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Abstract: 

In this study, 35 samples of different 

types of local and imported ceramics were 

collected within the study area from countries 

(Spain, Italy, China, Egypt, Tunisia, and the 

UAE). Radiation concentrations of these 

samples were measured using a high-purity 

germanium detector (HPGe) and using gamma-

ray spectroscopy to denote radium-226 (226Ra), 

thorium-232 (232Th) and potassium-40 (40K) 

concentrations as the most widely distributed 

radioisotopes in the earth. 

It was noted in this study that the 

radiation concentrations of radium-226 (226Ra), 

thorium-232 (232Th) and potassium-40 (40K) were 

higher than the universally tolerable values (50, 

50, 500 Bq / kg) respectively (14) . 

The lowest value of the average 

concentration of thorium (232Th) in the samples 

imported from Tunis (44.26 Bq/kg) and the 

highest value in the samples imported from 

China was (57.06 Bq / kg). The highest value of 

the average radium concentration (Ra226) in the 

samples imported from Spain was (139.41 Bq / 

kg). While the lowest value was in Libyan 

ceramics (76.40 Bq/kg ). The lowest value of the 

average potassium concentration (40K) in the 

samples imported from Egypt was (709.71 Bq / 

kg) and the highest mean potassium 

concentration (40K) in samples imported from the 

United Arab Emirates was (1417.73 Bq/kg). 

The equivalent concentration of radium 

(Raeq) for all samples was also measured. All 

the values of the equivalent concentration of 

radium (Raeq) for the measured samples were 

less than the global limit of 370 Bq/kg. The 

highest value of the radium equivalent 

concentration (Raeq) in the samples imported 

from the United Arab Emirates 321.54 Bq/kg) 

and the lowest value in Libyan ceramic samples 

(199.19 Bq/kg). In terms of the equivalent 

concentration of radium (Raeq) for all measured 

samples, it was possible to confirm that the 

annual equivalent dose (mSv/y) rate for the 

measured samples is less than 1mSv/year, and 

therefore all results are within the internationally 

permissible limits. 

(It has been found that if the value of 

Raeq 370 Bq/kg, this would lead to an annual 

exposure dose of exposure dose of 1 mSv/year 

(14) and the recommendations of (18) regarding 

the annual exposure dose per capita of the 

general population Not those working in the 

radiation field should not exceed 1 mSv / year). 

     By measuring the external risk standard (Hex) 

and the internal risk standard (Hin) for all 

measured samples, the results were generally 

acceptable, less than the unit for both standards 

(Hin  - Hex), except the internal risk standard (Hin) 

for imported samples from UAE, Spain and Italy, 

which was slightly higher than the unit (1), 

These types of ceramics contain the same 

radioactive concentrations as shown in Figures 

(1-6) -  (4-6) – (5-6). 
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 الملخص:

من  عينة من أنواع مختلفة 35في هذه الدراسة تم تجميع       

من المحلي والمستورد  الدراسة،منطقة  في نطاقالسيراميك 

 –يا ايطال –إلمارات ا –صر م –ونس ت –الدول )اسبانيا 

ات وتمت عملية قياس التراكيز اإلشعاعية لهذه العين (،الصين

، (HPGeبواسطة كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة )

وم اما للداللة على تراكيز الراديوباستخدام مطيافية أشعة ج

226 (Ra226الثوريوم ،) 232 (Th232 والبوتاسيوم )40 

(K40 باعتبارهم من أكثر النظائر المشعة انتشارا في )عةالطبي. 

كل للوحظ في هذه الدراسة أن التراكيز اإلشعاعية حيث        

 أعلى من 40والبوتاسيوم  232، الثوريوم  226من الراديوم 

 500،  50 ، 50) التي تقدر بالقيمالقيم المسموح بها عالميا و

  ( 14). على الترتيب كجم(/بيكرل

( في Ra622قل قيمة لمتوسط تركيز الراديوم )وجد أنَّ أو      

كجم(، وأعلى قيمة /بيكرل 76.40عينات السيراميك الليبي )

في العينات  كانت (Ra226) لمتوسط تركيز الراديوم

قل قيمة أكجم(، و/بيكرل 139.41المستوردة من اسبانيا )

في العينات كانت ( Th232لمتوسط تركيز الثوريوم )

كجم(، وأعلى قيمة /بيكرل 44.26المستوردة من تونس )

( في العينات المستوردة من Th232ط تركيز الثوريوم )لمتوس

كجم(، بينما اقل قيمة لمتوسط تركيز /بيكرل 57.06الصين )

في العينات المستوردة من مصر  وجدت (K40البوتاسيوم )

كجم(، وأعلى قيمة لمتوسط تركيز /بيكرل 709.71)

