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  الخالصة

ً  البحث ھذا قدم       باستعمال النوعیة فعالیتھا قیاس إلى باالضافة بغداد تربة نماذج في الموجودة المشعة للنویدات توصیفا

  .اشعة كاما مطیافیة

ً  عشر واربعة الكرخ جانب من سطحیة تربة انموذج وعشرون ستة جمع تم       ثبتت التي الرصافة، جانب في انموذجا

  .  2003 اذار احداث في للقصف تعرضت مواقع خمسة تربة إلى ، باالضافة (G.P.S)جھاز  احداثیاتھا باستعمال

 %50) ذي كفاءة HpGe) مع كاشف الجرمانیوم عالي النقاوة (DSA 2000استعملت منظومة مطیافیة اشعة لكما نوع (     

   ).Co60) للمصدر (keV 1332) بالنسبة للطاقة ( keV2.2وقدرة تحلیل (

) في SC137) و (K40) و (Tl208أو  Ac228) و (Pb214أو  Bi214كانت نتانج معدالت الفعالیة النوعیة للنویدات المشعة (     

) و 819.901±11.134) و (47.032±3.147) و (47.199±2.047التربة السطحیة لجانبي الكرخ والرصافة ھي (

)0.759±7.49 (Bq/kg ) و 49.388±32.361) و (51.703±2.229على التوالي بالنسبة تربة الكرخ ، و (

لنسبة تواجد الیورانیوم االمثل  بالنسبة لتربة الرصافة، وھي مقاربة مثالً  Bq/kg) 0.804±7.54) و (1.798±852.715(

   .Bq/kg) 48.89) وھي (UNCERRتھ (خمنوالعلى قیمة كما 

  یستنتج من ھذا البحث انھ لم تؤشر أیة مستویات عالیة لنفعالیة النوعیة وكانت ضمن المستویات المطلوبة.

 ، الفعالیةHpGeالجرمانیوم  كاشق بغداد، تربة كاما، اشعة مطیافیة والصناعیة، الطبیعیة : الملوثاتالمفتاحیة الكلمات

   .النوعیة
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Abstract 

      In this work an identification of the ratio active nuclide in soil samples of Baghdad city with 

the measurement of there specific activity using Gamma-ray spectrometry is given. Twenty six 

samples of surface soil from Al-Kharch side and Four tenth samples from Al-Rusafa side are 

collected. Their positions are allocated using GPS system. A Gamma-ray spectrometry system 

type (DSA2000) is used in measurements with (HpGe) detector with 50% efficiency and 2.2 

keV at the 1332 keV line emitted from (60Co) source.  

      The results of specific activity averages of the radio active nuclide (208Tl or 228Ac) , (214Pb 

or 214Bi) , (40K) , (137Cs) in surface soil of Al-Kharch and Al-Rusafa sides are (47.199±2.047), 

(47.032±3.147), (819.901±11.134), (7.49±0.759) Bq/kg respectively for Al-Kharch soil and 

(51.703±2.229), (49.388±32.361), (852.715±1.798), (7.54±0.804) Bq/kg for Al-Rusafa soil, 

which are close, for example, to the uranium percentage as estimated by (UNCERR) which is 

(48.89) Bq/kg. 

      It may be concluded that no indication of high level of specific activity is observed and 

results are within the ordinary levels. 
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 المقدمة

الوبائیة  الدراسات منھا مختلفة الغراض الطبیعي االشعاع عن الناجم النشاط معدل بقیاس العالم دول من الكثیر تقوم      

 أو نشاط نفایاتت ایة من النوویة المواد عن االستشعار أو الطوارئ خطط واعداد النوویة وخاصة المنشأة موقع اختیار وكذلك

 وسالمة المجتمع امن ضمان في كبیرة اھمیة البیئي االشعاعي النشاط مستوى رصد لعملیة إن. ]1[صناعي  أو تفجیري نووي

  . ]2[ووراثیة  جسدیة سلبیة صحیة تأثیرات لھ من لما المستوى ھذا في الزیادة مقدار معرفة یتوجب لذا

 عقود واستمر ثالثة من اكثر منذ العراق في البیئي االشعاعي النشاط على المدروسة والعلمیة الجدیة الرقابة برامج ابتدات      

