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 الممخص

من غبار العواصف واحدة فقط نماذج من المياه )سطحية وجوفية( وعينة   4و  عينة من التربة السطحية14جمعت  

طة منظومة ايوديد ابوس (K-40,U-238,Th-232,Cs-137 )النشاط االشعاعي لمنويدات المشعة  قيسالترابية . 

اليورانيوم والثوريوم و  كانت معدالت النشاط االشعاعي لنويدات البوتاسيوم .NaI Gamma Spectrometerالصوديوم

بمغ معدل النشاط االشعاعي لنويدة قد في عينات المياه ف, و   عمى الترتيبBq/kg(20 ,20 ,158)في عينات التربة 

في  . امافي حين لم تظهر تمك العينات أي نشاط اشعاعي لنويدات اليورانيوم والثوريوم Bq/kg  19.11 البوتاسيوم

 23.4 , 379.3)اليورانيوم والثوريوم  وعينة غبار العاصفة الترابية كانت قيم النشاط االشعاعي  لنويدات البوتاسيوم 

,  22.06) Bq/kg من جانب اخر سجمت الدراسة نشاطا اشعاعيا ممحوظا لنويدة السيزيوم في غبار  . عمى الترتيب

في حين لم تظهر عينات التربة والمياه نشاطا اشعاعيا يذكر لتمك النويدة.  Bq/kg 19.3بمغ اذ العاصفة الترابية 

المقبولة بموجب المعاييرالدولية باستثناء النشاط قيم النشاط االشعاعي ضمن الحدود نستنتج من الدراسة ان جميع 

 اإلشعاعي لنويدة السيزيوم في عينة العاصفة الترابية.

 كركوك , النشاط االشعاعي لمنويات المشعة, منظومة ايوديد الصوديوم.كممات الدالة: ال
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ABSTRACT 

Fourteen (14) samples of surface soil, four (4) water samples and sample of dust storm 

were collected from selected sites of Kirkuk governorate. Radioactivity of (K-40, U-238, Th-

232, Cs-137) were measured using NaI Gamma Spectrometer. The mean radioactivity for 

(K-40, U-238, Th-232) in soil were (158, 20, 20) Bq/Kg, while for water samples it was 

(19.11) Bq/kg for K-40 and below detection level for both U-238, Th-232. On the other 

hand for dust storm samples the radioactivity for (K-40, U-238, Th-232) were (379.3, 23.4, 

22.06) respectively. Cs-137 results was below detection limits for both soil and water 

samples while, it was (19.3) Bq/kg in dust storm samples. It was concluded from the study 

that the results of radioactivity were within the international standards except the 

radioactivity of CS -137 in dust storm sample.  

Keywords: Kirkuk, Radioactivity Nuclei, NAI Gamma Spectrometer.  

 

  

mailto:iden@yahoo.com


         Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June  2016 , p.p(67-81) 

ISSN 1992 - 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
66 
 

 ( Introduction ) المقدمة 1. 

انسجة الجسم وتؤدي الى تأين  يتكون االشعاع من امواج كيرومغناطيسية او جسيمات قد تحدث اضرارا عندما تدخل     

الخاليا وانقساميا بشكل غير طبيعي قد يؤدي في نياية المطاف الى تكوين اورام سرطانية او ظيور تشوىات خمقية 

يتعرض االنسان خالل حياتو لالشعاع من مصادر متعددة قد تكون طبيعية او .  [1]وطفرات وراثية في االجيال الالحقة

. من مصادر التعرض لالشعاع الطبيعي نويدة البوتاسيوم [2]طبيعي المصدر احد تمك المصادرالاالشعاع  دصناعية ويع

 وسالسل طبيعية ميمة مثل سمسمة اليورانيوم  (C-14الكربون المشع ) و  , Rn) غاز الرادون )و  ,K-40) ) المشع

