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  صستخلم

الصــخر الفســفاتي الخــام والمعــالج وفــي الســماد تعيــين تركيــز العناصــر النــزرة والفلــور فــي  جــرى فــي هــذه الدراســة
المــاء (لنظــام البيئــي المحــيط ا، إضــافة إلــى تعــين تركيــز هــذه العناصــر والفلــور فــي )PG(الفسفوجبســوم الفســفاتي و 

 4.7و 15.6و 0.6أوضحت النتائج أن الفسفوجبسوم السوري يحتوي . الفسفوجبسوم أكوامب) والهواء والتربة والنباتات
، بينمــا كــان تركيــز العناصــر تــاليكــغ مــن النحــاس والزنــك والكــروم والســيلينيوم والنيكــل، علــى الت/مــغ 3.5و 0.14و

 بـينفـي الفسفوجبسـوم  تركيـز الفلـور تـراوحو . كشـفالادميوم والزئبـق أقـل مـن حـد األكثر سمّيًة وهي الرصاص والك
  .األكوامتبعًا لعمر  0.47%و  0.35
ميــاه الجريــان الســطحي أو ميــاه  فــي زيــادة تركيــز العناصــر النــزرة فــيأي تــأثير إلــى أكــوام الفسفوجبســوم  تُــؤدلــم 

يــز فقــد كــان ترك. البحيــرة أو الميــاه الجوفيــة فــي المنطقــة، لكنــه أّدى إلــى زيــادة تركيــز الفلــور فــي العوالــق الهوائيــة
، ويعود ذلك إلى اتجـاه الريـاح الغربيـة والشـمالية الغربيـة الجهة الشرقية لألكوام ضعف الحد المسموح بهالفلور في 

واألمـــر نفســـه كـــان لعينـــات التربـــة المجموعـــة مـــن الجهـــة الشـــرقية، حيـــث بلـــغ المتوســـط . فـــي المنطقـــة المدروســـة
فقــد العناصــر النــزرة فــي العينــات النباتيــة  تركيــزأمــا ). فــي الطبقــة الســطحية(كــغ /مــغ 247الهندســي لتركيــز الفلــور 

كافــة وأعلــى نباتــات الفــي  مرتفعــاً تركيــز الفلــور متوســط كــان و  المــدروس؛والعنصــر  يبــاختالف النــوع النبــات اختلــف
 699ألكــوام الفسفوجبســوم الجهــة الشــرقية مــن الحــد المســموح بــه وبلــغ حــده األقصــى فــي النباتــات التــي تنمــو فــي 

مـن هـذه يمكـن االسـتنتاج . زى ذلـك، بشـكل رئـيس، إلـى انجـراف الفسفوجبسـوم وترّسـب العوالـق الهوائّيـةُيع. كغ/مغ
لـــور فـــي المنطقـــة المحيطـــة بـــاألكوام، ممـــا هـــو زيـــادة تركيـــز الفكـــوام الفسفوجبســـوم أل األساســـي تـــأثيرالأن الدراســـة 

أكــوام الفسفوجبســـوم بطبقــة مـــن التربـــة  لتفــادي هـــذا التـــأثير الســلبي، كتغطيـــةاإلجــراءات المناســـبة اتخـــاذ يســتدعي 
  .متراً  50وزراعتها بالنباتات وٕانشاء سور من األشجار ال يقل عرضه عن 

  
  .الصناعة الفسفاتية، الفسفوجبسوم السوري، العناصر النزرة والفلور، التقييم البيئي :الكلمات المفتاحية
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Trace element and fluoride contents in the materials of the phosphate 
fertilizer industry and in the vicinity ecosystem 

of phosphogypsum piles 
 
M. Al-Oudat, L. Al Attar, K. Shemali, B. Abdul Ghany, S. Kanakri† 
 
Department of Protection and Safety, Atomic Energy Commission of Syria, Damascus, P.O. Box 
6091, Syria 
† Department of Biotechnology, Atomic Energy Commission of Syria, Damascus, P.O. Box 6091, 
Syria 
 
Abstract 

Increasing environmental awareness made this study focus on the determination of trace element 

and fluoride concentrations in the Syrian phosphogypsum (PG) and in the environment vicinity of 

the PG-piles. The data revealed that the Syrian PG contained 0.6, 15.6, 4.7, 0.14 and 3.5 mg kg-1 of 

Cu, Zn, Cr, Se and Ni respectively; whereas the concentrations of the most toxic elements i.e. Pb, 

Cd and Hg were less than the detection limits. Fluoride content in PG was 0.47%.  

The presence of PG piles showed no impact on the runoff, ground and lake waters in the area, but 

increased the concentration of fluoride in the air particulates. Fluoride concentration was double the 

permissible airborne threshold in the eastern sites of PG-piles which could be due to the prevailing 

western and north–western winds in the region studied. Similarly, enhanced concentrations of 

fluoride were recorded for the eastern soil samples with a geomean of 247 mg kg-1 (in the surface 

layer). The content of trace elements in plants was element and plant specific and influenced by the 

elemental concentration in soil, soil texture and pH. The maximal mean of fluoride was found in the 

plants species of the eastern sites (699 mg kg-1) which mainly related to PG-erosion and airborne 

deposition. It may be concluded that the main impact of PG-piles was to increase the concentration 

of fluoride in the surrounding area. A national adapted action should be taken in order to regulate 

PG piles. 

 

Keywords: Phosphate industry, Syrian phosphogypsum, trace elements and fluoride, environmental 

assessment 
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  المقدمة .١
إذ ينتج، بالطريقة الرطبة،  جبسوم من أهم المنتجات الثانوية الناتجة من صناعة السماد الفوسفاتي،الفسفو يعد 
السنوي من  نتاج العالمياإلر دّ قُ  .يكحد من حمض الفسفور د إنتاج طن واطن من الفسفوجبسوم عن ٥نحو 

وسيزداد، في السنوات العشر  )Prud'home, 2006( سنة/طن مليون 150، بنحو 2006، عام الفسفوجبسوم
وٕاذا لم تتوفر الحلول . سنة/طن ألف 720بنحو  يقدر إنتاجه في سورية .)Hilton, 2008 (القادمة، بمعدل الثلث 

هذا  ،2025–2040تخلص من الفسفوجبسوم فإن الكميات المخزنة منه ستتضاعف في السنوات االقتصادية لل
م،  70ويغطي المكب الواحد من الفسفوجبسوم، أحيانًا، عدة كيلومترات مربعة، كما قد يصل ارتفاعه إلى نحو 

  .)Hilton, 2008( ألف دوالر 500إغالق المكب الواحد، في الواليات المتحدة األمريكية، نحو وتبلغ كلفة 

 جرت وتجري دراسات مختلفة بهدف الوقوف على خصائص الفسفوجبسوم وتأثيره في البيئة وٕايجاد الطرائق
 1900نحو  ٢٠٠٦بلغ عدد الدراسات المنشورة باللغة اإلنكليزية حتى عام االقتصادية واآلمنة للتخلص منه، و 

جبسوم المنتج في العالم يخزن في الفسفو سات أن معظم وضح الدراتُ  .)Hilton, 2008(بلدًا  58دراسة شملت نحو 
، أو في المناجم المتروكة، كما يلقى قسم منه في )1الشكل ( أكوام بالقرب من معامل األسمدة الفسفاتية

جبسوم أو من إلقائه في الفسفو ينتج من تكديس قد و ، أو في العراء )Carmichael, 1988( المسطحات المائية
والفلور  النزرة ث الهواء والماء والتربة بالمواد المشعة والعناصرة أهمها تلوّ مشاكل بيئية عدّ  المسطحات المائية
 وهناك عدد محدود من الدراسات التي اهتمت بالتقويم البيئي ألكوام الفسفوجبسوم في سورية .والرادون وغيرها

)Al Attar, 2008; Al Attar, in press.(  

  
  مكب الفسفوجبسوم في حمص: 1الشكل 

http://serversmiso.aecs.sy 
5

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



 6

وقد أّدى ذلك إلى إنتـاج أكثـر مـن ثالثـين ). 2الشكل (ات بداية الثمانينبدأ إنتاج حمض الفسفوريك في سورية منذ 
فـي المنطقـة  1995مليون طن من الفسفوجبسوم، ُيخزن حاليًا في حفرة كبيرة مبّطنـة بطبقـة بالسـتيكية ُأنشـئت عـام 

ُيقّدر حاليًا إنتـاج ). كم شمال دمشق180 (عند بحيرة قطينة بالقرب من مدينة حمص ) 3الشكل (المجاورة للمعمل 
  .ألف طن 720الفسفوجبسوم السنوي بحوالي 

  
  معمل السماد الفسفاتي في حمص: 2الشكل 

  
  الخصائص الفيزيائّية والكيميائّية للفسفوجبسوم السوري .١. ١

الطبيعي، حيث تتراوح  (Gypsum) سوم بخصائص فيزيائية قريبة من الخصائص الفيزيائية للجصجبو يتميز الفسف
 Bulk الحجمية كثافته، أما ٣سم/غ 2.34و 2.17 بين Particle density )كثافة الجسيمات(حقيقية كثافته ال

density  3سم/غ 1.68و 0.87 بينفتتراوح )Al Attar, 2008(.  

ل الحبيبات متوسطة الحجم، شكّ جبسوم من حبيبات متوسطة وصغيرة الحجم، إذ تُ لفسفو ايتكون القسم األعظم من 
جبسوم، أما الحبيبات الناعمة، التي الفسفو من كتلة  %58و 38 ، ما بينمم 0.05و 0.025 التي يتراوح قطرها بين

الماء الحر تبعًا  جبسوم منو ويختلف محتوى الفسف ،من كتلته %38و 10مم، فتشكل ما بين  0.25قطرها أقل من 
الماء الحر في  بَ سِ حُ  ،%18 وبلغت نسبة الماء نحو للوضع المناخي وطول فترة رشح الماء منه بعد تكويمه،

 1ºC/min )Alبمعّدل درجة مئوية  105 درجة حرارة استعمال تقانة التحليل الحراري الوزني حتىجبسوم بو الفسف

Attar, 2008(.  

