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  ي لمكب الفسفوجبسومي لمكب الفسفوجبسومالتقويم البيئالتقويم البيئ
  م عبد الغنيـ، باساـار، غسان رجـا العّطـ لين.ودات، دـد العـمحّم. د

  ٦٠٩١. ب.قسم الوقاية واألمان، هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، ص
  

  
  الملخص

  
عمل يعد الفسفوجبسوم من أهم المنتجات الثانوية لصناعة السماد الفسفاتي، ويخزن في مكب بالقرب من م

 على شكل أآوام مكشوفة ، من مدينة حمص، وقد يؤدي تكديس الفسفوجبسومماد الفسفاتي إلى الغربالس
التربة ( إلى تلوث النظام البيئي المحيط بها ،ومعرضة للعوامل البيئية المختلفة من رياح وأمطار وغيرها

تأثير مكب الفسفوجبسوم لقد جرت هذه الدراسة بهدف تقويم . بملوثات مختلفة) والنباتات والماء والهواء
نتائج أن مكب الفسفوجبسوم لم يكن له تأثير واضح في زيادة ترآيز الفي النظام البيئي المحيط، وقد بينت 

 والعناصر  وجرعة التعّرض الخارجي ألشّعة غاما،،)٢٢٢- والرادون٢٢٦-الراديوم(النشاط اإلشعاعي 
 ونباتات وماء وهواء وآان ترآيزها ضمن الحدود المعدنية الثقيلة في مكونات النظام البيئي من تربة

  .األآثر مصادفة
زيادة واضحة في ترآيز الفلور في طبقة التربة السطحية الواقعة إلى الشرق منه أيضًا نتائج الوأظهرت 

وله، إذ  في النباتات الطبيعية آافة التي تنمو حزيادة آبيرة في ترآيز الفلورووبخاصة في الفترة الجافة، 
إلى مستويات تفوق آثيرًا الحدود المسموح بها، مما انعكس في تأثير سمي في النباتات والحيوانات  وصل

 في التربة التي تتغذى بها، وهذا يعني أن الخطر الرئيس لمكب الفسفوجبسوم هو زيادة ترآيز الفلور
ال بّد من لبيئي المحيط الفسفوجبسوم في زيادة ترآيز الفلور في النظام امكّب  ولتحاشي تأثير .والنباتات

 مترًا، وذلك لُتشّكل ٥٠إنشاء منطقة حماية ُتحيط به ومن االتجاهات آافة، على أن ال يقل عرضها عن 
مصدًا فّعاًال  للرياح، على أن ُتشّجر بأنواع شجرّية باسقة وغير ُمستساغة من قبل الحيوانات آالصنوبر 

في مياه رشح مكب    والفلور الثقيلةصر المعدنّيةوأوضحت الدراسة أن ترآيز العنا .والسرو مثًال
ال بّد من اتخاذ أقصى درجات الحيطة  ، ولذلك وال تصلح لالستعماالت آافةمرتفعة تالفسفوجبسوم آان

  . التخّلص منها في المسطحات المائّيةوعدملعدم استعمالها في أّي من المجاالت، 
  

   البيئي، النشاط اإلشعاعي، العناصر المعدنية الثقيلة، الفلور الفسفوجبسوم، النظاممكّب: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 
Phosphogypsum is one of the most important by-products of phosphate fertilizer industry. It is 
kept in large stacks to the west of HOMS city. Storing Phosphogypsum as open stacks 
exposed to various environmental effects, wind and rain, may cause pollution of the 
surrounding ecosystem (soil, plant, water and air). This study was carried out in order to 
assess the environmental impact of Phosphogypsum stacks on the surrounding ecosystem. 



 ٥

 
The obtained results show that Phosphogypsum stacks did not increase the concentration of 
radionuclides, i.e. Radon-222 and Radium-226, the external exposed dose of gamma rays, as 
well as the concentration of heavy metals in the components of the ecosystem, soil, plant, 
water and air, as their concentrations did not exceed the permissible limits. However, the 
concentration of fluorine in the upper layer of soil, located to the east of the Phosphogypsum 
stacks, increased sufficiently, especially in the dry period of the year. Also, the concentration 
of fluorine in plants growing up near-by the Phosphogypsum stacks was too high, exceeded 
the permissible levels. This was reflected in poising plants and animals, feeding on the plants. 
Consequently, increasing the concentration of fluorine in soil and plants is the main impact of 
Phosphogypsum stacks on the surrounding ecosystem. Minimising this effect could be 
achieved by establishing a 50 meter wide protection zone surrounding the Phosphogypsum 
stacks, which has to be planted with non palatable trees, such as pine and cypress, forming 
wind barriers. Increasing the concentrations of heavy metals and fluorine in infiltrated water 
around the stacks was high; hence cautions must be taken to prevent its usage in any 
application or disposal in adjacent rivers and leaks. 
 
Keywords: Phosphogypsum stacks, Ecosystem, Radioactivity, Heavy metals, Fluorine. 
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  مقدمة .١
المي،            الفسفويعد   در إنتاجه الع فاتي، وق سماد الفوس ة الناتجة من صناعة ال جبسوم من أهم المنتجات الثانوي
بنحو  ، ويقدر إنتاجه في سورية  (International Seminar, 2006) سنة/طن/ مليون١٥٠، بنحو ٢٠٠٦عام 
  ).اتصال شخصي بإدارة المعمل (سنة/ طن ألف٧٢٠

سومم توضح الدراسات أن معظ  القرب من معامل األسمدة الفسفوجب وام ب الم يخزن في أآ تج في الع  المن
ة     ه في المسطحات المائي تج  . )Ferguson, 1988( الفوسفاتية، أو في المناجم المتروآة، آما يلقى قسم من وين

واء وا                   الفسفوجبسوممن تكديس    وث اله ا تل دة أهمه ة ع شاآل بيئي اء   أو من إلقائه في المسطحات المائية م لم
ة  والتربة بالمواد المشعة والعناصر  ة الثقيل ا    المعدني رادون وغيره ور وال  ;Rydzynski, 1990        ( والفل

Rutherford et al., 1994(  
 
   في العالمالفسفوجبسومخصائص  .٢

الطبيعي، حيث    ) Gypsum(يتميز الفسفجبسوم بخصائص فيزيائية قريبة من الخصائص الفيزيائية للجص           
راوح آثاف ه التت ة ت سيمات(حقيقي ة الج ين Particle density )آثاف م/  غ٢٫٤٢ و ٢٫٢٧  ب ا آثاف٣س ة ت، أم

  ).Rutherford et al., 1994( ٣سم/ غ١٫٧ و٠٫٩ فتتراوح بين Bulk densityالحجمية 
  

ات متوسطة                الفسفوجبسوميتكون القسم األعظم من      شكل الحبيب  من حبيبات متوسطة وصغيرة الحجم، إذ ت
م، ال ين الحج ا ب راوح قطره ي يت ين ٠٫٢٥ و٠٫٠٤٥ت ا ب م، م ة  % ٦٠ و٣٦ م ن آتل سومم ا الفسفوجب ، أم

ين    ٠٫٠٤٥الحبيبات الناعمة، التي قطرها أقل من  ا ب شكل م ه   % ٤٩ و٢ مم، فت  Rutherford et( من آتلت
al., 1994.(  

  
ائي   ب الكيمي ف الترآي سوميتوق ه،    للفسفوجب شأ من ذي ن فاتي ال صخر الفوس ة ال ى طبيع ة   عل ى عملي  وعل

ات    الفسفوجبسوم  ويتكون  . ، والملوثات التي تبقى فيه أثناء التصنيع      هالتصنيع، وعمر أآوام   أساسًا من آبريت
سيوم   ر من    )CaSO4 – 2H2O(الكال ك ألن أآث ساماته         % ٩٠، وذل وي في م ه يتكون من الجص، ويحت من

منخفض ) pH(ه الهيدروجيني   على قليل من حمض الفسفور وحمض الكبريت وحمض الفلور، لذا فإن رقم           
ين    راوح ب ر من العناصر       ٥٫٥ و٢٫١ويت دد آبي ا يحتفظ بع ة ، آم ة المعدني ، التي  Heavy elements   الثقيل

سفاتية صخور الف ن ال ه م ل إلي ي،تنتق ذه العناصر ه م ه ادميوم :  وأه سيلينيوم Cdالك زرنيخ Se وال  As وال
اس Pb والرصاص ك Cu والنح ضة Zn والزن ق  والزHg والف روم Agئب اريCr والك اBaوم  والب   وغيره

  ).١ الجدول(
  
  

  في الصخور الفسفاتية والفسفوجبسوم والسماد الفسفاتي والتربة) آغ/مغ( متوسط ترآيز بعض العناصر النزرة ١الجدول 

  العنصر
أرسنيك 

As 
آادميوم 

Cd 
  روم آ

Cr 
 نحاس 

Cu 
رصاص 

Pb 
 زئبق 
Hg 

  نيكل
 Ni 

فاناديوم 
V 

  زنك
 Zn 

  ٢٣٩  ٨٨  ٢٩ ٠٫٠٥  ١٠  ٣٢  ١٨٨  ٢٥  ١١  *سفاتيةوالصخور الف
  ٣٩٠  ٢٢  ٤٧ ٠٫٠٧  ١٧  ٥٢  ٣٠٧  ٤١  ١٨ **TSPسفات والسوبر ف