 (U-238  ( والثوريوم  )Th-232 )[3].  المتحد لألمملقد حددت الييئة العممية  ( ةUNSCEAR  ) عن تأثير االشعة

في منشوراتيا عن الحدود المسموحة لالشعاع الطبيعي المصدر بأن معدل النشاط االشعاعي النوعي المسموح بو الذرية 

 . Bq/kg [4] 40( في التربة ىو   Th-232(  والثوريوم )   U-238لكل من اليورانيوم ) 

ثواني ومئات االف السنين لتنتيي بالنظير عدة ( نظيرا تتراوح اعمارىا النصفية مابين 18سمسمة اليورانيوم نحو ) تظم     

( من اىم العناصر المشعة في الطبيعة ويتراوح نشاطو U-238أن نظير اليورانيوم ). ( Pb-206المستقر لمرصاص) 

  Bq/kg( في حين يزداد بصورة ممحوظة في الصخور الفوسفاتية ليصل الى 1-46)  Bq/kgاالشعاعي في التربة بحدود 

( من النظائر التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد اليورانيوم من Th-232 جية اخرى يعتبر نظير الثوريوم ).من [5]( 1850) 

كما وتظم سمسمة الثوريوم  , Bq/kg 25 [25] دحيث االىمية االشعاعية وتبمغ معدالت نشاطو االشعاعي في الترب بحدو 

( نظيرا مشعا بأعمار نصف تتراوح بين الثواني ومئات االالف السنين وتنتيي بالنظير المستقر لمرصاص  12نحو ) 

(Pb-208  )[7] ( اما نظير البوتاسيوم.Kفيو من النظائر المشعة )  ا ــــــــــى خط الشعة كامــــــــتوائيا عمــــــــــــــــالتي تتميز بأح 

 (Gamma ray ( طاقتو )1460 Kev  )[ 8] , 370[9]ويقدر  معدل نشاطو االشعاعي في التربة بحدود Bq/kg. 

يتميز بأنبعاثات دقائق بيتا  اذ , متموث االشعاعيالصناعية لمصادر ال( من (Cs-137السيزيوم  دمن ناحية اخرى , يع     

(Beta particles ويصل السيزيوم الى ) عناصر البيئة ) اليواء,الماء, التربة( عن طريق االختبارات النووية وحوادث

( انبعاث كميات 1960-1950)  السنواتلقد  شيدت الفترة المحصورة بين . [10]التسرب االشعاعي في المنشأ ت النووية

د كارثة كما وتع Bq/kg  10[12] ,( بحدود  Cs-137. تبمغ الخمفية االشعاعية لمسيزيوم )  [11]كبيرة منو الى البيئة



         Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June  2016 , p.p(67-81) 

ISSN 1992 - 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
61 
 

( في االتحاد السوفيتي سابقا واحدة من ابرز مصادر تموث البيئة بالسيزيوم والذي Chernobyl انفجار مفاعل تشرنوبل )

 [13].انتشر الى مناطق بعيدة عن موقع الحادث بفعل العوامل الجوية 

لمحافظة كركوك ومقارنة النتائج المستحصمة مع المعايير تيدف ىذه الدراسة الى التحري عن الخمفية االشعاعية      

 من عدمو . لدولية  لتقييم وجود تموث اشعاعيا

 ((Materials and methodsالمواد وطرق العمل    2.

 :نوياتـدات تـم قيـاس النشـاط االشـعاعي ل  المنظومة المستتخدمة فتي الدراستة (K-40,U-238,Th-232,Cs-

( وىــي  NaI Gamma Spectrometerالصــوديوم )المطيــاف الكــامي اليويديــد ( بأســتخدام منظومــة  137

مـن خـالل وذلـك (  1الشـكل )( كمـا فـي  ray  منظومة لمكشف عن المواد المشعة التي تستجيب الشـعة كامـا )  