جبسوم على طبيعة الصخر الفوسفاتي الذي نشأ منه، وعلى عملية التصنيع، فو للفسوقف التركيب الكيميائي تي
 جبسوم أساسًا من كبريتات الكالسيومالفسفو ويتكون . ، والملوثات التي تبقى فيه أثناء التصنيعهوعمر أكوام
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)CaSO4–2H2O(، ويحتوي في مساماته على قليل من حمض ، منه يتكون من الجص %90 وذلك ألن أكثر من
 2.1 منخفض ويتراوح بين (pH) ، لذا فإن رقمه الهيدروجينييكفلور هيدرو وحمض ال يكوحمض الكبريت يكلفسفور ا
  .5.1لألكوام القديمة نحو (pH) وبلغ الرقم الهيدروجيني ،5.5و

  المناخ السائد في منطقة مكب الفسفوجبسوم .٢. ١

تميز بشتاء معتدل ورطب، وصيف مناخ البحر األبيض المتوسط، الذي يمنطقة مكب الفسفوجبسوم يسود في 
 Absolute) شهر كانون الثاني أبرد أشهر السنة، وتحدث فيه الحرارة الدنيا المطلقة دّ عيُ و  .حار وجاف

minimum) مئوية، أما أحر أشهر السنة فهما شهري تموز وآب، وتحدث فيهما  ةدرج -10، التي قد تصل إلى
يتراوح المتوسط اليومي لدرجة  .درجة مئوية 42، والتي تصل إلى (Absolute maximum) الحرارة العليا المطلقة

 ، ويبلغ)في شهر آب(درجة مئوية  25.7و )شهر كانون الثانيفي ( 6.8 ، بين(Mean daily)حرارة الهواء 
  .في حمصدرجة مئوية  16.5و درجة مئوية في القصير، 15.9 نحوالمتوسط السنوي لدرجة الحرارة 

األشهر من حزيران وحتى أيلول عديمة  دّ عتشرين األول وتنتهي في شهر أيار، وتُ  شهر في تبدأ األمطار األولى
 الهطولالسنوي، أما كمية  الهطولمن  %60 نحو الشتوية في الفترة تي تهطلل األمطار الشكّ وتُ  ،األمطار تقريباً 

ويبلغ متوسط الهطول السنوي  هذا. %40فال تزيد عن ) من آذار وحتى نهاية تشرين الثاني(في الربيع والخريف 
  .مم 417 في قطينة نحو

 %83 ، ويصل إلى نحويبلغ متوسط الرطوبة النسبية الشهري أعلى قيمه في شهري كانون األول وكانون الثاني
في  ،، إذ يتراوح)حزيران وتموز وآب(قيم له في أشهر الصيف ليصل إلى أدنى  اً في قطينة، وينخفض تدريجي

  .%73 فيبلغ نحو أما متوسط الرطوبة النسبية في قطينة .%73ـ67 بين، قطينة

في معظم أشهر السنة، وتزداد الرياح، بشكل عام، شدة  والغربية الغربية شماليةبسيادة الرياح ال المنطقة ميزتت
 نحو ، واأليام الهادئة%57 في قطينة، نحو اح الغربية، باتجاهاتها المختلفةالري إذ تشكلوتواترًا في أشهر الصيف 

ويختلف المتوسط اليومي  .فقط %15.7 ، أما الرياح التي تهب في الجهات األخرى فتقدر نسبتها بنحو27%
 10.3إلى  حيث تصل في قطينة، لسرعة الرياح اختالفًا بّينًا على مدار العام، وتبلغ أعلى قيمها في الصيف

 قطينة أعلى سرعة للرياح وصلت إلىولقد سجلت محطة رصد  .على التتالي في شهري تموز وآب ثا/م 11.5و
  ).سا/كم 112 ( ثا/م 31

  خصائص التربة في منطقة الدراسة .٣. ١

ـــى) ACSAD, 1985( تشـــير خريطـــة التـــرب الســـورية ـــة المنتشـــرة فـــي مواقـــع الدراســـة هـــي مـــن النـــوع إل  أن الترب
Inceptisolمـم،  600و 300 بـين ، وتنتشر هذه التربة في مناطق سـورية التـي يتـراوح متوسـط الهطـول السـنوي فيهـا

بلونهـا ) وهـي التربـة الزراعيـة األساسـية فـي سـورية(أشـهر، وتتميـز هـذه التربـة  5وال يقل طول فصل الجفـاف عـن 
، الـذي يسـود فيـه clay البني المحمر، وبقوامها الطيني، حيث تحتوي، في الغالب، على نسبة مرتفعة من الغضـار
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طبًا، وينكمش عند جفافـه، ممـا يـؤدي إلـى تشـقق هـذه التربـة فـي الفتـرة يت، الذي يتمدد عندما يكون ر اونالمونتموري
الجافــة مــن الســنة، وبينــت دراســة التركيــب الميكــانيكي للتربــة أن التربــة الواقعــة إلــى الشــرق مــن المكــب هــي تربــة  

إلـى  ، أمـا التربـة الواقعـة%46سم، نحـو  20-0 سلتية إلى غضارية حيث كانت نسبة الغضار في الطبقة السطحية
  %.23نسبة الغضار في طبقتها السطحية نحو  ، حيث كانتloamالغرب والشمال الغربي فهي تربة لومية 

  استعماالت الفسفوجبسوم .٤. ١

 ,Novikov, 1990 Alcordo( استعماًال اقتصادّيًا للفسفوجبسوم 50ُتشير الدراسات العالمية إلى أن هناك أكثر من 

1993; Al-Oudat, 1998a; Al-Oudat, 1998b;Davister, 1998( ير تـوّفرت اإلمكانيـات التقنّيـة والمعـاي وذلـك إذا
يمكــن (والرغبـة السياســية، وهنــاك توجــه فـي العــالم العتبــار الفسفوجبسـوم مــادة أولّيــة  المقبولـة والجــدوى االقتصــادّية

  :هي اآلتيةفي العالم أهم استعماالت الفسفوجبسوم . وليست نفاية) استعمالها

 النفايات الصلبة (Landfills)في مطامر  .١

 في تعبيد الطرقات .٢

 في صناعة السيراميك .٣

 في صناعة االسمنت .٤

 في البحار والمحيطات (Artificial reef)في إنشاء الجيد الصناعي  .٥

 في الزراعة .٦

  هدف الدراسة .٢
ذات  مالموجودة في الفسفوجبسو  كليدات المشعةوالن النزرةعناصر الوبعض  الفلور عنصرل مرتفعتركيز الال ُيعدّ 

عطي ي والفلور في الفسفوجبسوم وانتقالها إلى الوسط المحيط النزرةعناصر ال ركيزت تحديدإن لذلك ف، أهمية بيئّية
 استصالح األراضي وتحسينستفادة منه في االلألخطار المحتملة للفسفوجبسوم وبالتالي إمكانية  صورة واضحة

   خرىاأل ماالتغيرها من االستعو  وفي صناعة االسمنت خصائص التربة،
)Alcordo, 1993; 1998b; Al-Oudat, 1998a; Arman, 1990; Berish, 1990; 1984b;May, 1984a(.  

والمعالج، والسماد الفسفاتي،  خامال الفسفاتي زالفل(ة الفسفاتيمواد الصناعة محتوى  عيينت إلى الدراسة تهدف
 (Cd)والكادميوم  (Zn)والزنك  (Pb)لرصاص وا (Cu)النحاس  وبخاصة، نزرةالعناصر المن  )والفسفوجبسوم

عناصر التركيز  تعيين إلىأيضًا كما هدفت  .إضافًة إلى الفلور (Se)والسيلينيوم  (Ni)والنيكل  (Hg)والزئبق 
) العوالق الهوائية، الماء، التربة، النباتات(الفسفوجبسوم  أكوامبمكونات النظام البيئي المحيط  فيوالفلور  النزرة

 تقييم من الفسفوجبسوم إلى المنطقة المحيطة، مما ُيمّكن من رهذه العناص انتقال على احتمال وقوفوذلك لل
  .البيئةفي أكوام الفسفوجبسوم تأثير 
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  المواد والطرائق .٣
 جمع وتحضير العينات .١. ٣

 التربة والنبات .١. ١. ٣

ن الرطبـة والجافـة يوذلـك فـي الفتـرت) 2007وَ 2006 (عينـة نبـات خـالل عـامي الدراسـة  139عينة تربـة و ٨٦ ُجمعت
) سـم 20-40(   وتحـت السـطحية) سـم (0-20وُجمعـت عينـات التربـة السـطحية ). علـى التتـاليشهري آذار وآب، (

وكانــت كــل عينــة تربــة مركبــة مــن ثــالث . ســم 5قطــره الــداخلي  (Auger)، باســتعمال جــامع عينــات اً موقعــ 12مــن 
) م 20(ربــة مــن مواقــع قريبــة مــن أكــوام الفسفوجبســوم كمــا ُجمعــت عينــات الت. عينــات، وتــزن نحــو كيلــوغرام واحــد

الهـواء، ثـم خضـعت لعمليـة مجانسـة وُنخلـت بمنخــل ُجففـت عينـات التربـة فــي ). 3الشـكل ) (م 250(وأخـرى بعيـدة 
 .مم 0.5

مــن مواقــع إعتيــان التربــة ذاتهــا، شــملت العينــات أنواعــًا عريضــة  2م 30×30فــي مســاحة  يــةعينــات النباتالُجمعــت 
ُقسِّـمت . ، كما ُجمعت عينات نباتية تنمو طبيعيًا على أكـوام الفسفوجبسـوم(Grass)، إضافًة إلى الحشائش األوراق

