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   ستخلصم

 و 137Cs و 40K  و210Pb و 210Po(دراسة النشاط اإلشعاعي الطبيعي والصنعي الحالي جرى في البحث 
234U 238 وU ( وتراآيز بعض العناصر النزرة)Pb و Cd و Cu و Zn ( أنواع من االسفنجيات سبعةفي 

معت من أربع محطات موزعة على الساحل السوري ، جاألآثر إنتشارًا وتوزعًا على طول الشاطئ السوري
ألهم ) Concentration Factor (CFتم حساب معامل الترآيز ). البسيط والالذقية وبانياس وطرطوس(

النكليدات المشعة وبعض العناصر النزرة بهدف تحديد األنواع التي يمكن إعتمادها آمشعرات حيوية لهذه 
  .النظائر المشعة والعناصر النزرة 

  :هيفاألنواع التي تم جمعها  أما 
Hippospongia communis و Axinella verrucosa و Axinella polypoides و Axinella 

cannabina و Spongia officinalis و Petrosia ficiformis  و Agelas oriodes. إلى  و هي تنتمي
   Demospongeaصف االسفنجيات الغروية 

أظهرت نتائج التحليل اإلشعاعي تقاربًا ملحوظًا بين معظم األنواع حيث تراوح النشاط اإلشعاعي لألنواع 
  :المدروسة في جميع المحطات آما يلي

لنوع في اآانت  أدنى قيمة  وآغ وزن جاف/ بكرل)29±840.5(و) 23.8±551.4(بين  ٢١٠البولونيومنشاط 
Petrosia ficiformis لنوع في ا وأعالهاAxinella polypoides.  

أدنى قيمة في النوع شوهدت   وآغ وزن جاف/بكرل) 10.7±59.5(و) 7±11(بين  ٢١٠الرصاصنشاط 
Petrosia ficiformisها في النوع  وأعالHippospongia communis.  

أدنى قيمة في النوع  و آانت آغ وزن جاف/بكرل) 27±438.5(و) 18±146(بين  ٤٠البوتاسيومنشاط 
Axinella polypoides وأعالها في النوع Hippospongia communis.  

  . األنواعآغ وزن جاف في جميع/ بكرل1دون حد الكشف وهو المقيسة  ١٣٧السيزيومآانت جميع قيم 
أدنى قيمة في النوع  و آانت آغ وزن جاف/بكرل) 1.1±10.7(و) 0.9±4.3(بين  ٢٣٤اليورانيومتراوح نشاط 

Axinella verrucosa وأعالها في النوع Spongia officinalis.  
أدنى قيمة في النوع  وآغ وزن جاف/بكرل) 1±8.9(و) 0.8±3.67(بين  ٢٣٨اليورانيومتراوح نشاط 

Axinella verrucosa وأعالها في النوع Spongia officinalis.  
  

ماء البحر /  في األنواع المدروسة بالنسبة للنظائر المشعة في االسفنجياتCFبلغت أعلى قيم معامالت الترآيز 
  :آما يلي

 Spongia و Axinella polypoidesفي النوعين ) 6.86X104( و )6.95X104 (٢١٠البولونيوم 
officinalisتالي على الت.  
  .Spongia officinalisفي النوع ) 1.4X104 (٢١٠الرصاص
  .Spongia officinalisفي النوع ) 7.6X101 (٢٣٤اليورانيوم
  .Spongia officinalisفي النوع ) 7.1X101 (٢٣٨اليورانيوم

  
ية وبالتالي  المشعة أهمية في البيئة البحر قد راآم أآثر النظائرSpongia officinalisأن النوع بينت النتائج 

   .يمكن استخدامه آمشعر حيوي للنظائر المشعة المدروسة
الرصاص والكادميوم ( لوحظت أعلى القيم لوسطي ترآيز العناصر النزرة المدروسة و من جهة أخرى، 

  :في االسفنجيات آما يلي) والنحاس والزنك
  .Axinella polypoidesغرام في النوع /ميكروغرام) 0.1±4.6(الرصاص 

  وAxinella verrucosaغرام في النوعين/ ميكروغرام)0.04±3.75( و)0.02±3.85(دميوم الكا
Petrosia ficiformisعلى التتالي .  

  .Hippospongia communisغرام في النوع /ميكروغرام) 1.4±107.2(النحاس 



  ٣

  .Axinella cannabinaغرام في النوع /ميكروغرام) 2.8±174.9(الزنك 
  

ماء البحر /  في األنواع المدروسة بالنسبة للعناصر النزرة في االسفنجيات CFمالت الترآيز بلغت أعلى قيم معا
  :آما يلي

  Axinella polypoidesفي النوع )  9.2X102 (الرصاص
 Axinella verrucose و Petrosia ficiformisفي النوعين ) 4X103 (الكادميوم
 Petrosia ficiformis و Hippospongia communisفي النوعين ) 2X103 (النحاس
  Axinella cannabinaفي النوع ) 9X102 (الزنك

  
 المنتشرة على طول الشاطئ االسفنجيات للنظائر المشعة في ًا والتي تعد أساس،تكمن أهمية نتائج الدراسة الحالية

 االسفنجياتاع أنوأيضا  تحددالشرقي من البحر المتوسط التي في الجانب الدراسة الوحيدة في أنها  ،السوري
تمهد الطريق للباحثين الراغبين آما  .والعناصر النزرة للنكليدات المشعةمشعرات حيوية آالممكن استخدامها 

  .لتطبيقات الصيدالنية والصناعيةفي ابإستثمار هذه األحياء ذات األهمية الكبيرة وخاصة 
  

، السوري اطئالش، االسفنجياتاصر النزرة،   النكليدات المشعة الطبيعية والصنعية، العن:الكلمات المفتاحية
  . معامل الترآيز،المؤشرات الحيوية
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 مقدمة .١
 

ام                      ذ الع سورية من ة ال  ١٩٨٧تم البدء بتنفيذ البرنامج البيئي لمراقبة النكليدات المشعة الطبيعية و الصنعية في البيئ
ه،       (بهدف وضع خارطة إشعاعية شاملة لسورية      ان و رفاق ه  ١٩٩٨، ١٩٩٧عثم  و .)٢٠٠١، ، المصري و رفاق

ع   من الدراسات التي تناولت   ، فإن هناك عدد البأس به     لشاطئ السوري نظرا لألهمية االقتصادية و السياحية ل      واق
ى           التنوع الحيوي البحري     ه عل ة  والتعرف على أشكال التلوث المختلفة ومصادره وتأثيرات ات البحري  وسبل  الكائن

وأخرى اهتمت   ) ١٩٩٧نعمة ورفاقه،   ال( شواطئ أم الطيور     الحد منه، ومن هذه الدراسات تلك التي أجريت على        
م  ) مياه بحر، أحياء، رسوبيات    (في عينات بحرية    ) …،  90Sr  ،137Cs  ،Pu(بتحديد بعض الملوثات اإلشعاعية      ت

سوري          شاطئ ال ى طول ال دة موزعة عل ع عدي د    )  Othman et al, 1994(جمعها من مواق ك بهدف تحدي وذل
أن تراآيز النظائر المشعة الصنعية في معظم العينات آانت ضمن المجال نفسه ذه الدراسة هأظهرت نتائج . مصادرها

اء   في منطقة المتوسط، في حين آانت التراآيز مرتفعة نسبيا في بعض              ة األحي ز مرتفعة من       ف ،البحري لوحظت تراآي
آغ في  / بكرل٣٠ها  قيمة عظمى وقدر٢١٠ ووصلت  تراآيز البولونيومUlva Lacyaca في طحلب ١٣٧السيزيوم
ة    . Enteromorepha Linzaطحلب  ة في جامع ونذآر أيضًا الدراسات التي قام بها باحثو معهد البحوث البحري

ة والعضوية                  ات الكيميائي ة الملوث ة وآمي ق البحري ات والعوال ي تناولت القاعي ة الت تشرين ومرآز البحوث العلمي
ة البحر المتوسط          آما جرت دراسات أخرى     . وآذلك التيارات المائية   ى بيئ سفات عل ل الف ر تحمي للتحري عن أث

ر        ة وعناصر األث شعة الطبيعي د العناصر الم الل تحدي ن خ ك م وس وذل أ طرط ن مرف القرب م الرصاص، (ب
ك  اس، الزن ادميوم، النح ة     ) الك اء البحري ة واألحي وبيات القاعي ر والرس اه البح ي مي  ,Al-Masri et al(ف

أ،                    بجمع عينات من ا   ) 1999;1998 دة داخل وخارج المرف ع عدي ة من مواق اء البحري ة واألحي لرسوبيات القاعي
ة من                          سطحية القريب اه ال ذه العناصر في الرسوبيات وفي المي ز ه اع في ترآي حيث دلت النتائج على وجود ارتف