الــى اشــارة  لأن كميــة الــوميض التــي يكونيــا االشــعاع الكاشــف تتحــو  .) عــداد وميضــي(  انتــاج ومضــات الضــوء

(  Bq/L(  لنمـاذج التربـة ) الصـمبة( و)  Bq/kgالكترونية يتم تفسيرىا من خالل القراءات المقابمة ليـا بوحـدات ) 

ىـذه  المنظومـة مـن المنظومـات الكفـؤة فـي امتصـاص اشـعة  لمعينات ذات القوام السائل ) مثل المـاء(, كمـا وتعتبـر

بالمقارنــــة مــــع المنظومــــات االخــــرى  المنخفضــــةفــــي الطاقــــات كامــــا  وليــــا القــــدرة عمــــى عمميــــة االمتصــــاص حتــــى 

 . [14]ل نفسو.المستخدمة في المجا

 

 

 

 

 

                                           المنظومة المستخدمة في الدراسة( :  1الشكل )



         Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June  2016 , p.p(67-81) 

ISSN 1992 - 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
61 
 

  منطقة الدراسةStudy Area   

حيــث تــم اختيــار تمــك المواقــع فــي امــاكن وردت بشــانيا  ,أجريــت الدراســة فــي منــاطق مختــارة فــي محافظــة كركــوك     

والتـــي كانـــت موزعـــة فـــي غـــرب وجنـــوب غـــرب  مـــراض ســـرطانية متعـــددةحـــاالت لالشـــكاوى مـــن مـــواطنيين عـــن ظيـــور 

يوضـــو مواقـــع  (1الجـــدول  ) .( 2الشـــكل ) داخـــل مدينـــة كركـــوك كمـــا فـــي  اخـــرى  ثالثـــة مواقـــعفضـــاًل عـــن المحافظـــة 

 اختيارىا في الدراسة.ذج التي تم االنم

 

 

 

 

 

 

 

 المناطق المختارة في الدراسة الحالية :(2شكل )ال 

 

 

 

 

 

 التربة        

 المياه        

  غبار العاصفة الترابية       
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تمثل  Wعينة غبار العاصفة الترابية,  Fتمثل عينات التربة , S مواقع النمذجة الخاصة بالدراسة )   :(1جدول)ال

 عينات المياه(

 وصف المنطقة منطقة النمذجة رمز النموذج    التسمسل 

1 S1 منطقة سكنية في مدينة كركوك منطقة تسعين 

2 S2 غري مدينة كركوك طوب زاوة 

3 S3 جنوب مدينة كركوك قضاء داقوق 

4 S4 مجمع ماء داقوق قضاء داقوق 

5 S5 القضاءمن تربة احد البيوت في  قضاء داقوق 

6 S6 مطار الممح العسكري 
 

 غرب محافظة كركوك
7 S7 مطار الممح العسكري 

8 S8 مطار الممح العسكري 

9 S9 قرية جنوب غرب كركوك مجمع ماء السالم 

10 S10 قرية ال بدير  

 قرية ال بدير S11 11 قرية جنوب غرب كركوك

12 S12 ثانوية الواسطي لمبنات 
 في داخل مدينة كركوكحي الواسطي السكني 

13 S13 ثانوية الواسطي لمبنات 

14 S14 داخل مدينة كركوك مستشفى الشفاء االهمي 

15 F داخل مدينة كركوك سطح بناية مديرية بيئة كركوك 

16 W1 داخل كركوك , مصدر الماء  االسالة , نهر الزاب االسفل مديرية بيئة كركوك 

17 W2 جنوب غرب كركوك, مصدر الماء نهر الزاب االسفلقرية  مجمع ماء السالم 

18 W3 قضاء داقوق, مصدر الماء ابار مجمع ماء داقوق 

19 W4 حي الواسطي السكني في داخل مدينة كركوك, االسالة , نهر الزاب االسفل ثانوية الواسطي لمبنات 
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 Sampling and Samples preparationعممية النمذجة وتحضير النماذج 

