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 مستخلص
 

جرى في البحث الحالي دراسة إمكانية استخدام نبات الدفلة كمراكم حيوي للنكليدات المشعة والعناصر              

جمعت عينـات مـن أوراق الدفلـة     . النزرة في الهواء الجوي لمراقبة تلوث الهواء في المدن السورية         

زهارها باإلضافة إلى العوالق الهوائية والتربة السـطحية مـن مواقـع            وأ) الفتية والقديمة والمتساقطة  (

عديدة في كل من دمشق وحلب وطرطوس والالذقية وتدمر وذلك على أربع مراحل خـالل العـامين                 

 210Pb و137Cs وإشـعاعياً لتعيـين   Cd ،Pb ،Zn ،Cuحللت العينات كيميائياً لتعيـين  . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥

كيز العناصر النزرة والنكليدات المشعة المدروسة مرتفعـة فـي األوراق           دلت النتائج أن ترا   . 210Poو

القديمة والمتساقطة وكانت أعظمية في العينات التي جمعت من مواقع قريبة من المناطق الصناعية مما               

وعالوة على ذلك، ازدادت تراكيز العناصر المدروسـة  . يدل على أن أوراق الدفلة تراكم هذه العناصر 

لوحظت تغيرات في   باإلضافة الى ذلك،    . اص في أوراق الدفلة كلما ازداد عمر األوراق       وخاصة الرص 

قيم التراكيز على مدار العام عزيت الى عمليات الغسل بفعل مياه األمطار او إعادة تعلق التربة بفعـل                  

كيـز  بـين ترا  الخطيـة   وعالوة على ذلك، عولجت النتائج إحصائياً لتعيين معامالت االرتباط          . الرياح

العناصر المدروسة في العينات المختلفة، حيث لوحظت عالقة خطية بين تركيز الرصاص في العوالق              

على أية حال، واعتماداً على النتائج التي تم الحصـول عليهـا،     . الهوائية واألوراق القديمة والمتساقطة   

 .تعد الدفلة مراكمات حيوية للعناصر النزرة والنكليدات المشعة

 

المعـادن   السقط الجوي، النكليدات المشـعة،    الدفلة، مراكم حيوي،     :مفتاحيةالكلمات ال 

  .النزرة
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 مقدمة .١
ثات الكيميائية واإلشعاعية يف اهلواء جبمع العوالق اهلوائية على فالتر ورقية بواسطة جوامع             جيري عادة مراقبة تغريات امللو    

عينات هوائية مزودة مبضخات خاصة لسحب حجوم كبرية من اهلواء، حيث حتلل الفالتر كيمائيا وإشـعاعياً لتحديـد                  
 مـن امللوثـات   رات طويلة جلمع كمية كافية      لفتحتتاج هذه الطريقة إىل تشغيل املضخات        .حمتواها من امللوثات املختلفة   

هذا وميكن حتديد كميـة سـقط       . كلفة تشغيلها الرتفاع مثنها و   ناهيك عن صعوبة استخدامها يف مناطق واسعة         للتحليل
تعرب هذه القياسات عـن     . امللوثات اهلوائية بواسطة جوامع عينات مصنوعة من الستانلس ستيل توزع على مواقع حمددة            

استخدمت هذه التقانات  هذا و لقد).  ٩-١(ات يف اهلواء اليت تترسب بفعل األمطار أو تسقط بفعل اجلاذبية            مقدار امللوث 
 العوالق اهلوائية وحمتواها من    ب حول تلوث هواء املدن السورية       عدة دراسات يف مجع العوالق اهلوائية بشكل واسع يف إجراء         

 تعيني مقدار سقط النكليدات املشعة علـى أراضـي          ة إىل ، إضاف )١،٢،٣(  املرتبطة ا  ةالنكليدات املشعة والعناصر الرتر   
) ٦( يف ترب ونباتات جوانب الطرق     صتراكيز الرصا مقدار  باإلضافة لذلك جرى حتديد     و) ٩(اجلمهورية العربية السورية    

) ٢( نـاطق صـناعية   كما مشلت القياسات اليت أجريت م     ). ٧،٨(ويف بعض احملاصيل الزراعية يف عدداً من املدن السورية        
يف محص باإلضافة إىل مناطق ذات صفة جتارية        ) ١١( ومعامل األمسدة ) ١٠(ومعامل اإلمسنت ) ٣،٤،٥( كمناجم الفسفات 

  .كمرفأ مدينة طرطوس
 

ونظراً ألهمية مراقبة تلوث الهواء في تحديد أثر الملوثات على اإلنسان وضرورة تطبيـق المعـايير                 

ومن بـين   . لبحث عن وسائل فعالة ودقيقة وسريعة لتحديد مقدار التلوث        الخاصة بجودة الهواء، جرى ا    

). Biomonitor(هذه الوسائل، والتي أصبحت شائعة في بلدان عديدة من العـالم، المرقـاب الحيـوي                

الحيـوي  أنه يوجد اختالف بين ثالثة تعابير مستخدمة في هـذا المجـال وهـي المشـعر                 ونشير هنا   

)Bioindicators (الحيوي  م  المراكو)Bioaccumulator (  الحيوي  والمرقاب)Biomonitor .(  أما المشعر

تبعاً لتراكيز هـذا الملـوث فـي        درجات مختلفة   أثر بملوث ما أو أكثر ب     فهو المتعضية التي تت   الحيوي  

في المتعضية، تتميز هذه المتعضيات     تغيرات مورفولوجية   الوسط المحيط حيث تؤدي هذه التراكيز إلى        

ملوثـات معروفـة    الحيوي فيتميز بعدم تأثره بالتراكيز المرتفعة من        المراكم  أما  . ملوثات لل تهاحساسيب

 أما المرقاب الحيوي فهو مراكم      . في خالياه  الملوثاتكيز  قدرته على تر   و )الحيويعلى عكس المشعر    (

 .)١٢ (بتحديد تغيرات التلوث في زمن محددحيوي يسمح 
 

 ١٨٦٠كمشعرات حيوية منذ العـام      ) Lichens(واألشنيات  ) Mosses(استخدمت بعض أنواع الطحالب     

، بينما استخدم   )١٣ (في أوربا وأمريكا لمعرفة تلوث الهواء بالغازات السامة كغاز ثاني أكسيد الكبريت           

أنواع كثيرة من الطحالب واألشنيات كمراكمات حيوية للعديد من         الدول الصناعية   آخرون في كثير من     

في كليدات المشعة حيث أدرجت المؤسسات والمنظمات البيئية الطحالب واألشنيات          العناصر النزرة والن  

هـذا   .)٢٣-١٤ (للسقط الجـوي  هام  كسجل  ومشاريعها الوطنية لمراقبة التلوث اإلشعاعي والصناعي       

و الفوناريا السـتخدامه    ) آشن أرجل الذئب  (لقد جرى دراسة أهم أنواع األشنيات المنتشرة في سورية          و



 

 
 

٥

، حيث دلت نتائج الدراسة على امكانية استخدامهما كمشـعرات          )٢٤(حيوية لمراقبة التلوث    كمشعرات  

 .٢١٠ و البولونيوم٢١٠ و الرصاص١٣٧حيوية للرصاص و النحاس و النكليدات المشعة كالسيزيوم
 

 تعد أوراق النباتات وخصوصاً األوراق المسطحة منها مراكمات حيوية لما تقوم به من تركيز ما يتسـاقط                

على سطوحها ، حيث تزداد قدرتها على تركيز الغبار وما يرتبط به من ملوثات بوجود مـواد راتنجيـة                   

تساعد على تثبيت هذه الملوثات، وقد ازداد االهتمام باستخدام أوراق األشجار لتحديد الترسب والتراكم على               

فمنذ . )٣٥-٢٥(قود القليلة الماضية    سطوحها باإلضافة إلى توزع الملوثات المعدنية ازدياداً كبيراً خالل الع         

 لـبعض الملوثـات     يبداية الخمسينات، استخدم لحاء وأوراق األشجار العالية بشكل كبير كمشعر حيو          

 ومن النباتات المستخدمة أيضاً نبات الدفلة التـي تمتـاز           )٣٠-٢٤(المعدنية الثقيلة في البيئة األرضية      

ة المغطاة بقشرة سميكة أليفة للرطوبة، كما أنهـا مغطـاة           أشجارها بخضرتها الدائمة وبأوراقها الرمحي    

بمادة راتنجية لزجة ذات قدرة عالية على تثبيت الغبار بما تحويه مـن عناصـر معدنيـة ونكليـدات                   

ونظراً النتشاره ليس في سورية فقط و إنما في مناطق مختلفة من             .)٣٥-٣٠() طبيعية وصنعيه (مشعة

 األبيض المتوسط ، ولقلة كلفة وسهولة زراعته واالعتناء به ونظراً           العالم ، خصوصاً في منطقة البحر     

لسهولة جمع العينات منه فقد استخدمت أوراقه كمشعر لتلوث البيئة بالعناصر المعدنية الثقيلة من قبـل                

، اسـتخدمت أوراقـه     )٣٥-٣٠(مسؤولة عن مراقبة البيئة في مناطق مختلفة من العـالم            عدة مراكز 

 وقد سجلت تراكيـز مرتفعـة نسـبياً         )٣٠ (ا موقعاً في تركيا بمدينة أنتالي     ٥٣أكثر من   مؤخراً لمراقبة   

كـغ علـى   / ملـغ ٣٨,٧٢-٧,٠٢ و٣٦,٨١-١٤,٧٩ ، ٥٦,٢- ١٠,٢للرصاص، والزنك والنحـاس       

أما . الترتيب، وقد بينت هذه الدراسة إمكانية استخدام نبات الدفلة كمراكم حيوي لتحديد العناصر النزرة             

رصـاص وزنـك   ( فجرى دراسة تلوث الهواء بالعناصر الثقيلـة         )٣١ ()مدينة تيسالونكي  (في اليونان 

باستخدام األشجار كمؤشرات بيولوجية، حيث جمعت عينات من أوراق عدة أصـناف مـن              )  ونحاس

النباتات، كان من بينها نبات الدفلة، وقد تراوحت تراكيز كل من النحاس والزنـك والرصـاص فـي                  

كغ جاف على الترتيب وقد أوضحت هذه الدراسة        / ملغ ٤,٥-١,٥ و ٨٥-١٩،  ١٠-٥ أوراق الدفلة بين  

أيضاً توافقاً بين نتائج نبات الدفلة والتراكيز التي سجلت لعينات أشن أرجل الذئب وعينـات طحالـب                 

أما الدراسة التي أجريت في البرازيل باستخدام أوراق الدفلة لتحديد العناصـر            . جمعت من نفس الموقع   

 لمراقبة التلوث فأوضحت بأن ألوراق نبات الدفلة المقدرة على امتصـاص وتثبيـت العناصـر                النزرة

  .النزرة من الوسط المحيط اقترح استخدامها كمشعر بيئي في برامج المقارنة
 

، )٣٧-٣٦( دراستان لمقارنة تراكيز العناصر النزرة في العوالق الهوائية و أوراق الدفلـة              نشر مؤخراً 

 . للنحاس فقطما د عالقة خطية نوعا حيث لوحظ وجو



 

 
 

٦

تناولت الدراسات السابقة تحديد سوية الملوثات من العناصر النزرة المتراكمة على سطوح أوراق الدفلة              

في عدد من المواقع ،دون األخذ بعين االعتبار الربط بين سوية الملوثات في الهـواء والتربـة وبـين                   

لى، ولم يؤخذ بعين االعتبار أيضاً أن أوراقه دائمة الخضرة          تركيزها في أوراق هذا النبات، من جهة أو       

وأن الغصن يحمل أوراق عدة سنوات، إذ يصل عمر بعض األوراق في نهاية الغصن إلى أكثـر مـن       

ثالث سنوات، لذا يمكن استخدامه لدراسة قدرته على مراكمة الملوثات وخالل زمن يعادل عمر هـذه                

تعرض هذه الدراسات أيضا للبيئة التي ينمو فيها النبات، حيـث لـم             باإلضافة إلى ذلك، لم ت    . األوراق

 في تركيز الملوثات في مناطق ذات أمطار غزيرة بتلك التي تنمو في بيئـة              جادة لسلوكه تجرى مقارنة   

باإلضافة إلى ذلك، لم يظهر لنا خالل البحث المكتبي عن وجود أية دراسات السـتخدام أوراق                . جافة

 .١٣٧ و السيزيوم٢١٠ و الرصاص٢١٠ ط النكليدات المشعة كالبولونيومالدفلة لمراقبة سق

 

 البحثهدف  .٢
إلى التحري عن إمكانية استخدام نبات الدفلة كمراكم حيـوي للنكليـدات المشـعة              البحث الحالي   هدف  

الرصاص والكادميوم والنحـاس    (والعناصر النزرة   ) ٢١٠ والبولونيوم ٢١٠ والرصاص ١٣٧السيزيوم(

 ودراسة العالقة التي تربط بين تركيز الملوثـات         سورية ال برامج مراقبة جودة هواء المدن    ، في   )والزنك