 Abosamra (١٩٨٩المرفأ ونشير في هذا المقام إلى نتائج القياسات التي قام بها مرآز البحوث العلمية في عام 
et al, 1989 (ومن جهة أخرى، جرى دراسة    .لتحديد محتوى مياه البحر من المواد النفطية ومن عناصر األثر

ًا              بهدف التحري عن    ثالثة أصناف من الطحالب البحرية المنتشرة على طول الشاطئ السوري إشعاعيًا وآيميائي
ة        ي يمكن استخدامها مشعرات حيوي واع الت ز     ،)Al-Masri, et al, 2001(األن ائج الدراسة أن تراآي  دلت نت

ز    ) آغ وزن جاف  / بكرل ١٫٢أقل من   ( في العينات آافة آانت منخفضة نسبيًا        ١٣٧السيزيوم ا لوحظت تراآي بينم
في الطحلب األحمر      ) آغ وزن جاف   / بكرل ٢٧٫٤٣ (٢١٠مرتفعة من النكليدات المشعة الطبيعية مثل البولونيوم      

Jania longifurca . أن وم     ووجد ب راآم البولوني سمراء ت ذا      ٢١٠ معظم الطحالب ال ا له ى انتقائيته دل عل ا ي  مم
ر ك، .النظي ى ذل ز الرصاص باإلضافة إل ين ترآي وم٢١٠جرى تعي ي عضالت ٢١٠ والبولوني ن ٣٦ ف ًا م  نوع

ة    سورية     األسماك البحري شواطئ ال ز في األسماك     ). Al-Masri et al, 2000(جمعت من ال تراوحت التراآي
وم      / بكرل ٠٫٣٨ و ٠٫٠٥آغ من الوزن الرطب وبين      / بكرل ٢٧٫٨ و ٠٫٢٧ بين   البحرية  ٢١٠آغ لكل من البولوني

سردين               ٢١٠والرصاص دا وال ة في سمك البالمي ائج      .  على الترتيب حيث لوحظت التراآيز المرتفع ا بينت نت بينم
زرة   ) Al-Masri et al, 1999(دراسة أخرى  في آل من    ) Cu, Pb, Zn, Cd(انخفاض تراآيز العناصر الن

ة  الحم وعظام    شاط اإلشعاعي في عدد من            و جرى مؤخرا       .ألسماك البحري ى       دراسة الن ة عل ات الحيواني  القاعي
وس      اس و طرط ة وباني سيط والالذقي ي الب سوري ه شاطئ ال ول ال رون،   (ط صري و آخ ساب ، )٢٠٠٦الم ح

ز   امالت ترآي دامع شعة تالنكلي اص( الم ائر الي٢١٠ومي والبولون٢١٠الرص يوم  ونظ وم والبوتاس  ٤٠وراني
ا                      ) ١٣٧والسزيوم ي يمكن اعتماده واع الت د األن ة بهدف تحدي ة  مشعرات   في آل من الجسم الرخو والقوقع حيوي

ائر ذه النظ صندوقي   . له م ال ة الرس تخدام طريق ائج إحصائيًا باس ة النت ن ) Box Plot(أوضحت معالج ه يمك أن
تخدام  سماس و الج وع الرخ وع ا Spondylus spinosus للن ائر  Chama pacificaلن وي للنظ شعر حي  آم

ا أظهر   Spondylus spinosusو Strombus persicusقوقعة آل من آذلك المشعة المدروسة و  الجسم ، بينم
ادميوم والرصاص و   Spondylus spinosus وBrachidonta variabilisالرخو لكل من  ة للك اظهر   انتقائي

وع  ة  Pinctada radiateالن ك انتقائي ـوللزن ن .  للنحاسThais haemostomaال ك، يمك ى ذل باإلضافة إل
ر    ر األحم ن البح اجر م وي المه تخدام الرخ اس  Strombus persicusاس ك والنح شعر للرصاص والزن  آم

  . للرصاصThais haemostomaوقوقعة الرخوي 
  

ى          وا تصنيف ا اقتصرت الدراسات المتعلقة باالسفنجيات في المياه البحرية السورية عل ع الموجودة في بعض    ألن
ة  بدراسة                   ة والمتعلق الي للبحوث البحري المناطق آالالذقية وبانياس ضمن نطاق األبحاث التي يجريها المعهد الع

ة   ة البحري ات الحيواني وي للقاعي وع الحي ار، (التن ه،  ٢٠٠٢، ١٩٩٥عم راهيم و رفاق م تتطرق . )٢٠٠٣، إب ول
د دلت دراسة       . النكليدات المشعة و العناصر النزرة    الدراسات السابقة إلى محتوى االسفنجيات من        دة  هذا ولق وحي

واد المشعة             عينة وحيدة من    نشرت من قبل هيئة الطاقة الذرية احتواء         سبيًا من الم ة ن اإلسفنج على تراآيز مرتفع
ة و آخرون،   (مما يشير على قدرتها على ترآيز الملوثات من الوسط المحيط      ,.Othman et al، ١٩٩٧النعم

سيزيوم      ) 1993 ز ال ى    ١٣٧حيث وصل ترآي ي بكرل    ٩٨٠ إل وم       / ميل ز البولوني ى  ٢١٠آغ وزن رطب وترآي  إل



  ٦

رل ٨٤٠٠ ي بك ب / ميل غ وزن رط وى           . آ ول محت املة ح ات ش د معلوم ه توج ا أن دو لن م يب ال، ل ة ح ى أي عل
ار    المنتشرة على طول الشاطئ السوري من المواد المشعة الطبيعية والصنعية وعناصر األ           االسفنجيات   ر واختي ث

ي                .األنسب العتماده آمشعر بيولوجي للتلوث الكيميائي أو اإلشعاعي         شير البحث المكتب م ي ة أخرى، ل  و من جه
ى  ام   إل ة لع شور الوآال ي من ر ف ا ذآ شعة آم دات الم ن النكلي فنجيات م وى االس ائج عن محت ة نت  حول ٢٠٠٤أي

ة و الرسوبيا   ائج الدراسة     و  ).IAEA, 2004(ت معامالت التوزع و الترآيز في األحياء البحري ة نت تكمن أهمي
ة  االحالي دة ألنه ة الوحي ي الجزء  الدراس ن البحر المتوسط ف شرقي م ي حول اال شعة ف ائر الم فنجياتلنظ  .االس

ام أن دراسة            ذا المق فنجيات   ونشير في ه رة        االس ة آبي ة ذات أهمي ات            البحري د من المرآب م استخراج العدي د ت فلق
ًا  ة حيوي فنجيات      و الفعال ن االس ددة م واع متع ن أن سرطان م ضادة لل ات الم ة والمرآب ضادات الحيوي بعض الم

)Bakus et al., 1990; Kitagawa, 1987; Burkholder & Kreutzer, 1969  (  
 
  البحث هدف  .٢

المنتشرة على طول الشاطئ السوري من االسفنجيات هدف البحث الحالي إلى إجراء مسح شامل لمحتوى 
و العناصر النزرة ) ونظائر اليورانيوم ٢١٠ و البولونيوم٢١٠ الرصاص و١٣٧السيزيوم(لمشعة النكليدات ا

وتعيين معامالت الترآيز بهدف تحديد األنواع التي ترآز النكليدات ) الرصاص و الكادميوم و النحاس و الزنك(
  . للنكليدات المشعةحيوية المشعة العتمادها آمشعرات 

 الطرائق والقياسات .٣
   الدراسةمناطق . ١. ٣

شرقية للبحر                ضفة ال ه نحو         ايمتد الشاطئ السوري على طول الجزء الشمالي من ال غ طول م   ١٨٨لمتوسط ويبل  آ
ى ثالث             .بدءًا من الحدود اللبنانية جنوبًا حتى حدود لواء اسكندرون شماالً          سوري إل شاطئ ال  هذا و يمكن تقسيم ال

ة طرطوس             تقع المنطقة األولى  . مناطق رئيسة مختلفة في طبيعتها     ى مدين ستمر حت  منه شمال الحدود اللبنانية و ت
شاطئ       . شماال، و هي على األغلب رملية      ة ال ة شماال، و طبيع ى الالذقي أما المنطقة الثانية فتمتد من طرطوس حت

ة ا صخرية و رملي ا   . فيه ب فيه ماال و تغل كندرون ش واء اس دود ل ى ح ة حت ن الالذقي د م ة فتمت ة الثالث ا المنطق أم
سوري       اختيار مواقع الدراسة بحيث شملت أربع محطات أساسية         جرى   .ة الصخرية الطبيع شاطئ ال على طول ال
 :يتصف آل موقع من هذه المواقع بالخصائص التالية .طرطوس و بانياس و الالذقية و البسيط: هي

