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ذراتتنويداإلىمالعنصرالمشعةللنويداتتلقائيتحولعمليةهياإلشعاعيالنشاطأنالمعروفمن

نمالكثيرأن,كاماوأشعةوبيتاإلفاجسيماتهيالمنبعثةاإلشعاعاتمن,مستقرةأخرىعناصر

أهمومنصناعيأمطبيعيمصدرمنكانسواءلإلشعاعتتعرضاألرضسطحعلىالحيةالكائنات

,238-وماليورانيسالسلهيلإلشعاعطبيعيمصدرتعتبروالتيالتربةفيالموجودةالمشعةالنويدات

بصورةالطبيعةفييوجدالذي40-البوتاسيومإلىباإلضافة235–واليورانيوم232-الثوريوم

المطردةالسكانيةالزيادةأدت.137–السيزيومهولإلشعاعالصناعيةالمصادرواخطرأهمأما,منفردة

الكبرىالعالموقضيةالحديثالعصرمشكلةاليومالتلوثويعد,البيئيةالملوثاتحجمفيمماثلةزيادةإلى

.لبيئةافيالملوثاتانبعاثزيادةمنللحدصارمةأنظمةأوتشريعاتإلىتفتقرالتيالدولوباألخص

الهواءثتلوبينالوثيقلالرتباطوذلكالبيئيةالكيمياءعلمفروعأهممنالهوائيالتلوثدراسةوتعد

غيرةصدقائقهيالجسيماتوهذهعليهاالعالقةالجسيماتسقوطخاللمنوالمياهالتربةتلوثمنوكل

بةمسبوعواملالمشعةوالنظائرالثقيلةالمعادنمنالعديدبعضهايحملالهواءفيعالقةتكونجدا

الحويصالتإلىوالوصولالتنفسيالجهازاختراقعلىقادرةفهيحجمهاصغروبسببللسرطان

.متعددةأمراضامسببةفيهاوالتراكمالهوائية

المقدمة 



منالهواءفيوإطالقهاالجسيماتهذهتوليدفيهامامصدراالشوارعغباريشكل

الملوثاتمن(%33)يشكلإذالهواءوتياراتالنقلوسائطبواسطةإثارتهخالل

فيئيالبيالتلوثعلىمؤشرامحتوياتهونوعيةالشارعغباركميةتعدولذاالهوائية

ظمالنومكوناتللسكانالعامةالصحةعلىالخطرةالهوائيةللملوثاتومصدراالمدن

.المدنلهذهالبيئية

منليهاعيترتبوماالنويداتهذهلتراكيزالحقيقيةالقيماقربعلىالحصوللغرض

كونيوالتيالحركةنتيجةالمتصاعدالغبارعلىالدراسةهذهركزتإشعاعيةمؤشرات

إلنساناجسمإلىالدخوليمكنهاوبإحجامتصاعدهونتيجةجداكبيراستنشاقهاحتمال

.بهايستهانالبتراكيز

المقدمة 



بعدعلىتقعالعراقشمالالدينصالحلمحافظةاإلداريالمركزوهيتكريتمدينةهيالدراسةمنطقة

.دجلةنهرعلىالموصل،مدينةشرقجنوبكيلومترا220وبغدادغربشمالكيلومترا140

الدراسةمنطقة موقع 



وضعفيوالمساهمةتكريتمدينةاجواءفيالمستمرالهواءلتلوثالمشكلةجوانببعضعلىالوقوفلغرض
:االتيةاالهدافتحقيقلغرضالدراسةهذهاختيارتمالحلولبعض

قياس. حركةنتيجةعدالمتصاالشوارعغبار)البيئيةللنماذجوالصناعيةالطبيعيةالمشعةالنويداتتراكيز1
تخدمةالمسالطرائقغيرجديدةبطريقةالدينصالحمحافظة-تكريتمدينةفي(والعجالتالسيارات