بالمـاء المقطـر، بينمـا ُنِظـف الجـزء الثـاني إلزالـة  عـّدةمـرات الجـزء األول ُغسـل . كل عينة في المخبـر إلـى جـزئين
  .مم 0.5ة مئوية، ثم ُطحنت وُنخلت بمنخل درج 60ُجففت العينات بدرجة حرارة قدرها . الجسيمات العالقة

  

  
  )في حمص(مواقع جمع عينات التربة والنبات والعوالق الهوائية حول أكوام الفسفوجبسوم : 3الشكل 

  
 الفسفوجبسوم والسماد والمواد الخام .٢. ١. ٣

لوية وعمرها نحو عام واحد، عينة فسفوجبسوم، مركبة، من ثالث طبقات مختلفة العمر، الع 12ُجمعت 
وُجِمعت ثالث . عاماً  12و 7أعوام، والسفلية التي تراوح عمرها بين  وستة ةثالثوالمتوسطة يتراوح عمرها بين 
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) خضع لإلغناءالذي (وثالث عينات من الصخر الفسفاتي المعالج ) مادة خام(عينات من الصخر الفسفاتي 
ُجففت العينات في الهواء . كل عينة نحو كيلوغراموزن وكانت  ،اتيفسفالسماد من الإضافًة إلى ثالث عينات 

 .مم 0.5الطلق وُطحنت، ثم خضعت للمجانسة وُنخلت بمنخل 

 الهوائية) المعلقات(الجسيمات .٣. ١. ٣

حيـث تصـل الريـاح إلـى سـرعتها القصـوى خـالل هـذه ) 2006 & 2007(المعلقـات الهوائيـة فـي آب  ُجِمَعـت عينـات
علـى منطقـة شـرقي أكـوام  االهتمـامتركَّـز . )ARB, 1977(سـا /كـم 100يمكـن أن تزيـد عـن  الفتـرة مـن السـنة والتـي

ُجمعـت  ).1الشـكل ( ''A''ُرمـّزت مواقـع اإلعتيـان بـالرمز . الريـاح غربيـة وشـمالية غربيـة اتجـاهالفسفوجبسوم لكون 
 Grasby)نمـوذج  (HVAS)هوائيـة ذات سـعة كبيـرة  عينـات أجهـزة جمـعثالثـون عينـة معلقـات هوائيـة باسـتعمال 

General Metal Works, USA)  مزودة بفالتر من األلياف الزجاجية(EPM 2000 Whatman)  سـم،  (25×20)قياس
ساعة مع جمع مكرر لكـل عينـة وذلـك بتشـغيل  24عملية الجمع لمدة  استمرت. دقيقة/3م 0.57-1.7وكانت سرعة التدفق 

 .بالطريقة الوزنية (TSP)جسيمات الكّلية المعّلقة ُعّينت ال. جهازين في الوقت نفسه في كل موقع

 المياه .٤. ١. ٣

ُجمعت عينات المياه من قنوات رشح الفسفوجبسوم وبركة تجميع مياه الرشح، كما ُجمعـت ميـاه الجريـان السـطحي 
والمياه الجوفية إضافًة لعينات من بحيرة قطينة، وذلك فـي أوعيـة مـن البـولي بـروبيلين سـعة ) تجمع مياه األمطار(

، باسـتعمال حمـض (PH=2)وُضـبطت درجـة الحموضـة  الميـاه السـتة عشـرعينـات ُرشـّحت . ليتـر 20الواحد منها 
 .، إلجراء التحاليلنتريكال

 طرائق التحليل .٢. ٣

 البولوروغراف .١. ٢. ٣

مــربط قطــرة  طةابوســ) DPASV(ُعــّين تركيــز الرصــاص والكــادميوم بتقانــة النــزع المصــعدي التفاضــلي الفــولتمتري 
 ,Metrohm( بولــوروغراف ، وذلــك باســتعمال جهــاز)1988( Khandekarوفقــًا لطريقــة ) HMDE(الزئبــق المعلقــة 

Switzerland( . ـــول مـــوقي ـــول حمـــض النتريـــك الممـــدد ) pH=4(اســـُتعمل محل ـــا ومحل مؤلـــف مـــن خـــالت األموني
)CH3COONH4/HNO3 (غ مــن العينــة الصــلبة  0.5وجــرى تهضــيم . كإلكتروليــت عنــد تعيــين الكــادميوم) غ 1أو 

ثـــم ُحـــّل . خمســـة ســـاعات، وذلـــك بعـــد إضـــافة حمـــض النتريـــك المرّكـــز مئويـــة لمـــدةدرجـــة  90عنـــد الدرجـــة ) نبـــات
. الجفـاف بحتـى قـر ، وجرى التبخيـر )%70(فوق الكلور مل حمض  5و) %65(مل حمض النتريك  10الراسب بـ

مـرة  التبخيـرجـرى و ة، مـن بقايـا حمـض فـوق الكلـور فـي العينـ للـتخلص المركـز النتريـكمـل حمـض  20ثم ُأضيف 
مــل بحمــض  50ُمــّدد حجــم الُرشــاحة إلــى ، وبعــدها )%25(ُحــل الراســب باســتعمال حمــص النتريــك الممــدد . ثانيــة

ــم كــل فلتــر إلــى قــد فأمــا بالنســبة للعوالــق الهوائيــة . النتريــك الممــدد  تركيــزأحــدهما فــي  عــّينقســمين متســاويين، ُقسِّ
فـي وسـٍط حمضـي، العوالـق  ثـم استخلصـت ،وزنيـا العوالـق عيـينتجـرى . ورلـتركيـز الفاآلخر في و  نزرةعناصر الال

http://serversmiso.aecs.sy 
10

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



 11

التحاليـل باسـتعمال جـودة ضـبط  جـرى .ذكورة أعـالهالطريقة المـمت بضّ وهُ  ،األمواج فوق الصوتية حمام تعمالباس
Soil-7 وSL-1 وSL-2 وhay V-10 ،من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتي جرى الحصول عليهاا. 

 الذريمتصاص مطيافية اال .٢. ٢. ٣

). Jena-AG, Vario 6, Analytik Jena(ُعـّين تركيـز النحـاس الكـروم والزنـك بوسـاطة تقانـة االمتصـاص الـذري 
باسـتعمال مـزيج مـن حمـض النتريـك  الفسفات علـى ثـالث مراحـلعينات التربة والفسفوجبسوم و تهضيم  جرىحيث 

عمل مــــــزيج مــــــن حمــــــض ينمــــــا اســــــتُ ، ب)%70(وحمــــــض فــــــوق الكلــــــور ) %40( الهيــــــدروفلوريكوحمــــــض ) 65%(
 انــــتكو . عينــــات النبــــات تهضــــيمل) %33(والمــــاء األكســــجيني ) %65(وحمــــض النتريــــك ) %37( يككلور الهيــــدرو 
لضــبط المســتعملة مرجعيــة العينــات هــي ال) لذريــةالوكالــة الدوليــة للطاقــة ا( hay V-10و BCR-144و Soil-7عينــات 

 .جودة القياسات

 التحليل بالتنشيط النتروني .٣. ٢. ٣

حيـــث ُشـــعّعت . لتعيــين تركيـــز الســـيلينيوم والنيكــل واألرســـينك والزئبــق) INAA(التحليـــل بالتنشــيط النترونـــي  عملتُ اســ
بـآٍن واحـد  )NIST-2711, IAEA Soil-7, NIST-1547, NIST-1515(المرجعيـة  إضـافة إلـى العينـات كافـة العينـات

). MNSRمفاعــل  باســتعمال(ثــا /2ســمفــي  1012ســاعات فــي تــدفق نترونــي حــراري يعــادل  10و 5لمــّدة تراوحــت بــين 
مســـاوية  FWHM، %40الكفـــاءة النســـبية ذي ( HPGe قيســـت أشـــعة غامـــا الناتجـــة، بعـــد التبريـــد، باســـتعمال كاشـــف

1.85 keV  1.33عند الطاقـة MeV.( برنـامج غامـا  وسـاطةبالطاقـة قمـم مسـاحة قُـّدرت  كمـاW . ثـم ُطّبقـت الطريقـة
 .في العيناتالنسبية لحساب تركيز العناصر 

 تعيين الفلور .٤. ٢. ٣

فــي بيشــر تفلــون، ) %65(مــل حمــض النتريــك  1بوســاطة ) غ للنبــات 0.15و(مــادة صــلبة /غــرام تربــة 0.1تهضــيم جــرى 
. درجـة مئويـة لمـدة سـاعتين 120، وُسخن للدرجة )Germany, PARR(في عبوة معدنية محكمة اإلغالق البيشر ضع و و 

 1.5وُأضـيف . M 10كسـيد البوتاسـيوم هيدرو  باسـتعمال محلـول 5.5إلـى الدرجـة ثم ُعدلت درجة الحموضـة، بعـد التبريـد، 
لتعديل األيونات األخرى الموجـودة فـي المحلـول، وُنقـل  M 0.8بتركيز ) C6H5Na3O7.2H2O(مل من سيترات الصوديوم 

فالتـر، فقـد ُقّسـم كـل فلتـر أمـا فـي حالـة ال. الحجم بالماء ثنائي التقطير أكململ، حيث  25المزيج إلى بالون معايرة سعة 
  .نفس طريقة تهضيم العينات الصلبةومن ثم ُهّضمت ب 2سم 1×1إلى أجزاء عديدة بمساحة 

، وااللكتـرود F-500الكترود الفلور ( 720A-ORIONتركيز الفلور باستعمال الكترود الفلور االنتقائي،  دئذٌعين بع
مــن ( IPE=883و ISE-985 هــي لضــبط جــودة التحليــل المســتعملة كانــت العينــات المرجعيــة). R-503/Pالمرجعــي 

 .ةعينات محليإلى إضافة ) هولندا
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 النتائج والمناقشة .٤