 في العينات المستوردة من اإلمارات كانت( K40البوتاسيوم )

 كجم(./بيكرل 1417.73ية المتحدة )العرب

 ( لجميعeqRaكما تم قياس التركيز المكافئ للراديوم )      

وم قيم التركيز المكافئ للرادي وكانت جميعالمقاسة العينات 

(eqRaللعينات المقاسة اقل من الحد المسموح به عالميا و ) هو

وأعلى قيمة للتركيز المكافئ للراديوم  (،كجم/بيكرل 370)

(eqRa ) في العينات المستوردة من اإلمارات العربية كانت

كجم( واقل قيمة في عينات /بيكرل 321.54المتحدة )

 كجم(./بيكرل 199.19السيراميك الليبية )

ينات ( لجميع العeqRaوبداللة التركيز المكافئ للراديوم )      

ة المقاسة أمكن التأكد من أن معدل الجرعة المكافئة السنوي

 (mSv/y)سنة  /مللي سيفرت 1نات المقاسة اقل منللعي

ح تقع ضمن الحدود المسموهذه الدراسة وبالتالي جميع نتائج 

 . بها عالميا  

بيكرل/كيلوجرام  eqRa 370)لقد وجد أنه إذا كانت قيمة       

فإن ذلك سيؤدي إلى جرعة تعرضية بوحدة المللي سيفرت 

( 18)توصيات  ومن خالل (14)ملي سيفرت/سنة  1مقدارها 

المسموح بها للفرد من عامة  الجرعة التعرضية بخصوص

 1تتجاوز  أاليعملون في مجال اإلشعاع يجب  والذينالناس 

 مللي سيفرت/سنة(.

 وبقياس معيار الخطر الخارجي ومعيار الخطر الداخلي      

قل ي ألجميع العينات المقاسة كانت النتائج في مجملها مقبولة أ

لخطر اباستثناء معيار  ،( inH- exHلكال المعيارين ) من الوحدة

ة تحدالداخلي للعينات المستوردة من دول اإلمارات العربية الم

جب وواسبانيا وايطاليا حيث كانت أعلى قليال من الوحدة، مما 

  .التنبيه عند استخدام هذه األنواع من السيراميك

  

 Introduction المقدمة:

ي حياته إلى أنواع مختلفة يتعرض اإلنسان ف      

من اإلشعاعات الطبيعية من مصادر مختلفة مثل 

ة جوداألشعة الكونية والمواد اإلشعاعية الطبيعية المو

في األرض ووليدات غاز الرادون والمواد 

اإلشعاعية الطبيعية الموجودة في أجسامنا وهذه 

اإلشعاعات تسمى بإشعاعات الخلفية 

(backgroundكما يتعرض اإل ) نسان أيضا  إلى

جرعات إشعاعية أخرى من مصادر صناعية مثل 

الحوادث النووية والتفجيرات النووية ومن دفن 

النفايات المشعة، وحيث أن المواد المستخدمة في 

 لبناء بما فيها السيراميك مصدرهاصناعة مواد ا

األرض فهي بالتالي تحتوي على نسبة من المواد 

مجموعة من الدراسات  المشعة طبيعيا  كما أثبتتها

 سيتم التطرق إليها خالل هذه الدراسة.

 وادتختلف تراكيز المواد المشعة الطبيعية في م      

البناء من دولة ألخرى حسب الطبيعة الجيولوجية، 

كما أن هذه التراكيز اإلشعاعية تختلف من منطقة 

إلى أخرى حسب المكونات الفيزيائية والكيميائية 

 (5)ر التي تصنع منها وطبيعتها للتربة أو الصخو

 ،ةالهامأن السيراميك أحد مواد البناء  وباعتبار

المنبعث منه يصنف بالتالي فإن اإلشعاع الطبيعي 

من ضمن اإلشعاعات الخارجية والداخلية التي 

 (17،) )16( يتعرض لها اإلنسان
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من المعلوم أن مصدر اإلشعاعات الخارجية       