كاماأشعةعثبواقياسطريقعنذلكويتم,(ترشيحورقةعلىالترسيباوللهواءفلتراستعمال)سابقا
وسلسلةوريومالثوسلسلةاليورانيومسلسلة)الثالثةالطبيعيةللمتسلسالتاإلشعاعيالنشاطعنالناتجة

ذلكويتم137Csبالسيزيومالمتمثلةوالصناعية40Kبالبوتاسيومالمتمثلةالطبيعية  والمصادر(األكتينيوم
بتريطبقبحجمجمعتاتربةلنماذج(HPGe)النقيالجرمانيوموكاشفكاماأشعةمطيافيةباستخدام

.(غم100-200)
حساب. ةالجرعومعدل,المكافئةالراديومبفعاليةالمتمثلة)كاماألشعةاالشعاعيةالخطورةمؤشرات2

رجيالخاالخطورةودليل,والداخليالخارجيللتعرضالسنويةالفعالةوالجرعة,الهواءفيالممتصة
محافظة-تكريتمدينةفي(الشوارعغبار)البيئيةالنماذجفي(كاماألشعةالخطورةودليل,والداخلي

.الدينصالح
تحديد. ةالثقيلالعناصربعضتراكيزحسابخاللمنالسامةبالعناصرالبيئيالتلوثمستوى3

(Pb,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Cd).مياعالبهالمسموحبالحدومقارنتهاتكريتمدينةشوارعأتربةفي
.والعالميةالمحليةالدراساتبعضمعوأيضا

الهدف من الدراسة



الجزء العملي 

لسحبمناسبجهازباستعمالالمركباتحركةنتيجةالمتصاعدالغبارنماذجُجمعت
تكريتمدينةمنمختلفةمناطقمناالرضسطحعنسم150بعدعلىالهواء

كافيةكميةعلىتحتويالكانتالمناطقبعضالنشوارعهامعظمتغطيوبطريقة
وكماةكونكريتيبصباتمغلقةاالخروالبعضالقياسفيالستخدامهاالغبارمن

:كاالتيموضح
تم. .اماكاشعةمطيافيةباستخدامتحليلهالغرضالغبارمنأنموذج(50)جمع1
تم. .XRFجهازباستخدامتحليلهالغرضالغبارمننماذج(10)اختيار2

جمع النماذج



( نموذج50)الخارطة لمدينة تكريت موضح عليها مواقع جمع النماذج 



( نموذج10)موضح عليها مواقع جمع النماذج الخارطة لمدينة تكريت 



(Procedure)العملطريقة
الغبارلنماذجوالصناعيةالطبيعيةالمشعةالنويداتتراكيزقياستم
النقاوةعاليالالجرمانيومكاشفباستعمالكاماألشعةوالنوعيالكميبالتحليل

(HPGe)مختبر–ثمالهيابن/الصرفةللعلومالتربيةكلية–بغدادجامعةفي
الغبارجلنماذالثقيلةالعناصرتراكيزقياستمحينفي,المتقدمالنووية

يفاالرضعلمقسم–العلومكلية–بغدادجامعةفيXRFجهازباستعمال

.العراقيااللمانيالمختبر



كاماباستعمال مطيافية اشعة التحليل : الجزء االول 
(Analysis using gamma-ray spectroscopy)

تحضير النماذج

لمدة ساعتين (100oC)جففت نماذج الغبار بدرجة 

طحنت النماذج الى أن اصبحت على شكل 
 (m 75)مسحوق ناعم وغربلت بمنخل حجم 

 Peter)وضع األنموذج في وعاء بتر دش 

dish) 

وزنت النماذج باستعمال ميزان حساس 

غلقت فوهة وعاء البتر دش بأحكام باستعمال
وتركت لمدة شهر البارافينشريط 



هذا الشكل يوضح طريقة تهيئة النماذج للقياس



(Measurement of Samples)قياس النماذج  
الموضحةو كاماأشعةمطيافيةمنظومةاستعملتالغبارنماذجفياالشعاعيةالفعاليةقياسلغرض