 ١١٢-١٨ ٤٠-١٠ ١٥-٢ ٠٫٠٥  ٧-١ ١٠٣-٦ ٧٠-١٠  ٢٨-٧  ٢-١  ***الفسفوجبسوم
  ٦٠  ٨٠  ١٩ ٠٫٠٥  ١٩  ٢٥  ٥٤  ٠٫٣٥  ٧٫٢  ****التربة

2001, Tiesson*   
2001 ,Mortvedt and Beaton**   

1994, Rutherford et al.***   
1989, Sposito****   

  

ة   سفاتي األم، وطريق صخر الف ة ال ى طبيع ف، يتوقف عل ز مختل ور بترآي ى الفل سوم عل وي الفسفوجب ويحت
   %.١٫٢ و ٠٫٥ ويتراوح متوسط ترآيز الفلور في الفسفوجبسوم بين ،اإلنتاج
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تج من صخور ف        )٢ الجدول ( مرتفعا  بنشاطه اإلشعاعي الذي قد يكون     الفسفوجبسوميتميز   فاتية  و، ألنه ين س
ى  وي عل ة تسمتحت شعة الطبيعي دات الم ن النكلي ة م ومد ويع،ويات مرتفع ك ٢٢٦ – الرادي اجم عن تفك  الن
وم شاط   ، ال٢٣٨ –اليوراني رئيس للن صدر ال سبيًا، الم ع ن ز مرتف سفاتية بترآي صخور الف ي ال ود ف موج
وم   % ٨٦ تصنيع حمض الفسفور ينتقل نحو       فعند. لفسفوجبسوملاإلشعاعي   ى حمض     ٢٣٨ –من اليوراني  إل
سفور،  و    الف ل نح ا ينتق وم  % ٨٠بينم ن الرادي وم  ٢٢٦–م م البولوني ى  ٢١٠ –، ومعظ سوم ، إل . الفسفوجب

 المنتج في العالم، بصورة عامة، على النشاط اإلشعاعي للصخور        فسفوجبسومللشعاعي  ويتوقف النشاط اإل  
 Rutherford( آغ /  بكرل١٠٠٠سفاتية المستعملة في صناعة حمض الفسفور، وقد يصل إلى أآثر من والف

et al., 1994(.  
  

  ) Ra-226( النشاط اإلشعاعي للفسفوجبسوم . ٢الجدول 

  لمنطقةا
  مصدر الصخر
  الفسفاتي

  متوسط النشاط اإلشعاعي
  )آغ/بكرل (للفسفوجبسوم

  المرجع

Luther et al.1993  ٨٩٠ Alberta(  Idaho(البريرتا 

Beretka, 1990  ٥٠٠-٤٥١ Numerous  استراليا

Guidry,1990  *)١٦٧٠-٧٠٠ (١١٤٠ وسط فلوريدا  فلوريدا

Laiche and Scott, 1991  *)١٧٠٠-٧٠٠ (١١٠٠  -  لويزيانا

Mullins and Mitchell, 1990  ٧٨٠  -  المسيسبي

NEA, 1979  ١٥ Kola  السويد

Kobal et al. 1990  ٣٩٠ -  بوغسالفيا

 -  *)٦٥٠-٣٥٠ (٤٣٨  سورية  سورية
  مجال النشاط اإلشعاعي * 

ة       ة األمريكي ة البيئ ة حماي شير دراسات وآال شاط   و، إلى أن الفسف )EPA, 1999( وت سوم ذي الن اإلشعاعي  جب
  . دون أية انعكاسات بيئية سلبية، وفي المجاالت آافةآغ أو أقل يمكن استعماله بشكل حر/ بكرل٣٧٠

  

  تأثير أآوام الفسفوجبسوم في البيئة .٣
اجم  يخزن معظم الفسفوجبسوم، المنتج في العالم، في أآوام بالقرب من معامل األسمدة الفسفاتية، أو في                  المن

ى بعض    ا يلق ة، آم وام،      المتروآ كل أآ ى ش سوم عل ديس الفسفوجب ؤدي تك ة، وي سطحات المائي ي الم ه ف من
ة                  ة، في منطق اء والترب واء والم معرضة إلى العوامل البيئية المختلفة من رياح وأمطار وغيرها، إلى تلوث اله

   ):(Rydzynski, 1990; Rutherford et al., 1994) التخزين، بملوثات مختلفة نجملها في اآلتي
  

   بالفلورالتلوث .١. ٣
ينطلق الفلور الغازي من أآوام الفسفوجبسوم، أو أثناء نقله بالضخ المائي إلى أماآن التخزين، آما تحتوي 

 في مكونات النظام  الفلور من الملوثات البيئية التي تؤثردويع. حبيبات الفسفوجبسوم الناعمة على الفلور
  : [IPCS ] يؤدي إلىالبيئي آافة، إذ 

 ١ الشكل (تات ويتجلى على صورة حروق في أطراف وقمم األوراقالتأثير في النبا(.  
  ويؤدي اإلنسانانتقال الفلور من النباتات، عبر سلسلة الغذاء، إلى الحيوانات التي تتغذى بها، ومن ثم إلى ،

إلى تأذي الهيكل العظمي ) يوم/شخص/ مغ٥أآثر من ( اليومي المرتفع من الفلور Intakeاالندخال 
Skeletal fluorosis وإلى انخفاض حاصل الذآاء ،IQعند األطفال . 
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  حروق في أطراف وقمم األوراق. ١الشكل 

  تلوث المياه والتربة .٢. ٣
سوم                    اك انجراف للفسفوجب ان هن ة إذا آ ة والترب ا الجوفي اه     قد يحدث تلوث المياه السطحية وربم  بوساطة مي

أن الدراسات            ًا ب سوم، علم وام الفسفوجب ع المجاورة ألآ ك في المواق  ,.Rhutherford et al(األمطار، وذل
1994; Marovic and Sencar, 1995(،         اطق المجاورة ة في المن اه الجوفي وث المي ال تل  أوضحت أن احتم

وم          ة، في         ٢٢٦-ألآوام الفسفوجبسوم، هو احتمال ضعيف، ولم يفوق ترآيز الرادي ة الثقيل  والعناصر المعدني
  .المناطق المجاورة ألآوام الفسفوجبسوم ، الحدود المسموح بها

ويمكن أن تؤثر مياه األمطار، عن طريق االنجراف المائي ألآوام الفسفوجبسوم، في انتقال بعض العناصر       
ذه العناص                   ز ه د من ترآي ا يزي ور، مم سفور والفل سطحية، وفي         المعدنية، مثل الكالسيوم والف اه ال ر في المي

  .طبقة التربة السطحية، بالقرب من أآوام الفسفوجبسوم
  
  التلوث بغاز الرادون .٣. ٣
سوم،       )٢٢٦-وهو غاز خامل ينتج من تفكك الراديوم       (٢٢٢- غاز الرادون  ديع وام الفسفوجب ، المنطلق من أآ

عاعية  ات اإلش م الملوث ن أه ات الت ، م د أوضحت القياس ذا وق د ه ي فلوري دا أن تري جرت ف ي آن ز ا وف آي
ة       ي فوق أآوام الفسفوجبسوم أو على أطرافها لم         ٢٢٢-الرادون ة الطبيعي ر من الخلفي ى بكثي  الجدول (كن أعل

٣(  
  )٣م/بكرل(ترآيز الرادون في الهواء . ٣الجدول 

  جعالمر  الترآيز  الموقع  المنطقة
  ٥٫٢  الخلفية الطبيعية

  ٢٤٫٠  فوق أآوام الفسفوجبسوم
Horton et al., 1988

  فلوريدا
Rossler, 1985  ١٥-١١  بجانب األآوام

  ٧٫٠  الخلفية الطبيعية
  اونتاريو

  ١١  على ارتفاع متر من أآوام الفسفوجبسوم
SENES, 1987

  
  Particulates  العوالق .٤. ٣

وث اإلشعاعي،            الن Particulatesتعد العوالق    اتجة من تعرية أآوام الفسفوجبسوم، من المصادر المحتملة للتل
واء،              ق في اله ز العوال بالرغم من أن عملية تعرية أآوام الفسفوجبسوم ليس لها تأثير ملموس في زيادة ترآي



 ٩

ة                 ق الناتجة من تعري إن العوال ذلك ف سوم، ل وام الفسفوجب ى سطح أآ شرة متماسكة عل شكل ق سبب ت ك ب وذل
ة         د               . أآوام الفسفوجبسوم ال تحمل أخطارًا صحية حقيق ى بع واء عل ات اله ل عين د أوضحت تحالي  م  ٨٠٠وق

وم    ستويات اليوراني دا، أن م ي آن سوم ف وام الفسفوجب ن أآ وم٢٣٨-م ، ٢١٠-، والرصاص٢٣٠-، والثوري
ه  سنوية ال فكانت الجرعة ٢٢٦- الخلفية الطبيعية، أما الراديوم ، آانت في حدود    ٢١٠-والبولونيوم الناتجة من

