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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 CN-85 باستخدام كاشف االئر النووي الورقية قياس تركيز غاز الرادون في النباتات
 أسماء احمد عزيز

 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  كمية التربية لمعموم الصرفة، قسم الفيزياء 
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 الملخص
تممم فممم  لممم ا الب ممث ايجممماا تراكيمممز عمماز المممرااون المامممل فمم  ايومممات ممممن ال  ممروات الورقيمممة الواسمممعة 
االستهالك من قبل العائممة العراقيمةركرفس و سمباو  و بمربين و  بماز و امبوت و كمراث و معماووس و 

 CN-85سممممق اجوبممم  و  مممس و راممماا و جرجيمممر و سممممق اراقممم ا باسمممت اام كااممم  اال مممر الوممموو  
 كا  ولقياس تركيز عاز الرااون المال ف  ل ه الوما ج.كتقوية لم

أظهمممممممممرت الوتمممممممممائا تبممممممممماين فممممممممم  تراكيمممممممممز المممممممممرااون وكاومممممممممت بمممممممممين ايومممممممممة الكمممممممممرفس ك قمممممممممل قيممممممممممة 
(227.1×10

4
)Bq/m

10×562.94) وأامى قيمة ف  ايوة السمق العراق  3
4
)Bq/m

3. 
الوباتيمة والمى جارافيمة وجيولوجيمة ويعوا السبب ف  ل ا التباين الى األست اام عير المماروس لسسمماة 

 المواطق الزرااية، وك لك طبيعة وقابمية الوباتات المتصاص المواا الماعة من التربة.
 المقدمة
 العمرا  صموع  االوسمان الم   او لمك طبيعم  اما اامة بصورة االاعاع

، متفاوتمم  بوسممب لمم ه االاممعاع لمصمماار االوسممان ويتعممر  م تمفممة،
 اممى بماوره فيمؤ ر اماة لسمووات أ مره قما يبقمى البيئمة فم  تم  ير ولالامعاع

ا مره  يظهمر ورا م   ممل المى يمؤا  ممما وال يموان الجيوم  لالوسمان التركيمب
 ا ر وصول مهما  ولو امرا   وهمل ال ان يجب وامي  الال قة االجيال امى

 اممى وال يموان لالوسمان السمسممة الا ائيمة المى وموم  والتربمة لممماء التمموث

 [1] .سواء  ا
 ،اوالراايموم ال وريومو  اليوراويومر ماعة  قيمة معاان طبيعيا   التربة ف  توا 
 لالوتامار ويميمل االر  قامرة فم  االك روجمواا   الوسمبة اليوراويموم يم مل ا 

 ممن ااومت القامرةال ارجية فم  الموجمواة الصم ور كمون التربمة  مالل

 الم تمفة والعمميات العوامل له ه ووتيجة الجوية والعمميات التعرية اوامل

 المعمومات امى يعتما التربة لتموث االساس  المفهوم ،[2] التربة تكووت

 تراكم ان  يث التموث، موقل ان بعياا   واالوتقال التراكم بعمميات المتعمقة

 الجمزء ممل والمركبمات الممواا تفاامل اممى يعتمما و ركتهما المامعة الممواا
 اال تفماظ التربمةامى قمارة يعكمس التفاامل لم ا وموع وان التربمة من الصمب

  [3,4] .الماعة بالمواا
 فم  المؤيومة واألامعة المامعة الوظمائر اسمت اام فم  المطَّمرا التزايما ممل

 األعمرا  فم   لمك كمان سمواء العصمرية، لم يماة الم تمفمة المجماالت

 ايمباإلامعاع  ارج البيئم  التمموث فمرص تتزايما السمممية، عيمر أو السمممية
 المامعة العواصمر وتقماير معرفمة إلمى ال اجمة تتزايما واميم  ا،يمواا م

 البيئمة لم ه أصماب الم   التمموث اممى مما  لموقمو  البيئمة فم  المتواجماة
تمموث   مالل ممن يمتم أن يمكمن لمبيئمة اإلامعاا  التمموث أن المعمموم وممن

 من أ  تموث وأن وماء، ولواء تربة من لمبيئة المكووة األساسية العواصر

 الوبمات إلمى طريقم  يجما وقما األ مر ، إلمى العواصمر يوتقمل العواصمر لم ه

 [5].الا ائية السمسمة طريق ان اإلوسان إلى وموهما وال يوان
 إلمى يمؤا  مماروس عيمر وبامكل الوباتيمة لسسمماة األوسمل االسمت اام إن

