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 اعتماد طريقة العد المتزامن لتعيين مصدرات ألفا وبيتا في مياه الشرب 

 باستخدام عداد وميض السائل 
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مستخمص 
 جرى في الدراسة الحالية اعتماد طريقة العد المتزامن وتقنية تحميل شكل النبضة 

(Pulse Shape Analysis)  لتعيين مصدرات ألفا وبيتا في مياه الشرب باستخدام عداد وميض السائل
Winspectral 1414 Liquid Scintillation Counterوفقًا لشروط المواصفة ISO 17025، شممت 

معامالت االعتماد الحد األدنى لمكشف والتكرارية وقابمية اإلعادة ومعامل االسترجاع واالرتياب الكمي في 
 والحد الكمي لمكشف(  (Method Detection Limitبينت النتائج أن الحد األدنى لمكشف . التحميل

Method)  (Quantitation Limit 1.4 و0.42 و ليتر بالنسبة لمصدرات ألفا/ بيكرل0.24و 0.07ىو 
االنحراف المعياري النسبي لتكرارية الطريقة                  بمغ ليتر بالنسبة لمصدرات بيتا، /بيكرل

(Relative Standard Deviation of Repeatability Limit)بالنسبة لمصدرات ألفا % 2.81 المقدار
 Relative))بالنسبة لمصدرات بيتا، في حين بمغ االنحراف المعياري النسبي لمدقة الوسطى     % 3.96و

Standard Deviation of Intermediate Precisionis 0.54 %1.17بالنسبة لمصدرات ألفا و % 
- % 4.5بالنسبة لمصدرات ألفا و - % 7.7( Trueness)بالنسبة لمصدرات بيتا، بمغالخطأ النسبي لمطريقة 

– 88وبين  % 96–87فتراوح بين (Recovery Coefficient) بالنسبة لمصدرات بيتا أما معامل االسترجاع 
بالنسبة لمصدرات ألفا وبيتا عمى الترتيب ،ومن جية أخرى، بمغ االرتياب الكمي لجميع المكونات % 101

لكل من 83.14 % و%96.65الداخمة في معادلة حساب النشاط اإلشعاعي لمصدرات ألفا وبيتا المقدار 
 .مصدرات ألفا وبيتا عمى الترتيب

 

  عداد وميض السائل، تحميل شكل النبضة، إجمالي ألفا بيتا، عينات مائية:الكممات المفتاحية
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Abstract  

 In this work, Method Validation Methods and Pulse Shape Analysis were 

validated to determine gross Alpha and Beta Emitters in Drinking Water using 

Liquid Scintillation Counter Win spectral 1414. Validation parameters include 

Method Detection Limit, Method Quantitation Limit, Repeatability Limit, 

Intermediate Precision, Trueness) Bias), Recovery Coefficient, Linearity and 

Uncertainty Budget in analysis. The results show that the Method Detection 

Limit and Method Quantitation Limit were 0.07, 0.24 Bq/l for Alpha emitters 

respectively, and 0.42, 1.4 Bq/l for Beta emitters, respectively. The relative 

standard deviation of Repeatability Limit reached 2.81% for Alpha emitters and 

3.96% for Beta emitters. In addition to, the relative standard deviation of 

Intermediate Precisionis was 0.54% for Alpha emitters and 1.17% for Beta 

emitters. Moreover, the trueness was - 7.7% for Alpha emitters and - 4.5% for 

Beta emitters. Recovery Coefficient ranged between 87 - 96% and 88-101 for 

Alpha and Beta emitters, respectively. Linearity reached 1 for both Alpha and 

Beta emitters. on the other hand, Uncertainty Budget for all continents was 

96.65% ,83.14% for Alpha and Beta emitters, respectively.  
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 مقدمة .1
وخاصة في العينات المائية بواسطة عداد وميض  (العد المتزامن)يعد تعيين مصدرات ألفا وبيتا بآن واحد 

السائل واحدًا من أكثر التحاليل أىمية لمعرفة تموث المياه بالمواد المشّعة ألنيا مصدر ميم يسيم بالجرعة 
وتكمن أىمية ىذا التحميل في حاالت االشتباه بالتمّوث  [10،11]اإلشعاعية الداخمية التي يتمقاىا اإلنسان 

اإلشعاعي إذ أنو من الضروري انجاز القياس بسرعة وبدرجة كبيرة من الثقة نظرًا النعكاس النتيجة التي يتم 
ويفّضل دائمًا استخدام طرائق التحميل اإلشعاعي التي توفر الوقت  [20]الحصول عمييا عمى صّحة اإلنسان 

 .والجيد

تقنية عّداد وميض السائل في قياس  [24،23،20،11،10،7]استخدمت العديد من الدراسات العالمية 
إجمالي نشاط ألفا وبيتا في العينات المائية كونيا تقنية تتمتع بكفاءة عالية لفصل جسيمات ألفا وبيتا ومناسبة 

تتمخص الطريقة بمعالجة العينة المائية أواًل بخفض . ألغراض الكشف السريع في حاالت المسح اإلشعاعي
درجة حموضتيا ومن ثم التبخير بنسب مدروسة والقياس بواسطة عّداد وميض السائل بعد إضافة مزيج الوّماض 

 بالمقارنة مع كفاءة العّدادات التناسبية 100% ومن محاسن ىذه الطريقة الكفاءة المرتفعة التي تصل إلى . إلييا
ومن جية أخرى، يتميز جياز . [27 ]%27، في حين ال تزيد كفاءة مطيافية ألفا عن 10% والتي ال تزيد عمى 

عداد وميض السائل بخمفية أرضية منخفضة ويعد أحد العدادات النووية التي تقوم بكشف وقياس النشاط 
اإلشعاعي لمنظائر المشعة المصدرة أللفا وبيتا وذلك باالعتماد عمى كشف الفوتونات الضوئية الناجمة عن 

تفاعل اإلشعاع مع المادة الوماضة مقارنة مع العدادات ذات التأثير الكيربائي التي تعتمد عمى التأين الغازي 
 .]3،2،1[مثل العداد التناسبي وعداد غايغر مولر وحجرات التأين 

تتميز طرائق عداد وميض السائل بأنيا طرائق سريعة لسيولة تحضير العينة لمقياس إذ ال تحتاج إلى أي 
معالجة كيميائية سوى تركيز العينة المائية بالمقارنة مع الطرائق التي تستخدم العداد التناسبي ومطيافية ألفا 

[23،10،11،13.] 