 الالذقية يتصف هذا الموقع ببعده عن المصادر المباشرة للتلوث وهو يقع إلى الشمال من مدينة :البسيط •
 من نقطة إلى لوتختلف طبيعة المستند القاعي في هذا الموقع باالنتقا.  آم تقريبًا60ويبعد عنها مسافة 

 Vermeticأخرى فالمنطقة الشاطئية وفوق الشاطئية صخرية و هي عبارة عن مصطبة شاطئية 
terracesقاع في المنطقة تحت  منطقة شاطئية وفوق شاطئية رملية، أما الشمال منها توجدل ، والى ا

  .(μm 100<) والطين الشاطئية فيتألف من الرمل الناعم
  

آم تقريبًا، تعتبر هذه المنطقة 10يقع في منطقة الشاطئ األزرق ويبعد عن مرآز المدينة : الالذقية •
 أما المنطقة Terraces طبيعة القاع فهو في المنطقة فوق الشاطئية عبارة عن مصطبةأما . نظيفة نسبيًا

، في حين تتميز  األماآن األعمق بقاع  مع برك في بعض المناطق أو رمليةصخريةفهي لشاطئية ا
  .Organic stone - طيني، صخري–مختلط رملي 

  
يتميز هذا الموقع ببعده عن المصادر المباشرة للتلوث فهو يقع إلى الجنوب من المحطة  :بانياس •

 الشاليهات الموجودة في هذا الموقع، آما الحرارية، ويحتوي على مصب صرف صحي محدود يخّدم
 هذا .  تحت سطح البحر(m 30)شاطئية على عمق تحت يتميز بوجود ينابيع مياه عذبة فوق شاطئية و

 من نقطة إلى أخرى فالمنطقة الشاطئية وفوق لتختلف طبيعة المستند القاعي في هذا الموقع باالنتقاو
والرمل األسود في النقطة المقابلة لقلعة المرقب، والى الشاطئية صخرية برآانية تغطيها الحجارة 

الجنوب منها توجد منطقة شاطئية وفوق شاطئية رملية، ويكون القاع صخريًا مكونًا من البرك 
 100<)أما القاع في المنطقة تحت الشاطئية فيتألف من الرمل الناعم  ). الفنار(والخنادق في آخر نقطة 

μm).  
  

يقع الى الجنوب من مدينة طرطوس ويبعد عنها عدة  ،)مكسر المنطار –الحميدية : (طرطوس •
أما . يتميز بوجود عدد محدود من مصبات الصرف الصحي والمجاري المائية السيلية، آيلومترات



  ٧

 بعض ا تتخللهطبيعة القاع، فهي صخرية في بعض األماآن وتكون رملية ناعمة في أماآن مجاورة
  .افة إلى وجود ردميات المكاسر في المنطقة بمحاذاة الشاطئ، باإلضالصخور

 
 

  
 
 

  اقع جمع العيناتمو
 

  اتجمع العين . ٢. ٣
ات  ة جمعت العين ابين  آاف اق تراوحت م ى أعم شاطئية وعل ة تحت ال ن المنطق ساعدة غطاس  ٣٠ – ١٠م م بم

ام طرطوس خالل ع  وذلك في أربعة مواقع هي رأس البسيط والالذقية وبانياس و، محترف وقارب لصيد السمك
 مختلفة وبكميات آافية إلجراء القياسات أنواع ٧ حيث تم جمع ، من شهر حزيران إلى شهر تشرين األول       ٢٠٠٧

ات  ى العين ة عل ل الكيميائي ة والتحالي د  و الفيزيائي رى ق ة   ج وث البحري الي للبح د الع ي المعه واع ف صنيف األن ت
   .ظت أجزاء من العينات في مخبر القاعيات البحريةوحف

  
  ة الفيزيائية للعيناتالمعالج . ٣. ٣

ال والطحالب            ات من الرم اء المقطر         جرى تنظيف العين اء البحر والم وزن الرطب وجففت     ، وغسلت بم أخذ ال
ة وحسبت        ، م حتى ثبات الوزن الجاف     ١٠٥العينات في مجفف حراري عند درجة حرارة          أخذ الوزن الجاف بدق

 .طحنت العينات وجرى مجانستها  ومعامالت التجفيف
  

  اإلشعاعي والكيميائييل التحل . ٤. ٣
   في العينات الصلبة٢١٠ والرصاص٢١٠تعيين البولونيوم . ١. ٤. ٣



  ٨

ساوية   مل وأضيفت إليه٢٠٠ا في بيشر زجاجي سعته هغ من آل عينة جافة ووضع آل من   ١ ُأخذ  ٠٫٢ آميات مت
ة بإضافة نحو         . آمقتفي أثر  ٢٠٨بكرل من البولونيوم   اء            ٥٠هضمت العين  مل من حمض اآلزوت المرآز والم

ة               ات العضوية الموجودة في العين سدة المرآب ى قطرات من حين              (األآسجيني ألآ اء األآسجيني عل يضاف الم
. وبعد تغطية البيشر بزجاجة ساعة سخنت العينة ليتم الهضم بهدوء مع التحريك اليدوي من حين إلى آخر                 ) آلخر

ا   ) ل/ مول ٦( مل من حمض آلور الماء       ١٠جففت الرشاحة وحلت بـ    ددت بالم ي         وم ء المقطر ليصبح الحجم الكل
ين   .  من المحلول تلقائيًا على قرص من الفضة وقيس بمطيافية ألفا          ٢١٠طلي البولونيوم .  مل ١٠٠ هذا وجرى تعي

اوة                 ٢١٠الرصاص انيوم عالي النق ا مزودة بكواشف الجرم ة غام ) HpGe( في العينات الصلبة بواسطة مطيافي
ستانلس     ٢م/ طن٤٠قدره س هيدروليكي بضغط بعد أن تم آبس العينات الصلبة بواسطة مكب  واستخدم قالب من ال

سماآة    ةعينة الجافال غ من  ٣٠  حوالي تم ضغط ، ستيل وة   سم وضع في    ١٫١وحصلنا على قرص مضغوط ب عب
  . معايرة خاصة بمطيافية غامابالستيكية

  
   في ماء البحر٢١٠ والرصاص٢١٠تعيين البولونيوم . ٢. ٤. ٣

ة المحمضة ب   ٤أخذ   ر من العين اء و   ليت ور الم ا ف يض أحمض آل وم   إليه ة محددة من البولوني )  بكرل٠٫٢ (٢٠٨ آمي
ر و  ي أث رى آمقف ة         ج ة حموض د درج وم عن اءات األموني افة م ز بإض سيد المنغني يب أآ ب  .)pH=9(ترس يترس

م يحل بحمض                        آميًا   ٢١٠البولونيوم اء المقطر ومن ث ة ويغسل بالم اجم باإلبان  مع أآسيد المنغنيز ويجمع الراسب الن
سب  ل ح ابع التحلي اء ويت ور الم ا آل صلبة م ات ال اله للعين اص .ورد أع ين الرص رى تعي ده ٢١٠ج اس ولي  بقي

  . بعد أن حفظت رشاحة البولونيوم الناتجة عن الطلي لمدة ستة أشهر٢١٠البولونيوم
  

  تعيين نظائر اليورانيوم  . ٣. ٤. ٣
من العينة الجافة المطحونة ووضعت العينة       غرام   ٠٫٢٥أخذ  . جرى تعيين نظائر اليورانيوم باستعمال مطيافية ألفا      

شر                    ٦٠٠في جفنة ورمدت لمدة يومين في الدرجة         دة في بي ة المرم م وضعت العين دريجي، ومن ث شكٍل ت ة ب  مئوي
وم         ١٨٫٥ مل وأضيف إليها     ١٠٠سعة   ول اليوراني ة بواسطة           ٢٣٢ ميلي بكرل من محل ر هضمت العين ي أث  آمقتف

ك وحلت في            . اللحمض اآلزوت المرآز حتى تمام االنح      د ذل ة بع اء      ٧جففت العين ور الم .  نظامي من حمض آل
وع       وني من ن ادل أي ود تب ك بواسطة       )Dowex AG 1×4(مررت العينة في عم د ذل ذي غسل بع  مل من   ٦٠ال

ك          ).  نظامي ٧(محلول حمض آلور الماء      د ذل ود بع اء            ٥٠مرر في العم ور الم )  نظامي ٠٫٥( مل من حمض آل
اف  .  الحاوية على اليورانيوم والحديد  للحصول على الغسالة     ولفصل اليورانيوم عن الحديد بخرت العينة حتى الجف

