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  مستخلصال
 226Ra(جرى في الدراسة الحالية تعيين قيم معامالت توزع بعض النكليدات المشعة الطبيعية 

تراوحت قيم معامالت . في أنواع مختلفة من الترب السورية ومحاليلها) 210Po و210Pb وUو

 لكل من 1-ل كغ) 117- 101 و4749- 350 و1722-280 و1933-164(التوزع بين 
226Raو U210 وPb210 وPo على الترتيب عند ،)pH=4.0( وبين ،)673 و6706- 207 -

، على 210Po و210Pb وU و226Ra لكل من 1-ل كغ) 292-103 و2147- 149 و2394

ل ) 1475- 125 و1122-44 و1239-126 و1707-167(، وبين )pH=5.5(الترتيب عند 

بينت النتائج أن . )pH=7.0(، على الترتيب عند 210Po و210Pb وU و226Ra لكل من 1-كغ

في حين تكون ) pH=7.0( تكون عظمى في المحاليل المعتدلة 210Poمعامالت توزع 

 عظمى في Uبينما تكون معامالت انتقال .  أصغرية في المحلول نفسه210Pbمعامالت توزع 

ومن جهة أخرى، درس تأثير المحتوى الفلزي لكل نوع من ). 5.5(محاليل درجة حموضتها 

 واأليونات pH السورية المختلفة وسعة تبادلها الكاتيوني والناقلية الكهربائية وأنواع الترب

أوضحت النتائج بشكل عام، وجود عالقة لغارتمية بين . الذائبة على قيمة معامالت التوزع

تراوحت (محتوى الترب من النكليد المشع المدروس ومعامالت توزعه في كافة أنواع الترب 

R2 ي  ف1.00 و0.59 بينpH=4.0( في حين لم تظهر النتائج وجود أية عالقة بين معامالت ،

  .  التربةpHالتوزع و
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Abstract 

In this study, distribution coefficients of some natural radionuclides 
(226Ra, U, 210Pb and 210Po) between different types of soils in Syria and 
their solutions were determined. The distribution coefficients values 
ranged from (164-1933, 280-1722, 350-4749 and 101-117) l kg-1 for 
226Ra, U, 210Pb and 210Po, respectively at pH = 4.0. While, the distribution 
coefficients values ranged from (207-6706, 673-2397, 149-2147 and 103-
292) l kg-1 for 226Ra, U, 210Pb and 210Po, respectively at pH = 5.5. In 
addition, the distribution coefficients values ranged from (167-1707, 126-
1239, 44-1122 and 125-1475) l kg-1 for 226Ra, U, 210Pb and 210Po, 
respectively at pH = 7.0. Moreover, the results showed that 210Po 
distribution coefficients had the maximum values at pH 7. While 210Pb 
distribution coefficients had the minimum values at same pH. In addition 
to, U distribution coefficients had the maximum values at pH 5.5. On the 
other hand, the effect of soil mineral content, CEC, ECE, pH and soluble 
ions on the distribution coefficients were investigated. In general, the 
results showed that there are logarithmic relationships between studied 
radionuclide activity in the soil and there distribution coefficients in all 
soil types (R2 ranged from 0.59 to 1.00 at pH 4.0). On the other hand, 
there were no relationships between the distribution coefficients and soil 
pH. 
 
 

  

  
Keywords: Distribution coefficient; uranium; radium; lead; polonium; 

soil; Syria; natural Radionuclides. 

                                                 
Auther address: E-mail: msmasri@aec.org.sy, Fax: +963116112289, Tel: +963112132580. 



 3

  
   المحتويات

 الصفحة رقم  

 4......................................................................................................................  مقدمة. 1

 5...............................................................................................................الدراسةھدف  .2

 5.........................................................................................................قياساتالطرائق وال. 3

 5.....................................................................................وتحضيرھا التربة عينات جمع .1.3

 6...................................................المدروسة للترب والكيميائية والفلزية الفيزيائية الخصائص .2.3

  7.............................................................................. التربة في اإلشعاعي المحتوى تعيين .3.3
 137Cs..........................................................................6و 228Raو 226Raو 40K تعيين .1.3.3

 210Pb ............................................................................................6و 210Po تعيين .2.3.3

 7............................................................................................الكلي اليورانيوم تعيين .3.3.3

 7................................................................................................ التوزع معامل تعيين .3 .4

 8............................................................................................................النتائج والمناقشة. 4

 8....................................................................................................... التربة توصيف .1.4

 8.............................................................................................. للتربةالخواص الفلزية. 1.1.4

 8.....................................................................................ةالخواص الفيزيائية والكيميائي. 2.1.4

 8............................................................................... للترب السوريةالمحتوى اإلشعاعي. 3.1.4

 210Po................................9و 210Pbو Uو 226Ra توزع تمعامال على السائل الطور PH تأثير .2.4

 210Po..........................9و 210Pbو Uو 226Ra توزع تمعامال على للتربة الفلزي المحتوى تأثير .3.4

 210Po .................10و 210Pbو Uو 226Ra  توزع تمعامال على Feو Ca من التربة محتوى تأثير .4.4

أثير .5.4 2و Mg+2و Ca+2 ت
4SO− ة ي الذائب ة ف ى الترب امال عل وزع تمع  210Pbو Uو 226Ra ت

 210Po .............................................................................................................10و

ة السعة يرتأث .6.4 ة التبادلي ة )CEC( الكاتيوني ة والناقلي وى )ECE( الكھربائي ات ومحت ة الكربون  الكلي

 210Po......................................11و 210Pbو Uو 226Ra توزع تمعامال على العضوية والمادة

 11................................................................................................االستنتاجات والتوصيات .5

 12..................................................................................................................كلمة شكر .6

 12....................................................................................................................المراجع .7



 4

 مقدمة. 1
و ة مشكلة التل ا حيوي ث البيئي حيث ازدادت يعاني عالمنا مشكالت كبيرة وملحة، أھمھا على اإلطالق وأكثرھ

صلبة  اإلصدارات الغازية نتيجة) الھواء والماء والتربة(في بيئتنا الملوثات العضوية والالعضوية  والسائلة وال
ة ناھيك عن ع الناجمة ادن الثقيل ة والمع واد الكيماوي دات والم صناعية واستخدام األسمدة والمبي ات ال ن الفعالي

ةإطالق النكليدات المشعة من المفاع ر المشروع الت النووية وتجارب األسلحة والحوادث النووي  والطرح غي
  . ]31، 16، 7 [ السلمية وغيرھا من االستخداماتللنفايات المشعة

  
ان  والسائلة والبيئية الغازيةالملوثات تنتقل معظم  ى الصلبة في معظم األحي م إل ة ومن ث ى تنتالترب ل إل اه ق المي

ا عضوية حركية وھجرة الملوثات، عضوية كانت أم الولھذا تعد دراسة  .والنبات ومن ثم إلى اإلنسان ا فيھ  بم
ة  اط الجيولوجي ة واألوس ي الترب صيرھا ف زرة، وم ر الن شعة والعناص دات الم ، ]33، 29، 28، 13[النكلي

ر من األمور األ] 39، 38، 32، 25، 24، 20[والنبات ] 36، 31، 30[وإمكانية انتقالھا إلى المياه الجوفية  كث
زالة التلوث من ًونظرا لتأثير الملوثات في التربة وانتقالھا إلى النظام المائي، أجريت دراسات عديدة إل. ًإلحاحا

ذه ا ال ھ ة للحد من انتق ات األخرى التربة من خالل عمليات غسل الترب ى البيئ ات إل ، 34، 7، 5، 3، 2[لملوث
ول-تربةويعد معامل توزع النكليدات المشعة في النظام ]. 37 ر عن مدى محل ة التي تعب امالت الھام  من المع

  ]. 33، 26، 15[ ارتباط النظائر المشعة والملوثات بأنواعھا بالتربة وقدرة ھذه النظائر على الھجرة
  

زه في الطور ) التربة(محلول بأنه نسبة تركيز العنصر في الطور الصلب -يعرف معامل توزع تربة ى تركي إل
اء(السائل  د ن) الم وازن النظام عن ة من ]. 26, 24, 13[قطة ت وى الترب ين محت سيطة ب ة ب وحظ وجود عالق ل

اء  ة والم ا في الترب الي لمعامل توزعھ ة وبالت ، 21[الكربون العضوي وامتزازھا للمركبات العضوية الكيميائي
دات المشعة ، إال أن ھذه العالقة ال]35، 26 ]. 26، 24، 16 [تنطبق على العناصر الالعضوية، بما فيھا النكلي

دات المشعة(ماء للعناصر الالعضوية -تعتمد قيم معامل توزع تربة ا النكلي ا فيھ ة ) بم ى الخواص الفيزيائي عل
   .متغيرة ثابتة لفترة زمنية طويلة كون الترب نظم دتع والكيميائية للتربة فھذه القيم ال

  
ؤثر  ى ت ة عل يم خواص الترب ل ق ن الرم ه م ا تحوي وزع بم ل الت ضار ومعام يد الغ ضوية واألكاس واد الع والم

ة األخرى  ات الترب ز ومكون د والمنغني ة للحدي ، حيث بينت بعض الدراسات انخفاض ]33، 26، 16[الالمائي
ة ] 30، 22[قيمة معامل التوزع بزيادة محتوى التربة من المواد العضوية  ات الترب ضا بنقصان حجم حبيب ًوأي

 1- ل كغ740 بلغ قيمة وسطية ومقدارھا Poأن معامل توزع ) 1995( وزمالؤه Goodyوقد بين  ].21، 12[
  ]. 19[ في الترب الغضارية 1- ل كغ1700، في حين وصلت قيمته ]11[في الترب الرملية 

  
وزع  لسجل المPbتراوحت قيم معامالت ت اون االقتصادي والتطويرة من قب ة التع ين ) 2000 ( منظم  400ب

غ66000و رب الر1- ل ك ن الت ل م ب  لك ى الترتي ضارية، عل ة والغ ين ]19[ملي ي ح امالت ، ف يم مع ت ق تباين
، 18، 17 ،11 ،10، 6[بشكل واضح من أجل نفس النوع من الترب لنكليدات مشعة أخرى كالراديوم التوزع 

