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  قياسات الرادون خاللالكواشف البالستيكية  فيأزواج من اآلثار  دراسة ظاهرة تشكل
  

  باسم جربي، رياض شويكاني.د
  .6091قسم الوقاية و األمان، هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، ص.ب. 

  

  الملخص
أن عدد ثر النووي كطريقة لدراسة مصدرات ألفا المختلفة لوحظ خالل الدراسات السابقة التي استخدمت كواشف األ

زواج ومعرفة ما إذا ألهدفت هذه الدراسة إلى البحث في ظاهرة تشكل اف ،كبير من اآلثار تتراكب على شكل أزواج
  سببًا فيزيائيًا وراء ذلك. أن مكان ذلك محض صدفة أ

جرى استنتاج تابع نظري يمثل احتمالية تشكل ثنائية من اآلثار على سطح مستوي فيما لو كان سقوطها بشكل 
 )1mmبسماكة ( CR39) المتشكلة على سطح كواشف األزواج( إحصائيًا تركيزُ  َس رِ دُ كما تمامًا.  ائي مستقالً عشو 

) kBq/m3 170معرضة لغاز الرادون وبناته داخل خلية الرادون العيارية التي تـحوي تركيز ثـابت مـن الـرادون قـدره (
من وبنفس الطريقة درست كواشف  .التعريض أو داخلهامن أجل حاالت مختلفة لتوُضع الكاشف خارج حجيرة ذلك و 

  .) وبأزمنة مختلفةBq 1667نشاطه ( Am241لمنبع  بتعريضها نفس النوع

للكواشف  المفردة أخفض من تركيز اآلثار المعرضة داخل حجيرة ذات غطاءللكواشف  المفردة تركيز اآلثارأن  وجد
جل حاالت مختلفة للتعريض (داخل أالمفردة من  اآلثارارتبط تركيز كما  .ود غطاءالحجيرة دون وج داخلة عرضالم

حيث كانت النسب بين الحجوم الفعالة قريبة وخارج حجيرة التعريض) بشكل وثيق بالحجم الفعال الذي يراه الكاشف 
  سوبة بين تراكيز اآلثار المفردة.من النسب المح

) كانت األزواجالتي التعرض للرادون واألمريشيوم فوجد أن قيم تراكيز () في حاألزواجمقارنة بين تركيز ( جرى
مما  عن التابع النظري. المتوقعةمتقاربة، كما كانت القيم العملية في كال حالتي الرادون واألمريشيوم أخفض من القيم 

وٕانما تتبع  هبنات دون أوالرا ترتبط بأي عامل فيزيائي يخص ) هي ظاهرة إحصائية الاألزواجيعني أن ظاهرة تشكل (
  سقوط جسيمات ألفا وبشكل عشوائي غير مترابط.

  

  الكلمات المفتاحية:

 .البالستيكية ، رادون، كواشف األثر النوويثار المزدوجةتشكل اآل
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Studding the phenomenon of pair production of tracks on plastic 
detectors during radon measurements 

 

Riad Shweikani and Basem Jourbi 

Protection and Safety Department, Atomic Energy Commission, P. O. Box 6091, Syria 

 

Abstract 

Previous studies showed the appearance of many pairs of alpha tracks on the 
surface of the solid state nuclear track detectors (CR39) when exposed to radon. 
So the aim of this study was to judge whether this is a statistical or a physical 
phenomenon. 

Therefore, a theoretical function representing the probability of forming pairs of 
tracks on the detector was developed. 

A statistical studying was done for two sets of (1) mm thickness of CR39 
detectors, the first set was exposed in the radon calibration chamber (RCC) with 
stable radon concentration (170 kBq/m3) for different detectors positions inside 
and outside the exposure chamber (EC). While the second set was exposed 
to Am241  source (1667 Bq) for different exposure times. 

The results show that the concentration of the single tracks on the detectors in case 
of covered EC was lower than the same situation without cover. In addition, the 
concentrations of the single tracks in various exposure situations inside and 
outside the EC were associated to the effective volumes that each detector sees. 