 في الفسفوجبسومالعناصر النزرة والفلور  تركيز .١. ٤

تركيـز النحـاس والرصـاص والزنـك والكـادميوم والكـروم والزئبـق والسـيلينيوم والنيكـل إضـافة  متوسـط 1الجـدول  بينيُ 
تركيــز العناصــر النــزرة مــع ة فــي الواضــح الزيــادة الجــدول ويتضــح مــن هــذا، ت الفسفوجبســومإلــى الفلــور فــي عينــا

ومعـروف أن  ؛أقـل مـن حـد الكشـف التـي كـان تركيزهـالرصـاص والكـادميوم والزئبـق ا باسـتثناءعمر األكوام،  ةيادز 
 .)1980( يكيةة وفقًا لوكالة حماية البيئة األمر ميسُ من أكثر العناصر النزرة  ةالثالثعناصر هذه ال

إلـــى عمليـــة غســـل جزيئـــات بزيـــادة عمـــر أكـــوام الفسفوجبســـوم تركيـــز العناصـــر المدروســـة  ةيـــادز  عـــزىتُ ُيمكـــن أن 
وهـــذا يتفـــق مـــع  .)Rutherford, 1995(إلـــى الطبقـــات الســـفلية بفعـــل األمطـــار وانتقالهـــا الفسفوجبســـوم الناعمـــة 

 كليــــدات المشــــعة فــــي خالصــــات غســــل الفسفوجبســــومع العناصــــر النــــزرة والنُأجريــــت لتحديــــد تــــوزّ  الدراســــات التــــي
)Moisset, 1980; Arocena, 1995; Rutherford, 1996; 2004; Al-Masri, 2002; Santos, 2006(  التـي بّينـت و

أن  )Al-Masri )2004فمــثًال وجــد . حبيبــات الفسفوجبســوم الناعمــةكــان فــي النــزرة أن التركيــز األعلــى للعناصــر 
يبـــــات فـــــي حب) تـــــاليكـــــغ، علـــــى الت/مـــــغ 60.7و 1.13و 117(األعلـــــى كـــــان وم والزنـــــك النحـــــاس والكـــــادميتركيـــــز 

النحــاس والكــادميوم  تركيــزميكرومتــر، وانخفــض  58و 45 بــين التــي تــراوح حجمهــا، الفسفوجبســوم الســوري الناعمــة
 250-150إلــــى الفسفوجبســــوم حبيبــــات ، عنــــدما ازداد حجــــم علــــى التتــــاليكــــغ، /مــــغ 7.7وَ  0.34وَ  31إلــــى  والزنــــك

ي فسفوجبســوم فلوريــدا حيــث فــ) 1996( Rutherfordو )Arocena )1995نفســه كــان فــي دراســة  األمــر. ميكرومتــر
منـه فـي ) ميكرومتـر 20>(كان تركيز العناصر النزرة والفلور أكبر بمرتبة واحـدة علـى األقـل فـي األجـزاء الناعمـة 

   .)ميكرومتر 53<(األجزاء الخشنة 

أن الفسفوجبســوم الســوري يحتــوي، بشــكل عــام، علــى التركيــز األقــل مــن العناصــر  )2الجــدول ( بّينــت هــذه الدراســة
أن الفسفوجبسـوم ال إلـى ) May and Sweeney )1984aوتشير دراسات . في العالمالنزرة مقارنًة مع الفسفوجبسوم 

) Ag, Se, Hg, Pb, Cr, Cd, Ba, As(النـزرة ُيصـنف ضـمن المخلفـات السـامة مـن حيـث احتوائـه علـى العناصـر 
 ,Federal Register(ذلك أن تركيز هذه العناصر أقل من الحد المسموح به حسب وكالة حمايـة البيئـة األمريكيـة 

1980(.   

فـي الـواردة تلـك و  التـي حصـلنا عليهـاتركيـز العناصـر النـزرة فـي الفسفوجبسـوم السـوري  أن اختالف بالذكرويجدر 
ذلـك أن ). اخـتالف مـنجم الفسـفات(اخـتالف مصـدر فلـز الفسـفات إلـى ُيمكن أن ُيعـزى  )Al-Masri )2004دراسة 

مـــنجم فـــي العناصـــر النـــزرة تركيـــز  دّ عـــويُ ، سفـــيمنجمـــي الشـــرقية وخنيهمـــا الســـوري  صـــخر الفســـفاتيأهـــم منـــاجم ال
  .هو منجم الشرقية المنجم المستثمر حالياً هذا وأن  ،)Abbas, 1996( أقل منه في منجم خنيفيس الشرقية

ضــــمن مســــام الفلــــور يوجــــد  حيــــثمــــن وجهــــة نظــــر بيئيــــة، حتــــوى الفلــــور فــــي الفسفوجبســــوم هامــــًا م عيــــينُيعــــّد ت
وبشـــكل مشـــابه . )Rutherford, 1994; Tayibi, 2009( حمـــض هيـــدروفلوريكالفسفوجبســـوم علـــى شـــكل بقايـــا 
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 6377وَ  5291وَ  3515تركيـزه  متوسـطبلـغ  إذتركيز الفلور بزيادة عمر أكـوام الفسفوجبسـوم، ازداد  ،للعناصر النزرة
على أعوام،  7 األقدم منفي الفسفوجبسوم أعوام و  6−3 بعمرفي الفسفوجبسوم وَ  حديثلفسفوجبسوم الكغ في ا/مغ
الفلـور فـي خالصـات أن تركيـز  وجـدالـذي ) 1995( Rutherford نتـائج دراسـةمع  تفقوهذا ي. )1الجدول (تالي الت

مــن  اً بعــد ثالثــين يومــ %47 لزيــادة فــي تركيــز الفلــور إلــىبزيــادة االســتخالص ووصــلت ا زدادا غســل الفسفوجبســوم
) Tayibi )2009 يختلف تركيـز الفلـور فـي الفسفوجبسـوم تبعـًا لمصـدر الصـخور الفسـفاتية، فقـد بـّين. ستخالصاال
. يتونسـالو  يفسفوجبسـوم الجزائـر الفـي  %1.2ويصل إلى  %0.15يبلغ الفسفوجبسوم المغربي في  رتركيز الفلو أن 

 %.0.47تركيز الفلور في الفسفوجبسوم السوري متوسط  هذا ويبلغ

 العناصر النزرة والفلور في مواد الصناعة الفسفاتية تركيز .٢. ٤

تركيـز العناصــر النــزرة المدروســة والفلـور فــي الفلــز الفســفاتي الخـام والمعــالج وفــي الســماد  متوســط 3ُيبـين الجــدول 
تركيـز العناصـر النـزرة  ويتضـح مـن هـذا الجـدول أن. مالفسفوجبسـو و ) TSP )Treble Super Phosphateالفسـفاتي 
والنيكل والفلور بمرتبـة واحـدة فـي  زنكفمثًال ازداد تركيز النحاس وال. في فلز الفسفات المعالج كان األعلى والفلور

 إلــى 2.8َومــن  368إلــى  15.6َومــن  9.2إلــى  0.6مــن (تركيزهــا فــي الفلــز الفســفاتي الخــام ب مقارنــةً الفلــز المعــالج 
 تركيـزمـن زيـد عمليـة اإلغنـاء التـي تإلـى  ه الزيـادةعـود هـذوت. )تـاليكغ، على الت/مغ 23294إلى  3300َومن  18.1

ـــز، عنصـــر  ـــاليالفســـفور فـــي الفل ـــادة تركيـــز الشـــوائب الكيميائيـــة واإلشـــعاعية وبالت  وقـــد). Rutherford, 1994( زي
ـــ تركيــز النكليــدات  تعيــين جــرىعنــدما ) in press( هــائوزمال Al-Attarلوحظــت النتيجــة ذاتهــا فــي عمــل ســابق لل

  .الُمشّعة في الفسفوجبسوم السوري

س فـــي ســـورية خنيفـــيجم امنـــلالنحـــاس والنيكـــل فـــي الصـــخور الفســـفاتية الرســـوبية  تركيـــز أنّ ) Abbas )1996وجـــد 
 17.0وَ  8.0(جم الشـــرقية امنـــلأعلـــى مـــن تركيزهـــا فـــي الصـــخور الفســـفاتية ) كـــغ، علـــى التتـــالي/مـــغ 23.4وَ  16.6(

تركيـــز النحـــاس والنيكـــل فـــي الفلـــز المعـــالج  إذ كـــانذلـــك هـــذه الدراســـة  نتـــائج توقـــد أّكـــد). كـــغ، علـــى التتـــالي/مـــغ
انعكــس التركيــز المــنخفض للعناصــر النــزرة فــي وقــد  ؛تــاليكــغ، علــى الت/مــغ 18.1وَ  9.2 المســتخرج مــن الشــرقية

أيضــًا أن  3ُيبــين الجــدول  .فــي الفسفوجبســوم هــافــي انخفــاض تركيز ) مــن مــنجم الشــرقية(الصــخر الفســفاتي الخــام 
% Abbas, 2−3الـذي وجـده ، ويقـع ضـمن المجـال %2.3ل إلـى صـو تركيز الفلـور فـي الصـخر الفسـفاتي المعـالج 

% 2.3−1.3 عـالميال المـدى مـن قريـبهـو ّ ، و %1.2 نحـو) TSP(تركيز الفلـور فـي السـماد الفسـفاتي  بلغ). 1996(
)Mortvedt, 2001.(   

انتقــال العناصــر النــزرة مــن الفلــز الفســفاتي المعــالج إلــى الفسفوجبســوم، أثنــاء تصــنيع حمــص الفســفوريك ُيعّبــر عــن 
، والـذي ُيعـّرف بأنـه النسـبة المئوّيـة (Element transfer factor, ETF)بالطريقـة الرطبـة، بمعامـل انتقـال العنصـر 

ُوجــد أن . تركيــزه فــي الفلــز الفســفاتي المعــالجإلــى  ،كــغ وزن جــاف/رُا بـــ مــغقــدّ لتركيــز العنصــر فــي الفسفوجبســوم، مُ 
النيكــل والفلــور، للنحــاس والزنــك والكــروم والســيلينيوم و  %20.1، وَ 19.3، 58.3، 2.3، 4.2، 6.5تســاوي  ETFقيمــة 