 بواقع: جمعت النماذج  نماذج التربةkg   1  منموذج لالمساحة السطحية . كانت لكل نموذجcm2 (90*90  )

فرن  فيبعد اكتمال النمذجة  تم تحضير النماذج وتييئتيا لمفحص من خالل تجفيفيا  تحت سطو التربة . cm 5وبعمق

 .عمييا  اجريت عممية القياسثم  من الرطوبة  لمحصول عمى نموذج خال  24h  لمدة 0C 80بدرجة حرارة 

 الغبار المتساقط   من واحد فقط: تم جمع نموذج نموذج غبار العاصفة الترابية(Fallen Dust)   عمى سطو بناية

عمميات  اجريت. ثم  6/8/2009مديرية بيئة كركوك وذلك بعد انتياء عاصفة ترابية شديدة شيدتيا المحافظة بتاريخ 

 .ياسوالقالتحضير 

 :1 ابار( بحجم و  مياه ) اسالة , تسحب عينا نماذج المياهLكل نموذج وحفظت في حاوية بالستيكية لغرض تييئتيا ل

 .لعممية القياس

 Measurement Process عممية القياس 

وتـم اختبارىـا وقيـاس العناصـر المشـعة فييـا  عينـات الميـاهو غبـار العاصـفة الترابيـة  ت النماذج المحضرة لمتربة و استخدم     

ـــاس الخمفـــي .3600secحيـــث اســـتغرق الفحـــص لكـــل نمـــوذج   ـــة  تـــم .تـــم قي  (Backgroundاالشـــعاعية قيـــاس الخمفي

Radioactivity فـــي المختبـــر االشـــعاعي فـــي مديريـــة بيئـــة كركـــوك وبعـــدىا تـــم طـــرح قيمـــة الخمفيـــة االشـــعاعية مـــن قـــراءة )

في   Eu-152 و Co-60العناصر المشعة   . وقد استخدمت المنظومة لمحصول عمى القيمة الحقيقية لمنشاط االشعاعي 

 معايرة منظومة القياس.

 (Results and Discussions)النتائج والمناقشة  .3

مــن  ربة  والميـاه وغبـار العواصــف الترابيـة عمــى الترتيـب.ـلعينـات التــ (2الجــدول ) ات موضــحة فـي ـــنتـائج الفحوصان      

      Bq/kg ( بمعدل بمـغ  11.49- 459.4) Bq/kgمبوتاسيوم  تراوحت بينلمالحظة الجدول يتبن أن قيم النشاط االشعاعي 

( وبمعـــدل  1.5-61.45)  Bq/kg  بـــين لعينــات الميـــاه  االشـــعاعي  لعينــات التربـــة  فـــي حـــين  كانــت قـــيم النشـــاط  158

Bq/kg  19.1. اقـــل مـــن نظيراتيـــا التــي مصـــدرىا ميـــاه نيـــر الـــزاب  اً اشـــعاعي اً لــوحظ أن عينـــات ميـــاه االبـــار ســـجمت نشــاط

قيمــة النشــاط االشــعاعي غفــد كانــت  مــن جيــة اخــرى المختمفــة.طبيعــة التــرب فــي المنــاطق االســفل ويعــود ذلــك الــى اخــتالف 
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وقـد  Bq/kg 379.3مبوتاسيوم في غبار العواصف الترابية اعمى من  معدالتيا فـي التربـة بـأكثر مـن الضـعف حيـث بمغـت ل

فقـد الغبـار المتسـاقط بفغـل العواصـف الترابيـة يـأتي مـن مصـادر متعـددة ومـن تـرب مختمفـة. بصـورة عامـة يعزى ذلك الى ان 

كان معدل النشاط االشعاعي لنويدة البوتاسيوم في الدراسة ضمن حدود الخمفية االشعاعية الطبيعية عـدا بعـض االرتفـاع فـي 