لقياس النكميدات المشعة الطبيعية والصنعية في  (بيتا/ لفا أ)تزايد االىتمام باستخدام مطيافية وميض السائل 
وفي العديد من المخابر جرى استبدال الطرائق التي كانت تعتمد . العينات البيئية خالل العشرين سنة الماضية

عمى العدادات التناسبية الغازية وكواشف اإلعاقة السطحي بطرائق ُأخرى تعتمد في قياسيا لإلشعاع عمى عداد 
 .وميض السائل أللفا وبيتا وأصبحت ذات أىمية كبديل عن طرق الكشف الطيفي أللفا 
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 1980بيتا باستخدام عدادات وميض السائل التجارية في العام - كانت أول محاولة فصل جسيمات ألفا
حيث اسُتخدمت دارات الكترونية قادرة عمى تقدير حوادث ألفا وبيتا باالعتماد عمى طول نبضة الضوء الناجم 

 ىذا ويجري عادة [22].مع الوماض ومن ثم فصميا في أطيافيم الخاصة  (بيتا/ لفا أ)عن تفاعل جسيمات 
تخفيض الخمفية الطبيعية باستخدام التدريع المنفعل والفعال والذي بدوره يسيل تحميل عينات منخفضة السوية 

 .[8]اإلشعاعية باستخدام عدادات وميض السائل 

-PERALS® (Photon/Electronاستخدم في الماضي لفصل طيف ألفا عن طيف بيتا تقنية

Rejecting Alpha Liquid Scintillation spectrometer) والتي كانت مصممة لقياس طيف الفا فقط 
من نبضات % 99وليس لمقياس المتزامن لنشاطات بيتا وىي عبارة عن دارات الكترونية قادرة عمى حذف 

وذلك عند استخدام  (ميغا الكترون فولط7-4)غاما بخمفية طبيعية منخفضة لطاقات ألفا ذات المجال /بيتا
 .]18،17[كوكتيالت وماضة عالية الفعالية 

في وقتنا الحاضر في مجاالت عديدة لتحاليل النكميدات  (بيتا/ألفا) مطيافية عداد الوميض السائل تستخدم
 تحميل نكميدات السالسل الطبيعية واالكتينيدات في عينات بيئية بيولوجية مختمفة  جرى]26،5،3،2[المشعة

جمالي  وبقايا مصانع تعدين اليورانيوم وفي مياه التبريد األولية لممفاعالت النووية و تحاليل الرادون والراديوم وا 
 .ألفا بيتا في عينات المياه وخاصة مياه الشرب

 

 

 

 هدف الدراسة .2
تحديد خصائص طريقة العد المتزامن لمصدرات ألفا وبيتا باستخدام عداد وميض تيدف الدراسة الحالية إلى 

 لتعيين ISO 17025 [15] القياسية وفقًا لشروط المواصفة(PSA)السائل وباستخدام تقنية تحميل شكل النبضة 
 .النشاط اإلشعاعي الكمي لمصدرات ألفا وبيتا في عينات مياه الشرب
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 الطرائق والقياسات .3
 :مبذأ الطريقت  1.  3

  بيتا–تمييز جسيماث ألفا  1.1.3

النتروني في النواة وذلك بتحويل نترون إلى بروتون مصدرة  خفض الفائضعند (β)تصدر جسيمات بيتا
- 0(وتتراوح قيميا بين (ليا مجال طاقي) ، ويكون طيف طاقتيا مستمرًا -n  p + e+ مضاد نترينو:إلكترون

2.5MeV ) صدار فوتون ضوئي نتيجة العودة من الحالة ، تتفاعل جسيمات بيتا مع الوماض تقوم بإثارتو وا 
10)إلى الحالة األرضية بحياة فمورة قصيرة نسبيًا  (excited singlet state)المييجة االحادية 

-9
 – 10

 (ثانية7-
النبضات االلكترونية المنتجة من مصعد )، بالتالي يحصل عند قياس الفوتون في المضاعف الضوئي

 (.1)الشكل .[19]( prompt)عمى نبضة آنية  (المضاعف الضوئي
تتألف من بروتونين عن التفكك اإلشعاعي لبعض النكميدات المشعة و(اليميومنواة  )(α)تصدر جسيمات ألفا 

وىي مشحونة ايجابيا وتحدث تأينًا عمى طول مسارىا و يحمل جسيم ألفا الطاقة الناتجة عن تفكك ألفا ونترونين 
 ، وبسبب طاقتيا العالية (MeV 8- 4)وىي محددة بقيمو وحيدة وتميز النكميد المتفكك حين تتراوح قيميا بين

صدار فوتون ضوئي نتيجة العودة  مقارنًة بجسيمات بيتا، فعندما تتفاعل جسيمات ألفا مع الوماض تقوم بإثارتو وا 
إلى الحالة األرضية بفترة طويمو نسبيا بالمقارنة مع  (excited triplet state)من الحالة المييجة الثالثية 

10)الفوتونات الناجمة عن تفاعالت جسيمات بيتا مع الوماض و يعادل عمر الحالة الثالثية 
1
– 10

 (ثانية4-
النبضات االلكترونية المنتجة من مصعد المضاعف )بالتالي عند قياس الفوتون في المضاعف الضوئي 

 (2)الشكل .(delayed)نشاىد نبضة عمى شكل مكّون متأخر  (الضوئي
تكون  (α) حيث أن نبضات ألفا (β)ونبضات بيتا  (α)بالتالي فإن ىنالك خواص مختمفة لنبضات ألفا 

 مع (β)وبيتا  (α) وذلك يعود كما ذكرنا سابقًا إلى طريقة تفاعل جسيمات ألفا (β)أطول من نبضات بيتا 
( α)الوماض السائل، وتكون العودة البطيئة لجزيء الوماض إلى الحالة األرضية نتيجة تفاعمو مع جسيم ألفا 

 ىو أساس الفصل بين ألفا (β)والعودة السريعة لجزيء الوماض الى الحالة االرضية نتيجة تفاعمو مع جسيم بيتا
(α) وبيتا(β) . (3)الشكل 

 من نسبة 10/1إن نسبو عدد الفوتونات المتشكمة خالل عممية الومضان الى طاقة جسيمات ألفا ىي فقط 
تمك المالحظة خالل تفكك بيتا بسبب أنو عند معايرة مقياس الطاقة لعداد وميض السائل باستخدام مصدر لبيتا 

 ميغافولت من جسيمات ألفا سوف تظير عند حوال ال 5إن ) من طاقتيا 10/1سوف نشاىد جسيمات ألفا عند 
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بالتالي سيحصل تداخل كبير مع العديد من مصدرات بيتا في محمل متعدد االقنية  ( كيمو الكترون فولط500
 6- 4)الن معظم النكميدات المشعة المالحظة بيئيًا والمصدرة لجسيمات ألفا تكون ضمن المجال الطاقي 

MeV)في حين تتميز جسيمات بيتا المراد قياسيا بطاقة عظمى ال تزيد عنMeV 2.5 وبالتالي فإن التمييز 
 .[6]بين ألفا وبيتا باالعتماد فقط عمى طاقة الجسيمة غير ممكن 

 ميغا 5-4.4 المصدر لجسيمات ألفا عند المجال الطاقي 241- التداخل الطيفي بين االمريسيوم(4)يبين الشكل 
 . كيمو الكترون فولط في محمل متعدد االقنية710 والذي طاقتو العظمى 36- الكترون فولط وبين الكمور

 
 Pulse Shape Analysisتحليل شكل النبضت 2.1.3

إن آليات التمييز بين ألفا وبيتا يختمف باختالف الجياز المستخدم لمقياس ولكن المبدأ األساسي لجميع 
 Pulseالتقانات يعتمد عمى الدارات االلكترونية التي تقيس زمن تفكك النبضة ومنيا تحميل شكل النبضة 

Shape Analysis و تحميل تفكك النبضةPulse Decay Analysis[29] ويتم استخدام طريقة تحميل شكل 
 .النبضة في الجياز الذي يتم العمل عمية في الدراسة الحالية 

ىو تقنية مستخدمة لتمييز شكل النبضة وتعتمد عمى حساب تكامل منطقة  (PSA)إن تحميل شكل النبضة 
ويتم ذلك لفترة زمنية كافية لمتفريق بين النبضات . التذيل لنبضة الوماض ومقارنتيا مع التكامل الكمي لمنبضة