 لمتمموث البيئمة تعمر  وبالتمال  لمتربمة اإلامعاع الطبيعم  مسمتو  زيمااة

 الويتمروجين، اممى ت تو  الت  موااال من األسماة تتكون،  يث باإلاعاع
 الفسمفور أمما إلمالم ، يمكمن إامعاا  واماط اممى ي تمو  فمالويتروجين

 وومواتا والراايموم وال وريموم اليوراويموم ممن جولريمة تراكيمز اممى في تمو 

 ممن صمايرة كميمات اممى البوتاسميوم ي تمو  بيومما لهم ه الوظمائر، الت ممل

 [6] .الطبيعة ف  العام لتركيزه تبع ا 40 - البوتاسيوم
 الموااالمامعة ألن و لمك اإلامعاع، مصماار ممن مصمارا اإلوسمان يعتبمر

 ل موم أو الوباتمات طريمق توماول امن اإلوسمان جسمم اا مل إلمى تصمل

 مامعة ممواا اممى ت تمو  التم  اممى الوباتمات تتام   التم  ال يواومات

 ممل الممواا تممك الوباتمات موهما تممتص التم  لمو التربمة الرئيسم  مصمارلا

  يمث المماء امرب بواءلما، كم لك فم  فتما ل الطبيعيمة ممن الممواا عيرلما

 يعتبمر الم   الهمواء تموفس و موهما جماا قميممة أ مار اممى الميماه ت تمو 

 جسم اا ل إلى تصل الت  الطبيعية اإلاعااية لمجراة الرئيس  المصار

 [7] .جمو األر  فم  الموجموا المرااون عماز األساسم  ومصارلا اإلوسان
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األسمماة  ممن القميمل تتطممب لتوميمة الام اء طرق ما والمزارامون العممماء يطمور
المواوبمة  أ  الزراايمة، الماورات من الممزاراين الك ير ويست ام والمبياات،

 الكيميائيمة األسمماة إلمى لتقميمل ال اجمة أل مر ، سموة ممن الم اصميل بمين

[8]. 
 الجمرع وسمبة ان  (Cothern and Lappenbusch)البا  مان وجما

 فم  15 % تامكل االوسمان جسمم تما ل التم  اليوراويموم ممن الممتصمة

ا Barioniكم لك قماما البا مث ر ،[8] الامرب ميماه فم   85 %و الام اء
بت ايا تراكيز اليوراويوم ف  اع ية مايومة سماوبولو فم  البرازيمل باسمت اام 

، بتاممممممممعيل بعمممممممم  العيوممممممممات مممممممممن االع يممممممممة CR-39كاامممممممم  اال ممممممممر 
بالويوتروومممات وتسمممجيل اال مممار الواتجمممة امممن اوامممطار اليوراويممموم و سمممابها 
بوساطة مجهر ألكترووم  وقما أسنمتوتا ان المرز وال مس لم  ممن االع يمة 

أجريممت اراسممة ، كممما  [9] امممى تركيممز اممال مممن اليوراويممومالتمم  ت تممو  
40ا لت ايما تركيمز Djingova and Kuleffفم  بمااريما ر

K,
 60

Co, 

137
Cs  فممم  الوباتمممات البريمممة والوباتمممات الصمممال ة لسكمممل ووجممما أن أاممممى

 [.10]تركيز ف  البطاطا
 لقيماس ال ساسمة الكواام  البوليمريمة ممنCN-85 اال مر كاام  يعما

ل مرر   ميق مسمار توليما اممى تعممل والتم  جسيمات الفما باا ات تراكيز
 اك مر القامط القابميمة اممى لم  يكمون والم   المسمتتر اال مر يمااى االاعاع

 مالئمم قااما  م ممول فم  اوما و مع  العمام لمكاام  السمط  بقيمة ممن

 الممواا إن أ  اال مار، الظهمار الصموايوم كم ممول لياروكيسما لمقامط

  االتالفمة الموماطق( لإلامعاع تعر مت الموماطق التم  تهماجم القاامطة
 ممن أك مر لااامة الموماطق لم ه الن السمميمة الموماطق ممن بمعمال  اكبمرا 

