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 الملخص

تسعيع  40K  وكعحلظ  232Th, 226Ra ان الظػيجات الطشععة الصييييعة الطاػاجعجي اعت الاخثعة م عل         
الحي ياعخض لو سكان تمعظ الطظصةعة وان اسعاي ةيطعة العظ ا شععاع  اإلشعاعكييخ ات كطية عمى نحػ 

مةارنعة تمعظ المعيع معق المعيع مغ خعل   اإلنسانالحي ياعخض لو  اإلشعاعكييخي ات معخاة كطية  أىطيةلو 
 الطػصى بيا عالطيًا. 

ةيعاس مسعاػيات ا شععاع الصييععت اعت مظعاشب مظا معة معغ مجيظعة  ألجعللةج أجخيت ىحه الجراسعة        
كاشععا ايػديععج الصععػديػم الطظشعع  (الطػصععل شععطا  العععخا ت اةععج تععع اسععا جام تةظيععة مصيا يععة أشعععة كامععا 

ا شععععا ية لمظػيعععجات الطشععععة شييييعععًا اعععت الاخثعععة. وقعععج لاخاكيعععد احسعععاي مسعععاػيات ل )NaI(Tl)بال عععاليػم 
كانععععععععععت تاععععععععععخاوح بععععععععععيغ  K40و  Th232و  Ra222أضيععععععععععخت الظاععععععععععات  أن تخاكيععععععععععد الظػيععععععععععجات الطشعععععععععععة 

(6.20±0.10-26.51±0.44)Bq/kg (0.18±11.06) اػس وثطBq/kg 226  بالظسعمةRa  ت وثعيغ
(11.33±0.82-40.78±2.77)Bq/kg (1.75±24.82) اػسععععع وثطBq/kg 232 بالظسعععععمةTh  أمعععععا
–1.53±82.88)اةععععععععععج تخاواعععععععععععت ةيطاعععععععععععو معععععععععععا بعععععععععععيغ  40K تخاكيععععععععععد اليػتاسعععععععععععيػم الطشعععععععععععق شييييعععععععععععاً 

482.45±7.85)Bq/kg  (3.93±228.83) اػس وثطBq/kg  وان مؤشخات ال صػري ا شعا ية تعع
الطػصعل وقعج  اخاكيد ا شعا ية لامظ الظػيجات الطشعة اعت الطظعاشب الطجروسعة معغ مجيظعةالاسابيا واب 

 اػسعع وثط Bq/kg(104.61-36.89)كانععت تاععخاوح بععيغ   Raeqوجععج أن ةيطععة اعاليععة مكععااو الخاديععػم 
(69.98)Bq/kg  الميطععععععة الطحععععععجدي عالطيععععععًا والاععععععت   عععععع  أن   تديععععععج عععععععغ  ماػسعععععع وىععععععت أقععععععل مععععععغ

(370)Bq/kg.  أمععععععععععا ةيطععععععععععة نسععععععععععمة ال خعععععععععععة الططاصععععععععععةDr  17.5)اةععععععععععج كانععععععععععت تاععععععععععخاوح بععععععععععيغ-
48.05)(nGy/h) (32.21) اػسععع وثط(nGy/h) الميطعععة الطػصعععى بيعععا  اػسععع وىعععت أ ضعععًا أقعععل معععغ م
اةعج كانعت   Hinو   Hexال صعػري ال عارجت والعجاخمت  ي . أمعا مؤشعخ (nGy/h)(60) عالطيًا والات تسعاوي 

 0.341وااعععى  .0.11ومعععغ   Hex( بالظسعععمة   ..0.1) اػسععع ( وثط0.099-0.2.2)  تاعععخاوح بعععيغ
وىت ضطغ الميع الطسطػح بيا عالطيًا ايث أنيا     أن   تديج عغ  Hinبالظسمة    0.219 طاػس وث