ر ]. 23، 19 د ذك وزع ) Staunton) 2004فق ل ت يم معام ين Raأن ق غ40000 و49 تراوحت ب ي 1- ل ك  ف
 ]6 [1- ل كغ950000 و700وبين ] 23 [1- ل كغ120000 و12تراوحت بين  في حين ،]10[الترب الرملية 
وزع .  على الترتيب،الطفالية والغضارية لكل من الترب ا من أجل معامل ت ين Uأم ه ب د تراوحت قيم  0.7 فق

  . لكل من الترب الرملية والعضوية، على الترتيب ]17 [1- ل كغ7600 و33وبين ] 18 [1- ل كغ67000و
  
ت الدراسات د ة ل ة حموضة الترب وزع ھي درج ل الت يم معام ى ق ؤثرة عل ل الم م العوام ن أھ ضا أن م  ]8[ًأي

وزع ) 2009( وآخرون Vidalن ّودرجة حموضة المحلول فقد بي  1- ل كغ540ازداد من  Uأن قيمة معامل ت
م تع) pH≤5>7(في محاليل المعتدلة  1- ل كغ4000إلى  )pH>5(الحمضية ل يلامحالفي  ود لالنخفاض في ث
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ة  ل القلوي ة ) pH<7(المحالي ى القيم غ440إل اع ].27 [1- ل ك سدة واإلرج ل األك إن عوام ك ف ى ذل افة إل  إض
وزع ً ھمامًوالشكل الكيميائي للعنصر قد تلعب دورا  ة معامل الت د من  و].26[في قيم ذا ال ب وصف شروط لھ

وزع المقاسة ة ح .التجربة عند تدوين قيم معامل الت ى أي د من الدراسات ال، عل رغم من وجود العدي ى ال وعل
ه  وزع إال أن ل الت د حول معام وزع يوج ل الت يم معام ي تعرض ق ات الت ي البيان ر ف سبب نقص كبي دد ب ة ع قل
ا ، و]27 [المعروفةالترب شمولية ًالطبيعية وأيضا لعدم النكليدات المشعة النكليدات المدروسة وخاصة  ا م ًغالب

ذه يصعب  مما تجارب على نوع محدد من الترب وبيئة خاصةع ناجمة عن تكون قيمة معامل التوز استخدام ھ
  .القيم في تقدير المخاطر اإلشعاعية

  
بإجراء دراسات عديدة تناولت تعيين أھم مصادر التلوث ومركباته المتنوعة الطاقة الذرية السورية قامت ھيئة 

ي  اء القطر العرب ي أنح ة ف ة المختلف اط البيئي ي األوس سوري ف ات ]38، 36، 35، 31، 4[ال ، واھتمت دراس
ا أخرى  ة أثرھ بإزالة التلوث من حقول النفط من خالل جرف التربة أو غسلھا بمحاليل حمضية أو قلوية لمعرف

وم  د ]. 37، 34[على إزالة بعض النكليدات المشعة منھا كنظائر الرادي ام المتزاي سومونتيجة لالھتم  بالفسفوجب
ه ف تخلص من شعة أو العناصر وطرق ال دات الم ال النكلي ات انتق ول التحري عن آلي ت الدراسات ح د أجري لق

صنعية ]. 5، 3، 2[النزرة منه  ة وال دات المشعة الطبيعي ال النكلي واھتمت دراسات أخرى بتعيين معامالت انتق
أثير درس بعض ال، في حين ]39, 32[إلى النباتات والمحاصيل الزراعية المحلية السورية من الترب  باحثين ت

ات المزروعة  دات في النبات ذه النكلي ز ھ ى تركي دات المشعة عل من  و].38[طبيعة التربة ومحتواھا من النكلي
ت دراسة لمعرفة سلوك وھجرة كل من السيزيوم والسترونسيوم في أنواع مختلفة من الترب يجرجھة أخرى، أ

ة تفسير دقيق لإعطاء ومن أجل على أية حال، ]. 33[السورية  ة حركي ة ومعرف نتائج الدراسات السابقة من جھ
ل  ين معام ن تعي د م ة، الب اه الجوفي ات والمي ى النب ا إل ة وانتقالھ ة المختلف اط البيئي ي األوس شعة ف دات الم النكلي

وطني  ِيجرًعلما بأنه حتى اآلن لم ). الماء(والطور السائل ) التربة(التوزع بين الطور الصلب  على المستوى ال
ة ة لأية دراس وزع ترب ة لمعامل ت يم مرجعي ين ق اء –تعي دات المشعة  م د العوامل للنكلي م يجر تحدي الي ل ِوبالت

  عامالتھذه المالمؤثرة في 
  
  الدراسةھدف . 2

دير  ديرات المخاطر اإلشعاعية وتق ًنظرا ألھمية قيم معامالت توزع النكليدات المشعة وخاصة الطبيعية في تق
ين التي يتعاإلشعاعية الجرعات  ة بتعي ة الدولي رض لھا عموم الناس، فقد ازداد االھتمام العالمي وخاصة الوكال

ا ة ومحلولھ ي الترب ة ف شعة الطبيعي دات الم وزع النكلي امالت ت ذا . مع يم ل ين ق ى تعي ة إل ة الحالي دف الدراس تھ
امعامالت توزع بعض النكليدات المشعة الطبيعية  سورية ومحاليلھ د  و.في الترب ال ذلق ا العمل ضمن أنجز ھ

اق  ز اتف اون مرك وان التع ت عن ة، تح ة الذري ة للطاق ة الدولي ع الوكال  Characterization of":  م
Reference Material and Radioecology of NORM"   

  
 الطرائق والقياسات. 3

   وتحضيرھا التربة جمع عينات .1.3
ين خطي . 2 كم185180تقع سورية في منطقة الشرق األوسط؛ مساحتھا تقارب  ات ب ع جمع العين دت مواق امت

ي العرض ΄42o12 و΄36o5طول ين دائرت رينتش وب تواء΄37o18 و΄32o37 شرق خط غ مال خط االس د .  ش فق
ة) كغ10 سم، 20-0( عينة تربة سطحية 55جمع جرى  ر مقلوب اطق غي ة، من من ة مركب ة شملت  ، كعين كاف

شكل  (2007 و2006 ناميعال خالل تصنيفات الترب الرئيسة والفرعية في سورية ة ). 1ال ات الترب جففت عين
طحنت ونخلت بمنخل ثم بعد إزالة الحجارة واألعشاب، ذلك  و،حتى ثبات الوزن  الغرفةفي درجة حرارةكافة 

ر  ه قط م1.7فتحات انس مل ت للتج ت . وخلط ات  خزن ل العين ن أج الق م ة اإلغ تيكية محكم وات بالس ي عب ف
   . والتحاليل الالحقةالتجارب
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ـ تصنف ات ال ر7 المجموعة في 55 العين ساد للت سة وفق تصنيف أك ام ب مجموعات رئي سورية لع   1985 ال

   . المجموعة وعددھاتربالتصنيف ) 1(ويبين الجدول . ]1[
  

  الخصائص الفيزيائية والفلزية والكيميائية للترب المدروسة . 2.3
م . لعينات التربةتوصيف البنى البلورية ل) X) X-ray diffraction-جرى استخدام تقانة انعراج أشعة حيث ت

ة  ه من المكتب ة مع مثيل التعرف على الفلز بالبحث عن مكوناته من مكتبة الجھاز من خالل تطابق مخطط العين
ا  ].23[ ا جرىكم رب كيميائي ل الت ا ً تحلي د فجرىًوفيزيائي اء pH تحدي ة م ول ترب ة في محل ا . 5:1 الترب بينم

وتم تحليل المواد العضوية وسعة ]. 7[الكھربائية والتوزع الحبيبي وفق الطريقة الموصفة جرى تعيين الناقلية 
ك، ).1982( وآخرين Pageحسب طريقة ) CEC(الكاتيونات التبادلية  ين التركيب  باإلضافة إلى ذل جرى تعي

  .XRFتقانة بالكيميائي العنصري للتربة 
  

   تعيين المحتوى اإلشعاعي في التربة.3.3
   137Csو 228Raو 226Ra و40Kن عييت .1.3.3

دة  العينات خزنت.وأغلقت بإحكام) 3سم 134سعة  (بالستيكيةوضعت العينات في عبوات  ا 4 لم ابيع تقريب ً أس
دادھا ل تع أمينقب ين ا  لت دي ب وازن اإلشعاعي األب ا222Rn و226Raلت ة .  ومنتجات تفككھم ات الترب قيست عين

ا  ات غام ة (المجففة بواسطة مطيافي ة HpGeباستخدام كواشف ) Eurysisأنظم ة فصل عالي  1.85( ذات دق
ى  ولط حت رون ف و إلكت ولط1.33كيل رون ف ا إلكت ة )  ميغ داد عالي اءة تع ضة %) 80(وكف ة منخف ة طبيعي وخلفي

ولط40K) 1460لتحديد مصدرات أشعة غاما الطبيعية،  رون ف وم )  كيلو إلكت ) 228Ra و226Ra(ونظائر الرادي
ص شع ال د الم ين . 137Csنعي والنكلي ّع ُ226Ra228 وRaات تفككھ ا لمنتج دارات غام اس إص  214Pbا، م بقي

على )  كيلو إلكترون فولط911.1 (228Acو)  كيلو إلكترون فولط609 (214Biو)  كيلو إلكترون فولط351.9(
ًعين أيضا . الترتيب ّ ُ137Cs ة د الطاق اوي عن اس خطه الغم ا بقي ات ذاتھ رو661.6 في العين و إلكت ولط كيل . ن ف

ة ) RGK وRGTH وRGU(عويرت الكفاءة باستخدام عينات مرجعية  ة للطاق ة الدولي ل الوكال ّمزودة من قب
  ).IAEA(الذرية 

  
دة ألنظمة الكشف المستخدمةبلغت حدود الكشف الدنيا  ة لم ة الطبيعي ة 100,000 مشتقة من قياسات الخلفي  ثاني