 . وتركيزها في أوراق الدفلةالعوالق الهوائية التربة وفي 
 

 القياسات والطرائق .٣
 جمع العينات .١. ٣

 :، أما العينات فكانت كالتالي نات وتواريخ جمعهامواقع جمع العي) ١( يوضح الجدول 

 زهار في حال توافرها عينات من األ -

 من  األفرع الغضة كعينات فتية عمرها أقل من شهر  -

 من األفرع القديمة والتي غالباً ما تحمل كمية كبيرة من الغبار والملوثات التي ترتبط بها -

 من األوراق المتساقطة والتي ربما يعود عمرها لعام أو أكثر -

 HVAS (High(ل فـي جمـع العوالـق جهـاز     ، واستعممن نفس المواقع، جرى جمع العوالق الكلية

Volume Air Sampler ثانية، وكانت مـدة  /٣ م١,٧ و٠,٥٧بين ، والذي يتراوح معدل تدفق الهواء فيه

فـس  نجمعت من فأما عبنات التربة     .أجريت عدة قياسات في الموقع الواحد     حيث   ساعة،   ٢٤كل قياس   

 .تربة لتشكل عينة مركبة   ال، خلطت عينات    ) سم ٥الطبقة السطحية   (سطحية مركبة   كعينة   أيضا   المواقع

 .٢٠٠٥ والشتوية والربيعية لعام ٢٠٠٤جمعت العينات في اربع مراحل وهي الصيفية والخريفية لعام 
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 اتلعينالتحضير األولي ل .٢. ٣

عند جرى تجفيف العينات    . رميت األجزاء الملوثة بالتربة   والتربة العالقة في العينات     والغريبة   إزالة المواد جرى  

أمـا  .  ميش ٣٢ا ومررت عبر منخل قياسه      جرت مجانسته  و تطحن ساعة ومن ثم     ٢٤ مئوية لمدة    ٨٠الدرجة  

عينـت العوالـق     .جرى مجانستها  و طحنت و من ثم جففت   و النباتات منها  و عينات التربة فجرى إزالة الحصى    

  مل٥٠٠بياشر سعة الكلية باستخدام تقانة الوزن ومن ثم قطعت المرشحات إلى قطع صغيرة ونقلت إلى 
 

 التحليل الكيميائي واإلشعاعي .٣. ٣

 تعيين عناصر األثر بواسطة تقانة البوالروغراف . ١

مل وأضيف  ٢٠٠ووضعت في بيشر سعته )  غرام تربة١ – ٠,٥(جافة  غرام من كل عينة ٣ -٢خذ ُأ

للمساعدة في أكسدة كلور الحمض فوق قطرات من و %)٦٥( مل من حمض اآلزوت المركز ٢٥إليها 

مئوية ولمدة خمس ساعات، ومن درجة  ٩٠ها روقددرجة حرارة عند هضمت العينة  .لمركبات العضويةا

العينة وضبط حجم %) ٢٥(حمض اآلزوت الممدد  حل الراسب المتشكل بإضافة. الجفافلقرب ثم بخرت 

للقياس ، وبذلك أصبحت العينة جاهزة  مل٥٠الحجم الكلي ليصبح  بمحلول ممدد من حمض اآلزوتالسائلة 

 Anodic Strippingالقائم على قياس الفولطية بالنزع اآلنودي ) البوالروغراف(بواسطة الرسم االستقطابي 

Voltametry .الكادميوم والرصاص والزنك بهذه الطريقة وجرى تعيين تركيز كل من النحاس . 
 

 ٢١٠ والرصاص٢١٠تعيين البولونيوم . ٢

 مل وأضيفت إليه ٢٠٠ووضع كل منهما في بيشر زجاجي سعته ) مكررين(ُأخذ وزن محدد من كل عينة جافة 

 مل من حمض اآلزوت المركز ٥٠ هضمت العينة بإضافة نحو . كمقتفي أثر،٢٠٨من البولونيوم بكرل ٠,٢

يضاف الماء األكسجيني على قطرات من (والماء األكسجيني ألكسدة المركبات العضوية الموجودة في العينة 

 البيشر بزجاجة ساعة سخنت العينة ليتم التهضيم بهدوء مع التحريك اليدوي من حين وبعد تغطية) حين آلخر

ومددت بالماء المقطر ليصبح ) ل/ مول٦( مل من حمض كلور الماء ١٠جففت الرشاحة وحلت بـ. إلى آخر

هذا . فاعلى قرص من الفضة وقيس بمطيافية ألتلقائياً  من المحلول ٢١٠طلي البولونيوم.  مل١٠٠الحجم الكلي 

 . بعد أن حفظت العينات لمدة ستة أشهر٢١٠ بقياس وليده البولونيوم٢١٠وجرى تعيين الرصاص
  

 تعيين مصدرات غاما   . ٣

 اشف الجرمانيوم عالي النقاوةوبكمزودة جرى تعيين مصدرات غاما باستخدام مطيافية غاما 

)HpGe( . حفظت العينات الصلبة) غ ٥٠٠جم وحوالي  غرام للعينات صغيرة الح٤٠-٢٠قرابة 

للتأكد من شهر واحد لمدة ) صحن بتري أو بيشر مارينيلي(في عبوات قياس خاصة ) للعينات الكبيرة

بحدود القياس ومن ثم قيست العينات بزمن قياس يجعل الخطأ في .  مع وليداته٢٢٦توازن الراديوم

 .بهذه الطريقةلعينات  في كافة ا٢٢٦الراديوم و٤٠البوتاسيوم و١٣٧السزيومقياس جرى  %. ١٥–١٠



 

 
 

٨

 النتائج والمناقشة .٤
 النزرة في نبات الدفلةالعناصر تراكيز  .١. ٤

ت تراكيز متفاوتة بين     حيث لوحظ  ،تراكيز العناصر النزرة في أزهار وأوراق الدفلة      ) ٢(يبين الجدول   

ـ تراكيـز العن  تزداد  األجزاء المختلفة لنبات الدفلة باإلضافة إلى اختالفها بين موقع و بشكل عام               راص

كانت اعلى التراكيز المشاهدة فـي أوراق الدفلـة القديمـة           . كلما ازداد عمر الورقة   النزرة المدروسة   

والمتساقطة في المواقع القريبة من المناطق الصناعية فكانت تراكيز الرصاص أعظمية في موقع معمل              

كـغ وزن   / ملـغ  ١٨٤٧,٥في األوراق المتساقطة إلى     التركيز  البطاريات في السفيرة في حلب فوصل       

كغ في منطقـة    / ملغ ٥٩,١كغ وزن جاف في األوراق القديمة، بينما وصل إلى          / ملغ ١٠٥٦جاف وإلى   

أما تراكيز الزنك فكانت أعظمية في موقـع        . عدرا بالقرب من معمل االسمنت في األوراق المتساقطة       

مل السـفيرة    في موقع مع   ٢٤٥,٥كغ في األوراق المتساقطة و    / ملغ ١١,٩مرفأ طرطوس فوصلت إلى     

فكانت أعظميـة فـي     تراكيز الكادميوم   أما  . كغ في موقع الدباغات في دمشق     / ملغ ١١٨,٢ووصل إلى   

معمل األسمدة في حمص ومناجم الشرقية وتـدمر،        األوراق القديمة والمتساقطة والتي جمعت بالقرب من        

هـذا   ،)٣الجـدول    (لكادميوموالتي تعود إلى سقط الغبار الفسفاتي الذي يحوي تراكيز مرتفعة نسبياً من ا            

ولوحظ توافق بين تراكيز العناصر النزرة في أوراق الدفلة وتراكيزه في تربة المواقع المدروسة، وتبـين                

حيـث  . تغير تراكيز العناصر النزرة وفقاً لمرحلة جمع العينات لكل موقع على حـدا            ) ٤٢-١(األشكال  

لعمليـات الغسـل    .رات الرطبة والتي يمكن أن تعزى     يالحظ انخفاض التراكيز في األوراق الفتية في الفت       

أما األوراق القديمة والمتساقطة فلم تالحظ هذه التغيرات مما يدل على عدم غسـل هـذه                . بمياه األمطار 

 .العناصر منها وارتباطها بشكل كبير بسطح الورقة

 

 المشعة في نبات الدفلة تالنكليداتراكيز  .٢. ٤

 في أزهار وأوراق الدفلة التي جمعـت مـن          ٢١٠ والرصاص ٢١٠تراكيز البولونيوم ) ٤(يبين الجدول   

 كانت أقل من حـد      ١٣٧ ويالحظ من الجدول أن تراكيز السيزيوم      ،المواقع كافة وعلى الفترات المختلفة    

 ٢١٠لوحظت أعلى قـيم للرصـاص  ). كغ وزن جاف/ بكرل١أقل من (كشف القياس في كافة العينات   

 من مواقع يرتفع فيها تركيز هذين النظيـرين وهـي مواقـع              في العينات التي جمعت    ٢١٠والبولونيوم

كغ وزن جاف في ورق الدفلة القديم       / بكرل ٢٢٤ إلى   ٢١٠الصناعة الفسفاتية، فوصل تركيز البولونيوم    

 ٤٩٤من موقع تحميل الفسفات في مرفـأ طرطـوس و         ) ١٤/٠٤/٢٠٠٤(الذي جمع في الفترة الجافة      

كـغ وزن   / بكرل ٦٩٤,٦٢ بالقرب من معمل األسمدة و     ٢٠٠٤كغ وزن جاف في تشرين الثاني       /بكرل

 فكانـت أعلـى مـن قـيم         ٢١٠أما تراكيز الرصـاص   . جاف في الورق المتساقط في مناجم الشرقية      

 او أنها متفاوتة فيالمواقع البعيدة عن مصـادر تـؤدي إلـى تراكيـز مرتفعـة مـن                   ٢١٠البولونيوم



 

 
 

٩

ولقد رافق ارتفـاع تراكيـز      ) شاهد ( كشاليهات األحالم في طرطوس    ٢١٠ والبولونيوم ٢١٠الرصاص

حيث لوحظت  ) ٥الجدول  ( في الدفلة ارتفاع في تراكيزهما في التربة         ٢١٠ والبولونيوم ٢١٠الرصاص

ومعمل األسمدة في حمص والمناجم، وهذا ما كان متوقعـاً          ) المرفأ(أعلى التراكيز في موقع طرطوس      

 والتي  ١٣٧تية، ونشير هنا أن تراكيز السيزيوم     نسبة هذين النظيرين في مواقع الصناعة الفسفا      الرتفاع  

 ٣٢كـغ و  / بكـرل  ١تعود إلى السقط الجوي تقع ضمن الحدود الطبيعية حيث تراوحت بين أقل مـن               

 .كغ/بكرل

 

 في أوراق الدفلـة بمختلـف       ٢١٠ والبولونيوم ٢١٠مقارنة تراكيز الرصاص  ) ٧٠-٤٣(تبين األشكال   

). الفترة الشتوية والربيعية والصـيفية والخريفيـة      (العام  األعمار والتي جمعت على فترات مختلفة من        

ويالحظ من األشكال أن األوراق القديمة والمتساقطة قد احتوت على أعلى التراكيز مع وجود بعـض                

الشذوذات حيث ارتفعت التراكيز في األزهار في مواقع الصناعة الفسفاتية كمناجم الفسفات وتعود هذه              

أما في المناطق المدروسة األخـرى،      . فسفات وتراكمية في فترة جمع العينة     التراكيز إلى سقط غبار ال    

 ٢١٠وعالوة على ذلك، تـزداد تراكيـز البولونيـوم        . فكانت أخفض التراكيز في عينات أزهار الدفلة      

 في ورق الدفلة مع ازدياد عمرها وذلك لتراكم هذين النظيرين في الورق مع الـزمن                ٢١٠والرصاص

ومن جهة أخرى، يعود تفاوت التراكيز في الموقع الواحـد          . ق الدفلة مراكم جيد   مما يشير على أن ور    

 .بين الفترة واألخرى إلى عمليات الغسل بفعل األمطار بالنسبة لإلزهار واألوراق الفتية األكبر عمراً

 

 استخدام الدفلة كمشعر حيوي للتلوث .٣. ٤

 فقط في معظم المواقع بهدف المقارنـة        جمعت عينات العوالق الهوائية من المواقع نفسها وعلى فترتين        

 في العوالق الهوائية وفي أوراق الدفلـة        ٢١٠ والرصاص ٢١٠البولونيومالعناصر النزرة و  بين تراكيز   

على تلوث  عادة  يستدل  . الطريقتين في تحديد تلوث الهواء    والتربة، وإيجاد العالقة التي تربط بين هاتين        

يجـري  و. قياس ما تحويه العوالق الهوائيـة      واألرض أ طح  الهواء بقياس مقدار السقط الجوي على س      

أوراق فـي  أو السـطحية  تركيز الملوثات في التربة  تعيين  السقط الجوي عن طريق     تحديد مقدار   عادة  

بالمقارنة مع قياسات   وهي طريقة دقيقة    الملوثات الهوائية خالل فترات طويلة      الناجمة عن سقط    النباتات  