 بعيغتاعخاوح  (Iˠ)كامعا  ألشععةوأخيخًا اةج أضيخت الظاات  أن ةيطة مؤشخ ال صػري جخاء الاععخض   الػااج.
الميطععة الطسععطػح بيععا والطةععجري بالػااععج.  اػسعع وىععت أقععل مععغ م( 0.522) اػسعع ( وثط.0.722-0.27)

 لإلشععاعاسة  طكغ ا ساظااج بأنو   يػجج ىظاك خصػري جخاء الاعخض الطماشخ والطساطخ ومغ ىحه الجر 
 والكاتظات الحية الطػجػدي ات الطظاشب الطجروسة مغ مجيظة الطػصل. اإلنسانعمى 

 
  : الط اشخ ا شعا يةت ال خعة الططاصةت عيظات الاخثةت مجيظة الطػصل.الكلمات الدالة
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 لمـقدمةا
بشعكل  لإلشععاعضاىخي شيييية تحجث ات الييئعة الطحيصعة بالكاتظعات الحيعةت وان جطيعق الكاتظعات الحيعة تاععخض  ا شعاع ىػ 

نعات   اإلشععاعمعغ  إىطالعووجعػد جعدء    طكعغ  إلعى إضعااةداتعت وان ال دء ا كيخ مغ ىحا ا شعاع  كػن مصجره ا شعاع الصييععت 
. ان العظاصععخ الطشعععة الصييييععة الطػجععػدي عمععى ((Lilley, 2001;Thabayneh et al., 2016 عععغ تفاعععل ا نسععان مععق بيئاععو

ا رض اععت الصععع ػر والاخثععة  كعععػن مصععجرىا سلسعععل ا نحععل  الصييييعععة لميػرانيععػم وال ػريعععػم وكععحلظ نعععػات  انحل تيععع ا شععععا ية 
جسعع  . ياععخض(Najam et al., 2017) األرضوىعت اات أعطعار نصع ية مةارثعة لعطعخ  الطشعق.العى اليػتاسعيػم الصييععت  إضعااة

                    بسععععععععي  الظػيععععععععجات الطشعععععععععة الطػجععععععععػدي اععععععععت الاخثععععععععة ومععععععععػاد اليظععععععععاء والصعععععععع ػر والطععععععععاء  لإلشعععععععععاعالكععععععععاتغ الحععععععععت مععععععععغ ال ععععععععارج 
Alshahri and El-Taher, 2019)). ومغ مصادر ا شعاع الصيييية ا خخى ىت ا شعة الكػنيعة الةادمعة معغ الفضعاء ال عارجت 

(Koray et al., 2017) . 
اعاطععادًا كييععخًا لععحا ايععػ  طيععخ بكطيععات مامايظععة مععغ  األرضالصييعععت عمععى الطػقععق ال وخااععت وجيػلػجيععة  اإلشعععاع عاطععج وجععػد 
عصعت تةييطعًا  وان ةيعاس ال م يعة ا شععا ية الصييييعة لعو أىطيعة بالوعة ايعث  .((Gbadebo and Amos, 2010 مظصةعة العى أخعخى 

                        اعععععت تمعععععظ الطظصةعععععة لإلشععععععاعار الصعععععحية لمكعععععاتغ الحعععععت الاعععععت قعععععج ياععععععخض ليعععععا بسعععععي  الاػاجعععععج الطسعععععاطخ ميطعععععًا لطةعععععجار ا ضعععععخ 
)2019 .,et alTraoré ) لعحا ن عج العجيعج معغ الجراسعات اعػ  اسعاي كطيعة ا شععاع الصييععت لط امعا الطظعاشب اعت دو  الععالع .