:التاليةاالشكالفي

ارجالشكل يوضح صورة منظومة القياس من الخالشكل يوضح مخطط منظومة القياس



(  Experimental Measurement) القياسات العملية  

:لالستعمال منهاة المنظومة بعض القياسات لغرض تهيئأجريت 
قابلية. Energy))للكاشفالطاقيالفصل1 Resolution

1173)طاقتينيمتلكالذي(60Co)60-الكوبلتنظيرياستخدمللكاشفالطاقيالفصلقابليةحسابلغرض keV

, 1332 keV)137–وموالسيزي(Cs137)661.6)الطاقةذي keV),منمناسببعدعلىالنظيرينوضعحيث
:المعادلةباستخدامالطاقيالفصلقدرةباحسموتالطيفلتجميع((3600Secلمدةوالكاشف

𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 =
∆𝑬

∆𝑪𝒉
× 𝑭.𝑾.𝑯.𝑴

137–ونظير السيزيوم 60–لنظير الكوبلت الطاقيلطيف الشكل يوضح 



:نابعد انتهاء فترة القياس وتطبيق المعادلة السابقة وجد 

وم النقيهذه القيمة تمثل القدرة التحليلية الطاقية لكاشف الجرماني



 Calibration of measurement)معايرة منظومة القياس 

system) 
المنظومةهذهكفاءةبيانهواألولالتعيير،كاماألشعةالطيفيالكشفلمنظومةتعييرينإجراءتم

-:يأتيوكماطاقيا  تعييرهاوالثاني

Energy)الطاقةمعايرة-أ Calibration)

أنوجدحيثالطاقاتالمتعدد(Eu152)152–ريبيوميالنظيراستعمالتمالطاقةمعايرةولغرض
:االتيةالمعادلةحسبالقنواتوموقعالمصدرطاقاتبينخطيةالعالقة

E (keV) = 0.439Ch - 15.02

العالقة بين موقع الطاقة ومقدار الطاقةللمصدر القياسي152-اليريبيومطيف نظير 



Efficiency Calibration))معايرة الكفاءة  -ب
لهقياسيمصدراستخدامتم((HpGeالنقاوةعاليالجرمانيومكاشفمنظومةكفاءةلمعايرة

تتراوحالطاقاتمنعددعلىيحتويوالذيالُمعد152-اليوربيومنظيراستعمللذامعلومةطاقات

منةطاقلكلالكاشفقبلمنأيضا  االشعاعيةالفعاليةقياستم((121.8keV-1408.0بين

االتيةالمعادلةخاللمنالكفاءةحسابتمذلكبعد،ساعاتثالثولمدةEu-152مصدرطاقات

:

ℇ𝑓 =
𝐶𝑃𝑆 

𝑆.𝐴.× 𝐼𝛾
× 100% 

باستعمال البرنامج كدالة لكفاءة الكاشف ( Eu-152)تم رسم منحني الكفاءة الذي يمثل طاقات مصدر
(Igor program 7  )



(Background Measurement) حساب الخلفية اإلشعاعية

لمنظومةلاالشعاعيةالخلفيةقياسمنبدالأنموذجألياالشعاعيةللفعاليةقياسأياجراءقبل
عاعيةاالشالخلفيةقياستم.لإلشعاعمصدرا  تصبحمشعةمصادراوملوثةموادوجودالحتمال
ةاالشعاعيالفعاليةقياسفينفسهالمستعملالوعاءوهو[فارغيبتردوعاءبوضعوذلكالحاليةللدراسة

شاشةعلىكاماأشعةطيفلتجميعالكاشففوهةامامللقياساتالالزمةنفسهاالزمنيةللمدة]للنماذج

القراءاتمنالعددهذاطرحلغرضللذرواتالمنحنيتحتالمساحةمعرفةعنفضالالحاسبة
:تيةاال المعادلةباستخداماالشعاعيةالخلفيةحسابويتم.نفسهاوللطاقاتللنماذجالمسجلة