 إلــى الســماد الفســفاتي النــاتج تنتقــلالعناصــر النــزرة المدروســة  نســبة منخفضــة مــنأن  وهــذا يعنــي .تــاليعلــى الت
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التــي مختلفــة عــن تلــك هــذه الدراســة  فــي انتقــال عنصــري النحــاس والزنــك تمعــامالقــيم  كانــت. نيومباســتثناء الســيلي
 Al-Masriيعـزى هـذا االخـتالف إلـى أن و . )كـغ/مـغ 8(والزنـك ) كغ/مغ 30(للنحاس ، )Al-Masri )2004 وجدها
فــي  همــاكيز تر علــى  اعتمــدوإانمــا و فــي الفلــز الفســفاتي،  ينر العنصــ هــذين لــم يجــروا تحلــيُال لتركيــز )2004( وزمــالؤه
الخــتالف  تبعــاً ال بــد مــن اإلشــارة أن تركيــز العناصــر النــزرة فــي الفلــز الفســفاتي يختلــف و  ).Abbas )1996 دراســة
  ).Abbas, 1996(المنجم الواحد  فيطبقات الصخرية وال المنجم

تركيزهــا فــي بمقارنــة نســبيُا  اتية الســورية مــنخفضن هــذه الدراســة أن تركيــز العناصــر النــزرة فــي الصــخور الفســفبــيّ تُ 
 ,Van Kauwenbergh, 1997; Ogunleye, 2002; Pérez-López( )4الجـدول (العـالم  فـيالصـخور الفسـفاتية 

2007; Javied, 2009.( 

  المنطقة المجاورة النظام المائي في فيتأثير أكوام الفسفوجبسوم  .٣. ٤

ُعـّين تركيـز العناصـر لـذا . م من أولى االهتمامات البيئّيةالمنطقة المجاورة ألكوام الفسفوجبسو في مياه الُيعّد تلّوث 
أن تركيـز العناصـر النـزرة فـي ميـاه قنـوات رشـح  أوضحت النتـائج .)5الجدول (النزرة المدروسة في العينات المائية 
 ,Chen(لميـاه الـري، والمسـتويات العالميـة  المسـموح بهـامن الحـدود السـورية  علىالفسفوجبسوم وبركة التجميع كان أ

تركيـــز  ُيعـــزى يمكـــن أنو  .ألي غـــرٍض كـــان نصـــح بعـــدم اســـتعمال هـــذه الميـــاهيُ  لـــذلك. ، باســـتثناء الرصـــاص)1995
دراســـات  إذ بينـــت ،أكـــوام الفسفوجبســـوم غســـل عمليـــات يًا فـــي ميـــاه قنـــوات الرشـــح إلـــىنســـب رتفـــعالعناصـــر النـــزرة الم

Santos )2006 (وPérez-López )2007 (يمكـن صـر النـزرة الموجـودة فـي الفسفوجبسـوم مـن العنا ملحوظة أن نسبة
  .تنتقل إلى مياه الرشح أن

بقيت دون المعـايير و كان متقاربًا في عامي الدراسة لعناصر النزرة المدروسة في مياه الجريان السطحي اتركيز أن لوحظ 
  .الفسفوجبسوم ، بالرغم من اختالف الهطول المطري واختالف انجرافالسورية لمياه الري

، ممــا ُيؤّكــد عــدم رشــح هــذه كشــفالأقــل مــن حــد فــي عينــات الميــاه الجوفيــة تركيــز العناصــر النــزرة المدروســة كــان 
قطينـة بحيـرة مـن علـى الـرغم مـن وجـود أكـوام الفسفوجبسـوم بـالقرب و . العناصر مـن الفسفوجبسـوم إلـى الميـاه الجوفيـة

وكـان الكـروم أقـل (من المعايير السورية لميـاه الـري  ، بشكٍل عام، أقلبحيرةالفي مياه  كان تركيز العناصر النزرةفقد 
فــي زيــادة تركيــز العناصــر النــزرة فــي ميــاه  ؤثرتــ لــمممــا يعنــي أن أكــوام الفسفوجبســوم . )ل/مــغ 0.1مــن حــد الكشــف 

 .الرشح أو مياه بحيرة قطّينة أو المياه الجوفية في المنطقة

  العوالق الهوائّيةالعناصر النزرة والفلور في  تركيز .٤. ٤

فـــي عينـــات إضـــافًة للفلـــور ) Cu، وZn، وPb، وCd، وCrوهـــي الــــ(رى تعيـــين تركيـــز العناصـــر النـــزرة المدروســـة جـــ
 85 نحـو (TSP)للعوالـق الهوائيـة الكليـة  (Geometric Mean)المتوسـط الهندسـي  بلـغ). 6الجـدول (العوالـق الهوائيـة 

، )WHO, 2000() ٣م/ميكروغـرام 120(العالميـة  تبعـًا لمنظمـة الصـحة ، وهو أقل من الحد المسموح به٣م/ميكروغرام
  .وُيعزى هذا التركيز المنخفض إلى تشّكل طبقة صلبة على سطح أكوام الفسفوجبسوم
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 إلـىُيعّد الرصاص ذو أهمية بالغة، حيث يمكن أن يدخل جسم اإلنسان عن طريق الجهاز التنفسي أو الهضمي، 
وعلـى الـرغم مـن  .)Seiler, 1988(إلـى حـٍد كبيـر العظام ويترّكز في نتشر في الخاليا النسيجية الدورة الدموية ثم ي

 )3م/نـانوغرام 5.7(الشرقية ألكوام الفسفوجبسوم  ةالجه التي ُجمعت من عوالقالفي  أعلىأن تركيز الرصاص كان 
  .)WHO, 2000( )3م/ميكروغرام 0.5( المسموح به إال أنه بقي أقل من الحد مقارنة بتركيزه في الجهات األخرى،

كلــوي وفــرط ضــغط الــدم  إلــى قصــورالتعــّرض المباشــر وغيــر المباشــر للعوالــق الُمحّملــة بالكــادميوم  ؤدييمكــن أن يــ
 5المســـموح بـــه فـــي الهـــواء بــــ تركيـــزمنظمـــة الصـــحة العالميـــة ال حـــددت، لـــذلك )Seiler, 1988( عظمّيـــة تشـــوهاتو 

 بمرتبــة واحــدةأقــل  يــة، فــي هــذه الدراســة،والــق الهوائالعوقــد كــان متوســط تركيــز الكــادميوم فــي  .)2000( 3م/نــانوغرام
  .من الحد المسموح )3م/غرامنانو  0.5(

 1.9بلـغ و الجهة الشـرقية ألكـوام الفسفوجبسـوم، األعلى في  كان في العوالق الهوائية لفلوراتركيز  بّينت الدراسة أن
 بلـــغكمـــا  ؛)Seiler, 1988; WHO, 2000() 3م/ميكروغـــرام 1(ضـــعف الحـــد المســـموح بـــه وهـــو  ٣م/ميكروغـــرام

بــالقرب مــن بركــة تجميــع ميــاه ( A15◌َ و A14المــوقعين فــي العوالــق الهوائيــة فــي  لفلــوراتركيــز لالمتوســط الهندســي 
يعـــود ذلـــك النجـــراف حبيبـــات الفسفوجبســـوم يمكـــن أن . ٣م/ميكروغـــرام 1.3نحـــو ) 6والجـــدول  1الشـــكل ) (الفلتـــرة

سـرعتها  تتراوحلية في المنطقة المدروسة، والتي رياح الغربية والغربية الشماالناعمة جّدًا، والغنية بالفلور، بفعل ال
فـي زيـادة  واضـح تأثيرذات أكوام الفسفوجبسوم مما يعني أن  ؛)ARB, 1977( ثا في فصل الصيف/م 11.5-10.3

والماشــية  هشاشــة العظــام وتفّلــور الجهــاز العظمــي لإلنســان تركيــز الفلــور فــي هــواء المنطقــة، وقــد يــنعكس هــذا فــي
)Seiler, 1988; WHO, 2000(. 

 العناصر النزرة والفلور في تربة المنطقة المجاورة ألكوام الفسفوجبسوم تركيز .٥. ٤

باسـتعمال أكوام الفسفوجبسـوم بـ المحيطـة مـن المنـاطق التـي جمعـتالعناصـر النـزرة فـي عينـات التربـة  تركيز ُعّين
بعـد و  عالقـة بـين التركيـزبعد أن تبين عـدم وجـود وفقًا للجهة وعمق التربة،  (Geometric Mean)الهندسي  وسطمتال

تركيــز العناصــر النــزرة المدروســة  قــاربوبّينــت النتــائج، بشــكٍل عــام، ت). 7الجــدول ( العينــات عــن أكــوام الفسفوجبســوم
 كـان اُ واضـح اً تالفـاخ إال أن، )سـم ٤٠−٢٠(في الطبقة تحت السطحية  ركيزهامع ت )سم 20−0(في الطبقة السطحية 

  .تحت السطحية ةفي تركيز الفلور في الطبقة السطحية مقارنُة مع تركيزه في الطبق

أقــل مــن الحــدود الســورية  وهــوكــغ لكــال عمقــي التربــة، /مــغ ٥٦و 44الهندســي لتركيــز النحــاس بــين  وســطمتتــراوح ال
تركيـزه  كـانالـذي  ،للرصـاصلنسـبة با األمـر نفسـهو ). ISSS, 2002( )كـغ/مـغ 100(ة يـالزراع للتـرب الموصـى بهـا

 Merian, 1991(كــغ /مــغ 30−15المجــال الطبيعــي التربــة ضــمن عينــات فــي  كــغ فــي الطبقــة الســطحية/مــغ 13.2
;Kabata-Pendias, 2001.(  

