجة مع النفطية المنشات بعض    
 . المشكلة    


 


   للنفايات الكبير الحجم تكشف ، التلوث ازالة عمليات بعد .۲
  حل تقديم الى الحاجة برزت وهنا معها التعامل الواجب    
 عليها والسيطرة التزايد في اآلخذة النفايات هذه لخزن سريع    
 . العراق في المشعة النفايات الدارة التحتية البنى تكتمل ان الى


 


    وخزن ومعالجة بادارة الخاصة التحتية البنى اكتمال عدم .۳
   المؤسسة ، والقانوني التشريعي االطار( المشعة النفايات     
   النفايات، ادارة وستراتيجة سياسة التنفيذ، عن المسؤولة    
  االنتقالي الخزن ، المطلوبة والتكنولوجيا المدربة الكوادر    
 . )النهائي والطمر    
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 لم يكن من المعلوم مسبقا حجم النفايات المشعة الكبير • 
 وال المدى الواسع للنشاط االشعاعي المتوقع اال بعد   
 لذلك لم تخصص موارد وال . تنفيذ عمليات ازالة التلوث   
 .  وقت كافيين لكيفية ادارة وخزن هذه المواد الخطرة   


 


 ولحل هذه المعضلة ولضرورة التعامل السريع مع الكم • 
 المتزايد من هذه النفايات المشعة وما تمثله من مخاطر   
 صحية وامنية ، لذا فقد اعتمدت سياسة احتواء وتأمين هذه   
 المواد المواد الخطرة في منشآت خزن انتقالي لحين اكتمال   
 البنى التحتية الدارة النفايات على المستوى الوطني  


 


 استخدمت طرق تحليلية سريعة لتقيييم واستبعاد المناطق   •
 غير المالئمة الختيار موقع الخزن االنتقالي وعلى وفق   
 معايير استبعاد اساسية معتمدة عالميا ومن خالل ما متوفر   
 .  من معلومات   
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 مشعة نفايات تنتج والتي المجاالت مختلف في النشاطات من العديد هناك•
  الـ الطبيعية المشعة النفايات تمتاز . ۱- الشكل في كما معها التعامل يجب


NORM  لها نظائر وهي ۲۲۸ و ۲۲٦ الراديوم نظيري على باحتوائها 
 المياه فان لذلك ، الكيمياوي الترسيب وبالتالي الماء في الذوبان على قابلية


 وانابيب معدات داخل ) (Scaleوالترسبات النفطية االبار من المستخرجة
 الخزانات في المتجمعة ) (Sludge االطيان وكذلك والعزل االستخراج


 االشعاعية الخلفية بين تتراوح مختلفة وبتراكيز النظائر هذه على باحتوائها
 . )Bq/g ۱٥۰۰۰-۰.۱( عالية تراكيز الى


 


 اطالقه يمكن النفايات هذه من قسم الن المشكلة تعقيد من يزيد ما هذا ان•
 الى االشعاع الواطئة النفايات تصنيف تحت يقع االخر والبعض البيئة الى


 .بكثير ذلك من اعلى الى يصل قد الخطر والجزء )LILW( المتوسطة
 الدارة الرقابية والمتطلبات المشعة للنفايات وطني تصنيف وجود وبغياب
 المدى على المشكلة هذه حل فان طمرها او خزنها واماكن المشعة النفايات
 لحين انتقالية خزن منشآت في النفايات هذه تجميع في يتلخص المنظور


  . العراق في المشعة النفايات ادارة قواعد ارساء
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تمتاز النفايات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية بارتباطها بالنشاط •
وتعتبر الصناعة النفطية من اهم النشاطات المولدة .  الصناعي والتعديني 


وتكمن  المشكلة في اتساع رقعة هذا النشاط . لهذا النوع من النفايات 
ليشمل تقريباً معظم مساحة العراق ، اضافة الى قدم منشآت هذا القطاع 


والتي تعود بعضها الى ثالثينيات القرن الماضي ، فضالً عن الزيادة 
المتوقعة في االنتاج خالل السنوات القادمة من خالل االستثمارات الجديدة  


 -:كل هذه االمور تؤشر وجود مشاكل واحتياجات عديدة منها 
 


وجود كميات كبيرة وغير معروفة بدقة ، من حيث الكم واالنتشار ، •
.  من النفايات الملوثة من السنوات السابقة حول المراكز النفطية 


  Historical(وهو ما يصطلح عليه بالمخلفات التاريخية 
Waste ( والتي يجب وضع برنامج مستقل الزالة هذه التلوثات


 ) .(Environmental Restorationواستعادة البيئة 
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 ازالة على القادرة البشرية الموارد وتدريب لتوفير الملحة الحاجة•
 المستوى وعلى وخزنها الملوثة النفايات وجمع وفصل التلوث
 .والغاز النفط قطاع في وخاصة الوطني


 


 الذي التحدي مع للتعامل الوطنية القدرات لبناء السليم التخطيط•
 . النفطي االنتاج في المتوقعة الزيادة تفرضه


 


 منشآت لتوفير الفعلية الحاجة لتقدير ودراسات مسوحات اجراء•
-الشكل( لتنفيذها والبشرية المادية االمكانيات ورصد االنتقالي الخزن


 .)االنتقالي للخزن افتراضي مقترح : ۲
 


 الطمر ومنشآت المؤقت الخزن منشآت لبناء الستراتيجي التخطيط•
 التشغيلي العمر انتهاء مع زمني فارق هناك يكون ال بحيث المركزية
 . االنتقالي الخزن لمنشآت
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انواع الخزن والضوابط والمعايير المطلوبةا  


فترة مكوث  نوع الخزن ت
 النفايات المشعة


معامالت اختيار  الضوابط والمعايير اختيار الموقع
 الموقع


مسقف  -1
 التجميع 


 ضمن موقع العمل ال  عدة اسابيع
يحتاج الى دراسة 


 مفصلة


العوامل المناخية  سالمة العاملين
 والطوبوغرافية


الخزن  -2
 االنتقالي


خارج موقع العمل   سنة5-10
 يحتاج دراسة مفصلة


سالمة العاملين والسكان 
 والبيئة


 2جدول-


الخزن  -3
 المؤقت


على مستوى عدة   سنة50-100
محافظات ، دراسات 


 تفصيلية


حسب ضوابط الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والتعليمات 


 الرقابية الوطنية


جميع المعامالت 
وبحسب ضوابط 


 الهيئة الرقابية
الطمر  -4


(الخزن 
 الدائمي)


على مستوى البلد او   سنة1000< 
 عدة دول


حسب ضوابط الوكالة الدولية 
والخبرة العالمية والتعليمات 


 الرقابية الوطنية


جميع المعامالت 
وبحسب ضوابط 


 الهيئة الرقابية
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 طرق التحليل المستخدمة 
 الطريقة وهي . الموقع اختيار في المؤثرة للعوامل التفصيلي التقييم1.


 تجري وعادة ، مفصلة بصورة اعاله العوامل دراسة في التقليدية
 باستخدام المكتبية الدراسة مرحلة( مراحل عدة على الدراسات هذه


 الحقلية الدراسة مرحلة تليها واسعة مناطق واختيار تسقيطية معايير
 المرحلة ثم ومن ، المفاضلة معايير وباستخدام مرشحة مواقع لعدة


 كلفة واكثرها الطرق ادق من وهي .)النهائي الموقع لتقييم االخيرة
 تستخدم وعادة ، متخصصة وكوادر طويل تنفيذ زمن وتتطلب
 . الكهرونووية والمحطات كالسدود الستراتيجية للمنشآت


 


 وهي : الخرائط بواسطة العزل طريقة باستخدام المواقع اختيار2.
 المطلوبة المعلومات توفر على وتعتمد كلفة واقل سريعة طريقة


 اهمية االقل للمشاريع استخدامها ويمكن . المتخصصة والبرمجيات
 . اقل بيئي تأثير ذات او
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 Site sensitivity(طريقة تحليل الحساسية لمعامالت الموقع 3.
Indices) ،  حيث تستخدم عدة اوزان لتعكس تأثيرات كل معامل


وباستخدام مصفوفة المعامالت واالوزان المعطاة يتم حساب النتيجة 
)Scoring   لكل معامل والمجموع النهائي لكل موقع ، وبالتالي ترتيب


 . المواقع حسب افضليتها 
 


وفي هذه الطريقة : استخدام دراسات تقييم االثر البيئي في اختيار الموقع 4.
على النظام ) االيجابية والسلبية(يتم التركيز على دراسة تأثيرات المنشأة 


البيئي للموقع المتوقع اختياره ، وتستخدم هذه الطريقة خاصة في مشاريع 
ويتم دراسة هذه التأثيرات خالل مراحل االنشاء . خزن النفايات الخطرة 


 .والتشغيل والحوادث 
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متوفرة  غير متوفرة متوفرة المعلومات المطلوبة ت
 جزئياً 


     او اقل100000 : 1خرائط طوبوغرافية مقياس  -1
    مخططات عامة عن منشآت عزل الغاز السبعة -2
    خرائط جيولوجية لمنطقة الدراسة  -3
الوصف اللبابي الحد ابار االمفتاح القريبة من منطقة  -4


 الدراسة ومن السطح الى تكاوين المايوسين االوسط
   


    المعلومات المناخية القرب محطة رصد جوي  -5
     التوزيع السكاني والنشاط البشري  -6
    استخدامات االرض والمياه  -7
   التراكيب النفطية المنتجة والمستكشفة والواعدة  -8
    المنشآت والبنى التحتية النفطية الواجب االبتعاد عنها  -9


    مواقع المحرمات النفطية الواجب االبتعاد عنها  -10
    منسوب المياه الجوفية واتجاه الجريان العام  -11
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:االستخدامات الزراعية لالراضي   
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 االستخدامات الديموغرافية لالراضي







Page 15 







Page 16 


 التراكيب النفطية المنتجة والمستكشفة والواعدة 
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 المنشآت واالنابيب النفطية 
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 التحليل المركب للمعطيات الجغرافية 


 حقول نفط كبيرة حقول نفط عمالقة


استخدامات 
 االرض والمياه


 بنى تحتية نفطية
 المناطق قليلة


 السكان
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 االستنتاجات          


تؤشر الدراسة الى الضرورة الملحة العداد الخطط والدراسات لمشاريع مستقبلية  .۱
وعلى مستوى  )NORM(للتعامل مع النفايات الحاوية على المواد المشعة الطبيعية 


البلد نتيجة التساع الصناعة النفطية وتنوعها وقدمها وضرورة الحفاظ على الصحة 
ان القيام بدراسات اختيار الموقع للخزن . العامة للعاملين والسكان والحفاظ على البيئة 


سيساهم بتقديم الحلول للتعامل مع )  (Master Projectاالنتقالي كمشروع اساسي 
النفايات المشعة لجميع المنشآت النفطية وتقليل التكاليف من خالل الغاء الدراسات 


والذي يمثل التوزيع  ۲-والشكل . المتكررة وتوفير الموارد وتوحيد التصاميم 
االفتراضي لمنشآت الخزن االنتقالي لعموم العراق يمكن ان يكون نقطة بداية لهذا 


 .المشروع 
ضرورة الشروع بوضع الضوابط والمتطلبات والتعليمات الرقابية الوطنية والخاصة  .۲


وموقع الطمر النهائي )  (Interim Storageباختيار مواقع منشآت الخزن المؤقت 
)Final Disposal Site. ( 
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 مستلزمات بناء محطات نووية
 في الدول العربية


 
 ضو سعد مصباح 


 الهيئة العربية للطاقة الذرية







 بلداً  ۳۱مفاعل قوى عامل في 439 هناك  اآلن في العالم
 ميجا وات كهربائي374,000 بقدرة كهربية إجمالية  


  من كهرباء العالم % 14وتنتج الطاقة النووية حوالي
 .وتزداد هذه النسبة باستمرار


  مفاعالً   151مفاعل قوى تحت اإلنشاء و57 وهناك
 .مفاعالً  345مخطط إلنشائها ومقترح  


 بالطاقة الوضع الحالي لتوليد الكهرباء
 في العالم النووية 


٦  /۲۰۱۰   







 نسبة مساهمة مصادر الطاقة في الدول العربية
 


 نفــط
 


٥۳.۹ %  


 غــــاز
 


٤۳.٥ %  


 مائية ومتجددة
 فحــم


.....النووية   
 متى ؟؟؟؟؟







 دول تمتلك محطات قوى ودول تدرس
 معظم الدول العربية تدرسأو تخطط إلنشائها   


 (25)أبدت اهتمامها (43)تدرس (31) لديها محطات نووية


4 







 دوافع انشاء محطات نووية في الدول العربية
وشحة المياه والنقص المتزايد في احتياطيات  الزيادة  في الطلب على الطاقة  -


 وتأرجح أسعاره و إقتصادية التكلفة النفط والغاز


 التحسن المتزايد في مستوى األمان واألمن والضمانات النوويين   -


إمكانية اإلستخدام في / تنوع مصادر الطاقة /اإلكتفاء الذاتي / أمن الطاقة  -
 .إزالة ملوحة مياه البحر


 الرغبة في بيع النفط بفائدة أكبر في السوق العالمي -  


 إنبعاثات الغازات المسببة لإلحتباس الحراري أقل وكذلك تلوث الهواء-


 


 







 اإلتجاه الرسمي
  قرارات ،القمة مستوى على العربية الجامعة مجلس أصدر 


 :الذرية للطاقة السلمي باإلستخدام تتعلق
 األعضاء الدول في النووية للطاقة السلمية االستخدامات تنمية 


النووية التقنيات استخدام في والتوسع الشروع إلى العربية الدول دعوة 
 في واألخذ المستدامة التنمية تخدم التي المجاالت كافة في السلمية
 اإلجراءات اتخاذ مع العربية، الدول لمختلف المتنوعة الحاجات االعتبار
 .الالزمة التنفيذية


خاصة عربية استراتيجية وضع الذرية للطاقة العربية الهيئة إلى الطلب 
   ۲۰۲۰ العام حّتى السلمية لألغراض النووية والتقنيات العلوم بامتالك







 الخطة التنفيذية لإلستراتيجية


 في وخاصة واإلستراتيجية القمة قرارات تنفيذ أجل ومن 
 إلجتماع الهيئة دعت فقد نووية قوى محطات ببناء شقِّها
 خالله من وضعت للخبراء فني إجتماع عقبه المسؤلين لكبار


 من الذرية الطاقة ميدان في العربي للتعاون مشتركة مشاريع
 العربي الوطن في حقيقية نووية لنهضة التأسيس شأنها
 وأهدافها مبرراتها بيانو للمشاريع تفصيلية صياغة تتم 


 واإلجراءات لها المصاحبة واألنشطة التنفيذية وخططها
 والميزانيات منها المتوقعة والنتائج لتحقيقها الالزمة


 لتنفيذها المطلوبة







 مشاريع التعاون العربي 


  تعزيز البنية األساسية للدول العربية من أجل إنشاء محطات
نووية لتوليد الكهرباء، تخطيط الطاقة ودراسات الجدوى وإختيار 


 المواقع كمرحلة أولى،
واإلشعاعية  تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية


   للدول العربية
  تعزيز القدرات الوطنية والعربية لإلستجابة للطوارئ النووية


 واإلشعاعية
  اإلدارة المتكاملة للنفايات المشعة 
 إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية 


 







 
 اإلحتياجات 


  الدول العربية لديها أنشطة  وإمكانيات نووية محدودة
 :وهي في حاجة واضحة إلى


 بنية تحتية نووية قوية وبناء للقدرات على المستوى
المؤسسي والتقني من أجل بداية واستدامة برنامج 


 .نووي على مستوى عال من األمان واألمن
 إنشاء و تطوير واستدامة البنية التحتية المتعلقة باألطر


التشريعية والرقابية، األمان واألمن النوويين، اإلستعداد 
 .واالستجابة للطوارئ و إدارة النفايات المشعة


 
 


 
 







 نظرة عامة
استعداد دقيق، تخطيط يتطلب أمر نووية محطة انشاء قرار 


 ومالي بشري واستثمار


هو القوى محطات من وغيرها النووية المحطات بين الفرق 
 معها والتعامل النووية المواد بامتالك عالقتها


يبنى أن يجب النووي البرنامج في بالشروع دولة أي قرار 
 السلمية، األغراض في النووية الطاقة باستخدام التزام على


 عاليين وأمن بأمان واستخدامها


مستدامة وطنية تحتية بنى بناء تتطلب اإللتزامات هذه 


 







 
 نظرة عامة 


 تشمل قوى محطات بناء مشروع لتنفيذ الداعمة التحتية البنى : 


 مع التعامل معدات الشبكة، الموقع، مثل والمعدات المادية التسهيالت - أ    
   .......ونقلها المشعة والنفايات المواد


 ....  ومالية بشرية وموارد وإدارية رقابية ، تشريعية أطر - ب     


 والتشغيل للتنفيذ الالزمة والترتيبات النشاطات   - جـ 


 والمصالح الحكومية األجهزة في واإلداريون والمستشارون القرار متخذو 
 عليهم يجب المشروع تتبنى التي الدولة في الرقابي والنظام العالقة ذات