  .  على الترتيب137Cs و228Ra و226Ra و40K لكل من 1- بكرل كغ0.5 و3 و3 و8القيم 
  

   210Pb و210Poتعيين  .2.3.3
ة 2حيث وسم ]. 9) [تقنية قرص الفضة( باستخدام التقنية المعيارية 210Poجرى تعيين   غ وزن جاف من عين

 ومزود من قبل يككلورالھيدرو من حمض 1- مول ل0.1 البولونيوم في يدكلور (208Po بكرل من 0.2التربة بـ 
Amersham International ،UK (دة . كمقفي أثر ة باستخدام حمض آزوت مركز لم  24ُھضمت كل عين

واد العضوية سدة الم ي أك ساعدة ف سجيني للم اء األك ن الم ل م ضا القلي ل؛ وأضيف أي ى األق اعة عل دما . ًس وعن
از  صاعد غ دم ت افيا، وع ول ص بح المحل ة NO2ًأص ن العين الي( م ار برتق رب )بخ ة بلطف لق رت العين ، بخ

افالج ي . ف ي ف زء المتبق ل الج رى ح م ج ن حمض 100ث ل م دروكلوريك  م ول ل0.5(الھي خن ). 1- م م س ث
ة  ى الدرج ول حت ي 80oالمحل ض 210Poم وطل د بحم اع الحدي د إرج ا بع ضة تلقائي ن الف رص م ى ق ً عل

يلو  ك5305 (210Poو)  كيلو الكترون فولط208Po) 5115قيست إصدارات ألفا الناجمة عن تفكك . األسكوربيك
ولط رون ف ا ) الكت ة ألف طة مطيافي سالبة ) Oasis ،Oxford(بواس ات ال شرب باأليون سيليكون م ن ال بكاشف م

ة 17 وقدرة فصل الكاشف 2 ملم300السطح الفعال ( د الطاق ولط 5486 كيلو الكترون فولط عن رون ف و الكت  كيل
شاط ).  ميكرون100 عدة في اليوم وثخانة النضوب الصغرى 3.6وتعداد الخلفية الطبيعية   من 210Poصحح ن
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اريخ الجمع208Poًأجل المردود تبعا لمردود نشاط المقفي  ة ت شاط اإلشعاعي لغاي اس ومن أجل تفكك الن .  المق
د  داد بع ي والتع ة الطل ين 6جرى إعادة عملي ول لتعي امي من 210Po أشھر من خزن المحل د المتن  210Pb الجدي

   .1- بكرل كغ0.4حد كشف الطريقة  . في العينة األصلية210Pbوحسب نشاط 
  

  اليورانيوم الكليتعيين  .3.3.3
وروميتري ة الفل اع تقني ات باتب ع العين وم في جمي ة 0.25ھضمت . جرى تعيين تركيز اليوراني  غ من كل عين

دة  ة أو مرم ررين(مجفف ى مك وض) عل ن الحم زيج م طة م ضوية بواس ض ( الالع ض آزوت وحم حم
ل24لمدة ) كلوريكالھيدرو وحمض يكفلورالھيدرو ة باستخدام .  ساعة على األق وم من العين م فصل اليوراني ث

اردي  ادل ش ود تب وروميتري ) Dowex ،1×4(عم از الفل طة جھ ه بواس م قياس  Jerrel-Ash(وت
27000،Advanced Technical Services، Gmbh Swiss ( ى وي عل ورة يحت وقد استخدم مصھور فل

ن 45.5 ن 45.5 وNa2CO3 غ م ن 9 وK2CO3 غ م د . NaF غ م ة المعتم شف الطريق د ك رو 4إن ح  ميك
  .1-غرام كغ

  
زودة من  ة م ات مرجعي ة وعين ة داخلي ات مراقب  EML وIAEAّطبقت إجراءات ضبط الجودة باستخدام عين

باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت جميع الطرائق والمخابر .  على جميع الطرائق المتبعة في التحليلوالتحليل المكرر
  .17025 واأليزو EURACHEMًدمة في ھذه الدراسة وفقا لدليل المستخ

  
  تعيين معامل التوزع .4.3

وزع  يم معامل الت اس ق ةو] 26، 24[تستخدم خمس طرائق لقي ة الواحدة المخبري ة الدفع ا شيوعا طريق  ًأكثرھ
)Batch method(ار ب ذا االختب تم ھ م ، حيث ي ول وس ة محل شعة بالالترب د الم راد درانكلي زج الم م يم ته ث س

ويقاس تركيز العنصر المتبقي في بالترشيح المحلول مع التربة لفترة محددة وبعدھا يفصل المحلول عن التربة 
ا . المحلول ثم يحسب معامل التوزع وتتميز ھذه الطريقة بإنجازھا بوقت قصير لعدد متنوع من العناصر إال أنھ

ش ي ال ادث ف ائي الح ل الكيمي روف التفاع ن ظ ر ع ةالتعب دة. روط الحقيقي ة األعم ة، طريق ة الثاني ا الطريق  أم
)Column method( ة ن ا، وھي طريق ة م ة وقريب ة الحركي شروط الحقلي ي الل د ف ة تفي ي لحرك دير الكم تق

عبر عمود شع  بالعنصر الموسومعلى إمرار السائل المالطريقة تعتمد . الملوثات المرتبطة بتدفق المياه الجوفية
ة ةيمكن ب. من الترب ة حساب معامل اإلعاق ذه الطريق يم معامل تكون مباشرة و)Retardation factor (ھ  ق

ة وزع قريب نالت يم ا  م ةلق ى  باإلضافة الحقيقي زاز واالدمصاصإل اعلي االنت ة تف ة دراس ق . إمكاني ا الطرائ أم
ابقتھا ن س يوعا م ل ش ق أق ي طرائ رى فھ شمل  وًاألخ ةت صاص طريق ل االدم  Adsorption( معام

coefficient، Koc(.  
   

ا الطريق ة فھي ةأم ل  الرابع ة الواحدة في الحق ة الدفع ات ) in-situ batch method(طريق تم بجمع عين وت
سائلجوفية بآن واحد من النظام المائي ومن ثم تقاس تراكيز الملوثات مباشرة في الطورين،المياه التربة وال   ال
صلب، و سبب ال ا ب ر مرغوب بھ ة غي ذه الطريق ة  ولكن ھ واد القابل اس الم د قي ة عن ة المرافق شاكل التحليلي الم

ل . للتبادل في الطور الصلب ة نمذجة الحق رة ھي طريق ة األخي يث ح) Field modeling method(والطريق
                     ً.تعتمد على بيانات دونت سابقا

  
 بأحد النكليدات المدروسةوسوم  مل من الماء المقطر والم100 غ من كل عينة تربة وأضيفت إلى 1جرى أخذ 

رل ل100( ن 1- بك ل م رل ل150 و200 و210Pb و210Po لك ن 1- بك ل م ب226Ra و238U لك ى الترتي . )، عل
ديل  ة من pHوجرى تع ات قليل ول بإضافة كمي ىNaOH أو HNO3 المحل د الضرورة للحصول عل ـ  عن  ال

pH سرو). 7.0 و5.5 و4.0( المطلوب  في درجة حرارة 1- دورة د150عة حرك المزيج في حاضن رجاج ب
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وازن24م ولمدة o)2±25(الغرفة  ر ترشح . ساعة من أجل حدوث الت ة باستخدام فالت  ميكرون 0.45 العين
سائل  حسب . المتبقي في المحلولنشاط النكليدتعيين تركيز جرى و معامل توزع النكليد المشع في الطورين ال

  :]14 [معادلة التاليةال والصلب من
  

MC
VCC

K
f

fi
d

)( −
=    (2) 

  )1- لبكرل(البدائي في المحلول نشاط النكليد : Ci :حيث
Cf: 1- لبكرل(في المحلول عند التوازن  نشاط النكليد(  
V : ل(حجم محلول العينة(  
M:  غك( المضافة التربةكمية(  
  

 النتائج والمناقشة. 4
 التربة توصيف .1.4

  الخواص الفلزية. 1.1.4
ائج ا ت النت رب بين ات الت زي لمجموع وى الفل تالف المحت ة خ دة المدروس ة الواح ة وضمن المجموع ن جھ م

دول ( ي ).2الج سيت ف ز الكال راوح تركي ال، ت بيل المث ى س ربال فعل ة ت ين ) Aridisol( الجاف    ،%74 و8ب
دولومي في حين ،)Entisols(غير المتطورة في الترب % 65و 34بين و ثكانت جميع الترب فقيرة بال  ت حي

ة % 15 القيمةلغضار لم تتجاوز نسبة ا و،%15لم تتجاوز نسبة تواجده  تثناء الترب الغني في جميع الترب باس
   ). 2الجدول % (37 ا المقدارمحتواھحيث بلغ متوسط بالمادة العضوية 

  
  الخواص الفيزيائية والكيميائية. 2.1.4
، في حين  ميكرون150<خشنة نصف قطرھا من حبيبات التربة ھي حبيبات  % 60 أكثر من بينت النتائج أن

ع الترب ).3الجدول  % (11)  ميكرون45>(لم تتجاوز نسبة الحبيبات الناعمة  ضا أن جمي ً أظھرت النتائج أي
ة  من أجل الترب7.64 و6.69 تراوحت بين ة إذضوحمات المعتدلة درج ادة العضوية وترب طبق ة بالم  الغني

ب  ى الترتي صخور، عل ك،  و).4الجدول (ال ى ذل ن عالوة عل وى م ى محت ى أعل ة عل رب البركاني وت الت احت
ة ات الذائب ات واألنيون ول حيث بلغالكاتيون ي المحل ز ف SO4 وMg+2 وCa+2 ت تراكي

ة  2- يم الذائب  29.68الق
افئ ل26.95 و6.27و ي مك ب 1- ميل ى الترتي دول (، عل ين)4الج ي ح ا ، ف اوز قيمھ م تتج دار  ل ي 1المق  ميل