ادل  يفرت،٢٫٥تع رة ميكروس ل بنحو ألف م ن  أي أق عاعية م ة اإلش سنوية  الجرع ة ال ي ٢٫٤(الطبيعي  ميل
  .التي يتعرض لها اإلنسان) سيفرت

  
  ض المباشر ألشعة غاماالتعّر .٥. ٣

رًا للتعرض ألشعة غ          ويعد الفسف  سوم مصدرًا مباش وم         جب ى الرادي ه عل ك الحتوائ ا، وذل ه  ٢٢٦ –ام   ووليدات
وت ٢١٤–الرصاص ( ا) ٢١٤– والبزم عة غام صدرة ألش ات. الم شير القياس  ,Laiche, and Scott وت

وام الفسف                     )(1991 ر واحد من سطح أآ اع مت ى ارتف سوم، في    و إلى أن التعرض الكلي إلشعاع غاما، عل جب
سنوية المسم     % ٦٠ساعة، وهذا يشكل نحو /  ميكرو سيفرت٠٫٣٧لويزيانا، وصل إلى   وح من الجرعة ال

  . التعرض لها لعموم الناس
  
  الهدف .٤

ة حمص     الغرب من  إلىيم تأثير مكب الفسفوجبسوم الواقع      و تق إلىهدفت الدراسة    ات النظام     في     مدين مكون
شاط اإلشعاعي              ، وبخاصة   )التربة والنباتات والهواء والماء   (البيئي آافة    ادة الن أثير المكب في زي ال ت احتم

  . المعدنية الثقيلة في البيئة المحيطةوفي زيادة ترآيز الفلور والعناصر
  
  المواد والطرائق .٥
  االعتيان .١. ٥

ام               رتين من الع ة في فت ام بجوالت حقلي ة     : جرى القي رة الرطب ة     ) آذار(الفت رة الجاف رى ج حيث   ) آب(والفت
  :جمع العينات اآلتية

 التربة .١. ١. ٥
لفسفوجبسوم ومن    موقعًا تحيط بأآوام ا    ١٢سم،ومن   ٤٠ -٢٠و ٢٠-٠جرى جمع عينات التربة من عمقين       

شرقية                 )٢ الشكل(االتجاهات آافة    شمالية ال شرقية وال شرقية وال ة ال ، وترآزت المواقع في الجهات الجنوبي
سائدة             اح ال ك ألن الري سوم، وذل من أآوام الفسفوجبسوم، وهي المواقع األآثر تعرضًا لتأثير أآوام الفسفوجب

اح % ٥٧نطقة هي الرياح الغربية والتي تشكل   في الم  ات من     . من مجمل هبات الري تبعد الحصى والنبات اس
  . مم وحفظت للتحليل٠٫٥عينات التربة وجففت هوائيًا ثم طحنت على 

  



 ١٠

  
  )األسفل(ومواقع المسح اإلشعاعي لمكب الفسفوجبسوم ) األعلى(مواقع جمع العينات . ٢الشكل 

  
  



 ١١

 النباتات .٢. ١. ٥
ة،    ات الترب ا عين ي جمعت منه سها الت ع نف ن المواق ة م ات النباتي ات  جمعت العين شمل العين وروعي أن ت

ة        ي المنطق و ف ي تنم ة الت ات آاف ة النبات شائش (النباتي ضة األوراق وب Grassesالح ات عري ض ع والنبات
ة ات الزراعي راد ال  )النبات ن أف ر م دد آبي ن ع ة م ة نباتي ل عين وع ، وجمعت آ ة(ن ة مرآب ت )عين م جفف ، ث

  . مم وحفظت للتحليل٠٫٥ درجة مئوية حتى ثبات الوزن، وطحنت على ٦٠العينات بدرجة حرارة 
  
 الفسفوجبسوم  .٣. ١. ٥

  :مختلفة تبعا لعمرها وهيالمكب الطبقات   منجمع عينات من الفسفوجبسومجرى 
 سنة٢-١ حيث عمر الفسفوجبسوم نحو الطبقة العلوية الحديثة . 
 سنوات٤-٣ نحو حيث عمر الفسفوجبسوملوسطى الطبقة ا . 
 خمس سنوات عنفيها  الفسفوجبسومالطبقة العميقة والتي يزيد عمر . 

دد  ة من المكب، وبع ع مختلف سوم من مواق ات الفسفوجب ات من آل ٣ و٣ و٦جمعت عين ةالمن  عين  طبق
   . على التتاليالعلوية والمتوسطة والسفلية

  
  TSP جمع العوالق الهوائية الكلية .٤. ١. ٥

ع  Total Suspended particules جمع العوالق الكلية ، في الفترة الجافة،جرى دة ، في مواق أآوام     ع تحيط ب
سوم از   الفسفوجب ق جه ع العوال ي جم تعمل ف اء، واس وفر الكهرب  HVAS (High volume Air(حيث تت

sample         اس      ثانية، وآانت مد  /٣ م ١٫٧ و ٠٫٥٧، الذي يتراوح معدل تدفق الهواء فيه بين  ساعة،   ٢٤ة آل قي
   .آما أجريت، في الغالب، قياسات عدة في الموقع الواحد

  
  جمع عينات المياه السطحية والجوفية .٥. ١. ٥

ة  اه الجوفي ن المي ات م ع عين ار(جرى جم سطحية )اآلب رة (، وال ي الفت ار، ف اه األمط ع مي ن تجم ة م الناتج
ة ت عي  )الرطب ا جمع ل، آم اورة للمعم رة المج اه البحي ات ، ومي اءن ن م وات م ب  قن ة بمك ح المحيط  الرش

  . لترًا٢٠ الواحدة منها ة، ووضعت عينات الماء في عبوات معقمة، سعالفسفوجبسوم
  
  اإلشعاعيةالقياسات  .٢. ٥

سوم         ٢٢٢-جرت القياسات اإلشعاعية لتعيين ترآيز الرادون       ومعدل جرعة أشعة غاما فوق أآوام الفسفوجب
شكل  (وم موقعًا فوق أآوام الفسفوجبس    ١٢ات   وشملت القياس  ،وفي المناطق المحيطة باألآوام    ا   )٢ ال ، ومثله

اورة اطق المج ي المن رادونف ز ال اس ترآي ا جرى قي ين ٢٢٢-، آم ي المنطقت ز ف ي تترآ ازل والت ي المن  ف
وخلية لوآس   ،AB-5 جهاز ٢٢٢-قياس غاز الرادون  واستعمل في   . الشرقية والشمالية لمكب الفسفوجبسوم   

  .في تعيين معدل جرعة غاما الخارجية) RDS-110(ني ، آما استعمل مقياس جرعة الكتروالوماضة
  
  طرائق التحليل .٣. ٥
  والعناصر المعدنية الثقيلة الفلور .١. ٣. ٥

ائي  د االباستعمال االلكتروعين ترآيز الفلور في العينات آافة  ا  . ,selected electrode (Helrich, 1990نتق آم
 Anodicمترية بالنزع المهبطي   بالطريقة الفولت   (Cd, Pb, Cu and Zn)رآيز العناصر المعدنية الثقيلةعين ت

Stripping Voltametry ومطيافية االمتصاص الذري ،Atomic Absorption Spectroscopy.  
  
  النشاط اإلشعاعي .٢. ٣. ٥

دة شهر قبل القياس لحدوث             وضعت عينات التربة في    وازن     عبوات مارينال وترآت لم ها دالنظائري، وبع    الت
شاط     ين الن ا  اإلشعاعي جرى تعي ة غام انيوم النقي       بمطيافي ) HPGe )IAEA, 1989و باستعمال آاشف الجرم
  .اعي للنباتات بالطريقة نفسهاعآغ وزن جاف، آما عين النشاط اإلش/بكرل ٢ وآان حد الكشف نحو

  



 ١٢

  والمناقشةئج النتا .٦
  المناخ .١. ٦

  .األبيض المتوسط، الذي يتميز بشتاء معتدل ورطب، وصيف حار وجافيسود في المنطقة مناخ البحر 
   درجة الحرارة .١. ١. ٦

ة   ، التي  )Absolute minimum(يعد شهر آانون الثاني أبرد أشهر السنة، وتحدث فيه الحرارة الدنيا المطلق
ا الحرارة                        ١٠-قد تصل إلى     ا شهري تموز وآب، وتحدث فيهم سنة فهم ا أحر أشهر ال ة، أم   درجات مئوي
يتراوح المتوسط اليومي لدرجة  .  درجة مئوية٤٢، والتي تصل إلى )Absolute maximum(العليا المطلقة 

واء    ين  )Mean daily(حرارة اله ى         ٦٫٨، ب ع إل اني، ويرتف انون الث ة في شهر آ  درجة  ٢٥٫٧ درجة مئوي
 ١٦٫٥القصير، و    درجة مئوية في     ١٥٫٩مئوية في شهر آب، ويبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة نحو           

  .)المرجع المناخي في الجمهورية العربية السورية (درجة مئوية في حمص
  
  األمطار .٢. ١. ٦

ول،                              ران وحتى أيل د األشهر من حزي ار، وتع شرين األول، وتنتهي في شهر أي ى في ت تبدأ األمطار األول
ا   من ا% ٦٠عديمة األمطار تقريبًا، وتشكل األمطار التي تهطل في الفترة الشتوية نحو            سنوي، أم لهطول ال