 الالزمة الوطنية التحتية البنى توفر من التأكد


مرتبطة وأنشطة مواضيع بعدة اإللتزام يتطلب نووي برنامج تطوير 
 من والتخلص الخدمة من والخروج التشغيل خالل التحتية البنية  باستدامة
 سنة ۱۰۰ مدى على النفايات


 







 
          


 
 
 


 بنى تحتية قوية هي مفتاح انشاء
 وتشغيل أي محطة نووية بنجاح 


 
 عنصر من البنى التحتية يجب بنائها ۱۹







 عناصر البنية التحتية
 النووي  للمشروع 


ʘالموقف الوطنيNational Position                                           
ʘ األمان النوويNuclear Safety                                
ʘاإلدارةManagement                                                          


ʘالتمويل Funding & Financing                                                         


ʘاإلطار التشريعيLegislative Framework                                     


ʘالضماناتSafeguards                                                  


ʘاإلطار الرقابيRegulatory Framework                                        


ʘالوقاية من اإلشعاعRadiation Protection                               


ʘشبكة الكهرباءElectrical Grid                                        


ʘتنمية الموارد البشرية  Human Resources Development               
 







 عناصر البنية التحتية للمشروع
ʘمشاركة أصحاب المصلحةStakeholder Involvement                     


ʘ             الموقع والتسهيالت الداعمة  Site & Supporting Facilities    


ʘالحماية البيئية Environmental Protection                                       


ʘالتخطيط للطوارئEmergency Planning                               


ʘاألمن والحماية الماديةSecurity & Physical Protection                       


ʘدورة الوقود النوويNuclear Fuel Cycle                             


ʘالنفايات المشعةRadioactive Waste                                    


ʘ               مشاركة قطاع الصناعة Industrial Involvement    
ʘالشراءProcurement                                                


 
 







 الفترة من مرحلة اتخاذ القرار السياسي بإدراج خيار توليد الكهرباء بالطاقة
 سنة ۱٥إلى  ۷النووية إلى بداية تشغيل أول محطة نووية تقدر من 


 هناك العديد من األنشطة المتداخلة تجاه كل موضوع من مواضيع البنية
 يجب القيام بها في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ۱۹التحتية ال 


القفز إلى مراحل متقدمة دون تأسيس بنى تحتية متوازنة قد يعيق المشروع 


  تنفيذ المشروع يتم عن طريق المزود األجنبي األكثر خبرة ولكن هناك
 مشاركة وطنية تعتمد على البنية التحتية المتاحة في الدولة







 إعالن اإلهتمام بالخيار النووي كمصدر للطاقة                               
 
 
 


 سنوات ۳ -۱:  المرحلة األولى                                  
 اعتبارات قبل اتخاذ قرار الشروع في البرنامج                         


 بتنفيذ البرنامجواالستعداد بااللتزام اإلعالن الرسمي :   ۱معلم               
 


 
 سنوات ۷ -۳:  المرحلة الثانية                                


 األعمال األولية للتنفيذ وتطوير البنية التحتية بعد اتخاذ القرار               
 الجهوزية لدعوة العطاءات:  ۲معلم              


 
 


 سنوات ٦ -۳:  المرحلة الثالثة                             
 تنفيذ المشروع                                     


 التركيب والتشغيل :   ۳معلم              
 


 المراحــــــل والمعــــــالـــــم







  )phase(في كل مرحلة 
 
 


 عنصر يجب اإليفاء بها للوصول ۱۹
 المقابل) milestone(إلى المعلم  


 
 


 كل عنصر يتطلب فعل خاص في كل مرحلة
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 التركيب


 التشغيل واإلزالة من الخدمة 


إدخال الخيار النووي ضمن 
 استراتيجية الطاقة للدولة


 


 سنــــــــــة ۱٥ - ۷


 ۲مـرحـلة   


 ۳مـرحـلة   


 ۱مرحلــة  


 ۱معلم 
 الجهوزية لإللتزام الواضح


 بالبرنامج النووي 


 2معلم 
الجهوزية لطرح 


 العطاءات


 3معلم  
الجهوزية للتركيب 


 والتشغيل


 عملية العطاءات دراسة الجدوى


اتـــخاذ القـــــرار                                       مرحلة قبل بداية المشروع      الـبناء  والتشييد                                


 اإلعتبارات الالزمة 
 قبل اتخاذ  قرار 
 بناء محطة  نووية 


 األعمال األولية 
 لبناء محطة نووية
 بعد اتخاذ القرار


   النشاطات لمصاحبة
لتنفيذ أول محطة 


 ويةنو


 الصيانة والتحسين 
 المستمر للبنية التحتية


 بــرنــامج تــطــوير البنيـــة التــحتــيـــة







 
قدرت الدولة أنها في حاجة إلى مصدر اضافي للطاقة وبذلك أدخلت الخيار النووي 
معرفة اإللتزامات والتعهدات 
تأسيس هيئة تنفيذية للمشروع 
تطوير استراتيجية للطاقة النووية 
تقييم الخطة الوطنية واالقليمية للطاقة 
 تقييم خيارات الطاقة األخرى 
 تقييم حيوية الخيار النووي 
إدراك الحاجة إلى نظام تشريعي ورقابي 
إدراك الحاجة لخطة لتنمية الكوادر البشرية 
المشغل/ نظام مالي للمالك 
الحاجة إلى تطوير الصناعة وتوطينها 
 والتخلص من النفايات) تخلص –تخزين  –شراء (الحاجة إلى استراتيجية لدورة الوقود 
تأمين موارد مالية كافية 
بلوغ القدرة على اتخاذ قرار صريح بااللتزام بالبرنامج النووي 


 
 
 


 
 المرحلة األولى


 
 بناء محطة  نوويةاإلعتبارات الالزمة  قبل اتخاذ  قرار 


 







 المرحلة الثانية
 بعد اتخاذ القراراألعمال األولية لبناء محطة نووية 


 االستمرار في البرنامج النوويقرار 
 عمل جوهري يبدأ من تحقيق المستوى الضروري من الكفاءة التقنية والمؤسساتية بواسطة الدولة


 والقطاع الخاص
تأكيد حيوية الخيار النووي بدراسة الجدوى 
تأسيس األطر والقدرات 
سن القوانين وتأسيس الهيئة الرقابية 
 خاص  –قطاع  –حكومي (تعيين الطرق المالية والتشغيلية المتعلقة بملكية وتنفيذ المحطة النووية


 )مشترك–اجنبي  –
كفالة اشراك جميع اصحاب المصالح 
تحديد الموقع 
إرساء سياسة للوقود والوقود المستهلك والتخلص من النفايات 
تقييم التقنيات والتصاميم المتاحة ومتطلبات اإلستخدام 
وضع مواصفات العروض وتقييمها 
 انجاز هذه األعمال يطمئن جهات عديدة منها الموردين على أن الدولة مستعدة لتنفيذ البرنامج


 بكفاءة
 الجهوزية لتقديم العروض 


 
 







 المرحلة الثالثة
 ويةلتنفيذ أول محطة نو النشاطات لمصاحبة


 
كل األنشطة الالزمة لتنفيذ المحطة النووية 
 التحتيةمرحلة متقدمة من تطوير البنية 
التفاصيل الهندسية والتصميمية وتصنيع المعدات والمكونات 
معظم المصاريف تنفق في هذه المرحلة 
المشغل من مؤسسة قادرة على طلب محطة نووية إلى /تحول المالك


 مؤسسة مسئولة عن التركيب والتشغيل
الجهوزية للتشغيل وهو الوصول إلى الهدف األهم 
 اإللتزام المستمر باألمن واألمان والكفاءة في التشغيل 


 
 







 معلم  رقم ۳
 


 الجهوزية للتركيب والتشغيل


 معلم  رقم ۲
 


 الجهوزية لطرح العطاءات


 معلم  رقم ۱
 


 الجهوزية لإللتزام الواضح بالبرنامج النووي


 الموضوع


 التأكد من تنفيذ القوانين والنظم الوطنية •
تزويد الهيئة الرقابية بالموارد البشرية  •


 والمالية الالزمة
كفاءة المالك التقنية واإلدارية يتحقق منها من  •


 NRBقبل 
 التأكد من وفرة الدعم المالي •
 وجود الموارد البشرية والمادية الالزمة •
تنفيذ خطة تمويل للنفايات والتصرف في  •


 الوقود المستخدم والتفكيك


 سن القوانين الوطنية •
 )NRB(تأسيس الهيئة الرقابية    •
تأسيس نظام فعال  لحصرالمواد النووية والتحكم  •


 )SSAC(فيها 
 تأسيس سياسة لدورة الوقود والخروج من الخدمة  •
تأسيس األطر المناسبة للتعامل مع الجمهور  •


 وأصحاب المصالح
 سياسة لمشاركة قطاع الصناعة •
 بداية برنامج تنمية القوى البشرية •
تفعيل نظام الضمانات واألمن واألمان وخطط  •


 الطوارئ
 تفعيل المعايير الدولية  لحماية البيئة •
معرفة وتفعيل التزامات وتعهدات الجهة  •


 المشغلة/المالكة
    


 )NEPIO(تأسيس  الهيئة التنفيذية للبرنامج  •
 إدراك الحاجة لألمن واألمان وعدم االنتشار •
 تحديد األطر القانونية الشاملة •
 إدراك الحاجة إلى هيئة رقابية فعالة ومستقلة •
إدخال الطاقة النووية في استراتيجية التنمية  •


 الوطنية
مسح الحاجات للقوى البشرية والموارد  •


 المالية  المطلوبة
معرفة  وتحديد الترتيبات لتخزين  النفايات  •


 ولتعامل  معها
 الشفافية في التعامل  •


۱ 
 المـــوقــــــف


 الــــوطنــــي 


تبني ثقافة األمان من قبل الجهة المنفذة  •
 والمهندسين والمشغلين والرقابيين


الهيئة الرقابية تقرر ما  إذا كان هناك تقدير  •
 كافي لألمان وتتصرف يسلطة مستقلة


برامج لتأكيد الحفاظ على ثقافة األمان القوية   •
 بين التقنيين واإلداريين 


 


 مسئولية كل أصحاب المصالح معرفة ومحددة •
تنفيذ األطر الحكومية والقانونية المتوافقة مع   •


 مبادئ األمان األساسية
 ثقييم ثقافة األمان •
الهيئة الرقابية قادرة على تقييم  اجراءات السالمة  •


 واألمان


 :معرفة  الحاجة إلى
 أهمية األمان النووي •
 االلتزام طويل المدى  •
 التعاون والشراكة الدولية •
 التعاون بين األجهزة الحكومية •
 هيئة رقابية مستقلة •


 


۲ 
األمـــــــــــــان 
 النــــــــــــووي


 ملخص شروط الوصول إلى المعالم الثالث الرئيسية







 معلم  رقم ۳
 


 الجهوزية للتركيب والتشغيل


 معلم  رقم ۲
 


 الجهوزية لطرح العطاءات


 معلم  رقم ۱
 


 الجهوزية لإللتزام الواضح بالبرنامج النووي


 الموضوع


استمرار تشجيع التعليم ومشاركة الصناعة  •
 الوطنية


استمرار التخطيط للتخلص من النفايات  •
 والتفكيك


 تقييم العروض واختيار العرض المناسب •
 توقيع العقد لبناء المحطة •
 الحصول على تراخيص الموقع والبناء •
 طاقم التشغيل مدرب ومرخص له •
 الحصول على الدعم الشعبي •


 تحديد الجهة المالكة والمشغلة •
 كوادر كافية لتحليل العروض والعطاءات •
 تأسيس نظام إداري متكامل وفعال •
 بداية تدريب الكوادر •
 تنفيذ األنظمة •
 اختيار الموقع المناسب  •
 تحديد مواصفات العروض وتقييمها •
تأسيس عالقة مع الهيئة الرقابية، المنظمات الدولية  •


 والمتخصصة
 تأسيس منظمة إلدارة المشروع  •
    


تحليل استراتيجية الطاقة وعالقتها بالقدرة  •
 النووية


 تقييم مشاركة اصحاب المصالح •
 تحديد التقنيات النووية المتاحة •
 تحليل وجود موارد مالية على المدى الطويل •
 خيارات الملكية ومسئولية التشغيل •
 تحليل متطلبات األمان، األمن والضمانات •
 تحليل األطر القانونية والرقابية  •
 تقدير الموارد البشرية •
 تقدير مساهمة الصناعة الوطنية •


۳ 
 اإلدارة


 تنفيذ آلية التمويل •
 


 دعم قوي للسياسات الشعبية والحكومية •
 استكمال األطر القانونية •
 مصادر التمويل محددة •


 :تأسيس استراتيجية لتمويل 
 البنية التحتية األساسية -    
 خلق الخبرات وتشغيلها -    
 األنظمة والمنظمات المشاركة في المشروع -    


٤ 
الـــــدعــــــــم 
 المـــــــــالـــي







 


سياسة ثابتة والتزام طويل األمد بالتعهدات والمواثيق 
حكم القانون االلتزام بوضع التشريعات موضع التنفيذ 
بناء المؤسسات 
 انشاء الهيئة التنفيذية لبرنامج الطاقة النووية)NEPIO( 
دعم القدرة النووية كخيار 
اإلستثمار في تطوير البنية التحتية الوطنية 
ترتيبات قبل اصدار التراخيص 


 
 


 الموقف الوطني
 دور الحــكومـــة







 الموقف الوطني
 دور الحــكومـــة


 انشاء هيئة رقابية مستقلة 
 المسئولية على األمن واألمان واالستجابة للطوارئ 
 التمويل وضمان القروض للمشروع 
 ترتيبات طويلة األمد للربط مع الشبكة 
 االلتزام بتنمية الموارد البشرية 
 االلتزام بالتنسيق بين جميع األنشطة 
 التأكد من أن الخطط الموضوعة يتم تنفيذها 


 
 







 الموقف الوطني
الدعم الحكومي القوي حيوي إلنجاح المشروع 
التوافق بين كل األطراف المشاركة في المشروع 
نظام اداري فعال وكفؤ 
الوعي الشعبي بالحاجة للطاقة النووية: 


مساهمة المشروع في االزدهار الوطني 
 الفائدة التكنولوجية التي تعود على الدولة 


 
 
 
 
 







 الهيئة التنفيذية لبرنامج الطاقة النووية
Nuclear Energy Programme 


     Implementing Organisation (NEPIO) 


 تؤسسها الحكومة على أعلى المستويات وتناط بها مهمة إعداد
دراسات شاملة للمواضيع والشروط واإللتزامات الضرورية 


 إلنجاح تنفيذ المحطة
 إلعداد ) بشري –مادي (تعطى دعم قوي من الحكومة ومؤسساتها


 تقاريرها إلى الوزارة المختصة
مهام واضحة ومحددة 
 شهر ۲٤حد أقصى (جدول زمنى محدد لتحقيق األهداف( 







 الهيئة التنفيذية لبرنامج الطاقة النووية
Nuclear Energy Programme 


     Implementing Organisation (NEPIO) 


 الوزارة المعنية


 مدير الهيئة


الفريق 
القانوني 
 والرقابي


المستشارين 
التقنيين 
 والتجاريين


فريق 
الموقع 
 والبيئة


فريق تقدير سوق 
الكهرباء وخليط 


 الطاقة


فريق تقنيات 
المحطة النووية 


 ودورة الوقود
االقتصاد 


 وتوطين التقنية
المعلومات 
 والجمهور







أنظمة وقاية من االشعاع 
إدارة وقود ونفايات 
تخطيط للطوارئ 
أطر تشريعية ورقابية 
تمويل 


 


 :يحتاج إلى
معرفة 
مهارات 
معايير 
جودة 


    التزام من الدولة والجهات المشغلة، الرقابية، الموردة بتعزيز السالمة النووية في جميع المراحل 
 


 األمان النووي







 أساسيات األمان
  المسئولية على األمان 
  دور الحكومة 
  القيادة واإلدارة 
  تبرير المعدات واألنشطة 
  أمثلة الوقايةprotection optimization 
 تقليل المخاطر التي يتعرض لها األفراد 
 حماية األجيال الحالية والمستقبلية 
 منع وقوع الحوادث 
 اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ 
 أعمال وقائية لتقليل مخاطر اإلشعاع الموجودة وغير النظامية 







 اإلدارة
 إدارة عالية الكفاءة وقيادة قوية مع نظام اداري متطور أمر حيوي


 لنجاح المشروع خالل كل مراحله
األدوار والمسئوليات تتبدل مع تغير المراحل 
 نظام اداري متماسك لكل الجهات المشاركة في المشروع تتكامل فيه


 كل مكونات وأجزاء المؤسسة ويمكنها من الوصول إلى أهدافها
 من الضروري تكامل عناصر إدارة المعدات النووية واألنشطة


لضمان أن االقتصاد، الصحة، األمن، الجودة والبيئة الينظر لها 
 بمعزل عن قضايا األمان 


Integrated management system 
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 األطر التشريعية


