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قواعد النشر في المجلة
مثلام يرحب العميد ابو الفضل (عليه السالم) بزائريه من أطياف اإلنسانية ،ت َُرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل
وفق الرشوط االتية:

 .1ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.
 .2أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

 .3أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث ،واسم الباحث او الباحثني ،وجهة العمل ،ورقم اهلاتف باللغتني
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك.

ويف حالة كون البحث باللغة العربية تايت بعد الفقرات اعاله اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
االنكليزية ،ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث ،أما اذا كان البحث

باللغة االنكليزية فتكون بعد فقرات العنوان واالسامء والعناوين اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
العربية ايض ًا ،ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.

 .4ترسل البحوث اىل املجلة الكرتوني ًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة  albahir.alkafeel.netاو albahir@alameedcenter.iq
ِع َرب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث (الباحثني) بصيغة مستند . Word
 .5اعداد الصفحة ( 2سم للجهات االربع للصفحة).
 .6يكون نوع اخلط  Time new romanللغة االنكليزية و  Simplified Arabicللغة العربية ،وحجم اخلط لعنوان
البحث الرئيس (16غامق ) اما العناوين الثانوية (14غامق) ومادة البحث (.)14

 .7نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص (بال) قبل النص  )0(:بعد النص ( )0تباعد االسطر (مفرد ) قبل النص ( )0بعد النص(.)0
 .8عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .

 .9عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني ،وبعده وحدة القياس بدون اقواس مث ً
ال  )10( cmأو ( )10سم.

 .10تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث ،حسب التسلسل
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة ( Modern Language Association (MLAكام يف املثال التايل-:

اسم املؤلف /املؤلفون ،اسم املجلة رقم املجلد ،الصفحات من-اىل( ،السنة).

وللغة االنكليزية تكون نفس الصيغة اعاله بمجرد البدأ من اليسار .اما يف متن البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة ال

 Superscriptوانام يكتب بنفس نمط الكتابة بالشكل ]رقم املصدر[ ويف حالة كتابة اكثر من رقم بحث يف هناية الفقرة

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها [رقم املصدر  ,رقم املصدر].
 .11اسم الشكل يكتب حتته متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل-:
اسمه أو توضيح حمتواه (:رقم الشكل) Fig.

شكل (رقم الشكل) :اسمه او توضيح حمتواه
اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت-:

اسمه أو توضيح حمتواه( :رقم اجلدول) Table

جدول (رقم اجلدول) :اسمه أو توضيح حمتواه

 .12تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل
 scanيف االشكال البيانية.

 .13تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.

 .14اينام وردت كلمة  Figureيف متن البحث تكتب بالشكل  .Figوبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة table
بحرف  Tكبري اينام وردت ايض َا.
 .15التتجاوز عدد الصفحات ( )25صفحة.

 .16تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج Math Type

تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار وخيضع ترتيب
 .17تعرب األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ّ
البحوث املنشورة ملوجبات فنية.

 .18ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالح ّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت-:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم بحثه خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من تاريخ التس ّلم .
ب -يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت -خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .

ث -البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها ،تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات
املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة هنائية خالل مدة أقصاها (أربعة أسابيع) من تاريخ إرسال التعديالت.
ج -يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح -يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .

 .19يراعى يف أسبقية النرش :

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب -تاريخ استالم البحث.

ت -تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته.

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.

 .20عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني

 .21ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.

L
كلمة العدد
رب ارشح يل صدري ،ويرس يل امري ،واحلل عقدة من لساين يفقهوا

قويل واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم عىل حممد وال حممد الطيبني
الطاهرين.

هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة ،وقد تضمن جمموعة

من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية ،ونامل منها ان تسد
ثغرة علمية يرقبها املتخصصون ،وتؤرش ظاهرة علمية تستحق العناية
يتأملها الباحثون .وقد حرصنا عىل تنوع املوضوعات بتنوع البحوث
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة ،التي باتت اليوم

وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى  -وقد قطعت شوطا البأس به

 اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباطبدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.

ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم

اصداراتنا -يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع اىل قسم

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة -عىل السعي احلثيث

والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف

ربوع عراقنا واالمة امال بخلق جيل جديد من البحث يواكب تطورات
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق

وخارجه.

واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.

عمر حمد شهاب  *،تغريد هاشم النور
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 وﻓﺎء ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻜﺐ، ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ ﻋﺴﻜﻮري،ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ ﺣﺴﻦ

(90Sr, 60Co) ﺗوﻫﻴﻦ إﺷعﺎعﺎت كﺎﻣﺎ المنﺒعﺜة ﻣﻦ ﻧواﺗﺞ اﻻﻧشﻄﺎر
PWR  المﺤﺘرق داﺧﻞ ﻣﻔﺎعﻞUO2 ﻣﻦ وقود
 وﻓﺎء ﺳﺎﱂ ﺻﻜﺐ، ﻧﺠﻢ ﻋﺒﺪ ﻋﺴﻜﻮري،ﻋﲇ ﺧﻠﻒ ﺣﺴﻦ
 اﻟﻌﺮاق،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت،ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
2015 / 9 / 11 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

2016 / 6 / 9 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﴩ

Abﬆract
In this paper, a computer study by a program written in a language )MATLAB( to study
attenuation of gamma- raysproduced by nuclear ﬁssion process that occurs ceramic fuelUO2 inside
the burning power plants burning inside power plants that light water, where it was noted that the
amount of radiation attenuation emitted from radioactive isotopes less when increasing the thickness
of the material used as a shield and visor, as well as at least increase linear attenuation coefﬁcient of
the material,)Any the intensity of radiationbe less in the lead of concrete and therefore less of water(.