وني       ).  ١٫٥درجة حموضته   ( من محلول آبريتات األمونيوم    مل   ٥وحل الراسب في     مررت العينة في عمود مبادل أي
رانيوم من العمود بواسطة    غسل اليو. حيث يثبت اليورانيوم على المبادل ويمر الحديد) Dowex AG 1×8(من نوع 

وم       ٢٠ مل من حمض آلور الماء نصف النظامي وجففت العينة وحلت في             ٦٠ درجة  ( مل من محلول آبريتات األموني
ستانلس       ). ٢٫٢ حموضته ًا على قرص من ال وم آهربائي نقل المحلول الناتج إلى خلية للطلي الكهربائي ورسب اليوراني

 فولت وزمن طلي قدره ساعة ١٠ أمبير وفرق آمون أقل من ١٫٢ستخدام تيار شدته ستيل على هيئة أآسيد اليورانيوم با
  .غسل القرص باألسيتون وجفف وقيس بمطيافية ألفا. واحدة



  ٩

  
  في عينات البيئة البحرية٢١٠ومي و البولون٢١٠مخطط طريقة تعيين الرصاص

 
  
  
  

  تعيين مصدرات غاما . ٤. ٤. ٣



  ١٠

ا مزودة    باستخدام ) ٢١٠ وآذلك الرصاص   ٤٠سيوموتاب وال ١٣٧السيزيوم(جرى تعيين مصدرات غاما      ة غام  مطيافي
اوة       دروليكي بضغط                 ). HpGe(بكواشف الجرمانيوم عالي النق ات الصلبة بواسطة مكبس هي م آبس العين  طن   ٤٠ت
ة  غ من     ٣٠حوالي  تم ضغط   ، واستخدم قالب من الستانلس ستيل     سماآة          ة الجاف  العين  وحصلنا على قرص مضغوط ب

م حفظ     ،بق بتري خاص بكاشف غاما ومعايروضع في ط ،  سم ١٫١ ادة الصقه ت  وبعد إحكام إغالقه بغطاء ولصقه بم
زمن قياس بحيث ال يتجاوز الخطأ             .  ووليداته ٢٢٦العينات لمدة شهر واحد للتأآد من توازن الراديوم        ات ب قيست العين

  %.١٥في القياس 
  

   في العينات المائية١٣٧تعيين السيزيوم . ٥. ٤. ٣
ادة  ٠٫٣ في مياه البحر بترسيبه من العينة المائية بإضافة ١٣٧جرى تعيين السيزيوم   ر   AMP غرام من م  لكل لت

ة     AMPمزجت أوال مادة    . من الماء   مع الماء المقطر في بيشر نظيف لتصبح ذات قوام طيني وأضيفت إلى العين
ة                 ام عملي د من اتم زاز ببطء مع التحريك الجيد لمدة ساعتين للتأآ ادة        امت ى م سيزيوم عل ة    . AMP ال ترآت العين

دة  ة٢٤لم اء عن الراسب باإلبان م فصل الم د الراسب ومن ث ي .  ساعة ليرق ع الراسب وحل ف  مل من ٥٠جم
ى           ).  نظامي ١٠(محلول ماءات الصوديوم     ام الحجم إل د إتم اس          ١وضع المحلول بع وة قي ر في عب ارينللي  ( ليت م

  .وقيس بمطيافية غاما) بيشر
  

  انة البوالروغرافتعيين عناصر األثر بواسطة تق . ٦. ٤. ٣
شر سعته        ١ُأخذ   ا    ١٥٠غ من آل عينة جافة ووضعت في بي  مل من حمض اآلزوت المرآز     ٢٥ مل وأضيف إليه

ات العضوية  %) ٦٥( سدة المرآب ي أآ ساعدة ف ور للم وق الكل ن حمض ف ة  . وقطرات م د درج ة عن هضمت العين
شكل بإضافة       . لجفاف درجة مئوية ولمدة خمس ساعات، ومن ثم بخرت لقرب ا          ٩٠حرارة وقدرها    حل الراسب المت

دد من حمض اآلزوت ليصبح الحجم الكلي                  %) ٢٥(حمض اآلزوت الممدد     وضبط حجم العينة السائلة بمحلول مم
تقطابي     ٥٠ م االس طة الرس اس بواس اهزة للقي ة ج ذلك أصبحت العين ل، وب والروغراف( م اس  ) الب ى قي ائم عل الق

ادميوم     . Anodic Stripping Voltammetryالفولطية بالنزع اآلنودي  جرى تعيين ترآيز آل من النحاس والك
  . والرصاص والزنك بهذه الطريقة

  



  ١١

  
  

  مخطط تعيين نظائر اليورانيوم في عينات البيئة البحرية
  
  
  

  
  )CF) Concentration Factorمعامل الترآيز  . ٧. ٤. ٣



  ١٢

ر   ة أآث دف معرف فنجياتبه ل الترآي  االس ساب معام شعة جرى ح واد الم زًا للم  Concentration أو CFز  ترآي
Factor . أي ترآيزه  (١٠٣ إلى أآثر من اإلسفنجوالذي يمكن أن يتراوح بين ترآيز ضعيف للنكليدات المشعة من قبل

  ). ترآيزه في ماء البحرمن  مرة بألففي العضوية أآبر 
  : )IAEA, 2004(يعرف معامل الترآيز بالعالقة  التالية 

  
  لنكليد المشع بواحدة الوزن الطازج من المتعضيةنشاط ا ) =CF(معامل الترآيز 

 نشاط النكليد في واحدة وزن مماثل من الماء                         
 

وبالتالي معرفة أآثر .  على أخذ العناصر من ماء البحرسفنج لتقدير المقدرة النسبية لالCF وتستخدم قيمة
مل الترآيز لنكليد مشع ما أعلى في متعضية آانت هذه وآلما آان معا.  ترآيزًا للمواد المشعةاالسفنجيات

 .المتعضية مشعرًا حيويًا مهمًا لهذا النكليد في البيئة البحرية
  
  

  النتائج والمناقشة .٤
 :السفنجياتتصنيف  . ٤٫١

، االسفنجيات Calcispongiae أو  Calcareaالكلسيةاالسفنجيات : تقسم شعبة االسفنجيات الى ثالثة صفوف
 واالسفنجيات الغروية Haylospongiaأو االسفنجيات الهالمية  Hexactenelliola سداسية األشواك 
Demospongiae. أما األنواع التي تم جمعها فهي:Hippospongia communis و Axinella verrucosa 

  Petrosia ficiformis و Spongia officinalis و Axinella cannabina وAxinella polypoidesو 
 أماآن ١ و يبين الجدول  Demospongea و هي تنتمي إلى صف االسفنجيات الغروية .Agelas oriodes و 

   :فهيأما صفات هذه األنواع . تواجد هذه األنواع على طول الشاطئ السوري
  

   Hippospongia communis (Lamarck, 1814)النوع  -
تظم على السطح بقطر يتراوح مابين  بوجود فتحات زفيرية آبيرة ومتوزعة بشكل غير منزإسفنج ضخم يتمي

لون اإلسفنج رمادي مائل .  مم٠٫٠٣ – ٠٫٠٢٥يتجاوز قطرها  الفتحات الشهيقية صغيرة ال.  مم٠٫١ – مم ٠٫٠٦
يعيش على أعماق .  سم٣٠يصل قطره األعظمي إلى .  بني–لألسود أو أبيض مائل للصفرة،  داخله برتقالي 

) إسفنج الحمام(ويستخدم ألغراض تجميلية ومنزلية .  شيوعًا في المتوسطوهذا النوع هو األآثر.  م٣٠تصل حتى 
  . وفي بعض الصناعات

  : Spongia officinalis (Linnaeus 1758)النوع  -
لهذا النوع أشكال . من األنواع النادرة والباهظة الثمن ويعتبر إسفنج حمام ممتاز  وُينتج بشكل أساسي في اليونان 

 مم ١٠ – ٣ أو آتلية ذات نموات مزودة بسطح خشن ومشوك الفتحات الزفيرية ذات قطر متعددة وغالبًا آروية
.  سم٣٥يزيد قطره األعظمي على . وتتوضع غالبًا على السطح يتراوح لونه ما بين األبيض المائل لألصفر إلى األسود

  . م٤٠صل حتى يعيش على القيعان الصلبة في المنطقة تحت الشاطئية وهو متوسطي يوجد على أعماق ت
  : Axinella polypoides (Schmidt, 1862)النوع  -