م سالسل اليورانيوم والثوريو ينتج عن عملية انحالل

وعنصر البوتاسيوم المشع. وهذه السالسل عند 

 ألفا دقائقانحاللها تنبعث منها جسيمات مشحونة هي 

ة أما اإلشعاعات الداخلي جاما،وجسيمات بيتا وأشعة 

فيتعرض لها إما عن طريق الجهاز التنفسي أو عن 

طريق الجهاز الهضمي وهذه اإلشعاعات تنبعث من 

  (6)الرادون ووليداته غاز 

 مكنييتبين مما سبق أن المواد المشعة الطبيعية       

أن تؤثر على جميع فئات المجتمع نتيجة لمجموعة 

ي من العوامل منها االستخدام المتزايد للسيراميك ف

ت اعاالمنازل وعدم الدراية باآلثار التي تسببها اإلشع

خدام المؤينة المنبعثة منه إضافة إلى عالقة است

السيراميك بأسلوب المعيشة ونمط الحياة والظروف 

البيئية مثل التهوية، كما أن جميع فئات المجتمع 

 تتأثر باإلشعاعات المؤينة المنبعثة من السيراميك

ألن المواد المكونة له تحتوي على سالسل 

اليورانيوم و الثوريوم وعنصر البوتاسيوم المشع 

ا  تصل إلى التي لها فترة نصف عمر طويلة جد

 الماليين السنين وبالتالي فإن هذه العناصر المشعة 

يحدث لها نقص أو اضمحالل مع مرور الزمن 

ومؤثر، ونظرا  لعدم دراية العامة  حبشكل واض

بحدود ونسب الجرعات المسموح بها فقد وضعت 

لجنة الوقاية الدولية للتأثيرات النووية 

(UNSCEARوالهيئة الدولية للوقاية اإل ) شعاعية

(ICRP وهي الجهة التي تضع الضوابط العامة )

لحدود الجرعات وحدود التركيز للعناصر المشعة 

ة الطبيعية المنبعثة من مواد البناء والتي هي عبار

عن سالسل اليورانيوم والثوريوم وعنصر 

البوتاسيوم المشع سواء في األماكن المغلقة أو 

لناتجة المفتوحة وكذلك حدود الجرعة التعرضية ا

عن هذه السالسل في مواد البناء للفرد من عامة 

 س وليس ممن يعمل في مجال اإلشعاع.النا

 دق اونظرا  لألهمية التي يمتلكها السيراميك وم      

يترتب على االستخدام المفرط له في المنازل 

والمرافق العامة من أضرار صحية وبيئية من 

الدراسة  الناحية اإلشعاعية على العامة فإن هذه

 في تتناول الطبيعة اإلشعاعية لهذه المواد المستخدمة

حدود منطقة الدراسة ومعرفة تركيز ما تحتويه من 

عناصر مشعة طبيعيا   وتقدير التركيز المكافئ 

( وكذلك حساب معدل الجرعة eqRaللراديوم )

ة الممتصة في الهواء ومعدل الجرعة المكافئة السنوي

(، ومعيار exHارجي )وتقدير معيار الخطر الخ

 .)inHالخطر الداخلي )

 Objectives of the :أهداف الدراسة

study  

التي تصدر  المؤينةالتعريف بأنواع اإلشعاعات  .1

 عن السيراميك.

 نشاطهاالجيدة من حيث  السيراميك تحديد أنواع .2

 اإلشعاعي حسب المواصفات العالمية.

ا التعريف بالتأثيرات البيولوجية التي قد تحدثه .3

 النظائر المشعة الموجودة في السيراميك. 

رفع الوعي البيئي لدى كافة أفراد المجتمع  .4

 بضرورة الدراية الكاملة بما قد تحتويه السيراميك

 من إشعاعات.

 :التاليةوانطلقت الدراسة من التساؤالت 

تصدر عن  التيما انواع االشعاعات المؤينة  -1

 السراميك؟

نشاطها  حيث منما أنواع السراميك الجيدة  -2

 االشعاعي حسب المواصفات العالمية؟

 البيولوجية التي تحدثها النظائر التأثيراتما  -3

  المشعة الموجودة في السيراميك؟

الدراسة على فرضية )وجود عالقة بين  توقام

 اإلشعاعي.موطن صناعة السراميك وزيادة نشاطه 
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 :حدود الدراسة 

 مصراتةمدينة  -الحد المكاني

 2018\5   - 2018\2  - يالزمانالحد 

 الدراسات السابقة

السنوات األخيرة اهتمت دول العالم في       

بالقياسات اإلشعاعية في شتى المجاالت وأولتها 

يد العناية واالهتمام وذلك نظرا  لما تعرضت له العد

من دول العالم من تلوث إشعاعي ناتج عن 

 في االستخدام المفرط للتقنيات النووية واإلشعاعية

 المجالين السلمي والحربي.