𝐴𝐵𝐺 =
𝑁𝐵𝐺

𝐼𝛾 𝐸𝛾 × ℇ 𝐸𝛾 × 𝑡
             

عاليومالجرمانيكاشفاماماألنموذجبوضعالبيئيةللنماذجالنوعيةالفعاليةحسابتمبعدها
10800)لمدةكاماأشعةطيفويسجلالنقاوة sec)البرنامجبواسطهالطيفبرسم/ ICS-PCI

4K) Version الهالمقابلةوالطاقاتالقنواتأرقاميتضمنتقريروعملالحاسوبفي(2.0
حسبنموذجإلكلالنوعيةالفعاليةحسابتمثمومن.الطيفمنحنيمنالقمةتحتالمساحةوصافي

:اآلتيةالمعادلة



(  (Detection Limitحد الكشف
د وقت المشعة يمكن الكشف عنها عنللنويداتيعبر عن حد الكشف على أنه أقل نشاط إشعاعي 

:القياس , يتم حساب حد الكشف حسب المعادلة االتية 
𝑫. 𝑳 = 𝟐. 𝟕𝟕 + 𝟑. 𝟐𝟗 𝑩.𝑮 ×

𝑺. 𝑨.

𝑵𝒆𝒕 𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑨

حديدهاتيمكنالتيالمشعةالنويداتمنكميةأصغربأنهالكشفلفعاليةاألدنىالحديعرفكما
الكشفلفعاليةاألدنىالحدحسابويمكن.(MDA)لهويرمزمعينلقياسموثوقبشكل

(MDA)اآلتيةالمعادلةوباستخدامالكشفحدمعادلةمنباالستفادة:

𝐌𝐃𝐀 =
𝐃. 𝑳

ℇ𝒇 × 𝒑𝛄 × 𝑻

.الغبارنماذجفيالمشعةللنويداتMDA))وD.L))معدالتيوضحالتاليوالجدول



 XRFجهازالتحليل باستعمال 

(Analysis Using XRF)

المختبرفيفحصهاونموذجلكلغرام3بمقدارتحضيرهاتمالتياألتربةمننماذج10اختيارتم

(XRF)جهازفيوضعهاخاللمناألرضعلومقسمالعلومكليةبغدادجامعةفياأللمانيالعراقي

.ادناهصورتهالمبينة



النتائج والمناقشة 



وكانت ( S19)هي للنموذج المقاسةفي النماذج 238-لليورانيومأقل قيمة للفعالية النوعية -1

(Bq/kg 2.84794±1.68 ) ، 5.02±25.28436))وأعلى قيمة Bq/kg في األنموذج(S44  )

النتائج الحالية تبين إن . (Bq/kg  2.28±5.20172)لليورإنيوموالمعدل العام للفعالية النوعية 

في غبار شوارع مدينة تكريت يكون أقل من قيم المعدل 238-لليورإنيوممعدل الفعالية النوعية 

(Bq/kg 35)والبالغ 238-لليورإنيومالعالمي للفعالية النوعية 

في ( Bq/kg 1.95±3.83001)المقاسةفي النماذج 232-للثوريومأقل قيمة للفعالية النوعية -2

والمعدل العام ( S7)في األنموذج  (Bq/kg 5.69±32.47632)وأعلى قيمة ،(S16)األنموذج 

النتائج الحالية تبين إن معدل الفعالية .( Bq/kg 3.34±11.17026)للثوريومللفعالية النوعية 

ة في غبار شوارع مدينة تكريت يكون أقل من قيم المعدل العالمي للفعالي232-للثوريومالنوعية 

(Bq/kg 30)والبالغ 232-للثوريومالنوعية 

( Bq/kg 9.40±88.466734)المقاسةفي النماذج 40-للبوتاسيومأقل قيمة للفعالية النوعية -3

والمعدل ( S4)في األنموذج (Bq/kg 19.98±399.22131)وأعلى قيمة ( S20)في األنموذج 

النتائج الحالية تبين إن معدل .(Bq/kg 18.01±198.43853)للبوتاسيومالعام للفعالية النوعية 

شوارع مدينة تكريت يكون أقل من قيم المعدل العالمي في غبار40-للبوتاسيومالفعالية النوعية 