بواسطة خط مستقيم لى قسمين إيتم التقسيم االلكتروني لمنبضات ألطياف ألفا وبيتا . الطويمة والنبضات القصيرة
   معينة إلى ارتفاعيا  [pulse length] عرض نبضة ) PSAقابل لمتعديل ويمثل ىذا الخط القيمة التجريبية لـ

[pulse height] النسبة األولية المدخمة لـتسمىو PSA)  يتم مكاممة وعندما يوضع ىذا الخط بشكل صحيح
طول وارتفاع قمة النبضة الواردة من العينة فإذا كانت ىذه النسبة تزيد عن النسبة األولية المدخمة تتوجو النبضات 

ذا كانت ىذه النسبة ال تزيد عن أي النبضات تقع فوق الخط  (طيف ألفا الصافي) ضمن النبضات الطويمة وا 
أي النبضات تقع تحت  (طيف بيتا الصافي)النسبة األولية المدخمة فإن النبضات ستتوجو ضمن النبضات القصيرة

 (5)الشكل . الخط
 255- 0 من PSAتتراوح قيمة النسبة األولية المدخمة ل

 فإن عرض النبضة إلى ارتفاعيا يساوي الصفر أي ال يوجد تزيل وبالتالي جميع PSA=0:الحالة األولى
 النبضات ُتعد عمى أنيا ضيقو 

 فإن عرض النبضة إلى ارتفاعيا كبير جدًا أي ىناك تزيل وبالتالي جميع النبضات PSA=255:الحالة الثانية
 ُتعد عمى أنيا عريضة
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 بحيث تكون الكفاءة أللفا وبيتا أعظم ما يمكن PSAيتم التحكم بموقع خط التقسيم بتعديل مستوى ال
 (6)الشكل .وتسمح ىذه الخاصية إيجاد المستوى األمثل مع مختمف الوماضات ومستويات التخميد

241)نحتاج لعينتين عياريتين األولى تحوي عمى مصدر أللفا فقط مثل الـPSAلمعرفة القيمة المثمى لـ
Am )

90)والثانية مصدر لبيتا فقط مثل الـ 
Sr

 حتى الحصول PSA ويتم قياس كل واحد عمى حدا مع تغيير قيمة الـ(
 (7)الشكل .PSAعمى أعمى كفاءة لمصدرات ألفا ومصدرات بيتا فيتم تثبيت قيمة الـ

 يتم قياس مصدر ألفا ومالحظة النبضات التي تم قياسيا عمى أنيا نبضات بيتا PSAالـبعد تثبيت قيمة 
وىي تابعة أللفا في محمل متعدد األقنية التابع لبيتا، ويتم قياس مصدر بيتا ومالحظة النبضات التي تم قياسيا 

 .[29]عمى أنيا نبضات ألفا وىي تابعة لبيتا في محمل متعدد االقنية التابع أللفا 
والتي تعرف بأنيا نسبة  (Misclassification α in β)ألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا ويتم حساب 

العدات المتجمعة في محمل متعدد االقنية التابع لبيتا إلى العدات المتجمعة في كل من محمل متعدد االقنية 
 : عمى الشكل التاليPSAعند قيمة ثابتة لـ عياري أللفاالتابع أللفا وبيتا وذلك بقياس 

Xα =
𝐵0

A0 + 𝐵0
 

:Xαألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا  
A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 

: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا. 
والتي تعرف بأنيا نسبة  (Misclassification β in α)بيتا المصنفة خطأ عمى أنيا ألفا ويتم حساب 

العدات المتجمعة في محمل متعدد االقنية التابع ألفا إلى العدات المتجمعة في كل من محمل متعدد االقنية التابع 
 : عمى الشكل التاليPSAعند قيمة ثابتة لـ عياري لبيتاأللفا وبيتا وذلك بقياس 

Xβ =
A0

A0 + 𝐵0
 

: Xβ بيتا المصنفة خطأ عمى أنيا ألفا . 
A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 

: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا. 
 :حيث 

A0 = 𝐴T − 𝐴TXα + BTXβ 
B0 = 𝐵T − 𝐵TXβ + ATXα 

 
 :وطرح النبضات المتداخمة وفق العالقة التاليةPSAبالتالي يتم حساب معدل العد الحقيقي أللفا بعد تثبيت قيمة 
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BAA
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 :حيث

TA :معدل العد الحقيقي أللفا الناشئ عن تفككات ألفا. 
 :وطرح النبضات المتداخمة وفق العالقة التاليةPSAويتم حساب معدل العد الحقيقي لبيتا بعد تثبيت قيمة 





XX

XX






1

ABB
B 000

T 

TB :معدل العد الحقيقي لبيتا الناشئ عن تفككات بيتا. 
 

نفس الحجم، نفس التركيب )عممًا أنو يجب أن تكون العينات المراد تحميميا مطابقة لمعينات العيارية المستخدمة 
  .(،نفس الكوكتيل، نفس نوعية الفيال(....قوة الحمض،)
 

األجهزة واألدواث  2.  3

 .Winspectral 1414 Liquid Scintillation Counterعّداد وميض السائل -
 . مل20فياالت بالستيكية سعة  -
 . Hisafe3كوكتيل من النوع -
 . مل200 زجاجية سعة بياشر -
 .pH 1- 6ورق  -

 .طاولة تسخين -

 .ميزان حساس -

 .مايكرو بايبت -

 

والمىاد المستخذمت  المحاليل 3.  3

 %65 المركز اآلزوتحمض  -

 ماء مقطر  -

 

 المعايرة 4.  3
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 90 واإليتريوم90 من السترونسيوم (DPM 7848) بيكرل 130.8±1.3تحضر عينو عيارية لمصدر بيتا بإضافة 
 .Hi Safe 3 مل من الكوكتيل 12 و(pH=1.5) مل من حمض اآلزوت المدد 8 يحوي zinsserإلى فيال 

 241من األمريسيوم (DPM 87720) بيكرل 1462 ± 14.62تحضر عينو عيارية لمصدر الفا بإضافة 
(Am241)  الى فيالzinsserمل من حمض اآلزوت المدد 8 يحوي (1.5=pH) مل من الكوكتيل 12 و Hi 

Safe 3 .[6] 

( CPM) BO وتحدد النافذةPSA لـ 60 إلى القيمة 40تقاس العينة الحاوية عمى مصدر ألفا ابتداء من القيمة 
عند كل قيمة ) في تمك النافذة  ألفا لمشاىدة عدات(CPM) AO وتحدد النافذةلمشاىدة عدات بيتا في تمك النافذة 

 (1)حسب الجدول  (PSAلـ 
 من العالقة Xαوتحسب قيمة 

Xα =
𝐵0

A0 + 𝐵0
 

:Xαألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا  
A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 

: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا. 
 