 أصفر ليس لها نموات متفرعة عن – منتصبة ذات نموات متفرعة تمتد لعدة سنتمترات، عادة لونها برتقالي اسفنجيات
تفضل القاع الصخري في المنطقة تحت الشاطئية حتى أعماق تزيد ،  م١الجسم األساسي ويمكن إن يصل طولها حتى 

 م تضع آثير من أنواع األسماك بيوضها عليه، وبذلك فهو يشكل موئال هاما لبعض أنواع األسماك وهو من ٥٠عن الـ 
  .ضاألنواع المهددة باالنقرا

  Axinella cannabina (Asper, 1794) النوع -
ل ساق منتصبة مزودة بتفرعات ثانوية وحلمات تنتهي بفتحات زفيرية آبيرة يشبه النوع السابق، ينمو على شك

  . وواضحة، لونه برتقالي
  :Axinella verrucosa (Asper, 1794) النوع  -

اسمه الشائع اسفنج البحر المتوسط، ينمو على شكل حزمة من األصابع التي تحمل عدد آبير من النتوءات، السطح ناعم 
  .سم١٥-١٠يتراوح مابين . ترى  قع، المسامات دقيقة تكاد الومخملي، لونه أصفر فا

   Agelas oroides  (Schmidt, 1964) النوع  -
 – البرتقالي يعيش على القيعان الصخرية وهو متوسطي له شكل آتلي وأنبوبي، لونه برتقالي اإلسفنجاسمه الشائع 

  .ظلمة آمداخل الكهوف تحت الماءيمكن تقطيعه بسهولة يفضل القيعان شبه الم اصفر، نسيجه متين ال



  ١٣

   Petrosia ficiformis  (Poiret, 1790 )النوع  -
 البني شائع في المتوسط، يعيش على القاع الصخري ويفضل األماآن العاتمة وشبه العاتمة اإلسفنجاسمه الشائع  

 لعاريات الغالصم لونه وبشكل خاص الكهوف البحرية، نسيجه هش وقابل للتفتت بسهولة، وهو موئل هام جدا بالنسبة 
  . بني يعود للجراثيم المتعايشة معه - زهري

  
 االسفنجياتتراآيز النكليدات المشعة في  .٤٫٢

  و٢١٠ والرصاص٢١٠البولونيوم (على أهم النكليدات المشعة الطبيعية والصنعية أآيد جرى في البحث الحالي الت
  .)٤٠البوتاسيوم  و٢٣٨ و ٢٣٤ ونظائر اليورانيوم١٣٧السيزيوم

  
  ٢١٠ و البولونيوم٢١٠الرصاص -

  وغاز الرادونتفكك البيئة البحرية وذلك من  في ٢١٠ و الرصاص٢١٠للبولونيومالسقط الجوي المصدر الرئيس  يعد 
 التي توجد في مكونات البيئة ٢٢٦ و الراديوم٢٣٨تفكك اليورانيوممصدرها اإلضافي و هو سقط وليداته ناهيك عن 

 وحرق ةالفسفاتيالصناعة  هذا و ترتفع تراآيزها نتيجة طرح نفايات ).ات، أحياء و ماء بحررسوبي(البحرية المختلفة 
 و ٢١٠و يعد النظيرين البولونيوم.  و غيرها من الصناعات التي ترآز المواد المشعة الطبيعيةالوقود األحفوري

أهم المساهمين في شعاعية آونهما من  من أآثر النظائر الطبيعية في البيئة البحرية أهمية من الناحية اإل٢١٠الرصاص
من % ١٨ فهما يسهمان في  من الطعام البحريترآيب الجرعة اإلشعاعية للخلفية األرضية الطبيعية التي يتلقاها الفرد

 .الجرعة اإلشعاعية الطبيعية
 

 إنتشارًا وتوزعًا على نتائج تحاليل النشاط اإلشعاعي الطبيعي والصنعي في أنواع االسفنجيات األآثر) ٢(يبين الجدول 
حيث وصل وسطي نشاطه   ٢١٠أن أآثر النظائر المشعة تراآمًا هو البولونيوممن الجدول حظ  يال.الشاطئ السوري

 وبشكل عام فإن وسطي النشاط في جميع Axinella polypoidesآغ وزن جاف في النوع /بكرل) 29±840.5(إلى 
آغ وزن جاف /بكرل) 23.8±551.4( فقد سجل أدنى القيم Petrosia ficiformis النوع باستثناءاألنواع متقارب 
  حيث ٢١٠ في االسفنجيات أدنى بكثير من نشاط البولونيوم ٢١٠نشاط الرصاص بينما آان .خرىألمقارنة باألنواع ا

و ) Spongia officinalis )59.5±10.7 و Hippospongia communisوصل أعلى وسطي نشاط في النوعين 
 Petrosia ficiformis في النوع تفكانقيمة  أما أدنى .)١الشكل (رتيب على التآغ وزن جاف /بكرل )59±13.2(
أآبر من الواحد في جميع األنواع ) 210Po/210Pb(النسبة  و من جهة أخرى،  آانت .آغ وزن جاف/بكرل) 11±7(

 مباشرة من ماء 210Poتراآم  مما يدل على أن االسفنجيات Petrosia ficiformis في النوع ٥٠٫١ووصلت إلى 
عندما يدخل مع التفسيرات العالمية حول حقيقة أنه  و هذا على توافق .)٢الشكل  (210Pbالبحر وال يأتي من تفكك 

210Po  بالمواد العضوية ويبقى هناك ارتباطهفإنه يترسب في النسج الرخوة بسبب جسم األحياء البحرية بشكل عام 
 الجسم فإنه يتراآم 210Pbعندما يدخل أما  .)IAEA, 2004 ( يوم٥٠يولوجي والمقدر بـ ليتفكك  إلى نصف العمر الب

 بتراآيز عالية في النسج الرخوة لألحياء 210Poيتراآم  و لهذا . بالكالسيوماستبداله بسبب إمكانية يبالنسيج العظم
ميع  و نضيف هنا أن ج.والحسكفي القواقع الكلسية  210Pbالبحرية وخاصة الرخويات واألسماك في حين يتراآم 

والتي  Demospongiaeاالسفنجيات التي تم جمعها ودراستها في هذا البحث تعود إلى صف االسفنجيات الغروية 
 .تتميز بوجود بروتين االسفنجين وغياب الهيكل الكلسي

  
  و نظائر الراديوم نظائر اليورانيوم  -

ا دلت                     نظرا لتشابهه الراديوم مع الكالسيوم آيميائيا، ل       زه في االسفنجيات منخفضا، و هذا م ع أن تكون تراآي هذا يتوق
 قريبة أو أقل من حد الكشف األدنى ألنظمة    معليه تحاليل مطيافية غاما حيث آانت معظم القيم المقيسة لنظائر الراديو 

وم   أما ت. القياس يم في النوع      ) ٢٣٤،٢٣٨(راآيز نظائر اليوراني  وبوسطي  Spongia officinalisفكانت أعلى الق
 و لقد لوحظ وجود نسب قريبة بين .)٣الشكل (ترتيب آغ وزن جاف على ال/بكرل) 1±8.9(و ) 1.1± 10.74(نشاط 

وم        ) ٣الجدول  (  لما هو عليه في عينات مياه البحر          ٢٣٨  و    ٢٣٤نظيري اليورانيوم    مما يدل على أن مصدر اليوراني
  .   نجيات بقاع البحرفي االسفنجيات هو مياه البحر و ليس تلوث االسف

  
   ١٣٧السيزيوم -

على التلوث الناجم عن الحوادث والتفجيرات النووية و في البيئة البحرية ) 137Cs (١٣٧يدل وجود السيزيوم
و لعل أآثر المصادر مساهمة في . مفاعالت أو رمي النفايات النووية غير المشروعاإلطراحات الناجمة عن تشغيل ال

ط السيزيوم الناجم عن حادثة تشرنوبيل، حيث يتوقع انخفاض تأثيره مع مرور الزمن لتفكك الفترة األخيرة، هو سق
آغ وزن / بكرل1 المقيسة دون حد الكشف وهو ١٣٧آانت جميع قيم السيزيومو لهذا . السيزيوم وفقا لعمر نصفه
  .جاف في جميع األنواع

  



  ١٤

   ٤٠البوتاسيوم -
 ينتقل. بـوتاسيوم غرام بكرل لكـل 29.6 يقارب ما أو الطبيعي تاسيومالبو مـن % 0.01 نسبته  ما40البوتاسيوم يشكل

سبة محتوى   وعمره النبات نوع ترآيزه ويتبع فيها ويترآز النباتات إلى بسهولة البوتاسيوم ة  ون  البوتاسيوم،  من  الترب
زه  يصل  أن ويمكن  ات  بعض  في  ترآي ادة  من  آغ / بكرل 2000 إلى  النبات ة  الم ة    . الجاف ا في البيئ ة، فينتقل   أم البحري

اه البحر ة في مي ة الذواب ره من العناصر المعدني ةالبوتاسيوم آغي وع المتعضية البحري زه ن ع ترآي ائج .  و يتب دلت نت
آغ وزن /بكرل) 18±146( نشاط البوتاسيوم بين األنواع حيث تراوح مابين قيم دنيا الدراسة وجود تفاوت واضح في 

وع  ي الن رل) 30±431.5(و ) 27±438.5(و  Axinella polypoidesجاف ف وعين  /بك ي الن غ وزن جاف ف آ
Hippospongia communis و Petrosia ficiformisرتيب على الت. 