ات ة عغ تػاجج الظػيجات الطشعة الصيييية ات تمعظ الطظعاشب. إن اليعجن معغ الجراسعة وكحلظ لحساي مؤشخات ال صػري ا شعا ية الظ
       Drال خعععععة الططاصععععة  ونسععععمة Reqالحاليععععة ىععععػ اسععععاي ةععععيع بعععععس مؤشععععخات ال صععععػري ا شعععععا ية م ععععل ةيطععععة مكععععااو الخاديععععػم 

كامات ومغ ثع مةارنايا مق الميع الطػصعى  ألشعةوكحلظ مؤشخ خصػري  الاعخض   Hinو   Hexال صػري ال ارجت والجاخمت  ي ومؤشخ 
 معخاة ال م ية ا شعا ية لطجيظة الطػصل وتأثيخىا عمى سكان الطجيظة . ألجلبيا دوليًا 

 

 المهاد وطرائق العمل

عيظة مغ م اما مظاشب مجيظة الطػصل وقج تعع الاخكيعد عمعى مظعاشب الطػصعل الةج طعة تحجيعجًا ألجعل  يغوأرثع يغتع جطق اثظ   
خارشعة  ييعيغ )0(والشعكل  6103-6102ات ععام  اإلرىابيةة ال م ية ا شعا ية ليا بعج عطميات الاحخيخ مغ عصابات داعر دراس

 يييغ مػاقق العيظات الطجروسة ات مجيظة الطػصل. )6(العخا  وتحجيج مػقق مجيظة الطػصل عمييات اما الشكل 

            
  : خارطة العراق9الذكل                                صل: مهاقع مدينة المه 0 الذكل           
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ليحا  cm( 3.8×2.5)او الح ع  NaI(Tl) وقج تع اسا جام كاشا ا شعاع الػميضت أيػديج الصػديػم الطظش  بال اليػم      
( يػضح م ص  لطظطػمة المياس الطسا جمة.         3والشكل ) الوخضت

 
 ياس المدتخدمةمخظط لمنغهمة الق: 3 الذكل

 

العا مز معغ أ عة رشػثعة  ألجعل C°011الفعخن لطعجي سعاعايغ تةخيمعًات وثجرجعة اعخاري  إدخاليعاتع تحضيخ العيظعات لمميعاس بععج         
والععظ لمحصععػ  عمععى ا ععع  mm 6ااحععات بح ععع  يا غخثععا مػجععػدي اععت العيظععة الاخابيععة ومععغ ثععع شحظيععا جيععجًا وتصععفيايا بػاسععصة 

 ألجععليػمععًا  64الاخثععة. ومععغ ثععع وضعععت اععت أو يععة بلسععايكية محكطععة ا غععل  وتععع خدنيععا لطععجي تديععج عععغ ما ععانذ ل طيععق اييمععات 
  (Assie et al., 2016)الاػصل الى االة الاػازن ا شعاعت بيغ الظػيجات الطشعة ووليجاتيا . 

ةيععاس ال م يععة ا شعععا ية لمط ايععخ  وقيععل اليععجء بعطميععة ةيععاس وتحميععل الصيععت الظععات  عععغ تمععظ العيظععات كععان مععغ الضععخوري        
شععخح تمععظ الميطععة مععغ الميطععة الطحسععػثة لمعيظععة الطػضععػعة تحععت الكاشععا. وكععحلظ اةععج تععع اسععاي  ألجععلبػاسععصة وعععاء مععارنيمت اععار  

معععايخي الصاقععة لم يععاز  إلععى إضععااةكفععاءي الكاشععا لميععاس م امععا الصاقععات بػاسععصة مصععادر ةياسععية تععع اسععا جاميا ليععحا الوععخضت 
60جام الكػثمت باسا 

Co  137والسيديػم
Cs .مغ أجل تسييل عطمية قخاءي المياسات بػاسصة الصاقة بشكل مماشخ 

 

 حداب مؤشرات الخظهرة االشعاعية

226 الظػيجات الطشعة ات الاخثة لمخاديػم  اسا جام تخاكيدتع        
Ra 232وال ػريػم

Th    واليػتاسيػم 
40

K مغ أجعل اسعاي مؤشعخات
 الطػجػد ات الييئة الطحيصة بو. لإلشعاعوالظات ة عغ الاعخض الطساطخ  لإلنسانا ية ال صػري ا شع