الحاجة إلى تأسيس إطار تشريعي لدعم السياسة الوطنية 
 الحاجة إلى تشريع شامل لتأسيس يغطي المجاالت المختلفة من القانون النووي: 
 عنصر ۱۹تغطية قانونية ل .... (األمن، األمان، الضمانات، المسئولية على األضرار( 
 األلتزامات الدولية للدولة يجب أن تنعكس في التشريعات الوطنية 
تهدف التشريعات إلى: 


 تاكيد التحكم في المواد والمعدات النووية والمشعة بأمن وأمان من خالل النظام
 الرقابي


تأكيد أن الطاقة النووية وتطبيقاتها تكون حصرياً في االستخدام السلمي 
 


 







 الهيئة الرقابية
كفؤ وطاقم فعال اداري ونظام مخصصة وموارد مناسبة هيكلية 
بفعالية مستقلة   
 مهامها: 


اعطاء  التراخيص واالجازات للمعدات واألنشطة 
الهيئة الرقابية التمنح أي رخصة اال بعد تحققها ورضاها التام من أن هناك       


 وقاية تامة لألفراد والمحيط   واإلمتثال للضوابط واللوائح
 للمعلومات المعطاة من المتقدمينالمراجعة والتقييم 
  التفتيش 
 في حالة عدم اإلمتثالفرض القوانين 
تطوير النظم واألدلة 
نشر المعلومات للعامة وأصحاب المصلحة والعالقات العامة 


 


 







 دورة الوقود النووي والتخلص من النفايات


Natural  
Uranium  التخلص  







 تأمين الوقود النووي
  إن إعالن عدد كبير من الدول العربية عن عزمها على استخدام


الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، يطرح موضوع ضمان تزويد 
 المفاعالت بالوقود النووي


  وهذا ما يحتم ضرورة مناقشة المبادرات الدولية لتأمين الوقود
النووي على مستوى كل دولة عربية وعلى المستوى العربي واقتراح 
آلية عربية تساهم في تأمين الوقود النووي للدول العربية على المدى 


 الطويل
ضرورة وجود تصور عربي بعيد المدى للتزود بالوقود النووي 


 
 
 
 


 







 تنمية الموارد البشرية


 
  ماهي الموارد البشرية الالزمة إلنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة


 النووية؟
 كم شخص نحتاجه من أجل الشروع في برنامج قوى نووية؟  
   ماهي المهارات والتخصصات لمطلوبة؟ 
التنفيذ، التقنية، استيعاب التخطيط، على القادرة البشرية الموارد تنمية 


  .واإلدارة والصيانة التشغيل
النووية القوى مشروع مجاالت في المعرفية القاعدة تحديد هو العام والمبدأ 


 القاعدة هذه ضمن  التعليمية والمؤسسات البشرية الموارد تنمية ثم ومن







 تنمية الموارد البشرية


 التصميم – الرئيسية وأجهزتها المفاعالت تصميم :المطلوبة المعارف 
 والصيانة التشغيل – المشاريع إدارة – المكونات تصنيع – للمحطات الهندسي


 والتشغيل للتصميم الداعم والتطوير البحث – بالوقود التزود وإعادة التزود –
 النووي واألمن األمان –
أجل من البشرية للقوى المستمرين والتأهيل التدريب إلى الحاجة 


 المحطة وتشغيل انشاء
 تزويد على قادر والتدريب للتعليم وطني نظام إلى الحاجة 


 الالزمة البشرية بالمهارات المحطة
 من تتكون النووية القوى محطة تشغيل عن المسؤولة المؤسسة 


 المحطة تحتاجها التي التخصصات مختلف من مؤهلة بشرية كوادر
 .وفعال آمن بشكل والصيانة للتشغيل


 







 


 لبناء محطات ) ثنائي إقليمي(هل هناك حاجة إلى مشروع عربي  مشترك
 نووية لتوليد الكهرباء؟


 فوائد المشروع المشترك في: 
 وفر في تكاليف البنية التحتية وبالتالي تقليل رأس المال عن طريق تقاسم الخبرة واإلستخدام


 .األمثل للموارد البشرية، المعرفة، النقل والتركيب
 وفر في رأسمال بناء المحطة النووية عموماً وخفض معتبر إذا قرر الشركاء إستعمال نفس


 . التقنية ونفس المورد وستنخفض التكاليف أيضاً بزيادة عدد المفاعالت المركبة
 خفض في تكاليف التشغيل والصيانة وقطع الغيار والمشاركة في طواقم الصيانة لتفادي


اإلنقطاع في الصيانة الدورية ووحدات إدارة  ومعالجة النفايات المشعة وكذلك المحاكيات و 
 .البرامج التدريبية


توحيد ومواءمة معايير األمان واألطر الرقابية والتشريعية. 
تجنب تكرار األخطاء بواسطة المشاركة المستمرة في التجارب والدروس المستفادة. 


 







 مــعالــــــــــم
Milestones 


 


حق العرب في امتالك التقنية النووية 
 ضرورة التكامل والتعاون العربي 
تفعيل دور الهيئة العربية للطاقة الذرية: 


 انضمام كل الدول العربية إليها - 
دعمها مادياً بحيث تتمكن من لعب دورها بفعالية في  - 


  المرحلة المقبلة
 المحافظة على الخبرات التي تكونت في بلداننا في العقود


 الفائتة  ونقلها إلى األجيال الالحقة 
 







 الـــــمـــــــراجــــــــــع


 TECDOC-1513 “ Basic Infrastructure for a Nuclear Power Project”,  


 TECDOC-1522 “Potential for Sharing Nuclear Power Infrastructure 
between Countries”,  


 TECDOC-1555 “Managing the First Nuclear Power Plant Project” 


 Brochure “Consideration to launch a nuclear power programme” ,  


 NE series guide NG-G-3.1 “Milestones in the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power”,  


 TECDOC-1522 “Potential for Sharing Nuclear Power Infrastructure 
between Countries” 


 وخططها التنفيذية ۲۰۲۰اإلسترانيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام   
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 هداية هللا محمود سالم/ د.أ


هيئة  –المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا االشعاع  -رئيس شعبة التكنولوجيا الحيوية 
 الطاقة الذرية المصرية 


 







 
 


 
 
 
 


Class  Insecta 
Order Lepidoptera 
Family Nuctuidae 
Genus Agrotis 
scientific name Agrotis ipsilon (Hufnagel) 
Common name Greasy cutworm 


 تصنيف الحشرة







 إنتشار حشرة الدودة القارضة
 المعتدلة المناطق فى خاصة العالم دول معظم فى اإلنتشار واسعة الحشرات من القارضة الدودة حشرة تعتبر•


 والصحراى المتجمد الشمالى القطب منطقة عدا ما والجنوبى الشمالى الكرة نصف فى اإلستوائية وشبة
 ،أوروبا ،الصين روسيا هى الحشرة إنتشار فيها يكثر التى الدول أهم ومن أسيا ووسط أفرقيا فى الموجودة


   . أمريكا شمال و
 إبريل شهر حتى النشاط فى وتستمر سبتمبر شهر بداية مع نشاطها يبدأ العربية مصر جمهورية فى أما•


 .الصيف فصل فى تماما الحشرة وجود وينعدم
 .مئوية درجة ۲۷ -۲۲ بين ما إلنتشارها المثلى الحرارة درجة•


 


 إ







 طور الفرشات 
 الذكور بين التفرقة يتم


 قرون طريق عن واإليناث
  يوجد فالذكر ، اإلستشعار


 الشكل مشطى إستشعار قرن
 . الشكل سبحية األنثى بينما


 وضع قبل ما فترة تتراوح
  أيام ۱۰-۷ من البيض
 للفراشة البيض عدد ويبلغ


 -٥۰۰ بين ما الواحدة
                  بيضة ۹۰۰


 


 طور العذراء
 بنى العذراء لون


 طول ويبلغ غامق
 -۱۷ من العذراء


 والعرض مم ۲۲
 . مم  ٦-٥ من


 تحت التعذير يحدث
-۳ بعمق األرض


 وتبلغ . سم ۱۲
 العذراء عمر مدة
   .يوم ۲۰ -۱۲ من


 طور اليرقة 
 اليرقى الطور يتميز


 الغامق البنى باللون
 أخطر من ويعتبر


 لتغذيتة وذلك األطوار
 يمر  ، النباتات على


 بستة اليرقى الطور
 فترة وتبلغ أطوار
  من اليرقى العمر
 . يوم ٤۰ -۲۰


   طور البيض
 ثم اللون كريمى البيض
 . البنى اللون إلى يتحول
 البيض اإلناث تضع


 مجموعات فى او فرادى
  فقس مدة وتتراوح ،


  أيام ۹-۲ من البيض


  -۳٥أجيال خالل العام الواحد  حيث تتراوح متوسط دورة حياة الحشرة من  ٥ -٤يبلغ متوسط عدد األجيال من 
يوم تقريبا ويختلف عدد األجيال بإختالف الظروف المناخية ، كما تمر الحشرة بمرحلة بيات شتوى خالل  ٦۰


 .طور العذراء 







 


حشرة الدودة القارضة من الحشرات متعددة العوائل النباتية ، حيث تتغذى اليرق�ات عل�ى معظ�م 
 -:الخضروات والكثير من المحاصيل اإلقتصادية مثل


 
 
 
 
 
 
 


 الذرة األرز الفصة


لبنجرا  الدخان 


 البرسيم


 التفاح الزيزفون
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تع��يش ال��دودة القارض��ة عيش��ة منف��ردة ، فه��ى تتغ��ذى عل��ى معظ��م ب��ادرات المحاص��يل الزراعي��ة  


حديثة النمو ومع تقدم العمر اليرقى تقوم  بقرض الساق ثم قطعه و سحب النبات المقط�وع  إل�ى 
وم�ن المالح�ظ أن اليرق�ات أثن�اء التغذي�ة ال تس�تهلك معظ�م . األنفاق الخاص�ة به�ا تح�ت األرض 


النب��ات ولكنه��ا تس��تهلك م��ا ه��و كفي��ل بس��قوط النب��ات عل��ى ااألرض وإح��داث الض��رر ب��ه و ق��درة 
اليرقات على عمل أنفاق تحت األرض يس�اعد عل�ى تغ�ذيتها عل�ى ج�ذور وس�يقان النبات�ات الت�ى 


ف�ى الحق�ول ˝ و بوجه عام، فإن حشرة ال�دودة القارض�ة تعتب�ر أكث�ر ض�ررا.تنمو تحت األرض 
 .حديثة الزراعة 


  اليرقات تتغذى على الجذور
 أسفل النبات 


اليرقات تقطع نبات الذرة أسفل 
 الساق


تتغذى اليرقات على 
 األوراق فى بداية اإلصابة







للحشرة المراحل العمرية الحيوية  
 مرحلة التكاثر وضع البيض


الثالث  اليرقىالطور – الطوراليرقى األول التغذية على األوراق  


 الطوراليرقى الرابع  بداية قطع الساق


 الطور اليرقى الخامس  قطع الساق والجذور


 الطور اليرقى السادس فى قطع الساق والجذور ءبط


  طور العذراء والفراشات توقف التغذية







المتكاملة لحشرة الدودة القارضةالمكافحة  طرق  


 مكافحة
 طبيعية


 حصروتحديد
 أماكن اإلصابة 


 مكافحة
 زراعية


 مكافحة
 كميائية


 مكافحة
 حيوية







  


 
 


يمكن حصر وتحديد أماكن تجمع الفراشات بواسطة المصائد الضوئية والفرمونية  ويفضل إستخدام المصائد •
الضوئية فى فصلى الصيف والخريف بينما تستخدم المصائد الفرمونية فى فصل الربيع حيث يبلغ نشاط 


وتعتبر المصائد ذات اللون األصفر واألبيض أكثر فاعلية من المصائد ذات اللون , الحشرة أقصى درجة 
 .األخضر


فى األطوار المتقدمة لليرقات تقوم الحشرة  بعمل أنفاق تحت األرض لذلك يصعب التعرف عليها، لذا نقوم •
 .بعمل  أنفاق باألرض مساوية لسطح التربة لصيد اليرقات


 تحديد مكان اإلصابة


عمل أنفاق 
 فى األرض


 مصيدة ضوئية جهاز تصوير







 


 الطبيعيةالمكافحة 
   .النباتات أوراق على الفرشات بواسطة الموضوع البيض بتدمير يقوم الشديد المطر•
  عليها القضاء يمكن وبذلك التربة سطح فوق الخروج على اليرقات تجبر الفيضانات•


 .والمتطفالت المفترسات بواسطة
 


  
 وضع من  الفرشات يمنع  الحشائش إزالة•


 .عليها والقضاء البيض
 قبل الحشائش على والقضاء األرض نظافة•


 الشتاء فصلى فى بإسبوعين الزراعة موسم
 .اليرقات على القضاء فى يساعد والربيع


 .العالية الرطوبة ذات األماكن فى الزراعة عدم•
 على تساعد التى الزراعية البرامج بعض تطبيق•


 .األولى النمو مراحل فى النبات نمو سرعة
 بحشرة اإلصابة له سبق  حقل فى الزراعة عدم•


 .عليها القضاء يتم أن إلى القارضة الدودة
 حرث األرض للقضاء على الحشرات الضارة 


 المكافحة الزراعية







المكافحة الكميائية
 :هي المركبات وهذه كيميائية، مجموعة منها كل تمثل مبيدات ألربعة البيولوجية التأثيرات تقييم تم•


 نمو منظم من مخلوط( البريمبت ،)بيروثرويدات( الفينفاليرات ،)عضوية فسفورية مركبات( السيانوفوس
 الرابع العمر يرقات ضد ،)حشري نمو منظم( البيريبروكسيفين ،)%۱٥ فسفورى مركب + %٥ حشري
 .اآلفة هذه مكافحة في حقلياً  كفاءتها تقييم وكذلك السوداء القارضة للدودة


 عنه السيانوفوس لمركب حساسية أكثر كانت القارضة الدودة يرقات أن المعملية النتائج أظهرت•
  .والبيريبروكسيفين البريمبت للفينفاليرات، بالنسبة


 بينما متساوياً، تقريباً  والسيانوفوس والفينفاليرات البريمبت من كل تأثير كان الحقلية التجارب وفى•
 .السوداء القارضة الدودة يرقات تعداد خفض في تأثيراً  أقل البيريبروكسيفين كان


 -:الكميائية المكافحة إلستخدام المثلى الطريقة
 


 تحت القارضة الدودة يرقات معيشة لطريقة نتيجة•
 على كبيرة بكميات المبيدات رش يجب التربة، سطح
 متعامدة بطريقة الرش ويتم )القيراط /ل۱۰۰۰( األقل
 أسفل إلى المبيدات تصل حتى النباتات صفوف على


 .التربة سطح
 سطح على مباشرة بطريقة المحببة المبيدات إستخدام•


 .الحشرة على للقضاء فعالة طريقة تعتبر التربة
 البادرات نمو قبل ما فترة فى السامة الطعوم إستخدام•


 .اليرقات على للقضاء







 إستخدام الزيوت النباتية لمكافحة حشرة الدودة القارضة
زيت (تم معاملة يرقات العمر الثالث من حشرة الدودة القارضة ببعض الزيوت النباتية مثل •


 ).الكانوال و عباد الشمس و السمسم والحرمل
أظهرت النتائج زيادة النسبه المئويه لموت يرقات العمر الثالث بزيادة تركيز الزيوت •


 . المعاملة وطول الفترة الزمنية
 . كما أظهرت النتائج أن زيت الكانوال األكثر سمية يليه عباد الشمس ثم السمسم ثم الحرمل•


  
 
 
 


لحرملا  


 عباد الشمس السمسم


 الكانوال
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المكافحة 
  الحيوية


 المفترسات


Calosoma 
blaptoides 


tehuacanum 
(Lapouge). 


