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المستخلص:
بحدود ( )46كم 2من قضاء تكريت وناحية العلم عبر نهر دجلة تم اجرراء السحرا اعارعاعي لهرا
خالل النصف الثاني من عام 2012م بواسطة السنظومة الستنقلة  GR-460والوحيدة فري العررا
السخصصة لعسلية السحا اإلاعاعي ،ملحر بالسنظومرة جهرات لتحديرد السواقرط عرن ألرير ا قسرار
الصناعية (منظومة  ) GPSبحيث تكون نقاأل القياس مقرونة باإلحداثيات السكانية.
بعرد دراسررة الخارألررة اعداريررة للسوقررط تررم رسرم محررار محرردد للطررر الرسيحررة وبعررا الارروارع
الفرعيررة الترري يحررهو السرررور فيهررا كسحررارات لتنفير

ر ه السحرروحات مرررورا بررالسواقط الترري دمرررت

بالقصف الجوي والعسليات العحكرية بعد  ، 2003وقد بلر مجسروع وألروال السحرارات التري ارسلها
السحا اعاعاعي بحدود ( )85كم وتم تحجيو بيانات بسلف يزيد على ( )6500نقطة قيراس بسعردل
تمني مقداره نقطة لكو ثانية .
دلت النتاسج إن قياس السحتوى العام لسعدل الجرعة اعاعاعية في الهواء وعلى ارتفاع واحد
متر (

) 6.6µR/h

حيث كانت محتويات الجرعة اعاعاعية تتراوح بين الحد اععلى

( )6.8µR/h.مقابو محطة تعبئة العلم والحد اعدنى لها( ) 3.0 µR/hقرب مديرية ناحية العلم
وان السحتوى العام لسعدعت القياس ضسن الحدود الطبيعية.
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Abstract:
Up to 46 km 2 of the Elimination of Tikrit and Alalm city across the
Tigris River was conducted radiation surveys during the second half of the
year 2012 by the mobile system GR-460 and only in Iraq dedicated to the
process of radiation survey, extension clades GPS device via satellite
(GPS system ) so that the measurement points, coupled with the spatial
coordinates.
After examining the administrative map of the site has been drawing a
specific path of the ways the President and some of the side streets that are
easy to pass the paths to carry out these surveys through the sites that have
been destroyed by aerial bombardment and military operations after 2003,
the total path lengths covered by the radiation survey limits reached 85 km
were recorded data file over (6500) measuring point at a rate of $
chronological point per second.
The results showed that the measurement of the overall level of the rate
of radiation dose in the air and on the one-meter high (6.6μR / h) where
the radiation dose levels ranging from the upper limit (6.8μR / h.) Versus
the mobilization of science and Minimum her station (3.0 μR / h)
Directorate of hand near the science and the general level of rates
measurement within normal limits.
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المقدمة:
يتعرررا اعنحرران الررى نرروعين مررن اعاررعاع اولهررا الطبيعرري وال ر ي ياررسو اعاررعة الكوني رة ,
النويرردات الستولرردة مررن تفاعررو اعاررعة الكونيرة مررط بعررا مكونررات الهررواء والنويرردات تات السنارراء
232

ا رضرري والسعروفرة بحلحررلة اليورانيرروم  , 238Uوسلحررلة الثوريرروم Th

وسلحررلة ا كتينيروم

 , [1] 227Acوما النوع الثاني من اعاعاع فهو اعاعاع الصناعي ال ي تم صنعه من قبرو اعنحران
ومنهاAm