 .15] [عينة العاصفة الترابية

ة مع نتائج فحوصات وزارة البيئة/ مركز الوقايـة مـن االشـعاع عمـى ميـاه اسـالة وابـار فـي مدينـة عند مقارنة نتائج الدراس     

 6.22بمغـت معـدالتيا  والتـيبغداد( نالحظ أن قيم النشاط االشعاعي لنويدة البوتاسيوم في ىذه الدراسة اقـل منيـا فـي بغـداد 

Bq/L   4.09و  لميـاه االسـالة Bq/L  بـرأي البـاحثين الـى اخـتالف التركيـب الجيولـوجي لمتربـة فـي ذلـك يعـود و لميـاه االبـار

     لــم تظيــر عينــات كــل مــن التربــة والميــاه فــي ىــذه الدراســة أي نشــاط اشــعاعي لنويــدة الســيزيوم .[16]المنطقتــين المــذكورتين 

 (Cs-137حيـث كانـت نتـائج القياسـات  ) جميعيـا ( اقـل مـن حـد الكشـف لمجيـازBelow Detection Levels BDL) 

 .يوجد بصورة طبيعية في البيئة السيزيوم من المصادر المشعة الصناعية المصدر وال والن 

 Bq/kg   غــــمن جانب اخر اظيرت نتائج عينة غبار العاصفة الترابية نشاطا اشعاعيا ممحوظا لنويدة  السيزيوم بم     

وىذا يمكن تفسيره بأن العواصف الترابية تنقل المموثات المختمفة ممتصقة مع ذرات الغبار ومن مناطق ىبوبيا مرورا   19.3

الشعاعي  ىو نتيجة مرور العاصفة الترابية عمى موقع ابطريق مسارىا وبالتالي فمن المحتمل أن يكون سبب ىذا النشاط 

كركوك االدارية وحتى  خارج حدود العراق لكون اتجاه العاصفة الترابية التي  قد يكون خارج حدود محافظةو   اشعاعياً  ةمموث

بؤر عدة احد د قادمة من منطقة الحدود العراقية السورية والتي تع ةغربيةشمالي ىي عاصفة ضربت مدينة كركوك 

 تراوحت بينفقد ( في التربة  (U-238قيم النشاط االشعاعي لنويدة اليورانيوم اما  .[17] العواصف الترابية في المنطقة

Bq/kg (1.42-80.84 وبمعدل  ) Bq/kg 20.12   في حين لم تظير عينات المياه أي نشاط اشعاعي وىذا يمكن

 مرة  (108-103طبيعية المصدر كاليورانيوم تكون في المياه اقل عنيا في التربة بحدود ) الالمواد المشعة  تفسيره بأن تراكيز

من ذلك كانت قيم النشاط االشعاعي في عينة غبار العاصفة الترابية مقاربة لمعدالتيا في التربة حيث , وعمى العكس [18]

 Bq/kg بحدودعينات التربة في قيم النشاط االشعاعي لنويدة الثوريوم فيما كانت  .(2الجدول ) Bq/kg29.3 كانت بحدود

وفي عينة الغبار المتساقط عيناة المياه اشعائي في في حين لم تظير اي نشاط , Bq/kg 20بمعدل  ( 50.17 - 1.7)

 .  Bq/kg    22.06بحدود  من العواصف الترابية
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  والمياه والعواصف الترابيةالنشاط اإلشعاعي لعينات التربة  : ( 2جدول )ال                          