ك، . ن الترب الغنية بالمادة العضوية والترب الغضارية المتشققة لكل م1-مكافئ ل م تتجاوز  باإلضافة إلى ذل ل
ات في% 1.5  المقدار نسبة المادة العضوية ةالترب المدروسة عين ة أخرى،  و. كاف ة التراوحت من جھ كثاف

  .ة على الترتيب لكل من الترب الغضارية والبركاني1- غ مل1.59 و1.20بين المدروسة لترب الظاھرية ل
       

   للترب السوريةالمحتوى اإلشعاعي. 3.1.4
ال ) 5الجدول ( الترب نتباين نشاط النكليدات المشعة الطبيعية في عينات المجموعة الواحدة م فعلى سبيل المث

ين 238U و1- بكرل كغ52 و6 بين 210Pb و1- بكرل كغ111 و15 بين 210Poتراوح نشاط   بكرل 153 و13 ب
واع الترب في حين تناقصت.  في الترب الجافة1- بكرل كغ187 و17 بين 226Ra و1-كغ ين أن ات ب  ھذه الفروق

ة في 1- بكرل كغ41 و17 بين 210Poتراوح نشاط فالمختلفة  ة الترب البركاني ب،والجاف ى الترتي  في حين.  عل
ى رب  في الترب الغنية بالمادة العضوية والت1- بكرل كغ61 و32 بين 226Raتراوح نشاط  ر المتطورة، عل غي

   ]4[لقد جرى مناقشة أسباب مثل ھذا التباين في دراسة سابقة  و ھذا.الترتيب
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 210Po و210Pb وU و226Ra  الطور السائل على معامل توزعpH تأثير .2.4
دات pHتأثير ) 9 و8 و7 و6 (الجداولتبين  وزع النكلي بينت  .المدروسةالمشعة  الوسط المائي على معامل ت
ائج ال وزع نت ل ت ة معام ي قيم ر ف ود اختالف كبي ة  226Raج رب الجاف ي الت اختالفف ائيpH ب ول الم ،   المحل

 ل 1829إلى القيمة ) pH) 4 في المحلول ذي 1- ل كغ434ة  القيممن 226Ra معامل توزع ازدادت قيمةحيث 
ة ) pH) 5.5 في المحلول ذي 1-كغ ى القيم ول ذي  في المح1- ل كغ450وعادت لالنخفاض إل  في ).pH) 7ل

ة تو). 6الجدول  (ھذه الفروقات في أنواع الترب األخرىشاھد لم تحين  ة الترب ى طبيع ات إل ذه االختالف عود ھ
اط  ة ارتب ع جز226Raوكيفي ة م ات الترب وزع .يئ ل ت سبة لمعام ا بالن صلب U أم سائل وال ورين ال ين الط  ب

  : فأوضحت النتائج أنه يتبع الترتيب التالي
  

Kd(U, pH(5.5))< Kd(U, pH(4))  <  Kd(U, pH(7)) 
  

ائي  شكل الكيمي ى ال ك إل زى ذل وم ويع ةوانحاللليوراني ه  لي ةفمركبات ة المختلف ضية والقلوي اط الحم  ي األوس
دول ( ين .)7الج ي ح دول ف ين الج وزع ) 8( يب ل ت ة210Pbأن معام رب الجاف ل الت ن أج ى م يم عظم ان بق   ك
ة التطور)1-ل كغ 1293 ( وغير المتطورة)1- ل كغ1277( المواد العضوية)1- ل كغ1495 ( وقليل ة ب   والغني
غ1079( ضية )1- ل ك ل الحام ل المحالي ن أج وزع ) pH=4( وم ل الت ين أن معام ي ح ي 210Pbف رب  ف الت

    : اتبع الترتيب التاليالغضارية المتشققة والبركانية وطبقة الصخور
      

 Kd(210Pb, pH(7))< Kd(210Pb, pH(4))<  Kd(210Pb, pH(5.5)) 
  

غ 4إلى الحقيقة أن الرصاص يمكن أن يترسب في الترب حال وجود تراكيز منحلة منه تقارب ويعزى ذلك   مل
د 1-ل والي ) pH) 4 عن غ ل0.2وح د 1- مل وزع )pH) 8 عن ل ت ة معام أثر قيم ذلك تت شدة حسب 210Pb وب  ب

ز الرصاص ون قيمتركي الي تك ول وبالت ي المحل وزع ف ل الت ة نتة معام سبب يج يس ب  ترسب الرصاص ول
  :  يتبع الشكل التالي210Po أن معامل توزع )9( كما يظھر الجدول ].12[امتزازه فقط 

  
Kd(210Po, pH(4)) ≤  Kd(210Po, pH(5.5)) < Kd(210Po, pH(7)) 

 

 210Po و210Pb وU و226Ra تأثير المحتوى الفلزي للتربة على معامل توزع .3.4
داول ين الج يم ) 13 و12 و11 و10 (تب امق وزع الت مع ل ت رب ومعام زي للت وى الفل ين المحت اط ب االرتب

صلب سائل وال وزع )2(شكل  يظھر ال.النكليدات المدروسة بين الطورين ال اط معامل ت  مع 226Ra عدم ارتب
ة ة التطورفلزات التربة من أجل الترب الجاف ا ن.  والترب قليل رتبط ارتباط ا ي ة مع ًبينم ًسبيا من الدرجة الثاني

ة وى الترب وارتز محت سيت والك ن الكال ورة م ر المتط ة ) R2 :0.5-0.6( غي ة طبق وى ترب ع محت ضا م ًوأي
سيت ا واضحا من . الصخور من الكال شققة من الغضاريات ارتباط ة الغضارية المت وى الترب دى محت ا أب ًبينم ً

وزع  ين  م).2شكل ال (226Raالدرجة الثانية مع معامل ت وع ب اط من أي ن م يالحظ أي ارتب ة أخرى، ل ن جھ
ة التطور وكذلك األمر بالنسبة لUمعامل توزع المحتوى الفلزي للترب الجافة و  والترب الغضارية لترب قليل

سيت مع معامل في حين . المتشققة لوحظ ارتباط من الدرجة الثانية بين محتوى الترب غير المتطورة من الكال
ضا وارتباط لغUتوزع  وزع أي ك، . ًارتمي بين محتوى ھذه الترب من الدولوميت مع معامل الت ى ذل إضافة إل

على ازدياد محتوى ترب طبقة الصخور من الكالسيت مع بشكل خطي  Uمعامل توزع  ازديادأظھرت النتائج 
ى يازدأدى العكس من تأثير كل من الكوارتز والغضار حيث  انخفاض اد محتواھما في ھذا النوع من الترب إل

وزع ).3الشكل  (Uمعامل توزع  سبة لمعامل ت اط مع أي من 210Pb أما بالن ذا المعامل أي ارتب م يظھر ھ  فل
ة التطور في اتالفلز ر  في حين .الترب الجافة والترب قليل اط من  أظھرت الترب غي المتطورة وجود ارتب
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 حيث 7 و4جل محاليل درجة حموضتھا الدرجة الثانية بين معامل التوزع ومحتوى التربة من الكالسيت من أ
يم  اط الق ى الترتيب0.81 و0.71بلغ معامل االرتب وزع .  عل ين معامل الت اط ب ان االرتب ة أخرى، ك ومن جھ

ة  ًومحتوى تربة الغضاريات المتشققة من الكالسيت والكوارتز واضحا ھو عبارة عن ارتباط من الدرجة الثاني
)R2<0.89 ( وى د ًوكان خطيا من أجل محت ة من الغضار عن ان في حين . )pH) 5.5) (R2=0.99الترب ك

سيت ًلغارتميا مع  210Pbمعامل توزع ارتباط  د محتوى تربة طبقة الصخور من الكال  ومن )5.5 وpH) 4عن
ا من الغضار  شكل (الدرجة الثانية مع محتواھ ا سبق من أجل ).4ال شابھة لم ا م ات نتائج ا أظھرت البيان ً كم

وزع ل ت ة معام شكل  (210Po دراس رب ) 5ال وى الت ع محت وزع م ل الت اط معام دم ارتب ائج ع ت النت ث بين حي
زات ا . الجافة والترب قليلة التطور من الفل اط خطي ان االرتب ا ك ة ) R2<0.9(ًبينم ة طبق وى ترب من أجل محت

وم و.الصخور من الكالسيت وزع البولوني ذا االختالف في ت وم210يعود ھ ى اختالف مصدر البولوني  210 إل
ة شبكات البلوري ة ضمن ال ي الترب ود ف رادون الموج از ال ك غ ن تفك نجم ع ة إذ ي ي الترب از  وف ك غ ن تفك ع

واء البولونيوم والرادون الموجود في الھ ه ك زت 210سقط وليدات ة مع فل ذه الحال اط في ھ  حيث يكون االرتب
  . التربة ضعيف

                 
 210Po و210Pb وU و226Ra  معامل توزع على Fe وCa  التربة من تأثير محتوى.4.4

في حين .  بشكل لغارتمي مع محتوى جميع الترب من النكليد ذاته226Raمعامل توزع قيم  ارتباط بينت النتائج
 في أنواع الترب Ca أو Fe التربة أو محتواھا من pHو 226Raلم يالحظ أي ارتباط واضح بين معامل توزع 

تثناء  ة االمختلفة باس ة طبق سيومترب ا من الكال وزع مع محتواھ اط معامل الت ائج ارتب  لصخور حيث بينت النت
ة  ا من الدرجة الثاني شكل 14الجدول ) (R2<0.95(ًارتباط ين الجدول  و).6 وال ضا ) 15(يب ة أي وجود عالق
شكل يالحظ من  في حين .U ومحتوى جميع الترب من Uلغارتمية بين معامل توزع  ة من وجود  )7(ال عالق

وزع الدرجة ين معامل ت ة ب ة الصخور pH وU الثاني ة طبق ين معامل  و،)R2<0.8( ترب ة ب ة شبه خطي عالق
وزع  و،Caالتوزع ومحتوى تربة طبقة الصخور من  ين معامل ت  Uعالقة خطية وأخرى من الدرجة الثانية ب