 المواطق من اكبر  رة طاقة لإلاعاع ألمتالكها تتعر    لم الت  المواطق

 .[11]اميها الما ووةن  الجسيمات سقوط السميمة بسبب
 تممت  يمث الوباتمات الورقيمة فم  المرااونتراكيمز  أيجاا تم الاراسة ل هف  

وتكماا الت ممو  البامر  هالكاالسمتة عالواسالوباتات الاراسة لعاا من ل ه 
 معمممماووس،  ممممس، اممممبوت، ركممممرفس، رامممماا،كراث،يممممة موهمممما ائوجبممممة ع 

وباسممت اام  ،اسمممق ارقمم  وسمممق اجوبمم  جرجيممر،  بمماز،سممباو ، بممربين، 
 .اCN-85كواا  اال ر الووو  ر

 الجزء العممي
 مرحمة جمع العينات: – 1

 الباممر  بعمم  الوباتممات الورقيممة الواسممعة االسممتهالكمممن  تممم جمممل وممما ج
 معممماووس،  س،سمممباو ، بمممربين،  بممماز، امممبوت، كمممراث، ركمممرفس، راممماا،

ط وممت لمم ه العيوممات و   ممم جففممت ا،سمممق ارقمم  وسمممق اجوبمم  جرجيممر،
ل اممممى ايومممات ممممن مسممم وق متجممماوس ووممماام  ل ممممان توزيمممل و  صممممل

مممممن المممممااة الماممممعة فمممم  كممممل ايوممممة فيكممممون مسممممتعاا  لمف ممممص متواسممممق 
 والت ميل.

 مرحمة تحضير العينات: -2
200بسمك   CN-85 لكاا است ام  ا m   أبعااه ب اوا (1x2) 

2cm  وقما ا تيمرت تقويمة القيماسكتقويمة لمكام  امن التمموث اإلامعاا 
ال صول امى آ ار لجسيمات ألفما الموبع مة ممن عماز الطويمة األما باية 

و معت العيومات فم   جمرات  الرااون الصاار من العيوات قيما الاراسمة.

التاممعيل االسممطواوية الاممكل والتمم  يطمممق اميهمما  جممرات االوتاممار بقطممر 
2.38 cm  ممم ا كممم اعممالق ال جممرات الممم كورة بسممااا مطمماط  مممل  ،

وبعممالا  9.5cm  السممااا بمقمماار ابقمماء المسممافة بممين سممط  العيوممة وسممط
يموم الجمل ال صمول اممى  المة التموازن الم مال  رالقروم ا  22فترة لتترك 

secular equilibrium   بممين الراايمموم ووليااتمم  مممن  98تصممل الممى
 .[ 12] وظائر الرااون

ولم يمولمممة اون  ممماوث  المممة تسمممرب لاممماز المممرااون إلمممى  مممارج  جمممرات 
المطماط  و إسمتباال  و بسمراة بسمااا آ مر اإلوتاار فقما تمم رفمل السمااا 

ي و  فم  أسمفم  اممى قطعمة ممن الكواام  المسمت امة ،  مم إعمالق لم ا 
السااا باريط الصق وباكل م كم ممل الم افظمة اممى  بمات البعما بمين 

اا مممل  الكوااممم لممم ه بقيمممت  و الكااممم  و وجممم  العيومممة قبمممل رفمممل السمممااا
 .  يوم 07 جرات التاعيل ماة 

 مرحمة قياس العينات: -3
تممممم رفممممل كممممل الكواامممم  و تهي تهمممما لعمميممممة القاممممط الكيميمممماو  ب سممممت اام 

،   %98و بوقماوة تصمل إلمى    NaOHم ممول لياروكسميا الصموايوم 
 يث ستظهر ل ه العممية األ يرة ك افة اآل ار الت   مفهما المرااون اممى 

، C°60كاومت ارجمة ال ممرارة المصما بة لهم ه العمميمة بمقمماار ، و الكاام 
 25gmوالمتكممون مممن إ ابممة ر  M 2.5وكممان تركيممز الم مممول القااممط 

وبعما  ا،ممن المماء المقطمر 250mlفم   40 وزو  الجزيئم    NaOHمن
80 min   ممممن امميمممة القامممط بم ممممول لياروكسممميا الصممموايوم تمممم رفمممل

بامممكل جيممما بالمممماء المقطمممر  مممم الكوااممم  ممممن الم ممممول الم كوروعسممممها 
تجفممم  لتهيممم  بو مممعها ت مممت المجهمممر البصمممر  و إبتمممااء امميمممة كاممم  

 و ساب ااا اآل ار الواائة امى وج  الكاا .