Finally, no considerable deference was found between pairs concentration in the 
two exposure cases (Radon chamber and 241Am source), and both were lower than 
the theoretical values which calculated using the theoretical function. This means 
that pairs formation phenomena is a statistical phenomenon and there is no 
physical parameters related to radon gas or its daughter's behavior. 

 

Keywords 

Formation of track Pairs, Radon, Plastic Nuclear Tracks Detectors  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٤

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



  5

  دراسة ظاهرة تشكل أزواج من اآلثار في الكواشف البالستيكية خالل قياسات الرادون
  

  مقدمة
 منبرزت مع تطور العلوم اإلشعاعية والنووية، وخاصة د التعرض لغاز الرادون من المشكالت المعاصرة التي عَ يُ 

جانبها البيئي وما يتعلق به من أخطار صحية. وخالل العقد الماضي أقر العلماء اعتبار غاز الرادون من األسباب 
 وضحت وكالة الحماية للبيئة في دراستها أن حوالي خمسين ألفًا إلى مائتيأالمحتملة لإلصابة بمرض السرطان. ولقد 

ألفًا من الوفيات سنويًا في الواليات المتحدة كانت بسبب إصابتهم بسرطان الرئة. وهذا يدفعنا إلى االهتمام بغاز 
  الرادون وخصائصه وسلوكه وأخطاره.

ليعطي  U238 وفقًا لسلسلة اليورانيوم 222Rnيتفكك الرادون  Po،Pb،Bi،Po عناصر وهي  218214214214
ذات عمر النصف الطويل والتي تعد نهاية السلسة عند دراسة الرادون   Pb210ثم يصل إلى ،النصف قصيرة عمر

  ومنتجات تفككه.

تتوضع ذرات الراديوم في أماكن مختلفة من حبيبة التربة الصلبة وعلى أعماق مختلفة داخل السطح. يتفكك 
ذرات الرادون بجهة معاكسة تمامًا لجهة انطالق جسيمات  منه تدلتر  (y 1620)وفق عمر نصف قدره  226الراديوم

ساعية لالنطالق إلى الهواء الطلق لتشكل  ةفإن أمكن تحرر ذرة الرادون الغازية فإنها ستسبح عبر مسامات الترب ألفا
 [1]. ء رغم إن الرادون أثقل من الهواءعنصر أثر يسلك سلوك الهوا

صدرة عددًا من منتجات التفكك قصيرة عمر النصف، نتيجة هذا التفكك تكون الذرات تتفكك ذرات الرادون في الهواء م
  الوليدة مشحونة مما يدفع قسمًا كبيرًا منها لالرتباط السريع بالمعلقات التي تصادفها في الهواء.

، وعلى حجم يعتمد ارتباط منتجات تفكك الرادون بالمعلقات الهوائية على درجة انتشار األيونات الحرة والذرات
  الجسيمات، وعلى توزع المعلقات، كما يعتمد على نصف القطر الفعال وعلى تركيز المعلقات في الهواء.

ت بخار الماء ئا) تكون مؤينة وسرعان ما تصبح إما ذرة حرة أو ترتبط بجزي-218عند تشكل البنت األولى (البولونيوم
) ترتبط البنات بمعلقات ذات حجم من sec 100 – 10من ()، وبعد ز mµ 10-3والغازات األخرى (بحجم من مرتبة  

). في تفككات ألفا الالحقة فإن األيون أو الذرة الفعالة سوف تصبح غير مرتبطة بسبب طاقة 1µm 10-2 -( رتبة
   [2]االرتداد الناتجة عن التفكك.