 حادثة تشرنوبل بعد العراق شمال في خاصة القطر من مختلفة ومواقع التویثة موقع بمراقبة . تمثلت 2003 عام اواخر لحد

  . ]3[  1991عام المنضب الیورانیوم من المصنوعة للقذائف المتحدة الوالیات إستعمال بعد العراق وجنوب  1986

یشتمل البحث قیاس وتوصیف باعثات اشعة كاما الناتجة عن النشاط الطبیعي للسالسل الطبیعیة الثالثة (الیورانیوم، 

) الذي وفرتھ U238) . تبدأ سلسلة الیورانیوم (Cs137) والصناعیة األحرى (K40وم، األكتینیوم) والطبیعیة األخرى (الثوری

) . تعاني افراد ھذه السلسلة yr 9104.5من الیورانیوم الطبیعي والعمر النصف لھذه الوفرة ھو ( %99.2في الطبیعة بمقدار 

. تضم السلسلة ستة عشر نظیراً تتراوح اصیاف اعمارھا بین وصاحب معظمھا انبعاث  أو  العدید من االنحالالت ببعث 

. تبدأ  ][Pb)206( 3,4 الثواني ومئات االالف من السنین، حیث یعاني العدید من االنحالالت لتنتھي بالنظیر المستقر الرصاص

) وبتراكیز قلیلة في الطبیعة yr 1010  1.4) وعمر النصف لھ (%100) ذو وفرة طبیعیة ھي (Th232سلسلة الثوریوم (

   .,Pb2084] ([3وتعاني العدید من االنحالالت لتنتھي بالنظیر المستقر الرصاص (

) yr 810  7.10) ھو النظیر االم االولى في السلسلة، وعمر النصف لھ ھو (U235تبدأ سلسلة االكتینیوم بالیورانیوم (

الذي یعاني العدید من االنحالالت وتنتھي بالنظیر المستقر  235-السلسلة بالیورانیوم ) ، وتبدأ 0.72، ووفرتھ في الطبیعة (%

) 0.0118) من نظائر البوتاسیوم المشعة الموجودة بوفرة طبیعیة قدرھا (K40%). أما نظیر البوتاسیوم (Pb207الرصاص (

ابقاً من خالل الخط الكامي المفرد ذي الطاقة ویمكن تمییز اضمحاللھ عن اضمحالل النویدات المشعة في السالسل المذكورة س

)(1460 keV 5 7][ ) فیما یكون النظیر .Cs137.ھو ناتج صناعي عن النشاطات الیومیة (  

   t-e0N  Nاسي:  لقانون المشعة النوى اضمحالل یخضع

  حیث أن: 

0N) 0: یمثل عدد ذرات نواة األم عند الزمن =(t  ،N یمثل عدد ذرات نواة األم :) المتبقیة عند الزمنt ، ( ثابت االنحالل :

 ،t .زمن االنحالل :  
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  :االتي بالمخطط للسالسل االنحالل یوضح كما
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فسیكون:  الثالث النوع من الذرات عدد اما
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ھي  الولیدة والنواة االصل لنواة A الفعالیة نسبة تكون
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A بالتوازن االنتقالي الحالة ھذه تسمى ، 

)(كان  إذا اما 21   1122التوازن العرضي  على نحصل وبذلك تتساوى سوف الفعالیات وإن NN  . ]8 [  

  

  العملي الجانب

ً  عشر اربعة جمع تم :العینات جمع. 1 ً  وعشرین وستة الرصافة، جانب من السطحیة للتربة انموذجا  جانب الكرخ، من انموذجا

 ثبتت في كما .(1) الجدول في ثبتت كما Etrexشركة  قبل من مصنوع (G.P.S)جھاز  باستعمال احداثیاتھا وتسجیل

ویوضح  .المحمول (BUG-1)جھاز  باستعمال للتلوث مصادر وجود عدم من التأكد بعد التوالي على ( 2,1 ) الجدولین

   .للقصف تعرضت التي المواقع (3) الجدول

λ1 
2+r1 

λ1 3+r2 

etc 
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 كون (μm 200) حجم بمنخل وغربلت وطحنت ساعتین، لمدة) 80Cبدرجة ( الترابیة العینات تجفف :العینات تحضیر. 2