 (Bq/kg)النشاط اإلشعاعي لعينات التربة 

 K-40 U-238 Th-232 Cs-137 رمز النموذج التسمسل

1 S1 18.6 1.42 6.024 BDL 

2 S2 221.9 80.84 19.83 BDL 

3 S3 116.03 3.06 1.707 BDL 

4 S4 131.26 14.54 25.66 BDL 

5 S5 127.61 BDL BDL BDL 

6 S6 90.05 BDL 31.29 BDL 

7 S7 103.5 18.37 26.48 BDL 

8 S8 101.03 22.64 33.46 BDL 

9 S9 409 BDL 50.17 BDL 

10 S10 11.49 BDL 13.25 BDL 

11 S11 202.04 8.72 34.48 BDL 

12 S12 136.94 BDL 26.26 BDL 

13 S13 83.20 BDL 19.75 BDL 

14 S14 459.42 BDL 37.11 BDL 

 Bq/L))النشاط اإلشعاعي لعينات المياه 

 K-40 U-238 Th-232 Cs-137 رمز النموذج ت

1 W1 1.5 BDL BDL BDL 

2 W2 61.45 BDL BDL BDL 

3 W3 2.73 BDL BDL BDL 

4 W4 10.76 BDL BDL BDL 

 (Bq/kg)النشاط اإلشعاعي لعينة غبار العواصف الترابية 

  K-40 U-238 Th-232 Sc-137 رمز النموذج

F 379.3 29.3 22.06 19.3 

   BDL: Below Detection Level 
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فـي يوضو مقارنـة معـدل النشـاط االشـعائي لمنويـات المدروسـة فـي التربـة مـع معـدالتيا فـي دراسـات محميـة  (3)الجدول      

ضـمن نتمـئج  ظيـرت نتـائج ىـذه الدراسـة. مناطق العراق المختمفة ومن ضمنيا دراسات سابقة اجريت ضـمن محافظـة كركـوك

نالحـظ أن معـدالت  ت االخرى التي اجريت فـي كركـوك وعند مقارنة نتائو النشاط االشعاعي مع الدراسا .الدراسات السابقة 

الــى ان ىــذه وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك , النشــاط االشــعاعي فــي ىــذه الدراســة كانــت اقــل مــن مثيالتيــا فــي تمــك الدراســات  

 فظـةشممت االجزاء الغربية والجنوبية الغربيـة مـن المحافظـة فقـط فـي حـين شـممت الدراسـات االخـرى انحـاء المحاقد  الدراسة 

وما يمثمو ذلك من تاثير في اختالف النتـائج بسـبب اخـتالف طبيعـة التـرب وتراكيبيـا الجيولوجيـة .تجـدر االشـارة الـى  جميعيا

( فـــي عينـــات التربـــة بخـــالف  Cs-137الدراســـة الحاليـــة لـــم تؤشـــر نتائجيـــا أي نشـــاطا اشـــعاعيا لنويـــدة الســـيزيوم )نتـــائج أن 

حاذثــة تمــوث اشــعاعي مــن حصــول مااوردتــو الدراســات االخــرى مــع االشــارة الــى أن تواجــد الســيزيوم فــي البيئــة داللــة عمــى 

 .[19]مصدر صناعي

النشاط االشعاعي لمنويدات المشعة في دراسات محمية ومقارنتيا مع الدراسة الحالية لعينات التربة بوحدات  : (3جدول )ال

Bq/kg 

 المصدر K-40 U-238 Th-232 Sc-137 سنة اجراءها منطقة الدراسة

  175-0.5 125-68 359-127 800 2004 االنبار, الصحراء الغربية

 

 

 

 

[19] 

 

 

 5 ------ ------ ----- 2000 بغداد

 76 ------- ------- ------ 2000 االنبار

 ---- ------ 55 520 2000 بغداد

 4.75 11.46 45.65 304 2002 الوزيريةمنطقة –بغداد 

 11.9 ------ 67 ---- 2004 صالح الدين

 4.4 15.5 55 323 2010 صالح الدين

 11.8 ----- 68 480 2004 كركوك

 [20] ----- 26 79 243 2009 االنبار

 [21] ----- 4.67 83 284 2013 السميمانية

 [22] 15 ------ ---- 383 2009 كركوك

 [23] 0.97 ----- ---- 51 2012 مصفى بيجي –الدين صالح 

 الدراسة الحالية BDL 25 21 158 2010 كركوك



         Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June  2016 , p.p(67-81) 