  .، على الترتيبFeمن جھة ومحتوى الترب الغضارية المتشققة وترب طبقة الصخور من 
  

همعظم  ومحتوى210Pb وجود عالقة لغارتمية بين معامل توزع )16(من الجدول يالحظ   من أجل  الترب من
ة ذات  ل المائي ة )5.5 وpH) 4المحالي ذه العالق ل ذات  إال أن ھ ل المحالي ن أج ر م م تظھ تثناء ) pH) 7ل باس

ة  اط القيم غ معامل االرتب شققة حيث بل م نجد). 0.89(الترب الغضارية المت ا ل ين ًعموم اط واضح ب  أي ارتب
وزع  ة من pH و210Pbمعامل ت وى الترب شققة حيث Fe وCa الوسط أو محت ة الغضارية المت تثناء الترب  باس

 وھذا ما .)8الشكل  ()Ca) R2<0.77ارتباط من الدرجة الثانية بين معامل التوزع ومحتوى التربة من لوحظ 
            ).9 والشكل 17الجدول  (210Poًلوحظ أيضا من أجل 

  
  

أثير  .5.4 2 وMg+2 وCa+2ت
4SO− وزع ل ت ى معام ة عل ي الترب ة ف  210Pb وU و226Ra الذائب

 210Poو
األيونات الذائبة المدروسة في كل من قيم  مع 226Raمعامل توزع بين قيم ارتباط وجود على عدم دلت النتائج 

وزع من أجل اازداد  في حين . الترب الجافة وقليلة التطور ر المتطورة معامل ت ا 226Raلترب غي مع ً خطي
باإلضافة إلى ذلك، فقد أظھرت النتائج أن عالقة معامل . )10الشكل (ازدياد تركيز األيونات الذائبة المدروسة 

وزع  وع 226Raت ن مجم صخور م ة ال رب طبق شققة وت ضارية المت رب الغ وى الت ع محت  Mg+2 وCa+2 م
ةمن  ).18الجدول (من الدرجة الثانية الذائبين في المحلول ھي عالقة  ة أخرى، كانت العالق  من الدرجة جھ

ذائب في Mg+2 ومحتوى الترب غير المتطورة والترب الغضارية المتشققة من U بين معامل توزع الثانية  ال
شققة  و،محلول التربة ل الجدو(كانت خطية بين األيونات الذائبة المدروسة األخرى في الترب الغضارية المت
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وزع تناقص في حين ).19 اد  U معامل ت ا مع ازدي نًخطي شققة م وى الترب الغضارية المت   ومنCa+2 محت
Ca+2و Mg+2 وزع  ).11الشكل (ً معا ا من أجل معامل ت ائج ف210Pbأم م تظھر النت ين معامل ل ة ب ة عالق  أي

ة بينما . )20الجدول  (توزع ھذا النكليد ومحتوى الترب الجافة وقليلة التطور من األيونات الذائبة وجدت عالق
ة  ل المائي خطية طردية بين معامل التوزع ومحتوى التربة غير المتطورة من األيونات الذائبة من أجل المحالي

ا )pH=4(الحمضية  ين ، كم ة ب ة من الدرجة الثاني وى الترب الغضارية لوحظت عالق وزع ومحت معامل الت
ة الصخور من  ة  القاMg+2المتشققة وتربة طبق ول الترب ذوبان في محل ل لل شكل (ب ة أخرى، ).12ال  من جھ

ة طردية خطية شبه وجدت عالقة  ين كمي 2 وCa+2ب
4SO ر المتطورة− ول الترب غي ذوبان في محل ابلين لل   الق

ة بينما وجدت عالقة من الدرجة الثاني. )13الشكل  (210Po ومعامل توزع ومحلول الترب الغضارية المتشققة
       ).21الجدول ( ترب طبقة الصخور ل القابل للذوبان في محلوMg+2 وكمية 210Poبين معامل توزع 

  
ة ) ECE(والناقلية الكھربائية ) CEC( تأثير السعة التبادلية الكاتيونية .6.4 ات الكلي ومحتوى الكربون

 210Po و210Pb وU و226Raوالمادة العضوية على معامل توزع 
 والسعة التبادلية الكاتيونية للترب غير 226Raوجود عالقة لغارتمية بين معامل توزع ) 14(شكل يبين ال

عالوة على .  عالقة من الدرجة الثانية من أجل الترب الغضارية المتشققةأصبحتالمتطورة ولكن ھذه العالقة 
ع أنواع الترب المدروسة  والناقلية الكھربائية لجمي226Ra لم تظھر النتائج أية عالقة بين معامل توزع ذلك،

ً وأيضا. )22الجدول  ()R2<0.83(باستثناء الترب غير المتطورة حيث وجدت عالقة خطية واضحة بينھما 
 أما .226Raعلى معامل توزع واضح محتوى الترب المدروسة من المادة العضوية أي تأثير لم يكن ل هفإن

جة الثانية بين معامل التوزع والسعة التبادلية  فقد وجدت عالقة قوية ومن الدرUبالنسبة لمعامل توزع 
  والناقلية الكھربائيةUمعامل توزع باإلضافة إلى عالقة لغارتمية بين .  في ترب طبقة الصخورالكاتيونية

بينت في حين . )23الجدول  ()R2<0.79(الغضارية المتشققة ترب الو) R2<0.57(للترب غير المتطورة 
 .Uبين محتوى طبقة الصخور من الكربونات الكلية ومعامل توزع ردية طالنتائج وجود عالقة خطية 

 ومحتوى ترب طبقة الصخور من المادة العضوية Uكان االرتباط بين معامل توزع باإلضافة إلى ذلك، 
من جھة أخرى، لم يالحظ أي تأثير لكل من السعة التبادلية الكاتيونية والناقلية ). 15الشكل  ( عكسيخطي

ة ومحتوى الترب الجافة والترب قليلة التطور من الكربونات والمادة العضوية على معامل توزع الكھربائي
210Pb.لم تظھر ھذه التأثيرات في الترب غير المتطورة إلى في المحاليل المائية الحامضية  في حين 

)pH=4()  ية ومحتوى الترب عالقة خطية بين السعة التبادلية الكاتيونمن جھة أخرى، كانت ال و.)16الشكل
 pH=5.5 من جھة أخرى في المحاليل 210Pbالغضارية المتشققة من المادة العضوية من جھة ومعامل توزع 

في الترب الغضارية المتشققة في  210Po مشابھة من أجل معامل توزع عالقةًوأيضا شوھدت  .)24الجدول (
 الجافة والترب قليلة ب من أجل التر210Po لم يالحظ أي تأثير لھذه المعامالت على قيم معامل توزعحين 
 ًكان تأثير الناقلية الكھربائية للترب غير المتطورة خطيا على معامل التوزعباإلضافة إلى ذلك، . التطور

)R2<0.73()  المتشققة من أجل جميع ً وكان التأثير أكثر وضوحا في الترب الغضارية)25الجدول 
  .)17الشكل  (المتغيرات المدروسة

              
  االستنتاجات والتوصيات .5

رة، سورية ألول م رب ال ي الت ة ف شعة الطبيعي دات الم وزع النكلي امالت ت ت مع ي  وعين د ف ن أن تفي ي يمك الت
وث وھجرة النكليدات المشعة الطبيعية في عمود التربة ودراسات حركية اطق التي  وإزالة التل خاصة في المن

دات المشعة ذه النكلي ا ھ نفط وتتركز فيھ ول ال ا حق سفاتية ومن بينھ صناعة الف اكن ال م  و.أم ي أھ ا يل درج فيم ن
  : االستنتاجات التي تم الحصول عليه من الدراسة الحالية

  
ف ق .1 دات يم تختل وزع النكلي ل ت ة معام شعة الطبيعي ة الم سورية المدروس رب ال ن الت ة م واع مختلف ي أن ف
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 .عة ارتباط النكليدات مع جزيئات التربةً المحلول المائي تبعا لنوع التربة وطبيpHباختالف 
وزع ).5.5( عظمى في محاليل درجة حموضتھا Uتكون معامالت انتقال  .2 امالت ت ا مع  تكون 210Po بينم

ة  ل المعتدل وزع ) pH=7.0(عظمى في المحالي امالت ت ول 210Pbفي حين تكون مع  أصغرية في المحل
 . نفسه

ين ال يوجد أي  .3 يم ارتباط ب وزع النق دات معامل ت ة كلي اتالمدروسة المشعة الطبيعي ة  ومكون الترب الجاف
زات ترب U معامل توزع ، في حين يرتبطوخواصھا المختلفةوالترب قليلة التطور  ا مع فل ً ارتباطا خطي ً

 .طبقة الصخور
ة226Raتبط معامل توزع ير .4 ات الذائب ر المتطورة من األيون رتبط  بمحتوى الترب غي معامل ، في حين ي

 .حتوى الترب الغضارية المتشققة من األيونات الذائبة بمUتوزع 
ة  في حين لسعة التبادلية الكاتيونية للترب غير المتطورة مع ا 226Ra معامل توزع يرتبط  .5 بعالقة لغارتمي

 . الترب الغضارية المتشققة فيعالقة من الدرجة الثانيةيرتبط ب
وزع ال توجد أية  .6 تثناء 226Raعالقة بين معامل ت واع الترب المدروسة باس ع أن ة لجمي ة الكھربائي  والناقلي

 ).R2<0.83(الترب غير المتطورة حيث وجدت عالقة خطية واضحة 
 ، بعالقة خطيةمحتوى طبقة الصخور من الكربونات الكلية مع Uيرتبط معامل توزع  .7
شققة السعة التبادلية الكاتيونية ومحتمع عالقة خطية  ب210Pbيرتبط معامل توزع  .8 وى الترب الغضارية المت

ل ذوات  ي المحالي ضوية ف ادة الع ن الم ينpH=5.5م ي ح ع  ، ف رتبط م ر ي رب غي ة للت ة الكھربائي الناقلي
   ).R2<0.73(ًالمتطورة خطيا 