                                        Radium Equivalent Index (Req)      مؤشخ مكااو الخاديػم  -9
Ra ط ععععععل ىععععععحا الطؤشععععععخ م طععععععػع تخاكيععععععد الظشععععععا  ا شعععععععاعت لمظػيععععععجات الطشعععععععة      

Thو 662
Kو  636 

          بفععععععخض ان مةععععععجار 01
(370 Bq/kg)  مغRa

Thمغ  (Bq/kg 259)ومةجار  662
Kمغ  (Bq/kg 4810)ومةجار  636

تظعا  مةعجارًا ماسعاويًا معغ نسعمة  01
 (  (Beretka and Mathew,1995 :ال خعة مغ أشعة كاما وقج تع اسابو واب العلقة الاالية
(0 )                     Raeq = ARa + 1.43 ATh + 0.077 Ak 

                              Absorbed Dose Rate   (Dr) كامانسمة ال خعة الططاصة  شعة  -0

ناي عة وجعػد الظػيعجات الطشععة  األرضتع اساي نسمة ال خعة الططاصة ات اليعػاء معغ عمعى ارتفعاع ماعخ وااعج اعػ  سعصح          
40الصييييععععة 

K,
 232

Th,
 226

Ra   بػاععععجي(nGy/h) اععععت عيظععععات تخثععععة مجيظععععة الطػصععععل مععععغ خععععل  اسععععا جام العلقععععة الااليععععة:                    
(Orgun et al., 2007) 

  (6    )Dr(nGy/h) = 0.462 ARa + 0.604 ATh + 0.0417 Ak        

                                    The External Hazard Index (Hex)مؤشخ ال صػري ال ارجت    -3

 الاخاكيعععدمعععغ أجعععل اسعععاي ىعععحا الطؤشعععخ با عاطعععاد عمعععى ةعععيع  (Hayumbu et al.,1995): تعععع اسعععا جام العلقعععة الااليعععة       
 ا شعا ية لمظػيجات الطشعة الطحكػري سابةًا 
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(3  )                                  

                                        The Internal Hazard Index (Hin)مؤشخ ال صػري الجاخمت     -4

 :ىحا الطؤشخ  طكغ اسا جامو لطعخاة مةجار الاعخض الجاخمت للشععاع بسعي  وجعػد غعاز العخادون ووليجاتعو ويحسع  معغ العلقعة الااليعة        
Al-Badri and Arar, 2014)) 

(0)                                      Hin             
                                                               Gamma Index (Iˠ)مؤشخ خصػري كاما  -5

ىحا الطؤشخ  سا جم لطعخاة مةجار خصػري أشعة كاما الظات ة عغ الظػيجات الطشعة الصيييية ويطكغ اساي ىحا الطؤشخ مغ خل  العلقة        
 Radenkovic et al., 2009الاالية 

    (1)                                         Iɣ       

 كعػن ىظعاك خصعػري معغ جعخاء  لكعيلتديعج ععغ مةعجار الػااعج  أ عمطا أن مؤشخات ال صعػري ال عارجت والعجاخمت ومؤشعخ خصعػري أشععة كامعا   ع  
 ا شعاع. 

 النتائج والمناقذة
Raا شععععععععععععععععععا ية  اخاكيعععععععععععععععععدتعععععععععععععععععع اسعععععععععععععععععاي ةيطعععععععععععععععععة ال

Thو  662
K وكعععععععععععععععععحلظ 636

                                 وقعععععععععععععععععج وجعععععععععععععععععج أنيعععععععععععععععععا تاعععععععععععععععععخاوح بعععععععععععععععععيغ   01
(6.2±0.10-26.51±0.44)Bq/kg (0.18±11.06) اػسعع  ةيطاععووثط Bq/kg  (2.77±40.78-0.82±11.33)وثععيغ Bq/kg اػسعع وثط 

(24.82±1.75) Bq/kg (7.85±482.45-1.53±82.88)  وثيغ Bq/kg (3.93±228.83) س اػ وثط Bq/kg .عمى الاػالت 