ونظرا  ألن مواد البناء حمالة في تركيبها       

العناصر المشعة الطبيعية باإلضافة إلى إمكانية 

( فإن 12تلوثها بالعناصر المشعة االصطناعية )

ة مواد البناء تساهم بنسبة كبيرة في الجرعة الممتص

 هاالتي يتلقاها اإلنسان نتيجة الستخدامه المفرط ل

 (.14سواء في المنازل أو المرافق العامة. )

 ءبناومن هنا كان االهتمام بدراسة جودة مواد ال      

قد أجريت العديد من من الناحية اإلشعاعية، و

اء الدراسات حول العالم لمعرفة ما تحتويه مواد البن

من تركيز للعناصر المشعة الطبيعية واالصطناعية 

ص ألهم الدراسات على حد سواء وفيما يلي ملخ

 :التي أجريت في هذا المجال

لتركيز الراديوم والثوريوم  في كوبا (9) -1

والبوتاسيوم في بعض مواد البناء باستخدام جهاز 

ة مطيافية جاما وكان تركيز العناصر المشعة الطبيعي

 في الحدود المسموح بها عالميا .

( أن هناك 13لبحث الذي أجراه )اأظهرت نتائج  -2

 ق في إيطاليا تحتوي على خلفية إشعاعية عاليةمناط

عية طبي)الزيو ، كامبانيا( وبالتالي فإن مواد البناء ال

والصناعية التي تعتمد على مواد خام مأخوذة من 

هذه المناطق ستؤدي بطبيعة الحالة إلى ارتفاع 

 مستويات التعرض الداخلي لإلشعاع.

ء هند أجريت دراسة لتقييم مواد البنافي ال -3

( حيث تم استخدام 11ونواتجها الجانبية بواسطة )

جهاز مطيافية جاما لقياس تركيز العناصر المشعة 

ن أفوجد  ونواتجها الجانبية الطبيعية في مواد البناء

من  أنحالالءاتالمواد تحتوي على هذه 

Ra_226,Th_232,K_40  أقل من المعدل

ج المسموح به وبالتالي فإن التعرض اإلشعاعي النات

ء من مواد البناء ونواتجها الجانبية في مواد البنا

 .(12)الهندية تحت المعدل 

ظهرت النتائج المتحصل عليها لقياس العناصر أ -4

ر الشمعة الطبيعة في مواد البناء المستخدمة للتعمي

( باستخدام كاشف 7)ريق طفي األردن عن 

ات الجرمانيوم عالي النقاوة أن متوسط التركيز للعين

ومن خالل  عالميا،ضمن الحدود المسموح بها يقع 

هذه النتائج تم حساب التركيز المكافئ للراديوم 

(eqRa ووجد أنه أقل من )بيكرل/كيلوجرام  370

وبالتالي فإن الجرعة التعرضية الناتجة من مواد 

 يا  عالمالبناء األردنية تقع ضمن الحدود المسموح بها 

(14) 

د تركيز نظير ية إليجاأجريت قياسات معمل -5

 المتواجد طبيعيا  في مواد البناء _40البوتاسيوم 

الطبيعية والمصنعة في مناطق مختلفة بليبيا عن 

 ( باستخدام كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة4طريق )

وكما تم حساب الجرعات المكافئة داخل المباني 

 الناتجة عن وجود البوتاسيوم في مواد البناء ولقد

 113.9أعلى معدل للجرعة  بينت النتائج أن

نانوسيفرت/سنة ناتج من بالط الحائط بمحجري 

 اجدابيا و الماية.

قياس الجرعات اإلشعاعية  (3)تم بواسطة  -6

الناتجة من وجود بعض العناصر اإلشعاعية 

الطبيعية مثل اليورانيوم البوتاسيوم وكذلك الثوريوم 

في بعض مواد البناء المستخدمة في بناء المساكن 

وإعداد الخرسانات المختلفة مثل الطينات واآلجر 
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بتجميع العينات بالتعاون  والحجر الجيري، حيث قام

ليبيا  –مع مركز البحوث الصناعية بتاجوراء 

وقياسها باستخدام كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة 

وقام أيضا  بتقدير غاز الرادون في نفس المواد 

على وجود  باستخدام جهاز بايلون ودلت النتائج

جرعات إشعاعية ال يمكن إهمالها ويجب أن تؤخذ 

ال هذه المواد في تشييد في االعتبار عند استعم

 المباني.

 :المواد وطرق البحث

 منطقة الدراسة:

تم تجميع العينات من مختلف أنواع السيراميك 

تم  مصراته، حيثالمتوفرة في السوق المحلي بمدينة 

المحلي والمستورد  عينة من السيراميك 35تجميع 

 –اإلمارات  –مصر  –تونس  –من الدول )اسبانيا 

  الصين(. –ايطاليا 

 جمع العينات: 

تم جمع العينات في هذه الدراسة من السوق       

المحلي بمنطقة الدراسة عشوائيا من عدة موردين 

الرئيسية للعينات  وتحديد المصادر بيع،ونقاط 

كيس بالستيكي  وتم وضع كل عينة في المجمعة،

 دون عليه بلد المنشأ وتاريخ جمع العينة.