لوليدات المشعة على معلقات الهواء تسلك المنتجات التي تلي البولونيوم ذات السلوك الذي سلكه البولونيوم لتتجمع ا
في الوسط  التصاقهامشكلة عناقيد مشعة ذات أقطار مختلفة، تتطاير هذه العناقيد في الهواء حتى يتم ترسبها أو 

تتضح هذه اآللية من خالل شري عن طريق جهازي التنفس والهضم، الجسم الب إلىتندخل  أنالمحيط أو يمكن لها 
  (1)الشكل 
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  وضح آلية ارتباط بنات الرادوني (1)الشكل 

 CR39تستخدم كواشف األثر النووي لقياس تراكيز غاز الرادون في الهواء، وأكثر هذه الكواشف شيوعًا هو كاشف 
تظهر على شكل مخاريط مقطعها غالبًا ما حيث يتم تعداد آثار جسيمات ألفا الساقطة على سطح الكاشف والتي 

  ومن ثم معالجته كيميائيًا. مصدر لجيسامات ألفاكاشف لالعرضي دائري وذلك بعد تعريض ال

تحظى كواشف األثر النووي باهتمام متزايد في الدراسات العلمية وقد تطرقت العديد من الدراسات إلى كيفية ونوعية 
  األثر المتشكل على سطح كواشف األثر فيما تناولت دراسات أخرى كميات القياس ومقاديره.

  هدف الدراسة
-2) كما في الشكلين  وجود عدد من اآلثار المتالصقة على شكل ثنائية من اآلثار. CR39 الل عملية تعدادلوحظ خ

a)و(2-b) الناتجة على سطح كواشف  األزواجن يظهران ياللذCR39  

  (b-2)الشكل            (a-2)الشكل 
اآلثار على سطح كاشف  (b-2)الشكل  ،Am241لمنبع أمريشيوم معرضٍ  CR39 اآلثار على سطح كاشفٍ  (a-2)الشكل 

CR39 معرض لغاز الرادون في الخلية العيارية  

  لذلك اهتمت هذه الدراسة بطريقة تشكل الثنائية وحاولت اإلجابة عن السؤال التالي:

  هي ظاهرة إحصائية بحتة أم ظاهرة فيزيائية (ناتجة عن خواص الرادون وبناته)؟ األزواجهل هذه 

لى سطح هذه الكواشف، ويمكن من خاللها معرفة عبة على ذلك السؤال تمكن من فهم آلية تشكل األثر إن اإلجا
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  .إحصائيةلم تكن الظاهرة  وسلوك بنات الرادون في الهواء في حالِ بعض خواص 

  الطرائق والقياسات
نتاج تابع نظري يمثل من أجل اإلجابة عن السؤال السابق وتحديد سبب تشكل األزواج على سطح الكاشف، جرى است

  زوج من اآلثار على سطح مستوي فيما لو كان سقوطها بشكل عشوائي مستقل تمامًا.احتمالية تشكل 

األزواج المتشكلة على سطح كواشف معرضة لغاز الرادون وبناته ومن أجل  س إحصائيًا عددُ رِ من جهة ثانية دُ 
  .بأزمنة مختلفة Am-241ع حاالت مختلفة، ثم درست بنفس الطريقة كواشف معرضة لمنب

  التابع النظري المستنتج.ببعض و قورنت النتائج في كواشف الرادون واألمريشيوم بعضها 

  استنتاج التابع النظري
  تعاريف:

وهو نتيجة سقوط جسيم ألفا على سطح الكاشف، ويتشكل الحك الكيميائي  ُيظهرههو عبارة عن مخروط  األثر: .1
  .2r، وبالتالي تكون مساحة األثر=rونصف قطرها mدائرة مركزهايظهر على سطح الكاشف على شكل 

  فإن ذلك يعني موقع مركز األثر. ظهور أثرمالحظة: عند التحدث عن موقع 

 الثنائية: هي أثران مشتركان بنقطة واحدة على األقل. .2

 ظهورعند  على سطح الكاشفمن اآلثار  زوجنطقة من الكاشف التي تسمح بتشكل المساحة الفعالة: هي م .3
  مركز األثر فيها.