 (CPM) BO  وتحدد النافذةPSA لـ60 إلى القيمة 40تقاس العينة الحاوية عمى مصدر بيتا ابتداء من القيمة 
عند كل قيمة ) في تمك النافذة   ألفا لمشاىدة عدات(CPM) AOوتحدد النافذةلمشاىدة عدات بيتا في تمك النافذة 

 (2)حسب الجدول  (PSAلـ 
 من العالقة Xβوتحسب قيمة 

Xβ =
A0

A0 + 𝐵0
 

: Xβ بيتا المصنفة خطأ عمى أنيا ألفا . 
A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 

: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنيةالتابع لـ بيتا. 
تعداد  و النسبة المئوية لXβبيتا المصنفة خطأ عمى أنيا تعداد ألفا تعداد نسبة المئوية لنقوم برسم العالقة بين 

 9 و8 كما موضح بالشكمينPSA وبين قيمة ال Xαألفا المصنفة خطأ عمى أنيا تعداد بيتا 
 .وأقل نسبة تداخل% 100وبيتا %100 تكون كفاءة قياس مصدرات ألفا ىي PSA=49عند نقطة الفصل الـ 
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 .  عند استخدام حمض االزوت المددوتقاس العينات البيئية49 عند الـ PSAنثبت قيمة الـ 
 

 طريقت التحليل اإلشعاعي 5.  3

 :يتم تحميل العينات المائية عمى الشكل التالي 
  pH=2.5 مل من عينو مياه الشرب وتحمض العينة بحيث تصبح درجة الحموضة مساوية لـ 200يؤخذ  .1

 .pH=1.5 مل والذي يوافق الـ 20تبخر العينة حتى يصبح الحجم الكمي  .2

 HiSafe مل من الكوكتيل12 مل من العينة وتوضع في قارورة القياس البالستيكية ويضاف إلييا 8يؤخذ  .3

 . مل20 بحيث يصبح الحجم الكمي  3

 :تقاس العينات عمى النحو التالي .4

 .1نختار البروتوكول الخاص بالقياس وليكن  -

في تمك CPM ونحسب تعداد الـ1024- 5لحساب نشاط مصدرات ألفا الكمي نختار نافذة العد أللفا  -
 . النافذة

في تمك CPM ونحسب تعداد الـ1024- 5لحساب نشاط مصدرات بيتا الكمي نختار نافذة العد ل بيتا  -
 . النافذة

  .1 عمى حامل القوارير في الموقع رقم BGنضع عينة الـ  -

 . 2نضع العينة المراد قياسيا في الموقع رقم  -

 ساعات حتى يالحظ استقرارية التعداد ثم يحسب نشاط مصدرات ألفا وبيتا بتطبيق العالقات 3نبدأ العد ولمدة 
 [6]:التالية

( 1) 

 

( 2) 

 

 :حيث

: Aليتر/نشاط مصدرات ألفا اإلجماليبكرل. 

: Aليتر/نشاط مصدرات بيتا اإلجماليبكرل. 
:Xαألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا . 
: Xβبيتا المصنفة خطأ عمى أنيا ألفا . 

A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 
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: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنيةالتابع لـ بيتا. 

 :كفاءة عد ألفا. 

 :كفاءة عد ألفا. 

Kv : ماللتبخير  ×1000=معامل الحجم  الحجم بعد 
ممممقياسالمأخوذ   ماللتبخير  ×  الحجم   قباللحجم 
 

يتم عد عينة خمفية طبيعية  (Minimum Detection Concentration)ولحساب التركيز األدنى لمكشف 
 :فكانPSA=49مطابقة لمواصفات العينات التي سيتم عدىا بالجياز ولعدة مراتعند القيمة

Bg  =0.5،Bgβ=17.2 

 [29]وبتطبيق العالقة 

𝑀𝐷𝐶 = [(3.29 ∗  𝑏 ∗ 𝑇-s ∗ (1 +
𝑇𝑠

𝑇𝑏
 )  + 3)/(𝑇𝑠 ∗ 𝐸)] ∗ ( Kv /60) 

 :حيث 

b: (دقيقة)تعداد الخمفية الطبيعية 
Ts :(دقيقة)زمن عد العينة 
Tb :زمن عد الخمفية الطبيعية 
E : الكفاءةCPM/DPM 

Kv :معامل الحجم 
 

 :نجد أن التركيز األدنى لمكشف عند فصل ألفا وبيتا ىو
 ليتر/ بيكرل 0.054بالنسبة لمصدرات ألفا 
 ليتر/ بيكرل 0.303بالنسبة لمصدرات بيتا 

 Method Validationاعتماد الطريقت  6.  3

 ويطبق عند إلثبات أن الطريقة مناسبة ليذا الغرضالمتبعة مجموعة اإلجراءات يعرف اعتماد الطريقة بأنو 
 أوعند تغيير الطريقة مع الوقت أوعند تطور طريقة جديدة أولإثبات أن المتغيرات المطبقة مالئمة لالستخدام

 [23]المقارنة بين طريقتين

 (:ضمانجودةنتائجاالختبارأوالمعايرة)ISO-17025[15]وتنص المواصفة 
 .يجب عمى المخبر أن يضع إجراءًا لضبط الجودة ليراقب ويثبت صحة االختبارات أوالمعايرات المنفذة لديو .1
يجب تسجيل نتائج ضبط الجودة بشكل يسمح باكتشاف أنماط توزعيا ومنحاىا ويجب تطبيق الوسائل  .2

 . اإلحصائية لمراجعة ىذه النتائج
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المقبولة،يجب أن  (الحدود)نتائج ضبط الجودة يجب أن تحمل،وعندما تكون ىذة النتائج خارج المعايرة  .3
 .يتخذ قرار من أجل تصحيح الخطأ الموجود ولكي نمنع أي نتائج خاطئة من المخبر

وإلعطاءالثقةعمى نتائج القياسات كان البد من وضع اجراء لضبط جودة قياسات عداد وميض السائل لفصل 
بيتا،والتحقق من صالحية الطريقة التحميمية عبر تطبيق عدد من القياسات والتحاليل بواسطة /مصدرات ألفا

 .الطريقة المتبعة
 

 :النتائج والمناقشة  .4
  Method Detection Limit Estimationتقذير حذ كشف الطريقت 1.  4

. [4]صائية مقبولة حد الكشف بأنو المقدار األدنى من العنصر المراد تحميمو الذي يمكن قياسو بدقة إحيعّرف 
-5نحو )ُتحمل عشرة مكررات لعينة مياه حقيقية معمومة التركيز           (MDL)ولتقدير الحد األدنى لمكشف 

ليذه المكررات العشرة بالمعادلة  (S)، يحسب االنحراف المعياري ( ضعفًا من قيمة الحد األدنى لمكشف النظري7
:  التالية







nl

l

nXXSD
1

2

1 )1/()( (1)  

 :ومنو
MDL = 3 SD    (2)  

 :أن الحد االدنى لمكشف العممي عند فصل ألفا وبيتا ىو (4 و3)نجد حسب الجدول 
 ليتر/ بيكرل 0.07بالنسبة لمصدرات ألفا 
 ليتر/ بيكرل 0.42بالنسبة لمصدرات بيتا 

تدل ىذه القيم عمى جودة الطريقة والكفاءة العالية لمجياز وتعد ىذه القيم جيدة في حال التقصي عن مدى 
 2011عام إمكانية استخدام المياه لمشرب حيث أوضحت منظمة الصحة العالمية في منشورىا الصادر في 

 بحيث أنو يجب أن يكون تركيز النشاط اإلشعاعي أقل من  الحدود العالمية المسموح فييا،[12]اإلصدار الرابع
 بيتا عمى الترتيب وتكون بذلك المياه المياه ومصدرات ألفا ليتر بالنسبة ل/بيكرل  1وأقل من ليتر / بيكرل0.5