المسببات 
  المرضية


  النيماتودا
 الممرضة
 للحشرات


يات الفطر
الممرضة 
 للحشرات


 المتطفالت


Archytas cirphis 
Chaetogaedia monticola 


Chelonus texans  
 


Archytas cirphis 







 تتميز النيماتودا بأجسامها المطاولة غير المقسمة إلي حلقات والتي تستدق طفيفاً في تجاه
 .طرفيها


 تعتبر العائلتانSteinernematidae  وعائلةHeterorhabditidae   من اهم العائالت
 . آلفات الحشرية مكافحة افي برامج المستخدمة 


 النيماتودا الممرضة للحشرات



http://www.pinc.ugent.be/E:/WWW/credits.html





Beauveria bassiana 
 نجدها التى الفطريات أنواع أكثر•


 المسئول وهو بالحقول الحشرات بجثث
 األبيض المسكاردين مرض عن


Metarhizium anisopliae 
هذا الفط�ر مس�ئول ع�ن م�رض المس�كاردين •


 . األخضر
ب���اللون م���ن الرم���ادي إل���ى تظه���ر الج���راثيم •


 .هخضر عند اإلصابة باأل
 ت���م التع���رف عل���ى ص���نفين م���ن ه���ذا الن���وع •


M. anisoplia anisoplia 
 M. anisopliae major 


 الفطريات الممرضة للحشرات







التأثير البيولوجى للجرعات تحت المعقمه من أشعة جاما على 
 حشرة الدوده القارضة 


 عقيمة ذكور وإطالق اإلشعاع تقنية بإستحدام الحديثة الدراسات فى خاص إهتمام هناك
 .القارضة الدودة لحشرة المتكاملة المكافحة برامج ضمن


 
 
 


 
 


 


  ( معقمة تحت جرعات بثالث القارضة الدودة حشرات عذارى من الناضج الطور تشعيع تم
 النواحى على تأثيرها لدراسة وذلك جاما أشعة من ) جراى ۱٥۰ ، ۱۰۰ ،٥۰


 المئوية النسبة ، العقم نسبة ، الفقس نسبة ، انثى لكل / البيض عدد ( مثل البيولوجية
 من لكل المئوية النسبة كذلك و الكاملة الحشرة خروج نسبة ، والعذارى اليرقات لموت


 :مجموعات أربع إلى المختبرة الحشرات تقسيم وتم .)واإلناث الذكور
 ذكور معاملة باإلشعاع × تزاوج إناث معاملة ) ۱(المجموعة 
 ذكور غير معاملة باإلشعاع × تزاوج إناث معاملة ) ۲(المجموعة 
 ذكور معاملة باإلشعاع × تزاوج إناث غير معاملة ) ۳(المجموعة 
 ذكور غير معاملة باإلشعاع× تزاوج إناث غير معاملة ) ٤(المجموعة 
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 معامله وإناث ذكور تزاوج عند باإلشعاع تأثرا المجموعات أكثر أن يوضح )۱( شكل
  ۱۷٫۳±۳۱٦ انثى لكل البيض عدد متوسط فكان بشده البيض عدد إنخفض حيث باإلشعاع


 على جراى  ۱٥۰ و ۱۰۰ و  ٥۰ الجرعات من لكل ۱۰٫٥ ±٥۰٫۳  و  ۲۸± ۲٥۰٫۷ و
  أنثى لكل  البيض عدد متوسط  بلغ حيث )الكنترول( القياسيه بالمجموعه مقارنة التوالى


۱۱۷۲٫۳ ±٦٤. 
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٪ عند ۰إنخفضت نسبة الفقس بشدة مع زيادة الجرعه اإلشعاعيه حيث بلغت ) ۲(شكل 
 .جراى ۱٥۰الجرعة 
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 حيث اإلشعاعيه الجرعه زيادة مع بشدة العقم نسبة زيادة  لوحظ )۳( شكل يوضح
   .باإلشعاع معامله وإناث ذكور تزاوج عند جراى ۱٥۰ الجرعة عند ٪۱۰۰ بلغت
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Fig. (5) 
Irr.♂♂&Irr.♀♀  
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 اإلشعاعيه الجرعه زيادة مع والعذارى اليرقات لموت المئويه النسبه فى معنويه زيادة لوحظ
   و  ۲٫٦±۲۷ اليرقات لموت المئويه النسبه بلغت حيث ، باإلشعاع معامله وإناث ذكور تزاوج من الناتجه
 .)الكنترول( القياسيه بالمجموعه مقارنة التوالى على جراى ۱۰۰ و ٥۰ الجرعتين من لكل ٤۰٫٦±۱۳٪
 ۱۰۰ و ٥۰ الجرعتين من لكل ٪۲.٦±٥۹٫۹  و  ۳٫۸±۳۷  العذارى لموت المئويه النسبه بلغت بينما


 .للكنترول  ۰٫٥±۰٫۸ بالنسبه مقارنة التوالى على جراى
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Fig .( 4) Irr.♂♂&Irr.♀♀  
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Fig. (6) Irr.♂♂&Irr.♀♀  


U♂♂&Irr.♀♀  


Irr.♂♂&U♀♀  


0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


control 50 100 150


Ad
ul


t d
ef


or
m


ity
 (%


) 


Dose (Gy) 


Fig.(7) Irr.♂♂&Irr.♀♀  
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زادت النس��بة المئوي��ه  )۷، ٦(ش��كل 
للتشوهات بزيادة الجرعه اإلش�عاعيه 
، فكانت أعلى ما يكون ف�ى الع�ذارى 


) الفرش������ات(والحش������رات الكامل������ه 
الناتج���ه م���ن ت���زاوج ذك���ور وإن���اث 
معامله باإلشعاع  حيث بلغ�ت النس�به 


و   ۱٫۹± ۱٤٫۲المئوي��ه للتش��وهات 
٪ بالنس����به للع����ذارى و ±۱٫٥ ۷.۲٦
٪ ۰٫٦±٤۹٫۳و  ۲٥٫٥±۱٫۷


بالنس��بة للحش��رات الكامل��ه لك��ل م��ن 
ج��راى عل��ى  ۱۰۰و  ٥۰الج��رعتين 


 .التوالى







 فى إنتفاخ حدوث العذراء القياسية
 مع العذراء


 بالجلد إلتصاقها
 نهاية من المتبقى
 اليرقى الطور


 )جراى ٥۰(


 بين وسط شكل
 والعذراء اليرقة


 الجسم أنتفاخ مع
 الرأس إتجاة و


 اسفل إلى


 بين وسط شكل
 والعذراء اليرقة


 الرأس إتجاة مع
 وحدوث اسفل إلى


 فى تشوهات
 البطن منطقة


 والصدر


 تشوهات الطور العذرى







الحشرة الكاملة 
 القياسية 


 فى كامل تشوة
 مع الحشرة شكل


 فى كرمشة حدوث
 الحشرة جسم جميع


 الجناحين خاصة
 قرون أحد وإختفاء


 اإلستشعار


 فى كرمشة
 مع الجناحين


 أحدهما ضمور
 فى وإستطالة


 البطن منطقة
 قرون وإختفاء


 اإلستشعار


 شكل فى كامل تشوة
 كرمشة مع الحشرة
 الجناحين فى وقصر
 منطقة فى وإنتفاخ
 قرون وإختفاء البطن


 اإلستشعار


 تشوهات الحشرة الكاملة
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± ۲۸.۷و   ۱±۲۷كم��ا ل��وحظ زي��اده معنوي��ه ف��ى فت��رة العم��ر اليرق��ى بلغ��ت  )۹،۸(ش��كل 
ي����وم  ۰٫٥±۲٥٫٥ج����راى عل����ى الت����والى مقارن����ة   ۱۰۰و  ٥۰ي����وم عن����د الج����رعتين ۰٫٥


ي��وم عن��د الجرع��ة  ۱±۱۳للكنت��رول، وك��ذلك زي��ادة معنوي��ه ف��ى فت��رة العم��ر الع��ذرى بلغ��ت 
 .بالنسبة للكنترول ۱±۱۱٫۱جراى مقارنة  ۱۰۰


)۹(شكل   


)۸(شكل   







0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


control 50 100 150


Ad
ul


t e
m


er
ge


nc
e(


%
)  


Dose (Gy) 


Irr.♂♂&Irr.♀♀  


U♂♂&Irr.♀♀  


Irr.♂♂&U♀♀  


 إلى الكامله الحشرات لخروج المئويه النسبه إنخفضت )۱۰( شكل
 على جراى ۱۰۰ و ٥۰ الجرعتين من لكل ٪٤٫٤±٤۰٫۱  و  ٦۳±۳٫۸


 .للكنترول ٪۰٫۱±۹۹٫۲ بالنسبه مقارنة التوالى







2. Effect of substerilizing doses of gamma irradiation on 
some biological aspects of Agrotis ipsilon:- 


 
 


 النواحي بعض على جاما أشعة فاعلية عليها المتحصل النتائج أظهرت•
 اليرقات من كال لموت المئويه النسبه حساب(  مثل المختلفة البيولوجية
 لخروج المئويه النسبة و والعذرى اليرقي العمر فترة طول و والعذارى


 و البيض عدد و للتشوهات المئويه النسبة و )الفراشات( الكامله اتالحشر
 .القارضة الدودة حشرة على )للفقس المئويه النسبة


 الجرعة و التزاوج نوع بإختالف يختلف التأثيرالبيولوجى مقدار أن وجد•
 . المستخدمة اإلشعاعية


 ذكوروإناث تزاوج عند وضوحا أكثر كان جاما ألشعة البيولوجى التأثير•
 . باإلشعاع معامله إناث مع معامله ذكورغير تزاوج يتبعة باإلشعاع معاملة


 من المعقمة تحت الجرعات بإستخدام يوصى الذكر سالفة النتائج على بناء•
 .الكميائية للمبيدات فعال كبديل القارضة الدودة حشرة مكافحة فى جاما أشعة


 الخالصة
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Radon-222 gas Concentration 
measurements inside different        


models building 


 Ali H. Aziz  
M.Sc. In Radiation physics  







 Introduction 
• The radon-222 gas produced from radium-226 decay by alpha 


particles emission , radon gas through out vertically from earth to 
space, in many buildings radon gas and progeny concentration is 
very high specially we founded  that in mount and miner region thus 
is very important than  different  contaminations risk . The great 
effected  inside ( one & two floors ) building of radon gas to emission 
from     ( earth & underground water ) and the materials building are  
secondary sources to emission radon-222 gas inside closed space 
non interesting if  compare that  with emission radon-222 gas   from 
(earth) , excepted  the materials contains rich in ( radium -226 ) .  
the ratio of radon  concentration  from underground water is ( 0.8 
pCi/L for 1/ hour ) , and approximately ratio in inside buildings to ( 
1.3 pCi/L for 1/hour ) .  


•  The calculates levels of radon gas inside buildings in the world is    
( 40 pCi/ m^3)  and the change ratio depended to ( local geology 
parameter , builds design  and weather coast ) ..  







 Methods and Materials  
A- Samples :    
•  We took samples from different kinds of buildings like   wood 


houses , normality design built( one & two floors ) , civilian flats ( 
higher  than 3 floors ) and concert  shelter from many    regions  
such as  Baghdad city and the another  regions of  Iraq . Two types 
of samples ( soil & filter air sampler ) used in the are  research to 
calculate radon-222 progeny concentration  , we take the soil 
sample    ( 1 Kg )  at ( 5 cm ) depth from surface earth and used 
thermo oven to dry at       ( 100 c  / 24 hours ) and analysis by used ( 
HPG detector )   , the second types  used             (  cumulated air 
filter) , we used high volume air sampler  ( 2m^2 / min ) the air 
vacuum average and we put the equipment on ( 1.2 meter on earth ) 
to submission  inhalation field , we took different types of design 
buildings to measurements concentration radon progeny ( Pb-214, 
Bi-214 , Po-218 ) when analysis (  cumulated air filter) . 


•   







 (B) Equipments :   
• High pure germanium detector with diameter (63mim) and efficiency 


40% organized to high separate power specially to separated  near 
gamma ray peaks , with Tandy 3000 personal computer analyzer 
GDR-4  .  


• Standers source ( Eu-152 ) , low activity , 9  energy range between  
( 121.78 --- 140.95 Kev ) . 


• High volume air sampler .  







(C)  equation :   
      We can measure  radon-222 concentration in inside building when 


measurement    ( radium -226 ) radioactivity in soil and building 
materials if considerate about the earth are mass pores in 
homogenous materials semi  terminal  so that flax density of radon gas 
on surface :  
 
 
 


 λ: radon-222 concentration decay = 21. 1 x 10^ -6  sec^ -1  
  fp: emission of earth materials part Kg/m2  
  De : effective transfer earth material confection Bq/m^2. sec .  
 Ɛ   : soil porosity   
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Building materials  


  if consider  building (wall or ground) semi  
terminal  for pores material so that density 
flux of radon calculated by this equation :  


( )[ ] 5050
RnPRnRaD RnDedDefCJ .. *tanh*)]/([ −= ξλξλλ







  the value in the equation is the same as the confection in 
equation ( 1) except ( d ) is represent half thinks of wall 
building in  ( meter ) . 


                                                                   …………….(3) 
 


 if define ( A model building ) for explained radon-222 gas 
different sources in side building  , in this direct we can 
found radon gas  inter average in side (A model building) 
when know the values :  


        V :  building volume ( m^3 )  
         SB: surface area .  
         S : flow intensity .  


V
SS1063U B


3 *. ×
=







Results and Discussion 


Radium-226 concentration  Bq/kg Soil sample from  N 


54.9 Baghdad / tewitha  1 


41.1     =          / kadhmia  2 


63.3      =         / yarmok 3 


94.7  Baghdad/ Alzoufrania  4 


113 Alromade/ Alkaim 5 


105 Altamem/Karkok  6 
95.9     Dyala/ Baquba  7 


the measurements of soil samples when used ( Gamma spectrometer 
Analysis ) to calculate Ra-226 concentration  , and application in  eqa….(1)  







Radon concentration in air ( Bq/m^3 ) Region N 


9.882 Baghdad / tewitha  1 


7.398     =          / kadhmia  2 


11.394      =         / yarmok 3 


11.196 Baghdad/ Alzoufrania 4 


20.340 Alromade/ Alkaim 5 


18.900 Altamem/ Karkok   6 


15.462   Dyala/Baquba   7 


• the measurements of soil samples when used (Gamma spectrometer 
Analysis ) to calculate Ra-226 concentration  , and application in  eqa….(1) 


• Application eqa….(2) to calculated Rn-222 in air with debut ( thickness of 
wall )  







•  The value of radon -222 concentration (8 
Bq/ m^3 ) in the air take radiation dose by 
inhalation             (0. 13 mSv / y )  In the 
world research  . 


• Measurements radioactivity of materials 
building using in general built  in  Iraq , all 
measurements by    ( HPG) 







•  Radium -226 concentration in Iraqi building 
materials  


Ra-226 con ( Bq/Kg ) Materials  N 


128 to 141  Bricks 1 


40 to 150 Cement  2 


40 to 50 Sand 3 


45 to 57 Gravel  4 


141 to 223  plaster  5 







 Usually the quantity  mixer  building materials   in Iraq equal to ( 2 sand + 5 gravel + 1 
cement ) we calculated  the ratio of the mixer to application  that in the equation  ( 2) :  


  


 
 


Radon -
222 con 


(Bq/m3) 


SB (m2)  V (m3)  D (m)  Ra-
226 


in 
buil
din


g 
mat 
Bq/


K 


 Ra-226 in soil 
(Bq/kg) 


 Region   Type of design 
building  


N 


  12.0115 9.75 24.375 o.o4 42 54.9 Ishtar /Baghdad  Wood built  1 


  12.025 12.75 31.875 0.04 42 57.2 Ishtar /Baghdad Wood built 2 


  21.745 24 84 0.1 581 41.1 Kadhmia/Baghdad  1- floor old design  3 


  28.426 12 30 0.1 581 42 Kadhmia/Baghdad 2-floor old design  4 


  26.20 12 36 0.1 581 63.3 Alyarmok/Baghdad Built 5 


  27.1547 12 36 0.125 581 62 Alzoufrania/Baghdad  1- floor 6 


  20.477 25 48 0.75 581 112 Concert shelter /Baghdad  1 floor      8 


  28.186 12 36 0.1 581 113 Alqaim /Alan bar Built 9 


  27.1547 12 36 0.1 581 95.9 Dyala Built   10 


  27.869 12 36 0.1 581 105 Karkok   built  11 


  20.47 9 22.5 0.04 42 113 Alqaim /Alanbar Wood built  12 







The result the measurement air filter radon concentration inside close  building 
, depended to progeny radioactivity measurement ( Pb-214 .  Bi-214 ) by high 
pure germanium except ( po-218 ) depended to the world prose , its equal to 
1.552  Pb-214 concentration in air 


Ventilation 
average 
hour/m


3 


Bi-
214Bq/


m3 


Pb-214 
Bq/m3 


Po-
218Bq/


m3 


Region  in Baghdad N 


611 26 2.9 4.4 Ishtar /sleep room 1 
640 26.4 3.09 4.6 Ishtar/ life   room  2 
543 32.2 7.3 10.9 Kadhmia/ old design 


/1floor 
3 


815 45.6 15.8 23.2 Kadhmia/old design 
/2 floor  


4 


665 45.8 15.1 22.6 Alyarmok  5 
764 49.08 20.5 30.7 Alzoforania / 1 floor  6 
811 45.8 15.07 22.6 Alzoforania / 2 floor  7 







 Measurements of   the radon -222 concentration in side building by the 
( air filter ) method when application eqa ….(6) equal to  :  


Building type  radonconBq/m3 Region in 
Baghdad  


N 


Woods  12.120 Ishtar /sleep 
room  


1 


Woods  12.540 Ishtar /life room  2 


Ventilation holes  20.812  Kadhmia 
/ground 


3 


Civilian/2 floor 27.816 Kadhmia/second 
floor  


4 


Civilian / ground floor 27.104 Alyarmok  5 


 Flats /over 3 floor 
 / thickness concert walls  


31.105 Alzoforania  6 


     =           =           = 27.817 Alzofofrania  7 







 Conclusion 
• The low radon -222 concentration in the old 


design refer to a good ventilation when the air 
change factor are greater .  