وبعمما أن تمممت امميممة  سمماب امماا اآل ممار التمم   مفهمما التفااممل ال اصممل 
بين جسيمات ألفا رالموبع ة من عاز الرااونا و سمط  الكاام  المواجم  

الاراسمممة لمكااممم ، ففممم  وفمممس الفتمممرة التممم  كاومممت الكوااممم   لمعيومممات قيممما
المست امة متعر ة لمعيوات قيا الاراسة كان لواك وا اا  ممن الكواام  

مو مموع فمم  إوبوبممة م كمممة اإلعممالق و  اليممة مممن العيوممات،  اCN-85ر
 له ا الكاا .فقا كاوت الااية من  لك  ساب ال مفية اإلاعااية 

 العينات وفي الهواء:حساب تركيز الرادون في  -4
ت ايمما بعمما االوتهمماء مممن امميممة امما اال ممار وايجمماا ك افممة لمم ه اال ممار، تممم 

، والمممممم   مممممممن الممكممممممن ت ايمممممماه  ل جممممممرة االوتاممممممار  K ابممممممت االوتاممممممار
 [:13]المست امة ف  ل ه الاراسة من العالقات التالية

KCT  …....(1) 

  يث:
 ك افممة اآل ممار بو مماة Tr/cm

2 ،  K  ،ابممت االوتاممار C  تركيممز
.3الرااون فم  ال يمز الهموائ  بو ماة  cmBq ،T  زممن التامعيل بال اويمة

12تم ممممل معممممال ك افممممة اآل ممممار بو مممماة Dو   ..  hCmTr  و سممممب
 [:  13]المعاالة

CK
T

D .
   …..(2) 

إاتمممممااا  اممممى األبعمممماا Kكمممما أوممم  مممممن الممكمممن إيجمممماا  ابمممت االوتامممار
 [ :14] الهواسية ل جرة االوتاار كما ف  العالقة
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)/2(
4

1
 RrCosrK c   …….(3) 

  يث :
r   1.19وص  قطر األوبوبة المست امة  وقيمتcm  . 
c  الزاوية ال رجة لمكااCN-85  25ومقاارلا

0. 

R مممممممما  جسممممممميمات ألفممممممما فممممممم  الهمممممممواء الموبع مممممممة ممممممممنRn
222  

 [ :  14وكما ف  المعاالة  ]  4.15cmوقيمت 
2/3

)285.0005.0(  EER 
 
 ….…... (4) 

 K.  أن قيمممة  MeVابو مماة يم ممل طاقممة جسمميمات ألمم  E يممث 
مممن  Kول ا فعومما  سمماباالوتاممار تعتممما امممى األبعمماا الهواسيمممة ل جممرة 

فمممان قيممممة  ابمممت االوتامممار بو ممماات الطمممول لمكااممم    (3) المعاالمممة
وبممم لك فممممن الممكمممن  سممماب  ،اK= 0.402cmر CN-85 لمكااممم 

تركيممز الممرااون فمم  ال يممز الهمموائ  لم جممرة الم صممورة بيمممن سطممم  العيوممة 
.3بو ااتاالوتاار وسط  الكاا  ف   جرة  mBq [15من العالقة:] 
)/2(

4
222  RrCosr

C
D cRn

  ……..(5) 

  :[16تركيز الرااون ف  العيوات فيمكن إيجااه من العالقة اآلتية ] اما و 
……..(6)  LhtCC aRns / 

  يث:

sC  3تركيز الرااون اا ل العيوات بو اة. mBq. 

aC  3تركيز الرااون ف  ال يمز الهوائ  بو اة. mBq  . 