 . صالحة لمشرب من وجية النظر اإلشعاعية
 

 Method Quantitation Limit Estimation(MQL)تقذير الحذ الكمي للطريقت 2.  4
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وىو أقل تركيز من العنصر المحمل الذي يمكن أن يحدد بدقة يمكن قبوليا وبثقة تحت الظروف المطبقة عمى 
 MQLاالختبار وبالتالي يمكن استخدام النتائج السابقة ذاتيا لمحصول عمى 

MQL = 10 SD (3)  

 :أن الحد الكمي لمطريقة عند فصل ألفا وبيتا ىو (4 و3) ويبين الجدول 

 ليتر/ بيكرل 1.4ليتر   وبالنسبة لمصدرات بيتا / بيكرل 0.24بالنسبة لمصدرات ألفا 
 

 Repeatability Limit Estimationتقذير حذ التكراريت 3.  4

لتكرارية وىي تطبيق الطريقة ذاتيا عمى عدة مكررات لمعينة ذاتيا في المخبر ذاتو باستخدام األداة ذاتيا ضمن ا
 10وذلك لمعرفة قدرة الطريقة عمى إعطاء نتائج متقاربة لمقياس،تقاس عينة حقيقية [14]أقصر وقت متطمب 

 وبأقصر زمن تحميمي ممكن، أي نقوم يلمرات في الشروط ذاتيا وأقرب ما يمكن إلى الثباتية في شروط التحل
ن أمكن في اليوم ذاتو لمعادلة ايحسب معامل االنحراف النسبي من . بالتحميل عمى الجياز نفسو والمحمل ذاتو وا 

. (4) والقيمة المقاسة من المعادلة ،(1)
 

RSD (%) = 100 
X

SDr (4) 

 :أن االنحراف المعياري النسبي لتكرارية الطريقة عند فصل ألفا وبيتا ىو (4 و3)نجد حسب الجدول 
 2.81% بالنسبة لمصدرات ألفا 
  3.96% بالنسبة لمصدرات بيتا 

 
 
 

 Intermediate Precision Estimationتعيين الذقت الىسطى 4.  4

ليتر من / بيكرل 26ُأخذت عينة ماء مقطر ووسمت بمحاليل مرجعية ذات نشاط اشعاعي وقدرة 
 وىو مرتفع بما يكفي إلعطاء إشارة واضحة بالنسبة 90ليتر من والسترانسيوم / بكريل 9 و241األمريسيوم

المحمل، يوم التحميل، )لمخمفية الطبيعية وفي شروط متكررة،قيست العينة بتغيير أحد شروط التحميل أو القياس 
اربع مرات، بحيث يكرر القياس خمس مرات عند كل تغيير، وبعد الحصول عمى النتائج يطبق  (....األداة،

 :ثم حسبت قيمة االنحراف المعياري لمدقة الوسطى حسب المعادلة (ANOVA)أختبار التباين من جية واحدة 
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𝑆𝐷𝑖 =  (𝑀𝑆𝑊 +
𝑀𝑆𝐵−𝑀𝑆𝑊

𝑁
)(5) 

RSD (%) = 100 
X

SDi
 (6) 

 :أن االنحراف المعياري النسبي لمدقة الوسطى عند فصل ألفا وبيتا ىو (4 و3)نجد حسب الجدول 
 

 0.54% بالنسبة لمصدرات ألفا 
 1.17% بالنسبة لمصدرات بيتا 

 
 Trueness( Bias)تقذير صحت النتيجت 5.  4

ليتر من األمريسيوم / بيكرل 14.6ُأخذت عينة ماء مقطر ووسمت بمحاليل مرجعية ذات نشاط اشعاعي وقدرة 
ثم حسب الخطأ X مرات حسبت القيمة الوسطية 10 وحممت 90ليتر من السترانسوم / بكريل 13 و241

. (7)النسبي من المعادلة 
100

المرجعية القيمة

 X-المرجعية القيمة 
(%) RB (7) 

 :أن الخطأ النسبي عند فصل ألفا وبيتا ىو (4 و3)نجد حسب الجدول 
 

 - %7.7بالنسبة لمصدرات ألفا 
 - %4.5بالنسبة لمصدرات بيتا 

 
بالنسبة % 15 فإنو يمكن قبول خطأ نسبي حتى [21]وبالتالي فاالنحراف باتجاه واحد وحسب المواصفة

 .بالنسبة لبيتا % 10أللفا و
 

 Recovery Coefficientحساب معامل االسترجاع  6.  4

ينة عيعرف معامل االسترجاع بأنو الفرق بالنسبة المئوية بين نتيجة القياس لمعينة مع اإلضافة ونتيجة القياس لل
 عينات مائية مختمفة ذات 5فمن أجل تحديد ىذه القيم ُحضرت . ذاتيا قبل اإلضافة مقسمًا عمى قيمة اإلضافة

 ، ثم أضيف كمية معمومة من ىذا 4 و3 حسب الجدولين 90 والسترانسيوم 241تراكيز معمومة من االمريسيوم
من قيمة العنصر قبل اإلضافة، بعد التأكد من التجانس جرى % 25العنصر بحيث تكون ىذه الكمية أكبر من 

. (8) مرات وحسب الوسطي ومن ثم معامل االسترجاع من المعادلة 3ياس أو التحميل لقا
100(%)Re 




a

f

C

CC
c (8) 
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 :أن معامل االسترجاع عند فصل ألفا وبيتا ىو (4 و3)نجد حسب الجدول 
 96–87% بالنسبة لمصدرات ألفا 
 101–88% بالنسبة لمصدرات بيتا 

 
 Linearityحساب خطيت الطريقت  7.  4

العينة وىي قدرة الطريقة التحميمية إلعطاء نتائج بشكل مباشر متناسبة طردًا مع تركيز المادة المفحوصة في 
 عينات ماء مقطر ووسمت بتراكيز مختمفة من محاليل مرجعية من 5ضمن مجال محدد حيث ُحضرت 

كل عينة ثالث مرات وُقيمت النتائج حسب ، وحممت 4 و3حسب الجدولين  90 والسترانسيوم  241االمريسيوم
 .الطرق اإلحصائية

 : أن معامل االرتباط الخطي عند فصل ألفا وبيتا ىو11و10، والشكمين 4 و3نجد حسب الجدولين 
1Rبالنسبة لمصدرات ألفا 

2
= 
1Rبالنسبة لمصدرات بيتا 

2
= 

 .وىذا يدل عمى خطية الطريقة

 

  Estimation of Uncertainty ofMeasurement:تقذير ارتياب القياس 8.  4

نتيجة القياس ويعبر عن مدى تشتت القيم التي مرافق لىو مقدار (Uncertainty )االرتياب في القياس
يمكن أن يأخذىا القياس بالنسبة لممقدار المقيس أي ىو شك يشوب نتيجة القياس ويأخذ شكل مجال 

فيو الفرق بين نتيجة  (Error)ويعبر عنو كنموذج رياضي وال يرتبط بنتيجة قياس محددة، أما الخطأ 
 .القياس والقيمة الحقيقية لمقياس ويمكن أن يأخذ إما قيمة موجبة أو قيمة سالبة

يستخدم االرتياب في القياس بشكل أساسي التخاذ القرار إذا كان ىناك اختالف بالنتائج بين المختبرات 
المختمفة، أو اختالف النتائج في المختبر ذاتو تحت ظروف مختمفة، وىي مفيدة لتوضيح نتائج المقارنة 