 

 

 إعداد العينات: 

اء بعد جمع العينات تم تجهيزها استعدادا إلجر      

عمليات القياس الخاصة بها في مختبر التحاليل 

جنزور  –والقياسات اإلشعاعية بالهيئة العامة للبيئة 

تم  لقدو بها،تراكيز العناصر المشعة  ليبيا لحساب –

 تجهيز العينات بإجراء العمليات التالية:

 طحن العينات:

تمت عملية الطحن لعينات السيراميك المجمعة على 

 النحو التالي:

أ.  تكسير عينات السيراميك إلى أحجام صغيرة 

ى باستخدام المطرقة العادية وذلك لتسهيل دخولها إل

 آلة الطحن.

 وطحنهايجيا الطحن تدر إلى آلةب. تم إدخال العينة 

تصبح مسحوقا ويتم تجميع العينة بعد طحنها  حتى

الصقة مكتوب  ووضع ورقةفي كيس بالستيكي 

 وبعد عملية طحن العينة ورقمها،عليها رمز العينة 

الداخل استعدادا  وتنظيفها منيتم فتح آلة الطحن 

 لعملية طحن أخرى. 

تمت عملية الطحن بواسطة آلة الطحن   

(SIEBTECHNIK)  المتوفرة بقسم الجودة

 صراته.م –بالشركة الليبية للحديد والصلب 

 

 غربلة العينات:

تم غربلة العينات بعد طحنها لضمان الحصول       

على حبيبات ذات أقطار متجانسة و بالتالي الحصول 

وتمت الغربلة بواسطة غربال  متقاربة،على كثافة 

وتم وضعها في أكياس بالستيكية  خاص،معدني 

 اصة وترميزها وترقيمها لسهولة التعرف عليها .  خ

 تجفيف العينات:

تم تجفيف العينات باستخدام أفران التجفيف       

ألنها توفر الوقت وتضمن عدم اختالط حبيبات 

العينات مع بعضها على عكس التجفيف الهوائي 

 وكذلك إمكانية التحكم في درجة حرارة التجفيف.

يات خاصة وأدخلت حيث وضعت العينات في حاو

إلى فرن التجفيف وتم تعديل درجة حرارة التجفيف 

 ساعة. 24درجة مئوية لمدة  105-100فيها من 

 وزن العينات:

تم غسل حاوية مارينيلي وجففت جيدا ثم تم       

وزن الحاوية بالغطاء وهي فارغة ثم وضعت العينة 

في الحاوية بعد أن تم إجراء عمليات الطحن 

لتجفيف وأغلقت حاوية مارينيلي بإحكام والغربلة وا

بواسطة شريط الصق لضمان عدم أي تسرب لغاز 
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الرادون حتى ال يسبب في اختالل عملية االتزان 

وتم وزن الحاوية وهي مليئة بالعينة  .(4)اإلشعاعي 

وبإيجاد الفرق بين الوزنين يتم الحصول على وزن 

طأ العينة وتم الوزن بواسطة ميزان حساس نسبة الخ

 %. 0.1فيه 

 ترقيم العينات:

تم إعطاء كل عينة رمز ورقم حتى يتم معرفة       

مصدر كل عينة وترتيبها تفاديا لحدوث أي أخطاء 

 أثناء عملية القياس. 

 تخزين العينات: 

تم تخزين العينات في حاويات خاصة تعرف       

بحاويات مارينيلي وهي عبارة عن وعاء ذو تجويف 

سفلي بقطر يساوي قطر الكاشف المستخدم بحيث 

توفر أفضل وضع يمكن للعينات أن تأخذه أثناء 

 تحيط بالكاشف من عملية القياس ألنها تجعل العينة

يوم  27 وتم تخزينها لمدة ال تقل عن الجهات،جميع 

بغرض الوصول إلى حالة االتزان اإلشعاعي قبل 

 (4) البدء في عملية القياس

 

 زمن قياس العينات:

قياس التركيز اإلشعاعي الطبيعي في عينات       

مواد البناء يحتاج زمن قياس مرتفع نسبيا إذا ما 

قورنت بقياس التركيز اإلشعاعي االصطناعي لنفس 

معدل االنحالل  العينات وذالك نظرا النخفاض

 سبةبالنسبة للنويدات المشعة الطبيعية وارتفاعه بالن

 للنويدات ذات المصدر االصطناعي.

وبما أن هذه الدراسة تنحصر في قياس        

اإلشعاع الطبيعي في السيراميك فقد تم تحديد زمن 

ثانية لكل عينة وذلك  50,000القياس ليكون 

دقة في للحصول على نسبة خطأ أقل وزيادة ال

 (5) (،4)النتائج. 