كـغ /مـغ 135.7 وسـطه الهندسـيمتالسـطحية وتحـت السـطحية مهمـًال، وبلـغ فـي الطبقـة اختالف تركيز الزنـك  كان
  ).Merian, 1991(كغ /مغ 300−10قع ضمن المجال الطبيعي هذا ي، و طحيةالتربة الس ةفي طبق
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بغـض ) كـغ/مغ 0.25(أن تركيز الكادميوم في عينات التربة كان أقل من حد الكشف ) 7 الجدول(أظهرت النتائج 
عيــة لتــرب الزرافــي امجــال تركيــز الكــادميوم  أنبــعلمــًا  العينــات عــن أكــوام الفسفوجبســوم،عــد بُ النظــر عــن العمــق و 

؛ ممـــا يعنـــي أن الفسفوجبســـوم ال ُيـــؤثر فـــي زيـــادة تركيـــز )Merian, 1991(كـــغ /مـــغ 0.5−0.01 هـــو غيـــر الملوثـــة
  .الكادميوم في تربة المنطقة

كـغ، /مـغ 215.9نحـو الهندسـي لتركيـز الكـروم فـي طبقـات التربـة السـطحية حـول أكـوام الفسفوجبسـوم  وسطمتال بلغ
وبمـا أن تركيـز  ).كـغ/مـغ 100(الحـدود السـورية الموصـى بهـا للتـرب الزراعيـة ن مـ وأعلـىمرتفعـًا هذا تركيـزًا وُيعّد 

 التربـة يمكـن أن ُيعـزىفـإن تركيـزه المرتفـع فـي ) كـغ/مـغ ٤.٧بلـغ متوسـطه (الكروم كان منخفضًا في الفسفوجبسـوم 
 Al-Oudatكــر ذُ  وقــد ).Kabata-Pendias, 2001; Laveuf, 2009(إلــى المنشــأ البركــاني لتربــة المنطقــة المدروســة 

 وي على مستويات مرتفعة من الكروم، حيث وصل تركيز الكروم إلـىتحتأن التربة السورية، بشكٍل عام، ) 2001(
ُيعــد تركيــز الكــروم فــي التــرب الســورية مرتفعــًا بالمقارنــة لتركيــزه فــي تــرب كمــا . Aridisolتربــة كــغ فــي /مــغ 170

على الـرغم و . )Kabata-Pendias, 2001(  ) كغ/مغ 65(العالمية والترب ) كغ/مغ 54(الواليات المتحدة األمريكية 
ُيعــد الكــروم الثالثــي عنصــرًا ، حيــث أن ســميته تعتمــد علــى رقــم أكســدته مــن التركيــز المرتفــع للكــروم فــي التربــة إال

تربـة  إن). Seiler, 1988(سـرطنًا يسـاعد فـي عمليـات اإلسـتقالب، فـي حـين ُيّعـد الكـروم السداسـي مُ امـًا، هغـذائيًا 
 xerosol لتربــة، مشــابهة inceptisol (Calcixerallic vertic xerochrepts)مــن النــوع مدروســة هــي منطقــة الال
)ACSAD, 1985( غضـارنسـبة مرتفعـة مـن ال، وتحتـوي علـى )كـان محتـوى المـواد العضـوية  وتبـّين أن%). 41.7

 ، وبخاصـًة درجـة حموضـة التربـة،فـي مثـل هـذه الشـروط .PH= 7.8درجـة حموضـة التربـة بلغـت ، و %1أقـل مـن 
، بينمـا يوجـد )الموجـود فـي التربـة ديد الثالثي واأللمنيوم الثالثيمع الح(م الثالثي يّشكل مركبات مستقرة فإن الكرو 

  ).Kabata-Pendias, 2001; Merian, 1991(        بتركيز منخفض الكروم السداسي 

تربـة الجهـة الشـرقية ألكـوام الفسفوجبسـوم مقارنـًة فـي عينـات  علـىاألتركيـزه  ، إذ كانبالنسبة للفلورالوضع  اختلف
ارتفـاع تركيـز الفلـور فـي تربـة الجهـة الشـرقية يعـود و . والشـاهد تربـة الجهـة الغربيـة والشـمالية تركيزه في عيناتمع 

فـي طبقـة  كـان أعلـىتركيـز الفلـور  أنذلـك، إضـافة إلـى وقـد لـوحظ، . سةافي منطقة الدر الغربية الرياح  إلى اتجاه
 إعتيـان التربـة جهـةبغـض النظـر عـن ) سـم 40−20(الطبقـة تحـت السـطحية  منه في )سم 20−0(التربة السطحية 

كـغ، وانخفـض إلـى /مـغ 245.6الشـرقية لتربـة الجهـة فـي الطبقـة السـطحية  هتركيـز  وسـطمتبلـغ فمثًال، . )7الجدول (
ق التربـة اعمـأإلـى  ور المـنخفضالفلـ انتقـال معـدل تفسـيريمكـن أن . للجهة نفسها كغ في الطبقة العميقة/مغ 96.2

-Kabata(تشــكيله معقــدات فلوريــة مــع عناصــر معدنيــة أخــرى فــي التربــة مثــل الحديــد واأللمنيــوم والســيليكا ســبب ب

Pendias, 2001; Elrashidi, 1998 .( تركيــز الفلــور فــي عينــات التربــة بتغيــر فــي ترافقــت التغيــرات الفصــلية كمــا
فــي الفصــل الرطــب كــغ /مــغ 195 مســاوياً طبقــة الســطحية الشــرقية التركيــز الفلــور فــي  فكــان ســة،اخــالل فتــرة الدر 

 أكــوام الفسفوجبســوم انجــرافتــأثير هــذا عكــس وي). آب(كــغ فــي فتــرة الصــيف /مــغ 309زداد ليصــل إلــى ، وا)آذار(
)PG-erosion (تركيـز  ةيـادأدى إلـى ز  قـدأكـوام الفسفوجبسـوم وبالنتيجـة، فـإن وجـود . فترة الصيففي  بفعل الرياح
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علمـــًا بـــأن كـــغ، /مـــغ 150-400 الطبيعـــيبقـــي ضـــمن المجـــال  ولكنـــه، ة المنطقـــة المحيطـــة بـــاألكوامتربـــالفلـــور فـــي 
  ).Kabata-Pendias, 2001(كغ /مغ 320 نحو العالم ه في تربوسطمت

 العناصر النزرة والفلور في نباتات المنطقة المجاورة ألكوام الفسفوجبسوم تركيز .٦. ٤

هــذه ، ذلــك ألن )8الجــدول (تركيــز العناصــر النــزرة والفلــور فــي نباتــات المنــاطق المجــاورة ألكــوام الفسفوجبســوم ُعــّين 
كمــا ُعــّين تركيــز العناصــر النــزرة والفلــور فــي األنــواع النباتيــة التــي تنمــو  ،هــي أراض زراعيــة ورعويــة هامــةالمنــاطق 

يمكـن الوصـول إلـى نتيجـة محـددة فيمـا إذا كـان ازديـاد تركيـز أنـه ال  النتـائج تُبـين .الفسفوجبسـومطبيعيًا على أكوام 
العناصــر النــزرة أعلــى فــي األنــواع النباتيــة عريضــة األوراق أو فــي العينــات العشــبية، وذلــك ألن تركيــز العناصــر 
النزرة في عينات النبات يرتبط بخصائص العنصر والنوع النباتي، كما وُيحـدد بتركيـز العنصـر فـي التربـة وبدرجـة 

  ).Merian, 1991(موضة التربة وتركيبها ح

فــي ووصــل إلـى الضـعف ، (Grasses)بالحشـائش  مقارنـةً كـان تركيـز النحـاس أعلــى فـي النباتـات عريضــة األوراق 
لــم يتجــاوز ، بينمــا والمغســولة عريضــة األوراقكــغ فــي النباتــات /مــغ 8.9 الهندســي وســطمتبلــغ ال إذ، الجهــة الغربيــة

 18.2 عريضـــة األوراقللنحـــاس فـــي النباتـــات األعلـــى  هـــذا وكـــان التركيـــز. كـــغ/مـــغ 4.2المغســـولة  الحشـــائش فـــي
  ).Kabata-Pendias, 2001(كغ /مغ 5-30 لمستويات الطبيعية للنحاس في األوراقا يقع ضمنكغ، وهو /مغ

 40وَ  38وَ  45المغســولة  باتــات عريضــة األوراقكيـزه فــي النتر  بلــغ متوســطلزنـك، الــذي ل بالنســبةواألمـر نفســه كــان 
 21وَ  36الحشــائش  فـي هتركيــز بينمــا كـان  تـالي؛على الت،جهــات الشـرقية والغربيــة والشـماليةالوذلــك لنباتـات  كـغ/مـغ
  .على التتالي للجهات نفسها، كغ/مغ 27وَ 

 ويبقــى فــي الطبقــة الســطحية مــن صــر النـزرة حركيــةً أقــل العنامــن  أن الرصــاص )Kabata-Pendias)2001  يـذكر
أو (النباتـــات فـــي الـــذي يوجــد الرصـــاص  معظــم ُيعتقـــد أنّ . منخفضـــة للجـــذور النباتيــة إتاحتـــهوبـــذلك تكــون  التربــة
التركيــز ُيعــزى و  ).Merian, 1991(علــى ســطوح األوراق نــاتج عــن الترســيب الرطــب أو الجــاف للرصــاص ) عليهــا

 وســطمتال(ربــة إلــى تركيــزه المــنخفض فــي الت )كــغ/مــغ 0.25>(المدروســة المــنخفض للرصــاص فــي األنــواع النباتيــة 
 5.7 لــم يتجــاوزالــذي (التركيــز المــنخفض للرصــاص فــي العوالــق الهوائيــة  إضــافًة إلــى، )كــغ/مــغ 13.2الهندســي 
  .والفسفوجبسوم )٣م/نانوغرام