 
  

 النكليدات المشعة في االسفنجيات معامالت ترآيز  . ٤٫٣
  

قيم  أعلى بلغت .٤ أعاله و أدرجت النتائج في الجدول باستخدام المعادلة المذآورةجرى حساب معامالت الترآيز 
  :ماء البحر آما يلي/  في األنواع المدروسة بالنسبة للنظائر المشعة في االسفنجيات CFمعامالت الترآيز 

 Spongia و Axinella polypoidesفي النوعين ) 6.86X104(و ) 6.95X104 (٢١٠البولونيوم
officinalisرتيب على الت.  

  .Spongia officinalisفي النوع ) 1.4X104 (٢١٠الرصاص 
  .Spongia officinalisفي النوع ) 7.6X101 (٢٣٤اليورانيوم 
  .Spongia officinalisفي النوع ) 7.1X101 (٢٣٨اليورانيوم 

 قد راآم أآثر النظائر المشعة أهمية في البيئة البحرية وبالتالي يمكن Spongia officinalisيالحظ بأن النوع 
 تعد القيم المحسوبة مرتفع نسبيا بالمقارنة مع المتعضيات .استخدامه آمشعر حيوي للنظائر المشعة المدروسة

 و هي أيضا ٢١٠ في الرخويات بالنسبة للبولونيوم١٠٤ في األسماك و ١٠٣البحرية األخرى،  فهي ال تزيد عن 
 جرى تمثيل معامالت الترآيز .٥، الجدول )IAEA2004(بالنسبة لليورانيوم و الرصاص و هي قريبة 

 و نود أن نذآر هنا أنه ال توجد دراسات حول معامالت الترآيز في االسفنجيات  .٥ و ٤ال للمقارنة في األشك
  .آما دل عليه منشور الوآالة الدولية للطاقة الذرية

  
 ومعامالت الترآيزاالسفنجيات تراآيز العناصر النزرة في  . ٤٫٤

في العينات ) النحاس والزنكالرصاص والكادميوم و(تحديد بعض العناصر النزرة  الحالي أيضا جرى في البحث 
لوحظ أعلى القيم لوسطي ترآيز العناصر النزرة المدروسة في االسفنجيات آما ) ٦ و الشكل ٥الجدول (المدروسة 

  :يلي
  .Axinella polypoidesغرام في النوع /ميكروغرام) 0.1±4.6(الرصاص 
 Petrosia  وAxinella verrucosaغرام في النوعين /ميكروغرام) 0.04±3.75(و) 0.02±3.85(الكادميوم 

ficiformisرتيب على الت.  
  .Hippospongia communisغرام في النوع /ميكروغرام) 1.4±107.2(النحاس 
  .Axinella cannabinaغرام في النوع /ميكروغرام) 2.8±174.9(الزنك 

 بعد ماء البحر / في االسفنجيات  في األنواع المدروسة بالنسبة للعناصر النزرة CFبلغت أعلى قيم معامالت الترآيز 
  :آما يلي) ٦الجدول (أن جرى حسابها من ترآيز العناصر في عينات مياه البحر التي جمعت من المواقع نفسها 

  Axinella polypoidesفي النوع )  9.2X102(الرصاص 
 Axinella verrucose و Petrosia ficiformisفي النوعين ) 4X103(الكادميوم 

 Petrosia ficiformis و Hippospongia communisفي النوعين ) 2X103(النحاس 
  Axinella cannabinaفي النوع ) 9X102(الزنك 
 و يمكن إجراء مقارنة بسيطة مع قيم .٧الشكل  و ٧الجدول تمثيل معامالت الترآيز للمقارنة في عرض و جرى 

، حيث يالحظ بشكل عام ارتفاع ٨في الجدولمعامالت الترآيز للسفنجيات مع األحياء البحرية آما هو مبين 
  ).IAEA, 2004(معامالت الترآيز لمعظم العناصر مع القيم المسجلة لألحياء األخرى 

  
 استنتاجات وتوصيات .٥

) 238U و 234U و 137Cs و 40K و 210Pb و 210Po (ة والصنعيةالطبيعيعينت تراآيز النكليدات المشعة 
 أنواع من االسفنجيات األآثر إنتشارًا وتوزعًا ٧في ) Zn و Cu و Cd  وPb(وتراآيز بعض العناصر النزرة 

 أنه يمكن إستخدام CF (Concentration Factor)أوضحت نتائج  . ألول مرةعلى طول الشاطئ السوري



  ١٥

 و ٢٣٤ ونظائر اليورانيوم ٢١٠ والرصاص ٢١٠ آمشعر حيوي للبولونيوم Spongia officinalisالنوع 
٢٣٨. 

 Petrosia في النوع ٥٠٫١أآبر من الواحد في جميع األنواع ووصلت إلى ) 210Po/210Pb(النسبة آانت 
ficiformis 210 مما يدل على أن االسفنجيات تراآمPo 210 مباشرة من ماء البحر وال يأتي من تفككPb.  أما

مشعر حيوي  آPetrosia ficiformisبالنسبة للعناصر النزرة فأظهرت الدراسة إمكانية إستخدام النوع 
 Axinella cannabina آمشعر حيوي للرصاص والنوع Axinella polypoidesللكادميوم والنحاس والنوع 

  .مشعر حيوي للزنك
  

نوصي بإجراء دراسة للتحري عن تأثير الحجم والعمر على معامل الترآيز ودراسة االمتزاز الحيوي  و أخيرا، 
دام بعض أنواع االسفنجيات األآثر ترآيزًا لهذه النظائر والعناصر لبعض النظائر المشعة والعناصر النزرة بإستخ

  .النزرة
 
 آلمة شكر .٦

ة           ام للهيئ دير الع ان الم راهيم عثم د        نود أن نشكر األستاذ الدآتور إب د المعه دين عمي ور ال دين ن دآتور سيف ال وال
شجيعه وجامعة تشرين   العالي للبحوث البحرية     سيد        جراء العمل   إل ملت شكر ال ا ن ساهم     ، آم ر شعيب لم  في   تهزهي

اآلنسة تسنيم الناعمة إلجراء قياسات العناصر النزرة والسيد محمد حسن  إلضافة إلى تحضيرها باجمع العينات و 
  .إلجراء قياسات النظائر المشعة

  
 المراجع .٧

  المراجع باللغة العربية
حري في الشاطئ السوري  دراسة التنوع الحيوي الب). "٢٠٠٣(، الحنون ك، إسماعيل م إ أ، عمار مابرأهي

المعهد العالي للبحوث البحرية ومرآز (، واللبناني وعالقته بشروط الوسط مع الترآيز على األنواع المهاجرة
  ) علوم البحار

  
ـ ط ذ س        ياسين  إبراهيم ،   عثمان   سوري، ه ساحل ال /  ك – و –توفيق ، مستوى ومصادر التلوث اإلشعاعي في ال

  .١٩٩٧    آانون األول١٥٣ت ن ب ع 
  

خالدية ، سويات اليورانيوم في بعض المنتجات    سخيطة ميسون ؛ مغربي محمد سعيد ؛ مصري إبراهيم ؛  عثمان  
 .٠٢٢٣ت د ع /و-ه ط ذ س. ص١٨. ١٩٩٨الزراعية السورية، ه ط ذ س، 

 
ين      عساف   محمد ،   حسن  حسام ،   خليلي  أحمد ،   الحموي  هيام ،   مخلالتي  محمد سعيد ،    المصري    سر أم ، هدى ، ي

ة دمشق وضواحيها،                 تالنكليداعامر ، تحديد    نشواتي   سوري في مدين ذاء ال ة الغ ه ط ذ   .  المشعة الطبيعية في وجب
 ٢٠٠١، ٣٨٤ت د ع /و-س
 

عيد ، المصري  د س ين محم سر ، أم شواتي ي امر ، ن راهيم ع صنعية  إب ة و ال شعة الطبيعي دات الم حاب ، النكلي س
سوري ا ل ال ذاء الطف ي غ ر ف دخالها، ه ط ذ سوبعض عناصر األث دالت ان د مع ، ٣٨٤ت د ع /و-لرضيع وتحدي