على أية حال، يمكن ان توجد عالقة تربط بين         . محدودةعلى فترات   عادة  جري  العوالق الهوائية التي ت   

 .هذين النوعين من القياسات
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 العناصر النزرة  .١. ٣. ٤

تراكيز العناصر النزرة في العوالق الهوائية، حيث يالحظ بأن معظم التراكيز ضمن            ) ٦(يبين الجدول   

باسـتثناء تراكيـز    . ق المواصفة السـورية   الحدود الطبيعية وأقل من الحدود العظمى المسموح بها وف        

الرصاص في العينات التي جمعت من موقع السفيرة بالقرب من معمل البطاريات حيث وصل التراكيز               

ويعود هذا االرتفاع إلـى     .  مرة ١٤وهو أعلى من الحد المسموح به حوالي        . ٣م/ نانوغرام ٦٨٨٤إلى  

 .اطالقات معمل البطاريات

 

بين تراكيز العناصر النزرة في العوالـق الهوائيـة وفـي           لعالقة التي تربط    ا) ٩١-٧١(تبين األشكال   

أزهار وأوراق نبات الدفلة، حيث أخذت في االعتبار كافة القيم المقيسة في المواقـع كافـة والفتـرات                  

توضح األشكال بأن هناك عالقة واضحة بين تراكيز العناصر النزرة وخاصة الرصاص في             . المختلفة

ائية وبين تراكيزها في أوراق نبات الدفلة القديمة والمتساقطة حيث وصلت قيمة معمامـل              العوالق الهو 

مما يدل على أن أوراق الدفلة تـراكم        .  للتربة ٠,٥٧ مع األوراق المتساقطة و    ٠,٨٥الى  ) 2R(االرتباط  

 .العناصر النزرة بشكل كبير وأنه يمكن استخدامها لمراقبة السقط الجوي

 

 العناصر المشعة .٢. ٣. ٤

 حيث يالحظ أن أعلـى      ٢١٠ والرصاص ٢١٠ تركيز العوالق وما تحويه من البولونيوم      ٧ين الجدول   يب

التراكيز كانت في تلك المواقع الصناعية كمرفأ طرطوس ومعمل األسمدة والبطاريات وعدرا وتوضح             

 في أزهار وأوراق    ٢١٠ والبولونيوم ٢١٠العالقة التي تربط بين تراكيز الرصاص     ) ١٠١-٩٢(األشكال  

الدفلة والتربة تبين محتوى العوالق الهوائية هذين النظيرين، ولقد عولجت كافة القيم دون التمييز بـين                

 في العوالـق    ٢١٠ولقد لوحظت وجود عالقة خطية بين الرصاص      . الفترات المختلفة التي جمعت فيها    

شـاهد هـذه    ، بينما لـم ت    ٠,٧١ الى   2R في األوراق المتساقطة فوصلت قيمة       ٢١٠الهوائية والرصاص 

 ٢١٠ ويعـود هـذا الـى تفـاوت تراكيـز الرصـاص            ،العالقة في األزهار واألوراق الفتية والقديمة     

 في العوالق الهوائية بين الفترتين الصيفية الجافة والشتوية الرطبة، ولهذا أعيد رسـم              ٢١٠والبولونيوم

الهوائية التي جمعـت فـي      العالقة بين أزهار وأوراق الدفلة التي جمعت في الفترة الجافة مع العوالق             

). ١٠١-٩٢(الفترة نفسها وكذلك رسمت العالقة للفترة الشتوية الرطبة كما هو موضح فـي األشـكال     

تبين هذه األشكال وجود عالقة خطية بين العوالق واألوراق القديمة والمتساقطة هذا لوم تشـاهد أيـة                 

مما يدل على عدم انتقـال هـذين         في التربة    ٢١٠ والرصاص ٢١٠عالقة خطية مع تراكيز البولونيوم    

النظيرين من التربة ولهذا يمكن استخدام األوراق األوراق القديمة من النباتات والمتسـاقطة كمـراكم               

 . في السقط الجوي٢١٠ والرصاص٢١٠حيوي للبولونيوم
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 توصيات واستنتاجات .٥
 نتيجـة السـقط الجـوي       دلت نتائج الدراسة أن أوراق الدفلة تراكم العناصر النزرة والنكليدات المشعة          

 تزداد تراكيز الملوثات كلما ازداد عمـر الورقـة          .ويمكن استخدامها كمراكم حيوي للملوثات الهوائية     

المتساقطة تؤثر العوامـل الجويـة علـى تراكيـز          القديمة و حيث تكون التراكيز أعظمية في األوراق       

ادة تعلق التربة بفعل الرياح ومن ثم        او إع  الملوثات في اوراق الدفلة نتيجة عمليات الغسل بفعل المطر        

العناصر بعض  بين تراكيز   خطية  عالقة  لوحظت  وعالوة على ذلك،    . سقطها على األوراق مرة أخرى    

، القديمة والمتساقطة والتربـة   والنكليدات المشعة في العوالق الهوائية وأوراق الدفلة        كالرصاص  النزرة  

ساقطة كمراكمات حيوية للسقط الجوي للملوثـات فـي         متليمكن استخدام أوراق الدفلة القديمة وا     ولهذا  

 .مواقع يتوقع ارتفاع تلوث الهواء فيها

 

 كلمة شكر .٦
نود أن نشكر األستاذ الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام للهيئة لتشجعيعة إلجراء العمل والسيد زهيـر                

 شعيب لطباعته هذا التقرير

 

 المراجع .٧
 والعناصـر   العوالق  دراسة    لريس،عبد الحميد، الخرفان،كامل،  ، العودات،محمد، ا   براهيمعثمان،إ .١

 .١٩٩٩، ١٩٩ت ن ب ع /و–،هـ ط ذ س  بعض المدن السورية  هواءالثقيلة في

العناصر بعض    دراسة تلوث الهواء بالعوالق و      ،يوسف، الخرفان،كامل، يمسلما ن  العودات،محمد،   .٢

ت د ع   /و–،هـ ط ذ س     .  وما حولها  حلبفي مدينة   الثقيلة في بعض المناطق الصناعية      المعدنية  

٢٠٠٠، ٣٣٢. 

 تعيـين   .المصري، محمد سعيد، الخرفان،كامل، خليلي،حسام، عبد الحليم، محمد، الحارس، زهير          .٣

، النكليدات المشعة الطبيعية في العوالق الهوائية والتربة المجاورة لمناجم الفسفات ومرفأ تصديرها           

 .٢٠٠٠، ٣٢٢ت د ع /و–هـ ط ذ س 

دراسة الطبيعة الكيميائيـة    ، الخرفان،كامل، خليلي،حسام ، حسن، محمد ،         ، محمد سعيد  المصري .٤

 في العوالق الهوائية فـي منـاجم الفسـفات ومرفـأ            ٢١٠- والرصاص ٢١٠-الرتباط البولونيوم 

 .٢٠٠٣، ٤٩٧ت د ع /و–، هـ ط ذ س طرطوس

المعلقـات الهوائيـة فـي        تلوث الهواء بالغبار و     ، صبرة، شوقي، الخرفان،كامل،    براهيمعثمان،إ .٥

 .١٩٩٣ ، ٥٣ت د ع / و  – ، هـ ط ذ س مناجم الفوسفات ومدينة تدمر



 

 
 

١٢

تأثير استعمال البنزين غيـر       ،يوسف، الخرفان،كامل، الشمالي ، كمال    يمسلما ن العودات،محمد،   .٦

،هــ ط ذ س     . المرصص في تراكيز الرصاص في الهواء والتربة والنباتات في مدينة دمشـق           

 .٢٠٠١، ٣٧٧ت د ع /و–

المصري ، محمد سعيد ، آبا ، عبد العزيز ، مخلالتي ، هيام ، الحموي ، أحمد                  ،إبراهيم ،   عثمان .٧

 ، هـ    في بعض الترب والمحاصيل السورية     ٢١٠-تعيين مستويات البولونيوم  ، خليلي ، حسام ،      

 .١٩٩٧، ١٨٥ت د ع /و–ط ذ س 

 مسـتويات   ، سخيطة ، خالديـة ،       المصري ، محمد سعيد ، مغربي ، ميسون         إبراهيم،   ،   عثمان .٨

 .١٩٩٨، ٢٢٣ب د ع /و–، هـ ط ذ س اليورانيوم في بعض المنتجات الزراعية

 معمـل إسـمنت     بغبـار دراسة تلوث الهواء    ،يوسف، الخرفان، كامل،    يمسلما ن العودات،محمد،   .٩

 .٢٠٠٠، ٣٣٣ت د ع /و–،هـ ط ذ س  في نباتات المنطقة المجاورة هطرطوس وتأثير

 . الخرفان، كامل، الحموي، أحمد، الشمالي، كمال، عبد الحلـيم، محمـد           ،د سعيد المصري ، محم   .١٠

 النكليدات المشعة وعناصر األثر في البيئة المحيطة بمعمـل األسـمدة الفوسـفاتية              زدراسة تركي 

 .بحمص

تلوث الهـواء فـي       دراسة    كامل، براهيم، العودات،محمد، الريس،عبد الحميد، الخرفان،    عثمان، إ  .١١

، السقط  الثقيلةالمعدنية  العناصر  شرقية بالعوالق، توزع العوالق حسب أقطارها الحركية،        المنطقة ال 

 .١٩٩٦ ،١٥١ت د ع /و–هـ ط ذ س  الجوي والنشاط اإلشعاعي،

 استخدام نبات أشن الذئب مشعراً      محمد سعيد ، ماميش ، سامر ، عبد الحليم ، محمد،          المصري ،    .١٢

ت د ع /و-ليدات المشعة والمعـادن النـدرة، هــ ط ذ س    بيولوجياً لتعيين السقط الجوي من النك     
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 مواقع تاريخ جمع العينات) ١(الجدول 
 العينة جمع تاريخ العينة جمع موقع المدينة

 ٢٠٠٤/تموز
 ٢٠٠٤/تشرين أول

 ٢٠٠٥/آذار
 المرفأ

 ٢٠٠٥/أيار
 ٢٠٠٤/تموز

 ٢٠٠٤/تشرين أول
 ٢٠٠٥/آذار

 شاهد
 شاليهات
 األحالم

 ٢٠٠٥/أيار
 ٢٠٠٤/تموز
 ٢٠٠٤/ين أولتشر

 ٢٠٠٥/آذار

 طرطوس

 معمل
 اإلسمنت

 ٢٠٠٥/أيار
 ٢٠٠٤/تموز

 ٢٠٠٤/تشرين أول
 ٢٠٠٥/آذار

 المرفأ الالذقية

 ٢٠٠٥/أيار
 ٢٠٠٤/آب 

 ٢٠٠٤/تشرين ثاني
 ٢٠٠٥/آذار

 معمل
 األسمدة

 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/آب 

 ٢٠٠٤/تشرين الثاني
 ٢٠٠٥/آذار

 حمص

 فيروزة

 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/آب

 ٢٠٠٤/تشرين ثاني
 ٢٠٠٥/آذار

 عملم
 البطاريات

 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/آب 

 ٢٠٠٤/تشرين ثاني

 حلب

 المدينة
 الجامعية

 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/حزيران
 مناجم المناجم ٢٠٠٤/ايلول

 الشرقية
 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/ايلول

 مؤسسة تدمر ٢٠٠٤/تشرين ثاني
 الكهرباء

 ٢٠٠٥/حزيران
 مخفر ٢٠٠٤/تموز

 ٢٠٠٥/نيسان عدرا
 ٢٠٠٤/تموز
 ٢٠٠٥/نيسان

 منطقة
 الدباغات

 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/ايلول
 قطنا ٢٠٠٥/نيسان
 ٢٠٠٥/حزيران
 ٢٠٠٤/حزيران
 ٢٠٠٥/نيسان

 دمشق

 المطار
 ٢٠٠٥/حزيران
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 دفلةتراكيز العناصر النزرة في أزهار وأوراق نبات ال). ٢(الجدول 
 موقع المدينة  )غرام وزن جاف/ميكروغرام(ترآيز عناصر األثر 

 جمع العينة
 تاريخ 

 العينة جمع
 نوع 
 العينة

 رقم العينة
 Cd Zn Pb Cu المخبري

٠٫٢٣±٠٫٠٣ ١٥٧٤٩ أزهار  ٧٠٫٨٦±١٫٤٣  ١٫٩٦±٠٫١٤  ٢٠٫١٧±٠٫١٧  
٣٨٫٦٨±٠٫٣٤ 0.1> ١٥٧٥٠ فتي  ٢٫٣٦±٠٫٠٤  ١٤٫٦٣±٠٫٦٤  
٥٨٫٣٩±١٫٥٩ 0.1> ١٥٧٥١ قديم  ٠٫٧±٠٫٠٦  ٧٫٢١±٠٫٠٩  