 على الغلق للحصول محكم مارنیلي وعاء في اسابیع اربع لمدة تترك ثم تقریباً  الھواء عوائق حجوم متوسط یمثل الحجم ھذا

  .المشعة النویدات بین االشعاعي التوازن

  :من وتتكون كاما بقیاسات خاصة منظومة ھي :القیاس منظومة. 3

بالنسبة ) 2.2keVتحلیل ( وقدرة) %50كفاءة ( ذو الموصلة شبھ المواد كواشف من ھو: (HpGe) الجرمانیوم كاشف .أ

سم) 10بسمك ( الرصاص من بجدار الحاطتھ الالزمة االجراءات اتخذت وقد). Co60) للمصدر (keV 1332للطاقة (

والحدید  والكادمیوم االلمنیوم من طبقات ثالث من مكونة بالبلورة تحیط حاویة عمل إلى باالضافة االشعاعیة الخلفیة لتقلیل

   .طبقة ملم) كل1بسمك(

مودیل  من كان المستعمل الرقمي الطیف محلل (DSA) (Digital Spectrum Analyzer): الرقمي الطیف محلل .ب

 Fullyجزاء مل االكاداء متوھو محلل متعدد القنوات عالي اال CANBERRA) مصنع من شركة DSA2000(نوع) (

Integrated ورة وحدة صلى طیف عالي الجودة یشكل ول عصنظمة والوحدات الفرعیة المطلوبة للح. یتكون من كل اال

 ً  وھو ][GENE 9,10) 2000لكترونیات داخل المحلل باستعمال البرنامج التحلیلي (على اال متكاملة تسیطر الحاسبة كلیا

   ).1موضح في الشكل رقم (

  

  العمل طریقة

حیث وضع المصدر القیاسي في وعاء مارنیلي سعة  ) .Eu152أ. تم تعییر منظومة القیاس بالنسبة للطاقة باستعمال مصدر (

) 2) ثانیة. یوضح الشكل (10000) . وكان زمن القیاس المختار (236Bq/kgلتر) بعد خلطھ مع االسمنت وبفعالیة ( 1(

) الخاص بمعایرة الطاقة لمنظومة القیاس حیث تم الحصول على المعادلة الخاصة بتعییر الطاقة Eu152طیف الیوربیوم (

   انتفك

CE   11 10957.110034.4  

ب حساب الخلفیة االشعاعیة الطبیعیة: تم حساب الخلفیة االشعاعیة الطبیعیة من منطقھ عمل المنظومة حیث وضع وعاء 

، حیث سجلت المساحة تحت المنحني بین الذروات لغرض طرح ھذا العدد من مارنیلي فارغ وتسجیل طیف اشعة كاما

  القراءات المسجلة للنماذج. 
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ج. حساب كفاءة الكاشف للطاقات المختلفة: المنظومة مصممة لحساب كفاءة الكاشف للطاقات المختلفة وذلك بتسجیل طیف 

 یة االشعاعیةفلخشعة لكل طاقة بعد طرح الطیف اال) ومن ثم حساب المساحة تحت الذروة من Eu152در القیاسي (صالم

   وحساب الكفاءة من المعادلة األتیة:

%100)( 



Idps

yeledcps  

cps) یمثل العد لكل ثانیة للطاقة المختارة على زمن القیاس :(10000s ) ،I تمثل الشدة النسبیة لكل طاقة من طاقات :(

) یوضح العالقة بین الطاقة 3القیاسي عند القیاس بعد أن تم تصحیحھا والشكل (: یمثل النشاط االشعاعي dpsالمصدر المشع ، 

  والكفاءة النسبیة، حیث تم الحصول على المعادلة الخاصة بالكفاءة وھي االتي: 

2

32
15 10*541.810*31.110*282.2*)10*54.3(log

EE
E


   

  . ]11[) والكفاءة النسبیة لھا وشبة االنحاللEu152) طاقات نظیر (4ویوضح الجدول (

): بعد وضع االنموذج في وعاء مارنیلي یتم تثبیتھ حول Special Activity) للنماذج (الفعالیة النوعیة dpsد. حساب (

) برسم الطیف وعمل Gene 2000) ، لم یقوم برنامج (10000sكاشف الجرمانیوم. ویسجل طیف اشعة كاما لمدة قیاس (