٢٠٠١ 
ى طول     دراسة  . المصري محمد سعيد ، عمار ازدهار ، ماميش سامر ، عبد الحليم محمد      شرة عل ات المنت الرخوي

  ٢٠٠٦ثاني تشرين ٧٠٢ع د ت/و-س ذ ط ه ،إشعاعيًا) من رأس شمرة و حتى جبلة(الشاطئ السوري 
  

". اسة الكمية والكيفية للقاعيات الحيوانية للقاعيات الحيوانية في شاطئ مدينة الالذقيةالدر). "١٩٩٥ (.إعمار 
 ).١٥٠ - ٩٥.(ص. رسالة ماجستير في البيولوجيا البحرية، المعهد العالي للبحوث البحرية، جامعة تشرين

  
". بونات البترولية عليهادراسة القاعيات الحيوانية في شاطئ مدينة بانياس وتأثير الهيدروآر). "٢٠٠٢.(إ،عمار

  ).١٦٨ - ٤٨.(ص. رسالة دآنوراه في البيولوجيا البحرية، المعهد العالي للبحوث البحرية، جامعة تشرين
  

ة في       ).  ١٩٩٧ ( عيسى   ،العسافين، إبراهيم،   عثمان،   محمد   ،النعمة ات الحيواني ة   مدراسة القاعي ور  أمنطق  الطي
  .١٤٨ت ن ب ع  / ب_ س .ذ.ط.ـه، )نشاطها اإلشعاعي ،بيئتها ،تصنيفها(



  ١٦

  
  المراجع األجنبية

  
Abosamra, F., Nahhas, R., Zabalaw, N., 1989. Trace metals and petroleum 
hydrocarbons in Syrian coastal waters and selected biota species, Marine 
Pollution, 185-199. 
 
Al- Masri  M.S., Mamish S., and Budier Y., 1999a. Enhancement of 210Po and 
210Pb arising from phosphate industry in the Syrian coast. IAEA TEcDOC – 
1094, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1999. 
 
Al- Masri  M.S., Mamish S., AL- Shamali K., and Budier Y., 1999b. 
Determination of trace metals in the edible parts of the Syrian sea and river 
fish, AECS – PR\ RSS 292. 
 
Al- Masri  M.S., Mamish S., and Budier Y., and Nashwati A., 2000. 210Pb and 
210Po concentrations in fish consumed in Syria. J. Environmental Radioactvity, 
49: 34- 352. 
 
Al- Masri  M.S., Mamish S., and Budier Y., 2001. Chemical and radioactivity 
study of sea alga distributed along the Syrian coast. AECS – PR\RSS 408. 
 
Al- Masri  M.S., Mamish S., and Budier Y., 2002. The impact of phosphate 
loading activities on near marine environments: the Syria N coast. J. 
Environment. Radioactivity, 58: 38 – 44. 
 
Bakus GI, Schulte b, green G (1990) Antibiosis and Fouling in Marine Sponges  
Laboratory versus field studies. Smithonian Institution press Washington, D.C. 
PP. 102-108. 
  
Bianchi CN, Morri C. (2000) Marine Biodiversity of the Mediterranean sea: 
situation, broblems, and prospects for feature research . Marine Pollution 
Bulletin 5: (367-376). 
 
Burkholder PR, Ruetzler K (1969) Antimicrobial Acivity of some marine 
sponges. Nature 222: 983-984. 
 
Green, G. (1977) Ecology of Toxicity in Marine Sponges. Mar. Biol. 40: (207-
215). 
 
Gruvel A., 1931. Les états de Syrie. Richesses marines et fluviales. 
Exploitation actuelle. Avenir. Soc. Edit. Geogr. Marit. Colon. Paris. 433 p. 
 
International Atomic Energy Agency (2004). Sediment distribution 
coeffecicints and concentration factors for biota in the marine envionment. 
IAEA. Technical Reports Series 422, Vienna. 



  ١٧

 
Kitagawa K (1987) Biological active substances in marine sponges and soft 
corals . In marine Natural products Chemistry III. Japan. Pp. 133-144. 
  
Othman, I, Yassinem t., Bat, I. J. (1994). The measurement of some 
radionuclides in marine coastal environment of Syria. The science of the total 
environment. 
 
 



  ١٨

 ة و األآثر انتشارًا في الشاطئ السوري وتصنيفها العلميأنواع االسفنجيات البحرية المجموع) ١(جدول 
 مواقع الجمع التصنيف

)العمق، م(  
 البسيط الالذقية بانياس طرطوس  Classالصف  Orderالرتبة  Familyالعائلة  Genusالجنس

  )Species(النوع

Hippospongia Spongiidae Dictyoceratida Demospongiae )٣٠-٢٥(  )٢٥-٢٠(  )٣٠-٢٥(  )٢٥-٢٠(  Hippospongia communis 
(Lamarck,1813) 

Axinella Axinellidae Halichondrida Demospongiae )٣٠-٢٥(  )٢٥-٢٠(  )٣٠-٢٥(  )٢٥-٢٠(  Axinella verrucosa 
(Esper,1794) 

Axinella Axinellidae Halichondrida Demospongiae )٣٠-٢٥( )٣٠-٢٥(  ال يوجد   Axinella polypoides  ال يوجد 
(Schmidt, 1862) 

Axinella Axinellidae Halichondrida Demospongiae ٣٠-٢٥( ال يوجد ال يوجد(  Axinella cannabina ال يوجد 
(Asper, 1794) 

Spongia Spongiidae Dictyoceratida Demospongiae )٣٠-٢٥( )٣٠-٢٥( ال يوجد   Spongia officinalis ال يوجد 
(Linnaeus,1759) 

Petrosia Petrosiidae Haplosclerida Demospongiae )٣٠-٢٥( )٣٠-٢٥( ال يوجد   Petrosia ficiformis ال يوجد 
(Poiret,1798) 

Agelas Agelasidae Agelasida Demospongiae ٣٠-٢٥( ال يوجد ال يوجد(  ال يوجد 

 
Agelas oriodes 
(Schmidt,1864) 

 
 
 

  
  

  في االسفنجيات البحرية) آغ وزن جاف/بكرل(نعي النشاط اإلشعاعي الطبيعي والص) ٢(جدول 



  ١٩

 تاريخ الجمع الموقع االسم العلمي
معامل 
 التجفيف

  
210Po  

 

  
210Pb 

 

210Po/210Pb 
  

137Cs 
 

  
40K 
 

  
226Ra 

  

  
234U 
  

  
  238U 

 

 0.69±5.34 0.74±6.15 5±32 30±465 1> 8±32 19.3±594.7 0.24 29/8/2007 البسيط

 0.74±7.24 0.81±8.58 2±10 29±456 1> 12±69 22.2±988.4 0.22 18/6/2007 الالذقية

 0.67±5.66 0.75±7.01 3 > 30±433 1> 5±23 21.4±661.3 0.30 28/8/2007 بانياس
Hippospongia 

communis 

 0.3±3 0.5±8.5 3 > 14±400 1> 15±114 45.1±767.1 0.29 30/10/2007 طرطوس

 10.7±59.5 26.8±752.9 0.26   الوسطي

١٢٫٧ 

<1 438.5±27  7.6±0.7 5.31±0.63 

 0.7±3.5 0.9±4 3 > 14±160 1> 10±44 27.6±853 0.22 29/8/2007 البسيط

 0.9±3.1 1.2±4.9 3 > 16±144 1> 11±50 40±836.1 027 31/10/2007 الالذقية

 0.66±3.22 0.71±3.7 3 > 14±148 1> 5±41 18.5±538.2 0.24 28/8/2007 بانياس
Axinella 

Verrucosa 

 0.8±4.87 0.77±4.51 3 > 24±226 1> 11±48 48.9±839.6 0.27 30/10/2007 طرطوس

 9.6±45.8 35.7±766.7 0.25   الوسطي

١٦٫٧ 

<1 169.5±18  4.3±0.9 3.67±0.8 

 Axinella 0.68±3.98 0.72±4.45 3±21 16±102 1> 8±47 18.6±818.8 0.21 18/6/2007 الالذقية
polypoides 0.77±4.7 0.83±5.51 3 > 20±190 1> 4±40 36.5±862.2 0.27 30/10/2007 طرطوس 

 6.3±43.5 29±840.5 0.24   الوسطي

١٩٫٣ 

<1 146±18  5±0.8 4.34±0.73 

Axinella sp. 0.81±5.15 0.85±5.67 2±14 10±193 1> 6±36 18.1±750.2 0.23 18/6/2007 الالذقية 