 ٢٠٠٤/تموز

٤٧٫٥٤±٠٫٣٥ 0.1> ١٥٧٥٢ متساقط  ٥٫٥±٠٫٠٥  ٧٫٧٥±٠٫٠٣  
 0.09±12.57 0.02±5.057 1.20±36.37 0.04±0.3 ١٦٧٨١ فتي
 ٢٠٠٤/تشرين األول 0.09±13.54 0.05±0.63 3.63±109.68 0.03±0.33 ١٦٧٨٢ قديم
 0.08±11.63 0.2 > 3.70±111.86 0.04±0.46 ١٦٧٨٣ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 0.10±14.93 0.05±0.39 2.30±69.14 0.03±0.41 ١٧٤١١ قديم
 0.15±22.21 0.05±1.77 6.0±181 0.03±1.48 ١٧٤١٢ متساقط
 0.15±21.09 0.2 > 2.44±74.05 0.01±0.78 ١٨١١٣ أزهار
 0.09±13.39 0.2 > 1.76±53.2 0.03±0.56 ١٨١١٤ فتي

 المرفأ طرطوس

 ٢٠٠٥/أيار
 0.08±11.67 0.2 > 2.09±63.35 0.01±0.25 ١٨١١٥ قديم
 0.05±7.72 0.2 > 1.46±47.36 0.1> ١٥٧٥٥ أزهار
٢٨٫٤٦±٠٫١٨ 0.1> ١٥٧٥٦ فتي  ٠٫٦٤±٠٫٠٩  ١٢٫٥١±٠٫٢٦  
٤٩٫٣٩±٠٫٤٩ 0.1> ١٥٧٥٧ قديم  ٠٫٩٢±٠٫٠١  ١٤٫١٧±٠٫١٤  

 ٢٠٠٤/تموز

٤٣٫٨٤±٠٫٢٦ 0.1> ١٥٧٥٨ متساقط  <0.2 ٩٫٥٣±٠٫١٣  
 0.06±8.21 0.2 > 1.60±47.74 0.1 > ١٦٧٨٥ أزهار
 0.06±9.12 0.2 > 1.06±31.29 0.1 > ١٦٧٨٦ فتي
 0.04±6.08 0.2 > 1.02±30.05 0.1 > ١٦٧٨٧ قديم

 ٢٠٠٤/تشرين األول

 0.04±5.34 0.2 > 1.20±35.75 0.1 > ١٦٧٨٨ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 0.06±8.44 0.05±0.52 1.50±45.08 0.1 > ١٧٤١٥ قديم
 0.05±7.10 0.05±0.60 1.67±50.25 0.1 > ١٧٤١٦ متساقط
 0.1±10.2 0.02±0.85 1.1±31.5 0.1 > ١٨١١٧ أزهار
 0.10±14.23 0.2 > 1.55±46.78 0.1 > ١٨١١٨ فتي

 طرطوس
 شاهد
 شاليهات
 األحالم

 ٢٠٠٥/أيار
 0.04±6.28 0.2 > 1.29±38.37 0.1 > ١٨١١٩ قديم
 0.12±16.44 0.2 > 0.52±15.66 0.1 > ١٥٧٦١ أزهار
٢٥٫٩١±٠٫٣٨ 0.1> ١٥٧٦٢ فتي  ٠٫٧٣±٠٫١٥  ٧٫٢١±٠٫١٦  
٧٢٫١٥±١٫٣٦ 0.1> ١٥٧٦٣ قديم  ٠٫٩٤±٠٫٠٣  ٥٫٩٤±٠٫٠٨  

 ٢٠٠٤/تموز

٤٥٫٥٩±١٫٠٩ 0.1> ١٥٧٦٤ متساقط  <0.2 ٦٫٨٧±٠٫٠٩  
 0.08±12.02 0.2 > 0.35±10.68 0.1 > ١٦٧٩٠ أزهار
 0.11±15.76 0.02±0.84 1.81±55.15 0.1 > ١٦٧٩١ فتي
 6.03 0.2 > 55.19 0.1 > ١٦٧٩٢ قديم

 ٢٠٠٤/ األولتشرين

 0.10±13.75 0.01±1.08 1.41±42.58 0.1 > ١٦٧٩٣ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 0.05±7.76 0.05±0.76 3.54±106.8 0.1 > ١٧٤١٩ قديم
 0.05±7.86 0.05±1.04 2.60±77 0.1 > ١٧٤٢٠ متساقط
 0.1±17.0 0.02±1.87 0.53±15.86 0.1 > ١٨١٢١ أزهار
 0.05±7.68 0.2 > 0.96±28.80 0.1 > ١٨١٢٢ فتي

 معمل طرطوس
 اإلسمنت

 ٢٠٠٥/أيار
 0.03±3.31 0.2 > 2.17±65.85 0.1 > ١٨١٢٣ قديم
٣٥٫١٢±٠٫٤٨ 0.1> ١٥٧٦٧ أزهار  ١٫٦٥±٠٫٠٦  ١١٫٩٣±٠٫٢٦  
 0.09±13.16 0.02±0.81 1.22±36.94 0.1 > ١٥٧٦٨ فتي
٦١٫٧٥±٠٫٧٦ 0.1> ١٥٧٦٩ قديم  ٣٫٨٣±٠٫١٤  ١٠٫٤٧±٠٫٧٢  

 ٢٠٠٤/تموز

٦٥٫١٨±٠٫٨ 0.1> ١٥٧٧٠ متساقط  ١٫٠٨±٠٫٠٣  ٦٫٠٤±٠٫٠٤  
 0.11±16.02 0.02±1.09 1.34±40.70 0.1 > ١٦٧٩٥ أزهار
 0.61±87.73 0.09±5.97 3.01±91.55 0.1 > ١٦٧٩٦ فتي
 0.10±12.98 0.2 > 2.42±72.99 0.1 > ١٦٧٩٧ قديم

 ٢٠٠٤/تشرين األول

 0.09±13.47 0.2 > 2.48±75.45 0.1 > ١٦٧٩٨ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 0.05±6.84 0.2> 2.95±89.08 0.1> ١٧٤٢٣ قديم
 0.09±6.98 0.2> 2.47±73.45 0.1> ١٧٤٢٤ متساقط
 0.28±39.72 0.02±2.26 2.08±63.05 0.1> ١٨١٢٥ أزهار
 0.12±17.90 0.02±0.70 1.52±45.91 0.1 > ١٨١٢٦ فتي

 المرفأ الالذقية

 ٢٠٠٥/أيار
 0.06±8.43 0.2> 0.95±27.96 0.1> ١٨١٢٧ قديم
 0.32±8.57 0.20> 0.46±45.23 0.01±0.33 ١٥٧٩١ أزهار
 0.03±6.67 0.20> 0.94±57.76 0.06±0.80 ١٥٧٩٢ فتي
 0.11±2.25 0.20> 1.23±99.16 0.02±1.13 ١٥٧٩٣ قديم

 ٢٠٠٤/آب

 1> 0.20> 0.83±77.96 0.04±0.77 ١٥٧٩٤ متساقط
 0.10±14.24 0.2 > 1.54±46.10 0.03±0.57 ١٦٨٠٠ فتي
 ٢٠٠٤/تشرين الثاني 1 > 0.2 > 3.81±115.71 0.03±1.80 ١٦٨٠١ قديم
 1 > 0.2 > 3.01±91 0.03±1.14 ١٦٨٠٢ اقطمتس
 ٢٠٠٥/آذار 0.04±5.17 0.2 > 1.08±31.83 0.03±0.39 ١٧٤٢٧ قديم
 0.04±2.49 0.2 > 5.7±172.3 0.04±2.60 ١٧٤٢٨ متساقط

 0.06±8.51 0.02±3.24 2.13±64.55 0.01±0.60 ١٨١٢٩ أزهار

 معمل حمص
 األسمدة

 ٢٠٠٥/حزيران

 0.05±6.56 0.2 > 2.2±66.1 0.01±0.60 ١٨١٣٠ فتي
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 0.19±3.76 0.2 > 2.00±59.2 0.13±1.25 ١٨١٣١ قديم   
 0.10±14.22 10.75 0.52±15.61 0.1 > ١٥٧٩٧ أزهار
 0.13±18.59 0.02±0.70 1.08±32.40 0.1 > ١٥٧٩٨ فتي
 0.14±8.20 0.07±1.80 0.36±31.96 0.1> ١٥٧٩٩ قديم

 ٢٠٠٤/آب

 0.40±12.55 0.15±14.93 0.26±27.65 0.1> ١٥٨٠٠ متساقط
 0.15±22.63 0.2> 1.42±42.18 0.1> ١٦٨٠٤ فتي
 ٢٠٠٤/تشرين الثاني 0.11±16.14 0.2> 3.00±89.30 0.1> ١٦٨٠٥ قديم
 0.07±10.45 0.05±0.54 1.47±42.43 0.1> ١٦٨٠٦ متساقط
 0.08±12.29 0.06±0.26 1.13±33.48 0.1> ١٧٤٣٠ قديم
 ٢٠٠٥/آذار 0.10±14.98 0.05±13.03 0.05±68.61 0.1> ١٧٤٣١ متساقط
 0.35±42.25 0.35±32.8 7.01±205.1 0.25> ١٧٤٣٢ تربة
 0.09±12.45 0.2> 1.13±33.55 0.1> ١٨١٣٣ أزهار
 0.14±20.32 0.2> 1.42±42.83 0.1> ١٨١٣٤ فتي

 فيروزة حمص

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.12±17.78 0.02±1.62 1.16±34.88 0.1> ١٨١٣٥ قديم
 0.10±7.32 17.0±613.5 0.31±26.29 0.1 > ١٥٨٠٣ فتي
 ٢٠٠٤/آب 0.07±5.83 10.0±461.3 0.91±40.56 0.1 > ١٥٨٠٤ قديم
 0.30±6.00 290±1299 2.30±48.01 0.1 > ١٥٨٠٥ متساقط
 0.06±9.03 1.43±361.4 1.02±30.8 0.1 > ١٦٨٠٨ فتي
 ٢٠٠٤/تشرين الثاني 0.05±6.85 2.50±655.5 2.91±70.34 0.32±1.90 ١٦٨٠٩ قديم
 0.05±6.88 3.01±761 8.08±245.45 0.1> ١٦٨١٠ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 0.09±4.72 4±1056 0.84±24.98 0.1> ١٧٤٣٣ قديم
 0.11±16.21 7.3±1847.5 1.69±49.28 0.1> ١٧٤٣٤ متساقط
 0.11±16.05 3.3±822.5 0.95±28.65 0.1> ١٨١٣٧ أزهار
 0.05±7.83 3.0±751 0.75±22.65 0.1> ١٨١٣٨ فتي

 معمل حلب
 البطاريات

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.05±6.79 2.0±248 0.98±29.47 0.1> ١٨١٣٩ قديم
 0.12±12.70 0.02±1.43 0.22±23.71 0.1> ١٥٨٠٨ أزهار
 0.10±11.67 0.43±79.67 0.19±27.41 0.1> ١٥٨٠٩ فتي
 0.10±5.07 0.11±14.83 0.15±21.43 0.1> ١٥٨١٠ قديم

 ٢٠٠٤/آب

 0.17±6.48 0.07±3.03 0.16±15.64 0.1> ١٥٨١١ متساقط
 0.16±22.9 0.2> 1.49±44.96 0.1> ١٦٨١٢ فتي
 ٢٠٠٤/تشرين الثاني 22.23 0.2> 2.28±69.15 0.1> ١٦٨١٣ قديم
 0.08±10.84 0.2> 1.22±37.11 0.1> ١٦٨١٤ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 0.1±15 0.12±32.89 1.73±51.86 0.1> ١٧٤٣٦ قديم
 0.09±8.23 0.16±46.05 1.19±34.03 0.1> ١٧٤٣٧ متساقط
 0.12±16.61 0.02±2.34 1.13±34.19 0.1> ١٨١٤١ أزهار
 0.12±16.63 0.05±0.54 1.25±36.79 0.1> ١٨١٤٢ فتي

 المدينة حلب
 الجامعية

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.1±13.58 0.2> 1.54±46.63 0.1> ١٨١٤٣ قديم
 0.10±13.81 0.02±2.17 1.39±42.2 0.01±0.32 ١٦٢٥٠ أزهار
 0.2±10.71 0.02±1.21 0.4±27.41 0.03±0.17 ١٦٢٥١ فتي
 0.17±7.30 0.06±5.81 0.63±65.18 0.02±0.35 ١٦٢٥٢ قديم

١/٩/٢٠٠٤ 

 0.18±6.15 0.07±2.63 0.65±78.93 0.02±0.36 ١٦٢٥٣ متساقط
 ٢٠٠٤ 0.04±5.71 0.2> 1.80±54.5 0.01±0.53 ١٦٨٢١ قديم
 0.03±4.24 0.2> 3.95±119.95 0.03±1.92 ١٦٨٢٢ متساقط
 0.11±15.88 0.2> 2.78±84.45 0.02±1.50 ١٨١٤٥ أزهار
 0.04±5.90 0.05±6.58 1.53±45.75 0.03±0.52 ١٨١٤٦ فتي