Rn   0.1814 ابت او الل الرااون ويساو day
-1[17.] 

h  9.5ارتفاع ال يز الهوائ  ويساو cm  . 
L 1.5سمك العيوة ويقار ب والcm   تقريبا. 
t   يوما . 07زمن التاعيل باأليام وقيمت 

 اBqبو اات روبالتال  يمكن  ساب الفعالية االاعااية لمراون 
 النتائج والمناقشة

لم ه  ممن الماروسمة العيومات فم  اإلامعاا  التمموث مسمتو  ت ايما لامر 
بو مماة  الهمموائ  ال يممز فمم  تركيممز الممرااون اانتممما  سمماب الوباتممات،

Bq/mر
Bq/mبو ماة ر العيومات اا مل وتركيزه Cair ا3

 والجماول ، Csا3

 الرااون تراكيز اآل ار و وك افة الاراسة ف  المست امة العيوات يبين (1) 

   .رالوباتاتاالعيوات  اا ل وتركيزه الهوائ  ال يز ف  لمعيوات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(:يمثل كل من كثافة االثار وتركيز الرادون في الحيز الهوائي 1جدول )
 وتركيزُه في العينة

 النباجات

 الىرقية

 

 كثافة االثار

Track ∕cm2 

102× 

 جركيس غاز الرادون

 في الحيس

 الهىائي

104 ×(Bq.m-3) 

 جركيس غاز الرادون

 في

 العينة

104 ×(Bq.m-3) 

 227.1 2.8 774.1 كرفص

 286.6 3.5 976.3 ضبانغ

 300.0 3.7 1025.5 بربين

 309.0 3.8 1053.9 خباز

 346.2 4.3 1179.7 شبنث

 390.0 4.8 1331.3 كراث

 391.7 4.9 1335.0 معذنىش

 455.7 5.6 1553.2 ضلق اجنبي

 466.4 5.8 1590 خص

 402.2 5.0 1390 رشاد

 236.3 2.9 805.5 جرجير

 562.94 7.0 1918.04 ضلق عراقي

 117.3 1.4 400.0 الخلفية االشعاعية
 

 
 تركيز الرادون لمنباتات الورقية (1شكل )

 

 ايوممة لتركيممز عماز الممرااون فم وال مظ ممن الرسممم البيماو  أن أامممى قيممة 
10×562.94السمق العراق  وتبم  وبات

4
 Bq/m

3
وأقمل قيممة فم  ايومة   

10×227.1وبممات  الكممرفس وتبممم 
4
Bq/m

3
وتتممراوح قيمممة بقيممة ايوممات   

الوباتمممممات ممممممابين لممممماتين العيوتمممممين مقاروتممممما  بال مفيمممممة االامممممعااية البالامممممة  
Bq/m

3 117.3×10
. ويعممممموا السمممممبب فممممم  لممممم ا التبممممماين بمممممالقيم المممممى 4

األسمممت اام عيمممر المممماروس لسسمممماة الوباتيمممة والمممى جارافيمممة وجيولوجيمممة 
الموممماطق الزراايمممة، وكممم لك طبيعمممة وقابميمممة الوباتمممات المتصممماص الممممواا 

 الماعة من التربة.
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 االستنتاجات

  العراقمم  أامممى قيمممة لتركيممز عمماز الممرااون فمم  ومممو ج وبممات السمممق
10×562.94وتبممم 

4
 Bq/m

3
واقممل قيمممة لتركيممز الممرااون فمم  ومممو ج   
10×227.1الكمممرفس 

4 
Bq/m

، مقاروتمممما  بال مفيممممة االاممممعااية البالاممممة  3
Bq/m

3 117.3×10
4

 

   السممممبب فمممم  لمممم ا التبمممماين بممممالقيم الممممى األسممممت اام عيممممر الممممماروس
كممم لك لسسمممماة الوباتيمممة والمممى جارافيمممة وجيولوجيمممة الموممماطق الزراايمممة، و 

 طبيعة وقابمية الوباتات المتصاص المواا الماعة من التربة.
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Find radon concentration in paper plants using nuclear track  

detector CN-85 
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Abstract 
In this study, irradiated radon concentrations were measured in samples of leafy vegetables which is heavily 

consumed by the Iraqi family (Celery, Spang, Perben, Cucumber, Chbant, Leek, Madnos, Slak foreigner, 

Lettuce, Rashad, Gergir and Slak Iraqi) using CN-85 as a detection technique  to measure the concentration of 

radioactive radon in these samples. 

The results showed variation in radon concentrations and were among the lowest in the Celery sample 

(227.1×10
4
) Bq/m

3
 and the highest value in the Iraqi Slak sample (562.94×10

4
)Bq/m

3
.  

This variation is due to the unintended use of plant fertilizers and geography and geology of agricultural areas, as 

well as the nature and susceptibility of plants to sucking radioactive material from the soil. 

 