Keywords
Attenuation of gamma, Ceramic fuelUO2, Linear attenuation coefﬁcient.
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اﳋﻼﺻﺔ

تم يف هذا البحث أجراء دراسة حاسوبية بواسطة برنامج كتب بلغة املاتالب لدراسة توهني إشعاعات كاما الناﲡة

من عملية االنشطار النووي التي حتدث للوقود السرياميكيUO2املحرتق داخل حمطات القدرة التي تعمل باملاء

اخليف حيث لوحﻆ أن كمية توهني االشعة املنبعثة من النظائر املشعة تقل عند زيادة سمك املادة املستعملة كدرع

واقي وكذلك تقل عند زيادة معامل التوهني اخلطي للامدة ( اي ان شدة االشعة تكون اقل يف الرصاص من الكونكريت

وبالتايل اقل من املاء)

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

توهني إشعاع اتكاما ،الوقودالسرياميكي ،UO2معامل التوهني اخلطي.
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 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ Introduction

املحاط بالدرع الواقي shieldالكونكريتي ملنع ترسب املواد

ان عملية االنشطار النووي التي حتدث للوقود املشعة ] [5ان اغلب نواتج االنشطار االساسية التي تكون

السرياميكي UO2داخل مفاعل املاء املضغوط تولد نواتج غنية بالنيوترونات ستبقى غري مستقرة وسوف تضمحل اىل
مشعة ترتاوح أنصافأعامرها من أجزاء من الثانية إىل عدة حالة اكثر استقرار ًا من خالل اشعاع بيتا ] [6بعد اكتشاف

سنني منها  90Srالذي عمر النصف له ( )28.8سنة .اما عملية االنشطار النووي عام ( )1939استمرت دراسته
،60Coالذي عمر النصف له ( )5.3سنة فينتج من تفاعل بصورة مفصلة وتم وضع النظريات العلمية لتفسريه استناد ًا
النيوترونات مع مواد املفاعل املحتوية عىل هذا العنﴫ لتطوير تركيب النواة اذ قام الباحث ” [7]“Tsurutaبدراسة

مثل اعمدة السيطرة.اكتشف النيوترون عام ( )1932من نسبة فعالية كاما من نواتج االنشطار من  235Uو .239Puكام

قبل العاﱂ  Chadwickعندما قذف الربيليوم بجسيامت قام الباحث ” “Championوجمموعته] [8بقياس طيف
الفا كالتفاعل )C

12

6

) .(49Be (α,nكام يمكن أن يتولد اشعاع كاما اسفل وعاء مفاعل املاء املضغوط عند قدرة

النيوترون من تفاعالت االندماج النووي  .)900( MW nuclear fu-كذلك استخدم الباحث املعموري طريقة

sionأو نتيجة االنشطارات التلقائية  spontaneous fis-املسح االشعاعي إلشعاعات كاما لدراسة نواتج االنشطار
 [1] sionالتي تنقسم فيها النواة إىل جزأين متامثيل الكتلة إذ يف عمود الوقود النووي السرياميكي ( .[9] )UO2كام
ُالحﻆ العاملان ( )Hahn and Strassmanانه عند قذف قام الباحث ”  “Sandersonوجمموعته بقياسات ﲡريبية

اليورانيوم بالنيوترونات ينشطرإىل شظيتني مع حترر قدر كبري وحماكاة حاسوبية لطيف أشعة كاما من نواتج االنشطار

من الطاقة وانبعاث النيوترونات واشعة كاما ].[2تتم عملية ].[10
االنشطار النووي داخل وعاء خاص يدعى باملفاعل النووي

 nuclear reactorوتنقسم املفاعالت النووية اىل نوعني

مفاعالت االندماج التي تعتمد عىل اندماج النوى اخلفيفة

 .2اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي Theoretical part

العديد من التفاعالت النووية ،االنحالالت املشعة

ومفاعالت النشطار التي تعتمد عىل انشطار  235Uاملوجود وتفاعالت اجلسيامت تؤدي اىل انبعاث اشعة كاما وهي

بالوقود النووي الطبيعي ] [3اذ يعد وقود UO2الذي ﳛتوي موجات كهرومغناطيسية او فوتونات ذات طاقة عالية
ال من انواع الوقود السرياميكي الذي ترتاوح طاقتها ( من  keVاىل  ) MeVوأطواهلا املوجية
عىل  235Uاملخصب قلي ً
يستخدم يف مفاعل املاء املضغوط ( Pressur- )PWRقصرية جدا من [11])10-13-10-11( mاذ ان اشعة كاما