  اعتبارات:

  تفترض االعتبارات التالية لدى استنتاج النظري للتابع:

 المسجلة فقط، وتهمل جسيمات ألفا التي ال تصل إلى الكاشف بسبب  األحادية والثنائية والثالثية اعتبار اآلثار
إلى  جسيمات ألفا ) وكذلك تهمل اآلثار التي لم تظهر رغم وصولاإلصدارعوامل مثل (المدى، جهة بعض ال

 الكاشف نتيجة (الزاوية الحرجة، شروط الحك).

  بشكل دوائر متساوية األقطار أثارها تسقط بشكل عمودي على سطح الكاشف، وتظهر الجسيماتاعتبار جميع 
mr(نصف قطر كل منها 10[3] (  

 .اعتبار سقوط جسيمات ألفا بالتتالي 

 في االستنتاج لصغر احتمالية تشكلها. إدخالهاوعدم  رباعية، خماسية ....)(كل ما فوق الثالثية  لإهما  
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  يرمزniA i
,...,2,1;

2
  عند ظهور حدث تشكل ثنائية إلى)i(  أثر، ويرمز بـ A i

P
2

الحتمال تشكل  
p) أثر ونكتب اختصاراً i(عند ظهور ثنائية 

i2
)، كذلك يكون احتمال تشكل الظاهرة عدد اآلثار i(حيث  

p) أثر هوiثالثية من (
i3

. 

  حاالت تحقق الثنائية:

، وال يمكن تمييز أحدهما على اآلخرن ااألثر الثاني فوق األول أي ينطبق المركز يظهر تطابق األثرين تمامًا: هنا  - 
  هذه الحالة أثناء العد، وهي تعطي أصغر مساحة للزوج، كذلك فإنها نادرة الحدوث.

لتقاطع صغيرًا أو كبيرًا وذلك حسب تقاطع األثرين: هنا تكون المساحة المشتركة بين األثرين مختلفة فإما أن يكون ا - 
  البعد بين المركزين.

تماس األثرين بنقطة واحدة: نحصل على التماس إذا اشترك األثران بنقطة واحدة فقط، ويكون البعد بين  - 
  r2المركزين

  في هذه الحالة:المساحة تكون وهذه الحالة تعطي أكبر مساحة للثنائية حيث 

  ثنائية = مساحة األثر األول + مساحة األثر الثاني مساحة ال

 22 rr   

22 r
22 r

  

  وهذه الحالة قليلة الحدوث (مالحظة بقلة أثناء العد).

  ج التابع):عن المساحة المثلى للثنائية (والتي سنستخدمها في استنتا يجب البحثبناء على الحاالت السابقة 

(الدائرة الفعالة) حيث يتشكل زوج  إذا وقع األثر الثاني على محيط دائرة تبعد عن مركز األثر األول بالمسافة 
اآلثار من أجل  r2,0  

ضمنها األثر الثاني  المساحة المحيطة باألثر األول والتي إذا وقعإن المساحة الفعالة في حالة سقوط أثرين هي 
  حصلنا على ثنائية:

المساحة الفعالة لألثر   22 24 rr   

السطح لمدروساحتمال تشكل الثنائية= المساحة الفعالة لألثر/مساحة 
s

r 24  

s  المدروس (قد يكون سطح المساحةs  ج في المشهد أو يكون هو المشهد فيكون االحتمال هو تشكل زوs=1cm2 
هو مساحة الكاشف كامًال فيكون االحتمال هو  sأو يكون  cm2فيكون االحتمال المحسوب هو لتشكل زوج في 

  لتشكل الزوج على سطح الكاشف.

