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  النشاط اإلشعاعي الطبيعي في مدينة تدمر ومحيطها
 الفيزيائي محمد  الفيزيائي محمد     ا،ا،ــان رجان رجــــريـاض شويكـــاني، الفيزيائي غسريـاض شويكـــاني، الفيزيائي غس. . محـمد سعيد المصري دمحـمد سعيد المصري د. . دد

، هيئة ، هيئة ، قسم الوقاية و األمان، قسم الوقاية و األمانالحشري، الجيولوجي رشاد الحنت، الجيوفيزيائي موسى عيسىالحشري، الجيولوجي رشاد الحنت، الجيوفيزيائي موسى عيسى
  ، سورية، سورية60916091. . بب. . الطاقة الذرية السورية، صالطاقة الذرية السورية، ص

  

  مستخلص
  

اسات أشـعة   يجرى في العمل الحالي دراسة النشاط اإلشعاعي الطبيعي في مدينة تدمر ومحيطها، شملت الدراسة ق              

 تربـة، مـاء،    ( المواد المشعة الطبيعية في عينات بيئية مختلفة       مستوياتغاما وتراكيز غاز الرادون في المنازل و      

 بأن تراكيز غاز الرادون في هواء المنازل ومعدالت التعرض اإلشعاعي وتراكيز المـواد              أظهرت النتائج . )نبات

بينت أيضاً نتائج الدراسة الحالية أنه ال وجـود         و .المشعة الطبيعية في العينات البيئية كانت ضمن الحدود الطبيعية        

د أي ارتباط بين مستويات النشاط اإلشعاعي الطبيعي        ألي نشاط إشعاعي صنعي في المنطقة مع مالحظة عدم وجو         

والحاالت السرطانية المسجلة في الوقت الحاضر، ولهذا ربما تكون نسبة اإلصابات السرطانية المسجلة في المنطقة               

ناجمة عن أسباب غير إشعاعية يجدر التحري عنها، أو أنها تقع ضمن الحدود الطبيعية في سورية ما لـم تثبـت                     

  .ت الدقيقة عكس ذلكاإلحصاءا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ومحيطهاغاما، مدينة تدمرأشعة النشاط اإلشعاعي الطبيعي، غاز الرادون،  :يةالكلمات المفتاح
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Natural occurring radioactivity in Palmyra and its surrounding 

 
                   Al-Masri, M. S.; Shwekani, R.; Raja, G.; 
                         Hushari, M.; Al-Hent, R.; Issa, M. 

 
 
 
 
 

Abstract 
 

 
In this work, the natural radiation background has been carried out for Palmyra 

 
city and its surroundings area. The study has covered gamma radiation 

 
measurements, indoor radon gas concentration and radionuclides levels in 

 
environmental samples (soil, water, plat). The results showed that indoor radon 

 
gas concentrations and radiation exposure rates are within the background 

 
levels. Also, the results showed that there is no artificial radiation in the area 

 
and there is no correlation between the natural radiation levels and the 

 
reported cancer cases. Therefore, the reported cancer cases in this area may 

 
be due to non-radiation cases, which must be investigated, or they are within 

 
the natural levels in Syria unless accurate statistics proves the opposite. 

 
(author) 
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  :مقدمة
. توجد المواد المشعة الطبيعية على سطح األرض بتراكيز متفاوتة تختلف من منطقة إلى أخرى منذ أن تكونت األرض                 

تتركز هذه المواد بفعل بعض الصناعات غير النووية مثل صناعة األسمدة الفوسفاتية وصناعة النفط والغـاز                يمكن أن   

يسهم اإلشعاع الصادر عـن     . اة البشرية نها إلى مواقع تكثر فيها الحي     موطبعد أن تنقل من      إضافة إلى صناعة الكهرباء   

 الغماويفي خلفية اإلشعاع األرضي      موجودة في الصخور والتربة وكثير من مواد البناء       الهذه المواد المشعة الطبيعية     

 مـن   232–ثوريوم وال 238– واليورانيوم 40–عد البوتاسيوم يو. ]3،  2،  1 [خارجالالذي يتعرض له الجسم البشري من       

 وقد قـدرت لجنـة األمـم        .أهم العناصر الطبيعية التي تساهم في جزء كبير من الجرعة اإلشعاعية التي يتلقاها البشر             

سـنة  / ميلي سيفرت  2.4 متوسط الجرعة التي يتلقاها اإلنسان من المصادر الطبيعية بـ           [4]المتحدة للوقاية اإلشعاعية    

، حيث تبين أن بعض المناطق في       [5] من مكان إلى آخر تبعاً لكثير من العوامل          مع وجود اختالف كبير بقيمة الجرعة     

العالم تحتوي على نشاط إشعاعي طبيعي كبير نسبياً بالمقارنة مع مناطق أخرى وقد يصل إلى عشرة أضعاف المتوسط                  

التربـة  يوم والثوريوم في    اليورانكل من   تفكك  من وجود و  الغاز المشع الطبيعي    هذا وينشأ غاز الرادون     . [6]العالمي  