 

 

 الكاشف المستخدم:

في هذه الدراسة تم استخدام كاشف الجرمانيوم       

 High Pure( HPGeعالي النقاوة )

germanium Detector  وتعتمد طريقة عمل

هذا الكاشف على تحول طاقة الفوتون الساقط إلى 

طاقة حركية لإللكترون بواسطة ما يعرف بظاهرة 

وئي أو تشتت كمبتون أو إنتاج االمتصاص الض

 األزواج.

 كما تم استخدام مطياف جاما لمعرفة اإلشعاع      

ووليدات  40الطبيعي الناتج من البوتاسيوم_ 

 232ووليدات الثوريوم _  238اليورانيوم_ 

ة وكذلك لمعرفة أشعة جاما الناتجة من المواد المشع

 االصطناعية.

 س العينات لهذهالمعدات التي استخدمت في قياو    

الدراسة تضمنت كاشف الجرمانيوم على النقاوة 

وواقي الرصاص وحاويات مرنيللي وجهاز كمبيوتر 

  وميزان كهربائي. 

 الحواجز الواقية:

تستخدم الدروع الواقية لضمان منع أي تأثير       

لإلشعاعات الخلفية سواء الطبيعية الناتجة من 

تسببها  جدران المعمل أو االصطناعية التي

محتويات المعمل من مصادر مشعة والتي قد تؤثر 

على القياسات خاصة تلك المتضمنة على عينات 

منخفضة الفاعلية اإلشعاعية، وتم استخدام تدريع 

سنتيمتر يحيط بالكاشف  15متدرج سمكه حوالي 

ويتكون من الرصاص و الكادميوم والنحاس حيث 

على  يوضع الرصاص كطبقة أولى لقدرته العالية

توهين معظم إشعاعات الخلفية لكثافته العالية 

-Xوبالتالي تتولد عن هذه الطبقة األشعة السينية 

ray  ك.ا.ف  89المميزة للرصاص بطاقة حوالي

لذلك تم إضافة طبقة أخرى من الكادميوم المتصاص 

األشعة الناتجة والتي بدورها تولد األشعة السينية 

X-ray ك.ا.ف  27حوالي  المميزة للكادميوم بطاقة
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ويتم تجميعها وحجبها بطبقة من النحاس حيث تتولد 

المميزة للنحاس بطاقة  X-rayعنها األشعة السينية 

ك.ا.ف التي ال يمكن  8.9صغيرة جدا  تبلغ حوالي 

للكاشف أن يتحسسها. وللتأكد من مقدار التوهين 

الذي تحدثه الحواجز الواقعية المستخدمة فقد تم 

اعات الخلفية في حالة عدم وجود تجميع طيف إشع

التدريع المتدرج ولفترة تساوي زمن القياس للعينات 

كما تم تجميع طيف إشعاعات الخلفية في حالة وجود 

التدرع المتدرج بنفس الكيفية السابقة وذلك إليجاد 

مقدار التوهين الذي يحدثه التدريع المتدرج 

 المستخدم.

 حاوية مرنيللي:

ية مرنيللي على أنها عبارة يمكن وصف حاو      

سم  15عن وعاء ذو تجويف يساوي قطرها 

 8سم وارتفاع التجويف  12.5وارتفاعها يساوي 

سم وهي مقاربة لقطر الكاشف وعمقها يقارب 

ي ة هذه الحاوية فارتفاع بلورة الكاشف، وتكمن أهمي

ية اإلشعاعية الخاصة بالعينات البيئمجال التطبيقات 

لشكل الهندسي لحاوية مرنيللي باإلضافة إلى أن ا

يجعل العينة تحيط بالكاشف من جميع الجهات مما 

 الييحقق الوضعية المثلى للعينات أثناء القياس وبالت

تقليص الخطأ الناتج من وضع العينة فوق الكاشف، 

وحجم الحاوية المستخدمة بسعة واحد لتر وتزن 

بت جرام وتث 110-105فارغة بغطائها حوالي من 

 ية على الكاشف بشكل رأسي.الحاو

 

 القياس: الكترونيات منظومة

 جهد التشغيل للكاشف:

كل كواشف اإلشعاع تتطلب تطبيق جهد عالي       

خارجي المصدر ألجل توفير ظروف تشغيل مناسبة 

ويشار إليه في منظومة الكواشف بجهد التغذية 

H.V. 