اني          (آمية الهطول في الربيع والخريف       شرين الث ة ت د عن       ) من آذار وحتى نهاي غ    %. ٤٠فال تزي ذا ويبل ه
  . مم٤١٧متوسط الهطول السنوي في قطينة نحو 

  الرطوبة النسبية للهواء  .٣. ١. ٦
اني، ويص                ى    يبلغ متوسط الرطوبة النسبية الشهري أعلى قيمه في شهري آانون األول وآانون الث نحو  ل إل

ه في أشهر الصيف  % ٨٣ يم ل ى ق ى أدن دريجيًا ليصل إل نخفض ت ة، وي ران وتموز وآب(في قطين ، إذ )حزي
  %. ٧٣أما متوسط الرطوبة النسبية في قطينة فيبلغ نحو %.  ٧٣ ـ ٦٧يتراوح، في قطينة، بين 

  
  الرياح .٤. ١. ٦

ام،          تتميز المنطقة بسيادة الرياح الجنوبية الغربية والغربية في معظم أشهر          شكل ع اح، ب زداد الري  السنة، وت
و     ة، نح ي قطين ة، ف ا المختلف ة، باتجاهاته اح الغربي شكل الري صيف إذ ت هر ال ي أش واترًا ف دة وت ، %٥٧ش

سبتها بنحو         %٢٧واأليام الهادئة نحو    در ن . فقط  % ١٥٫٧، أما الرياح التي تهب في الجهات األخرى فتق
ا في الصيف حيث          ويختلف المتوسط اليومي لسرعة الرياح اختال      ى قيمه غ أعل فًا بّينًا على مدار العام، وتبل

ولقد سجلت محطة رصد   .  ثا، في شهري تموز وآب على التتالي   / آم ١١٫٥ و ١٠٫٣تصل، في قطينة، إلى     
  ).ثا/ م٣١(سا / آم١١٢قطينة أعلى سرعة للرياح وصلت إلى 

  
  خصائص التربة .٥. ١. ٦

سورية     وع         ، أن ال)ACSAD ,1985(تشير خريطة الترب ال ع الدراسة هي من الن شرة في مواق ة المنت ترب
Inciptisol               راوح متو اطق سورية التي يت ة في من ين           ، وتنتشر هذه الترب ا ب سنوي فيه  ٣٠٠سط الهطول ال

ة  ٥مم، وال يقل طول فصل الجفاف عن         ٦٠٠و ة األساسية     ( أشهر، وتتميز هذه الترب ة الزراعي وهي الترب
ي سورية ر، و) ف ي المحم ا البن ن  بلونه ة م سبة مرتفع ى ن ب، عل ي الغال وي، ف ي، حيث تحت ا الطين بقوامه

ا                  clayالغضار   ه، مم د جفاف نكمش عن ، الذي يسود فيه المونتموريللونيت، الذي يتمدد عندما يكون رطبًا، وي
ة   يؤدي إلى تشقق هذه التربة في الفترة الجافة من السنة، وبينت دراسة الترآيب            انيكي للترب  الجدول (الميك

ى      أن التربة الواقعة إلى الشرق من المكب هي تربة           ،)٤ سبة الغضار في             سلتية إل غضارية حيث آانت ن
ة                   %٤٦ سم، نحو    ٢٠-٠الطبقة السطحية    ة لومي شمال الغربي فهي ترب ى الغرب وال ة إل ، أما التربة الواقع

loam٢٣ السطحية نحو ، حيث آانت نسبة الغضار في طبقتها.%  
  

  الترآيب الميكانيكي للتربة. ٤الجدول 
 Textureالقوام   %رمل   %سلت   %غضار   )سم(العمق   الموقع

١٢٫٣  ٤٣٫٢  ٤٦٫٠  ٢٠-٠  Silty 
  الشرق

٩٫٦  ٣٩٫٨  ٥٠٫٦  ٤٠-٢٠  clay 



 ١٣

٣٠٫٦  ٤٦٫٥  ٢٢٫٩  ٢٠-٠  Loam 
  شمال غرب

٣١٫٩  ٤٢٫٣  ٢٥٫٨  ٤٠-٢٠  Loam 
  

  التعرض الخارجي ألشعة غاما .٢. ٦
  :جرى قياس معدل الجرعة الناتجة من أشعة غاما في منطقتين هما

 فوق أآوام الفسفوجبسوم. 
 المناطق المحيطة بأآوام الفسفوجبسوم.  

ين  سوم، ب وام الفسفوجب وق أآ راوح، ف ا ت دل جرعة أشعة غام ائج القياسات أن مع  ٠٫٤٢ و٠٫١٠بينت نت
يفرت ط/ ميكروس اعة، ومتوس يفرت0.10٠٫١٩±ه س اعة/  ميكروس أآوام   . س ة ب اطق المحيط ي المن ا ف أم

ين        ا ب عة غام ة أش دل جرع راوح مع سوم فت يفرت٠٫٠٩ و٠٫٠٥الفسفوجب طه  /  ميكروس اعة، ومتوس س
  ).٥ الجدول (±0.011٠٫٠٧

  
  ز الرادون ومعدل الجرعة اإلشعاعية فوق أآوام الفسفوجبسوممتوسط قياسات غا. ٥الجدول 

222Rn (Bq/m3) معّدل الجرعة ألشعة غاما  
(μSv/h)  مكان اإلعتيان  

Avg Max Min Avg Max Min 

 0.10 0.42 0.10±0.19 11 16 4±14  على أحواض الفسفوجبسوم
  في الهواء الطلق حول 

   الفسفوجبسومأحواض
16±3 22 11 0.07±0.2 0.09 0.05 

  داخل المنازل السكنية في المناطق 
  حواض الفسفوجبسومالمجاورة أل

15±4 22 11 - - - 

  
ة             معدل التعرّ  يتضح من الجدول أنّ    ض الخارجي ألشعة غاما فوق أآوام الفسفوجبسوم آان أعلى من الخلفي

ة   دل نحو   Othman and Yassine.1995)( )ساعة / ميكروسيفرت ٠٫٠٩(الطبيعي رة ٢ بمع ادل    م ذا وتع ، ه
سوم،     ٢٠٠٠الجرعة الناتجة من التعرض الخارجي ألشعة غاما، لعامل يعمل         وام الفسفوجب وق أآ  ساعة ف

اس    من الجرعة السنوية المسموح التعرض ل     % ٣٨نحو   وم الن ي سيفرت    ١( ها لعم ا الجرعة    ). سنة / ميل أم
ة،       الناتجة من التعرض ألشعة غاما في المناطق المحيطة بأآوام الفسفوجبسوم          ة الطبيعي  فكانت تعادل الخلفي

سوم                   وام الفسفوجب مما يعني انتفاء أية أخطار ممكنة ناتجة من التعرض الخارجي ألشعة غاما سواًء فوق أآ
  . أو في المناطق المحيطة بها

  
  ٢٢٢-ترآيز غاز الرادون .٣. ٦

  : في ثالث مناطق وهي٢٢٢-جرى قياس ترآيز غاز الرادون
 فوق أآوام الفسفوجبسوم. 
 واء الطلق للمناطق المحيطة بأآوام الفسفوجبسومفي اله.  
 شمالية                 داخل شرقية وال ين ال  المنازل القريبة من أآوام الفسفوجبسوم والتي تترآز في المنطقت

 .لمكب الفسفوجبسوم
و         ) ٥ الجدول(نت القياسات   بّي وق أآ واء، ف ين    أن ترآيز غاز الرادون في اله راوح ب سوم، ت  ١١ام الفسفوجب
غ متوسطه  ٣م/  بكرل١٦و دًا وقريب من  ،٣م/ بكرل4±14 ، وبل ضًا ج ز منخف ذا الترآي د ه  متوسط ويع

رادون ز ال ق الطبيعي٢٢٢-ترآي واء الطل ي اله در ف ذي يق رل١٠نحو ب  ال  . )UNSCEAR,1993  (٣م/ بك
ة وبخاصة سرعة             ىإل يعود الترآيز المنخفض للرادون فوق أآوام الفسفوجبسوم         اخ في المنطق ة المن  طبيع

ى     ه إل ة قطين ي منطق طها ف صل متوس ي ي اح الت ى   ١١٫٥ و١٠٫٣الري وز وآب عل هري تم ي ش ة ف  م ثاني
، مما  )ثانية/م٣١(ساعة  / آم ١٠٠التتالي، وقد تصل سرعة الرياح القصوى في أشهر الصيف إلى أآثر من             

  . تشتت الرادونإلىيؤدي 



 ١٤

راوح                واألمر نفسه آان في ال      ة، إذ ت سوم ولالتجاهات آاف وام الفسفوجب اطق المجاورة ألآ ق للمن واء الطل ه
ين    ٢٢٢-ترآيز غاز الرادون   ز غاز        . ٣م/ل بكر  ١٦±٣ ، ومتوسطه  ٣م/ بكرل    ٢٢ و ١١ ب م يختلف ترآي ول