عرض الجسم  طبيعي ي إشعاعي  مصدر  أكبر  الذي يشارك مع نواتج تفككه المصدرة ألشعة ألفا في تكوين           ومواد البناء،   و

 في الجرعة اإلشعاعية للرئة مهملـة       ة غاز الرادون  مشاركوتكون   .البشري داخليا بطريق التنفس أو الجهاز الهضمي      

إلى جرعة تزيد بــ      رسب في مختلف أجزاء الجهاز التنفسي مصدرة جسيمات ألفا مؤدية         منتجات تفككه التي تت   بقياسا  

  .[7,6] نفسه ما يسببه الرادون لى مرة ع100

  

  :الهدف من الدراسة .1
تقع مدينة تدمر في المنطقة الشرقية من سورية وعلى أطراف البادية السورية، وهي في منطقة قليلة األمطار و 

تعد اآلبار الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب والري . وجد فيها واحة من النخيل والزيتونالمحاصيل الزراعية، وي

 ألف نسمة، تنتشر مساكنهم على رقعة كبيرة من 60يبلغ عدد سكان مدينة تدمر حوالي . ومياهها كبريتية بشكل عام

معظم األبنية (توجد هناك أية أبنية مرتفعة األرض، أما نمط البناء األكثر انتشاراً في المنطقة فهو من االسمنت وال 

، ولقد دلت بعض البيانات اإلحصائية المسجلة في الجهات ذات العالقة وجود إصابات سرطانية أثارت )طابق أو اثنان

  . اهتمام السكان المحليين والمسئولين في المنطقة حيث عزيت هذه الحاالت إلى وجود نشاط إشعاعي مرتفع في المنطقة
  

داخل وخارج المنازل في مدينة ا هدفت الدراسة الحالية إلى تعيين مستويات النشاط اإلشعاعي الطبيعي والصنعي ولهذ

  .ةلخلفية الطبيعيإشعاعية لوضع خارطة تدمر ومحيطها بما في ذلك تعيين تراكيز غاز الرادون بهدف 
  

  الطرائق والقياسات  .2
  :المسح اإلشعاعي الغماوي للمدينة وأطرافها .1. 2

كشف وتحديد مستوى النشاط اإلشعاعي الكلي في الجزء العلوي ل طريقة المسح اإلشعاعي بمطيافية أشعة غاما دمتستخ

تقدير الجرعات اإلشعاعية التي تتعرض لها ويمكن أيضاً استخدام نتائج هذه المسوحات في . من سطح األرض
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لتوزع النشاط اإلشعاعي الناجم عن مثلة  وضع خريطة مإضافة إلى، الذي جرى مسحهالكائنات الحية في اإلقليم 

  .لخلفية الطبيعيةا
  

، والمؤلف من  المسح اإلشعاعي المحمول بالعربةنظام باستخدام وأطرافهاتدمر  مسح مدينةجرى في الدراسة الحالية 

شعة مركب على الجزء الخلفي من السيارة وبشكل بارز لتخفيف تأثير جسم السيارة على تخامد أ NaIمن نوع كاشف 

يعتمد النظام على قياس أشعة غاما اآلتية من منابع . ، إضافة إلى وحدة التسجيل اآللي متعدد القنواتغاما، ومحلل

 مليون 2.77 إلى 0.15 في المجال الطاقي من يتصاعد عنهاطبيعية كاألشعة الكونية والعناصر المشعة األرضية وما 

في  شوارع سا / كم30-15عربة المسح بسرعة تتراوح بين حريك بت قياسات المسح اإلشعاعي أجريت .الكترون فولط

العالمي المواقع استخدم نظام تحديد وهنا . كافة الجهاتب  المدينةأطرافوفي  شبكة خطوط المسحالمدينة التي شكلت 

)(GPS  إشعاعي للمدينةإلنشاء مخططمصور مدينة تدمر لتحديد إحداثيات نقاط القياس وأسقطت النتائج على .   
  

  : الرادون غازقياسات .2. 2

القياسات طويلـة   على  تعتمد   والتي    لقياس تركيز غاز الرادون في المنازل      الطريقة التكاملّية استخدمت في الدراسة الحالية     

 فـي المنـازل     الـرادون غاز  تركيز  متوسط  تحديد  عالية في     باستخدام كواشف األثر النووي وهي طريقة ذات دقة        األمد

-CRالبالستيكي من نوع    توضع قطعة من الكاشف     : تتلخص الطريقة باآلتي  . الرادونغاز  ي قياسات   استخداماً ف واألكثر  

 .لمدة محددة  فيه و   غاز الرادون  المراد تحديد متوسط تركيز   مكان  الوتوضع العلبة في    )) 1(الشكل  (بالستيكية  في علبة    39

لة عليها والناتجة عن وجود غاز الرادون ونـواتج         تجمع الكواشف بعد تعريضها وتعالج إلظهار آثار جسيمات ألفا المسج         

  .[8] يمكن ربط عدد اآلثار المسّجلة على الكاشف بوسطي تركيز الرادون في هذا المكانتفككه، وبمعايرة مناسبة 
  