(Bq/kg 400)والبالغ 40-للبوتاسيومللفعالية النوعية 

في  (Bq/Kg 0.54±0.29666 )المقاسةفي النماذج 137-للسيزيومأقل قيمة للفعالية النوعية -4

والمعدل العام ( S45)في األنموذج (Bq/kg 3.44±11.8327)وأعلى قيمة ( S46)األنموذج 

ية النتائج الحالية تبين إن معدل الفعالية النوعBq/kg)  (10.8843±3.3للسيزيومللفعالية النوعية 

وعية في غبار شوارع مدينة تكريت يكون أقل من قيم المعدل العالمي للفعالية الن137–للسيزيوم

(Bq/kg 14.8)والبالغ 137-للسيزيوم











S7طيف النموذجS44طيف النموذج 

S45طيف النموذج S4طيف النموذج 



لةوالمثمثالمشعة الطبيعية تم حساب معامالت الخطورة للنويداتباالعتماد على الفعالية النوعية 

الراديوممكافئ(Raeq)المعادلةحسب

𝑹𝒂𝒆𝒒 𝐁𝐪. 𝒌𝒈−𝟏 = 𝑨𝑹𝒂 + 𝟏. 𝟒𝟑 𝑨𝑻𝒉 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟕 𝑨𝑲

الهواءفيالممتصةالجرعةمعدل(ɣ(Dالمعادلةحسب

𝐃ɣ 𝐧𝐆𝐲. 𝒉−𝟏 = 𝟎. 𝟒𝟔𝟐 𝑨𝑹𝒂 + 𝟎. 𝟔𝟎𝟒 𝑨𝑻𝒉 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟕 𝑨𝑲

الفعالةالسنويةالمكافئةالجرعة(𝑨𝑬𝑫𝑬)المعادلتينحسب

𝑨𝑬𝑫𝑬 𝒐𝒖𝒕 𝒎𝑺𝒗. 𝒚−𝟏 = 𝑫 × 𝟏𝟎−𝟔 × 𝟖𝟕𝟔𝟎 × 𝟎. 𝟕 × 𝟎. 𝟐

𝑨𝑬𝑫𝑬 𝒊𝒏 𝒎𝑺𝒗. 𝒚−𝟏 = 𝑫× 𝟏𝟎−𝟔 × 𝟖𝟕𝟔𝟎 × 𝟎. 𝟕 × 𝟎. 𝟖

الخطورةدليلH))Hazard Indexالمعادلتينحسب

 كامادليل الخطورة ألشعة(𝑰𝜸)حسب المعادلة

 معامالت الخطورة االشعاعية لنماذج الغبار الجدول التالي يوضح قيم.



28.306)المقاسةالنماذجفي(Raeq)المكافئةالراديوملفعاليةقيمةأقل-1 Bq/kg)

79.032)قيمةوأعلى(S34)لألنموذج Bq/kg)لألنموذج(S4)لفعاليةالعاموالمعدل

49.448)المكافئةالراديوم Bq/kg).الراديومفعاليةمعدلإنتبينالحاليةالنتائج

كافئةالمالراديوملفعاليةالعالميالمعدلمنأقليكونتكريتمدينةغبارفيالمكافئة

370)والبالغة Bq/kg)