وبذلك يكون:
          s

rp
2

22

4
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لتي إذا وقع ضمنها أثر جديد تشكلت ثالثية ستعرف المساحة الفعالة للثنائية على أنها المساحة المحيطة بالثنائية وا
(على اعتبار أن الثنائية هي تقاطع أثرين في

3

  المساحة):1

 –المساحة الفعالة للثنائية = المساحة الفعالة لألثر األول + المساحة الفعالة لألثر الثاني 
3

  المساحتين  ىأحد1

2222 .
3

20
)2(

3

1
)2()2( rrrr   المساحة الفعالة للثنائية =  

  أنه: أيتساقط اآلثار بالتتالي يعتبر 

0    من أجل سقوط األثر األول يكون
21
p      0

31
p 

  :فإنه األثر الثانيوبسقوط 

  إذا وقع األثر الثاني ضمن المساحة الفعالة لألثر األول يكون:

0

4

32

2

22





p

p
s

r
 

  ألثر الثالث:ا

َووقع األثر الثالث ضمن المساحة الفعالة للثنائية عندها تتشكل ثالثية  ،إذا كان األثران الموجودان أوًال يشكالن ثنائيةً 
  علمًا أن الثنائية محققة، أي:

ppp
s

r 2

2222

2

33 3

5

3

20



 

ة الفعالة ألحد األثرين عندها أما إذا كان األثران الموجودان ال يشكالن ثنائية َووقع األثر الثالث ضمن المساح
  سيتشكل ثنائية، ويكون:

)()()(;)()()()( BPAPBAPBAPBPAPBAp   

  حيث:

Aحدث تشكل ثنائية مع األثر األول ،)(APاحتمال وقوع الثنائية األولى  

Bحدث تشكل ثنائية مع األثر الثاني ،)(BPاحتمال وقوع الثنائية الثانية  

BAحدث تشكل ثالثية ،)( BAP (الثالثية) احتمال وقوع الحدثين معًا  

BAحدث تشكل ثنائية  

  وبالتالي:
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PPPPPP
2

222233222223 3

5
2   

P22إن 
P  وبالتالي: 310من مرتبة 

2

22
610 ،Pمن مرتبة 

3

22
  ،....وهكذا..910من مرتبة 

Pنالحظ أن قيمة 
3

22
P22صغيرة مقارنة بقيمة الحدين  

Pو  
2

22
يتم س، كذلك مالهاإهيتم سلذلك  

,,....إهمال
5

22

4

22 PP  

  األثر الرابع:

A22إذا كان أثران من اآلثار الثالثة الموجودة أوًال يشكالن ثنائية (أي الحدث
محقق) َووقع األثر الرابع ضمن 

  المساحة الفعالة للثنائية عندها تتشكل ثالثية، ويكون:

pppP s

r 3

22

2

2223

2

34 9

25

3

10

3

20


  

pبإهمال و 
3

229

pp               نجد: 25
2

2234 3

10
  

أما إذا كانت اآلثار الثالثة األولى مفردة َووقع األثر الرابع ضمن المساحة الفعالة ألحد هذه اآلثار، عندها يكون 
  احتمال تشكل الثنائية:

ppppp
2

2222342224 3

10
33   

  األثر الخامس:

  الموجودة أوًال:إذا كانت اآلثار األربعة 

كل اثنين يشكالن ثنائية َووقع األثر الخامس ضمن المساحة الفعالة ألحد الثنائيتين عندها تتشكل ثالثية،كذلك إذا كان 
أثران من اآلثار األربعة الموجودة يشكالن ثنائية َواألثرين الباقيين مفردين َووقع األثر الخامس ضمن المساحة الفعالة 

  كل ثالثية، ومنه احتمال تشكل الثالثية:للثنائية عندها تتش

ppppppp
s

r

s

r 2

22

3

22

4

22

5

2224

2
2

24

2

35
5

9

220

3

200

27

1000

3

20

3

20
2 

  

ppp        وبإهمال الحدود:
3

22

4

22

5

22 9

220
,

3

200
,

27

1000
 

نجد:

                
pp

2

2235 3

15
 

احتمال تشكل الثنائية:
        ppp

2

222225 3

15
4   

 األثر السادس:......وهكذا... )1

 (1)ومنه ينتج الجدول  
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  األزواج والثالثيات احتمال تشكل (1)الجدول