في مساحة الذروة من منحنى صا) وقدرة التفریق (ع ) وFWHMتقریر یتضمن ارقام القنوات والطاقات المقابلة لھا وقیم (

  ة النوعی ةفتحسب الفعالی .ومقدر الخطأ فیھا ةالطاق طیف

 Iw
cpsdps

**

  

الشعة  النسبیة ): الشدةI): كفاءة الكاشف للطاقة المختارة ، (): صافي مساحة الذروة للطاقة المختارة، (cpsحیث أن: (

  ) : وزن االنموذج.wمن جداول خاصة بھا ، ( كاما

  االتیة  ]1[: یعبر عن حد الكشف من معادلة كوريDetection Limitھـ . حساب حد الكشف 

NetArea
ionconcentratdpsGBLD )().29.377.2(.   
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2كاالتي  B.Gتحسب 
)(.

2 AGB  
  

  ).5) من التقریر الخاص بالمنظومة. رتبت حدود الكشف بالجدول رقم (تحسب (

  

  والمناقشة النتائج

  كاالتي: 214-والرصاص 214-أ. كانت نتائج الفعالیة النوعیة لنظیر البزموث 

) 40.278±1.963) بكرل/كغم في منطقة الدورة، وبادنى قیمة (61.557±2.114في جانب الكرخ سجلت اعلى قیمة (     

) بكرل/كغم. كما سجلت في جانب 47.199±2.047بكرل/كغم في الكاظمیة / ساحة عبد المحسن الكاظمي، والمعدل العام (

) بكرل/ كغم في 41.2351.958) بكرل/ كغم من منطقة جسر دیالى وبادنى قیمة (62.524±2.217الرصافة اعلى قیمة (

  ) بكرل/كغم.51.703±2.229منطقة االعظمیة /كلیة التربیة/ابن الھیثم، والمعدل العام (

  : 208-أو الثالیوم 228-الكتینیوم ب. نتائج الفعالیة النوعیة لنظیر ا

) 35.39±3.830) بكرل/كغم لمنطقة الدورة، وبادنى قیمة (65.115±3.387ى قیمة (علفكانت في جانب الكرخ ا     

) بكرل/كغم. كما سجلت في جانب الرصافة 47.032±3.147بكرل/كغم في الكاظمیة / منطقة الصنایع، وكان المعدل العام (

) بكرل/كغم كانت في منطقة 39.029±3.120ة، وادنى قیمة (نیفراعزلة امنطق) بكرل/كغم. في 59.666±3.737ى قیمة (علا

  ) بكرل/كغم.49.388±3.361، والمعدل العام (بلدیاتال

  :40 –اسیوم تج. نتائج الفعالیة النوعیة لنظیر البو

 وادنى قیمة میةمنطقة الكاظم في /كغ) بكرلِ 1162.365±14:553فكانت في جانب الكوخ اعلى قیمة (     

 .كغم/بكرل) 819.90111.134الكرخ ( تربة في العام المعدل فكان الیرموك، منطقة في كغم/) بكرل651.121±10.197(

قیمة  وادنى ، القاھرة حي في كغم/بكرل) 993.74112.903قیمة ( اعلى الرصافة جانب في سجلت كما

  ) بكرل/كغم.852.715±11.798البطاریات. والمعدل العام () بكرل/كغم داخل معمل 624.527±10.784(

  :137-د. نتائج الفعالیة النوعیة لنظیر السیزیوم

كرل/كغم في منطقة الیرموك/ تقاطع شارع الضباط، وادنى قیمة ب) 23.020±0.970فكانت في جانب الكرخ اعلى قیمة (     

) بكرل/كغم. كما سجلت في جانب 7.495±0.789العام ( ) بكرل/كغم في منطقة التاجي، وكان المعدل0.738±3.400(
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) بكرل/كغم في 2.332±0.633) بكرل/كغم في منطقة الزعفرانیة، وادنى قیمة (24.085±1.123الوصافة اعلى قیمة (

  ) بكرل/كغم.7.540±0.804منطقة معسكر الرشید، والمعدل العام (

) الفعالیة 8) على التوالي، ویوضح الجدول رقم (7,6افة بالجدولین ( صررتبت نتائج الفعالیة النوعیة في جانب الكرخ وال     