• Increasing radon-222 concentration inside 
building in the ground floor  because , increasing 
of thickness  concrete wall and the radon gas 
emission from earth . 


• The two methods used in the research takes 
approximately results to assessment   radon -
222 gas concentration compare  with world 
results .  







 Recommendation 


• Put  plastic ground cover in the west of Iraq  
and closed any cracks in the earth or between          
( water pipes )  to  decrease   radon gas . 


• The imported building materials must be 
subjected to radiometric analysis before using 
for construction of structures in Iraq.   


• Make ventilation daily in the our houses  in       
( Winter season ) to decrease Radon -222 
concentration by open ( windows & doors to 
External ) or by ( Electricity ventilation circle ) .  







Thanks for listening  
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Nuclear Medicine 
Medical imaging includes those 
techniques that allow noninvasive 
(nonsurgical) visualization of internal 
organs and processes. 
Nuclear medicine imaging techniques 
are performed by means of administering 
pharmaceuticals that are labeled with 
radionuclides so that they are 
preferentially accumulated in the organs 
of interest. 







Nuclear Medicine Vs Radiography 







Radiopharmaceutical 
 
A radiopharmaceutical ligand usually consists of 


an organic molecule or a bioactive molecule (the 


ligand itself) and is labeled with a radionuclide. 


The bioactive side exhibits a very high affinity to 


its specific receptor molecule which is connected 


to the target (e.g. tumor cells).  







In Imaging 


In Therapy 


As Diagnostic Tools In-Vitro 







 


Preparation and dispensation of 
Radiopharmaceuticals 


 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Administration of 
Radiopharmaceuticals 


 







 
 
 
 
 


Patient examinations 
 







99mTc-Radiopharmaceuticals 







Technetuim-99m is considered a black 


horse of radionuclide because of :-       


1-short half life 6hrs. 
2-suitable radiation energy 140 Kev      
 3-no particle emission 
 4-readily available in a sterile and 


pyrogen free state from 99Mo/99mTc   
generator 
 







 
 
 
 
 
 
 


Daily Compounding of 
Technetium Kit Products 







 
Specific Methods of Labeling 


 







Aim of the work 
Labeling of Sulphadimidine with Technetium-99m 


according to the suitable method of labeling and in 
order to achieve the highest yield and so all 
parameters which affect the labeling process will 
be studied   including the following: 


Substrate amount 
Reducing agent concentration 
Hydrogen ion concentration of the reaction  


mixture 
Time of the reaction need for maximum yield 







 study the in-vitro stability of the labeled 
compound 


 
Biological evaluation of the produced 


labeled compound  
 







Sulphadimidine 
 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sulfadimidine.svg





% Colloid % Free 99mTc % Labeled Compound Tin (μg) 


1.4 ± 0.07 20.3 ± 0.75 77.8 ± 0.50 10  


5.6 ± 0.16 12.9 ± 0.06   81.5 ± 0.54 25 


7.3 ± 0.35 3.50 ± 0.25 89.2 ± 0.32 50  


5.1 ± 0.05 1.70 ± 0.05  93.2 ± 0.32 100  


7.1 ± 0.35 1.10 ± 0.35   91.8 ± 0.32 200  


            Colloidal solution was formed 250  


Effect of Tin chloride content  
on the radiochemical yield 99mTc- SD.  
 







Effect of SD Content on the labeling yield 
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Effect of pH 
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Effect of reaction time 
 
 


% Colloid 
 


% Free 99mTc 
% Labeled 
Compound 


Time of 
reaction 


(min) 


4.8 ± 0.20 9.2 ± 0.30 86.0 ± 0.400 1 


4.3 ± 0.05 5.2 ± 0.75 91.5 ± 0.50 5 


4.6 ± 0.25 5.4 ± 0.35  90.0 ± 0.32 15 


4.7 ± 0.40 4.0 ± 0.25 91.3 ± 0. 2 30 


5.3 ± 0.14 4.0 ± 0.50 90.7 ± 0. 7 60 







 The Stability of 99mTc –SD. 


 
 


% Colloid 
 


% Free 99mTc 
% Labeled 
Compound 


Time post 
labeling (h)  


2.0 ± 0.45 7.7 ± 0.25 91.3 ± 0. 20 1/2h 
2.7 ± 0.45 7.0 ± 0.25 90.3 ± 0. 70 1h 
4.6 ± 0.50 4.4 ± 0.35 91.0 ± 0.32 2h 


2.7 ± 0.45 15.0 ± 0.25   82.3 ± 0. 2 3h 


4.3 ± 0.40 19.7 ± 0.50   76.0 ± 0. 2 6h 


V  







 Biodistribution  
 


 
 


 
Injection of the sample 
 in albino mice 
 
 
 
→ Separation of organs  
→ %I.D./gram of organ or body fluid at 


different time post injection 
 
 
                            


          
          


 







Biodistribution of 99mTc – SD 
in normal Albino Swiss mice 


 
Organs &Body 


fluids 


Percent I.D./gram organ 
Time post injection 


15 min 1 hr 4 hr 6 hr 


Blood 18.0 ±1.10 14.6 ± 0.20 8.2 ± 0.04 4.7 ± 0.30 


Bone 2.0 ± 0.05 3.10 ± 0.10 2.2 ± 0.10 2.2 ± 0.2 


Muscle 0.50 ± 0.01 1.50 ± 0.02 1.3 ± 0.10 0.7 ± 0.02 


Liver 5.10 ± 0.05 6.50 ± 0.15 3.5 ± 0.06 2.0 ± 0.02 


Lung 4.00 ± 0.10 7.00 ± 0.12 3.0 ± 0.20* 2.0 ± 0.01 


Heart 6.0 ± 0.80 6.50 ± 0.30 5.0 ± 0.01*      1.5 ± 0.04 


Stomach 13.2 ± 0.90 17.2 ± 0.60 8.6 ± 0.16* 6.7 ± 0.2 


Intestine 7.40 ± 0.50 8.18 ± 0.30 3.5 ± 0.10* 1.8 ± 0.03 


Kidney 6.90 ± 0.40 9.00 ± 0.60 4.1 ± 0.30* 2.1 ± 0.06 


Spleen  1.70 ± 0.02 3.00 ± 0.14 3.0 ± 0.16 1.1 ± 0.20 







In inflamed mice 
 


T/NT 
180 min 


 
T/NT  


90 min 


 
T/NT  


15 min 


T/NT 
 at time post injection  


1.36  1.5  2.25   mice inflamed with 
live   E. coli 


0.96  0.98  1.06   mice inflamed with 
sterile turpentine 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Conclusion 
 


The optimum conditions required to obtain 90% 
yield of 99mTc-SD were 500 µg SD, 100 µg stannous 
chloride, 5 minutes reaction time and room 
temperature at pH 4 using 0.5 M citrate buffer. 
Biodistribution study in normal mice reflected that 
99mTc-SD distributed to different tissues and organs. 
Target to non target ratio was about 2, 1.5 and 1.4 
when the uptake of 99mTc-SD in muscle infected with 
E, Choli compared to that in normal mice at 15, 90 
and 180 min respectively.  
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PRAMETERS NO. OF 
SHEETS 


SCALE BOLCKS 


Magnetic,Tc,
K,U and Th 
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Fig.(2): Radiatio map of U  of westem Mawiyah Nuqub Block measured at an elevation of 100m
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Fig.(3): Radiatio map of Th  of westem Mawiyah Nuqub Block measured at an elevation of 100m
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Fig.(4): Radiatio map of K  of westem Mawiyah Nuqub Block measured at an elevation of 100m
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Fig.5): Radiatio map of TC  of westem Mawiyah Nuqub Block measured at an elevation of 100m
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 برنامج متكامل 
 إلستئصال ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم 


 من الشرق األوسط
AN INTEGRATED PROGRAMME 


 FOR ERADICATING THE OLD WORLD SCREW-
WORM FLY, Chrysomya bezziana FROM THE 


MIDDLE EAST 
 الدكتور محمد عبد جعفر العزي  


Dr. Mohammed A. J. Al-Izzi 
منظمة العربية للتنمية الزراعيةال/خبير  


ستخدامات السلمية للطاقة الذرية
ٔ
 المؤتمر العربي العاشر لال


 جمهورية العراق   –اربيل ,  ٢٠١٠/١٢/ ١٦-١٢







 خلفية تاريخية
القديم للعالم الحلزونية الدودة تعتبرذبابة Old World Screwworm 


(OWS) fly, Chrysomya bezziana  
   للعائل، الحية األنسجة على المعيشة اإلجبارية المتطفالت من
الحيوان لصحة العالمية المنظمة قبل من دونت OIE جميع تهاجم بأنها 


  .واإلنسان الحار الدم ذات المفصلية الحيوانات
األوسط الشرق في العربية الدول من عدد في إصابات وأحدثت الذبابة دخلت 


 قطر، المتحدة، العربية اإلمارات السعودية، العربية الكويت، العراق، ومنها
  عام نهاية اليمنية الجمهورية دخلت وأخيراً  إيران عمان، سلطنة البحرين،


۲۰۰۷.   
وسوريا األردن منها بالذبابة اإلصابة بخطر مهددة العربية الدول من عدد.   







 :إىل اإلقليمي املشروع يهدف
الحلزونية، الدودة ذبابة مشكلة عن الوعي زيادة   
زيادتها، ومنع ومعالجتها بالذبابة اإلصابات لمتابعة القدرات تنمية  
واسع نطاق على العقيمة الحشرات بتقنية االستئصال عمليات جدوى متابعة 


 االوسط، الشرق بمنطقة المتكاملة المكافحة برنامج ضمن
جدوى لعدم األخرى المكافحة عوامل مع بالتكامل االستئصال برنامج ينفذ 


   .بشدة المصابة المناطق في اإلصابات من التخلص في واحد عامل استعمال







حالة ألف ٦۰ حوالي إلى العراق في الحلزونية للذبابة الوبائية لحالةا وصلت 
 .حالة ۱۲۰۰۰۰ الى وصلت وحاليا .)۱۹۹۷و ۱۹۹٦( سنتين خالل تدويد


األغذية ومنظمة الزراعية، للتنمية العربية المنظمة( الثالث المنظمات بادرت 
 طارئة بمساعدة )الذرية للطاقة الدولية والوكالة المتحدة لألمم التابعة والزراعة


   ،۱۹۹۸ سنة في للعراق
الدودة ذبابة استئصال لغرض مشترك بمشروع  المنظمات هذه بادرت 


 العقيمة الحشرات تقنية باستعمال الخليج منطقة من القديم للعالم الحلزونية
sterile insect technology (SIT) . غينيا بابيو في استعملت والتي 


 تجريبي نطاق وعلى Malaysia وماليزيا  Papua New Guinea الجديدة
 .العراق في
البرنامج بأن الخليج لمنطقة واإلجتماعية األقتصادية الجدوى دراسة أوضحت 


 تقنية وجدوى البيئية الجدوى دراسات تنفيذ ويستوجب مادية عوائد ذات
 استئصال برنامج بتنفيذ المباشرة على ستساعدان واللتين العقيمة الحشرات


  .الخليج دول من القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة







 للعالم الحلزونية الدودة ذبابة استئصال تقنية جدوى
 الخليج منطقة من القديم


العقيمة، الحشرات تقنية عمليات  ونشر لتنفيذ الرئيسي الموقع العراق أعتبر 
 تنفيذ ممكن دول اعتبارهما تم عمان وسلطنة البحرين مثل األخرى المواقع بينما


  .فيهما التقنية
في العقيمة الحشرات لتقنية بتنفيذ البدء إمكانية للذبابة الجغرافي اإلنتشار يوضح 


 بذبابة بالتدويد اإلصابات عدد بقلة تتميز التي صاللة، بمنطقة عمان سلطنة
 جدوى وأختبار لتطبيق الموقعي للعمل ومالئمة منعزلة ومنطقة الحلزونية الدودة
 اإلستئصال برنامج تطبيق على ستساعد  نجاحها وعند العقيمة الحشرات تقنية
  . regional area-wide eradication programme أوسع نطاق على


واالتصاالت اللوجستية الناحية من المتميزة التحتية بالبنية عمان سلطنة تتميز 
 فوائد وذات .فيها الحلزونية الذبابة تربية معدات إقامة وامكانية البيطرية والخبرة


 الحياة على للمحافظة وفوائد الحشرية المبيدات استعمال بعدم ومناخية بيئية
 البرية







 القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة أدوار وصف
الحلزونية الدودة لذبابة الكاملة الحشرة : 
المنزلية، الذبابة من حجماً  أكبر الحلزونية الدودة ذبابة   
مخضرة زرقاء انعكاسات مع المع مسود أزرق لونها ،  
االلتصاق حد إلى الذكر  في جداً  المتقاربة المركبة بالعيون األنثى عن الذكر يتميز 


   .األنثى عن أتساعاً  أكثر المسافة أن حين في
الجنس القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة تتبع Chrysomya المعدني الذباب عائلة 


Calliphordae    
الجنس( الجديد للعالم الحلزونية الدودة ذبابة وتتبع  Cochliomyiaنفس يتبع الذي 


   .المعدني الذباب العائلة







 التزاوج
في مرة من أكثر وتتزاوج العذراء غالف من خروجها بعد مباشرةً  الذكور تتزاوج 


   حياتها،
من أيام )٥( حوالي بعد ذلك ويكون جنسياً  تنضج أن بعد إال اإلناث تتزاوج ال 


   حياتها، في واحدة مرة وتلقح العذراء غالف من خروجها
الطبيعة، في يوماً  )٥۱( إلى الكاملة الحشرة حياة تصل  


 عقم إحداث في مهمة وسيلة باإلشعاع العقيمة الذكور استخدام تجعل التي هي الصفة هذه
 الخصبة اإلناث مع باإلشعاع العقيمة الذكور تزاوج عند البيض فقس وعدم جنسي


 .الذبابة استئصال برامج في الذبابة هذه على بالقضاء يؤدي مما
 







 البيض وضع
جسم في الطبيعية الفتحات عن أو العائل في الجروح عن األنثى تبحث التزاوج بعد 


  عليه، بيضها لتضع اإلنسان أو الحيوان
الحلزونية الدودة ذبابة في البيض عدد ويصل مجموعات بصورة البيض يوضع 


  .الجرح بحافة وملتصقة اللون بيضاء بيضة )۱۷٥( إلى القديم للعالم
الجروح انواع:   


 السري، الحبل طريق وعن الوالدة، عن المتسببة الجروح األشواك، وخز الصوف، جز
 مثل للقروح المسببة واألمراض السرطانية األورام األخرى، والطفيليات القراد لسعة


 .وغيرها الصغيرة المجترات وطاعون األغنام وجدري القالعية الحمى مرض
 







 الريقي الطـور


 على بالتغذية تبدأ التي األول الطور يرقات عن ساعة ٢٠-٧ بعد البيض يفقس 
 إلى تتحول ثم الثاني الطور إلى الثاني اليوم في وتتحول الجرح في الحية األنسجة
   الثالث، الطور


والفتحات الداخل إلى رأسها ويكون الجرح في أخاديد تعمل إنها في اليرقات هذه تتميز 
 وعلى . األشواك من صفاً  ١٢ بـ محاطة تكون إنها كما للخارج الخلفية التنفسية
 أصابع شكل على تكون التي األمامية التنفسية الفتحات وكذلك مقدمتها في كالبين
 .خمسة القديم العالم ذبابة يرقة في وعددها


سوائل مكونة والعضالت األنسجة وتمزيق الجرح داخل أخاديد بعمل اليرقات تتعمق 
 .المصلية السوائل مع مختلط دموي ونزف خاصة رائحة ذات مصلية







 )العذراء( اخلادرة
١( التربة سطح تحت تحفر األرض على الجرح من الثالث الطور يرقة سقوط بعد-


 لونها اليرقة كيوتكل من صلبة طبقة وتتكوين واحد يوم بعد عذراء إلى لتتحول سم)٢
   أحمر، ووميض غامق قهوائي


أيام، )٧-٦( بعد )الذبابة( كاملة حشرة إلى العذراء تتحول 
قد التي الشمس أشعة وتتحاشى الغروب قبل متناسقة بصورة بالخروج البالغات تبدأ 


   .عالية بنسبة هالكات تسبب
بالبحث تقوم ثم للتزاوج جاهزة وتصبح حياتها من األولى أيام )٥( بعد األنثى تنضج 


 .الغروب عند بيضها تضع لكي مضيف عن







 
 
 
بحثاً  واسعة مساحات في واالنتشار الطيران على فائقة قدرة الحلزونية الدودة لذبابة 


   .العائل الحيوان عن
بالطور الموبوءة البرية أو األليفة الحيوانات حركة بفعل الحدود عبر تنتشر وقد 


   .اليرقي
واسع برنامج إلعداد قوياً  دافعاً  يشكل واالنتشار التكاثر على العالية الذبابة مقدرة 


   .العقيمة الحشرة تقنية باستخدام المنطقة من اآلفة الستئصال النطاق







 :القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة مكافحة طرق
البيطرية والعالجات المبيدات باستعمال الكيماوية المكافحة. 
مثل الفسفورية العضوية بالمركبات الذبابة يرقات على الحاوية الحيوانات جروح تعامل 