 فيهاتدمر بما معظم مناطق مدينة بحيث شملت  ، الرادون في المنازل غاز كاشف لقياس تركيز100 جرى توزيع قرابة

، ولقد جرى التركيز على منازل األشخاص المسجلة لديهم حاالت سرطانية في مشفى تدمر، فجرى البيارات منطقة

 من دت كل حجرة رادون بمقياس جرعةزّو. آخر لقاطنين سالمين منزالً 50كما اختير عليها و كاشف 50توزيع 

ضمن  ألشعة غاماالكلي لتعرض ، من أجل تقدير ا)1(كما هو موضح في الشكل ) TLD(مقاييس التألق الحراري 

  . والناجم عن المواد المشعة الموجودة في مواد البناء واألشعة الكونية واإلشعاع األرضيالمنازل
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  .TLD  وCR-39مزودة بـ  الرادون  غازحجيرة قياس) 1(الشكل 

  

  :والمحاصيلقياس تراكيز النكليدات المشعة في عينات التربة  .3. 2

كن أن تساهم التربة، كما ذكر سابقاً بشكل كبير في الجرعة اإلشعاعية لعموم الناس فيما لو احتوت هذه التربة على نشاط يم

أو عن طريق اندخال التربة إلى /ويكون ذلك بطرق متنوعة منها التعرض المباشر ألشعة غاما الصادرة و. إشعاعي ملحوظ

 غير مباشر عن طريق انتقال المادة المشعة عبر السلسلة الغذائية، ولهذا كان أو) وخاصة عند األطفال(الجسم بشكل مباشر 

من المفيد تحديد محتوى التربة من المواد المشعة والذي يمكن أن يساعد في تقدير التعرضات اإلشعاعية الزائدة بشكل عام 

المرتفع من النشاط والمنطقة ومن أجل ذلك، أخذت عينات من التربة من منطقة البيارات ذات المستوى . إن وجدت

 سم من كل 15 وعمق حتى 15x15cm2من مساحة  غرام لكل عينة تربة مأخوذة 500بوزن وقدره الزراعية التابعة لتدمر و

كما جرى جمع عينات من منطقة البساتين وعينات من الزيتون والتمر اللذان يعدان المحصولين األساسيين في . نقطة قياس

 المزودة بكاشف بواسطة مطيافية غاماينات وطحنت ثم وضعت في عبوات بالستيكية خاصة وقيست جففت الع. المنطقة

   .الجرمانيوم عالي النقاوة لتحديد كمية العناصر المشعة الطبيعية
 
  :مصدرات ألفا وبيتا داخل المنازلقياس التعرض االشعاعي ألشعة غاما و .4. 2

 القياس اآلني باستخدام مقياس جرعة ألكتروني يحوي كاشف غايغر          جرى قياس التعرض ألشعة غاما بطريقتين هما طريقة       

 الذي وضع مع حجيرة قياس الـرادون   TLDـمجراع ال والطريقة التراكمية باستخدام RADOS RDS-110مولر من نوع 

ني يحوي على   ذاتها بواسطة مقياس ألكترو   ) الجدران(وجرى أيضاً قياس مصدرات ألفا وبيتا داخل المنازل         . كما ذكر سابقاً  

  .Berthold من نوع ZnSكاشف ومضاني من نوع 
  

  : المياهتعيين النشاط اإلشعاعي في .5. 2

 عن التعرض متعتمد السويات اإلرشادية لتركيز النكليدات المشعة المنصوح بها في مياه الشرب على تقييم الخطر الناج

ونادراً ما تسبب . الصنعية والمصادر الطبيعيةاإلشعاعي للمنابع المشعة وال تفرق السويات اإلرشادية بين المصادر 
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 تقييم التعرض اإلشعاعي يجريو. ]10، 9 [ محسوسة لعموم الناساألخطار اإلشعاعية الناتجة عن مياه الشرب أضراراً

  :لعموم الناس الناتج عن مياه الشرب على مرحلتين

 كان هذا النـشاط     فيما لو متر مكعب لمعرفة    /كرل النشاط الكلي لمصدرات ألفا وبيتا بواحدة ب       األولى وتتلخص في تقدير   

فهنـاك   أعلى من الحد المـسموح بـه         ت القيمة  التحليل، أما إذا كان    بنتائج هذا عندئذ يكتفى   و الحد المسموح به     أقل من 

 .226-تحديد تركيز جميع النظائر المشعة الموجودة في الماء وخاصة الراديومضرورة كمرحلة ثانية إلى 
  

 كمية المياه التي تـضخ  تبلغ.  الدوارةوآبار يهي آبار العمو ،اآلباردمر بمياه الشرب من مجموعتين من د مدينة ت  وتز

المذكورة باإلضافة  معظم اآلبار   مياه  تركيز غاز الرادون في     قياس  جرى  .  مكعب يومياً  متر 10,000 المدينة حوالي    إلى

ـ هـذا و   . المستخدمين إلى المياه مباشرة    تصلبعض مناطق تدمر حيث     مياه   قياس تركيز غاز الرادون في       إلى  تجمع