الفعالیة النوعیة  ) لم تؤشر أي زیادة في8,7,6عرضت للقصف. في الجدول رقم (تالنوعیة للنویدات المختلفة في المواقع التي 

رى خ) تقاربا مع نتائج الدراسات اال9,10للنویدات وبالتالي فانھا ضمن النشاط الطبیعي لمدینة بغداد. فیما اشر الجدولین (

  ف قد یكون عدم دقة منظومة القیاس أو اسلوب النمذجة.واالختال

  

  
  

  ]9بالقیاس [ الخاصة كاما اشعة مطیافیة منظومة :(1) الشكل
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  القیاس لمنظومة الطاقة بمعایرة الخاص 152  –الیوریبیوم  نظیر طیف :(2) الشكل

  

  
  للكاشف النسبیة والكفاءة الطاقة بین العالقة :(3) الشكل
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  الرصافة جانب في سطحیة تربة نماذج منھا جمعت التي المناطق (1) الجدول

  

  ت  أسم المنْطقة  رقم االنموذج  االحداثیات

X=55129 Y=77415 RL1 1  جسر دیالى 

X=54010 Y=78209 RL2 2  الزعفرانیة 

X=50475 Y=82420 RL3 3  معسكر الرشید 

X=50395 Y=86480 RL4 4  زیونة 

X=47540 Y=88920 RL5 5  الكرادة/ مسبح 

X=51543 Y=89572 RL6 6  البلدیات 

X=46700 Y=90371 RL7  7  شارع فلسطین 

X=49756 Y=91290 RL8 8  الحبیبیة/ الثورة 

X=42833 Y=93269 RL9 9  حي القاھرة 

X=42974 Y=95560 RL10  10  حي الشعب 

X=41120 Y=92120 RL11 11  االعظمیة/ كلیة التربیة 

X=40637 Y=96539 RL12 12  سوق السمكة/ سبع ابكار  

X=43020 Y=91900 RL13 13  معمل البطاریات 

X=56535 Y=72049 RL14   
  التویثة/ الطاقة الذریة

  
14 

X=56592 Y=72049  *RL14 
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  الكرخ جانب في منھا سطحیة تربة نماذج جمع التي المناطق (2) الجدول

  

  ت  أسم المنطقة  رقم األنموذج  االحداثیات

X=39000 Y=92050 KL1 1  الكاظمي/ الكاظمیة نساحة عبد المحس 

X=37671 Y=93180 KL2 2  شارع الصناعة/ الكاظمیة 

X=36667 Y=98404 KL4 3  معھد النفط العربي 

X=36167 Y=94250 KL5 4  بوابة بغداد الشمالیة 

X=34712 Y=92990 KL6 5  بوابة الشعلة/ الشعلة 

X=32809 Y=90590 KL7 6  الشارع العام/ الغزالیة 

X=32277 Y=88220 KL8 1  قرب جامع الرسول/ الغزالیة 

X=34560 Y=86430 KL9 8  قرب ثانویة المتمیزات/ الخضراء 

X=33036 Y=84442 KL10 9  قرب ملجأ العامریة/ العامریة 

X=33025 Y=84432 KL11 10  داخل ملجأ العامریة/ العامریة 

X=34664 Y=80470 KL12 11  قرب جامع محمد رسول س/ الجھاد 

X=37797 Y=78717 KL13  12  من الخطاب/ االعالبع عمر ماجقرب 

X=38140 Y=75700 KL14  13  لب طمد البن عبة زالحم جامعقرب 

X=40178 Y=79281 KL15 14  تقاطع السیدیة/ السیدیة 

X=39910 Y=81827 KL16  15  عبئة وقود البیاعتقرب محطة 

X=38600 Y=84653 KL17 16  قرب تقاطع نادي الضباط/ الیرموك 

X=38332 Y=87529 KL18  17  رمضان/ المصور 14تقاطع 

X=38535 Y=89584 KL19  18  اإلسكانزعل/ خالح صقرب جامع الحاج 

X=42276 Y=87757 KL20 19  مطار المثنى 
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X=37213 Y=90280 KL26 20  مشتل الحریة/ الحریة 