ضًا                راوح أي سوم، وت وام الفسفوجب الرادون في المنازل عن ترآيزه في الهواء الطلق للمناطق المجاورة ألآ
، وهو أقل من متوسط  ترآيز الرادون في المنازل في           ٣م/ل بكر ١٥±٤، ومتوسطه     ٣م/ بكرل ٢٢و ١١ بين

ورية  رل٤٤(س ي  )Othman et al.1996 ()٣م/ بك شكل أساس ود ب ذا يع ى، وه ذه  إل ستمرة له ة الم  التهوي
ازل ه  .المن سموح ب ز الم أن الترآي ًا ب ازل داعلم رل٢٠٠ هوخل المن ة ا(  ٣م/ بك ًا للوآال ة تبع ة للطاق لدولي
  ).الذرية

ا سواًء                 ٢٢٢-يستنتج من قياسات ترآيز غاز الرادون      اطق المحيطة به سوم وفي المن وام الفسفوجب وق أآ  ف
ايير المسموح        هفي الهواء الطلق أو في المنازل ،أن ترآيز     ل من المع ة، وهو أق ة الطبيعي  آان ضمن الخلفي

از          راتم ١٠من  بها تبعًا  للوآالة الدولية للطاقة الذرية بأآثر          لبية لغ ، مما يعني انتفاء أية تأثيرات صحية س
  .حة السكان والعاملين في المنطقةالرادون في ص

  
  النشاط اإلشعاعي .٤. ٦
   للفسفوجبسوماإلشعاعيالنشاط  .١. ٤. ٦

، الموجود في الصخور الفسفاتية ،      ٢٣٨ – الناجم عن تفكك اليورانيوم    ٢٢٦ –يعد، آما ذآر سابقًا، الراديوم    
وم     أن متوسط   6 الجدول يوضح   . للنشاط اإلشعاعي للفسفوجبسوم  المصدر الرئيس    ز الرادي  في   ٢٢٦-ترآي

ين    راوح ب سوم ت رل٣٤٢ و٢٥٨الفسفوجب وم   / بك ز الرادي ان ترآي اف، وآ غ وزن ج ة  ٢٢٦-آ ي الطبق  ف
ة  سوم(العلوي سفلية ) الحديث الفسفوجب ات ال ي الطبق ه ف ل من ديما(اق سوم الق ى )لفسفوجب ود إل د يع ذا ق ، وه

اختالف ترآيز اليورانيوم في الصخور األم، أو وهو األغلب إلى غسل جزيئات الفسفوجبسوم الناعمة التي    
  . وانتقالها من الطبقات العلوية إلى الطبقات السفلية٢٢٦-يرتبط بها الجزء األآبر من الراديوم

  في الفسفوجبسوم٢٢٦-رآيز الراديومت. 6الجدول 
  آغ وزن جاف/ الترآيز بكرل  عمر األآوام

258  )الطبقة العليا( حديث   ± 21 

 20±325  )الطبقة المتوسطة(  سنوات ٣بعمر نحو 

 23±342  )الطبقة السفلى(  سنوات ٥بعمر أآثر من 

  
عاعي لل     شاط اإلش سوري بالن سوم ال عاعي للفسفوجب شاط اإلش ة الن الم   وبمقارن ي الع تج ف سوم المن فسفوجب

سوري     ) 6 الجدول( الم     يالحظ أن النشاط اإلشعاعي للفسفوجبسوم ال ستويات في الع ل الم ل من   من أق  ، وأق
جبسوم ذي و، والتي تشير إلى أن الفسف) EPA, 1999(وآالة حماية البيئة األمريكية المعايير التي وضعتها  

ة، دون             / بكرل ٣٧٠النشاط اإلشعاعي    شكل حر وفي المجاالت آاف آغ وزن جاف أو أقل يمكن استعماله ب
لبية  ة س ات بيئي ة انعكاس سوم    ، أي عاعي للفسفوجب شاط اإلش لبية للن أثيرات صحية س ة ت اء أي ي انتف ا يعن مم

   .السوري في صحة السكان والعاملين في المنطقة
  

  ة حول أآوام الفسفوجبسومالنشاط اإلشعاعي للترب .٢. ٤. ٦
ين  دوليب و        ٧ الج غ نح ة، بل ع آاف ة، وللمواق رة الرطب ي الفت ة ف عاعي للترب شاط اإلش ط الن  ٣٢ أن متوس
، في حين     )سم ٤٠-٢٠(والسفلية  )  سم ٢٠-٠(آغ وزن جاف، وآان متقاربًا في طبقتي التربة العلوية        /بكرل

آغ وزن جاف وذلك لطبقتي التربة العلوية والسفلية        / بكرل ٢٠ و ٢٤٫٥ط اإلشعاعي لتربة الشاهد     آان النشا 
و     دل نح ة بمع عاعي للترب شاط اإلش ع الن سوم رف ب الفسفوجب الي، أي أن مك ى التت رل١٠عل غ وزن / بك آ

ة                   . جاف شاط اإلشعاعي للترب غ متوسط الن ة فبل رة الجاف ا في الفت ك  آغ وزن جاف و     / بكرل  ٤٨ و ٦٤أم ذل
دل نحو            شاهد بمع ى من ال الي، أي أعل ى التت سفلية عل ة وال ة العلوي غ وزن / بكرل ٢٧ و٤٠لطبقتي الترب آ

في الفترتين الجافة والرطبة، يالحظ      )  سم ٢٠-٠(جاف، وبمقارنة النشاط اإلشعاعي لطبقة التربة السطحية        
راف الري     ى االنج ك إل زى ذل د يع ة، وق رة الجاف ي الفت ًا ف ضاعف تقريب ه ت سوم  أن ات الفسفوجب ي لجزيئ ح

  .وترسبها على سطح التربة



 ١٥

  
  )آغ وزن جاف/بكرل(النشاط اإلشعاعي للتربة . ٧الجدول 

  الفترة الجافة  الفترة الرطبة  الموقع والعمق
   سم٢٠-٠حول المكب      ٦٤٫٣±١٣  ٣٢٫٢±٣

  ٤٦٫٧±١٠  ٣٢٫٠±٣   سم٤٠-٢٠               

   سم٢٠-٠    الشاهد       ٢٥٫٤  ٢٤٫٥
   سم٤٠-٢٠               

١٨٫٧  ٢٠٫٠  

ن   ستنتج م دولي شاط         ٧ الج ن الن ب م ة قري ة والجاف رتين الرطب ي الفت ة وف عاعي للترب شاط اإلش  أّن الن
ك  ي، ذل وم الطبيع ن الرادي ه م سموح ب د الم ًا ٢٢٦-أن الح ة، تبع ي الترب و ، ف سورية ه  ١٥٠للمواصفة ال

 .آغ وزن جاف حسب مواصفة الواليات المتحدة األمريكية/ بكرل١٨٥آغ وزن جاف، و/بكرل
   

  النشاط اإلشعاعي للنباتات التي تنمو فوق وحول أآوام الفسفوجبسوم .٣. ٤. ٦
ل من        ٢٢٦-أوضحت القياسات أن ترآيز الراديوم     ان أق سوم آ وام الفسفوجب وق أآ و ف   في النباتات التي تنم

وم                        ز الرادي ه ترآي ر المغسولة والتي وصل في ات غي ك بعض العين ى   ٢٢٦-حد الكشف، ويستثنى من ذل  ال
ذي        / بكرل ٣٠نحو   آغ وزن جاف، وربما يعود هذا إلى ترسب غبار الفسفوجبسوم على سطوح النباتات وال

وام  ). ٣ الشكل(يشكل في معظم الحاالت طبقة واضحة على سطوح النباتات          أما النباتات التي تنمو حول أآ
وم   ز الرادي ان ترآي سوم فك شف،  ٢٢٦-الفسفوجب د الك ن ح ل م ا أق ال     فيه ل انتق ى أن معام ود إل ذا يع  وه

ين      ٢٢٦-الراديوم ثًال ب ذرة م راوح في ال  1994 (٠٫٠٠٦ و٠٫٠٠٢٤ من التربة إلى النباتات منخفض، ويت
IAEA( ،ا ي انتف ا يعن ات   مم عاعي للنبات شاط اإلش ادة الن ي زي سوم ف وام الفسفوجب ة ألآ ار ممكن ة أخط ء أي

  .الطبيعية أو المزروعة في المنطقة
  

   
  )يسار(والجافة ) يمين( في الفترتين الرطبة ترسب الفسفوجبسوم على أوراق النباتات. ٣الشكل 

  
  ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة .٥. ٦
 في الفسفوجبسوم العناصر المعدنية الثقيلة ترآيز .١. ٥. ٦

والترب السورّية، ) خنيفيس( ترآيز العناصر المعدنية في الفسفوجبسوم والفسفات ٨ الجدولُيوضح 
أو ا في التربة وُيالحظ من هذا الجدول أّن ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة في الفسفوجبسوم ُيماثل ترآيزه

 مما يعني أّن الفسفوجبسوم ال ُيؤثر في زيادة ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة في التربة، أو في أقل،
  .ُمكّونات النظام البيئي األخرى وبخاّصة الماء والهواء