 ثالثية ثنائية عدد اآلثار المسجلة

1 0
21
p  0

31
p  

2 p
22

 0
32
p  

3 ppp
2

222223 3

5
2   pp

2

2233 3

5
  

4 ppp
2

222224 3

10
3   pp

2

2234 3

10
  

5 ppp
2

222225 3

15
4   pp

2

2235 3

15
  

  أثر: n)(تكون الصيغة العامة الحتمال تشكل ثنائية من وبذلك

ppp n
n

n

2

22222 3

)2(5
)1(


  

  من أثر: n)(وتكون الصيغة العامة الحتمال تشكل ثالثية
  pp n

n 223 3

25 
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  النتائج والمناقشة
عت الكواشف كالتالي: أسفل غطاء حيث وز  بدونمن الكواشف ضمن حجيرة التعريض للرادون  ضت مجموعةٌ ر عُ 

، كذلك وضعت مجموعة أخرى من الكواشف ضمن خلية لها غطاء في منتصف الحجيرة، الجدار الداخلي الحجيرة
كما هو  الغطاء الخارجيصف منت حيث وزعت الكواشف كما ذكر سابقًا باإلضافة إلى كواشف أخرى تم الصاقها على

، عرضت هذه الكواشف لمدة أربع ساعات (الزمن ثابت) داخل الخلية العيارية. ثم حكت وتم )3موضح في الشكل(
  إحصاء عدد اآلثار وعدد الثنائيات المسجلة على سطح كل كاشف.

  
  توع الكواشف على حجيرات التعريض (3) الشكل

  :موضع الكاشف في الحجيرة تركيز اآلثار بداللة (4)يبين الشكل

  اآلثار من أجل توضعات مختلفة للكواشفتركيز ) مقارنة وسطي 4الشكل (

  ) أن:4الحظ من الشكل (ي

تركيز اآلثار بالنسبة للكواشف المتوضعة أسفل الحجيرة مع وجود غطاء أخفض من تركيز اآلثار بالنسبة للكواشف  - 
تركيز اآلثار بالنسبة للكواشف المتوضعة على الجدار الداخلي مع أن كما  ،المتوضعة أسفل الحجيرة دون وجود غطاء

ذلك يعزى  وجود غطاء أخفض من تركيز اآلثار بالنسبة للكواشف المتوضعة على الجدار الداخلي دون وجود غطاء
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هذا الفارق بمرور الرادون فقط بينما يوقف منتجات تفكك الرادون مما يسبب  يسمح الموجود في الغطاءإلى أن الفلتر 
  في تركيز اآلثار.

وجد أن تركيز اآلثار المفردة للكواشف المتوضعة على الجدار الخارجي للحجيرة أعلى من تركيز اآلثار المفردة 
، كما كان تركيز (األزواج) بالنسبة للكواشف المتوضعة على الجدار الجدار الداخليللكواشف المتوضعة على 

  .الجدار الداخلي(األزواج) بالنسبة للكواشف المتوضعة على الخارجي للحجيرة أعلى من تركيز 

) الذي يدرس اآلثار المسجلة على سطح الكاشف 5يمكن تعليل الفرق في عدد اآلثار بين الكواشف وفقًا للشكل (
حيث يعرف الحجم الفعال المحيط بالكاشف على أنه أكبر حجم من  ;اعتمادًا على الحجم الفعال المحيط بالكاشف

واء المحيط بسطح الكاشف والذي يمكن لجسيمة ألفا إن تولدت فيه أن تصل إلى سطح الكاشف، وعليه نجد أن اله
الحجم الفعال يختلف باختالف طاقة الجسيم الوارد (نوع النظير المصدر) ويتعلق بالزاوية الحرجة للكاشف وكذلك 

  بوجود حواجز تمنع وصول جسيم ألفا.