            
 كلمة شكر .6

مستمر اللتشجيعه ودعمه ) المدير العام لھيئة الطاقة الذرية السورية(نود أن نشكر الدكتور إبراھيم عثمان 
 في قسم الوقاية والسادة غاماو تي ألفا مطيافييًونشكر أيضا كل من السادة العاملين في مخبر. للبحث العلمي

 ونخص XRD وXRFالعاملين في مخبر تحاليل التربة في قسم الزراعة والسادة العاملين في مخبري 
ًونشكر أيضا كل من السادة  .ي للترببالشكر السيدة ميساء قنبور لمساھمتھا في تفسير نتائج التحليل الفلز

السيد زھير شعيب نشكر كما و . إنجاز التحاليل المخبريةتھم فيعدياسر الخطيب ومحمد بسام صافية لمسا
  .منسق ضمان الجودة في قسم الوقاية واألمان
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     .434 ت د ع و–، ه ط ذ س والشرقية

دراسة آليات غسل الراديوم من الرواسب الحرشفية بأوساط مختلفة من ، 2002، ھـ، الكردي؛ .؛ غفر، م.المصري، م .37
      .439ت د ع /  و-ھـ ط ذ ساألحماض والقلويات، 

تعيين النكليدات المشعة الطبيعية وبعض العناصر النزرة في ، 2004، .؛ أمين، ي.؛ إبراھيم، س.؛ مخلالتي، ھـ.المصري، م .38
     .557ت د ع / و–ھـ ط ذ س جاورة لمعمل األسمدة الفسفاتية، المزروعات والتربة الم
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 من الترب إلى بعض 137Cs ،90Srدراسة معامالت انتقال ، 1988، .؛ شرانق، إ.؛ عثمان، إ.؛ العودات، م.ياسين، ت .39
     .166ت ن ب  و–، ه ط ذ س المحاصيل األساسية في سورية
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  الترب السوريةتصنيف . 1الجدول 
  عدد العينات  تصنيفھا  مجموعات الترب

  Aridisol  22 الجافة
  Entisols  7 غير المتطورة
  Inceptisol  14 قليلة التطور

  Mollisols  2  الغنية بالمادة العضوية
  Vertisols  4  المتشققةالغضارية

  Andisols 1 البركانية
  Rock outcrops   5  طبقة الصخور

  
  المحتوى الفلزي للترب . 2الجدول 

 المعامل اإلحصائي  ربةتصنيف الت  (%)الفلز
  غضاردولوميتكوارتزكالسيت

Min8123 4 
Max749035 19 

Average 464011 9 
  الجافة

Std202211 3 
Min34202 5 
Max658028 31 

Average 524311 12 غير المتطورة 

Std122214 10 
Min28412 4 
Max776414 20 

Average 474113 8 قليلة التطور 

Std18191 5 
Min0150 14 
Max0830 60 

Average 0490 37 الغنية بالمادة العضوية  

Std0480 33 
Min0450 6 
Max44870 18 

Average 23630 11 الغضارية المتشققة 

Std21190 5 

 14 0 31 49 قيمة وحيدة  البركانية

Min30280 6 
Max60820 20 

Average 44580 13 طبقة الصخور  

Std15210 6 
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   (%)التوزع الحبيبي للترب. 3الجدول 
)ميكرون(نصف قطر الحبيبات   المعامل اإلحصائي  تصنيف التربة 

> 300 150-300 90-150 63-90  45-63  <45  
Min 201873 2 3 
Max 62532114 10 17 

Average 3826138 5 10 
  الجافة

Std 10843 2 4 
Min 231674 3 4 
Max 65261912 8 11 

Average 4922116 4 7 غير المتطورة 

Std 14343 2 3 
Min 191052 1 2 
Max 73331518 13 20 

Average 5022106 4 6 قليلة التطور 

Std 12634 3 5 
Min 402085 5 11 
Max 5120138 6 11 

Average 4520117 5 11 
الغنية بالمادة 
  العضوية

Std 8032 1 0 
Min 402094 2 2 
Max 5628129 7 12 

Average 5024116 4 5 الغضارية المتشققة

Std 7322 2 4 

 8 4 8 10 15 56 قيمة وحيدة  البركانية

Min 341852 1 2 
Max 70271510 6 15 

Average 4922106 4 7 طبقة الصخور  

Std 14443 2 5 
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  الخواص الفيزيائية والكيميائية للترب . 4الجدول 
ECE الكربونات الكلية SO4

-- Ca++ Mg++ CEC  OM � 
 pH المعامل اإلحصائي  تصنيف التربة

�s�cm-1 % meq l-1 meq l-1 meq l-1 meq 100g-1 % g ml-1 

Min 6.88 133 4 0 1 0 2 0.20 1.10 
Max 7.84 14110 57 65 55 13 55 1.50 1.53 

Average 7.39 1565 27 12 11 2 17 0.70 1.27 
  الجافة

Std 0.25 3284 17 19 17 3 10 0.31 0.12 
Min 7.43 133 1 0.56 0.66 0.04 12 0.17 1.10 
Max 7.78 833 43 9.13 7.83 0.99 47 2.30 1.29 

Average 7.58 347 23 2.39 2.16 0.66 25 1.36 1.19 
 غير المتطورة

Std 0.16 240 17 3.13 2.54 0.36 12 0.89 0.07 
Min 7.01 128 11 0.08 0.66 0.07 15 0.53 1.03 
Max 7.87 435 57 3.62 3.46 1.12 54 1.63 1.33 

Average 7.51 194 25 0.87 1.22 0.64 34 1.00 1.22 
 قليلة التطور

Std 0.21 74 14 0.92 0.71 0.29 10 0.34 0.08 
Min 6.30 84 1.09 0.57 0.60 0.43 41 1.64 1.18 
Max 7.08 199 1.09 1.21 1.03 0.81 57 2.28 1.28 

Average 6.69 141 1.09 0.89 0.82 0.62 49 1.96 1.23 
الغنية بالمادة 
  العضوية

Std 0.55 82 0.00 0.45 0.30 0.27 12 0.45 0.08 
Min 6.98 119 0 0.18 0.64 0.17 20 0.75 1.13 
Max 7.43 295 23 1.28 1.09 0.67 53 1.73 1.33 

Average 7.21 181 12 0.58 0.88 0.41 37 1.21 1.20 
 الغضارية المتشققة

Std 0.25 78 12 0.50 0.22 0.22 17 0.44 0.09 

 9.55 6280 7.16 قيمة وحيدة  نيةالبركا
 

26.95 
 

29.68 6.27 
 

11.43 
 

0.51 
 

1.59 

Min 7.15 130 0 0.09 0.52 0.47 17 0.37 1.14 
Max 7.87 727 26 5.14 4.81 1.12 55 3.54 1.46 

Average 7.64 332 12 1.53 1.77 0.72 37 1.41 1.28 
  طبقة الصخور

Std 0.28 229 12 2.05 1.74 0.25 18 1.24 0.13 



 19

  المحتوى اإلشعاعي للترب. 5الجدول 
)1-بكرل كغ(النشاط اإلشعاعي   المعامل اإلحصائي  تصنيف التربة  

210Po210Pb238U 226Ra 
Min 15613 17 
Max 11152153 187 

Average 412345 49 
  الجافة

Std 20930 35 
Min 17931 23 
Max 585871 113 

Average 402850 61 غير المتطورة 

Std 151617 34 
Min 91121 15 
Max 452954 79 

Average 282030 39 قليلة التطور 

Std 1268 17 
Min 151913 8 
Max 302961 55 

Average 232437 32 
الغنية بالمادة 
  العضوية

Std 10835 33 
Min 161519 24 
Max 293051 44 

Average 222031 36 
الغضارية 
 المتشققة

Std 6714 9 

 34 17 14 17 قيمة وحيدة  البركانية

Min 131330 18 
Max 313147 50 

Average 202136 35 طبقة الصخور  

Std 777 11 
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 226Ra الطور السائل على معامل توزع pHتأثير . 6الجدول 
إلحصائيالمعامل ا  تصنيف التربة  )1-ل كغ (226Raمعامل توزع   

pH=4pH=5.5 pH=7 
Min164243 167 
Max7846706 988 

Average4341829 450 
  الجافة

Std1371737 181 
Min235207 230 
Max628455 691 

Average385295 391 غير المتطورة 

Std12981 152 
Min288268 293 
Max1086832 957 

Average528438 526 قليلة التطور 

Std201160 170 
Min357327 369 
Max19331773 1707 

Average11451050 1038 
الغنية بالمادة 
  العضوية

Std11141023 946 
Min448395 436 
Max744692 705 

Average532483 522 الغضارية المتشققة 

Std142141 126 
 508 457 539 قيمة وحيدة  البركانية

Min375392 396 
Max840908 924 

Average559520 553 طبقة الصخور  

Std171222 212 
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 U الطور السائل على معامل توزع pHتأثير . 7الجدول 
 المعامل اإلحصائي  تصنيف التربة  )1-ل كغ (Uمعامل توزع 

pH=4pH=5.5 pH=7 
Min280726 246 
Max17222238 1239 

Average7881426 593 
  الجافة

Std381579 238 
Min471780 126 
Max9351595 158 

Average6821149 138 غير المتطورة 

Std194334 13 
Min649834 136 
Max15342394 192 

Average11231659 167 قليلة التطور 

Std230394 15 
الغنية بالمادة 
 290 752 593 قيمة وحيدة  العضوية

Min544865 336 
Max12511544 707 

Average9161189 536 الغضارية المتشققة 

Std291288 155 
 817 1800 1435 قيمة وحيدة  البركانية

Min574673 346 
Max8661130 503 

Average738913 435 طبقة الصخور  

Std108167 57 
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 210Pb الطور السائل على معامل توزع pHتأثير . 8الجدول 
 المعامل اإلحصائي  تصنيف التربة  )1-ل كغ (210Pbمعامل توزع 