 ١٦

  
  )آغ وزن جاف/مكروغرام(لخام والتربة في سوريةترآيز العناصر المعدنية الثقيلة في الفسفوجبسوم والفسفات ا. ٨الجدول 

  التربة  الفسفوجبسوم  الصخر الفسفاتي  العنصر

  ٦٫٧-٦  ٠٫١  ٤  األرسنيك

  ٠٫٦٦-٠٫٤٥  ١٫٨٣-٠٫٥٣  ١٩-٣  الكادميوم

  ١٦٩-٧٧  ١٥-١٠  ١٠٥  الكروم

  ٩-٧  ١٫١  ٣  الرصاص

  -  ٠٫٢-٠٫١٢  ٤٢-٥  السيلينيوم

  ٠٫٠٤أقل من   ٠٫٠٤أقل من   ٠٫٠٢٨  الزئبق

  -  ١٠-٥  ١٤٠  ناديومالفا

  ٩٣-٥٠  ٤٫١-٢  ١٨  النيكل

  ٢١-١٧  ٢٫١  ١٦-٧  النحاس

  ١٢٤-٤٤  ٦-٢  ١٤٤-١٢٢  الزنك

  )٢٠٠١(هيئة الطاقة الذرية  **. Van kauwenbergh, 1997 ؛ )١٩٩٦( عباس،م؛ جبيلي، ي *
  

أنه ُيماثل وبالفعل فقد بّين تعّيين ترآيز العناصر المعدنية في مياه الجريان حول مكّب الفسفوجبسوم 
، باستثناء الكروم الذي آان )٩ الجدول (1994ترآيزها في مياه الشرب ِتبعًا للمواصفة السورّية لعام 

ناصر فكان ترآيز الع في مياه الشرب والمياه الزراعّية، أما مياه الرشح ترآيزه أعلى من الحد المسموح به
أما بالنسبة .  مرتفعًا وال تصلح لالستعماالت آافة)لتر/ مغ٦٦الذي وصل إلى (يها والفلور فالمعدنّية 

آما آان  )٣م/كرغرامي م١٥٠( أقل مما تنص عليه المواصفة السورّية هاترآيزللعوالق الهوائّية فكان 
 ،)١٠ الجدول( )Merian, 1991(أقل من المستويات المسموح بها  هافي لعناصر المعدنية الثقيلةترآيز ا

وهذا يعود إلى أّن منطقة مكّب الفسفوجبسوم هي منطقة زراعية من جهة وإلى تشّكل قشرة صلبة على 
  . في الهواء(Resuspended)سطح أآوام الفسفوجبسوم ُتخّفض إلى حد آبير إعادة تعليقه 

  
  
  
  

  ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة المقيسة في عينات المياه. ٩الجدول 
 Cr توصيف العينة

(μg/mL) 
Cd 

(μg/mL) 
Zn 

(μg/mL) 
Pb 

(μg/mL) 
Cu 

(μg/mL) 
 ٣ ≤0.001 ٣٤ ٣ ٢٥  الحديثة والقديمةPGمياه رشح من القناة بين أآوام 

 ٣ ≤0.001 ٣٣ ٣ ٢٦  جنوب األآوامPGمياه البحيرات الناتجة عن رشح 

 PG 1.04 0.001≥ 0.02≥ 0.001≥ 0.006 عن أآوام م 8 متجمعة على بعد جريانمياه 

   PGشمال األآوام جريان مياه 
 ) من مولدة الكهرباءقد تكون ملوثة(

0.16 0.002 0.02≥ 0.001≥ 0.014 

 0.01 ≤0.001 ≤0.02 ≤0.001 0.16  شمال األآوامجريانمياه 

 0.003 ≤0.001 ≤0.02 ≤0.001 0.16 مياه البحيرة

 0.2 5 2 0.01 0.1 * المياه الزراعّيةالحدود المسموح بها في



 ١٧

 1 0.01 3 0.003 0.05 المواصفة القياسية السورّية لمياه الشرب
*) :Chen, W.E., 1995(  
 

  بأآوام الفسفوجبسومترآيز العناصر المعدنّية الثقيلة المقيسة في هواء المناطق المحيطة . ١٠الجدول 

 توصيف العينة

 البعد الجهة

  ترآيز العوالق 
   الكليةالهوائّية

 (μg/m3) 

Cd 
(ng/m3) 

Zn 
(ng/m3) 

Pb 
(ng/m3) 

Cu 
(µg/m3) 

>١ PG( 62 عٍن أآوام الـm 250( شرق  22 20 15 

>١ PG( 90 عن أآوام الـm 1650( شرق  36 14 - 

>١ PG( 68 عن أآوام الـm ٤٤٠(  جنوب شرق  ٤٤ ٨ ٣٦ 

>١ PG( 53 عن أآوام الـm 1650( جنوب شرق  47 16 28 

 1000 500 1000 5-10 150 الحد المسموح به

  
  ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة في التربة .٢. ٥. ٦

 بالقرب من مكّب  أّن ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة المدروسة آافة سواء١١ الجدولُيوضح 
آان ضمن الحدود المسموح بها في األراضي الزراعية )  م٢٥٠(أو على ُبعٍد منه )  م١٠(الفسفوجبسوم 

، وُيستثنى من ذلك الكروم الذي آان متوّسط ترآيزه أعلى من الحد 2002تبعًا للمواصفة السورية لعام 
 أّن ترآيز الكروم ).٢٠٠١هيئة الطاقة الذرية (المسموح به تبعًا للمواصفة السورّية، هذا وبّينت الدراسات 

آغ وزن جاف في حمص / مغ١٦٠آغ وزن جاف في دوما و/ مغ66في الترب السورّية تراوح بين 
آغ وزن جاف في تربة دير الحجر، أّي آان أعلى مما تنص عليه المواصفة / مع١٧٠ووصل إلى 

 بكثير من الحدود المسموح بها في الترب هذا وآان ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة أقل. السورية
 ٢٠-٠  أيضًا أّن ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة في طبقتي التربة السطحّية١١ الجدولوُيوضح . الحراجّية

  . آان متقاربًاسم ٤٠-٢٠  والعميقةسم
حول أآوام ) في الفترتين الجافة والرطبة( ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة المقيسة في التربة متوّسط. ١١الجدول 

  الفسفوجبسوم
  المسافة

)m(  
 العمق

)cm(  
- Cr 

(mg/kg) 
Cd 

(mg/kg)  
Zn 

(mg/kg)  
Pb 

(mg/kg)  
Cu 

(mg/kg)  

  6.3±51.6  4.4±13.6  16±124  -  37±236 متوّسط
٢٠-٠ 

  43- 63  8-20  106-156  0.25-0.7  198-307 الحد األعلى واألدنى

  5.9±54.3  7.6±12.6  16±121  0.25≤  28±215 متوّسط
١٠  

٤٠-٢٠  
  44-61  6-27  100-153  0.25≤  173-254 الحد األعلى واألدنى

  7.5±56.1  7.1±13.4  22±132  0.25≤  33±206 متوّسط
٢٠-٠ 

  44-65  7-27  104-178  0.25≤  157-259 الحد األعلى واألدنى

  8.0±55.9  9.5±14.7  23±127  0.25≤  34±202 متوّسط
٢٠٠  

٤٠-٢٠  
  44-65  6-33  92-169  0.25≤  170-238  الحد األعلى واألدنى



 ١٨

  100  150  200  1  100  المواصفة السورية للترب الزراعّية

  150  250  700  5  375  المواصفة السورية للترب الحراجّية

  
 أّن مكّب الفسفوجبسوم ال يؤّثر تأثّيرًا واضحَا في زيادة ترآيز العناصر المعدنية ١١ الجدوليستنتج من 

، وبقّي ترآيز العناصر ) سم٤٠-٢٠( أو األآثر عمقًا)  سم٢٠-٠(الثقيلة في التربة سواء السطحّية منها 
  .المعدنية الثقيلة أقل مما تنص عليه المواصفة السورّية

  
  اصر المعدنية الثقيلة في النباتاتترآيز العن .٣. ٥. ٦

 أّن ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة المدروسة آان ضمن الحدود الطبيعّية األآثر ١٢ الجدولُيوضح 
افاٍت ُمصادفًة سواء في النباتات التي تنمو على أآوام الفسفوجبسوم أو في النباتات التي تنمو على مس

ُمختلفة حول األآوام، وبخاصًة الكادميوم والرصاص وهما األآثر تأثّيرًا في النباتات أو في الكائنات 
 أن ترآيز ١٢ الجدولوُيوضح . الُمستهلكة، حيث آان ترآيزهما في ُمعظم األنواع النباتّية دون حّد الكشف

  . الثقيلة في النباتات آان أقل بكثير من التأثير السام لهذه العناصرالعناصر المعدنية
  
  
  

  متوّسط ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة المقيسة في النباتات التي تنمو حول وعلى أآوام الفسفوجبسوم. ١٢الجدول 

  Cr    المسافة
(mg/kg) 

Cd  
(mg/kg) 

Zn  
(mg/kg) 

Pb  
(mg/kg) 

Cu  
(mg/kg) 