أجل تبسيط وذلك من  ة على مدى جسيم ألفا في الهواء، دون التطرق ألمر الزاوية الحرجةتم االعتماد في هذه الدراس
المستخدمة في هذا العمل قريبة من الصفر وبالتالي أثرها على  CR39الحسابات وكون الزاوية الحرجة لكواشف 

  .النتائج صغير

  دون) الحجم الفعال المحيط بكاشف داخل حجيرة التعريض لغاز الرا5الشكل (

  حساب الحجم الفعال الذي يراه كل كاشف:

  كواشف أسفل الحجيرة دون وجود فلتر: 1-

يعطى  Po214و البولونيوم  Po218، البولونيوم Rn222) نجد أن الحجم الفعال لكل من الرادون 5من الشكل (
      بالعالقة:  HrhrhV 22 3

3


  

22    حيث أن: rDH       HDh   

cmr 25.3 نصف قطر قاعدة حجيرة التعريض  ،D مدى جسيمات ألفا في الهواء لكل عنصر  
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  V= 432.7 cm3  ومنه يكون

  الكاشف الموجود على الغطاء الخارجي: 2-

3لمحيط بهذا الكاشف هو مجموع ثالث قبب كروية، حجم كل منها يعطى بالعالقة ا إن الحجم الفعال

3

2
ii DV  

  ) Rn222  - Po218  -Po214مدى جسيم ألفا في الهواء لكل من (iDحيث 

  vi = 1023.3 cm3لتالي يكون الحجم الفعال الذي يراه الكاشف الموجود على الغطاء الخارجي هو:وبا

  الكاشف الموجود على الجدار الخارجي: 3-

كاشف الموجود على الغطاء إن هذا الكاشف سيرى ثالث قبب كروية مشابهة تقريبًا لتلك القبب التي سيراها ال
  Vi = 985.3 cm3يراه الكاشف الموجود على الجدار الخارجي هو: وبالتالي يكون الحجم الذيالخارجي، 

  الكاشف الموجود على الجدار الداخلي: 4-

 = Vi الحجم الفعال الذي يراه الكاشف الموجود على الجدار الداخلي هو:و  هذا الكاشف يرى قبتين كرويتين وأسطوانة

769.7 cm3 

الحجيرة ذات الفالتر وبالتالي  ثير وجود فلتر على الكواشف داخلأالحجوم الفعالة المحسوبة أعاله لم تراعي ت إن
الحجوم الفعالة ستتغير طبقًا لتنامي بنات الرادون داخل حجيرة التعريض لغاز الرادون وقد قدرت هذه النسب 

Rn222 %100كالتالي    &90% Po218 &30% Po2146لك وفقًا للشكل (وذ(  

  ) تنامي الرادون وبناته داخل حجيرة التعريض بعد عبوره من الفلتر6الشكل (

   )2وبالتالي تصبح الحجوم الفعالة كما في الجدول(
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  ) الحجم الذي يراه كل كاشف2الجدول (

  cm3دون وجود غطاء   cm3مع وجود غطاء   مكان توضع الكاشف

  432.7  274.7  أسفل الحجيرة

  769.7  447  الداخلي الجدار

  -   1023.3  الغطاء الخارجي

  985.3  985.3  الجدار الخارجي

  )3أما تركيز اآلثار المسجل على كل كاشف: الجدول (
  ) تركيز وسطي األفراد المسجل على كل كاشف3الجدول (

  tr/cm2دون وجود غطاء   tr/cm2مع وجود غطاء   مكان توضع الكاشف

 5841 3488  أسفل الحجيرة

 6287 4543  دار الداخليالج

  -  13952  الغطاء الخارجي

 15690 15296  الجدار الخارجي

وبحساب النسب بين الحجوم الفعالة لكواشف في حاالت مختلفة وبين تراكيز اآلثار نجد أن نسب متقاربة بين الحجوم 
  )4في الجدول ( والتراكيز مما يعلل الفرق في تركيز اآلثار المحسوبة على سطح كل كاشف.كما هو وارد