في خزانـات ميـاه الـشرب       من الترسبات التي وجدت     عينات  بعض  أخذت  ،  وأخيراً .مائية للتحاليل اإلشعاعية  عينات  

  .حيثما توفر ذلك

  

  :النتائج والمناقشة .3
  المسح اإلشعاعي الغماوي للمدينة وأطرافها .1. 3

 "عدة في الثانية"وبواحدة  كاشف غاما المحمول  المحددة بواسطةإلشعاعي اتوزع مستويات النشاط، )2(يبين الشكل 

 ضمن مدينةعن الخلفية الطبيعية أية شذوذات إشعاعية ويشير التوزع إلى عدم وجود  . ومحيطهالكامل مدينة تدمر

 الطبيعية في تلك اتالمستوي ضمن تقعالثانية والتي في  عدة 80 أعلى قيمة لهذه المستويات المقدارلم تتجاوز و تدمر،

والتي تقع جنوب المدينة، فوصلت ) البساتين(، مع مالحظة وجود قراءات مرتفعة نسبياً في منطقة البيارات المنطقة

تعود هذه القراءات المرتفعة نسبياً إلى عمليات الري المستمرة بمياه ذات و. الثانيةفي  عدة 200تجاوزت قيمة عظمى 

انظر (ولهذا أخذت عينات تربة من تلك المواقع ). 4.4انظر الفقرة (بياً من مياه أفقة نشاط إشعاعي طبيعي مرتفع نس

كغ، وتعود هذه / بكرل1080وحللت إشعاعياً فلوحظ تراكيز مرتفعة من نظائر الراديوم والتي وصلت إلى ) 2الملحق 

أما سبب وجود . ياه الكبريتيةالتراكيز إلى تراكم الراديوم الذي عادة ما يكون بتراكيز مرتفعة نسبياً في الم

  . في التربة السطحية فيعود إلى السقط العالمي وهو ضمن القيم المسجلة في األراضي السورية137السيزيوم

  

  : في منازل تدمرغاز الرادونتراكيز    2.4

حظ من الشكل ويال) ذكرت كافة البيانات في الملحق(متوسط تركيز غاز الرادون في أحياء مدينة تدمر) 3(يبين الشكل 

 مع مالحظة قيمة .[11] )3م/بكرل 46( في سورية  غاز الرادون المسجل متوسط تركيزمن أقلالمتوسطات كافة أن 

، ويالحظ أيضاً وقوع كافة القيم ))البيارات(المنزل قريب من منطقة البساتين  (3م/بكرل 190مرتفعة وصلت إلى 

ومن . ورية فيما لو جرى استثناء هذه القيمة المرتفعة من المتوسطسالمسجلة في هذا الحي ضمن المتوسط المسجل في 

من المدينة وهي منطقة بعيدة عن البساتين وأكثر عرضة ) حي القلعة(جهة أخرى، لوحظت أقل القيم في المنطقة الشمالية 
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 في المنزل المذكور ويعود سبب هذا االرتفاع إلى ضعف التهوية. لحركة الهواء مما يقلل من تركيز غاز الرادون فيها

  .وقدم المنزل وظهور تشققات في الجدران مما يسمح من ارتفاع نسبة انبثاق الرادون من مواد البناء
  

ت فيها القياسات في المدينة، ويتضح من هذا يجرأمنحني توزع غاز الرادون في جميع المنازل التي ) 4(يبين الشكل 

 المناطق القريبة بما في ذلكمنازل المدينة التي جرت فيها القياسات  توزع غاز الرادون في مختلف تجانس المنحني 

على أية  .هذه المنازل بالنشاط اإلشعاعي المرتفع في تربة البساتين تراكيز غاز الرادون في  إذ لم تتأثر،من البساتين

انحراف و 3م/بكرل 29.25 المقدار) 3م/بكرل 190بعد حذف القيمة الشاذة ( الرادون  غازوسطي تركيزحال، بلغ 

  .3م/بكرل 19قدره ومعياري 
  

  
  خارطة إشعاعية تمثل كونتورات أشعة غاما في مدينة تدمر ومحيطها) 2(الشكل 
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 مناطق الدراسة في تدمر ومحيطها

   ومحيطها الرادون في مدينة تدمر غازتغير متوسط تركيز) 3(الشكل 

  

احتوت على غاز الرادون بتراكيز أقل من متوسط من المنازل % 90 أكثر من بأنقياسات  الباإلضافة إلى ذلك، دلت

حيث تتوزع  3م/ بكرل40 و3م/ بكرل18حيث تراوحت التراكيز بين  ،])5(الشكل  [)3م/ بكرل46 (تركيزه في سورية

على . )3م/ بكرل190(بيدون وجود شذوذات ما عدا تلك القيمة المسجلة في الحي الغر) 7 و6الشكالن (بشكل طبيعي 

 200( والبالغ في المنازل  بهالحد المسموحالرادون المقاسة في المنطقة أقل بكثير من غاز تراكيز أية حال، كانت 

للجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع ان العديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة كع الصادرةوفقا للمعايير ) 3م/بكرل