، )كـغ/مـغ 0.25(فـي عينـات النبـات أقـل مـن حـد الكشـف  هكـان تركيـز  لكادميوم، حيثل بالنسبة لوحظواألمر نفسه 
فـي  بلـغحيـث  ،)كـغ/مـغ 0.4الهندسـي  وسـطمتال(الشرقية  جهةمن الوالمجموعة األوراق عريضة  اتالنبات باستثناء
 بقــي تركيــز الكــادميوم ولكــنيعــود لطبيعــة النبــات الوبريــة والدبقــة،  هــذاو ) كــغ/مــغ Inula vescosa )2طيــون نبــات ال
  ).Kabata-Pendias, 2001( )كغ/مغ 5( ماحد السالأقل من 

مــع تركيــزه فــي  متقاربــاً روم فــي العينــات النباتيــة عريضــة األوراق كــان، بشــكٍل عــام، أن تركيــز الكــ 8 ُيبــين الجــدول
-Alوقــد بــين ). كــغ/مــغ 0.5(لالتجاهــات كافــة، وأعلــى مــن المســتويات الطبيعيــة للكــروم فــي النباتــات و  الحشــائش
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Oudat فـي تربـة في النباتـات التـي تنمـو الكروم أن تركيز ) 2001( في دراسة سابقةAridisol ان مرتفعـًا نسـبياً كـ ،
التركيـز المرتفـع  وُيعزى ؛تاليعلى التقش القمح، وورق اللفت و  كغ وزن جاف في الخس/مغ 2.3وَ  4.3وَ  7.7وبلغ 

فقـد كـان تركيـز الكـروم فـي النباتـات المسـجل  العمـوموعلـى  .تركيـزه فـي التربـة لزيـادةللكروم فـي النباتـات السـورية 
  ). Kabata-Pendias, 2001) (كغ/مغ 30( ماحد السأقل بكثير من ال ات كافةفي الدراس

المسـتويات الطبيعيـة ب مقارنـة اً مرتفعـكـان ركيز الفلـور فـي األنـواع النباتيـة، بشـكٍل عـام، أيضًا أن ت 8ُيبين الجدول 
للفلـور  لـىلـوحظ التركيـز األع ).Kabata-Pendias, 2001; Mortvedt, 2001(كـغ /مـغ  2-30 اتفـي النباتـ للفلـور
بفعـل  الفسفوجبسوم انجرافُيشير هذا إلى و ، ألكوام الفسفوجبسوم الشرقيةالتي تنمو في الجهة النباتية عينات في ال

حشــائش وال عريضـة األوراقتركيـز الفلـور فــي النباتـات  وسـطمت بلــغ فمـثًال، .سـةو در ممنطقــة الالفـي  الريـاح الغربيـة
 ;Mortvedt, 2001; Elrashidi, 1998(دراسـات ال نـتبيّ وقـد . علـى التتـالي كغ،/مغ 636و 699الشرقية  في الجهة

Kabata-Pendias, 2001 ( أن ترّسبHF  ّه مـن قبـلن امتصاصـ، أكثر تأثيرًا مهوائياً  ثةالجوي، في المناطق الملو 
ومعقــدات مــع  AlF3, CaF2, fluorophogopiteاالنحـالل مثــل  ضــعيفة، وذلــك ألن الفلــور ُيشــّكل مركبــات النبـات

انخفاض تركيز الفلـور فـي  أكَّد ذلك وقد. المتصاص من قبل النباتضعيف ا هتجعلفي التربة يكون الحديد والسيل
  .)4الشكل ( أن بعض النباتات كانت مغطاة كليًا بطبقة من الفسفوجبسوم عند االعتيانب، علمًا ةلو غسمال اتالنبات

  
  )يسار(بسوم على أوراق السرو وترسب الفسفوج) يمين( الشاهد. ٤الشكل 

الشــــرقية للجهــــات % 67و 48و 84بمعــــّدل لنباتــــات عريضــــة األوراق ا بعــــد غســــل فمــــثًال، انخفــــض تركيــــز الفلــــور
أن تكــون زيــادة تركيــز الفلــور فــي النباتــات المجموعــة فــي الفتــرة الجافــة ويمكــن . تــاليوالغربيــة والشــمالية، علــى الت

نتيجـــًة  هـــو المرتفـــع للفلـــور فـــي النباتـــات تركيـــزال أن مؤشـــرًا آخـــرًا علـــىالرطبـــة مقارنـــًة بتلـــك المجموعـــة فـــي الفتـــرة 
التـي تنمـو فـي عريضـة األوراق فقـد كـان تركيـز الفلـور فـي النباتـات  ؛الفسفوجبسـومأكوام  انجرافجوي و لترسيب الل

الفتــرة وعــة فــي المجم النباتــاتمنــه فــي  مــرة 7.4معــدل ب أعلــى) كــغ/مــغ 1560( اً صــيف الشــرقية والمجموعــةالجهــة 
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 .)كــغ/شــتاًء مــغ 146إلــى  صــيفاً  1919مــن ( الحشــائشضــعفًا فــي حالــة  13، وازداد بمعــدل )كــغ/مــغ 209( الرطبــة
 األوراق النباتيـةفـي  حـروق وتلـف إذ يـؤدي إلـى ،فـي األنـواع النباتيـة ذو أهميـة خاصـةالمرتفـع وُيّعد تركيز الفلـور 

 تفّلـــورعظـــام و هشاشـــة إنتـــاج المحاصـــيل الزراعيـــة و  ضخفـــ لـــىإضـــافًة إ )5الشـــكل ( هـــاوحواف قممهـــا فـــي وخاصـــةً 
ــد  الماشــية ط أســنانو قســو  تركيــز الفلــور المســموح بــه فــي  والرعــاة فــي المنطقــة، علمــًا بــأن المزارعــونذلــك كمــا أكَّ

  .)Mortvedt, 2001; Kabata-Pendias, 2001(كغ /مغ 30 النباتات العلفية هو

   
  في المنطقة) يسار(والخبيزة ) يمين(حرق أوراق البطاطا . ٥الشكل 

 

 أكوام الفسفوجبسوم التي تنمو علىنباتات الالعناصر النزرة والفلور في  تركيز .٧. ٤

 Polygonium)والبطبــــاط  (Ecballium elaterium)وقثّــــاء الحمــــار  (Inula vescusa)كانــــت أنــــواع الطيــــون 

equisetiforme)  والكينـا(Eucalyptus)  والنفـل(Trifolium repens) هـي األنـواع السـائدة علـى أكـوام الفسفوجبسـوم. 
ات عريضة األوراق المغسولة التي تنمـو علـى أكـوام الفسفوجبسـوم نباتاللعناصر النزرة المدروسة في اتركيز كان و 

وهـــذا التركيـــز . تـــاليميوم والكـــروم، علـــى التللنحـــاس والزنـــك والكـــاد وذلـــك كـــغ/مـــغ 11.7وَ  ٠.٨، ٧٠.٦، ١٢.٠هـــي 
 متوســطها ذي بلــغالتــي تنمــو فــي المنــاطق المحيطــة بــأكوام الفسفوجبســوم والــ نفســهاأعلــى بكثيــر منــه فــي النباتــات 

التصــاق حبيبــات الفسفوجبســوم يعــزى هــذا إلــى بمــا ر و  علــى التتــالي؛للعناصــر نفســها كــغ /مــغ 4.6وَ  0.4، 44، 8.6
  .عريضة ودبقةهذه األوراق ، خاصًة وأن وراقاألب

 Inula( قثّــــاء الحمــــارالطيــــون و  مثــــل لدبقــــة الصــــيفيةوا وبريــــةالنباتيــــة ال األنــــواعفــــي  مرتفعــــاً فلــــور التركيــــز  كــــان
نبـــات مقارنـــة هـــذا التركيـــز مـــع تركيـــز الفلـــور فـــي وب. كـــغ، علـــى التتـــالي/مـــغ 3033وَ  3264 بلـــغو ، )Ecballiumوَ 

أن ترســب حبيبــات الفسفوجبســوم والتصــاقها  يتضــح ،كــغ/مــغ 792بلــغ  الــذيغيــر المــوبر  Polygonium البطبــاط
. بالنباتـــات الدبقـــة والمـــوبرة يلعـــب دورًا بالغـــًا فـــي زيـــادة تركيـــز الفلـــور فـــي النباتـــات والتـــي تصـــعب إزالتهـــا بالغســـل

المحيطـة  اتـات التـي تنمـو علـى أكـوام الفسفوجبسـوم مـع تلـك التـي تنمـو فـي المنطقـةتركيز الفلور فـي النبوبمقارنة 
كـغ /مـغ 102و 44فـي النباتـات عريضـة األوراق وتـراوح بـين كـغ /مـغ 699والتي بلـغ أقصـاها فـي المنطقـة الشـرقية 
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فـي تـأثيرًا أكثـر  الفسفوجبسـوم كانـا والتصـاق حبيبـاتالترسـيب الجـوي يتضـح أن ) 8الجـدول (في الجهات األخـرى 
 .لفلور التربةالنبات جذور تركيز الفلور في النباتات من تأثير امتصاص زيادة 

  

  االستنتاجات .٥
  :أوضحت هذه الدراسة اآلتي

 وهي الرصاص والكادميوم والزئبق، كان أقل من في الفسفوجبسوم السوري  أن محتوى العناصر األكثر سمّية ،
 .تبعًا لعمر أكوام الفسفوجبسوم % 0.47و 0.35 بين تركيز الفلور تراوحكما . حدود الكشف

 انتقلـت معظـم  إذ، اً منخفضـ الفسـفات المعـالج إلـى الفسفوجبسـومعناصر المدروسة من فلـز معامل انتقال ال كان
 .العناصر النزرة إلى السماد الفسفاتي

  بالعناصـر ومياه الجريان السطحي وميـاه البحيـرة فـي المنطقـة المدروسـة  عدم تلّوث المياه الجوفيةالنتائج بّينت
 .أكوام الفسفوجبسوم وجودنتيجة النزرة 