  .( يػضح ةيطة مؤشخات ال صػري الطحسػثة لامظ الطظاشب0ال جو  )و ومغ ثع تع اساي مؤشخات ال صػري تمعًا ليحه الميعت       
 يهضح قيم مؤشرات الخظهرة المحدهبة في هذه الدراسة :9 جدولال

sample No. Sample ID Raeq (Bq/Kg) Dr(nGy/h) Iɣ Hex Hin

1 S1 59.5 28.8 0.457 0.16 0.191

2 S2 62.72 28.12 0.45 0.169 0.203

3 S3 67.58 31.96 0.51 0.183 0.215

4 S4 50.7 24.02 0.383 0.136 0.159

5 S5 90.67 40.5 0.646 0.244 0.3

6 S6 61.02 28.32 0.454 0.164 0.189

7 S7 58.56 26.85 0.425 0.158 0.195

8 S8 59.01 26.39 0.425 0.159 0.184

9 S9 64.23 29.82 0.47 0.173 0.126

10 S10 51.81 24.67 0.393 0.139 0.163

11 S11 79.01 36.79 0.593 0.213 0.233

12 S12 62.68 28.99 0.467 0.169 0.186

13 S13 51.58 23.83 0.383 0.14 0.159

14 S14 45.62 20.86 0.33 0.123 0.155

15 S15 62.53 30.52 0.487 0.168 0.19

16 S16 36.89 17.5 0.278 0.099 0.118

17 S17 56.28 25.42 0.408 0.151 0.177

18 S18 44.9 20.59 0.326 0.121 0.154

19 S19 40.78 18.79 0.3 0.11 0.13

20 S20 49.1 23.6 0.376 0.132 0.155

21 S21 104.61 48.05 0.766 0.282 0.341

22 S22 60.95 27.62 0.446 0.164 0.183

23 S23 72.45 33.57 0.541 0.195 0.217

24 S24 83.33 39.93 0.642 0.225 0.245

25 S25 62.24 30.12 0.483 0.168 0.184

26 S26 62.15 27.45 0.441 0.167 0.198

27 S27 53.52 24.45 0.535 0.144 0.174

28 S28 71.99 31.88 0.513 0.194 0.225

29 S29 69.4 32.85 0.526 0.187 0.213

30 S30 90.8 41.66 0.657 0.245 0.316

31 S31 65.79 31.09 0.494 0.177 0.213

32 S32 77.28 34.73 0.555 0.208 0.253

33 S33 58.17 26.82 0.431 0.157 0.178

34 S34 44.1 19.75 0.317 0.119 0.138

35 S35 61.18 27.98 0.45 0.165 0.189

36 S36 67.42 31.8 0.51 0.182 0.204

37 S37 59.45 27.46 0.44 0.16 0.183

38 S38 91.38 42.33 0.678 0.246 0.286

39 S39 66.77 30.46 0.488 0.18 0.209

40 S40 77.36 35.26 0.565 0.208 0.244

41 S41 78.43 36.16 0.58 0.211 0.242

42 S42 60.84 27.29 0.436 0.164 0.199

Average 69.982 32.214 0.522 0.188 0.219

S.D. 13.883 6.537 0.099 0.037 0.048

Min 36.89 17.5 0.278 0.099 0.118

Max 104.61 48.05 0.766 0.282 0.341
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 (5الذكل )                                             (      4الذكل )                    

 

     
 (7الذكل )(                                                 6الذكل )                     

 
 (8الذكل )

 تهضح تغير قيم مؤشرات الخظهرة مع مهاقع العينات المنتخبة للدراسة: 8- 4 األشكال
 

40لكععل مععغ  الطسععاىطة الظسععييةجار وقععج تععع اسععاي مةعع
K , 

232
Th , 

226
Ra بػاععجي  مععغ ال خعععة الططاصععة الكميععة(nGy/h) و     

 ( يػضح تمظ الميع .6 ال جو  )
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Raلكل من المداهمة الندبية يهضح  :0الجدول 
Thو  006