 .كقيم مسموح بيا
سابقًا، كان يستخدم االنحراف المعياري لقياس عينات مكررة التحميل وعادة تكون ذات تكمفة عالية 

 .وتحتاج لوقت طويل
 :يقسم االرتياب إلى

 Standard Uncertainty:االرتياب العياري .1

إذا . ومتوسطياالمقيسو  االختالف بين القيم (Standard deviation)يقيس االنحراف المعياري 
 :، فإن االنحراف المعياري يعطى بالعالقةx1, x2,…, xnكانت نتائج القياس 

 
 







n

i

ix
n 1

22

1

1
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 Uncertainty Combined Standard:االرتياب العياري المركب .2

 ويتم الحصول عميو بتجميع مركبات االرتياب الجزئية (نتيجة القياس Y=)Y))Ucويرمز لو ب
 الداخمية في عممية القياس

 Expanded Uncertainty: االرتياب الممتد .3

ويتم .  وىو المجال الذي نتوقع أن تقع ضمنو القيمة الحقيقية لمقياس بأعمى درجة ثقوUويرمز لو ب
 Coverage Factor Kالحصول عميو بضرب االرتياب المركب بمعامل يسمى معامل التغطية 

 عند درجة ثقو 2وذلك لضمان أن تكون النتيجة بأعمى سوية من الدقة ومعامل التغطية يساوي 
 ( إلى احتمال وجود القيمة المقاسة في مجال ماConfidence intervalيشير مجال الثقة % )95

 

 .[–,+]من قيم التوزع ضمن المجال % 68تقع نحو 

. [–2,+2]من قيم التوزع ضمن المجال % 95.5 تقع نحو 
. [–3,+3]من قيم التوزع ضمن المجال % 99.7 تقع نحو 

 :وهناك نمطان لتقدير االرتياب
 (مكررات قياس)مكون يمكن تقديره بالتوزع اإلحصائي لنتائج سمسمة من القياسات : Aارتياب النمط 

 ....ويمكن توصيفو باالنحراف المعياري، وىذا النوع يتبع عادة المحمل، الطريقة التحميمية 
 مكون يمكن توصيفو باالنحراف المعياري ويقدر من التوزعات االحتمالية المفروضة :Bارتياب النمط

عمى أساس التجربة أو معمومات ُأخرى مثل شيادات المعايرة وىي طريقة تقدير االرتياب بطرق غير 
 ....تحميل العينات وىذا النوع يتبع عادة لألجيزة، المعدات ،

 
مكون )لتقدير االرتياب الكمي يؤخذ كل مصدر من مصادر االرتياب بشكل منفصل 

حساب تأثير كل منيا عمى … ،x,y,zيتم تقدير االرتياب في المعامالت و y=f(x,y,z,...)(االرتياب
 yاالرتياب الكمي في 
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لحساب االرتياب في نشاط ألفا وبيتا الكمي يتم حساب االرتياب في كل مكون من المكونات الداخمة في معادلة 
 :EURACHEM 2000[9]حساب النشاط وذلك باالعتماد عمى دليل اليوروكيم
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 :Kvحساب االرتياب لمعامل الحجم .1

Kv : ماللتبخير  ×1000=معامل الحجم  الحجم بعد 
ممممقياسالمأخوذ   ماللتبخير  ×  الحجم   قباللحجم 
 

 مل 200 مل والحجم المأخوذ قبل التبخير 8عند قياس إجمالي ألفا بيتا فإن الحجم المأخوذ لمقياس ىو 
 مل ويتم حساب االرتياب في الحجم بعد إدخال خطأ الميزان في 20أما الحجم المأخوذ بعد التبخير فيو 

 ( 5) كما ىو مبين في الجدول 0.001ىو Kvالحسابات نجد أن االرتياب لمعامل الحجم

 :αحساب االرتياب لكفاءة مصدر ألفا  .2
 :يتم حساب الكفاءة لمصدر ألفا وفق المعادلة

= CPM/DPM α 
 :حيث 

CPM:عدة في الدقيقة 
DPM: تفكك في الدقيقة 

ويتم حساب االرتياب في معادلة حساب الكفاءة لمصدر ألفا العياري بإدخال خطأ التعداد والنشاط 
 ( 6) كما في الجدول 0.010اإلشعاعي والميزان فنجد أن االرتياب ىو 

 

αX X 0A 

αBG 

0B 

Kv 
 ،α 

1v 

DPM 

01A 

01B 

02A 

02B 
BG

 

2v 

3v 

Ac
 

X

 

m 

X

 

CPM 
BG
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 :حساب االرتياب لكفاءة مصدر بيتا  .3

 :يتم حساب الكفاءة لمصدر بيتا وفق المعادلة
= CPM/DPM  

 :حيث 
CPM:عدة في الدقيقة 
DPM: تفكك في الدقيقة 

ويتم حساب االرتياب في معادلة حساب الكفاءة لمصدر بيتا العياري بإدخال خطأ التعداد والنشاط 
 ( 7) كما في الجدول 0.011اإلشعاعي والميزان فنجد أن االرتياب ىو 

 

  (ألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا)Xαحساب االرتياب ل .4

 من العالقة Xαوتحسب قيمة 
 

Xα =
𝐵0

A0 + 𝐵0
 

:Xαألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا  
A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 

: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا. 
 لعدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفابإدخال خطأ التعداد لبالتالي يتم حساب االرتياب 

 0.00003فنجد أن االرتياب ىو لمعدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا وخطأ التعداد 
 ( 8)كما في الجدول 

 

Xحساب االرتياب ل .5 (ألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا)  
 من العالقة Xβوتحسب قيمة 

Xβ =
A0

A0 + 𝐵0
 

: Xβ بيتا المصنفة خطأ عمى أنيا ألفا . 
A0 :العدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفا. 

: 𝐵0العدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا. 
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 لعدات المسجمة في محمل متعدد االقنية التابع لـ ألفابإدخال خطأ التعداد لبالتالي يتم حساب االرتياب 
 كما 0.0009فنجد أن االرتياب ىو لمعدات المسجمة في محمل متعدد األقنية التابع لـ بيتا وخطأ التعداد 
 ( 9)في الجدول 

 

 :حساب االرتياب الكمي لجميع المكونات بالنسبة أللفا .6

بإدخال جميع المعامالت السابقة في معادلة حساب النشاط اإلشعاعي لمصدر ألفا نجد أن االرتياب 
وبالتالي حسب دليل اليوركم يتم حساب النسبة 0.0209الكمي لجميع المكونات بالنسبة أللفا ىو 

المئوية لخطأ كل معامل من المعامالت الداخمة في حساب النشاط اإلشعاعي فنجد أن النسبة األكبر 
 (10)حسب الجدول 96.65% ىي التابعة لتعداد ألفا والتي تقدر ب 

 

 :حساب االرتياب الكمي لجميع المكونات بالنسبة لبيتا .7

بإدخال جميع المعامالت السابقة في معادلة حساب النشاط اإلشعاعي لمصدر بيتا نجد أن االرتياب 
وبالتالي حسب دليل اليوركم يتم حساب النسبة 0.0533الكمي لجميع المكونات بالنسبة بيتا ىو 