X=46300 Y=79100 KL21 21  قرب الطریق السریع/ الدورة 

X=43150 Y=87850 KL23 22  وي الحلةیة/ عالحالصال 

X=42177 Y=89020 KL24 23  تقاطع حیفا/ الكرخ 

X=41389 Y=89670 KL3 24  یةجساحة الساعة/ الشال 

X=36218 Y=87320 KL25 25  / حي الجامعةخفیفةاعات الصنقرب شركة ال 

X= Y= KL27 26  المامون 

  

  للقصف تعرضت والتي سطحیة تربة نماذج منھا جمعت التي المواقع (3) الجدول

  

  ت  أسم المنطقة   رقم االنموذج

KL28 1  الرضوانیة 

KL26 2  الحریة/ دور نواب الضباط 

KL20* 3  مطار المثنى 

KL27* 4  برج المامون 

KL44  5  التاجي 
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  االنحالل  ونسبة لھما النسبیة والكفاءة) Eu152( النظیر طاقات  (4)الجدول

  

  طاقة الفوتون

Photon Energy (keV) 

  ]127[نسبة االنحالل 

Percentage Per Disintegration 

 
Efficiency الكفاءة 

121.779±0.003 28.37±0.24 1.869265 

244.693±0.005 7.51±0.06 1.357481 

344.272±0.007 26.58±0.18 1.189348 

778.890±0.016 12.96±0.07 0.728893 

964.05±0.03 14.62±0.06 0.812463 

1112.08i0.04 13.56±0.06 0.612492 

1408.03±0.03 20.58±0.09 0.663521 

  

  . التربة نماذج في النظائر عن الكشف حد معدالت (5) الجدول

  

  
Isotope  النظیر  

  الطاقة مختارة للنظیر
  

(MeV) 

   (.D.L) حد الكشف
  

Detection Limit Bq/kg 
K-40 1460 12.459 

Bi-214 609 4.149 

Ac-228 911 7.047 

Tl-208 583 1.824 

Cs-137 662 1.989 

Bi-212 727 20.108 

Pb-214 352 5.102 

Pb-212 238 5.717 
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  الكرخ جانب في السطحیة لالتربة المختلفة للنویدات النوعیة الفعالیة مستویات (6) الجدول

  

    Bq/kgالفعالیة النوعیة 
  رقم

  االنموذج

  
  الموقع

Cs-137 K-40 Tl- أو Ac-222  
208** 

Pb- أو Bi-214  
214 

7.615±0.663 730±9.600 40.522±2.736 40.278±1963 KL1 ساحة عبد المحسن الكاظمي  

6.407±0.863 1162.365±14.55 35.391±3.830 45.894±2.474 KL2 ة لیع/ الكیانمنطقة الص  

11.808±0.96 7 919.816±11.642 50.213±3.392 52.528±2.139 KL3 ساحة الساعة/ تربیة الكرخ  

3.400±0.738 910.742±12.391 58.396±3.427 61.301±2.225 KL4 تاجي/ معھد النفط العربي  

4.513±0.768 834.407±11.878 50.211±3.177 47.694±2.108 KL5 بوابة بغداد  

4.832±0.778 774.535±10.691 43.713±3.024 45.765±2.29 KL6 الشعلة/ قرب جسر المرور  

BDL 750.593±10.379 40.405±3.229 48.001±1.771 KL7 یة/ قرب سكلة المواد االنشائیةالغزال  

9.704±1.010 853.932±12.829 53.651±3.553 46.873±2.224 KL8 الغزالیة/ جامع الرسول الكریم  

BDL 918.978±12.006 54.148±3.362 58.260±2.242 KL9 حي الخضراء/ ثانویة المتمیزین  

7.577±0.833 798.976±11.124 55.295±3.199 55.666±2.157 KL10 العامریة/ مقابل الملجأ  

3.794±0.606 711.193±9.273 40.894±2.616 430359±1.614 KL11 العامریة/ داخل الملجأ  

4.275±0.589 714.300±9.995 37.311±2.950 44.108±1.981 KL12  اللھالجھاد/ جامع محمد رسول  

5.896±0.775 708.416±10.230 43.566±2.978 41.393±1.925 KL13 م/ جامع عمر بن الخطاباالعال  

3.895±0.751 731.552±11.175 42.254±2.954 43.843±1.846 KL14  حي التراث/جامع الحمرة بن عبد
  طلبالم