ISSN 1992 - 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
66 
 

ومقارنتيا مع نتائج دراسات النشاط االشعاعي لمنويدات لعدد من النويات في التربة  الدراسة الحالية يوضو  (4الجدول )    

النشـاط االشـعائي لمنويـدات اظيـرت معـدالت  .  قريبـة مـن العـراقعالمية تم اجراءىا فـي فـي دول مختمفـة ومـن ضـمنيا دول 

المشعة  في ىذه الدراسة تقاربا مع معدالت نتائج تمك البحوث مـع االشـارة الـى أن نتـائج الدراسـة الحاليـة لـم تظيـر أي شـاط 

فــي و  Bq/kg 23حـدود فــي الواليـات المتحـدة  بمـع ب ســجل نشـاط اشـعائي عـالي لمسـيزيوماشـعاعي لنويـدة السـيزيوم  فـي حـين 

 . Bq/kg 7.5 بنغالديش  بحدود 

فـي دراسـة النشـاط االشـعائي لعـدد مـن  [ 24 ] سـعيدصـل عميـو حمـع مـا  النتـائجامـا بالنسـبة لمميـاه يالحـظ ان مقارنـة      

ولميورانيـوم   K-40   2.684 Bq/Lالعناصر المشعة في المياه في محافظة نينوى حيث بمـغ النشـاط االشـعائي لمبوتاسـيوم  

U-238    ( 1.409-0.91)بحــدود Bq/L   وىــذه تتفــق  بشــكل عــام مــع النتــائج التــي حصــمنا عميــو وىــي تقــع ضــمن

 المعايير الدولية المسموحة.

 Bq/kgدراسات عالمية ومقارنتيا مع الدراسة الحالية بوحدات في  متربة لالنشاط االشعاعي لمنويدات المشعة  : (4جدول)ال

 المصدر K-40 U-238 Th-232 Sc-137 البمد

  ----- 49.5 68.1 284.5 ايرلندا

 

 

 

[25] 

 

 23 36.2 37 472 الواليات المتحدة

 ----- 9.3 22 400 الهند

 ---- 52.8 26.3 443 هنغاريا

 7.5 68.2 88.1 256.4 بنغالديش

 ---- 70.3 51.8 ----- ماليزيا

 8.72 19.5 17.1 284.2 تونس

 21.7 37.8 .47 908.8 اليمن

 ----- 22 28 640 ايران

 ---- 18 17 320 مصر

 [26] ---- 10 14 158 سمطنة عمان

 الدراسة الحالية BDL 25 21 158 كركوك - العراق
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 (  Conclusions) اتاالستنتاج .4 

( كانـت U-238,K-40 Th-232 Sc-137,نستنتج من ىذه الدراسة الى أن قيم النشـاط االشـعاعي لمنويـدات المشـعة )     

( فـي  Sc-137ضمن الحدود المقبولة بموجب المعايير العالمية  سوى مأظيرتو نتيجة النشاط االشعاعي لنويدة السيزيوم  )

 .Bq/kg  10 فـي التربـة وىـو اعمـى مـن الخمفيـة االشـعاعية والبالغـة Bq/kg 19.3عينة غبار العاصفة الترابية والـذي بمـغ 

شـعائي فـي ىـذه المنـاطق ىـي ضـمن المعـايير الدوليـة المسـموحة لـذا فـان الزيـادة فـي االمـراض السـرطانية فـي وان النشاط اال

االسـباب لمثـل ىـذه االمـراض ,  ىذه المنـاطق الموشـرة قـد ال تعـزى الـى النشـاط االشـعائي عمـى الـرغم مـن انيـا قـد تكـون احـد

 المناطق.وعميو ال توجد خطورة اشعائية عمى الحياة البشرية في ىذه 
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