 مناجم المناجم
 الشرقية

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.04±5.70 0.02±0.42 1.62±49.37 0.01±0.36 ١٨١٤٧ مقدي
 ٢٠٠٤/أيلول 0.09±2.62 0.06±0.93 0.24±2.617 0.1> ١٦٢٥٦ قديم
 1> 0.25±2.44 0.29±26.35 0.1> ١٦٢٥٧ متساقط
 ٢٠٠٤/تشرين الثاني 3.01 0.2> 0.76±22.8 0.1> ١٦٨٢٥ قديم
 0.02±1.54 0.2> 0.41±12.20 0.1> ١٦٨٢٦ متساقط
 0.05±6.86 0.2> 0.74±22.23 0.1> ١٨١٤٩ أزهار
 0.03±3.64 0.2> 0.08±24.13 0.1> ١٨١٥٠ فتي

 مؤسسة تدمر
 الكهرباء

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.02±2.48 0.2> 0.68±20.85 0.1> ١٨١٥١ قديم
 0.07±9.31 0.02±0.90 0.58±17.51 0.1> ١٥٧٧٣ أزهار
٢٣٫١٦±٠٫٤١ 0.1> ١٥٧٧٤ فتي  ٠٫٧٦±٠٫٠٧  ١٠٫١٨±٠٫١٣  
 0.09±6.25 0.2> 2.33±69.15 0.1> ١٥٧٧٥ قديم

 ٢٠٠٤/تموز

٦٥٫١٨±٠٫٨ 0.1> ١٥٧٧٦ متساقط  ١٫٠٨±٠٫٠٣  ٦٫٠٤±٠٫٠٤  
 ٢٠٠٥/نيسان 0.10±10.39 0.22±59.11 1.63±49.04 0.1> ١٧٤٣٩ قديم
 0.07±11.13 0.04±7.89 2.00±59.88 0.1> ١٧٤٤٠ متساقط
 0.08±10.97 0.02±0.70 1.24±27.68 0.1> ١٨١٨٦ أزهار
 0.05±7.36 0.02±0.97 0.73±21.77 0.1> ١٨١٨٧ فتي

 مخفر دمشق
 عدرا

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.04±6.20 0.02±1.07 1.30±39.13 0.1> ١٨١٨٨ قديم
٤١٫٣٢±٠٫٣٥ 0.1> ١٥٧٧٩ أزهار  ٢٫٥١±٠٫٠٣  ١٥٫٦٢±٠٫٣١  
٢٠٫٩٨±٠٫٧٠ 0.1> ١٥٧٨٠ فتي  0.42±0.02 17.33±.12 
 0.20±11.71 0.04±1.74 0.38±42.57 0.1> ١٥٧٨١ قديم

 ٢٠٠٤/تموز

 0.23±13.82 0.19±7.81 1.91±63.81 0.1> ١٥٧٨٢ متساقط

 منطقة دمشق
 الدباغات

 0.09±13.4 0.04±8.23 1.24±36.83 0.1> ١٧٤٤٢ قديم ٢٠٠٥/نيسان



 

 
 

١٧

 0.30±39 0.04±12.08 3.91±118.23 0.1> ١٧٤٤٣ متساقط 
 0.19±26.85 0.02±2.43 1.84±55.85 0.1> ١٨١٦٤ أزهار
 0.11±15.29 0.02±2.67 1.28±38.77 0.1> ١٨١٦٥ فتي

  

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.10±14.74 0.02±2.20 1.24±37.41 0.1> ١٨١٦٦ قديم
٣٢٫٢٥±٢٫٥ 0.1> ١٦١٦١ أزهار  ١٫٥٨±٠٫١٦  ١٢٫٩٩±٠٫٣٤  
 0.09±13.06 0.2> 0.83±25.21 0.1> ١٦١٦٢ فتي
 2.60±9.90 0.09±0.38 0.14±16.69 0.1> ١٦١٦٣ قديم

 ٢٠٠٤/آب

 0.16±3.46 0.06±0.30 0.34±22.9 0.1> ١٦١٦٤ متساقط
 ٢٠٠٥/نيسان 0.02±3.12 0.2> 0.44±13.05 0.1> ١٧٤٤٨ قديم
 0.02±2.87 0.2> 0.54±16.03 0.1> ١٧٤٤٩ متساقط
 0.05±7.27 0.2> 0.66±19.77 0.1> ١٨١٦٠ أزهار
 4.11 0.2> 0.52±15.59 0.1> ١٨١٦١ فتي

 قطنا دمشق

 ٢٠٠٥/حزيران
 3.10 0.2> 0.54±16.05 0.1> ١٨١٦٢ قديم
١٩٫٩٧±٠٫٢٢ 0.1> ١٥٧٨٥ أزهار  ١٫٠٦±٠٫١٤  ١٢٫٨٥±١٫٠٨  
٦٠٫٠٠±٢٫٠٧ 0.1> ١٥٧٨٦ فتي  <0.2 ١٢٫١٤±٠٫١٤  
 ٥٫٤٣±٠٫١٥ ٢٫٣±٠٫٠٦ ٢٠٫٨٢±٠٫٤١ 0.1> ١٥٧٨٧ قديم

 ٢٠٠٤/تموز

٢٧٫٣٨±٠٫٣٤ 0.1> ١٥٧٨٨ متساقط  ٢٫٦٤±٠٫٠٧  ٥٫٧٧±٠٫١٣  
 ٢٠٠٥/نيسان 0.03±3.89 0.02±1.69 0.63±18.89 0.1> ١٧٤٤٥ قديم
 0.04±6.52 0.02±3.26 0.33±9.65 0.1> ١٧٤٤٦ متساقط
 0.05±7.63 0.02±0.93 0.61±18.32 0.1> ١٨١٨٢ أزهار
 0.04±5.61 0.02±1.04 0.64±19.12 0.1> ١٨١٨٣ فتي

 المطار دمشق

 ٢٠٠٥/حزيران
 0.02±3.28 0.02±1.69 0.75±22.31 0.1> ١٨١٨٤ قديم

 



 

 
 

١٨

  في عينات التربةالنزرةتراكيز العناصر ). ٣(الجدول 
 ترآيز عناصر األثر

 المدينة )غرام وزن جاف/ميكروغرام(
 موقع
 جمع
 العينة

 تاريخ
 جمع
 العينة

 نوع
العينة

 رقم
 العينة
 Cd Zn Pb Cuالمخبري

١٫٥٤±٠٫١٩ ١٥٧٥٣ تربة ٢٠٠٤/تموز المرفأ طرطوس  ١٩٩٫٣±١٣٫٣  ٦٩٫٦٧±٢٫٤  ٣٠٫٨٨±١٫٩٣  
 0.25±35.97 0.08±23.97 2.70±81.07 0.05±1.77 ١٦٧٨٤ تربة ٢٠٠٤/تشرين األول المرفأ طرطوس
 0.35±42.9 0.37±55.03 7±210 0.33±2.70 ١٧٤١٣ تربة ٢٠٠٥/آذار المرفأ طرطوس
 0.3±40 0.18±10.40 6.0±180.2 0.13±1.31 ١٨١١٦ تربة ٢٠٠٥/أيار المرفأ طرطوس
٩٣٫٣٦±٧٫٨٦ 0.25> ١٥٧٥٩ تربة ٢٠٠٤/تموز شاليهات األحالم طرطوس  ٢٩٫٧٢±٤٫٣٠  ٢٥٫٧٦±١٫٨  
 0.20±29.55 0.07±14.94 3.43±104.08 0.25 > ١٦٧٨٩ تربة ٢٠٠٤/تشرين األول شاليهات األحالم طرطوس
 0.35±27.3 0.38±7.9 2.85±73.9 0.25 > ١٧٤١٧ تربة ٢٠٠٥/آذار شاليهات األحالم طرطوس
 0.17±18.12 0.18±7.99 2.88±83.1 0.25 > ١٨١٢٠ تربة ٢٠٠٦/أيار شاليهات األحالم طرطوس
٢٠٨٫١١±١٩٫٢ 0.25> ١٥٧٦٥ تربة ٢٠٠٤/تموز معمل االسمنت طرطوس  ٩٫١±٠٫٤٠  ٢١٫٣٢±٢٫٠١ 
 0.27±39.02 0.18±9.75 2.50±71.25 0.25 > ١٦٧٩٤ تربة ٢٠٠٤/تشرين األول سمنتمعمل اال طرطوس
 0.35±45.3 0.38±3.7 4.24±118.8 0.25 > ١٧٤٢١ تربة ٢٠٠٥/آذار معمل االسمنت طرطوس
 0.36±17.72 0.35±35.81 3.7±102.5 0.25 > ١٨١٢٤ تربة ٢٠٠٦/أيار معمل االسمنت طرطوس
١٢٥٫٣±٤٫٥ 0.25> ١٥٧٧١ تربة ٢٠٠٤/وزتم معمل االسمنت الالذقية  ٤٥٫٢٦±٣٫٥٢  ٤٨٫٣٦±١٫٧  
 19.±27.8 0.15±42.74 5.64±170.5 0.25 > ١٦٧٩٩ تربة ٢٠٠٤/تشرين األول معمل االسمنت الالذقية
 0.35±31.01 0.40±85.2 10.5±313.3 0.25> ١٧٤٢٥ تربة ٢٠٠٥/آذار معمل االسمنت الالذقية
 0.38±56.34 1.03±146.8 0.29±82.93 0.25 > ١٨١٢٨ تربة ٢٠٠٥/أيار معمل االسمنت الالذقية
�2.22 ١٥٧٩٥ تربة ٢٠٠٤/آب معمل االسمنت حمص 0.18 209.8� 1.73 <0.20 24.60� 0.46 
 0.17±15.96 0.2 > 19.00±522.78 0.17±3.68 ١٦٨٠٣ تربة ٢٠٠٤/تشرين الثاني معمل االسمنت حمص
 0.38±6.2 0.2 > 8.9±262.3 0.24±4.7 ١٧٤٢٩ تربة ٢٠٠٥/آذار معمل االسمنت حمص
 0.10±13.86 0.2 > 6.16±186.16 0.05±2.88 ١٨١٣٢ تربة ٢٠٠٥/حزيران معمل االسمنت حمص
١٧٧٫١٣±٤٫٠٨ 0.25> ١٥٨٠١ تربة ٢٠٠٤/آب فيروزة حمص  ٣٠٫٦٢±٠٫٤٣  ٢٨٫٠٩±٠٫٢١  
 0.21±29.50 0.18±16.47 5.52±164.53 0.25> ١٦٨٠٧ تربة ٢٠٠٤/تشرين الثاني فيروزة حمص
 0.35±42.25 0.35±32.8 7.01±205.1 0.25> ١٧٤٣٢ تربة ٢٠٠٥/آذار فيروزة حمص
 0.25±35.68 0.10±27.64 5.21±157.58 0.1> ١٨١٣٦ تربة ٢٠٠٥/حزيران فيروزة حمص
 1.10±18.11 172±14749 1.14±143.7 0.12±1.29 ١٥٨٠٦ تربة ٢٠٠٤/آب معمل البطاريات حلب
 0.23±33.12 25±6384 3.75±110.03 0.25> ١٦٨١١ تربة ٢٠٠٤/تشرين الثاني معمل البطاريات حلب
 0.50±72.94 115±29000 7.30±214.2 0.25> ١٧٤٣٥ تربة ٢٠٠٥/آذار معمل البطاريات حلب
 0.71±39.74 63±15884 8.0±222.8 0.1> ١٨١٤٠ تربة ٢٠٠٥/حزيران معمل البطاريات حلب
�128.6 0.25> ١٥٨١٢ بةتر ٢٠٠٤/آب المدينة الجامعية حلب 3.70 25.83� 0.64 37.13� 0.35 
 0.19±26.72 0.18±12.75 2.20±65.85 0.25> ١٦٨١٥ تربة ٢٠٠٤/تشرين الثاني المدينة الجامعية حلب
 0.17±21.05 0.19±48.1 2.17±60.9 0.25> ١٧٤٣٨ تربة ٢٠٠٥/آذار المدينة الجامعية حلب
 0.17±21.52 0.17±12.45 2.04±56.90 0.25> ١٨١٤٤ تربة ٢٠٠٥/حزيران المدينة الجامعية حلب
 0.18±7.01 0.25> 126±3812 0.16±4.97 ١٦٢٥٤ تربة ٢٠٠٤/أيلول مناجم الشرقية المناجم
 0.18±6.02 0.2> 9.40±284.4 0.12±5.81 ١٦٨٢٣ تربة ٢٠٠٤ مناجم الشرقية المناجم
 0.05±2.14 0.25> 6.69±199.6 0.11±1.39 ١٨١٤٨ تربة ٢٠٠٥/حزيران مناجم الشرقية المناجم
�125.26 0.25> ١٦٢٥٨ تربة ٢٠٠٤/أيلول مؤسسة الكهرباء تدمر 2.00 <0.2 10.83� 0.35 
 0.17±13.60 0.25> 11.49±346.2 0.13±1.30 ١٦٨٢٧ تربة ٢٠٠٤ مؤسسة الكهرباء تدمر
 0.18±6.81 0.18±5.21 8.10±242.9 0.17±0.91 ١٨١٥٢ تربة ٢٠٠٥/حزيران مؤسسة الكهرباء تدمر
١٠٢٫٠٦±٠٫٩٨ 0.25> ١٥٧٧٧ تربة ٢٠٠٤/تموز مخفر عدرا دمشق  ١٦٫٤١±٠٫٦٥  ٢٥٫٢١±٠٫٧٥  
 0.35±22.29 0.75±212.6 4.84±137.6 0.25> ١٧٤٤١ تربة ٢٠٠٥/نيسان مخفر عدرا دمشق
 0.17±19.42 0.20±7.10 2.44±69.45 0.25> ١٨١٨٩ تربة ٢٠٠٥/حزيران مخفر عدرا دمشق
 0.79±72.68 0.99±93.93 6.18±355.3 0.25> ١٥٧٨٣ تربة ٢٠٠٤/تموز باغاتمنطقة الد دمشق
 0.82±121.8 0.42±122 14.7±441.6 0.25> ١٧٤٤٤ تربة ٢٠٠٥/نيسان منطقة الدباغات دمشق
 0.40±56.9 0.20±56.20 7.09±212.35 0.25> ١٨١٦٧ تربة ٢٠٠٥/حزيران منطقة الدباغات دمشق
�96.27 0.25> ١٦١٦٥ تربة ٢٠٠٤/آب قطنا دمشق 0.60 23.91� 0.94 22.13� 0.80 
 0.13±19.99 0.11±31.9 2.34±69.98 0.25> ١٧٤٥٠ تربة ٢٠٠٥/نيسان قطنا دمشق
 0.20±15.70 0.18±12.15 2.31±65.3 0.25> ١٨١٦٣ تربة ٢٠٠٥/حزيران قطنا دمشق
٦١٫٢٤±٣٫١ 0.25> ١٥٧٨٩ تربة ٢٠٠٤/تموز المطار دمشق  ١٠٫٦٥±٠٫٨  ٢١٫٤٩±١٫١٤  
 0.04±5.2 0.02±3.12 0.47±13.9 0.25> ١٧٤٤٧ تربة ٢٠٠٥/نيسان المطار دمشق
 0.17±20.89 0.18±7.37 2.48±70.75 0.25> ١٨١٨٥ تربة ٢٠٠٥/حزيران المطار دمشق