pH=4pH=5.5 pH=7 
Min350149 70 
Max4749706 1122 

Average1277310 443 
  الجافة

Std946145 305 
Min520154 82 
Max2834283 99 

Average1293204 91 غير المتطورة 

Std83548 6 
Min979291 66 
Max2360517 97 

Average1495331 90 قليلة التطور 

Std45282 9 
Min65644 
Max150398 

Average107971 
الغنية بالمادة 
  العضوية

Std599

  
- 
  
  38 

Min6521008 89 
Max12171849 97 

Average9681397 92 الغضارية المتشققة 

Std266424 3 
 96 2000 1245 قيمة وحيدة  البركانية

Min635985 81 
Max13372147 97 

Average9621535 92 طبقة الصخور  

Std308503 7 
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 210Po الطور السائل على معامل توزع pHتأثير . 9الجدول 
 المعامل اإلحصائي  ةتصنيف الترب  )1-ل كغ (210Poمعامل توزع 

pH=4pH=5.5 pH=7 
Min101110 125 
Max103175 808 

Average102132 465 
  الجافة

Std114 202 
Min102125 247 
Max109165 765 

Average104137 402 غير المتطورة 

Std213 174 
Min103124 357 
Max117292 1475 

Average107165 643 قليلة التطور 

Std444 333 
Min104137 646 
Max111172 960 

Average108155 803 
الغنية بالمادة 
  العضوية

Std525 222 
Min104104 664 
Max108167 1126 

Average106120 867 الغضارية المتشققة 

Std231 208 
 1089 106 108 قيمة وحيدة  البركانية

Min104103 639 
Max110108 1345 

Average107106 962 طبقة الصخور  

Std22 323 
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 226Raتأثير المحتوى الفلزي للتربة على معامل توزع . 10الجدول 
 غضاريات دولوميت كوارتز كالسيت  المكون

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.08 0.22 0.38 0.11 0.3 0.2 0.01 0.3 0.01 0.05 0.19 0.09 الجافة  

 خطي لغارتمي خطي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.56 0.59 0.57 0.6 0.55 0.51 0.59 0.24 0.25 0.39 0.31 0.34 غير المتطورة 

 خطي خطي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.09 0.07 0.18 0.06 0.07 0.15 - 0.19 0.2 0.23 قليلة التطور 

 درجة ثانية  درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.56 0.44 0.71 0.55 0.46 0.67 - 0.81 0.75 0.9 غضارية متشققة 

 درجة ثانية   لغارتمي أسي نوع االرتباط
R2 0.59 0.6 0.55 0.52 0.35 0.37 - 0.09 0.23 0.15 طبقة الصخور  

وع االرتباطن   خطي  درجة ثانية درجة ثانية 
 

 Uتأثير المحتوى الفلزي للتربة على معامل توزع . 11الجدول 
 غضاريات دولوميت كوارتز كالسيت  المكون

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.29 0.2 0.29 0.46 0.62 0.21 0.06 0.18 0.02 0.05 0.39 0.06 الجافة  

  خطي لغارتمي  خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.89 0.91 0.85 0.36 0.37 0.4 0.87 0.87 0.77 0.35 0.33 0.29 غير المتطورة 

 لغارتمي لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.3 0.02 0.25 0.16 0 0.11 - 0.33 0.25 0.35 قليلة التطور 

 خطي  خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.36 0.54 0.41 0.21 0.38 0.25 - 0.02 0 0.01 ية متشققةغضار 

  خطي  درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.79 0.82 0.75 0.67 0.72 0.64 - 0.67 0.73 0.63 طبقة الصخور  

 خطي  خطي خطي نوع االرتباط
  



 25

 210Pbتأثير المحتوى الفلزي للتربة على معامل توزع . 12الجدول 
 غضاريات دولوميت كوارتز كالسيت  المكون

  يف التربةتصن
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.49 0.41 0.04 0.1 0.23 0.03 0.11 0.03 0 0.15 0.27 0.12 الجافة  

 خطي  لغارتمي  خطي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.71 0.22 0.81 0.44 0.22 0.6 - 0.27 0.68 0.33 0.2 0.45 غير المتطورة 

 درجة ثانية خطي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.01 0.17 0.24 0.08 0.17 0.28 - 0.03 0.44 0.02 قليلة التطور 

 خطي  درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.97 1 0.99 0.89 1 0.94 - 0.26 0.99 0.17 غضارية متشققة 

انيةدرجة ث درجة ثانية نوع االرتباط  خطي  
R2 0.9 0.89 0 0.26 0.28 0.11 - 0.65 0.65 0.93 طبقة الصخور  

 درجة ثانية  خطي لغارتمي نوع االرتباط
  

 210Poتأثير المحتوى الفلزي للتربة على معامل توزع . 13الجدول 
 غضاريات دولوميت كوارتز كالسيت  المكون

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.35 0.42 0.43 0.32 0.41 0.1 0.01 0.08 0.17 0.08 0.22 0.07 الجافة  

 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.67 0.43 0.66 0.43 0.14 0.51 0.14 0.85 0.00 0.18 0.03 0.16 غير المتطورة 

 خطي  درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.04 0.02 0.01 0.46 0.32 0.43 - 0.07 0.07 0.09 قليلة التطور 

 خطي  درجة ثانية خطي نوع االرتباط
R2 0.73 0.23 0.66 0.66 0.22 0.59 - 0.68 0.17 0.65 غضارية متشققة 

 خطي  خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.95 0.95 0.93 0.15 0.25 0.14 - 0.03 0.09 0.03 

  طبقة الصخور
 خطي  خطي خطي نوع االرتباط
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 226Raعلى معامل توزع  pHو للتربة 226Ra وFe وCaتأثير محتوى . 14ل الجدو
  Ca Fe 226Ra pH 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.07 0.24 0.2 0 0.17 0.06 0.79 0.2 0.77 0 0.04 0.01 الجافة  

  خطي لغارتمي لغارتمي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.67 0.6 0.55 0.47 0.38 0.47 0.94 0.9 0.9 0.01 0.03 0.01 غير المتطورة 

 خطي  لغارتمي أسي درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.13 0.13 0.11 0.21 0.23 0.14 0.83 0.74 0.89 0.33 0.28 0.21 قليلة التطور 

 خطي  لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.51 0.39 0.66 0.44 0.52 0.33 0.96 0.88 0.99 0.3 0.45 0.2 غضارية متشققة 

 خطي  لغارتمي درجة ثانية خطي نوع االرتباط
R2 0.98 0.97 0.96 0.53 0.25 0.37 1 0.88 0.94 0.03 0.08 0.08 طبقة الصخور  

 خطي  لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
 

 U معامل توزع على pH للتربة وU وFe وCaمحتوى تأثير . 15الجدول 
  Ca Fe U pH 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.24 0.21 0.19 0 0.21 0.03 0.79 0.96 0.53 0 0.01 0.04 الجافة  

  خطي  لغارتمي  خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.31 0.28 0.26 0.55 0.6 0.59 0.99 0.99 0.95 0 0.02 0.03 غير المتطورة 

االرتباطنوع   خطي  لغارتمي درجة ثانية خطي 
R2 0.21 0.04 0.14 0.42 0.57 0.43 0.9 0.79 0.9 0.07 0.09 0.07 قليلة التطور 

 خطي  لغارتمي درجة ثانية خطي نوع االرتباط
R2 0.04 0 0.02 1 0.98 1 0.97 0.9 0.98 0.44 0.29 0.38 غضارية متشققة 

  خطي  لغارتمي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.65 0.7 0.6 0.88 0.78 0.88 0.99 0.96 0.99 0.84 0.92 0.82 طبقة الصخور  

 درجة ثانية  لغارتمي درجة ثانية  خطي نوع االرتباط
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 210Pbعلى معامل توزع  pH للتربة و210Pb وFe وCaمحتوى تأثير . 16الجدول 
  Ca Fe 210Pb pH 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.16 0.11 0.01 0.2 0.05 0.07 0.59 0.4 0.13 0 0 0.01 الجافة  

  خطي  لغارتمي  لغارتمي خطي نوع االرتباط
R2 0.56 0.05 0.47 0.31 0.07 0.44 0.91 0.16 0.29 0.08 0.01 0.21 غير المتطورة 

 خطي لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.03 0.18 0.48 0.01 0.16 0.35 0.98 0.99 0.39 0 0.4 0 قليلة التطور 

 لغارتمي لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.77 1 0.78 0.01 0.92 0 0.99 0.99 0.89 0.01 0.61 0.03 غضارية متشققة 

 خطي لغارتمي خطي درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.52 0.56 0.06 0.17 0.15 0.39 0.98 0.99 0.12 0.03 0.03 0.2 طبقة الصخور  

 خطي لغارتمي خطي درجة ثانية نوع االرتباط
  

 210Po على معامل توزع pH للتربة و210Po وFe وCaمحتوى تأثير . 17الجدول 
  Ca Fe 210Po  pH 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 

R2 0.34 0.46 0.24 0.14 0 0.2 0.64 0.89 0.35 0.03 0.01 0.03 الجافة  
  خطي لغارتمي  خطي لغارتمي نوع االرتباط

R2 0.4 0.16 0.42 0.18 0.06 0.14 0.96 0.69 0.96 0.09 0.1 0.11 غير المتطورة 
 خطي  لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط

R2 0.07 0.01 0.03 0.05 0 0.01 0.95 0.77 0.93 0.02 0.01 0.01 قليلة التطور 
 خطي  لغارتمي درجة ثانية درجة ثانية نوع االرتباط

R2 0.83 0.28 0.77 0.34 0.51 0.41 0.99 0.62 0.99 0.12 0.39 0.17 غضارية متشققة 
 خطي  لغارتمي خطي خطي نوع االرتباط

R2 0.34 0.46 0.33 0.33 0.22 0.34 0.94 0.99 0.93 0 0 0 
  طبقة الصخور

 خطي لغارتمي خطي انيةدرجة ث نوع االرتباط
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2 وMg+2 وCa+2تأثير . 18الجدول 
4SO−226تربة على معامل توزع  الذائبة في الRa 

  Ca+2 Mg+2 Ca+2+ Mg+2 2
4SO− 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.01 0.02 0 0 0.02 0.04 0.01 0.02 0 0.01 0.04 0.04 الجافة  