 6±36 18.1±750.2 0.23   الوسطي
٢٠٫٨ 

<1 193±10  5.67±0.85 5.15±0.81 

 Spongia 0.88±8.5 0.93±9.6  34±313 1> 8±36 30.1±660 0.28 29/8/2007 البسيط
officinalis 1.1±9.31 1.24±11.9 3 > 22±426 1> 17±82 41.2±689.6 0.31 30/10/2007 طرطوس 

 13.2±59 36.1±674.8 0.30   الوسطي

١١٫٤ 

<1 369.5±29  10.74±1.1 8.9±1 

 Petrosia 0.64±5.05 0.64±5.03 3 > 29±380 1> 4±8 14.2±427 0.27 28/8/2007 بانياس
ficiformis 0.48±4.65 0.5±5.07 3 > 30±483 1> 9±14 30.5±675.8 0.27 30/10/2007 طرطوس 

 7±11 23.8±551.4 0.27   الوسطي

٥٠٫١ 

<1 431.5±30  5.05±0.57 4.85±0.57 

Agelas oriodes 2.8±7.4 2.8±7.1 3±13 22±246 1> 11±54 14.5±636.8 0.27 18/6/2007 الالذقية 

 11±54 14.5±636.8 0.27   الوسطي
١١٫٨ 

<1 246±22  7.1±2.8 7.4±2.8 
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  نتائج تحاليل النشاط اإلشعاعي الطبيعي والصنعي في ماء البحر)  ٣(الجدول 
 تاريخ الجمع مكان الجمع االسم العلمي

137Cs 
لتر/ بكرل  

210Po 
 لتر/ بكرلميللي 

210Pb 
لتر/ بكرلميللي   

234U 
لتر/ بكرلميللي   

238U 
لتر/ بكرلميللي   

Sea Water 3.9±35.8 4.2±41.9 0.1±1 0.3±2.6 0.01 > 29/8/2007 البسيط 

Sea Water 3.6±35.7 3.7±38.4 0.3±1.4 0.2±4.0 0.01 > 18/6/2007 الالذقية 

Sea Water 3.7±38.3 3.9±42.5 0.3±1.5 0.4±3.6 0.01 > 28/8/2007 بانياس 

Sea Water 3.9±37.2 4.2±43.7 0.2±1.3 0.2±1.4 0.01 > 30/10/2007 طرطوس 

  
   في االسفنجيات البحريةمعامالت الترآيز لبعض النكليدات المشعة ) ٤(جدول 

  النوع CF  النظير
210Po  7X104   Axinella polypoidesو  Spongia officinalis  
210Pb  1X104   Spongia officinalis  
234U  7.6X101  Spongia officinalis  
238U  7X101  Spongia officinalis  

  
  
  
  

   في االسفنجيات البحرية)غرام وزن جاف/ ميكروغرام (ترآيز بعض عناصر األثر) ٥(جدول 

 Pb Cd Cu Zn معامل التجفيف تاريخ الجمع الموقع االسم العلمي

 1.4+77 2.4±138 0.02±1.7 0.05±1.9 0.24 29/8/2007 البسيط

 1.5+45.9 1.2±68 0.02±2 0.04±1 0.22 18/6/2007 الالذقية

 0.5+61.4 0.6±114.9 0.01±1.1 0.05±0.6 0.30 28/8/2007 بانياس
Hippospongia communis 

 3.3+177.6 0.7±108.5 0.02±1.2 0.05±0.9 0.29 30/10/2007 طرطوس

يالوسط    0.26 1.1±0.05 1.5±0.02 107.2±1.4 90.5±2 

 Axinella Verrucosa 0.6+60.3 1.2±74.6 0.1±5.6 0.1±1.3 0.22 29/8/2007 البسيط

 0.3+50.5 0.5±73.1 0.02±3.1 0.1±3.2 027 31/10/2007 الالذقية
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 0.6+59.3 0.6±77.1 0.03±3.5 0.06±1.6 0.24 28/8/2007 بانياس

 0.5+64.3 0.5±74.5 0.02±3.2 0.2±3.1 0.27 30/10/2007 طرطوس

 0.51±58.6 0.76±74.83 0.02±3.85 0.13±2.3 0.25   الوسطي

 5.9+115.7 1.2±98.3 0.02±3.6 0.1±7.2 0.21 18/6/2007 الالذقية
Axinella polypoides 

 0.9+62 0.9±68.5 0.04±2.8 0.1±2.1 0.27 30/10/2007 طرطوس

 4.22±88.9 1.06±83.4 0.03±3.2 0.1±4.6 0.24   الوسطي

Axinella sp. 2.8+174.9 1.7±72.8 0.02±0.6 0.05±0.6 0.23 18/6/2007 الالذقية 

 2.8+174.9 1.7±72.8 0.02±0.6 0.05±0.6 0.23   الوسطي

 1.3+45.7 0.5±73.9 0.01±2.2 0.05±0.8 0.28 29/8/2007 البسيط
Spongia officinalis 

 0.2+29.6 0.6±56.8 0.01±1.1 0.1±2.3 0.31 30/10/2007 طرطوس

 0.93+37.65 0.55±69.9 0.01±1.65 0.08±1.55 0.30   الوسطي

 0.4+59 1±110.1 0.04±4.3 0.08±2.6 0.27 28/8/2007 بانياس
Petrosia ficiformis 

 0.5+57.2 0.6±61.8 0.03±3.2 0.06±1 0.27 30/10/2007 طرطوس

 0.45+58.1 0.82±86 0.035±3.75 0.07±1.8 0.27   الوسطي

Agelas oriodes 0.8+91.7 0.4±58.9 0.01±1.8 0.05±2.0 0.27 18/6/2007 الالذقية 

 0.8+91.7 0.4±58.9 0.01±1.8 0.05±2.0 0.27   الوسطي

  
 )ليتر/ميكرو غرام (في ماء البحرفي بعض العناصر النزرة نتائج تحاليل )  ٦(الجدول 

  الكادميوم  الزنك  الرصاص  النحاس  الموقع
 0.25> 0.8±56.1 0.٠٤±١٫٤ 0.6±13.5  البسيط
 0.25> 0.3±40.3 0.1±1.2 0.2±12.1  الالذقية
 0.25> 0.6±38.3 0.1±0.9 0.3±14  بانياس
 0.25> 1.1±38.3 0.1±1.3 0.3±15.6  طرطوس
 0.25 0.8±43.3 0.09±1.2 0.4±13.8  الوسطي
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  في االسفنجيات البحريةصر النزرة معامالت الترآيز لبعض العنا) ٧(جدول 
  النوع CF  العنصر

Pb  9X102  Axinella polypoides  

Cd  4X103  
4X103 

Petrosia ficiformis 
Axinella verrucose  

Cu  2X103 
1.7X103  

Hippospongia communis  
Petrosia ficiformis  

Zn  9X102  Axinella cannabina  

  
  

  )IAEA, 2004 (البحريةالمتعضيات في لعناصر معامالت الترآيز لبعض ا) ٨(جدول 
   المتعضية

 *Moluscs Macroalgae  Zooplankton  Phytoplankton  Fish  Crustaceans  Sponeges  العنصر
Zn 8 x 104  2 x 103 1 x 105  1 x 104  1 x 103  3 x 105  9 x 102  
Cd 8 x 104 2 x 104  6 x 104  1 x 103  5 x 103  8 x 104  4 x 103  
Pb 5 x 104 1 x 103  1 x 103  1 x 105  2 x 102  9 x 104  1.4 x 104  
Po 2 x 104 1 x 103  3 x 104  7 x 104  2 x 103  2 x 104  7 x 104  
U  3 x 101 1 x 102  3 x 101  2 x 101  1 x 100  1 x 101  7 x 101 

  
  أعلى قيمة تم الحصول عليها •
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  في االسفنجيات البحرية السورية) آغ وزن جاف/بكرل (210Pb و 210Poط وسطي نشا) ١(الشكل 
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   في االسفنجيات البحرية السورية210Po/210Pbنسبة وسطي نشاط ). ٢(الشكل 
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 في االسفنجيات البحرية السورية) وزن جافآغ /بكرل (238U و 234Uوسطي نشاط اليورانيوم النظيري ). ٣(الشكل 
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   في االسفنجيات البحرية السورية238U و 234Uمعامل ترآيز اليورانيوم النظيري ) ٥(الشكل 
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 في االسفنجيات البحرية السورية) غرام/ميكروغرام(وسطي تراآيز بعض العناصر النزرة ). 6(الشكل 
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 معامل ترآيز بعض العناصر النزرة في االسفنجيات البحرية السورية) ٧(الشكل 
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