استخدم في هذه الدراسة جهد تغذية يساوي       

2000v  والغرض من تطبيق هذا الجهد العالي

ألجل توجيه مسار أزواج االلكترونات والفجوات 

نحو أقطاب التجميع بواسطة تكون مجال كهربائي 

 .قوي

 

 ( يوضح مكونات منظومة القياس.1شكل )

 

 النتائج 

ي تم تعيين تركيز العناصر المشعة الطبيعية ف      

للداللة  226هذه الدراسة باستخدام نظير الراديوم

حيث يعتبر  238على تركيز اليورانيوم

من أهم الوليدات  214و البزموث 214الرصاص

عند مستويي طاقة  238لسلسلة اليورانيوم 

(609.721KeV – 351.99KeV) توالي على ال

فقد تم تحديده  232أما بالنسبة لتركيز الثوريوم

عند  208التاليوم و 228بداللة النظير االكتينيوم

( 911.07KeV-583.14KeVيي طاقة )مستو

عند  مباشرة 40كما تم تحديد تركيز البوتاسيوم

 .1460.07KeVمستوى طاقة 

ال ونتائج قيم التركيز اإلشعاعي لكل من 

 40البوتاسيوم،  232الثوريوم،  226راديوم

باستخدام مطيافية جاما لجميع عينات السيراميك 

 المقاسة كانت على النحو التالي: 

( في K40البوتاسيوم )جد أن مستوى تراكيز و      

جميع عينات السيراميك المقاسة هي األعلى مقارنة 

( على Th222( والثوريوم )Ra226بالراديوم )

التوالي و الذي يرجع إلى الوفرة الطبيعية لهذا 
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كما نالحظ االختالف الواضح في نسب  عنصر،ال

(، الثوريوم Ra226اإلشعاع لكل من الراديوم )

(Th322  والبوتاسيوم )K40 لعينات السيراميك  )

من نفس النوع فيما بينها باستثناء السيراميك الليبي 

والذي يعزى إلى االختالف في الطبيعة الجيولوجية 

للتربة من منطقة إلى أخرى  و المستخرج منها 

المواد الخام  الداخلة في صناعة هذه األنواع من 

 السيراميك. 

ف يراميك الليبي وجد أن االختالفي عينات الس      

ع ليس بالكبير بل حتى ال يكاد يذكر بين نسب اإلشعا

( Th232(، الثوريوم )Ra226لكل من الراديوم )

( مقارنة ببعضها البعض والذي قد K40والبوتاسيوم )

يعزى إلى أن التربة المستخرج منها المواد الخام 

ن ة كل هذه األنواع مهي نفسها  الداخلة في صناع

 السيراميك. 

 

 المناقشة

متوسط أعلى قيمة لتركيز حيث نالحظ أن       

وجدت في عينات السيراميك  226 الراديوم

 Bq/Kg 139.41المستورد من دولة اسبانيا 

ومتوسط أقل قيمة كانت في عينات السيراميك الليبي 

76.40 Bq/Kg  بينما كان متوسط أعلى قيمة

نات السيراميك وجدت في عي 232لتركيز الثوريوم 

ومتوسط  Bq/Kg 57.06المستورد من الصين 

أقل قيمة كانت في عينات السيراميك التونسي 

44.26 Bq/Kg  ومتوسط أعلى قيمة لتركيز

كانت في عينات السيراميك  40البوتاسيوم 

 1417.73المستورد من اإلمارات العربية المتحدة 

Bq/Kg  ومتوسط أقل قيمة كانت في عينات

 .  Bq/Kg 709.71 المصري السيراميك

جميع قيم متوسط التركيز المتحصل عليها كانت 

 and ,50,50أعلى من قيم المتوسط العالمي   )

500 Bq/Kg 232، الثوريوم  226-( للراديوم  ،

ويعزى  (15)،(12) على التوالي 40البوتاسيوم 

هذا االرتفاع في عينات السيراميك إلى الطبيعة 

نها المواد الخام حيث يختلف الجيولوجية المأخوذ م

( 5محتواها اإلشعاعي من منطقة إلى أخرى )

وكذالك يرجع السبب في ارتفاع هذه التراكيز إلى 

وجود اليورانيوم والثوريوم في الطبقة المغطية 

لسطح السيراميك الحتوائها على سيليكات 

الزركونيوم التي تحتوي على نسبة عالية من أكسيد 

أما بالنسبة  (10،)(8)الثوريوم. اليورانيوم وأكسيد 

الرتفاع التركيز اإلشعاعي للبوتاسيوم فيرجع إلى 

 (2)الوفرة الطبيعية لهذا العنصر 

 Equivalent التركيز المكافئ للراديوم  

concentration of radium )eqRa(: 