 



 

 
 

١٩

 تراكيز النكليدات المشعة في أزهار وأوراق نبات الدفلة). ٤(الجدول 
 )آغ/بكرل(ترآيز النظائر المشعة 

 المدينة
 موقع
 جمع
 العينة

 تاريخ
 جمع
 العينة

 نوع
 العينة

 رقم
 العينة
 المخبري

137Cs 210Po 210Pb 

 6.19±89.23 19.2±109.7 1 > ١٥٧٤٩ أزهار
 5.41±73.91 11.7±60.01 1 > ١٥٧٥٠ فتي
 21.25±179.39 37.68±224 1 > ١٥٧٥١ قديم

١٤/٠٧/٢٠٠٤ 

 10.62±170.64 23±172.2 1 > ١٥٧٥٢ متساقط
 - 12±79.22 1 > ١٦٧٨١ فتي
 ٠٤/١٠/٢٠٠٤ 6.29±89.94 21.6±142.57 1 > ١٦٧٨٢ قديم
 15.89±155.89 28.9±271.86 1 > ١٦٧٨٣ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 8.83±129.44 7.4±61.88 1 > ١٧٤١١ قديم
 37.74±673.22 11.3±169.4 1 > ١٧٤١٢ متساقط
 11.75±116.96 8.42±84.07 1 > ١٨١١٣ أزهار
 13.00±109.52 8.04±104.29 1> ١٨١١٤ فتي

 المرفأ طرطوس

 ٢٠٠٥/أيار
 13.00±105.38 18.14±133.08 1> ١٨١١٥ قديم
 3.23±36.67 3.15±13.85 1 > ١٥٧٥٥ أزهار
 2.86±31.72 4.00±15.49 1 > ١٥٧٥٦ فتي
 7.70±105.93 6.03±43.27 1 > ١٥٧٥٧ قديم

١٥/٠٧/٢٠٠٤ 

 13.00±195.2 14.32±139.13 1 > ١٥٧٥٨ متساقط
 4.42±28.09 6.14±26.96 1 > ١٦٧٨٥ أزهار
 2.88±16.31 6.8±37.1 1 > ١٦٧٨٦ فتي
 5.74±45.10 9.86±63.08 1 > ١٦٧٨٧ قديم

٠٤/١٠/٢٠٠٤ 

 9.14±90.98 7.23±106.31 1 > ١٦٧٨٨ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 4.69±73.75 14.11±104.47 1 > ١٧٤١٥ ديمق

 13.32±177.56 21.9±173.0 1 > ١٧٤١٦ متساقط
 5.24±34.63 6.61±34.86 1 > ١٨١١٧ أزهار
 9.14±69.36 8.24±53.79 1> ١٨١١٨ فتي

 طرطوس
شاهد 

شاليهات 
 األحالم

 ٢٠٠٥/أيار
 9.12±74.60 9.86±101.11 1> ١٨١١٩ قديم
 - 25.11±112.69 1 > ١٥٧٦١ أزهار
 2.75±29.27 3.85±17.04 1 > ١٥٧٦٢ فتي
 3.14±190.60 17.01±105.41 1 > ١٥٧٦٣ قديم

١٦/٧/٢٠٠٤ 

 12.16±174.62 16.4±115.42 1 > ١٥٧٦٤ متساقط
 5.89±37.05 5.05±40.73  ١٦٧٩٠ أزهار
 1.97±11.58 2.09±14.74  ١٦٧٩١ فتي
 12.29±97.59 14.79±192.99 1 > ١٦٧٩٢ قديم

٥/١٠/٢٠٠٤ 

 13.07±128.17 25.1±157.02 1 > ١٦٧٩٣ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 9.78±128.97 9.45±98.31 1 > ١٧٤١٩ قديم
 9.95±169.09 10.59±127.67 1 > ١٧٤٢٠ متساقط
 4.35±26.78 3.89±30.31 1> ١٨١٢١ أزهار
 10.78±95.25 6.87±73.87 1> ١٨١٢٢ فتي

معمل  طرطوس
 االسمنت

 ٢٠٠٥/أيار
 5.50±74.58 8.76±94.63 1> ١٨١٢٣ قديم
 2.23±24.06 3.44±13.83  ١٥٧٦٧ أزهار
 3.05±33.37 7.19±29.37 1 > ١٥٧٦٨ فتي
 8.38±119.76 16.43±107.15 1 > ١٥٧٦٩ قديم

١٧/٧/٢٠٠٤ 

 8.51±125.64 38.04±225.38 1 > ١٥٧٧٠ متساقط
 3.36±26.20 4.62±29.51 1 > ١٦٧٩٥ أزهار
 3.41±15.88 3.50±20.37 1 > ١٦٧٩٦ فتي
 12.83±127.81 9.23±128.81 1 > ١٦٧٩٧ قديم

٦/١٠/٢٠٠٤ 

 10.03±149.55 5.09±40.99 1 > ١٦٧٩٨ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 6.06±97.54 26.4±160.1 1 > ١٧٤٢٣ قديم
 19.98±167.47 16.9±153.3 1 > ١٧٤٢٤ متساقط
 2.280±26.31 4.09±22.55 1> ١٨١٢٥ أزهار
 2.35±28.99 3.35±26.41 1> ١٨١٢٦ فتي

 المرفأ الالذقية

 ٢٠٠٥/رأيا
 4.74±61.59 6.39±74.01 1> ١٨١٢٧ قديم
 20.15±183.71 18.96±117.88  ١٥٧٩١ أزهار
 25.28±335.12 13.65±153.36 1 > ١٥٧٩٢ فتي
 32.35±535.54 23.48±325.3 1 > ١٥٧٩٣ قديم

٢/٨/٢٠٠٤ 

 8.82±211.48 40.08±448.95 0.3±1.2 ١٥٧٩٤ متساقط
 11.24±177.65 41.9±285.78 1 > ١٦٨٠٠ فتي

مغمل  حمص
 األسمدة

٥/١١/٢٠٠٤ 
 15.43±290.85 47.47±405.6 1 > ١٦٨٠١ قديم
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 14.49±258.77 68.4±494.64 1 > ١٦٨٠٢ متساقط 
 ٢٠٠٥/آذار 15.67±175.49 31.63±227.04 1 > ١٧٤٢٧ قديم
 57.90±753.45 26.6±374.7 1 > ١٧٤٢٨ متساقط
 5.37±76.19 9.27±87.99 1 > ١٨١٢٩ أزهار
 10.70±93.46 12.54±122.62 1> ١٨١٣٠ فتي

  

 ٢٠٠٥/حزيران
 13.07±126.70 8.64±107.21 1> ١٨١٣١ قديم

بداية جمع من  ١٥٧٩٧ أزهار
 5.75±40.37 5.77±44.19 حافة الطريق

 4.25±26.90 4.52±32.13 1 > ١٥٧٩٨ فتي
 15.10±131.28 39.56±289.23 1 > ١٥٧٩٩ قديم

٣/٨/٢٠٠٤ 

 8.99±116.10 31.09±247.35 1 > ١٥٨٠٠ متساقط
 5.39±28.87 12.97±51.51 1 > ١٦٨٠٤ فتي
 ٥/١١/٢٠٠٤ 8.68±53.58 20.8±120.97 1 > ١٦٨٠٥ قديم
 11.94±124.37 28.65±189.23 1 > ١٦٨٠٦ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 12.87±215.91 42±47.54 1 > ١٧٤٣٠ قديم
 8.87±166.08 4.0±51 0.4±1.1 ١٧٤٣١ متساقط
 2.85±17.66 5.86±27.43 1 > ١٨١٣٣ أزهار
 1.76±9.52 2.50±12.30 1> ١٨١٣٤ فتي

 فيروزه حمص

 ٢٠٠٥/حزيران
 5.60±44.09 7.80±59.65 1 > ١٨١٣٥ قديم
 3.80±35.54 6.46±49.61 1 > ١٥٨٠٣ فتي
 ٤/٨/٢٠٠٤ 10.54±128.67 16.45±186.02 1 > ١٥٨٠٤ قديم
 12.25±162.55 14.35±178.84 1 > ١٥٨٠٥ متساقط
 7.33±95.92 13.53±80.55 1 > ١٦٨٠٨ فتي
 ٥/١١/٢٠٠٤ 8.79±132.94 25.6±215.66 1 > ١٦٨٠٩ قديم
 8.04±137.85 32.2±284.61 1 > ١٦٨١٠ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 7.39±108.63 12.1±113.56 1 > ١٧٤٣٣ قديم
 7.67±137.32 3.72±45.42 0.6±1.2 ١٧٤٣٤ متساقط
 4.29±26.20 5.25±28.11 1> ١٨١٣٧ أزهار
 9.35±80.65 9.42±81.20 1 > ١٨١٣٨ فتي

معمل  حلب
 البطاريات

 ٢٠٠٥/حزيران
 10.55±92.16 17.71±118.81 1 > ١٨١٣٩ قديم
 2.22±22.93 21.11±113.12  ١٥٨٠٨ أزهار
 3.30±22.55 9.78±33.28 1 > ١٥٨٠٩ فتي
 15.37±166.89 25.3±173.86 1 > ١٥٨١٠ قديم

٥/٨/٢٠٠٤ 

 13.35±178.10 28.7±198.68 1 > ١٥٨١١ متساقط
 3.09±31.25 9.01±48.77 1 > ١٦٨١٢ فتي
 ٥/١١/٢٠٠٤ 4.71±54.78 12±81.9 1 > ١٦٨١٣ قديم
 4.13±45.72 11.8±87.34 1 > ١٦٨١٤ متساقط
 ٢٠٠٥/آذار 8.11±111.26 8.45±71.5 1 > ١٧٤٣٦ قديم
 7.33±78.67 5.3±45.47 1 > ١٧٤٣٧ متساقط
 3.26±20.13 - 1 > ١٨١٤١ أزهار
 8.67±16.63 3.21±13.37 1 > ١٨١٤٢ فتي

المدينة  حلب
 الجامعية

 ٢٠٠٥/حزيران
 8.05±59.00 6.42±64.86 1 > ١٨١٤٣ قديم
 49.76±846.91 41.31±350.23 1 > ١٦٢٥٠ أزهار
 9.06±164.14 21.5±106.84 1 > ١٦٢٥١ فتي
 29.14±210.15 49.8±422.15 1 > ١٦٢٥٢ قديم

١/٩/٢٠٠٤ 

 22.34±200.80 26.16±247.12 1 > ١٦٢٥٣ متساقط
 ٣٠/١٢/٢٠٠٤ 10.41±175.76 31.8±319.66 1 > ١٦٨٢١ قديم
 22.64±226.82 52.5±694.62 1 > ١٦٨٢٢ متساقط
 34.37±329.69 7.03±115.63 1> ١٨١٤٥ أزهار