Kو 030
42
                                    من الجرعة الممترة الكلية 

                                                                                     

    Sample                                                    Absorbed Dose Rates (nGy/h) 

ID Ra-226 Th-232 K-40

S22 3.26172 17.58672 7.254549

S23 3.65442 18.33813 12.08049

S24 3.57588 16.69248 20.118165

S25 2.8644 11.25252 16.319295

S26 5.18364 19.34415 3.456096

S27 5.04042 13.36392 6.415128

S28 5.36844 22.51125 4.621611

S29 4.39824 14.47551 14.371071

S30 12.24762 19.69812 10.254447

S31 6.16308 12.66219 12.61842

S32 7.68768 21.10779 6.521046

S33 3.6498 14.77359 8.803704

S34 3.31254 12.97269 3.81972

S35 4.10256 16.17705 8.151516

S36 3.8346 14.77359 13.596702

S37 3.97782 14.76738 9.113118

S38 6.7914 21.80952 14.330205

S39 5.06352 17.59293 8.282037

S40 6.04296 20.38743 9.390423

S41 5.2668 19.69812 11.738133

S42 5.9598 16.88499 4.907256

    Sample                   Asorbed Dose rates (nGy/h)

ID Ra-226 Th-232 K-40

S1 5.2899 9.14112 14.623773

S2 5.90898 17.58672 5.110752

S3 5.49318 14.07186 12.781467

S4 3.78378 10.11609 10.401231

S5 9.58188 25.32438 6.292947

S6 4.23192 14.54382 9.944616

S7 6.41718 14.04702 6.67617

S8 4.25964 17.58672 5.029437

S9 8.65326 12.66219 8.852493

S10 3.97782 9.84906 11.11722

S11 3.45114 19.69812 14.183421

S12 2.9568 16.17705 10.303236

S13 3.37722 13.36392 7.458462

S14 5.48856 10.55079 5.119092

S15 3.696 9.84906 17.250039

S16 3.20628 7.03593 7.450539

S17 4.46754 15.47532 5.901384

S18 5.59944 10.05399 5.21667

S19 3.45576 9.84906 5.755017

S20 3.89004 8.43939 11.510034

S21 10.03002 25.06356 13.64424 

 
يهضــح المدــاهمة الندـبية بالندــبة للجرعــة الممترـة الكليــة الناتجــة عـن ومــهد النهيــدات المذـعة الظبي يــة لكــل مــن : 9الذـكل 

Ra
Thو  006

Kو 030
 في التربة 42

  
اععت تمععظ الطظععاشب  لععضرضية نععات  عععغ ا خالاععات الفيدياتيععة والكيطياتيععة وال يػلػجيععة اخاكيععد ا شعععا الان الامععايغ اععت ةععيع        

(Unscear, 2000)ا شععا ية لمظػيعجات الطشععة  ماػس  الاخاكيعد . اةج أضيخت الظاات  أنRa
Thو 662

 ماػسع كانعت أقعل معغ  636
Kارتفاعًا ات ةيطة اليػتاسيػم   (S24)الميع الطحجدي عالطيًا  يطا أضيخت مظصةة وااجي 

ععغ الميطعة الطحعجدي عالطيعًا ت وكطعا  طيعخ  01
 Bq/kg(104.61)وثعيغ  (S16)اعت العيظعة  Bq/kg(36.89)لعيظات الاخثة الطجروسة تخاواعت بعيغ  Req( بأن ةيطة 0ال جو  )ات 

اةععج تخاواععت مععابيغ  Drعععة الططاصععة ت أمععا نسععمة ال خ (0وكطععا مػضععح بالشععكل ) Bq/kg(69.98) اػسعع وثط (S21)اععت العيظععة رقععع 



 ......................الطظاشب الط ااري الاخثة لمعسات عيظات  اإلشعاعتةييع م اشخ 
 

 