  4.6±8.4  0.25≤  17.5±39.8  -  2.9±5.7 متوّسط
10 m 

  3-18  0.25≤  13-67  0.25-2.2  2-10 الحد األعلى واألدنى

  4.5±10.2  -  16.4±35.0  -  3.7±6.1 متوّسط
200 m  

  3-18  0.25-1.0  10-55  0.25-0.8  2-14 الحد األعلى واألدنى

  6.0±14.2  0.4±1.0  22.9±57.4  2.3±1.7  8.0±16.1 متوّسط
On PG  

  7-24  0.8-1.3  19-82  0.3-7  5-26 الحد األعلى واألدنى

  30  10  150  0.2  0.5 الحدود الطبيعّية في النباتات

  500  30<  400  5<  30  حدود الُسمّية في النباتات

  
 ٠٫٥(الحد الطبيعي األآثر ُمصادفًة في النباتات  أيضًا أّن ترآيز الكروم آان أآثر من ١٢ الجدولُيوضح 

 في النباتات التي تنمو على 16.1، وبلغ متوسطه )آغ/ مغ٣٠(، ولكنه أقل بكثير من الترآيز السام )آغ/مع
آغ وزن جاف في النباتات التي تنمو حول أآوام / مع6.1 و5.6أآوام الفسفوجبسوم، وتراوح بين 

هيئة الطاقة  في دير الحجر Aridisol القياسات التي جرت في تربة الـويجدر بالذآر أّن. الفسفوجبسوم
آغ وزن / مغ٧٫٧أوضحت أّن ترآيز الكروم آان ُمرتفعًا في النباتات أيضًا وبلغ معدله ) ٢٠٠١(الذرية 

  .آغ وزن جاف في قش القمح/ مغ٢٫٣آغ وزن جاف  في أوراق اللفت و/ مغ٣٫٤جاف في الخس و
  



 ١٩

  ترآيز الفلور .٦. ٦
  الفلور في الفسفوجبسومترآيز  .١. ٦. ٦

اريخ               ) 13 الجدول  (قياسبينت نتائج ال   ًا لت سوم تبع ور في الفسفوجب ز الفل راوح    ،  إنتاجه اختالف ترآي د ت فق
 متوسطه( آغ وزن جاف/غ م٤٣٧٠ و٣٠٢٢ بين )الطبقة العلوية ( ترآيز الفلور في الفسفوجبسوم الحديث

ع٣٥٢٣ ± 481 غ وزن جاف/ م ع)آ ط، وارتف ر   متوس سوم بعم ات الفسفوجب ي طبق ور ف ز الفل  3-4 ترآي
راوح   (آغ وزن جاف      /غ م  ٥٢٩١±٤١٣ إلىصل  سنوات لي  ين   وت ، )آغ وزن جاف    /غ م  ٥٧٢٢ و ٤٩٠٠ب

ا ا عن  أم د عمره ي يزي سوم الت ات الفسفوجب ي طبق نوات ٥ ف ور س ز الفل غ متوسط ترآي  ٦٣٧٧±793 فبل
  .آغ وزن جاف/ مغ٧٢٨٥ و٥٨٢٠راوح بين ، وتآغ وزن جاف/مغ
  

 ترآيز الفلور في أآوام الفسفوجبسوم. 13الجدول 

  آغ وزن جاف/ الترآيز مغ  عمر األآوام
3523  )الطبقة العليا( حديث   ± 481 

 413±5291  )الطبقة المتوسطة(  سنوات ٣بعمر نحو 

 793±6377  )ىالطبقة السفل(  سنوات ٥بعمر أآثر من 

  
ائج  شير النت ىت ة   أّنإل ًا مقارن يس مرتفع سوري ل سوم ال ي الفسفوجب ور ف ز الفل ي  ترآي زه ف بمتوسط ترآي

ين    و) . Rutherford et al., 1994(الفسفوجبسوم المنتج في العالم  راوح ب ذي يت آغ  / مغ ١٢٠٠٠ و٥٠٠٠ال
اف ائج وزن ج ن النت ضح م ضًا،، ويت ور ، أي ز الفل ي أن ترآي زداد ف ات الي ن الفسس الطبق سوم فلى م فوجب

اه     غسل الفلور بمياه األمطار و     إلىوربما يعود هذا    ) الحديث (مقارنة بالطبقات العليا  ) القديم( رشحه مع المي
ا               ات العلي وم في الطبق ذي يك ى من الفسفوجبسوم الحديث ال ديم    إل سوم الق ات          الفسفوجب وم في الطبق ذي يك  ال

  .السفلى
  

  ةترآيز الفلور في الترب .٢. ٦. ٦
سطحية          ١٤ الجدولُيوضح   ة  ) سم  ٢٠-٠( أّن ترآيز الفلور في طبقتي التربة ال ان  ) سم  ٤٠-٢٠(والعميق آ

  .آغ وزن جاف/ مغ٤٤٤ و١٦١ضمن الحدود الطبيعية وتراوحت أعلى قيمه بين 
  

  ر في التربة حول أآوام الفسفوجبسوممتوّسط ترآيز الفلو. ١٤الجدول 
  الفترة الجافة  الفترة الرطبة

  الجهة
  ) سم٤٠-٢٠(العمق   ) سم٢٠-٠(العمق   ) سم٤٠-٢٠(العمق   ) سم٢٠-٠(العمق 

  107  444  42 161  شرقية
  19  35  -  -  شمالية
  13  14  12  15  غربية
  -  -  26  45  جنوبية

  
ي أ  راوح ف ور يت ز الفل ذآر أّن ترآي در بال ين   ويج دة ب ة المتح ي المملك ة ف رب المختلف واع الت  ٤٩٠ و٤٢ن

ين              /مغ ة ب آغ وزن جاف   / مغ ٤٢٥ و٢٠٥آغ وزن جاف، آما يتراوح في ترب الواليات المتحدة األميرآي
)Kabata-pendias and Pendias, 1992.(  

ة    ويالحظ من الجدول أّن ترآيز الفلور في الجهة الشرقية من المكّب ارتفع ارتفاعًا واضحاً   رة الجاف  في الفت
غ٤٤٤( اف / م غ وزن ج ة  ) آ الفترة الرطب ة ب غ١٦١(مقارن اف / م غ وزن ج ى   )آ ود إل دوره يع ذا ب ، وه

راوح      . االنجراف الريحي للفسفوجبسوم وترسبه على سطح التربة    ات يت سام للنبات ور ال ز الفل علمًا بأّن ترآي
ين   ات       / مغ ١٠٠٠ و٢٠٠ب ًا لحساسية النبات ك تبع  ,Kabata-Pendias and Pendias(آغ وزن جاف، وذل

1992.(  
  



 ٢٠

  ترآيز الفلور في النباتات التي تنمو على أآوام الفسفوجبسوم  .٣. ٦. ٦
وع           ١٥ الجدوليوضح   اختالف ن سوم ب وام الفسفوجب ى أآ و عل ات التي تنم اختالف ترآيز الفلور في النبات

ة   ال(وفترة النمو   النبات من جهة     ة أخرى،     ) جافة أو الرطب غ  إذمن جه ات     متوسط   بل ور في نبات ز الفل ترآي
و   ة نح رة الرطب غ٧٥٠±٣٧ و١٠٧٣±349الفت سه  / م ات نف ك للنبات اف وذل غ وزن ج ر اآ سولة وغي  المغ
ات التي            المغسولة على التتالي   ور في النبات ز الفل ًا             ، أما متوسط ترآي ان مرتفع ة فك رة الجاف  جمعت في الفت

ا           /  مغ  ٣١٨٦±٣٧ و ٣٦٤٥±٨٨ وبلغ آغ وزن جاف للنباتات المغسولة وغير المغسولة على التتالي، وربم
ذا الت    ور       ريعود ه ع من الفل ز المرتف ة،      آي رة الجاف ى  ، في الفت وع  إل ات    ن ا في          إذ النب ذين جمع اتين الل  أن النب

ني أن آميات آبيرة من      من النباتات الدبقة والموبرة مما يع     فترة الجافة هما الطيون وقثاء الحمار وآالهما        لا
  . سطوح األوراقغبار الفسفوجبسوم تتجمع على 

  
  )آغ/مغ(ترآيز الفلور في النباتات التي تنمو على أآوام الفسفوجبسوم . ١٥الجدول 

  نوع النبات  الفترة الجافة  الفترة الرطبة
  مغسولة  غير مغسولة  مغسولة  غير مغسولة

  -  -  ٧٣٥  ١٠١٠ Grasses        الحشائش
  - - ٧٩٢ ١٤٥٠ Polygonum      البطباط
  - - ٧٢٧ ٧٦٠             Trifolium النفل

  ٣٠٣٣ ٣٥٨٣  - Ecballium   قثاء الحمار
  ٣٢٨٦ ٣٧٠٧  - Inula viscosa   الطيون
  ٣١٨٦±١٢١ ٣٦٤٥±٨٨ ٧٥٠±٣٧ ١٠٧٣±٣٤٩  المتوسط