6.090±0.723 788.480±10.582 40.688±3.208 47.357±2.149 KL15 السیدیة/ تقاطع داخل السیدیة  

7.663±0.800 848.354±11.358 56.208±3.115 54.033±2.383 KL16 البیاع/مقابل محطة البنزین  

23.020±0.97 0 651.121±10.197 39.228±2.875 47.308±1.894 KL17 الیرموك/ تقاطع شارع الضباط  
15.856±0.948 878.554±11.393 48.525±3.425 53.371±1.910 KL18 رمضان 14صور/ تقاطع نالم  

6.459±0.907 891.377±12.452 49.613±3.450 53.399±2.235 KL19 االسكان/ جامع الحاج صالح خزعل  

9.015±0.902 906.529±12.339 55.747±3.562 53.245±2.227 KL20 مطار المثنى  
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4.476±0.742 918.733±12.078 65.115±3.387 61.557±2.114 KL21 الدورة/ تقاطع السریع مع المصفى  

11.203±0.79 4 792.046±11.187 46.856±3.051 46.612±1.842 KL23 عالوي الحلة/ الصالحیة  
4.799±0.623 798.916±10.474 42.346±2.992 46.038±2.059 KL24  تموز 14شارع حیفا/ تقاطع جسر  

6.860±0.741 750.763±9.783 43.002±2.836 44.902±2.029 KL25 حي الجامعة/ قرب ورشة تصلیح  
4.637±0.763 861.248±10.853 48.642±3.097 53.369±1.907 KL26 الحریة/ مشتل الحریة  

6.097±0.677 711.488±9.198 41.185±2.402 44.423±1.530 KL27 المامون  

  المعدل 47.199±2.047 47.032±3.147 819.901±11.134 7.495±0.789

  

  الرصافة جانب في سطحیة تربة نماذج في المختلفة للنویدات النوعیة الفعالیة مستویات (7) الجدول

  

10.287±0.895 898.781±12.346 54.419±3.292 57.114±2.542 RL8  الثورة/ الحبیبیة  

8.752±0.791  2.9031±993:741  49.518±3.457 52.466±2.219 RL9 حي القاھرة  

B.D.L.  856.120±11.906 51.631±3.312 55.935±2.504 RL10 الشعب  

6.896±0.641  746.927±9.815 43.818±2.701 41.235±1.957 RL11 االعظمیة/ كلیة التربیة  

    Bq/kgالفعالیة النوعیة 
  رقم
  

  األنموذج

  
  

  Ac-228 أو -Cs-137 K-40 Tl  الموقع
208** 

Pb- أو Bi-214 
214 

5.170±0.912 927.22312.863 50.5793.735 62.5242.217 RL1 جسر دیالى  

24.085±1.123 926.386±12.480 59.666±3.737 56.937±2.141 RL2 الزعفرانیة  

2.332±0.633 787.420±10.649 46.445±3.025 46.175±2.442 RL3 معسكر الرشید  

4.325±0.683 832.677±11.558 51.487±3.474 51.910±1.899 RL4 زیونة  

9.812±0.887 879.861±11.921 53.327±3.647 56.700±2.193 RL5 الكرادة/ المسبح  

4.464±0.482 766.998±10.893 39.029±3.120 47.391±1.903 RL6 البلدیات  

7.147±0.848 915.633±12.464 53.807±3.440 55.089±2.117 RL7 شارع فلسطین / ساحة بیروت  
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3.549±0.718  754.992±10.921 39.140±3.182 43.909±1.927 RL12 سبع ابكار/ سوق السمكة  

16.049±0.992 624.527±10.784 40.804±3.165 47.554±2.037 RL13 معمل البطاریات/ داخل المعمل  

5.642±0.666 737.199±9.412 39.868±2.750 42.778±1.846 RL13* محیط المعمل  

5.110±0.865  883.266±12.184 50.745±3.470 46.920±2.044 RL13** خارج المعمل  

0.781±2.878  985.85±13.333 58.149±3.788 57.811±3.058 RL14  التویثة  

0.941±4.145  978.548±14.135 57.175±3.846 56.505±2.855 RL14* التویثة  

  المعدل 51.703±2.229 49.388±3.361  852.719±11.798 7:540±0:804

  