(ICRP) وعالوة على ذلك، جرى معالجة قياسات غاز .ن قبل هيئة الطاقة الذرية السوريةهي حدود مقبولة مو 

 فلم تالحظ أية فروقات إحصائية بالمقارنة مع منازل )8الشكل (الرادون المسجلة لمنازل المصابين بالسرطان إحصائياً 

  .الحاالت السرطانية في المنطقةغير المصابين، مما يدعو للقول بأنه ال توجد أية عالقة بين تراكيز غاز الرادون و
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  منحني توزع تركيز الرادون في مدينة تدمر). 4(الشكل 
  

 

  
  مخطط بياني يوضح نسبة تركيز الرادون في منازل مدينة تدمر). 5(الشكل 

 (Bq/m3) تركيز الرادون
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، وهو مستوى UCL، يعبر الخط  الشاذةةدون حذف النقطوزع قيم تراكيز الرادون في المنازل تمنحني ). 6(الشكل 

 وهو مستوى التركيز األدنى عن تركيز LCL االنحراف المعياري، والخط X2+ التركيز العلوي عن تركيز الرادون 

   االنحراف المعياريX2 –الرادون 

  

  
  )190Bq/m3 ( الشاذةةحذف النقطتوزع قيم تراكيز الرادون في المنازل بعد حني من). 7(الشكل 
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  التوزع اإلحصائي لتراكيز غاز الرادون في المنازل التي توجد فيها إصابات سرطانية). 8(الشكل 

  

 :التعرض اإلشعاعي الغماوي للسكان داخل المنازل  3.4

هما طريقة القياس باستخدام مقياس الجرعة االلكتروني ولتعرض ألشعة غاما ضمن المنازل ن لقياس ااستخدمت طريقتا

فوصل  بين الطريقتين،  جيداًوبينت النتائج انسجاماً.  (TLD)مقياس كواشف التألق الحراريطريقة تراكمية باستخدام و

 0.030 وقدرهساعة بانحراف معياري / ميكرو سيفرت0.117 المقدار TLD بواسطة وسطي التعرض ألشعة غاما

. [12] )ساعة/ ميكرو سيفرت0.1( وهي قريبة من وسطي التعرض ألشعة غاما في سورية ،ساعة/ميكرو سيفرت

 ميكرو 0.07حوالي  أقل قيمة  كانتساعة بينما/ ميكرو سيفرت0.24المقدار   في هذه الدراسةأعلى قيمة مسجلةبلغت 

أن معظم قيم التعرض ألشعة غاما تقع ) 10(الشكل يبين  على أية حال،).9(كل في الشموضح ساعة كما هو /سيفرت

  . ساعة/ ميكرو سيفرت0.04وقدره ساعة وحد أدنى / ميكرو سيفرت0.186قدره وضمن حد أعلى 
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  توزع التعرض ألشعة غامامنحني ). 9(الشكل 

  

  
  توزع التعرض ألشعة غاما في المنازلمنحني ضبط ). 10(الشكل 
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 نقطة قياس موزعة على مختلف أنحاء المدينة 100 مصدرات ألفا وبيتا في أكثر من ومن جهة أخرى، كانت سويات

 وجود أي نوع من أنواع  ضمن الحدود الطبيعية ولم يالحظ أجهزة المسح اإلشعاعي المحمولةمومحيطها باستخدا

عليها في كل نقطة قياس في مدينة جرى الحصول  النتائج التي كافةيبين الملحق ، وشعاعي لهذه المصدراتالتلوث اإل

  . الرادون حسب المناطق ضمن المدينة غازتدمر ووسطي تركيز

  

  :النشاط اإلشعاعي الطبيعي في مياه الشرب  4.4

تقع هذه القـيم    ). انظر الملحق (ل  / بكرل 180ول  / بكرل 11بين   مباشرة   اآلباركيز غاز الرادون في مياه      ا تر تراوحت

 تركيـز غـاز     ينخفضولهذا   تدمر،   مدينةفي  ال تستخدم هذه المياه مباشرة      . ضمن القيم المسجلة عالمياً للمياه الجوفية     

قيمـة   يوهل  / بكرل 14إلى   الرادون   ولقد وصل تركيز غاز    ، المنازل إلىالمياه  هذه   بشكل كبير بعد وصول      الرادون

 باإلضافة إلى ذلـك،  .[13] )ل/ بكرل100( حسب منظمة الصحة العالمية  الحد المسموح بهمن مرات 7لي أقل بحوا

 المسموح بـه    الكلينشاط  الال يتجاوز   أن  حيث يجب   جرى تعيين نشاط ألفا وبيتا الكليين في بعض عينات مياه الشرب            

 عينات  دلت نتائج تحليل  . [14,15]ل على الترتيب    /بكرل 1 و 0.5 الكلي المقدار  ألفا وبيتا نشاط    لكل من  في مياه الشرب  

 تراوحقد   ألفاأن نشاط   ب ) الشرقي األحمر الهالل   ومركز النصر   ارعش(مدينة تدمر   مياه  صنابير  بعض  من  مياه الشرب   