 .بالمبيدات رشها أو بتغطيسها الحيوانات قطعان وتعالج Caumaphous كومافوس
العقيمة الحشرات استعمال. 
الحلزونية الدودة ذباب من الماليين وٕانتاج تربية مبدأ على العقيمة الحشرة تقنية تعتمد 


 لذلك، خاص برنامج ضمن المـوبـؤة المناطق في وٕاطالقه العقيم
عن االن متوقف ,القديم للعالم الحلزونية الذبابة وٕانتاج لتربية بماليزيا مركز يوجد 


    العمل
الدراسات وٕاجراء الذبابة بتربية ١٩٩٦ سنة منذ العراقية الذرية الطاقة منظمة باشرت 


 لتنفيذ مستمر العمل وحالياً  ,٢٠٠٣ سنة العمل وتوقف عليها والعقم والبيئية الحياتية
 .الخلوية الوراثية الدراسات عن فضالً  الحقلي والمسح االفة هذه عن البيئية الدراسات







 :واإلرشاد التوعية
للعالم الحلزونية الدودة ذبابة لمكافحة المستخدمة والطرق والتشخيص اإلصابة وأعراض أخطار عن برامج إعداد 


  ، القديم
االفة هذه عن ملصقاتالو  واللقاءات المحاضرات أعداد. 
مبكراً  اإلصابة معالجة ، الدوري الكشف بضرورة الحيوانات لمربي واإلرشاد التوعية برامج تنفيذ. 
  :الحلزونية الدودة ذبابة عن واإلنجليزية العربية باللغة نشرات إعداد تم
الدودة ذبابة لمكافحة اإلقليمي المشروع( ومكافحتها الحلزونية الدودة ذبابة حياتية عن مدمج قرص إعداد 


   .)الحلزونية
للطاقة الدولية والوكالة والزراعة األغذية ومنظمة الزراعية للتنمية العربية المنظمة بين المشترك المشروع مطوية 


 .األوسط الشرق من القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة الستئصال  الذرية
القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة حياتية مطوية.   
معالجته وطرق القديم للعالم الحلزونية الدودة بذبابة التدويد عن الكشف مطوية. 
الدولية والوكالة والزراعة األغذية ومنظمة الزراعية للتنمية العربية المنظمة بين المشترك المشروع عن بوستر 


 .األوسط الشرق من القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة الستئصال  الذرية للطاقة







 :المنجزة والدراسات البحوث
القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة على جاما أشعة تأثير عن دراسات. 
القديم للعالم الحلزونية الدودة لذبابة المختبرية التربية عن المعلومات جمع  
البالغات خروج معدل البرية، الذكور مع المشععة الذكور تنافس عن دراسات 


 حياة  فترة الطيران، على المشعع الذباب مقدرة المشععة، العذارى من
 تلقيح في البرية الذكور تنافس على العقيمة الذكور مقدرة المشععة، الحشرات


   للذبابة، الحقلية اإلناث
بغداد في العراقية الذرية الطاقة منظمة في األعمال هذه من قسماً  إنجاز تم 


   .ماليزيا في جوهر كلوانج في الحيوان معهد في اآلخر والقسم
التقنية تطبيق من والفائدة بالكلفة تقاس العقيمة الحشرات تقنية تطبيق إن.   
المطلقة للحشرات التنافسي التأثير من التحقق على نفذت التي الدراسة تساعد 


  إثباتها وطرق







  :النوعية السيطرة طرق تتضمن
المشععة، الحشرات حيوية على التشعيع تأثير متابعة   
أو المشععة العذارى من البالغات وخروج التشعيع نتيجة طبيعية غير حشرات خروج 


   موتها،
الطيران على الناتجة البالغات قابلية  
األوسط الشرق منطقة ظروف تحت المشععة البالغات حياتية مدة.  
 في الحلزونية الدودة ذبابة وتربية إلنتاج مصغرة وحدة إنشاء تتطلب الدراسات هذه إن


   .المحاضرة هذه في الموضحة البحثية لألغراض العراق
 







 االستئصال لمشروع االجتماعية-االقتصادية الجدوى دراسـة  
مملكة في القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة واستئصال مكافحة على الدراسة ركزت 


   عمان، وسلطنة العراق وجمهورية البحرين
االقتصادي والمردود الحلزونية الدودة بذبابة اإلصابة كلف على لدراسةا تركز 


  .األوسط الشرق في واالستئصال المكافحة ألعمال
تم إذا اقتصادياً  مجدي يكون الذبابة الستئصال المقترح المشروع بأن التقرير أوضح 


   البيئية، والظروف التقنية بالمستلزمات األخذ
2.1:1 حوالي االستئصال عملية من الفائدة إلى الكلفة نسبة تكون    
تم التي المعلومات على اعتماداً  سنوات خمس فترة خالل االستئصال عملية ذتنف 


 الداخلي العائد معدل يكون .واألسعار الكلف على واالفتراضات عليها الحصول
 .%۲۱.۰ االستئصال لمشروع







 الحلزونية الدودة لذبابة الجغرافي باالنتشار التنبؤ دراسة
نظام على الدراسة اعتمدت CLIMEX ) (   
الدودة ذبابة تطور يحد الذي األساسي الوطأة عامل هو الجفاف عنصر 


   المنطقة في القديم للعالم الحلزونية
المناخي التبيؤ مؤشر )E1 (  إحتمالية على يدل مما الصفر حد يتجاوز ال 


 المناطق بعض في طويلة لفترات القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة استيطان
  .أخرى مناطق في تماًما ينعدم وقد
السنوي النمو مؤشرات درست (G1)  ًالمعين الجغرافي المكان لمالءمة مقياسا 


 في العربية بالدول المناطق بين  اختالفاً  هناك أن وأتضح ونموها الذبابة لتطور
 علواً  يتأرجح أنه ولوحظ القديم للعالم الحلزونية الدودة لذبابة مالءمتها مدى


 حدوث على داللة يعد مما منطقة كل في السنة أشهر باختالف وانخفاضاً 
 . اآلفة وتطور نمو على موسمية تأثيرات







الجفاف و والرطوبة والبرد الحر تأثير ( الوطأة مؤشرات تحديد تم (WS, 
DS, HS, CS   المناخي  التبيؤ ومؤشر ( E1 )  للعالم الحلزونية الدودة لذبابة 


  العربية الدول نطاق على منطقة  وأربعين لثمان القديم
العربي الوطن في  اآلفة لهذه المخاطر درجات تحديد تم .   
والسودان، والسعودية  العراق في مناطق في الحر وطأة تتمثل   
وليبيا،  ومصر  الصومال في مناطق في الجفاف وطأة  
و سوريا و  والمغرب  وتونس  الجزائر في  المناطق بعض في البرد وطأة 


   األردن
في المناخ يصلح إذ اآلفة هذه لخطر عرضة السودان أن إلى النتائج تشير 


 وتكاثرها  الذبابة هذه لتطور  ) توريت و راجا و  جوبا مثل ( المناطق بعض
  مثل ( الوسط المناطق من للذبابة مالءمة أكثر الجنوبية المناطق وتكون


 غير فهي ) ومروي  عطبرة  مثل (  الشمالية المناطق أما .  ) وسنار  األبيض
 . اآلفة وتكاثر لتطور تماًما صالحة







الحيوان ووجود المالئم المناخ توفر الحلزونية الدودة لذبابة البايولوجى النجاح يتطلب 
   . العائل


أماكن في وتنتشر وتتطور تنمو أن القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة باستطاعة 
 المناخ، عوامل لتأثير وفقاً  العربية بالدول عديدة


واعتماداً  المعنية للمنطقة تبعاً  تقصر أو تطول قد ولفترات موسمياً  يكون الذبابة نجاح 
 :على
 السعودية و السودان و  والعراق  موريتانيا مثل دول في الحر  وطأة    
البحرين و والكويت اليمن و  اإلمارات و ليبيا و كمصر دول في  الجفاف وطأة 


   جيبوتي و  عمان وسلطنة
واألردن سوريا و العربي المغرب دول في المناطق بعض في  البرد وطأة  . 







 .القديم للعالم الحلزونية الدودة لذبابة الفضائي االنتشار دراسة    
قبل من اإلصابة حاالت تسجيل على للذبابة الجغرافي االنتشار تحديد يعتمد 


 محددة، جغرافية مناطق في توجد التي البيطرية المستوصفات
المستوصفات هذه انتشار اإلحصائي والنظام البيولوجي النظام يفسر ال.   
إعادة يستوجب مما المناخية والتنبوأت المناخ على االنتشار هذا تحليل يعتمد 


  نظام باعتماد المناطق هذه وتوصف للمنطقة تبعاً  االصابة حاالت نشر
Thiessens’ polygons delimited تسجيل مكانات على يعتمد والذي 


 من واسعة مساحات يشمل ’Thiessens هذه بعض وإن بالحلزونية اإلصابات
  الدراسة، من المناطق هذه استثناء يفترض وبالنهاية والماء الصحراء


عن شهرية  خرائط عمل ممكن والتي المسجلة التدويد حاالت انتشار أما 
  لعمل اعتمادها ممكن المعلومات وهذه بالتدويد، اإلصابات وكثافة انتشارها


spatio-temporal population model. حاالت إن يوضح وهذا 
 خالل الدراسة منطقة في واسع انتشار تحدث ان ممكن الشهرية التدويد


 ديسمبر إلى نوفمبر من الممتدة الفترة خالل خاصة وبصورة األولى المرحلة
 فيها تبقى المناطق بعض باستثناء ومفاجئ حاد انخفاض يحصل ثم ومن


  .الخريف في مفاجئ انتشار يحصل ثم .الصيف / الربيع بنهاية اإلصابة







 Vegetation الخضري الغطاء    
طويلة، لمدة المستمر بالجفاف الحلزونية الدودة ذبابة تتأثر   
من نوع وفيها مضللة تكون التي المناطق في بالحلزونية بالتدويد اإلصابات أغلب لوحظت 


 الخضري، الغطاء
والجافة الصحراوية المناطق في الطيران تتجنب الذبابة بالغات.   
 بعد عن األستشعار بواسطة العالية الخضرية الكثافات ذات المناطق مالحظة السهولة من  


remote sensing باستعمال normalised difference vegetation index 
(NDVI).. الحمراء وفوق الحمراء المناطق في الصناعية األقمار بمحسسات قياسها ويمكن  


infra-red الضوئي، الطيف من  
يقيس NDVI النمو ظروف وتوفر الخضري الغطاء وجود يقيس االخضرار بأن.   
مؤشر إن NDVI index للعالقة تحليل يعطي أن وممكن واسعة لمساحات استعماله ممكن 


 افتراضه، الممكنNDVI لل الحرج والمستوى الحلزونية الدودة ذبابة وجود بين
عالقة NDVI الدودة ذبابة لتطور مالئمة تكون واسعة مساحات ورسم تحديد في تساعد 


   .الحلزونية







سبتمبر الفترة خالل الفضائي االنتشار عوامل تميز صعوبة النتائج أوضحت 
 ١٩٩٦ سبتمبر الفترة خالل الوقت سلسلة تضبط وكمياً  ،١٩٩٧ وسبتمبر ١٩٩٦


   .١٩٩٧ وديسمبر
   :الفضائي االنتشار من خطوتين في الموديل  بناء ممكن
وسبتمبر ١٩٩٦ سبتمبر للفترة الفضائي االنتشار معلومات على الموديل بناء  


   بينهما، تثبيت على الحصول يتم ان ولغاية ١٩٩٧
الوقت، بحسب التدويد لحاالت التنبئية األرقام انتشار على تؤثر التي العوامل   
 التنبئية األرقام ضبط ممكن وبذلك )الرئيسي العامل الحرارة درجات تكون كالهما وفي(


 الفترة خالل الحلزونية الدودة ذبابة لتسجيل الشهرية الوقت سلسلة وتعشق الشهرية
 األرقام بين نميز ان يمكن أخرى مرة وهنا .١٩٩٧ ديسمبر ولغاية ١٩٩٦ سبتمبر


   .والمسجلة االفتراضية







 وكذلك أوضحت النتائج انخفاض األرقام ولكنها ذات معنوية عالية للعالقة بين
عدد حاالت التدويد بيرقات الحلزونية األرقام المتنبأ بها واألرقام التي تم 


وان  best-fit parametersمالحظتها باستعمال أفضل وحدات التثبيت 
الموديل المستعمل قد استعمل لكل المساحات التي انتشرت فيها الذبابة 


إن هذه التوقعات قد أغفلت كثافة العائل وممكن أن تكون العالقة . الحلزونية
والمناطق المتوقع تواجدها ) المالحظ(أفضل بين تواجد الذبابة الحلزونية الفعلي 


 .   االصطناعية  فيها عند اعتماد درجات الحرارة بتحليل األقمار
   إن االنتشار الفضائي للحشرة ال يوضح قابليتها على االنتشار لمسافات


 ۱۹۹٦طويلة، باإلضافة لذلك فإن أول انتشار للذبابة قد كان واسعاً في سبتمبر 
وقد وصلت الحشرة بسرعة إلى المناطق المالئمة لها ولكن هذا ال يوضح أنها 


إن المعلومات المتوفرة عن انتشار . انتشرت لمسافات بعيدة عن موقعها األول
 .Spradbery et al) آخرين الباحث والذبابة والمنشورة من قبل 


والتي أوضحت بأن للحشرة القابلية على االنتشار من العراق إلى ,(1995
وعلى كل حال فإن انتشار الحشرة يعتمد على طبيعتها في . الشرق األوسط


مناطق تواجدها والتي قد تؤدي بالحشرة ان تبقى بموقعها لفترات طويلة وهذا 
يستوجب توضيح طبيعة حياة الذبابة وهذه ستساعد في تنفيذ دراسة االنتشار 


 .  الفضائي لها







 لذلك فان تحديد موقعها ألول مرة في العراق وما حصل لها من انتشار
والذي قد يوضح باالنفجار سكاني لها خالل فترة قصيرة، ولكن التحليالت 


قد توضح بان هذا االنتشار السريع قد يعود إلى دخول حيوان مصاب 
بالتدويد ويحوي كثافة من اليرقات داخل الجرح مما ساعد على انتشار 
الحشرة وفي هذه الحال قد ال يكون هذا االعتقاد مشجعاً لوضع برنامج 


 .استراتيجي الستئصال اآلفة







 الشرق وفي العراق في الحلزونية الذبابة انتشار من الخطر خريطة
 .األوسط


العراق في الحلزونية للذبابة هجوم أول حصل ومتى أين التنبؤ الصعوبة من.  
نعمل ثم ومن االماكن من عدد من دخلت الذبابة بأن افتراض الممكن من ولكن 


  .السنة أشهر خالل الدراسات من سلسلة خالل الموديالت
اآلفة فيها تبقى أن ممكن التي المناطق دراسة على ونعتمد. 
األوسط الشرق في وكذلك العراق في الموديل ينطبق أن ممكن الحال هذه وفي. 


 .تغيير بدون العراق في المستحصل الموديل سيبقى الحال وبهذه







   حالة، لكل خرائط ثالث على نحصل بذلك
على يعتمد انتشار توضح :االولى الخارطة )NDVI( أن عليه ويطلق لوحده 


 .)(”NDVI suitability“ المالئم أي في دي
عند الفضائي االنتشار من سنة بعد الظاهرية النتائج توضح :الثانية الخارطة 


 المالئمة الحرارة( عليها ويطلق الشهرية الحرارة درجات مالئمة
“Temperature suitability” (،  


عاملي من كالً  يكون عندما سنة بعد االنتشار نتائج توضح :الثالثة الخارطة 
  .متناوبين التأثير


االعوام في وبائياً  انتشرت الذبابة بأن بالعراق الخطر خارطة توضح 
 في المناطق باستثناء لها، المالئمة المناطق أغلب في ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷،۱۹۹٦


  .اإليرانية الحدود من وبالقرب للعراق الشرقي الجنوب
الحلزونية الذبابة بتواجد مدعماً  الحدودية المناطق في باالنتشار التنبؤ ويكون 


  . البصرة في ۲۰۰٤ عام بنهاية مالحظ هو كما فيها
أو األوسط الشرق في الحلزونية الدودة لذبابة وخطر واسع انتشار يظهر وقد 


 الذبابة فيها وتتطور تتواجد التي المناطق بعض في العربية الجزيرة شبه
  سنة باليمن حصل كما( الرافدين لوادي بمالءمتها متوازية وتكون الحلزونية


۲۰۰۷(.   