المئوية لخطأ كل معامل من المعامالت الداخمة في حساب النشاط اإلشعاعي فنجد أن النسبة األكبر 
 (11)حسب الجدول 83.14% ىي التابعة لتعداد بيتا والتي تقدر ب 

 

 تطبيق الطريقة .5
 حيث جمعت ست 11]،[28جرى تطبيق الطريقة لتعيين نشاط مصدرات ألفا و بيتا اإلجمالي في مياه الشرب 

 السيدة -يعفور–ضاحية قدسيا - دمر - ركن الدين )عينات مياه شرب من مناطق مختمفة في مدينة دمشق 
 (.جرمانا–عائشة 

وباالعتماد عمى قيم التداخل والكفاءة PSA= 49جرى معالجتيا حسب الطريقة المدروسة فتبين أنو عند الـ
 :نجد أن (2 و1)الموجودة في الجدول 

0.0148=Xα،0.0155=Xβ، = 1، = 1،v1 = 200، v2 =20،v3 =8 
12.5= بالتالي Kv،Bg  =0.5،Bgβ=17.2 
 نتائج تحاليل تمك العينات فنجد أن النشاط اإلشعاعي الكمي لمصدرات ألفا وبيتا في مناطق 12يبين الجدول 

ىي منخفضة جدًا وأقل من حد كشف  (يعفور–ضاحية قدسيا– جرمانا–السيدة عائشة - دمر- ركن الدين )
 اإلصدار الرابع 2011الجياز وىي ضمن الحدود العالمية المسموح فييا حسب منظمة الصحة العالمية عام 

 .ليتر بالنسبة لمصدرات بيتا/ بيكرل 1ليتر بالنسبة لمصدرات ألفاو / بيكرل 0.5والتي ىي [12]
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 االستنتاجات والتوصيات .6

في اعتماد طريقة تحميمية لتبرير اختيار الطريقة المقترحة في  (ISO 17025)جرى تطبيق متطمبات المواصفة 
لم . تحديد إجمالي مصدرات ألفا وبيتا في العينات المائية باستخدام عّداد الوميض الّسائل وتقنية تحميل النبضة

 .من قيمة القياس% 5تتجاوز قيمة االرتياب الكمي لمطريقة المدروسة لجميع المكونات بالنسبة أللفا وبيتا المقدار
ليتر /   بيكرل 0.07باإلضافة إلى إمكانية قياس التراكيز اإلشعاعية المنخفضة بحد كشف أدنى يصل إلى 

 .ليتر بالنسبة لمصدرات بيتا/  بيكرل 0.42بالنسبة لمصدرات ألفا و
 

 كممة شكر .7

لتشجيعو ودعمو المستمر لمبحث  (المدير العام لييئة الطاقة الذرية السورية)ود أن نشكر الدكتور إبراىيم عثمان ن
 .وكما نشكر السيد زىير شعيب لمساعدتو في إخراج الدراسة بالشكل األمثل. العممي
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 المالحق .9
 الجداول -

 PSA بداللة الـ Xαالنسبة المئوية لتعداد ألفا المصنفة خطأ عمى أنيا تعداد بيتا ( 1)الجدول 
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ff α 

(%) 
Xα 

(%) 
Beta-MCA 

(CPM) 

Alpha –MCA 

(CPM) PSA 

101 4.83 4305.50 84784.40 40 

101 4.08 3629.90 85405.00 41 

102 3.46 3086.70 86190.70 42 

102 3.09 2753.10 86219.00 43 

101 2.69 2401.30 86874.10 44 

100 2.41 2147.70 87125.50 45 

100 2.11 1882.30 87165.00 46 

100 1.88 1675.00 87342.50 47 

101 1.74 1543.10 87393.90 48 

100 1.55 1377.80 87732.70 49 

101 1.43 1270.90 87829.50 50 

99 1.26 1121.20 87775.60 51 

99 1.19 1057.70 87790.90 52 

99 1.07 954.60 88246.10 53 

99 1.01 903.90 88193.90 54 

98 0.92 821.10 88297.00 55 

99 0.89 789.20 88230.30 56 

98 0.82 730.10 88336.70 57 

97 0.77 683.20 88417.10 58 

97 0.72 645.30 88649.20 59 

96 0.71 630.60 88640.20 60 
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 PSA بداللة الـ Xβبيتا المصنفة خطأ عمى أنيا تعداد ألفا تعداد  النسبة المئوية ل(2)الجدول 
ff𝛃 

(%) 
X𝛃 

(%) 
Beta-MCA 

(CPM) 

Alpha –MCA 

(CPM) PSA 

97 0.37 7949.30 29.40 40 

97 0.45 7934.00 35.70 41 

98 0.44 7968.10 35.00 42 

98 0.64 7982.80 51.30 43 

99 0.67 7911.50 53.60 44 

99 0.78 7844.00 61.70 45 

99 0.95 7818.50 74.90 46 

100 1.14 7871.70 90.90 47 

100 1.22 7940.00 98.00 48 

100 1.48 7830.80 117.70 49 

100 1.64 7906.50 132.10 50 

100 1.87 7800.40 148.80 51 

100 2.09 7739.20 164.90 52 

101 2.25 7743.40 178.50 53 

101 2.74 7748.30 218.00 54 

101 3.09 7682.40 244.90 55 

101 3.19 7741.90 254.80 56 

101 3.71 7696.30 296.60 57 

1.01 4.44 7603.70 353.30 58 

101 4.69 7631.50 375.50 59 

101 5.19 7522.90 412.20 60 
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 (مصدرات ألفا)بيتا / اعتماد طريقة فصل مصدرات ألفا  (3)الجدول 
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 (مصدرات بيتا)بيتا / اعتماد طريقة فصل مصدرات ألفا  (4)الجدول
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 Kvاالرتياب لمعامل الحجم(5)الجدول
Table 1 Spreadsheet Calculation of Uncertaintyof Volume 

  Parameters    V1 V2 V3 

  Unit    ml ml ml 

  Value    200 20 8 

  Uncertainty   0.00003 0.0003 0.0007 

Parameters            

V1 200 Value +Unce 200.00003 200 200 

V2 20   20 20.0003 20 

V3 8   8 8 8.0007 

            

Kv 12.5   12.5000 12.5002 12.4989 

            

    (kvi-kv) 0.0000 0.0002 -0.0011 

(kvi-kv)
2
 1.3E-06 (kvi-kv)

2
 3.3E-12 3.3E-08 1.3E-06 

            

uc(Kv)  0.001         

 

 

 αاالرتياب لكفاءة مصدر ألفا (6)الجدول
Table 2 Spreadsheet Valculation of Uncertaintyof Effecincy Alpha 

  Parameters    CPM Activity m 

  Unit    Count Bq gr 

  Value    15791886 1462 1 

  Uncertainty   3973.9006 14.62 0.00006 

Parameters            

CPM 15791886  Value +Unce 15795859.9 15791886 15791886 

Activity 1462.0   1462.0 1476.620 1462 

m 1   1 1 1.0001 

            

 1.0001   1.0004 0.990 1.000 

            

    i 0.0003 -0.0099 -0.0001 

i2 9.8E-05 i2 6.3E-08 9.8E-05 3.3E-09 

            

uc()  0.010         
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 االرتياب لكفاءة مصدر بيتا (7)الجدول
Table 3 Spreadsheet Calculation of Uncertaintyof Effecincy Beta 