المتصاعدةاألتربةنماذجفي(Dɣ)الهواءفيالممتصةالجرعةلمعدلقيمةأقل-2

(14.01601 nGy/h)لألنموذج(S34)38.73126)قيمةوأعلى nGy/h)لألنموذج

(S4),24.09311)العاموالمعدل nGy/h).الجرعةمعدلإنتبينالحاليةالنتائج

(55nGy/h)والبالغةالعالميالمعدلمنأقليكونتكريتمدينةفيالهواءفيالممتصة

ةالمقاسالنماذجفي)(الخارجيللتعرضالسنويةالفعالةالجرعةلمعدلقيمةاقل-3

(mSv/y0.019622)لألنموذج(34S),قيمةوأعلى(mSv/y0.054224)لألنموذج

(S4)،0.0337)العاموالمعدل mSv/y).الفعالةالجرعةمعدلإنتبينالحاليةالنتائج

(mSv/y1)والبالغةالعالميالمعدلمنأقليكونتكريتمدينةفيالخارجيالسنوية



المقاسةالنماذجفي)(الداخليللتعرضالسنويةالفعالةالجرعةلمعدلقيمةاقل-4

(0.0940 mSv/y)لإلنموذج(S16),0.2554)قيمةوأعلى mSv/y)لألنموذج

(S4),0.1624)العاموالمعدل mSv/y).الفعالةالجرعةمعدلإنتبينالحاليةالنتائج

(mSv/y1)والبالغةالعالميالمعدلمنأقليكونتكريتمدينةفيالداخليالسنوية

(0.0789)السطحيةالتربنماذجفي(Hex)الخارجيالخطورةدليللقيمةاقل-5

العاموالمعدل،(S4)لألنموذج(0.2209)قيمةوأعلى،(S34)لألنموذج

كونيتكريتمدينةفيالخارجيالخطورةدليلمعدلإنتبينالحاليةالنتائج.(0.1379)