 11.07±92.60 19.32±160.36 1> ١٨١٤٦ فتي

مناجم  المناجم
 الشرقية

 ٢٠٠٥/حزيران

 12.31±89.20 11.02±92.66 1> ١٨١٤٧ قديم
 ٠٢/٠٩/٢٠٠٤ 10.72±164.09 29.5±212.51 0.3±1.1 ١٦٢٥٦ قديم
 6.81±70.66 22.57±196.76 1 > ١٦٢٥٧ متساقط
 ٣١/١٢/٢٠٠٤ 6.34±97.93 11.9±108.99 1 > ١٦٨٢٥ قديم
 9.46±145.06 18.8±174.16 1 > ١٦٨٢٦ متساقط
 3.44±20.45 4.73±33.52 1> ١٨١٤٩ أزهار
 9.04±60.07 6.38±57.69 1> ١٨١٥٠ فتي

 مؤسسة تدمر
 الكهرباء

 ٢٠٠٥/حزيران
 14.17±102.88 10.33±105.32 1> ١٨١٥١ قديم
 1.52±16.83 12.10±68.27 1 > ١٥٧٧٣ أزهار
 1.27±13.37 7.44±25.36 1 > ١٥٧٧٤ فتي

 ٢٦/٧/٢٠٠٤ مخفر عدرا دمشق

 4.19±67.34 26.29±173.16 1 > ١٥٧٧٥ قديم
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 5.06±71.55 19.28±119.26 1 > ١٥٧٧٦ متساقط 
 ٢٠٠٥/نيسان 4.27±215.23 8.88±48.11 1 > ١٧٤٣٩ قديم
 8.26±71.53 16.49±76.11 1 > ١٧٤٤٠ متساقط
 2.99±15.29 2.45±13.73 1 > ١٨١٨٦ أزهار
 1.43±5.39 2.00±9.07 1> ١٨١٨٧ فتي

  

 ٢٠٠٥/حزيران
 4.13±24.03 7.92±50.82 > ١٨١٨٨ قديم
 2.95±39.80 4.29±17.07 1 > ١٥٧٧٩ أزهار
 1.75±14.36 32.66±127.09 1 > ١٥٧٨٠ فتي
 3.75±46.00 8.24±61.64 1 > ١٥٧٨١ قديم

٢٦/٧/٢٠٠٤ 

 4.46±66.06 11.37±91.17 1 > ١٥٧٨٢ متساقط
 ٢٠٠٥/نيسان 3.57±33.29 4.93±47.75 1 > ١٧٤٤٢ قديم
 5.23±65.67 7.08±83.42 1 > ١٧٤٤٣ متساقط
 3.65±21.21 3.00±22.30 1> ١٨١٦٤ أزهار
 1.97±21.50 3.93±26.23 1> ١٨١٦٥ فتي

طقة من دمشق
 الدباغات

 ٢٠٠٥/حزيران
 2.14±25.78 6.59±36.07 1> ١٨١٦٦ قديم
 3.20±39.98 12±52.7 1 > ١٦١٦١ أزهار
 2.90±24.76 27.64±116.18 1 > ١٦١٦٢ فتي
 4.04±47.91 15.51±74.23 1 > ١٦١٦٣ قديم

٢٥/٨/٢٠٠٤ 

 11.72±97.15 22.64±127.77 1 > ١٦١٦٤ متساقط
 ٢٠٠٥/نيسان 7.22±83.66 15.81±105.01 1 > ١٧٤٤٨ قديم
 13.55±104.39 13.18±111.44 1 > ١٧٤٤٩ متساقط
 2.23±11.69 2.93±16.78 1> ١٨١٦٠ أزهار
 5.03±30.00 4.65±28.36 1> ١٨١٦١ فتي

 قطنا دمشق

٢/٦/٢٠٠٥ 
 3.57±47.36 13.47±93.14 1> ١٨١٦٢ قديم
 2.29±23.45 5.03±32.75 1 > ١٥٧٨٥ أزهار
 2.30±23.74 12.49±81.58 1 > ١٥٧٨٦ فتي
 7.74±106.63 10.19±92.86 1 > ١٥٧٨٧ قديم

٢٦/٧/٢٠٠٤ 

 7.48±117.17 19.90±150.66 1 > ١٥٧٨٨ متساقط
 ٢٠٠٥/سانني 5.34±46.21 10.66±61.66 1 > ١٧٤٤٥ قديم
 16.52±226.19 8.18±90.08 1 > ١٧٤٤٦ متساقط
 1.82±19.60 3.68±20.90 1> ١٨١٨٢ أزهار
 1.38±12.04 2.80±13.68 1> ١٨١٨٣ فتي

 المطار دمشق

 ٢٠٠٥/حزيران
 3.20±42.79 5.88±49.28 1> ١٨١٨٤ قديم

 



 

 
 

٢٢

 لمشعة في عينات التربةتراكيز النكليدات ا). ٥(الجدول 
 )آغ/بكرل(ترآيز النظائر المشعة 

 المدينة
 موقع
 جمع
 العينة

 تاريخ
 جمع
 العينة

 نوع
 العينة

 رقم
 العينة
 المخبري

137Cs 210Po 210Pb 

 49.63±898.30 26.8±271.7 1 > ١٥٧٥٣ تربة ١٤/٠٧/٢٠٠٤
 42.73±541.90 83.8±798.4 0.9±2.8 ١٦٧٨٤ تربة ٠٤/١٠/٢٠٠٤

 29.85±516.14 40.63±404.62 0.3±2.4 ١٧٤١٣ تربة ٢٠٠٥/آذار
 المرفأ طرطوس

 50.07±481.86 15.67±241.74 0.4±2.2 ١٨١١٦ تربة ٢٠٠٥/أيار
 17.90±258.20 13.82±96.22 0.3±1.4 ١٥٧٥٩ تربة ١٥/٠٧/٢٠٠٤
 33.42±260.28 38.11±237.41 0.7±4.2 ١٦٧٨٩ تربة ٠٤/١٠/٢٠٠٤

 13.60±184.80 43.97±277.18  ١٧٤١٧ تربة ٢٠٠٥/آذار
 طرطوس

شاهد 
شاليهات 
 األحالم

 18.68±144.52 29.92±237.81 0.5±2.4 ١٨١٢٠ تربة ٢٠٠٦/أيار
 32.95±439.68 10.15±40.63 1 > ١٥٧٦٥ تربة ١٦/٠٧/٢٠٠٤
 15.56±151.74 30.80±395.44 1 > ١٦٧٩٤ تربة ٠٥/١٠/٢٠٠٤
 10.25±153.16 22.43±124.65  ١٧٤٢١ تربة ٢٠٠٥/رآذا

معمل  طرطوس
 االسمنت

 7.79±95.50 11.93±111.58 1 > ١٨١٢٤ تربة ٢٠٠٦/أيار
 56.93±1102.69 149±1282 0.6±4.3 ١٥٧٧١ تربة ١٧/٠٧/٢٠٠٤
 44.72±757.62 38.76±737.62 1.0±3.4 ١٦٧٩٩ تربة ٠٦/١٠/٢٠٠٤

 75.77±1180.21 150.95±1595.14 0.3±4.7 ١٧٤٢٥ تربة ٢٠٠٥/آذار
 المرفأ الالذقية

 13.32±211.26 30.57±205.20 1.5±17.1 ١٨١٢٨ تربة ٢٠٠٥/أيار
 193.51±2279.93 86.52±1083.74 1 > ١٥٧٩٥ تربة ٠٢/٠٨/٢٠٠٤
 85.36±1577.61 67.35±1450.75 1 > ١٦٨٠٣ تربة ٠٥/١١/٢٠٠٤

 59.43±1373.05 2.98±20.45 1 > ١٧٤٢٩ تربة ٢٠٠٥/آذار
معمل  حمص

 األسمدة
 3.98±412.17 45.72±604.17 1 > ١٨١٣٢ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 26.33±324.72 51.75±508.07 0.7±11.6 ١٥٨٠١ تربة ٠٣/٠٨/٢٠٠٤
 20.29±170.07 43.18±231.07 0.6±9.1 ١٦٨٠٧ تربة ٠٥/١١/٢٠٠٤

 19.85±296.93 10.7±89.45 0.6±10.5 ١٧٤٣٢ تربة ٢٠٠٥/آذار
 فيروزة حمص

 12.38±106.64 - 1.5±11.7 ١٨١٣٦ تربة ٢٠٠٥/حزيران
 35.11±475.42 83.9±588.87 1.1±20.1 ١٥٨٠٦ تربة ٠٤/٠٨/٢٠٠٤
 11.96±90.83 50.9±435.09 1.1±13.3 ١٦٨١١ تربة ٠٥/١١/٢٠٠٤

 16.73±218.88 22.6±214.62 1.8±13.6 ١٧٤٣٥ تربة ٢٠٠٥/آذار
معمل  حلب

 البطاريات
 21.93±181.80 - 2.1±17.4 ١٨١٤٠ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 21.49±218.81 31.75±231.57 1 > ١٥٨١٢ تربة ٠٥/٠٨/٢٠٠٤
 21.86±130.03 29.5±169.09 0.7±4.1 ١٦٨١٥ تربة ٠٥/١١/٢٠٠٤

 48.40±578.87 23.6±133.18 0.3±3.6 ١٧٤٣٨ تربة ٢٠٠٥/آذار
المدينة  حلب

 الجامعية
 10.47±63.43 23.38±162.55 0.5±3.7 ١٨١٤٤ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 - 33.2±588.73 0.3±1.9 ١٦٢٥٤ تربة ٠١/٠٩/٢٠٠٤
مناجم  المناجم 99.37±1164.31 79.3±1117.33 1.1±12.1 ١٦٨٢٣ تربة ٢٠٠٤

 الشرقية
 114.29±1212.28 319.63±3192.62 1.1±11.4 ١٨١٤٨ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 25.74±372.56 95.7±572.94 1.2±13.1 ١٦٢٥٨ تربة ٠٢/٠٩/٢٠٠٤
مؤسسة  تدمر 22.03±335.95 63.3±573.94 1.4±18.8 ١٦٨٢٧ تربة ٢٠٠٤

 الكهرباء
 22.62±196.00 8.19±155.53 1.6±12.7 ١٨١٥٢ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 25.81±451.48 58.02±414.82 1 > ١٥٧٧٧ تربة ٢٦/٠٧/٢٠٠٤
 مخفر عدرا دمشق 10.68±138.97 25.95±184.4 1 > ١٧٤٤١ تربة ٢٠٠٥/نيسان
 17.17±118.76 46.35±302.44  ١٨١٨٩ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 22.29±300.44 63.26±396.37 0.4±5.6 ١٥٧٨٣ تربة ٢٦/٠٧/٢٠٠٤
منطقة  دمشق 20.15±314.25 14.39±169.66 0.3±2.4 ١٧٤٤٤ تربة ٢٠٠٥/نيسان

 الدباغات
 10.06±121.51 22.59±151.76 0.7±5.5 ١٨١٦٧ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 42.10±182.15 70.98±661.19 2±32 ١٦١٦٥ تربة ٢٥/٠٨/٢٠٠٤
 قطنا دمشق 24.08±166.77 26.70±219.40 0.3±2.8 ١٧٤٥٠ تربة ٢٠٠٥/نيسان

 21.53±158.17 41.97±300.36 0.7±8.8 ١٨١٦٣ تربة ٠٢/٠٦/٢٠٠٥
 26.62±190.38 48.82±261.10 0.3±1.2 ١٥٧٨٩ تربة ٢٦/٠٧/٢٠٠٤

 المطار دمشق 16.35±116.92 24.85±216.62 1 > ١٧٤٤٧ تربة ٢٠٠٥/نيسان
 21.07±115.85 17.35±113.30 0.3±2.1 ١٨١٨٥ تربة ٢٠٠٥/حزيران

 

 



 

 
 

٢٣

 العوالق الهوائية العناصر النزرة في تراكيز ). ٦(الجدول 
 )٣م/نانوغرام(ترآيز عناصر األثر 

 المدينة
 موقع
 جمع
 العينة

 تاريخ
 جمع
 العينة

 رقم
 العينة
 Cd Zn Pb Cu المخبري

 0.5±64.8 0.10±30.6 2.2±67.6 0.02±0.86 ١٥٧٥٤ ٢٠٠٤/تموز المرفأ طرطوس
 0.8±116.8 0.05±1.3 17±517.6 0.3±15.9 ١٧٤١٤ ٢٠٠٥/آذار المرفأ طرطوس
 0.5±69.1 0.03±5.3 0.8±22.9 0.02±0.30 ١٥٧٦٠ ٢٠٠٤/تموز شاهد شاليهات األحالم طرطوس
 0.4±52.6 0.04±9.4 0.9±27.5 0.02±0.20 ١٧٤١٨ ٢٠٠٥/آذار هد شاليهات األحالمشا طرطوس
 2±195 0.04±10.1 1.2±35.6 0.1 > ١٥٧٦٦ ٢٠٠٤/تموز معمل االسمنت طرطوس
 15±2131 0.3±80.6 1.1±31.9 0.1 > ١٧٤٢٢ ٢٠٠٥/آذار معمل االسمنت طرطوس
 1.1±152.2 0.1±26.3 2.9±86.8 0.02±0.6 ١٥٧٧٢ ٢٠٠٤/تموز معمل االسمنت الالذقية
 0.1±18.9 0.1±17.4 2.0±59.6 0.03±0.30 ١٧٤٢٦ ٢٠٠٥/آذار معمل االسمنت الالذقية
 0.2±30.7 0.1±4.0 10±286 0.1±4.4 ١٥٧٩٦ ٢٠٠٤/آب معمل االسمنت حمص
 0.1±14.3 0.03±8.4 1.6±48.9 0.02±0.30 ١٥٨٠٢ ٢٠٠٤/آب فيروزة حمص
 0.4±52.9 28±6884 3.2±97.6 0.1> ١٥٨٠٧ ٢٠٠٤/آب معمل البطاريات حلب
 0.1±13.6 0.1±39.2 1.4±40.9 0.03±0.40 ١٥٨١٣ ٢٠٠٤/آب المدينة الجامعية حلب
 1.0±153 0.1±9.5 4.0±115 0.1±2.0 ١٦٢٥٥ ٢٠٠٤/أيلول مناجم الشرقية المناجم
 3±415 0.1±15.8 15.5±472.3 0.3±15.7 ١٦٨٢٤ ٢٠٠٤ مناجم الشرقية المناجم