( ized Water Reactorوهو مفاعل حراري يستعمل املنبعثة من االنشطار احلراري لـ  235Uتنقسم اىل جمموعتني،

املاء اخلفيف كمربد ومهدئ  [4] )Moderatorويتكون فورية  promptاذا انبعثت خالل فرتة زمنية قدرها اقل

من قلب املفاعل reactor coreالذي ﳛتوي عىل الوقود من( )0.1وبمعدل طاقة (MeV)1ومتأخرة delayedاذا
واملهدئات ويمثل اجلزء املركزي واملربدات التي تعمل عىل انبعثت خالل مدة زمنية اكرب من ( )0.1من انحالل شظايا

سحب احلرارة من املفاعل وكذلك من قضبان التحكم وتقع االنشطار الطويلة العمر] .[12فاذا مرت اشعة كاما خالل

مجيعها داخل وعاء الضغط pressure vesselالفوالذي املادة فأن كل فوتون يف االشعة سوف يكون امامه اما اال
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يتفاعل عىل االطالق او انه سوف يتم حذفه كليا من احلزمة

وبام ان التوهني يتم بثالث تأثريات منفصلة فأننا يمكن

بواسطة االمتصاص او االستطارة وهذا يؤدي اىل تضعيف ان نكتب ][13

او توهني ( )Attenuationاﳼ بزيادة سمك الوسط

املمتص بواسطة ثالث عمليات رئيسية هي ( تأثري كومبتن

()4

إذ ان كل معامل توهني جزئي يتناسب طردي ًا مع احتامل

والتأثري الكهروضوئي وانتاج الزوج ) ] .[13اذ يتم التوهني حدوث ذلك التأثري اجلزئي وكذلك مع عدد الذرات
عىل وفق االيت:

املوجودة يف وحدة حجوم الوسط املمتص ،اما معامل

اذا فرضنا يمثل كمية االشعة لكل وحدة زمن قد االمتصاص الكتيل mass absorption coeﬃcient

سقطت بصورة عمودية عىل وسط ﳑتص سمكه  xفأن فيعرف بالكمية ( )μ/ρإذ متثل  ρمتثل كثافة الوسط.
التغري احلاصل يف شدة االشعة  dIخالل وسط سمكه dx

يمكن كتابته وفق املعادلة االتية ]-:[14
()1

 .3اﳊﺴﺎﺑﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
Calculations and Results

يمكن توهني شدة اشعة كاما املنبعثة من نواتج االنشطار

حيــث ان  μيســمى بمعامــل التوهني اخلطــي  coeﬃ-بعد اســتخراج منظومات وقود  UO2املحــرتق من املفاعل

 ،cient linear attenuationاالشــارة الســالبة تشري اىل ووضعهــا يف بﺌــر اخلــزن املوضــح يف الشــكل ( )1الــذي
ان شدة االشعة تتناقص مع زيادة السمك
السمكx
يتكــون من حواجز ﳐتلفة من املــاء ذا معاماللتوهنيcm-2
()2

) ،(2.4×10 -2الكونكريــت  (0.209) cm-2والرصاص

وبأجراء التكامل للمعادلة ( )2وبوضع عند سمك و (1.6) cm-2 I°باستعامل املعادلة ( )3كام موضح يف االشكال
عند سمك  xنحصل عىل ()3
البيانية ( )7-2عىل التايل.

اﻟﺸﻜﻞ ) :(1ﻣﺴﺘﻮدع ﺧﺰن ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت وﻗﻮد UO2
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 .4اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ Discussion

الدائم ومنها اىل معامل معاجلة الوقود حيث تفصل نواتج

االشكال البيانية ( )7-2توضح توهني شدة اشعة االنشطار عن الوقود املتبقي فيها.

كاما خالل حواجز ﳐتلفة فمقدار التوهني يعتمد عىل نوع

الدرع الواقي وعىل سمكه وعىل طاقة الفوتون اذ تعد املواد
اهليدروجينية كاملاء والكونكريت والرصاص دروع واقية

 .5اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت Conclusions

تزداد شدة اشعة كاما املنبعثة من نواتج االنشطار املشعة

فعالة والغرض من استخدام املواد اهليدروجينية هو لتبطﺌة عند زيادة الفيﺾ النيوتروين ،إذ كلام زاد الفيﺾ النيوتروين

النيوترونات خالل مسافة قصرية من مصدرها ومن ثم يزداد انتاج النظائر الباعثة الشعة كاما .تتناسب شدة اشعة
امتصاصها بعد ان تصبح طاقتها حرارية اذ كلام قل تدفق كاما طردي ًا مع سمك املادة .تقل شدة اشعة كاما عند زيادة
النيوترونات تقل كمية االشعاع الصادرة من النظائر املشعة .معامل التوهني للامدة املستخدمة كدرع واقي.

كذلك نالحﻆ من خالل االشكال ان شدة اشعة كاما تكون
اقل باستخدام حاجز الرصاص منه يف احلاجز الكونكريتي
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