  للقصف تعرضت التي المواقع في المختلفة للنویدات النوعیة الفعالیة مستویات (8) الجدول

  

  رقم  Bq/kgالفعالیة النوعیة 

  االنموذج

  
  الموقع

Cs-137 K-40 Tl-208** أو Ac-228 Bi-214 أو Pb-214* 

B.D.L 807.660±11.315  53.593±3.471 56.156±1.946 KL28 الرضوانیة  

5.468±0.711 840.530±10.877  38.988±2.489 42.860±1.663 KL22 الحریة/ دور نواب الضباط  

9.819±0.402 899.827±12.464 55.747±3.562 58.296±2.839 KL20* مطار المثنى  

9.487±1.922 1738.515±31.144  84.671±8.903 117.214±6.499 KL27* برج المامون  

4.862±0.783 923.445±12.672 69.632±3.446 60.578±2.311  KL4*  التاجي  
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  الحالیة بالدراسة ومقارنتھا العربیة والدول العالم دول لبعض المختارة المشعة للنویدات النوعیة الفعالیة (9) الجدول

  

Country (Specific Activity) Bq/kg Reference 

(Sample) U-238 Th-232 K-40 Cs-137  

Ireland 
 [29] - 284.55 49.55 68.1 (تربة سطحیة)

USA 

  (تربة سطحیة)
3703.07 36.267.02 472 23 [28] 

India 
 

 (تربة سطحیة)
22.0 9.3 233 - [25,29] 

Australia 

  (مواد بناء)
24.7914.61 32.5619.98 172.7716.5 - [30] 

Bangladesh 

  (تربة سطحیة)
88.14.8 68.25.28 256.416.3 7.516.3 [30] 

Hungary 
 

 (تربة سطحیة)
26.31.5 52.82.0 44315 - [30] 

China 

  (تربة سطحیة)
4034 4928 580200 - [18] 

Taiwan 

  (تربة سطحیة)
30 44 462 B.D.L. [30] 

West Malaysia 
 

 (تربة سطحیة ورسوبیات)
51.8±10.36 70.3±6.63 - 0.37±24.65 [22] 
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West Germany 

  (مواد بناء)
14.8 18.5 <259 - [29] 

Finland 

  )(مواد بناء
37 43 1034 - [29] 

USSR 

  (مواد بناء)
14.8±37.0 14.8 259 - [29] 

Tunis 

  (تربیة سطحیة)
17.1±2.54  19.54±3.47 284.2±55.45  8.72±7.57 [30] 

Yemen 

 (تربة سطحیة)
47.49±2.89 37.89±1.484 908.8±22.12  21.75±0.96 [30] 

لیة
حا

 ال
سة

را
الد

 

  0.789±8.475 12.186±895.833 3.482±52.682 2.177±54.758 رواسب نھر دجلة

  0:759±7:49  11.134±819.901  3.147±47.032 2.047±47.199  تربة بغداد/ الكرخ

  تربة بغداد/
  0.804±7.54  11.798±852.715 3.361±49.388 2.229±51.703  الرصافة
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  الحالیة بالدراسة ومقارنتھا العراقیة الدراسات (10) الجدول

  

Reference 
  Bq/kg or Bq/Iالفعالیة النوعیة 

  االنموذج والسنة
U-238 Th-232 K-40 Cs-137 

  2004حراء الغربیة تربة الص 0.5-175 800 68-125 127-359  ]27[الكبیسي

  2000تربة سطحیة بابل  10> 437 431 60-70  ]1[معروف

  2000تربة سطحیة بغداد  5  -  -  -  ]1[معروف

  2000تربة المنطقة الغربیة  76.0  -  -  -  ]31[زاي

  2000تربة بغداد   - 520  - 55  ]32[اْمین

  2002تربة الوزیربة  4.75 304 11.46 45.65  ]33[شمسي

  1999تربة الموصل  33  - -  -  ]34[مزوري

  1996تربة بغداد   - 120.0±771.80 0.63±11.62  2.54±38.67  ]35[شذى

  تربة بغداد/ الكرخ 0.759±7.49 11.134±819.901 47:032±473 2.047±47.199  الدراسة الحالیة

This Work 51.703±2.229 49.388±3.361 852.715±11.798 7.54±0.804  الرصافة / تربة بغداد  
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