مقدار ال بيتا يتجاوز نشاط    لم بينما ،) والتي تستخدم للري فقط    في آبار أفقة  كانت  القيمة العالية   (ل  /بكرل 5.5 و 0.3بين  

تنظيـف  أثنـاء    أخذتعينة رواسب   اإلشعاعي ل  النشاط   فيارتفاع    وهي مرتفعة نسبياً ، ولقد لوحظ أيضاً       ل/بكرل 0.5

، وتعـزى التراكيـز     )انظـر الملحـق   (غ  / بكرل 2.2فيها إلى    226– نشاط الراديوم  فوصلة  خزان تجميع مياه الدوار   

  .لمياه بشكل جيدالمرتفعة في المياه إلى العوالق المائية وعدم ترشيح ا

  

  

  : والتوصياتاالستنتاجات .4
كافة مستويات النشاط اإلشعاعي كانت  الدراسة الحالية عدم وجود نشاط إشعاعي صنعي في منطقة تدمر ومحيطها وتبين

الطبيعي ضمن الحدود الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك، ال توجد أية عالقة تربط بين اإلصابات السرطانية المسجلة في مدينة 

دمر والنشاط اإلشعاعي الطبيعي المقاس، وكافة اإلصابات السرطانية في المنطقة تقع ضمن الحدود الطبيعية في سورية ت

  .ما لم تثبت اإلحصاءات الدقيقة عكس ذلك
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 :كلمة شكر .5
نجاز هذا إله  على توجيه لهيئة الطاقة الذريةيود القائمون بالعمل التوجه بالشكر الجزيل للسيد الدكتور المدير العام

كما يود القائمون بهذا العمل التوجه بالشكر للسادة المسئولين في مدينة تدمر وعلى .  للبحث العلميالعمل وتشجيعه

األخص السادة مدير المنطقة الصحية ورئيس دائرة السياحة والمسئول اإلداري للهالل األحمر على كل ما قدموه من 

  .تسهيالت إلنجاز هذه الدراسة
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  :حقالمال .7
  وسطي تراكيز غاز الرادون وتعداد ألفا وبيتا. 1 الملحق

  )µSv/h(قياسات غاما 
 مسلسل

 العنوان
 االسم

  وسطي الرادون

)3 Bq/m( TLD قياس مباشر  
β (s-1) α (s-1) نوع السرطان 

  وسطي الرادون

)3 Bq/m( 

  - - 0.05 0.12 38 قاسم موسى. د 1

  0.008 8 0.07 0.09 33 فواز المحمد 2

  0.003 7.1 0.07 0.1 28 أحمد سويد 3

  0.005 7.6 0.05 0.13 28 غسان علي إبراهيم 4

  0.006 6.7 0.05 0.09 19 عماد محمد نزال 5

  0.006 6.8 0.05 0.14 36 محمد علي نزال 6

 مثانة 0.002 6.6 0.04 0.14 16 محمد سعيد صالح 7

  0.005 9.4 0.05 0.09 16 محمد عمر كركوكلي 8

  0 7.6 0.06 0.12 26 أحمد الياسين 9

  - - 0.05 0.07 15 خالد قاسم محمد 10

 ثدي 0.006 9.5 0.08 0.15 25 محمد قاسم الزعبي 11

12 

 الحي الشمالي

 دماغ 0.005 6.7 0.05 0.07 30 صالح العنتري

26 

 فوق الحاجب 0.008 6.7 0.05 0.1 25 عيسى عبد الرزاق حمد 13

 غدة 0.008 6.7 0.05 0.12 21 عبد الرزاق حمد 14

 غدة 0 6.9 0.08 0.11 34 جمال عبد اهللا حمد 15

 نقي العظام - - 0.05 0.12 190 محمد أمين موسى 16

  0.005 8.2 0.06 0.09 31 أنس محمد عيد موسى 17

  0.005 8.2 0.06 0.14 24 أسامة محمد عيد موسى 18

 عقد لمفاوية وطحال 0.005 8.2 0.06 0.1 30 محمد عيد موسى 19

  - - 0.06 0.12 58 سيف الدين ناصر 20

21 

  الحي الجنوبي

 عنق الفخذ - - 0.06 0.07 58 محمود سيف الدين ناصر

52 

 مثانة 0 10.1 0.08 0.11 32 محمود الشيخة 22

 معدة 0 9.7 0.05 0.07 26 محمد ذيب الشيخة 23

 كولون 0 9.7 0.05 0.11 38 عبد المنعم الشيخة 24

  0 7.3 0.05 0.11 17 محمد األسعد 25

  0 7.7 0.05 0.11 39 محمد علي أسعد 26

 الرأس 0 7.6 0.06 0.12 30 خالد الحسن. د 27

  0.007 18.5 0.15 0.12 48 أحمد عبد اللطيف 28

  0 11.5 0.05 0.12 22 فواز جمعة الشليل 29

 نقي العظام 0 12.6 0.12 0.24 30 محمد المحمد نورة 30

  - - 0.07 0.13 15 جمعان  مهلهل 31

  - - 0.05 0.19 34 إبراهيم أسعد أسعد 32

  0 10.2 0.05 0.19 34 أحمد بلش المحمود 33

 دم 0.008 9 0.05 0.12 34 علي نايف محمود 34

  - - 0.04 0.11 33 اسماعيل اسماعيل 35

36 

  الحي الشرقي

  
 