89 

(17.5)nGy/h  اععت العيظععة(S16)  (48.05)وثععيغnGy/h  اععت العيظععة(S21) ان (1وكطععا مػضععح بالشععكل ) (32.21) اػسعع وثط .
وثعععيغ  (S16)( اعععت العيظعععة 11004مؤشعععخ ال صعععػري العععجاخمت كعععان أقعععل معععغ المعععيع الطسعععطػاة دوليعععًا أ ضعععًا وقعععج تخاواعععت ةيطاعععو بعععيغ )

أمععا ةيطععة مؤشععخ ال صععػري ال ععارجت ل طيععق العيظععات ( .2وكطععا ميععيغ اععت الشععكل ) (19116) اػسعع وثط (S21)لعيظععة ( اععت ا0.341)
( اعت 11646وثعيغ ) (S16)( اعت العيظعة 0.099الطجروسة اةج كانت أقل مغ الطعج  الطسطػح بو دوليًا ايث تخاوات ةيطاو ما بعيغ )

( اععت العيظععة 11634( ت أمععا مؤشععخ خصععػري كامععا اةععج تخاواععت ةيطاععو بععيغ )3) بالشععكل( وكطععا ميععيغ 11044) اػسعع وثط (S21)العيظععة 
(S16) ( اعععت العيظعععة 11322وثعععيغ )(S21) الميطعععة ماػسععع  أقعععل معععغ  توىععع ( يػضعععح تمعععظ المعععيع ت4والشعععكل ) (0.522) اػسععع وثط

40الطػصى بيا دوليًا وقج تع اساي ةيطة الطساىطة الظسيية لمظػيجات الطشعة 
K , 

232
Th, 

226
Ra ت نسعمة ال خععة الططاصعة الكميعة ا

 يييغ مساىطة الظػيجات الطشعة الطحكػري ات الظسمة الكمية لم خععة الططاصعة. (5الشكل )و  (ت6ال جو  ات )وىت مػضحة  ات اليػاء
 لععخا توقج تع مةارنة الظاات  الطحسػثة لطؤشخات ال صػري ات دراساظا الحالية مق ةيع مؤشخات ال صػري لمعس الطجن داخعل وخعارج ا

( يييغ ةيع مؤشخات ال صػري لمعس الطجن والطظاشب الطجروسة ايث ياييغ مظعو ان بععس مؤشعخات ال صعػري الطحسعػثة 3 ال جو ) و
 .UNSCEARقيل بيا مغ  الطػصتات بعس الجراسات كان قج ت اوز الطعج ت 

 

 سات لبعض المدن المحلية والعالميةيبين مقارنة بين مؤشرات الخظهرة في دراستنا الحالية مع قيم الدرا :3 الجدول
Country Raeq (Bq/kg) Dr(nGy/h) Iɣ Hin Hex References

Hebron Palestine 61.2 27.4 0.43 0.3 0.17 Thabayneh et al., 2016

Mali 147.67 66.49 0.52 0.4 Traore et al., 2019

Ras Tanura Refinery (Saudi Arabia) 62.1 29.3 0.453 235 0.156 Al Shahri & El-Taher, 2019

Egyption environmental matrices (Toshki soil) 150.05 68.85 0.41 El-Taher&Uosif,2006

Egyption environmental matrices (Iron ore ) 165.81 71.96 0.43 El-Taher&Uosif,2006