أوضحت النتائج أن قيم التركيز المكافئ       

199 وح من للعينات المقاسة تترا eqRaللراديوم 

.19 Bq/Kg 321.54 كقيمة صغرى إلى 

Bq/Kg حيث رصدت القيمة  عظمى، كقيمة

الصغرى في عينات السيراميك الليبي بينما رصدت 

القيمة العظمى في عينات السيراميك المستورد من 

اإلمارات العربية المتحدة وكانت جميع قيم التركيز 

ود المكافئ للراديوم للعينات المقاسة ضمن الحد

 .(14)(، Bq/Kg 370المسموح بها )

 

توسط التركيز اإلشعاعي م( يوضح قيم 1-6الشكل )

    Ra226Th, 232K , 40  لنظائر

 لجميع عينات السيراميك المقاسة.
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ط قيم التركيز المكافئ ( يوضح متوس2-6شكل )

 لجميع عينات السيراميك المقاسة.  eqRaللراديوم 

 

الجرعة  الهواء معدلمعدل الجرعة الممتصة في 

المكافئة السنوية الناتجة من مواد البناء 

(Annual Equivalent Dose:) 

كان متوسط أعلى قيمة للجرعة الممتصة في       

 156.83الهواء التي تم قياسها قد وصل إلى 

nGy/h  في عينات السيراميك المستورد من دولة

 96.98اإلمارات العربية المتحدة ومتوسط اقل قيمة 

nGy/h  في عينات السيراميك المحلي وكانت قيم

الجرعة الممتصة في الهواء أعلى من المتوسط 

 70nGy/h (14.)العالمي 

ومن قيم الجرعة الممتصة في الهواء أمكن       

على افتراض أن  السنوية،حساب الجرعة المكافئة 

% من أوقاتهم داخل 80المتعرضين يقضون 

ة الجرعة المكافئة السنويالمنازل فكانت قيم متوسط 

م وجميع القي mSv/y 0.48 -0.71تتراوح مابين 

المتحصل عليها في هذه الدراسة اقل من القيمة 

 (.1mSv/yالمسموح بها عالميا )

 

 

لجرعة المكافئة السنوية ا( يوضح قيم 3-6الشكل )

 لجميع عينات السيراميك المقاسة.

 

 Externalالخارجي معيار الخطر 

Hazard(exH:) 

 أوضحت النتائج أن قيم معيار الخطر الخارجي      

لجميع عينات السيراميك المقاسة كانت أقل من 

وجدت في  0.55الوحدة ومتوسط القيمة الصغرى 

ى العظمالسيراميك المنتج محليا بينما متوسط القيمة 

وجدت في السيراميك المستورد من اإلمارات  0.88

 العربية المتحدة.

 Internal Hazard طر الداخليمعيار الخ-

(inH:) 

بينت النتائج المتحصل عليها أن قيم معيار       

الخطر الداخلي في كل عينات السيراميك المقاسة 

كانت اقل من الوحدة باستثناء عينات السيراميك 

المستورد من اإلمارات العربية المتحدة واسبانيا 

 0.76كان متوسط القيمة الصغرى  وايطاليا حيث

في عينات السيراميك الليبية ومتوسط القيمة العظمى 

في عينات السيراميك المستورد من اإلمارات  1.26

وعليه الحذر يكون قائم عند  المتحدة،العربية 

استخدام السيراميك المستورد من اإلمارات العربية 
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المتحدة التي لها معيار خطورة أعلى من الوحدة 

 .االسباني وااليطالي ات السيراميكباإلضافة إلى عين

 

( يوضح قيم معيار الخطر الخارجي 4-6الشكل )

(exH ومعيار الخطر ) الداخلي) Hin ) 

  لعينات السيراميك المقاسة.

 التوصيات:

. المراقبة المستمرة لجميع أنواع السيراميك 1

المستوردة من الخارج ومنع دخولها البالد قبل 

ها لمعرفة مدى إجراء القياسات اإلشعاعية الخاصة ب

باإلضافة إلى  العالمية،مطابقتها للمواصفات القياسية 

المواد الخام الداخلة في صناعة السيراميك المحلي 

 وخاصة المستورد منها.

. توفير التهوية الجيدة داخل المباني المجهزة 2

 بالسيراميك ومراكز البيع ومستودعات التخزين.

بيع  . فحص وقياس نسب اإلشعاع داخل مراكز3

السيراميك ومستودعات التخزين بصورة دورية 

لمعرفة مدى الخطورة التي قد يتعرض لها العاملون 

 نتيجة للجرعة التراكمية.

. عمل الندوات التثقيفية وتوزيع النشرات للتوعية 4

بمخاطر هذه اإلشعاعات وكيفية تجنبها أو التقليل 

 منها.

أثير .  إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مدى ت5

اإلشعاع المنبعث من السيراميك على العاملين 

 بمصانع السيراميك والباعة المتواجدين بصفة دائمة

 بمحالت البيع. 
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