 0.10±12.3 0.1±35.8 0.1±30.8 0.03±0.30 ١٦٢٥٩ ٢٠٠٤/أيلول مؤسسة الكهرباء مرتد
 1.2±168.0 0.1±15.0 1.0±27.0 0.03±0.50 ١٦٨٢٨ ٢٠٠٤ مؤسسة الكهرباء تدمر
 0.1±6.3 0.7±178.2 2.5±74.1 0.1±0.8 ١٥٧٧٨ ٢٠٠٤/تموز مخفر عدرا دمشق
 2±280 1±196 22±669 0.1±1.8 ١٥٧٨٤ ٢٠٠٤/تموز منطقة الدباغات دمشق
 1.0±139 0.1±17.6 1.3±38.4 0.1> ١٦١٦٦ ٢٠٠٤/آب قطنا دمشق
 0.2±35.3 0.1±4.8 1.4±42.7 0.03±0.50 ١٥٧٩٠ ٢٠٠٤/تموز المطار دمشق

 

 تراكيز العوالق الهوائية ومحتواها من النكليدات المشعة). ٧(الجدول 
 )٣م/ ميلي بكرل (ترآيز النظائر المشعة 

 المدينة
 موقع
 جمع
 العينة

 تاريخ
 جمع
 العينة

 نوع
 ةالعين

 رقم
 العينة
 المخبري

210Po 210Pb 

 0.1±1.2 1.1±14.6 ١٥٧٥٤ فلتر ١٤/٧/٢٠٠٤ المرفأ طرطوس
 0.6±7.6 0.1±2.5 ١٧٤١٤ فلتر ٢٠٠٥آذار   المرفأ طرطوس
 0.1±1.3 0.6±7.1 ١٥٧٦٠ فلتر ١٥/٧/٢٠٠٤ شاليهات طرطوس
 0.1±2 0.1±1.7 ١٧٤١٨ فلتر ٢٠٠٥آذار   شاليهات طرطوس
 0.1±1.1 0.2±4.1 ١٥٧٦٦ فلتر ١٦/٧/٢٠٠٤ معمل االسمنت طرطوس
 0.1±1.3 0.2±1.8 ١٧٤٢٢ فلتر ٢٠٠٥آذار   معمل االسمنت طرطوس
 0.1±1.4 0.4±5.9 ١٥٧٧٢ فلتر ١٧/٧/٢٠٠٤ المرفأ الالذقية
 0.1±2.2 0.5±1 ١٧٤٢٦ فلتر ٢٠٠٥آذار   المرفأ الالذقية
 0.1±1.8 0.5±9 ١٥٧٩٦ فلتر ٢/٨/٢٠٠٤ عمل األسمدةم حمص
 0.1±1.5 0.7±10.4 ١٥٨٠٢ فلتر ٣/٨/٢٠٠٤ فيروزه حمص
 0.2±3 1.7±19.2 ١٥٨٠٧ فلتر ٤/٨/٢٠٠٤ معمل البطاريات حلب
 0.1±1.3 0.8±11.3 ١٥٨١٣ فلتر ٥/٨/٢٠٠٤ المدينة الجامعية حلب
 0.2±1.5 0.7±9.3 ١٦٢٥٥ فلتر ١/٩/٢٠٠٤ مناجم الشرقية تدمر
 0.4±4.5 0.4±7.6 ١٦٨٢٤ فلتر ٣٠/١٢/٢٠٠٤ مناجم الشرقية تدمر
 0.1±1 0.6±7.9 ١٦٢٥٩ فلتر ٢/٩/٢٠٠٤ مؤسسة الكهرباء تدمر
 0.2±3.2 0.2±3.8 ١٦٨٢٨ فلتر ٣١/١٢/٢٠٠٤ مؤسسة الكهرباء تدمر
 0.1±2.1 1.8±17.6 ١٥٧٧٨ فلتر ٢٦/٧/٢٠٠٤ مخفر  عدرا دمشق
 - 0.5±6.7 ١٥٧٨٤ فلتر ٢٦/٧/٢٠٠٤ الدباغات دمشق
 0.1±1.5 0.7±9 ١٦١٦٦ فلتر ٣/٩/٢٠٠٤ قطنا دمشق
 0.1±1.4 0.7±8.8 ١٥٧٩٠ فلتر ٢٨/٧/٢٠٠٤ المطار دمشق

 



 

 
 

٢٤

 
 توزع الكادميوم في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١(الشكل 

 

 
 ت المختلفةتوزع الكادميوم في أزهار وأوراق الدفلة في الفترا). ٢(الشكل 



 

 
 

٢٥

 
 توزع الكادميوم في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣(الشكل 

 

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٤(الشكل 

 



 

 
 

٢٦

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٥(الشكل 

 

 
 أوراق الدفلة في الفترات المختلفةتوزع النحاس في أزهار و). ٦(الشكل 

 



 

 
 

٢٧

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٧(الشكل 

 

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٨(الشكل 

 



 

 
 

٢٨

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٩(الشكل 

 

 
 وزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفةت). ١٠(الشكل 

 



 

 
 

٢٩

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١١(الشكل 

 

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١٢(الشكل 

 



 

 
 

٣٠

 
 لمختلفةتوزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات ا). ١٣(الشكل 

 

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١٤(الشكل 

 



 

 
 

٣١

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١٥(الشكل 

 

 
 توزع النحاس في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١٦(الشكل 

 



 

 
 

٣٢

 
 وراق الدفلة في الفترات المختلفةتوزع النحاس في أزهار وأ). ١٧(الشكل 

 

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١٨(الشكل 

 



 

 
 

٣٣

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ١٩(الشكل 

 

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٠(الشكل 

 



 

 
 

٣٤

 
  توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة).٢١(الشكل 

 

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٢(الشكل 

 



 

 
 

٣٥

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٣(الشكل 

 

 
  المختلفةتوزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات). ٢٤(الشكل 

 



 

 
 

٣٦

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٥(الشكل 

 

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٦(الشكل 

 



 

 
 

٣٧

 
 توزع الرصاص في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٧(الشكل 

 

 
 وأوراق الدفلة في الفترات المختلفةتوزع الرصاص في أزهار ). ٢٨(الشكل 

 

 



 

 
 

٣٨

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٢٩(الشكل 

 

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣٠(الشكل 

 



 

 
 

٣٩

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣١(الشكل 

 

 
  توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة).٣٢(الشكل 

 



 

 
 

٤٠

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣٣(الشكل 

 

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣٤(الشكل 

 



 

 
 

٤١

 
 ختلفةتوزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات الم). ٣٥(الشكل 

 

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣٦(الشكل 

 



 

 
 

٤٢

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣٧(الشكل 

 

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٣٨(الشكل 

 



 

 
 

٤٣

 
 لدفلة في الفترات المختلفةتوزع الزنك في أزهار وأوراق ا). ٣٩(الشكل 

 

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٤٠(الشكل 

 



 

 
 

٤٤

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٤١(الشكل 

 

 
 توزع الزنك في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة). ٤٢(الشكل 



 

 
 

٤٥

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠صاصتوزع الر). ٤٣(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٤٤(الشكل 

 



 

 
 

٤٦

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٤٥(الشكل 

 

 
  في الفترات المختلفة في أزهار وأوراق الدفلة٢١٠توزع البولونيوم). ٤٦(الشكل 

 



 

 
 

٤٧

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٤٧(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٤٨(الشكل 

 



 

 
 

٤٨

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٤٩(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٥٠(الشكل 

 



 

 
 

٤٩

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٥١(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٥٢(الشكل 

 



 

 
 

٥٠

 
 وراق الدفلة في الفترات المختلفة في أزهار وأ٢١٠توزع الرصاص). ٥٣(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٥٤(الشكل 

 



 

 
 

٥١

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٥٥(الشكل 

 

 
 فة في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختل٢١٠توزع البولونيوم). ٥٦(الشكل 

 



 

 
 

٥٢

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٥٧(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٥٨(الشكل 

 



 

 
 

٥٣

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٥٩(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٦٠(الشكل 

 



 

 
 

٥٤

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٦١(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٦٢(الشكل 

 



 

 
 

٥٥

 
 ترات المختلفة في أزهار وأوراق الدفلة في الف٢١٠توزع الرصاص). ٦٣(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٦٤(الشكل 

 



 

 
 

٥٦

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٦٥(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٦٦(الشكل 

 



 

 
 

٥٧

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٦٧(الشكل 

 

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع البولونيوم). ٦٨(الشكل 

 



 

 
 

٥٨

 
  في أزهار وأوراق الدفلة في الفترات المختلفة٢١٠توزع الرصاص). ٦٩(الشكل 

 

 
 ق الدفلة في الفترات المختلفة في أزهار وأورا٢١٠توزع البولونيوم). ٧٠(الشكل 

 



 

 
 

٥٩

 
 العالقة بين تركيز الكادميوم في األوراق القديمة والعوالق الهوائية). ٧٢(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز الكادميوم في األوراق المتساقطة والعوالق الهوائية). ٧٣(الشكل 

 

 
 عوالق الهوائيةالعالقة بين تركيز الكادميوم في األوراق الفتية وال). ٧٤(الشكل 

 



 

 
 

٦٠

 
 العالقة بين تركيز الكادميوم في األزهار والعوالق الهوائية). ٧٥(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز الكادميوم في التربة والعوالق الهوائية). ٧٦(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز النحاس في األوراق القديمة والعوالق الهوائية). ٧٧(الشكل 

 



 

 
 

٦١

 
 ة بين تركيز النحاس في األوراق المتساقطة والعوالق الهوائيةالعالق). ٧٨(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز النحاس  في األوراق الفتية والعوالق الهوائية). ٧٩(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز النحاس في األزهار والعوالق الهوائية). ٨٠(الشكل 

 



 

 
 

٦٢

 
 لعوالق الهوائيةالعالقة بين تركيز النحاس في التربة وا). ٨١(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز الرصاص في األوراق القديمة والعوالق الهوائية). ٨٢(الشكل 

 

 
 العالقة بين تركيز الرصاص في األوراق المتساقطة والعوالق الهوائية). ٨٣(الشكل 

 



 

 
 

٦٣

 
 العالقة بين تركيز الرصاص في األوراق الفتية والعوالق الهوائية). ٨٤(الشكل 
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The use of Nerium Oleander as biomonitor for radionuclides 
and trace elements in atmospheric deposition 

Dr. M. S. Al-Masri, Y. Meslmani, K. Kharfan, k. Alshamali, H. Khalily 
Department of Protection and Safety, Atomic Energy Commission of Syria,  

Damascus P.O.Box 6091, Syria 
 

Abstract 
 

The possibility of using Nerium Oleander as biomonitor for radionuclides and trace elements 
in air for monitoring air pollution in Syrian cities has been studied. Nerium oleander leaves 
(old, young and fallen) and flowers in addition to air particulates and surface soil from 
different locations in Damascus, Aleppo, Tartouse, Lattakia and Palmyra have been collected. 
The samples were collected for four period during 2004 and 2005. The samples were 
chemically analyzed to determine 137Cs, 210Pb and 210Po. The results have shown high 
concentrations of the studied trace elements and radionuclides in old and fallen leaves; the 
highest concentrations were found to be in those samples collected from sites close to 
industrial areas. These findings indicate that the leaves of nerium oleander accumulate these 
elemnts. In addition, the studied elements concentration and especially Pb increased in nerium 
oleander leaves with leaves age. Moreover variation observed during the year are due to 
washing by rain water or resuspension by wind. The results have been statisically analyzed to 
determine the liner correlation coefficient between the studied element in different samples. A 
liner relation ship between Pb concentration in air particulates and old and fallen leaves has 
been observed. However, based on the obtained results, the Nerium Oleander can be used as 
biomonitors for trace elements and radionuclides. 
 
Key worlds : Nerium Oleander, Biomonitor, Fallout, Radionuclides, Trace element. 
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