  0 8 - - - سيف الدين اسماعيل

29 

 ثدي 0.005 6.5 0.07 0.1 19 محمد المطلق 37

38 
 الحي الشرقي

 الدماغ 0.002 8.3 0.07 0.11 18 عبد الكريم حمد
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  )µSv/h(قياسات غاما 
 مسلسل

 العنوان
 االسم

  وسطي الرادون

)3 Bq/m( TLD قياس مباشر  
β (s-1) α (s-1) نوع السرطان 

  وسطي الرادون

)3 Bq/m( 

 معدة 0.02 8.4 0.07 0.08 17 خالد محمد شهاب 39

 المعدة 0.008 7.9 0.07 0.11 27 فرحان العقيل 40

 الركبة 0.003 7 0.07 0.1 21 سليمان الزعبي 41

 رئة 0.02 15.1 0.08 0.23 53 جمعة قاسم شهاب 42

  - - 0.07 0.18 23 محمد خير قاسم خلف 43

  0.001 11.6 0.05 0.1 45 جمعة عبد القيم 44

 ثدي 0.14 17 0.05 0.09 14 عبد القيم 45

  0 9.5 0.05 0.09 26 جمال سعود 46

  0 14.3 0.06 0.16 36 عبد الرزاق العلي 47

  0.011 8 0.05 0.09 29 محمود عوض قشعم 48

 معدة 0.011 8 0.05 0.14 29 خالد عوض قشعم 49

  - - 0.04 0.1 23 منير قشعم 50

51 

 الحي الغربي

  0.008 8.6 0.04 0.16 29 خالد نواف قشعم

29 

 العظام 0.003 8 0.05 0.1 28 كيسليمان الدال 52

 الرأس 0.005 7.4 - - - خالد العبداهللا 53

 كلية ودم 0.004 8.2 0.05 - 27 صالح العمر الغجر 54

 دماغ 0.006 11 0.07 0.16 19 دحام الحميدي 55

 كبد 0.01 7 0.08 0.1 28 خالد تركي مبيطي 56

57 

 حي البريكات

 كبد 0.005 8.1 0.06 0.08 25 حبش محمد الحايف

25 

  0.008 10 0.08 - 40 أحمد عبد اهللا 58

  ش جمال 59

  عبد الناصر
  - - 0.09 0.23 28 أحمد توفيق عبد اهللا

34 

  كولون-معدة  0.009 12 0.07 0.19 16 موفق عبيد طه 60

  0.008 7 0.09 0.11 30 خضر الجردان 61

62 
طريق دير الزور 

  0.008 7.8 0.09 0.15 29  مكيرش محمد ضاهر القديم

25 

63 
قرب المدافن 

 الجنوبية
  0.013 17.8 0.05 0.17 39 سالم محمد هبيهب

  0.006 10 0.05 0.11 19 يوسف المشعان 64

 رئة 0.006 10 0.05 0.13 21 عبد الرزاق محمد دخان طريق البادية 65

25 

  0.002 8 0.05 0.13 22 معين العوان 66

  0 10 0.06 0.16 32 رزاق هالل الثاني 67

68 
أراضي 

  0 8.4 0.06 0.15 27 خالد متعب محيميد المتقاعدين

27 

  0.008 11 0.07 0.11 23 فوزي الحسين 69

  غضروفي- الركبة 0.01 6.9 0.06 0.13 29 حسين الخلف العليوي 70

  0.007 5.3 0.04 0.11 42 فواز الخطيب 71

 غشاء األمعاء 0.001 5.2 0.04 0.11 35 اق الخطيبعبد الرز 72

 مثانة 0.14 6.6 0.08 0.08 23 فائز مطر 73

74 

 حي القلعة

 مثانة 0.005 17 0.08 0.09 33 جهاد مطر

31 

  0.01 6 0.06 0.08 34 جمال صليبي 75

 كتلة في الكتف 0.013 6.8 0.06 0.09 28 عبد اهللا سويد 76

77 
 حي زنوبيا

 انتقاالت عظمية 0.018 7.5 0.04 0.09 27 علي محمد

30 

جمعية شمالية م  78
1 

 30  غدة- رئة –لمفاوي  0 7.6 0.05 0.15 28 أحمد عبد الكريم عبد اهللا
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  )µSv/h(قياسات غاما 
 مسلسل