241

و  137 Csوتلر الناارئة عرن دورة الوقرود النرووي ]، [2ولكرون التعررا لالارعاع

يحسو اثار سلبية على صحة اعنحان حيث ينتج عنه اثار جحردية ووراثيرة ] [3لر ل ا تسرت اللر
الرردول الررى العسررو علررى مراقبررة النارراأل اعاررعاعي البيئرري مررن خررالل وضررط برررامج خاصرره للرقابررة
وعلى ا خص تل التي تستل محطات كهرونووية وو البرامج ا خرى التري تتضرسن مروادا مارعة
[ ،]4ومنها العرا بعد حادثرة تاررنوبو فري اوكرانيرا والستسثرو بقحرم البيئرة اعارعاعية فري منظسرة
الطاقرة ال ريرة السلغرراة قبرو سرنة  ]5[2003وتسثلررت القياسرات براجراء السحرروحات اعارعاعية واخر
عينات مرن النسراتل للتربرة والسيراه لتقرويم السترتبرات اعارعاعية اثنراء القيرام بالدراسرات اعارعاعية
الخاصة بانااء السحطة الكهرونووية والتي كان جزء منها في قضراء بيجري ] [6ومنطقرة السحرزم
]. [7
ويحتررال العرررا الررى قيرراس النارراأل اعاررعاعي وتحديررد معدعترره نظرررا لألوضرراع الترري مررر بهررا
وتعرضه الى القصف الجوي بالحروب اعخيرة التي مرر بهرا واعحتقران السوجرود فري السنطقرة فري
الوقررت الحررالي ووجررود برررامج نوويررة فرري الردول السجراورة للعرررا  ،وفقرردان العديررد مررن السصررادر
الساعة في بغداد بعد احداث سنة  2003كان عبرد مرن إجرراء محرا ارامو وتحديرد معردل الجرعرة
اعاعاعية ليتم اععتسراد عليهرا فري الحراعت اععتياديرة وحراعت الطروار واحتساليرة العثرور علرى
جزء من السصادر الساعة السفقودة .
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منطقة البحث:
تم اختيار مركز قضاء تكريت وناحية العلم الواقعة من الجهة اعخرى لنهر دجلة إلجراء
السحا اعاعاعي باستخدام

ه السنظومة لعدم وجود بيانات في مجال اعاعاع وعدم تسكن

الباحثين من الوصول الى

ه السواقط نتيجة الظروف اعمنية التي حدثت بعد احداث 3003

وك ل عدم توفر منظومة القياسات الحقلية الستنقلة نوع GR-460السحتخدمة في إجراء عسليات
السحا اإلاعاعي كونها تحتخدم للسرة اعولى في العرا

وبه ه السواقط التي قد تكون تاثرت

بالقصف الجوي وو يتأثر محتقبال بالحوادث التي قد تحدث في الدول السجاورة للعرا

نتيجة

الوضط الستأتم في السنطقة  .تقدر محاحة منطقة الدراسة بحدود ( )46كم.2
بعد دراسة الخارألة اعدارية للسوقط تم رسم محار محدد للطر الرسيحة وبعا الاوارع
الفرعية التي يحهو السرور فيها كسحارات لتنفي

ه السحوحات مرورا بالسواقط التي دمرت

بالقصف الجوي والعسليات العحكرية بعد ، 2003وقد بل مجسوع وألوال السحارات التي اسلها
السحا اعاعاعي بحدود ( )85كم وتم تحجيو بيانات بسلف حجسه يزيد على ( )6500نقطة قياس
بسعدل تمني مقداره نقطة لكو ثانية  ،واستخدمت خارألة محافظة صالح الدين من موقط
Google earthبعد تصحيحها ليتعرف عليها البرنامج وتتطاب

مط نقاأل القياس في ملف

البيانات ،باستخدام نظام اإلحداثيات  GCS-WGS84مط استخدام مقاييس الرسم السطلوب .
الجانب العملي
تعتبررر منظومررة الكاررف الستنقلررة  GR-460مررن السنظومررات الستطررورة فرري مجررال السحرروحات
اإلاعاعية السيدانية لسرا تتسترط بره مرن مواصرفات ودقرة عاليرة فري إجرراء القياسرات الحقليرة وتردوين
البيانات مط تحديد اإلحداثيات لسواقط القياس بدقة متنا ية لكونها تتضسن جهات .GPS
تحتخدم منظومة الكاف GR-460لقياس واعة كاما والنيوترونات وتستات بقدرتها على قياس
النااأل اإلاعاعي والجرعة اإلاعاعية عحتواسها على محلو وألياف يحتوي على  512قناة
وبكاافين نوع (  ) NaIوبحجم ) 793 × 216 ×177) mm3قادرة على فصو الطاقات السختلفة
وتحديد وية النظير كسا وتقوم اااة السنظومة بعرا مخطط إاعاعي على اكو االل متحاقط
يسثو أليف كاما السحجو لسدة  100ثانية وتحجيو النتاسج على اريحة تخزين بيانات متحركة "
.[8] "flash - card
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تم تثبي ت السنظومة داخو سيارة حقلية على ون يكون ارتفاعها متر واحد عن سطا ا را
والصورة رقم ( )1توضا اكو السنظومة ,تعير الكوااف بالسصدر الساط ( )Cs-137تو النااأل
اإلاعاع (  ) 0.25 µCiقبو السباارة بعسلية السحا الحقلي .