 خطي خطي  لغارتمي خطي نوع االرتباط
R2 0.76 0.82 0.82 0.38 0.34 0.38 0.75 0.8 0.8 0.78 0.82 0.78 غير المتطورة 

 خطي خطي درجة ثانية خطي نوع االرتباط
R2 0.14 0.22 0.14 0.19 0.19 0.22 0.03 0.06 0.02 0.09 0.04 0.11 قليلة التطور 

طنوع االرتبا  درجة ثانية  خطي خطي درجة ثانية 
R2 0.5 0.49 0.42 0.27 0.35 0.17 0.95 0.88 0.97 0.13 0.26 0.07 غضارية متشققة 

 درجة ثانية درجة ثانية درجة ثانية لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.64 0.54 0.55 0.07 0.24 0.19 0.71 0.7 0.67 0.24 0.27 0.31 طبقة الصخور  

رجة ثانيةد نوع االرتباط  درجة ثانية درجة ثانية درجة ثانية 
 

2 وMg+2 وCa+2تأثير . 19الجدول 
4SO− على معامل توزع  الذائبة في التربةU 

  Ca+2 Mg+2 Ca+2+ Mg+2 2
4SO− 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.07 0.01 0.05 0.25 0.02 0.04 0.08 0 0.05 0.19 0.07 0.07 الجافة  

  لغارتمي  خطي  لغارتمي خطي نوع االرتباط
R2 0.3 0.31 0.43 0.8 0.79 0.67 0.35 0.38 0.5 0.4 0.41 0.52 غير المتطورة 

 درجة ثانية درجة ثانية درجة ثانية خطي نوع االرتباط
R2 0.01 0.03 0 0.08 0.15 0.12 0.21 0.02 0.2 0.39 0.21 0.4 قليلة التطور 

  لغارتمي خطي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.77 0.9 0.81 0.95 0.9 0.97 0.98 0.99 0.99 0.67 0.64 0.47 غضارية متشققة 

 خطي خطي درجة ثانية  خطي نوع االرتباط
R2 0.02 0.02 0.01 0.1 0.08 0.09 0.52 0.42 0.5 0.12 0.13 0.1 طبقة الصخور  

اطنوع االرتب  خطي خطي خطي درجة ثانية 
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2 وMg+2 وCa+2تأثير . 20الجدول 
4SO− 210على معامل توزع  الذائبة في التربةPb 

  Ca+2 Mg+2 Ca+2+ Mg+2 2
4SO− 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.09 0.14 0.39 0 0.16 0.18 0.08 0.16 0.37 0.08 0.14 0.25 الجافة  

 لغارتمي لغارتمي  خطي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.84 0.29 0.03 0.48 0.17 0.63 0.84 0.29 0.3 0.82 0.16 0 غير المتطورة 

 خطي خطي درجة ثانية  خطي نوع االرتباط
R2 0.24 0.03 0.13 0.18 0.39 0.08 0.14 0.14 0.09 0.01 0.75 0.02 قليلة التطور 

 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.76 0.63 0.4 0.94 1 0.65 0.57 0.3 0.3 0.12 0.85 0.12 غضارية متشققة 

 خطي خطي درجة ثانية  خطي نوع االرتباط
R2 0.07 0.07 0.16 0.78 0.76 0.7 0.05 0.06 0.13 0.04 0.05 0.02 طبقة الصخور  

 طيخ خطي درجة ثانية  خطي نوع االرتباط
  

2 وMg+2 وCa+2تأثير . 21الجدول 
4SO− 210على معامل توزع  الذائبة في التربةPo 

  Ca+2 Mg+2 Ca+2+ Mg+2 2
4SO− 

  تصنيف التربة
pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 

R2 0.14 0.02 0.07 0.09 0.02 0.07 0.14 0.02 0.07 0.12 0.02 0.07 الجافة  
 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط

R2 0.85 0.89 0.83 0.3 0.14 0.24 0.83 0.87 0.8 0.8 0.74 0.82 غير المتطورة 
 خطي خطي درجة ثانية خطي نوع االرتباط

R2 0.4 0.32 0.38 0.12 0.05 0.1 0.26 0.23 0.26 0.13 0.19 0.12 قليلة التطور 
انيةدرجة ث لغارتمي نوع االرتباط  درجة ثانية لغارتمي 

R2 0.01 0.37 0.02 0.41 0.6 0.48 0.09 0.62 0.11 0.52 0.88 0.59 غضارية متشققة 
 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط

R2 0 0.01 0.01 0.87 0.76 0.89 0 0 0 0 0 0 
  طبقة الصخور

 خطي خطي درجة ثانية خطي نوع االرتباط
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سعة التباد. 22الجدول  أثير ال ة ت ة الكاتيوني ة ) CEC(لي ة الكھربائي وى و) ECE(والناقلي ات محت الكربون
 226Raعلى معامل توزع المادة العضوية الكلية و

  CEC ECE المادة العضوية  الكربونات الكلية 
  تصنيف التربة

pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.03 0.25 0.23 0.01 0.03 0.04 0.61 0.24 0.69 0.05 0.25 0.14 الجافة  

  لغارتمي  لغارتمي خطي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.84 0.78 0.76 0.83 0.87 0.9 0.63 0.58 0.54 0.37 0.38 0.38 غير المتطورة 

 خطي  درجة ثانية خطي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.04 0.15 0 0.23 0.16 0.18 0.11 0.11 0.09 0.13 0.02 0.23 قليلة التطور 

 خطي  درجة ثانية  درجة ثانية خطي  االرتباطنوع
R2 0.64 0.65 0.72 0.28 0.4 0.16 0.4 0.29 0.55 0.4 0.4 0.5 غضارية متشققة 

  درجة ثانية خطي لغارتمي  درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.11 0.36 0.25 0.29 0.17 0.2 0.75 0.8 0.76 0.23 0.31 0.26 طبقة الصخور  

  درجة ثانية  درجة ثانية  رجة ثانيةد خطي نوع االرتباط
 

ة . 23الجدول  ة الكاتيوني سعة التبادلي أثير ال ة ) CEC(ت ة الكھربائي ات ) ECE(والناقلي وى الكربون ومحت
 Uعلى معامل توزع الكلية والمادة العضوية 

  CEC ECE المادة العضوية  الكربونات الكلية 
  تصنيف التربة

pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.03 0 0 0.11 0.23 0.1 0.31 0.27 0.22 0.26 0.04 0.13 الجافة  

 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.3 0.3 0.37 0.59 0.57 0.69 0.3 0.3 0.29 0.82 0.85 0.8 غير المتطورة 

  خطي  درجة ثانية لغارتمي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0 0 0.01 0.03 0.02 0.01 0.41 0.37 0.41 0.01 0.01 0.01 قليلة التطور 

  خطي  درجة ثانية خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.24 0.13 0.19 0.92 0.79 0.91 0.01 0 0.02 0.1 0.03 0.06 غضارية متشققة 

 خطي خطي لغارتمي  خطي نوع االرتباط
R2 0.99 0.97 0.98 0.06 0.08 0.04 0.72 0.77 0.68 0.62 0.67 0.64 طبقة الصخور  

 خطي خطي خطي  درجة ثانية نوع االرتباط
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ة . 24الجدول  ة الكاتيوني سعة التبادلي أثير ال ة ) CEC(ت ة الكھربائي ات ) ECE(والناقلي وى الكربون ومحت
 210Pbعلى معامل توزع الكلية والمادة العضوية 

  CEC ECE المادة العضوية  الكربونات الكلية 
  تصنيف التربة

pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.42 0.11 0.06 0.03 0.11 0.21 0.43 0.05 0.06 0.15 0.14 0.01 الجافة  

  لغارتمي  لغارتمي  لغارتمي  لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.78 0.06 0.23 0.9 0.05 0.09 0.81 0.24 0.42 0.54 0 0.11 غير المتطورة 

 خطي درجة ثانية  لغارتمي  أسي نوع االرتباط
R2 0.02 0.07 0.19 0.16 0.4 0.15 0.12 0.25 0.59 0.06 0.2 0.06 تطورقليلة ال 

  خطي درجة ثانية درجة ثانية  خطي نوع االرتباط
R2 0.08 0.74 0.13 0.35 0.01 0.29 0.13 0 0.45 0.22 0.8 0.27 غضارية متشققة 

 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.7 0.73 0.01 0.18 0.2 0.14 0.66 0.69 0.11 0.02 0.01 0.74 طبقة الصخور  

 خطي درجة ثانية خطي خطي نوع االرتباط
  

ة . 25الجدول  ة الكاتيوني سعة التبادلي أثير ال ة ) CEC(ت ة الكھربائي ات ) ECE(والناقلي وى الكربون ومحت
 210Poعلى معامل توزع الكلية والمادة العضوية 

  CEC ECE ة العضويةالماد  الكربونات الكلية 
  تصنيف التربة

pH 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 7 
R2 0.13 0 0.19 0.14 0.06 0.1 0.15 0.3 0.03 0.25 0.33 0.06 الجافة  

 خطي خطي خطي خطي نوع االرتباط
R2 0.6 0.34 0.59 0.91 0.73 0.91 0.41 0.35 0.38 0.46 0.21 0.45 غير المتطورة 

 خطي يةدرجة ثان خطي لغارتمي نوع االرتباط
R2 0.01 0.03 0.04 0.07 0.05 0.06 0.33 0.13 0.22 0.24 0.31 0.24 قليلة التطور 

 خطي درجة ثانية لغارتمي خطي نوع االرتباط
R2 0.96 0.59 0.96 0.44 0.94 0.49 0.89 0.39 0.84 1 0.64 0.99 غضارية متشققة 

 درجة ثانية خطي خطي درجة ثانية نوع االرتباط
R2 0.47 0.6 0.46 0.05 0.07 0.06 0.57 0.69 0.55 0.69 0.65 0.68 

  ورطبقة الصخ
 درجة ثانية درجة ثانية خطي خطي نوع االرتباط
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