 العنوان
 االسم

  وسطي الرادون

)3 Bq/m( TLD قياس مباشر  
β (s-1) α (s-1) نوع السرطان 

  وسطي الرادون

)3 Bq/m( 

جمعيات غربية م  79
1 

  0 9.7 0.07 0.15 24 بسام موسى

  0.03 9 0.05 0.09 51 زوار الزعبي 80

جمعيات سكنية م  81
2 

  0.03 9 0.05 0.09 28 محمدالزعبي  صليبي

جمعيات سكنية م  82
4 

  0 7.7 0.05 0.09 21 قاسم العوان

 حنجرة 0.016 13.3 0.06 0.12 29 محمد بركات مطلق 83

جمعيات سكنية م  84
1 

 معدة 0.047 11.5 0.06 0.09 27 علي عبيد الطه

85 
ج س شارع 

 عدنان المالكي
 يثد 0.007 7.9 0.05 0.11 29 محمد حسن قشعم

  0 7.7 0.05 0.09 34 خالد أحمد قاسم 86

  - - 0.05 0.09 18 إبراهيم سعيد الصالح 87

 ثدي وكبد 0.006 7.9 0.05 0.17 37 وليد حسين العمشة 88

  0 7.4 0.04 0.13 28 أحمد حمد 89

 غدة 0 10.7 0.04 0.11 32 مصطفى الزعبي 90

  0.008 6.5 0.07 0.15 61 خالد إبراهيم 91

  0 6.4 0.07 0.09 33 محمد صغير الحسين 92

  0 6.5 0.07 0.09 27 خالد العلو 93

  0 7.6 0.04 0.08 16 محمد خير موسى 94

 دم 0 7.7 0.04 0.11 28 أيمن سعود 95

 كبد 0.04 10.4 0.04 0.12 19 محمد سليمان المطلق 96

 النخاع الشوكي 0.005 12 0.05 0.09 30 محمد عبد القادر خطيب 97

 كبد 0.011 8.6 0.05 0.11 30 حسون نديوي 98

 النخاع الشوكي 0.026 13.7 0.05 0.11 18 طه حمود 99

100 

 الحي األوسط

 دم 0.011 11.5 0.08 0.11 61 عبد الرحمن الياسين

31 
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 البيئيةتراكيز المواد المشعة الطبيعية في العينات . 2الملحق 
 النشاط اإلشعاعي 

 تعداد بيتا تعداد ألفا غاز الرادون الوحدة تعريف العينة
40البوتاسيوم 137السيزيوم228الراديوم226الراديوم 224الراديوم

 0.3 > 0.02 > 0.03±0.09 0.4 > 0.03 > 0.006±0.500 0.01±0.58 18.64 ل/بكرل 1-بئر العمي
 BDL < 0.03 < 0.4 < 0.06 < 0.02 < 0.3 > 0.005±0.360 11.39 ل/بكرل 3-بئر العمي
 0.3 > 0.02 > 0.06 > 0.4 > 0.03 > 0.006±0.390 0.001±0.950 102.15 ل/بكرل 13-بئر العمي
 0.4 > 0.02 > 0.08 > 0.5 > 0.04 > 0.005±0.350 0.001±0.840  ل/بكرل 17-بئر العمي
 BDL < 0.04 < 0.4 < 0.07 < 0.02 < 0.3 > 0.001±0.810 52.651 ل/بكرل 18-بئر العمي
 0.3 > 0.02 > 0.06 > 0.4 > 0.03 > 0.005±0.310 0.001±0.950 162.50 ل/بكرل 4-بئر الدوارة
 0.3 > 0.02 > 0.06 > 0.4 > 0.03 > 0.006±0.470 0.001±0.860 134.27 ل/بكرل 3-بئر الدوارة

 0.4 > 0.02 > 0.06 > 0.4 > 0.03 > 0.01±2.85 0.01±1.72 177.56 ل/بكرل اخلزان الرئيسي
 0.2±0.6 0.02 > 0.07 > 0.3±1.9 0.04 > 0.01±2.70 0.022±5.460 51.06 ل/بكرل بئر افقة

 BDL < 0.04 < 0.4 < 0.06 < 0.02 < 0.3 > 0.01±1.20 13.65 ل/بكرل مياه شارع النصر
 0.4 > 0.02 > 0.05 > 0.4 > 0.03 > 0.01±0.41 0.01±0.71 13.6 ل/بكرل مياه اهلالل األمحر
 17±154 1.3±14.4 5.6±12.2 70±1080 1.8±7.7 ∗ ∗ ∗  كغ/بكرل تربة جمرى ر افقه
 130 > 2.8±5.5 30 > 90±980 5±9 ∗ ∗ ∗  كغ/بكرل تربة مقابل معبد بل
 17±155 2 > 8±53 200±2200 4±38 ∗ ∗ ∗  كغ/بكرل تربة بقايا خزانات

 26±541 1 > 5 > 5 > 2 > ∗ ∗ ∗  كغ/بكرل  زيتون-غذاء
 55±1140 1 > 28±6 5 > 2 > ∗ ∗ ∗  كغ/بكرل  متر-غذاء
 140 > 4 > 27 > 24 > 10 > ∗ ∗ ∗  كغ/بكرل عجوة متر-غذاء

 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ BDL > 0.004±0.260 ∗ ل/بكرل مياه املريديان
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 ل/ بكرل0.051 =حد الكشف األدنى لمصدرات ألفا 
  ل/ بكرل0.29 = حد الكشف األدنى لمصدرات بيتا

  

  

  
 
 
  