  : الخطر مناطق
طول وعلى  اليمن من الغربي الجنوب إيران، غرب في الساخنة المناطق في ستكون 


   عمان، سلطنة من الجنوبي الساحل
األرض ، األردن لبنان، سوريا، من أجزاء في مالئمة مناطق هناك تكون وقد 


    .والسودان أثيوبيا، أريتيريا، من مناطق وفي مصر في النيل ووادي المحتلة
الدودة ذبابة بإن يوضح أساسي كعامل الحرارة درجات مالئمة على األعتماد إن 


 دول وبعض السعودية، العربية بالمملكة المناطق بعض في وتبقى ستتواجد الحلزونية
 .عمان وسلطنة الخليج


عن المعتمدة الصناعية األقمار صور على المعتمد الفضائي األنتشار موديل إن 
 ذبابة انتشار عن موديل لعمل استعمالها ممكن الخضري والغطاء الحرارة درجات
 استعماله وممكن ۱۹۹۷ – ۱۹۹٦ الفترة خالل العراق في ووبائيتها الحلزونية الدودة
 .أخرى دول في الحلزونية الدودة ذبابة تواجد عن الخطر لتقدير







 .الدراسات الوراثية عن ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم
التاريخ وتوضيح الوراثية الصفات لتحديد  الدراسات هذه خططت 


 مختلفة جغرافية مناطق من القديم للعالم الحلزونية الدودة لذبابة العرقي
 هذه تساعد وسوف .خارجها من أو األوسط الشرق منطقة في سواء


 وتحديد الخطر وتقييم الذبابة لسالالت خارطة وضع في الدراسة
 استئصالها أو مكافحتها وكذلك انتشارها لمدى أفضل استراتيجية


۱۸۱ من جمعها تم التي اليرقات إن الوراثية التحاليل نتائج أوضحت 
 مثل الخليجية الدول بعض في الزراعية الحيوانات في تدويد حالة


 النوع إن عمان وسلطنة السعودية، العربية المملكة إيران، ، العراق
 للعالم الحلزونية الدودة ذبابة هو للتدويد المسبب الذباب من السائد
 ,Old World screwworm fly (OWSF) القديم


Chrysomya bezziana Villeneuve (Diptera: 
Calliphoridae),   







تتسبب %۱۸,۷ وحوالي تحصل التي التدويد إصابات من %۸۱,۲ عن ولهؤومس 
 بالدول الحيوانات من نسبة أكثر إن لوحظ وكذلك الذباب، من أخرى أنواع بواسطة
 ،المزرعة حيوانات مجموع من %۸٤,٦ وتشكل والماعز األغنام هي الخليجية


 تليها والماعز، األغنام ذيل في تحصل )%٤۰,۳( اإلصابات من نسبة وأعلى
 المايتوكوندريا بي للسايتوكرومbp 717  للطرف ’3  إن .)%۱٤( المهبل منطقة


   تمييز تم .القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة من يرقة ۱۷۸ ل متتابعاً  يتسلسل جين
 إلى باإلضافة عمان سلطنة في متخصصة وواحدة عامة منها اثنان هابلوتايب، )٥(


 المملكة من واألخرى العراق جنوب من واحدة جديدة، هابلوتايب )۲( تمييز
 أو واحد في البعض بعضها عن فقط تختلف الهابلوتايب هذه إن .السعودية العربية


  من العالي التخصص وتعادل nucleotide sites النووية المواقع من أثنين
 التغايرات من القليلة الدرجة إن .bp 717 حلقات طول على 0.14-0.28%


 دول في القديم للعالم الحلزونية الدودة لذبابة الجغرافية المجتمعات بين الوراثية
 المكافحة لبرنامج كأداة العقيمة الحشرات تقنية استعمال بأن توضح الخليج


   .الوراثية بالتعقيدات يتأثر لن سوف الخليج منطقة في المتكاملة







 الدول بعض في الحلزونية الدودة ذبابة النتشار الراهن الوضع
 .العربية


لغاية الخليج منطقة في موجودة القديم للعالم الحلزونية الدودة ذبابة تكن لم  
 إلى دخولها إن ويعتقد ، البحرين دولة في لها ظهور أول كان حيث ١٩٧٧
 الساحلية بالمناطق استراليا من المستوردة الحيوانات لمرور نتيجة كان البحرين
 Kloft  بالذبابة موبوءة مناطق وهي للهند الجنوبية والمناطق آسيا شرق لجنوب


et al.1981) ( .  







المجاورة للدول انتشارها من سهل مما أعدادها ازدادت 
 السعودية العربية المملكة ، المتحدة العربية كاإلمارات للبحرين


 تهديد تشكل وأصبحت ، وقطر الكويت ، عمان سلطنة ،
   المناطق، هذه في الحيوانية للثروة واضح


الظروف ولمالئمة المجاورة الدول من للعراق الحشرة دخلت 
 الرقابة وجود ولعدم الحشرة لمعيشة ورطوبة حرارة من المناخية
 في هائل سكاني انفجار حدوث إلى أدى حينها المالئمة
 المحافظات من محافظة ١٣ في الذبابة انتشرت حيث أعدادها
   .١٩٩٧ عام العراقية


العربي الخليج لدول المجاورة اإليرانية المحافظات وتتمتع 
 )وعيالم هرمزجان ، بوشهر ، خوزستان محافظات( والعراق
 مناطق وتعد الحشرة وتطور لنمو مالئمة مناخية بظروف
   . كبير عدوى ومصدر موبوءة


 







   الدول التي تنتشر فيها ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم     


 
 
 
 
 


 الجمهورية العراقية1.
المملكة العربية 2.


 السعودية
 دولة الكويت3.
 مملكة البحرين4.
 دولة قطر5.
دولة االمارات العربية 6.


 المتحدة
 سلطنة عمان7.
 إيران8.
وأخيرًا الجمهورية 9.


 اليمنية







 ۲۲٦سجلت حاالت التدويد بذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد بلغت 
). ۱جدول ( ۱۹۹۹حالة تدويد بمنطقة الفجيرة عام   


   


 


  الشهر
 أعداد الجروح المصابة


  لمجموع
 أبقار ماعز ضأن


 ١٢ ٤ - ٨ يناير
 ٨ - - ٨ فبراير
 ٩ - ٢ ٧ مارس
 ٢٦ ٢ ٧ ١٧ ابريل
 ٢٩ ٢ ١١ ١٦ مايو
 ١٥ - ٧ ٨ يونيو
 ٢ - - ٢ يوليو


 ٢ - - ٢ اغسطس
 ٣٧ - - ٣٧ سبتمبر
 ٣٥ ٣ - ٣٢ اكتوبر
 ٤٤ ١ ٣ ٤٠ نوفكبر
 ٧ - ٢ ٥ ديسمبر
 ٢٢٦ ١٢ ٣٢ ١٨٢ المجموع


 دولة اإلمارات العربية المتحدة







  ٢٠٠٠في أكتوبر 
 شكلت في وزارة الزراعة والثروة السمكية


اللجنة الفنية بأشراف مدير الثروة الحيوانية    
:للقيام  بالمهام التالية   


 


فحص الحيوانات الواردة للعيادات 
 رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية  والتدقيق في عالج الجروح


 والقيام بتغطيس الحيوانات بالمبيدات الحشرية


  تركيب المصائد ومراقبتها


مراقبة حركة 
الحيوانات  بين 


المناطق المختلفة 
والحيوانات الواردة 
 للدولة من الخارج


 القيام بزيارات إرشادية 
 لتوعية المواطنين 
 ومربي الحيوانات 
على كيفية مكافحة 


 الذبابة







بدولة اإلمارات ) المنطقة الوسطى(حاالت التدويد في عيادة الشارقة البيطرية ) ٢(جدول  
. ٢٠٠٠ مايو –العربية المتحدة خالل الفترة يناير   


  الفترة


  عدد حاالت التدويد في أنواع الحيوانات


  المجموع


 أخرى جمال ابقار ماعز  أغنام


 -يناير 
 ١٤٨ ٦ ٦ ٦ ١٠١ ٢٩ مايو







في العيادة البيطرية بدولة   ٢٠٠١حاالت التدويد المسجلة خالل ) ٣(جدول  
  اإلمارات العربية المتحدة


  الشهر
 عدد حاالت التدويد في أنواع الحيوانات


 المجموع
 أخرى جمال أبقار ماعز ضأن


 ٣٣ - - ١ ٢٣ ٩ يناير


 ٥٦ - - - ٤٦ ١٠ فبراير


 ١٦٥ - - ٣ ١٢٥ ٣٧ مارس


 ١٧٢ ١ ٧ ٧ ١١٠ ٤٧ ابريل


 ١١٩ - ٢ ٨ ٧٥ ٣٤ مايو


 ٧٦ ١ ١ ٣ ٥٦ ١٥ يونيو


 ١ ١ - - - - يوليو


 ١٩ - - ١ ١٢ ٦ اغسطس


 ١٧ - - ١ ١٢ ٤ سبتمبر


 ٥٠ - ١ ٢ ٢٩ ١٨ اكتوبر


 ٢٧ ٦ - ٣ ١٣ ٥ نوفكبر


 ٢٢ - ١ - ١٥ ٦ ديسمبر


 ٧٥٧ ٩ ١٢ ٢٩ ٥١٦ ١٩١ المجموع







في العيادة البيطرية  ٢٠٠٦مارس  –حاالت التدويد المسجلة خالل األشهر يناير ) ٤(جدول  
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة


  المنطقة
 عدد حاالت التدويد في أنواع الحيوانات


 المجموع
 أخرى جمال أبقار ماعز أغنام


 ٩٠ - ٨ ٦ ١١ ٦٥ الغربية


 ٤٧٩ - ٧ ٨ ٣٢ ٤٣٢ الشمالية


 ٢٢ - - - ٩ ١٣ الشرقية


 ٣٢ ٣٢ - - - الوسطى


 ٦٢٣ - ٤٧ ١٤ ٥٢ ٥١٠ المجموع
) الفجيرة(الشرقية 


٢٢٦ - - ١٢ ٣٢ ١٨٢ ١٩٩٩ 


.أكثر اإلصابات في األغنام تليها الماعز ثم الجمال واألبقار  
.أكثر المناطق إصابة هي المنطقة الشمالية  


:المواد المستعملة لمعالجة تدويد الجروح  
   Negasant, Agrosunt Powder, Ivomec, Uvemic injection, OTC spray.                                


:المواد المستعملة في تغطيس الحيوانات   
أجريتول، ديازينون، أكتويام،                                               Tik tak. 







في عيادة الشارقة المركزية بالمنطقة  ٢٠٠٧) نيسان(حاالت التدويد المسجلة خالل شهر أبريل ) ٥(جدول  
.الوسطى باإلمارات العربية المتحدة  


  التاريخ
 عدد حاالت التدويد في أنواع الحيوانات


 المجموع
 أخرى جمال أبقار ماعز ضأن


٢ - - - ٢ - ٩/٤/٢٠٠٧ 


٢ - - - - ٢ ١١/٤/٢٠٠٧ 


٥ - - - ٥ - ١٥/٤/٢٠٠٧ 


١٥ - - - ١٥ - ١٧/٤/٢٠٠٧ 


٦ - - - ٦ - ١٨/٤/٢٠٠٧ 


٥ - - - ٥ - ١٩/٤/٢٠٠٧ 


٥ - - - ٥ - ٢٣/٤/٢٠٠٧ 


 ٤٠ - - - ٣٨ ٢ المجموع







في العيادة البيطرية بالفجيرة بالمنطقة  ٢٠٠٧) نيسان(حاالت التدويد المسجلة خالل شهر أبريل ) ٦(جدول  
.الشرقية بدولة اإلمارات العربية المتحدة  


  التاريخ
 عدد حاالت التدويد في أنواع الحيوانات


 المجموع
 أخرى جمال أبقار ماعز أغنام


٥ - - - ٥ - ٣/٤/٢٠٠٧ 


١ - - - ١ - ٩/٤/٢٠٠٧ 


١ - - - ١ - ١٦/٤/٢٠٠٧ 


١ - - - ١ - ١٨/٤/٢٠٠٧ 


١ - - - - ١ ١٩/٤/٢٠٠٧ 


٧٠ - - - ٧٠ - ٢٦/٤/٢٠٠٧ 


١ - - - ١ - ٣٠/٤/٢٠٠٧ 


 ٧٥ - - - ٧٤ ١ المجموع







في العيادة البيطرية بإدارة المنطقة الزراعية الشمالية  ٢٠٠٧) نيسان(أبريل  حاالت التدويد المسجلة خالل شهر) ٧(جدول  


.برأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  


  التاريخ
 عدد حاالت التدويد في أنواع الحيوانات


 المجموع
 أخرى جمال أبقار ماعز أغنام


٣ - - - ٣ - ٢/٤/٢٠٠٧ 


٤ - - - ١ ٣ ١٧/٤/٢٠٠٧ 


٦ - - - ٣ ٣ ١٩/٤/٢٠٠٧ 


٤ - - - ٢ ٢ ٣٠/٤/٢٠٠٧ 


 ١٧ - - - ٩ ٨ المجموع







 مملكة البحرين


  عام مرة وألول البحرين مملكة في القديم للعالم الحلزونية الدودة بذبابة اإلصابة سجلت
   . ۱۹۹۹ - ۱۹۹٦ من الفترة خالل تدويد حالة  ۷٦۷ سجلت وقد  1977







.عدد حاالت التدويد بذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم حسب أشهر السنة بمملكة البحرين. ١جدول    


 السنة


 عدد الحيوانات المصابة بالتدويد شهرياً 


 المجموع
۱ ۲ ۳ ٦ ٥ ٤ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ 


۲۰۰٥ - - - - - ۲۳۲ ٦۸ ۲ - - ۷ - ۳۰۷ 


۲۰۰٦ - ۳ ۲ ۱۹ ٤۸ ۱۸ ٤ - - ۷ - ۱۰ ۱۱۱ 


۲۰۰۷ 
لغاية 


 اغسطس
- - - ۲ ۲ ٦ ٤ ۲ - - - - ۱٦ 







أنواع الحيوانات المصابة بذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم بمملكة البحرين. ٢جدول    


 السنة
 أنواع الحيوانات المصابة بالتدويد بذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم


 كالب حمار حصان جمال أبقار ماعز أغنام


۲۰۰٥ ۱۸۹ ۲۹ ۲۲ ۳۸ ۲٥ ۱ ٥ 


۲۰۰٤٦ ٦ ۲۳ ۲۸ ۹ ۳ ۱ ۱ 


۲۰۰۷ 
لغاية 


 اغسطس


۸ ٤ - ۲ ۱ ۱ - 


 ٦ ۳ ۲۹ ٤۹ ٥٦ ٥٦ ۲٤۳ المجموع







  المملكة العربية السعودية


 نوفمبر إلى )آب( أغسطس الفترة خالل المملكة في تدويد حالة ۱٤۷ سجلت −
   ۲۰۰۰ لعام )الثاني تشرين(
 عن بالتحري المتعلقة النشاطات كافة المملكة في البيطرية الجهات وتجري−


  "دوريا الحلزونية الدودة ذبابة تواجد
   الحلزونية الدودة ذبابة عن بوستر وتوزيع أعداد−
   باإلصابة المهددة المناطق في األغنام مربي لتوعية اإلرشادية الدورات عقد−
   القديم للعالم الحلزونية الدودة لذبابة والالصقة الجاذبة المصائد نصب−
   الحلزونية الدودة ذبابة عن بوستر وتوزيع أعداد−
  باإلصابة المهددة المناطق في األغنام مربي لتوعية اإلرشادية الدورات عقد−


.   