.(1)والبالغةالعالميالمعدلمنأقل

لألنموذج(0.094)المقاسةالنماذجفي(Hin)الداخليالخطورةدليللقيمةأقل-6

(S16)لألنموذج(0.255)قيمةوأعلى(S4)،النتائج.(0.162405)العاموالمعدل

لعالمياالمعدلمنأقليكونتكريتمدينةفيالداخليالخطورةدليلمعدلإنتبينالحالية

.(1)والبالغة

(S34)لألنموذج(0.217)المقاسةالنماذجفي(كاماألشعةالخطورةدليلقيمةأقل-7

تبينالحاليةالنتائج.(0.384)العاموالمعدل,(S4)لألنموذج(0.619)قيمةوأعلى

(1)والبالغةالعالميالمعدلمنأقليكونتكريتمدينةفيكاماألشعةالخطورةدليلإن







Calculationالسامةالعناصرتراكيزحساب-2 of concentrations of toxic

elements

Pb)(الثقيلة)العناصرالسامةتراكيزحسابتم ,Fe ,Co,Ni,Cu,Zn,Cd)الغبارنماذجفي

العناصرهذهتراكيزيوضح(4-4)والجدول(Spectro-2010)نوعXRFجهازباستخدام

.الدراسةلمناطقالشوارعغبارفي

Pb)(الثقيلة)السامةالعناصرتراكيز(4-3)الجدول ,Fe ,Co,Ni,Cu,Zn,Cd)ومقارنتها

.الطبيعيةالوفرةمع





ريقةطعلىتعتمدالدراسةمنطقةنماذجفيوالثقيلةالرئيسيةالعناصروجودإن

ناتالتكويمنطبيعيةمصادرمناماالمختلفةالعناصرهذهأصلإنحيثتواجدها

الىتنقلهاالتيالرياحمنهاالتجويةعواملطريقعنالمختلفةالجيولوجية

يثحالرياحتوقفاثناءالترسيبمنطقةالىالمصدرمنطقةمنبعيدةمسافات

عالمصانمخلفاتمثلاإلنسانبفعلصناعياخرمصدرهنالكإنوكماترسبها

لهاكالنفطيةوالصناعاتالزراعيةاآلفاتومبيداتالوقودواحتراقالمعادنوصهر

الكوهن،الرياحطريقعنوترسبهاانتقالهاعندالعناصرهذهتزويدفيتساهم

طريقعنةللبيئالملوثةالثقيلةالمعادنومنهاالمختلفةالعناصرلنقلأخرىطريقة

الىالمعادنهذهتنتقلحيث،الطينيةالمعادنسطوحعلىالمعادنهذهامتزاز

معادنالعلىمختلفةبدرجاتااللتصاقالىالعناصرهذهوتميل،الترسيبمناطق

الطينية



Conclusions (The)االستنتاجات   

1-الغبارماذجنفيوالصناعيةالطبيعيةاإلشعاعيةالفعاليةقياسعندالدراسةهذهنتائجبينت

فيهاليسالمنطقةكونعالميابهالمقبولالحدضمنكانتانهاكاماأشعةمطيافيةباستعمال

S7الموقعفي(Th232)النوعيةللفعاليةقيمكأعلىتسجيلهتمماباستثناء،اشعاعيتلوثمصادر

تعملانمكنيوالتيالمنطقةفيالسائدةالرياحطريقعنالمنقولالغبارإلىالسببيرجعوربما

.النويدةهذهنقلعلى

2-نماذجانيؤكدوهذاالشارعلنفسمختلفةمواقعمنعيناتاخذعندالنتائجفيتراوحوجد

.إليهاالمنقولةبةالترونوعالسائدةالرياحبسببمختلفةمناطقمنومنقولةالتركيزمتغيرةالتربة

3-المكافئةالراديومبفعاليةالمتمثلةاإلشعاعيةالخطورةمؤشراتمعدالتإن(Raeq)ومعدل

AEDE)الخارجيللتعرضالسنويةالفعالةوالجرعة(Dγ)الهواءفيالممتصةالجرعة out)

ودليل(Hex)الخارجيالخطورةودليل(AEDEin)الداخليللتعرضالسنويةالفعالةوالجرعة

كانتتكريتمدينةفيالغبارنماذجفي(Iγ)كاماألشعةالخطورةودليل(Hin)الداخليالخطورة

ناإنإالالعالميالمعدلمنأقلمعدالتهاكونمنبالرغمولكنعالميابهالمقبولالحدمنأقل

ويةالجالظروفانبخاصةالعامةالصحةعلىسلبياثرلهيكونإنممكنتراكمهاإننعتقد

اطاتنشوتشهدشهدتقدتكريتمدينةحولالمناطقوان،دراساتهكذافياساسيادوراتلعب

.اخرىمناطقالىالرياحوبفعلاالتربةحركةالىتؤديانيمكنعسكرية



االستنتاجات 

4-كلوالنيوالزنكالرصاصتراكيزقيمإنالسامةالعناصرتراكيزقياسنتائجأظهرت

دوجوالىذلكسببويعزىعالميابهالمقبولالحدمنأعلىكانت(Pb,Zn,Ni,Cd)والكاديوم

تصليحوورشالرياحعبرتنقلملوثاتمنتخلفهوماوعالسعجيلنفطوحقولبيجيمصفى

تعداتبالمركبالشوارعازدحامعنفضالالتربةالىمباشرةفضالتهاتطرحالتيالسيارات

اثيلرابع)مثلالمضافاتعلىالبنزينالحتواءالرصاصعنصرتطرحالتيالرئيسيالملوث

اكيزترعلىالحاويالصحيالصرفمياهطرحعنفضال،(الرصاصمثيلورابعالرصاص

زيادةعلىعملوتتتحلالتيالمنزليةالنفاياترميوعمليةالتربةالىالثقيلةالعناصرمنعالية

كإن(Cu)اسالنحعنصرتركيزإنالنتائجاظهرتبينما،التربةفيالثقيلةالعناصرتراكيز

ضمنفكإن(Fe,Co)والكوبلتالحديدعنصريتركيزاما،عالميابهالمقبولالحدضمنتقريبا

.عالميابهالمقبولالحد

5-المشعةنويداتللالعاليةللتراكيزالسلبيةالنتائجتحديدفيالطريقةهذهعلىاالعتماديمكن

(وغيرهالترالفباستعمال)التقليديةالطرقعنعوضادقةوأكثرجيدبشكلالثقيلةوالعناصر

إضافةتالنويداهذهبوجودالتحسسمنتمكننااكبربكميةتكونتجمعالتيالنماذجكونوذلك

.قةدأكثربشكلالتراكيزتحديدمنتمكنناالتي(القياسية)المرجعيةالنماذجوجودإلى