  Parameters    CPM Activity m 

  Unit    Count Bq gr 

  Value    1409544 1308 0.1 

  Uncertainty   1187.2422 13.08 0.00058 

Parameters          
 CPM 1409544  Value +Unce 1410731.2 1409544 1409544 

Activity 1308   1308.0 1321.08 1308 

m 0.1   0.1 0.1 0.1006 

            

 0.998   0.999 0.988 0.992 

            

    i 0.0008 -0.0099 -0.0057 

i2 1.3E-04 i2 7.1E-07 9.8E-05 3.3E-05 

            

uc()  0.011         

 

 

 (ألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا)Xα االرتياب ل(8)الجدول
Table 4 Spreadsheet Calculation of UncertaintySpillover  

  Parameters    A01 B01 

  Unit    Count Count 

  Value    15791886 248004 

  Uncertainty   3973.9006 498.0000 

Parameters          

A01 15791886 Value +Unce 15795859.9 15791886 

B01 248004   248004 248502 

          

X 0.0155   0.0155 0.0155 

          

    (Xi-X) -0.000004 0.000031 

(xi-x)
2
 9.5E-10 (xi-x)

2
 1.5E-11 9.3E-10 

          

uc(x)  0.00003       
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Xاالرتياب ل(9)الجدول (ألفا المصنفة خطأ عمى أنيا بيتا) 
Table 5 Spreadsheet Calculation of UncertaintySpillover  

  Parameters    A02 B02 

  Unit    Count Count 

  Value    21186 1409544.0 

  Uncertainty   145.5541 1187.2422 

Parameters          

A02 21186 Value +Unce 21331.55 21186 

B02 1409544   1409544 1410731.2 

          

X 0.0148   0.0149 0.0148 

          

    (Xi-X) -0.0006 -0.0007 

(xi-x)
2
 7.5E-07 (xi-x)

2
 3.1E-07 4.4E-07 

          

uc(x)  0.0009       

 

  االرتياب الكمي لجميع المكونات بالنسبة أللفا(10)الجدول
 Table 6 Spreadsheet Calculation of UncertaintyActivity  

  Parameters    A0 B0 Kv X X  

  Value    306.0 1710.00 12.5 0.0155 0.0148 1 

  Uncertainty   17.4929 41.3521 0.001 0.00003 0.0009 0.011 

Parameters      0.0033 0.0006 0.000000 0.000004 0.0037 0.0001 

A0 306.0 Value +Unce 323.4929 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 

B0 1710.0   1710.0 1751.3521 1710.0 1710.0 1710.0 1710.0 

Kv 12.50   12.50 12.50 12.5010 12.50 12.50 12.50 

Xa 0.0155   0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 

Xb 0.0148   0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0157 0.0148 

 1   1 1 1 1 1 1.011 

           
A 0.3296   0.3502 0.3289 0.3296 0.3296 0.3278 0.3264 

           
  

 
(Ai-A) 0.0206 -0.0007 0.00003 0.00001 -0.0019 -0.0033 

(Ai-A)
2
 4.4E-04 (Ai-A)

2
 4.2E-04 5.3E-07 7.0E-10 1.0E-10 3.5E-06 1.1E-05 

   uc(A) /A       

uc(A)  0.0209 0.01       

contribution     96.65% 0.12% 0.0002% 0.00002% 0.79% 2.43% 
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  االرتياب الكمي لجميع المكونات بالنسبة لبيتا(11)الجدول
Table 7 Spreadsheet Calculation of UncertaintyActivity  

  Parameters    A0 B0 Kv X X 

  Value    306.0 1710.00 12.5 0.0155 0.0148 1 

  Uncertainty   17.4929 41.3521 0.001 0.00003 0.0009 0.011 

Parameters      0.0033 0.0006 0.000000 0.000004 0.0037 0.0001 

A0 306.0 Value +Unce 323.4929 306.0 306.0 306.0 306.0 306.0 

B0 1710.0   1710.0 1751.3521 1710.0 1710.0 1710.0 1710.0 

Kv 12.50   12.50 12.50 12.5010 12.50 12.50 12.50 

Xa 0.0155   0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 

Xb 0.0148   0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0157 0.0148 

 1   1 1 1 1 1 1.011 

           
A 2.0037   2.0034 2.0523 2.0039 2.0037 2.0056 1.9819 

           
  

 
(Ai-A) -0.0003 0.0486 0.00016 -0.00001 0.0019 -0.0218 

(Ai-A)
2
 2.8E-03 (Ai-A)

2
 1.0E-07 2.4E-03 2.6E-08 1.0E-10 3.5E-06 4.8E-04 

   uc(A) /A       

uc(A)  0.0533 0.01       

contribution     0.004% 83.14% 0.0009% 0.000004% 0.12% 16.74% 

 
 النشاط االشعاعي لمصدرات ألفا بيتا في عينات مياه الشرب (12)الجدول 

Activity-

Beta Bq/L)) 

Activity-

Alpha Bq/L)) 
Net 

Beta-MCA 

(CPM) 

Net 

Alpha –MCA 

(CPM) 

Beta-

MCA 

(CPM) 

Alpha- 

MCA 

(CPM) 
samples 

 ركن الدين 0.5 18.1 0 0.9 0.07> 0.42>

 دمر 0.5 17.6 0 0.4 0.07> 0.42>

 ضاحية قدسيا 0.9 18.1 0.4 0.9 0.07> 0.42>

 يعفور 0.9 17.7 0.4 0.5 0.07> 0.42>

 السيدة عائشة 0.6 17.6 0.1 0.4 0.07> 0.42>

 جرمانا 0.7 18.4 0.2 1.2 0.07> 0.42>
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 :األشكال -

 
 [6] من مصعد المضاعف الضوئي 36- شكل نبضة الكمور (1)الشكل

 
 [6] من مصعد المضاعف الضوئي 241-شكل نبضة االمريسيوم (2)الشكل

 
 [6]شكل النبضة الضوئية أللفا وبيتا في الوماض السائل  (3)الشكل
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 تداخل ألفا وبيتا المشاىد في محمل متعدد االقنية (4)الشكل

 
 [8] 226- مقارنة طول النبضة مع ارتفاعها لطيف الراديوم (5)الشكل

 

  
 [29] 226- مقارنة طول النبضة الطبيعية مع ارتفاعها لطيف الراديوم (6)الشكل
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 نبضات ألفا وبيتا التي تم تصنيفيا بشكل خاطئ (7)الشكل 

 

 
 فصل بين مصدرات ألفا ومصدرات بيتا (8)الشكل 
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 نقطة الفصل بين مصدرات ألفا ومصدرات بيتا (9)الشكل 
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 معامل االرتباط الخطي عند فصل ألفا وبيتا بالنسبة لمصدرات ألفا (10) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معامل االرتباط الخطي عند فصل ألفا وبيتا بالنسبة لمصدرات بيتا (11)الشكل 
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 االرتياب الكمي لجميع المكونات بالنسبة لمصدرات ألفا (12)الشكل 

 

 
 

 
 

 االرتياب الكمي لجميع المكونات بالنسبة لمصدرات بيتا (13)الشكل 

 

 

 

  

 

A0 = 96.65%

B0=0.12%

Kv=0.0002%
X=0.00002%

X=0.79%

=2.43%

A0=0.004%

B0=83.14%

Kv=0.0009%

Xa =0.000004%

Xb=0.12%

 =16.74%
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