  ) النسب بين الحجوم الفعالة لكواشف في حاالت مختلفة وبين تراكيز اآلثار4الجدول (

  تركيز اآلثار  الحجوم  موقع الكاشف  

  مع وجود غطاء

63.1  الجدار الداخلي/أسفل الحجيرة
7.274

447
  3.1

3488

4543
  

7.3  الغطاء الخارجي/أسفل الحجيرة
7.274

3.1023
  4

3488

13952
  

6.3  الجدار الخارجي/أسفل الحجيرة
7.274

3.985
  3.4

3488

15296
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  دون وجود غطاء
8.1  الجدار الداخلي/أسفل الحجيرة

7.432

7.769
  1.1

5841

6287
  

3.2  الجدار الخارجي/أسفل الحجيرة
7.432

3.985
  7.2

5841

15690
  

  دراسة الظاهرة إحصائيًا:

على سطح كل كاشف وذلك اعتمادًا على  احسب عدد الثنائيات المتوقع تشكلهيبالعودة إلى التابع النظري المستنتج 
على  أثر Nتركيز اآلثار المحسوب عمليًا وباعتبار أن عدد الثنائيات يساوي جداء إحتمال تشكل الثنائية من سقوط 

. وذلك من أجل حالة سقوط عشوائي لجسيمات cm2من الكاشف مضروبًا بتركيز اآلثار في  1cm2مساحة قدرها 
  ألفا على سطح الكاشف.

رسم عدد الثنائيات المحسوب نظريًا بداللة تركيز اآلثار لكل كاشف، ثم رسم المنحني البياني لتغير تركيز الثنائيات 
ة تركيز اآلثار لكل من كواشف الرادون واألمريشيوم المستخدمة في كامل هذا البحث التي تم إحصاؤها عمليًا بدالل

  )7وعلى مدى المراحل كـافـة. لنحصــل علـى الشكل(

y = 2E-07x2 + 0.0638x - 73.632

R2 = 0.9526

y = 1E-05x2 - 1E-05x - 8E-12

R2 = 1

y = 4E-06x2 + 0.021x - 12.709

R2 = 0.9977

1

10

100

1000

10000

100000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

tr/cm2

p
/c

m
2

التابع النظري أمريشيوم رادون

  
  بين التابع النظري والقيم المقيسة عملياً  ) منحني المقارنة7الشكل (

  حالتي التعرض للرادون ولألمريشيوم.من هذا المنحني يالحظ أن تركيز الثنائيات كان متقاربًا بشكل كبير في 

من أجل التركيز القيم كان كل من المنحيين أخفض من المنحني المعبر عن التابع النظري حيث نالحظ تقارب 
المنخفض لآلثار أما عند التركيز المرتفع فقد ظهر الفرق وذلك ألنه مع ازدياد الزمن تزيد الصعوبة في تعداد اآلثار 

وبالتالي يصعب أيضًا تحديد  مما يؤدي لزيادة الخطأ في عملية القياس والتعداد يد لآلثاربسبب حدوث تراكب شد
  .الثنائيات
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  االستنتاجات والتوصيات
ئية، وأن ) هي ظاهرة إحصاCR39تشكل األزواج على سطح كواشف األثر النووي ( ظاهرةأظهرت هذه الدراسة أن 

لم  أخرىن ببعضها وارتباطها كمعلقات في الهواء أو أي خصائص عالقة بنات الرادو أي عامل فيزيائي قد ينتج عن 
  على نتائج القياسات.يذكر  تأثيريظهر له 

بناء على ذلك ال يبدو أنه من المفيد المتابعة في هذا النهج من البحث عن هذه الظاهرة ويمكن أن يكون البحث في 
  فائدة ودقة. أكثرهو  أخرىبطرق سلوك وخصائص المعلقات ذاتها ودراسة الترسب على سطح الكاشف 

  كلمة الشكر

نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية على تشجعيه 
رئيس قسم  محمد سعيد المصريودعمه إلنجاح وتطوير العمل العلمي في الهيئة وللسيد الدكتور 

  .ولكل من ساهم وشارك في إعداد وتنفيذ هذا العملتوفير كل سبل المساعدة لالوقاية واألمان 
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