الصورة رقم ( )1توضا اكو السنظومة.

النتائج الميدانية:
تم اتخات بعا السناأل كنقاأل ثابتة رسيحية معروفة لقياس التعرا في منطقة البحث كسا مرفقة
بالجدول رقم ( )1والتي تم توضيا الجرع اعاعاعية التي سجلت فيها باعلى واقو قيسة للقياس
والسوضحة بالاكو السرف رقم (. )1ك ل كان عبد من ح ف النقاأل الااتة ( نقاأل تم تحجيلها في
فترات عدم تفعيو نظام تحديد السواقط العالسي) .( GPSتم تحديد محار السحا اإلاعاعي السيداني
للقضاء والسحجو عن ألري جهات تحديد السوقط السلح بالسنظومة ومؤار باللون ا سود في
الخارألة السرفقة اكو رقم (  )2لسناأل مركز قضاء تكريت والاكو رقم ( )3لسناأل ناحية
العلم والحب

في رسسها بخارألتين

و لتباعد السنطقتين وك ل

السطلوبين.
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لتكون بالدقة والوضوح

جدول رقم ( )1يمثل القياسات في قضاء تكريت وناحية العلم/صالح الدين
معدل الجرعة المقاسة في

معدل الجرعة
المقاسةالمؤثرة
بوحداتµSv/h
0.060

ت

موقع القياس

-1

جامعة تكريت /موقع كلية الهندسة سابقا

6.0

-2

بقايا متحف تكريت

4.2

0.042

-3

الحي الصناعي لقضاء تكريت

4.5

0.045

-4

موقع فندق تكريت

6.7

0.067

-5

قرب محطة الكهرباء /تكريت

5.0

0.050

-6

كلية طب تكريت

5.3

0.053

-7

قرب مبنى المحافظة

4.9

0.049

-8

عيادة دار الحكمة للجراحة اليومية

6.4

0.064

-9

ناحية العلم مدرسة ابن عباد

6.5

0.065

-10

مقابل محطة تعبئة العلم

6.8

0.068

-11

قرب مديرية ناحية العلم

3.0

0.030

-12

مدرسة الصمد االبتدائية

5.8

0.058

-13

فلكة مدخل ناحية العلم

6.3

0.063

-14

الحي الصناعي لناحية العلم

6.0

0.060

الهواء بوحداتµR/h

شكل رقم ( )1معدل الجرع المقاسة في قضاء تكريت
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مناقشة النتائج:
السعروف ان العرا

يقط ضسن السناأل

تات خلفية اعاعاعات الطبيعية و ا ما بينتها

الدراسات والبحوث التي اجريت خالل العقود الساضية والستعلقة بدراسة النااأل اعاعاعي البيئي
[ . ]9
وظهرت نتاسج القياس السوضحة في الاكو رقم ( )1ان معدل الجرعة اعاعاعية في الهواء
وعلى ارتفاع متر واحد والتي تم قياسها ) )6.6 µR/hو ي ضسن الحدود الطبيعية مقارنة مط
الحدود في الوثيقة [ ]9وك ل عند السقارنة مط الوثيقة رقم [ ]10والتي تم تحجيلها وكانت 7
.µR/h
بعد اجراء التعديالت للجرعة اعاعاعية التي سجلتها منظومة الكاف الستنقلة  GR-460من
وحدات التعرا في الهواء  µR/hالى الوحدات السقرة الحديثة  µSv/hلغرا معرفة السحتوى
اعاعاعي بالجرعة السؤثرة تبين ان معدعت جرع التعرا اعاعاعي السقاسة ضئيلة وتنحجم مط
الجرعات اعاعاعية السقرة من قبو الوكالة الدولية للطاقة ال رية [ ]11والبالغة 1ملي سيفرت
سنويا لعامة الناس ،وان السنطقة التي تم قياسها كانت ضسن برنامج السراقبة البيئية اعاعاعية
لقياس النااأل اعاعاعي البيئي في العرا لعام  ، 2000وال ي بين ايضا ان الجرعة اعاعاعية
ضسن الحدود الطبيعية [.]12

.
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شكل رقم ( )2مسار منظومة القياس في مركز قضاء تكريت

8

اكو رقم ( )3محار منظومة القياس في ناحية العلم
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