  
  ول أآوام الفسفوجبسومترآيز الفلور في النباتات التي تنمو ح .٤. ٦. ٦

ف  اتي،   اختل وع النب ة والن اختالف الجه سوم ب وام الفسفوجب ول أآ و ح ي تنم ات الت ي النبات ور ف ز الفل ترآي
  :اآلتي ١٦ الجدولبعد عن المكب، ويبين  الإلى إضافة

   ات          ترآيز للفلور في النباتات التي تنمو في الجه        أعلىآان ة الشرقية من المكب، ووصل في بعض النبات
رة                  / مع ٣٠٠٠ أآثر من    إلىآالطيون   ه في الفت ى من ة أعل رة الجاف زه في الفت آغ وزن جاف، وآان ترآي

ه  جفاف الفسفوجبسوم وانجراف     إلىالرطبة، وهذا يعود     ى سطوح           جزيئات بها عل اح وترس  بوساطة الري
 .النباتات

      ات ال ور في النبات ز الفل و  آان ترآي شمالية والغ    تي تنم اطق ال ل      رفي المن سوم أق ة من مكب الفسفوجب بي
ر  بكثير من ترآيزه في النباتات التي تنمو في الجهة الشرقية من المكب، ولكنه آان أعلى              ات   بكثي وللنبات

 ).Kabata- Pendias, 1992(آغ وزن جاف / مغ٣٠من الحد المسموح به وهو ،  آافةالمدروسة
      ى المزروع  المجموع الخضري للشعير    آان ترآيز الفلور في سوم ضمن           إل شمال من مكب الفسفوجب  ال

 . آغ وزن جاف/غ م١٦الحد المسموح به ولم يتجاوز 
  

  ترآيز الفلور في النباتات التي تنمو حول مكب الفسفوجبسوم. ١٦الجدول 

الجهة   افةالفترة الج  الفترة الرطبة
  )م (والمسافة

  نوع النبات
  مغسولة  غير مغسولة  مغسولة  غير مغسولة

  ١٢٥٧  ١٨٦٦  -  - Grassesالحشائش 

   ٢٠الشرق   ٣٠٨٧ ٣١٦٥  -  - Ecballiumقثاء الحمار  

  - - ٦٣٨ -  Arumاللوف               
  ١٥٥٠ ٢٦٤٨ - -  Grassesالحشائش        

  ٣٢٤٥ ٣٦٤٨ - - Inulaالطيون             
  ١٢٠ ١٥٦ - - Heliotropium الشمس رقيب

  ٢٥٠الشرق 

 - - ٤٢٣ -  Arumاللوف               
  ٨٥ ٨٨ - -  Grassesالحشائش         ٢٠الغرب 



 ٢١

  ٩٠ ١٨٣ - - Atriplexاالرغل          
  ٣٠٥ ٣٤٥ - -  Ecballiumقثاء الحمار   
 - - ٧٦ - Asphodelusالعيصالن   

  ١٠٤ ١١٦ - -  Grassesالحشائش      
  ٢٥٠الغرب   ٨١ ٨٣ - -  Heliotropiumرقيب الشمس 

 - - ٧٨ -  Asphodelusالعيصالن   
  ٣٧ ٦٩ - -  Grassesحشائش       

   ٢٠الشمال   ٤٢ ٨٣ - -  Atriplexاالرغل  
 - - ١٦ -  الشعير

  ٨٢  ٩٤ - -  Grassesحشائش       
  ٢٥٠الشمال   ٧١  ١١٣ - -  Heliotropium رقيب الشمس

 - -  ٧  -  الشعير

  
ستويات                         سوم أن م و حول مكب الفسفوجب ة التي تنم ات الطبيعي ور في النبات ز الفل يستنتج من قياسات ترآي
ا من                   ر منه د آثي الفلور أعلى من الحدود المسموح بها، علما بأن النباتات الطبيعية آافة هي نباتات معمرة ويع

ات مث   ل الحيوان ن قب ساغة م ة المست ات الرعوي شالالنبات ل والGrassesئش  الح اط Atriplex رغ  والبطب
Polygonum       ور وإلى       إلى  معرضة ، مما يعني أن الحيوانات التي تتغذى بها دخال الفل الفلور      زيادة ان سمم ب  الت

ا           رض له ي تتع شكالت الت م الم اة أن أه ة والرع كان المنطق اد س د أف ام، وق شاشة العظ ي ه نعكس ف ذي ي ال
  .قد يؤآد حدوث التسمم بالفلور، مما أسنانها، هي تساقط الحيوانات الرعوية، وبخاصة األغنام

  
  االستنتاجات .٧

  :تيهذه الدراسة اآليتضح من 
  للتربة والنباتات ) ٢٢٦-الراديوم(لم يكن لمكب الفسفوجبسوم من تأثيٍر واضِح في النشاط اإلشعاعي

 .التجاهات آافة اقة المحيطة وعلى مسافات مختلفة وفيفي المنطوالجوفية، والمياه السطحية منها 
 وآذلك في المنازل محيطة بالمكب وفي االتجاهات آافة،  في المناطق ال٢٢٢-آان ترآيز غاز الرادون

 وهذا يعود إلى مما في المنازل السكنية في سورية، ضمن الحدود الطبيعية، بل أقل ،القريبة من المكب
 .الرياح الشديدة في المنطقة والتي ُتشّتت غاز الرادون

 في الجريان السطحي مياه اتات ورآيز العناصر المعدنية الثقيلة في الفسفوجبسوم وفي التربة والنبآان ت
التجاهات آافة ضمن الترآيز الطبيعي األآثر ُمصادفًة، بل آان ترآيز المكب وفي االمنطقة المحيطة ب

 .في الفسفوجبسوم أقل منه في الترب الطبيعّيةالثقيلة معظم العناصر المعدنية 
 للمواصفة ان ترآيز العوالق الُكلّية في الهواء وفي االتجاهات آافة أقل من الحد المسموح به تبعًا آ

السورية، وهذا يعود إلى انخفاض النشاطات البشرية في المنطقة وإلى تشّكل قشرة صلبة على سطح 
 .لفسفوجبسوم بوساطة الرياحالشديد لنجراف اال قّلل منمكب الفسفوجبسوم مما ُي

 ١٦١الواقعة إلى الشرق من المكب، وتراوح بين في طبقة التربة السطحية األعلى  ترآيز الفلور آان 
وُيعزى هذا إلى االنجراف الريحي . آغ وزن جاف للفترة الجافة/ مغ٤٤٤في الفترة الرطبة و

 لكن ترآيز الفلور في التربة بقي ضمنة، ووترسبه على سطح التربفي الفترة الجافة للفسفوجبسوم 
آغ وزن / مغ٣٦٠آغ وزن جاف و/ مغ٣٢٠ مجال الترآيز الطبيعي في ترب العالم الذي يبلغ متوسطه

 .الواليات المتحدة األميرآيةترب في جاف 
 أعلى من الحد ،لمكبوبخاصة في المنطقة الشرقية من الفلور في النباتات المدروسة آافة، آان ترآيز ا 

حرق  وقد انعكس الترآيز المرتفع للفلور في يحي للفسفوجبسوم،إلى االنجراف الر، وهذا يعود المسموح به
 .ات، وفي تساقط أسنان األغنام التي ترعى في المنطقة، آما أفاد السكان المحلّيونالنباتأوراق 

 رتفعًا ويفوق الحدود المسموح آان ترآيز العناصر المعدنية الثقيلة المدروسة في مياه قنوات الرشح م
 .افة وبخاصًة الزراعية منهابها لالستعماالت آ
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  التوصيات .٨
 الخطر الرئيس لمكب الفسفوجبسوم هو زيادة ترآيز الفلور في النباتات خاصًة ستنتج من هذه الدراسة أّنُي

 به، ولتحاشي األخطار الناجمة عن المكب ال بّد من إنشاء منطقة حماية ُتحيط  عامةوالطبقة السطحية للتربة
 على أن ،للرياح لُتشّكل مصدًا فّعاًال ، وذلك  مترًا٥٠أن ال يقل عرضها عن  على ، االتجاهات آافةمنو

  .ة وغير ُمستساغة من قبل الحيوانات آالصنوبر والسرو مثًالباسقر بأنواع شجرّية ُتشّج
 الحيطة لعدمأقصى درجات اتخاذ ال بّد من رشح قنوات مكب الفسفوجبسوم فمياه ل  المرتفعتلّوثالبسبب و

   . في أّي من المجاالت، أو التخّلص منها في المسطحات المائّيةاستعمالها
  
  آلمة شكر .٩

والسيد الدآتور لتوجيهاته في هيئة الطاقة الذرية يشكر القائمون على هذا العمل السيد الدآتور المدير العام 
بر مطيافية مخ(أحمد وائل الدبل الكيميائيين والشكر الجزيل للسادة لدعمه، رئيس قسم الوقاية واألمان 

هيثم عيسى  و)مخبر البوالروغراف(آمال الشمالي  و)االمتصاص الذريمخبر (وعمر الشياح ) غاما
القياسات اإلشعاعّية للمساعدة في إجراء ) مخبر التنشيط النتروني(وأحمد سرحيل  )األشعة السينيةمخبر (

  .تقرير زهير شعيب للمساعدة في إخراج ال والسيد،والعناصر المعدنية الثقيلة
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