 جمهورية العراق 


 الحلزونية الدودة ذبابة بيرقات إصابة أول سجلت      •
   . ۱۹۹٦ أيلول في األبقار أحد في القديم للعالم


 والرطوبة الحرارة درجات لمالئمة بالخطر تنذر      •
      والكثافة


 .السكانية كثافتها وزيادة وتكاثرها لنموها النباتية       
 منذ الحلزونية الدودة بذبابة التدويد حاالت بلغت•


 إلى ۲۰۰٥ سنة ولنهاية ۱۹۹٦ أيلول في تسجيها
 حالة ۱۱۸۷٦۸


 والعجول والماعز األغنام في التدويد حاالت لوحظت•
 .واألبقار


 وتغطيس ورش الجروح معالجة أعمال استمرت•
 سنوياً  الحيوانات



http://www1.fao.org/ar-cp/news/1998/IMG/sworm.JPG





 العراق جمهورية في )٢٠٠٥ – ١٩٩٦( الحلزونية الدودة بذبابة التدويد حاالت عدد .)١( رقم جدول


 المحافظة
 السنوات


٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 
 ٣ ١٠ - ١ ١٣٩ ٢٦٤٦ ٧٥٢٧ ١٤١٣ ٩٤٨٨ ١٦٤١ بغداد
 ٢ ١٠٨ ٣ ٨٨ ٢ ٣٠٣ ٣٤٠٨ ١٣٣ ٩٥٣ ١٥٥٠ ديالى
 ٢ ٣٦ ٢ ٣٣ ٢ ٣٠٦٧ ٥٩٤٥ ٢٨٣٥ ١٠٨٢٢ ٢٥٣٥ كربالء


 - - - - - ٩٢١ ٩١٣٧ ١٤٥٤ ١٨١٠١ ٥٤٩ بابل
 - - - - - ٥٩ ٢١٢٤ ٤٠٤ ٢١٤٧ ٣٥ القادسية


 - - - - - ٦٩٣ ٨٩٣٦ ١٩٢٩ ٣٠٥٦ ٣٦٨ النجف
 - - - - - ٤١٩ ٥٧٣٥ ٥٨٨ ١٨٦٣ ١١ األنبار
 - - - - - ٣٣٩ ٦٥٤ ٢٤٥ ٨٧١ ١١٩ واسط
 - - - - - - ٥٦ ٧٧ ٤٦٣ - المثنى


 - - - - - ٣٢ ١٤٦ ٣٧ ٣٠ - صالح الدين
 - - - - - ٢ ٢٥٧ ٩٧ ١٤٨ - الناصرية


 ١ ٦ - - - - ١٠ ٩ ٣ - ميسان
 ٤٠٦ ٥١٥ - - - - ١٧ ١٨ ١ - البصرة


 ٤١٤ ٥٧٥ ٥ ١٢٢ ١٤٣ ٨٤٧١ ٤٣٩٥٢ ١٠٤٢٥ ٤٧٩٤٦ ٦٧٥٨ المجموع







٢٠٠٥اإلصابة بالذبابة في محافظة البصرة وبعض المحافظات عام ). ٢(جدول رقم    


 المحافظة
 االشهر


 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير


 - - - - - - ١ - ٢ - - - بغداد


 - - - - - - - - ٢ - - - ديالى


 - - - - - - - ٢ - - - - كربالء


 - - - - - - - - - - - ١ ميسان


 ٧٧ ١٧ ١١ ٢ - ٧ ٩٤ ١٠٠ ٣٨ ٦ ١٧ ٣٧ بصرة


 ٧٧ ١٧ ١١ ٢ - ٧ ٩٥ ١٠٢ ٤٢ ٦ ١٧ ٣٨ المجموع







 نفذت الكوادر العلمية
في العراق   


وبمنظمة الطاقة الذرية العراقية   
سابقاً     


البحوث والدراسات التي 
تهدف إلى إنتاج حشرات 


عقيمة على النطاق 
  التجريبي


تربية أدوار ذبابة الدودة 
الحلزونية للعالم القديم في 


مختبرات مخصصة 
 لتربية هذه اآلفة 


توفير درجة الحرارة والرطوبة 
 لكل دور من أدوار الحشرة 


البيض ، اليرقات ، العذارى ( 
) والبالغات  


 تنفيذ التجارب الخاصة 
 بتشعيع أدوار الحشرة 


 وتقييم كفاءة الذكور العقيمة 
 في التزاوج 


 مع اإلناث البرية 
  وإنتاج ذرّية عقيمة


 دراسة 
 المجتمع السكاني لآلفة 


  في مناطق محددة


 تنفيذ تجارب 
 استخدام المصائد الالصقة 


 ودراسة مدى فاعليتها 
  في التقاط أفراد الحشرة


االصطناعيإعتماد الوسط الغذائي   


 دراسات 
     (release / recapture) إطالق وصيد


.للذكور العقيمة في الحقول   







 سلطنة عمان 


بلغت حاالت التدويد بذبابة الدودة 
حالة  ۹۸۷الحلزونية للعالم القديم 


  ۱۹۹۹حتى نهاية عام 


 منع تسرب
األمراض الوبائية والمعدية   


من خارج حدود السلطنة   
عن طريق الحجر    


 يقدم
 قطاع الخدمات البيطرية


 وزارة الزراعة والثروة السمكية
 الخدمات العالجية


 والتشخيصية والوقائية 
 للثروة الحيوانية 


 تأسيس شبكات 
 ونظم جمع المعلومات الخاصة بتقانات النانو 


  وتبويبها وتحليلها







   / بمسقط بركاء البيطرية العيادة في ٢٠٠٧ )نيسان( أبريل شهر خالل المسجلة التدويد حاالت )١( جدول    
 .عمان سلطنة      


 اليوم والتاريخ
 عدد حاالت التدويد بذبابة الدودة الحلزونية 


 المجموع أبقار أغنام ماعز
١ - ١ - ١/٤/٢٠٠٧ 


٣ - - ٣ ٢/٤/٢٠٠٧ 


¾/ ١ - - ١ 


٣ - ٢ ١ ٤/٤ 


٢ - - ٢ ٧/٤ 


٧ - - ٧ ٨/٤ 


٢ - ١ ١ ٩/٤ 


١٠ - - ١٠ ١١/٤ 


٤ - - ٤ ١٥/٤ 


٦ - - ٦ ٤//١٦ 


٦ - ١ ٥ ٢١/٤ 


٣ - - ٣ ٢٣/٤ 


١ - - ١ ٢٤/٤ 


٤ - - ٤ ٢٥/٤ 


٢ ١ - ١ ٢٩/٤ 


١ - - ١ ٣٠/٤ 


 ٥٦ ١ ٥ ٥٠ المجموع







 .عمان سلطنة / بمسقط بالمصنعة البيطرية العيادة في ٢٠٠٧ )نيسان( أبريل شهر خالل المسجلة التدويد حاالت )٢( جدول


 اليوم والتاريخ
 عدد حاالت التدويد بذبابة الدودة الحلزونية


 المجموع
 جمال أبقار أغنام ماعز


٩ - - - ٩ ١/٤/٢٠٠٧ 


١٣ - - - ١٣ ٢/٤/٢٠٠٧ 


٧ ١ ١ - ٥ ٣/٤/٢٠٠٧ 


١٩ - ١ ٤ ١٤ ٤/٤/٢٠٠٧ 


١٨ - ١ ١ ١٦ ٧/٤/٢٠٠٧ 


١٢ - - ٣ ٩ ٨/٤/٢٠٠٧ 


٩ - - ١ ٨ ٩/٤/٢٠٠٧ 


١٥ - - ١ ١٤ ١١/٤/٢٠٠٧ 


٢٩ - - ٢ ٢٧ ١٤/٤/٢٠٠٧ 


٢٤ - - ٣ ٢١ ١٥/٤/٢٠٠٧ 


٣٢ - ١ ٣١ ١٦/٤/٢٠٠٧ 


٦٠ - ١ ٧ ٥٢ ١٧/٤/٢٠٠٧ 


٢٤ - - ٢ ٢٢ ١٨/٤/٢٠٠٧ 


٣٩ ٢ ٣ ٧ ٢٧ ٢١/٤/٢٠٠٧ 


٤٣ ١ ٤ ٣ ٣٥ ٢٢/٤/٢٠٠٧ 


٣٢ - - - ٣٢ ٢٣/٤/٢٠٠٧ 


٢٦ - - ٣ ٢٣ ٢٤/٤/٢٠٠٧ 


٢٠ - ١ ٤ ١٥ ٢٨/٤/٢٠٠٧ 


١٢ - - - ١٢ ٢٩/٤/٢٠٠٧ 


٤ - - - ٤ ٣٠/٤/٢٠٠٧ 


ع  ٤٤٧ ٤ ١٢ ٤٢ ٣٨٩ ال







 في البيطري المستشفى عيادة في ٤/٨/٢٠٠٧ – ٢١/٢ من الفترة خالل المسجلة التدويد حاالت )٣( جدول
 .عمان سلطنة / صاللة


 اليوم والتاريخ
 عدد حاالت التدويد بذبابة الدودة الحلزونية


 المجموع
 جمال أبقار أغنام ماعز


21/2/١ - - - ١ ٢٠٠٧ 
7/١ - - ١ - ٤/٢٠٠٧ 


15/٢ - - ٢ - ٤/٢٠٠٧ 
١ - - ١ - ١٩/٦/٢٠٠٧ 
١ - - - ١ ٢٥/٦/٢٠٠٧ 
١ - - - ١ ١٤/٧/٢٠٠٧ 
١ - - - ١ ١٥/٧/٢٠٠٧ 
٤ - - ٤ - ٢٩/٧/٢٠٠٧ 
١ - - ١ - ٤/٨/٢٠٠٧ 


 ١٣ - - ٩ ٤ المجموع







 .عمان سلطنة / بظفار بصاللة المركزية البيطرية العيادة في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ عامي خالل المسجلة التدويد حاالت )٤( جدول      


 اليوم والتاريخ
 عدد حاالت التدويد بذبابة الدودة الحلزونية


 المجموع
 جمال أبقار أغنام ماعز


٦ - ٦ - - ١/٣/٢٠٠٦ 
٣ - ٣ - - ١٥/٣/٢٠٠٦ 
٣ - ٣ - - ١٨/٣/٢٠٠٦ 
٥ - ٥ - - ١٩/٣/٢٠٠٦ 
٦ - ٦ - - ٢١/٣/٢٠٠٦ 
٣ - - - ٣ ١/٥/٢٠٠٦ 


٣ - - - ٣ ١٥/٨/٢٠٠٦ 
١ - - - ١ ١٦/٨/٢٠٠٦ 
٣ - - - ٣ ٢٧/٩/٢٠٠٦ 
٣ - ٣ - - ٩/١٠/٢٠٠٦ 
١ - - - ١ ٢٣/١/٢٠٠٧ 
١ - - - ١ ١٣/٣/٢٠٠٧ 
٥ - - - ٥ ١/٥/٢٠٠٧ 
١ - - - ١ ٥/٥/٢٠٠٧ 
١ - - - ١ ٩/٦/٢٠٠٧ 


٣ - - - ٣ ١٩/٦/٢٠٠٧ 
٢ - - - ٢ ٢٤/٦/٢٠٠٧ 
٤ - - - ٤ ٧/٧/٢٠٠٧ 


٢ - - - ٢ ١١/٧/٢٠٠٧ 
 ٥٦ - - - ٣٠ المجموع







 دولة قطر
حالة تدويد ۲۲سجلت   


۱۹۹۹خالل سنة    
حاالت   ٤منها    


 لذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم 
،)۱جدول (  


 
 
 
 
 
 
 
 


 تقوم إدارة التنمية الزراعية
 في 


 وزارة الشؤون البلدية والزراعة 
:بالنشاطات التالية  


  


 إيقاف استيراد الحيوانات
 من الدول المصابة


  بذبابة الدودة الحلزونية 


 القيام بأعمال رش وتغطيس الحيوانات 


 ثالث مراكز بيطرية
في كل من    


 الدوحة والريان والشمال 


  توعية المربين







 ١٩٩٩-١٩٩٨ عامي خالل قطر بدولة المسجلة التدويد حاالت )١( جدول


 الشهر
١٩٩٩ ١٩٩٨ 


 تدويد بغير الحلزونية تدويد بالحلزونية تدويد بغير الحلزونية تدويد بالحلزونية


 - - - - يناير
 - - - - فبراير
 ١ - - - مارس
 ١١ ١ - - ابريل
 ٢ - - - مايو
 - - ٤ - يونيو
 - - ٣ - يوليو


 - - ٣ - أغسطس
 - - ١٥ - سبتمبر
 ١ - - - أكتوبر
 ٢ ٣ ٢ - نوفمبر
 ١ - ١ - ديسمبر
 ١٨ ٤ ٢٨ - المجموع







 :التالية بالحيوانات تهتم بيطرية مراكز ستة قطر دولة في توجد
 .األبيض املهى بضمنها والغزالن )٢٧٣٧٨( اجلمال ،)٦٤٠٧( األبقار ،)١٣٦١٠٨( اأغنام ،)١٣٥٦٠٧( املاعز


  – ١٩/٦/٢٠٠٦ الفترة خالل البيطري الخور بمركز التدويد حاالت عدد .١ جدول
 قطر في ٣/٩/٢٠٠٧


 عدد حاالت التدويد في األغنام التاريخ


۱۹/٦/۲۰۰٦ ۲ 


۲۳/۷/۲۰۰٦ ۱ 


۲۲/۸/۲۰۰٦ ۲ 


۱۸/۹/۲۰۰٦ ۱ 


۱٤/۱۱/۲۰۰٦ ۱ 


۲۱/۸/۲۰۰۷ ۱ 


۳/۹/۲۰۰۷ ۱ 


 ۹ المجموع







  دولة الكويت
 


حالة  ٢٤سجلت في دولة الكويت 
تدويد بذبابة الدودة الحلزونية 


١٩٩٩ – ١٩٩٧خالل السنوات    


 لوحظت حاالت التدويد في
أماكن إيواء الحيوانات المستوردة    


 في مناطق الحجر الزراعي 


تقوم فرق الصحة 
الحيوانية تنفيذ أعمال 


المسح والتقصي 
وعالج الحيوانات 
المصابة وأعمال 
   الرش والتغطيس


 عقد 
 دورات تدريبية للعاملين


وندوات إرشادية لمربي  
  الحيوانات وأصحاب المزارع


تقوم وزارة الصحة 
برش مزارع وأماكن 


  تجمع الحيوانات







 الجمهورية اليمنية
بتاريخ كان القديم للعالم الحلزونية الدودة بذبابة لإلصابات تسجيل أول 


 .السعودية اليمنية الحدود على الواقعة صعدة محافظة في ۱۰/۱۲/۲۰۰۷
صعدة محافظة في اإلصابات:   
الفترة خالل تدويد حالة ٥۳ اآلفة بهذه بالتدويد المصابة الحيوانات عدد بلغ  


 حالة الماعز، في )۲۷( األغنام، في )۲۰( على شملت  ۱۲/۲۰۰۷/٤-۱۰
  .والكالب الحمير في حاالت وثالث اإلبل في وحالتين األبقار في واحدة


جديدة وقرى لمناطق وانتشرت الحلزونية الدودة بذبابة اإلصابة رقعة توسعت 
  المجاورة لمحافظاتhو المحافظة داخل


۲۳/۲ الفترة خالل فقط صعدة محافظة في تدويد حالة )٤۳۱٥( تسجيل تم 
 غمر، رازح، شداء، الظاهر، مدينة :التالية المدن شملت ۱۳/۳/۲۰۰۸ لغاية
 .مجز منبه،







  حجة محافظة في اإلصابات
في ۲۸/۱ في ثم مستبا في ۲٦/۱/۲۰۰۸ في التدويد حاالت  تسجيل بدأ 


 المير، بكيل ،أسلم منها حجة بمحافظة مناطق لعدة بعدها وانتشرت المحرق
 حرض اليمن، أفتح المير، بكيل وشحة، كعيدنة، شمر، قفل عبس، كشر،


   حجة وتهامة
تدويد حالة ۳۷۳۷ تسجيل تم.  


   الحديدة محافظة في اإلصابات
۲۹/۲/۲۰۰۸ بتاريخ األغنام على اإلصابات أول سجلت   
منها  ۱۸/۳ لغاية حالة ۲۰٦ الذبابة بيرقات التدويد حاالت مجموع بلغ  


 اإلبل في )٤(و األبقار في )۱۰(و الماعز في )۱۳(و األغنام في )۱۷۷(
  .الكالب في )۲(و الحمير في )۲(و


ملحان مديريات في حالة )۱۳( منها إصابة ٤۰۳ إلى االصابات عدد أزداد 
   .المحويت بمحافظة







  المحويت محافظة في اإلصابات
مجموع وبلغ ۱٤/۳/۲۰۰۸ بتاريخ األغنام على اإلصابات أول سجلت 


 األغنام في )۸( منها  ۱۸/۳ لغاية حالة ۲۸ الذبابة بيرقات التدويد حاالت
 .الكالب في )۲(و اإلبل في وواحدة األبقار في )۲(و الماعز في )۱٥(و
 


 صعدة، بالمحافظات البيطرية المراكز لدى المسجلة التدويد حاالت إجمالي بلغ
 ۱۹/۳/۲۰۰۸ ولغاية ۲۰۰۷ ديسمبر الفترة خالل  والمحويت الحديدة حجة،


   تدويد حالة ۸۰۰٤ هو
 المحافظات داخل واسعة بمساحات الحلزونية الدودة بذبابة اإلصابات انتشرت


 تتواجد التي الجغرافية الرقعة وتوسعة الحشرة هذه انتشار استمر وقد األربع
 بالرغم اليمن جنوب في المحافظات من آخر عدد الذبابة هاجمت حيث فيها
 .لمكافحتها الالزمة اإلجراءات اتخاذ من







   اإلسالمية إيران جمهورية
۱۹۹٦ عام في القديم للعالم الحلزونية الدودة بذبابة تدويد حالة ۱۲ سجلت،   
۱۹۹۷ سنة حالة ۳۹ وسجلت   
۱۹۹۸ سنة حالة ۱۰٥ و   
۱۹۹۹ سنة إصابات ٤ و 
۲۰۰۰ سنة تدويد حالة ۱۲۷و   
۲۷۹ ۲۰۰۱ سنة تدويد حالة 







 إجراءات مكافحة اآلفة
 


 نتيجة لعدم توفر تقنية الستئصال اآلفة باستخدام الذكور العقيمة 


   فإن إجراءات المكافحة ستعتمد على تنفيذ الفقرات التالية 







  تعتمد إجراءات المكافحة على اآلتي


  المراقبة الحقلية المنتظمة


 معاملة 
 جروح الحيوانات المصابة


باستخدام    
  المواد المانعة لإلصابة


  التوعية واالرشاد البيطري


  اعمال الرش والتغطيس


 إجراءات
  الحجر الصحي والبيطري 
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