Thi-Qar (Iraq) 85.09 39.9 0.63 0.31 0.23 Najam et al., 2016

Balad city (Iraq) 33.241 17.558 0.091 0.0897 Assie et al., 2016

Ur city (Iraq) 75.232 34.498 0.542 0.27 0.203 Najam et al., 2017

Erbil (Iraq) 127.5 56.95 0.9 0.91 0.34 Samad et al., 2017

Present Study 69.98 32.21 0.522 0.219 0.188

Worldwide Average 370 55 1 1 1 UNSCEAR 2000 
 

 االســــتنتــاج
ةيطة ماػس  عيظة مظا مة مغ م اما مظاشب الطػصل وقج أضيخت الظاات  بأن  يغوأرثع يغتع اساي مؤشخات ال صػري  ثظ       
Raeq   ةيطة  ماػس الميطة الطحجدي دوليًا وكحلظ اةج كان  ماػس كانت أقل مغDr ة الطحجدي والطسطػح بيا الميط ماػس  أقل مغ
ضطغ الطعج ت الطسطػاة دوليًا   Hin , Hex ال صػري ال ارجت والجاخمت ةج أضيخت ناات  اساي مؤشخاتا الى الظ إضااة تدولياً 

أ ضًا  ػوى لع يا اوز الػااج الطحسػثة لامظ الطظاشب (Iˠ)ةيطة مؤشخ خصػري كاما  ماػس ايث أنيا لع تا اوز الػااج  وكحلظ كان 
 أقل مغ الطعج ت الطسطػح بيا دوليًا . 

ناي ة لحلظ  طكغ ا ساظااج بأن جطيق الطظاشب الطجروسة ات مجيظة الطػصل امظة تطامًا بالظسمة لمساكظيغ أو العامميغ اييات       
لطظاشب أدنى مغ ات تمظ الطظاشب ايث كانت جطيق مؤشخات ال صػري الطحسػثة لامظ ا لإلشعاعو  يػجج أي خصػري جخاء الاعخض 

 . (UNSCEAR, 2000) عالطياً بيا  الطػصتالطساػيات ا شعا ية 
 شكر وتقدير

  ىحا المحث. إتطامكل مغ ساىع ات  الطػصل والىنػد أن ناةجم بالشكخ وا ماظان الى قسع الفيدياء ات كمية العمػم ات جامعة  
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ABSTRACT 

         Naturally radionuclides that present in soil such as 
226

Ra,
232

Th and 
40

K contribute in large 

amount of radiation that population exposed in these areas, the assessment of radiation levels is very 

important to evaluate radiological hazards  due to exposure radiation  and comparing these results 

with the recommended world average values.                                                                                                              

         In this study we measure the levels of natural radioactivity of some areas from Mosul city, 

north of Iraq. We used gamma-spectroscopy NaI(Tl) detector and estimated the activity 

concentration levels of natural radionuclides in soil. Results show that the concentration of 

radionuclides of 
226

Ra, 
232

Th and 
40

K was ranged from (6.2±0.10-26.51±0.44) Bq/kg with mean 

value 11.06±0.18 Bq/kg for 
226

Ra and between (11.33±0.82- 40.78±2.77) Bq/kg with mean value 

24.82±1.75 Bq/kg for 
232

Th, While the concentration radio-isotope of 
40

K was (82.88±1.53-

482.42±7.85)Bq/kg with mean value 228.83±3.93 Bq/kg.                                                                                    

         Radiological hazard Indices were determined according to the activity concentration for these 

radionuclides in the areas under study of Mosul city, the results show that the values of Radium 

equivalent Req were ranged between (36.89-104.61) Bq/kg with mean 69.98 Bq/kg which is less 

than the recommended world values that mustn`t exceed 370 Bq/kg. While the values of absorbed 

dose Dr were ranged between (17.5-48.05) nGy/h with mean 32.21 nGy/h which also less that the 

recommended world values that equal 60 nGy/h, where the external and internal radiological 

indices were ranged between 0.099-0.282 with mean value 0.188 for Hex and between (0.118-0.341) 

with mean 0.219 for Hin ,where these mean values are within the world mean values (not exceed 

from one) and finally the results show  that the magnitude of gamma index (Iɣ) ranged between 

(0.278-0.766) with mean value 0.522 and  also these values are less than the world average                  

(not exceed from one).from this study we can concluded that there is no radiological hazard due to 

the direct and continuous exposure of radiation on human and organisms that lives in Mosul city.                                                                                                                             

  
Keywords: Radiological Hazards, Absorbed dose, Soil Samples, Mosul city.                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