 وهــو ضــعف الحــد، 3م/ميكرومتــر 1.9 نحــوتركيــز الفلــور فــي العوالــق الهوائيــة للجهــة الشــرقية مــن األكــوام غ بلــ  
 .به تقريباً  المسموح

 المواصـفة حـدود ضـمن ) سـم 20-40و 0-20 وللعمقـين(ة كان تركيز العناصر النزرة المدروسة في عينـات التربـ
 .لالتجاهات كافةو ، للترب الزراعيةالسورية 

 لفلــور فــي تــرب الجهــة الشــرقية تركيــز ازيــادة بيــة لمنطقــة الدراســة قــد أّدت إلــى لــرغم مــن أن الريــاح الغر وعلــى ا
لمجـال ضـمن اأن التركيـز بقـي  ، إال)تـاليكغ للطبقة السطحية والعميقة، على الت/مغ 96.2وَ  245.6بلغ حيث (

. تركيــز الفلــور فــي األنــواع النباتيــة زيــادةأكــوام الفسفوجبســوم إلــى  انجــرافكمــا أّدى الترســب الجــوي و . الطبيعــي
، وترافـق التركيـز )كـغ/مـغ 699وصـل إلـى ( فلوحظ التركيـز األعلـى للفلـور فـي عينـات نباتـات المنطقـة الشـرقية

  .بانخفاض نسبي لدى الغسل
  

  التوصيات .٦
تخفــيض  ُيعــّد مــن الضــروري تغطيــة أكــوام الفسفوجبســوم بطبقــة مــن التربــة وزراعتهــا بــأنواع نباتيــة مختلفــة بغــرض

كما وُيفّضل أن تتخذ الحكومة قرارًا وطنّيًا يهدف إلى اسـتعمال الفسفوجبسـوم . تأثير األكوام على المنطقة المحيطة
  .اقتصاديًا وبشكل آمن، كاستعماله في الزراعة

  كلمة شكر .٧
ن أحمـد خالد عرب ورامز عشيش ومحمود نصـري للمسـاعدة فـي اإلعتيـان، وٕالـى السـيدي: نتقدم بالشكر إلى السادة

تركيـــز العناصـــر النـــزرة المدروســـة بالتحليـــل بالتنشـــيط النترونـــي ومطيافيـــة  قيـــاسســـرحيل وعمـــر الشـــّياح للقيـــام ب
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للمسـاعدة وزهير شعيب والسيد يوسف بدير  والسيدة زينب الحريري للمساعدة في تعيين الفلور ،االمتصاص الذري
الكبيــر للســيد الــدكتور والتقــدير . قســم الوقايــة واألمــان رئــيسالســيد الــدكتور كمــا نشــكر . التقريــروٕاخــراج فــي إعــداد 

  .لدعمه هذا العمل -المدير العام لهيئة الطاقة الذرية-إبراهيم عثمان
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  )كغ وزن جاف/مغ(تركيز العناصر النزرة والفلور في عينات الفسفوجبسوم : 1 الجدول

 PG  Cu Pb Zn Cd Cr Se Ni Hg Fأكوام الـ

 478±3515 0.02≥0.8±0.052.9±1.00.12±0.253.6≥3.4±0.2514.9≥0.2±0.4  الحديث PGالـ

 413±0.025291±0.50.03±0.044.0±1.90.14±0.255.5≥ 2.8±0.2515.5≥0.2±0.8  سنوات 3-6بعمر  PGالـ

 793±0.026377±0.60.04±0.044.1±1.30.18±0.256.3≥2.1±0.2516.4≥0.1±0.9سنوات 7بعمر أكبر من  PGالـ

1370±0.024675±0.80.03±0.053.5±1.70.14±0.254.7≥ 2.8±0.2515.6≥0.3±0.6  المتوّسط

*values presented are the mean and 1SD 

 

  )، باستثناء الُمشار إليهRutherford, 1994مرجع ) (كغ/مغ(تركيز بعض العناصر النزرة والفلور في الفسفوجبسوم الناتج من فلز فسفاتي مختلف المصادر : 2 الجدول
 *PG  Cu Pb Zn Cd Cr Se Ni Hg Fلـمصادر ا

6200 – 2 – – 7 9 1 8  فلوريدا

3870 – 15–3 67–704–10> 28–9 112–18 7–3 42–10  إيداهو

 – 0.05> 13 – – – 6 – 103 جنوب أفريقيا

 – 14 15 – – 40 315 – 6  تونس

 – – 43 – – 15 263 – 32  اسبانيا

 – – – – –Al Masri(  51.7±2.5 – 37.7±2.60.80±0.08(السوري 

0.024675±0.80.03±0.053.5±1.70.14±4.7 0.25≥0.8±0.2515.6≥ 0.3±0.6  )ذا العمله(السوري 
* F values after (Arocena, 1995) 

** Spain (after Pérez-López, 2007) 
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 )ن جافكغ وز /مغ(متوسط تركيز العناصر النزرة والفلور في عينات المواد الخام والسماد الفسفاتي والفسفوجبسوم : 3 الجدول

 Cu Pb Zn Cd Cr Se Ni As F  المواد

 33±0.113300±0.23 1.1±0.022.8±0.13 3.1±0.28.3±1.8 4.1±25.6 0.25≥0.3±0.6 فلز الفسفات الخام

 747±0.0123294±0.63.41±0.0518.1±20.30.24±1.4199.8±8.0 3.3±0.7368±1.02.4±9.2 فلز الفسفات المعالج

TSP(  6.7±0.5≤0.25 239.5±11.36.9±1.7153.7±9.2 0.13±0.0510.6±0.92.20±0.3011943±1341(السماد الفسفاتي 

 1370±4675 – 0.8±0.053.5±0.14 1.7±4.7 0.25≥ 24.7±26.4 0.25≥0.3±0.6)المتوّسط(الفسفوجبسوم 
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 )، باستثناء الُمشار إليهVan Kauwenbergh, 1997من مرجع (لفسفاتية الرسوبية التحليل الكيميائي للعناصر األكثر ُسمّية في الصخور ا: 4 الجدول

Country Cu Pb Zn Cd Cr Se Ni Hg As 
Algeria†§ – 3 134 13 174–2083 – 0.061– 

Burkina Faso – <2 – <2 29 2 – 0.090– 
Brazil§ 97 45 299 4 71 – 116 – – 
China – 6 – <2 18 2 – 0.209– 
Israel§ – – 372 – 56 – – – – 
India – 25 – 8 56 5 – 1.672– 

Jordan – 2 – 4 127 3 – 0.048– 
Mali – 20 – 8 23 5 – 0.020– 

Morocco†§ 22 2–7 345 3–30 188–2914 – 0.566– 
Niger – 8 – <2 49 <2 – 0.099– 

Nigeria§** – – 59–143 28–7528 – – – 9–11
North Africa§ 45 6 420 60 105 – 33 – – 

Pakistan§ 5.5 89 67.2 7.2 17 – 28 – – 
Peru – 8 – 11 128 5 – 0.118– 

Russia§ 30 3 19 0.1 23.2 – 2 – – 
Senegal – 2 – 87 140 5 – 0.270– 
Spain* 27  197 11 – – 36 – – 

United Republic of Tanzania – 2 – 1 16 3 – 0.040– 
Togo – 8 – 48 101 5 – 0.129– 

Tunisia†§ – 4 515 34 144–1619 – 0.144– 
United State of America – 9 – 6 37 3 – 0.371– 
United State of America – 3 – 33 129 5 – 0.146– 

Venezuela – <2 – 4 33 2 – 0.060– 
Syria†§© 8–173 122–2693–10 105–1365 16–230.028– 

Syria (present study) 9.2 ≤0.25368 8 200 0.2418 – 3.4 
Range given are based on different references 

§ after Javied, 2009, * after Pérez-López, 2007, ** after Ogunleye, 2002, © after Abbas, 1996 
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  )ل/مغ(تركيز العناصر النزرة المدروسة في عينات المياه : 5 الجدول

 Cu Pb Zn Cd Cr  عينات المياه

 PG  3.00±0.03 <0.00133.70±2.40 3.00±0.0525.00±1.80مياه قنوات رشح الـ

 1.20±0.0425.90±3.00 1.60±0.00132.90> 0.02±3.00  تجّمع مياه الرشح

0.017±0.026 0.001>0.009±0.0010.053>0.004±0.010  )2006آذار (مياه الجريان السطحي 

 – 0.001>0.020±0.0010.080> 0.001>  )2007آذار (الجريان السطحي  مياه

 – 0.001>0.004±0.0010.025> 0.001>  م 125مياه جوفية بعمق 

 0.1≥ 0.001>0.001±0.0010.028>0.001±0.003 مياه بحيرة قطّينة

 0.1 0.01 2 5 0.2  *المواصفة السورية لمياه الري
* after ISSS, 2002 

 

  )، باستثناء الُمشار إليه3م/نانوغرام(في العوالق الهوائية  TSPالمتوسط الهندسي لتركيز العناصر النزرة والفلور والـ: 6 لالجدو

Cu Pb Zn Cd F (μg m-3)TSP (μg m-3)  الموقع

 PG  69.3شرق أكوام الـ
(29–197)

5.7 
(3–13)

34.0 
(28–49)

0.3 
(0.2–0.7)

1.9 
(1.1–3.3) 

64 
(45–91) 

 71.2  وب بحيرة مياه الرشحجن
(51–100)

3.1 
(1–4) 

52.1 
(48–57)

0.6 
(0.5–0.6)

1.3 
(1.3–1.4) 

176 
(149–207) 

 PG  74.2جنوب أكوام الـ
(31–124)

3.1 
(2–9) 

36.1 
(18–43)

≤0.2 
0.9 

(0.8–1.1) 
170 

(167–173) 

Range values are in parentheses 
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  )كغ وزن جاف/مغ(العناصر النزرة والفلور في عينات التربة المتوسط الهندسي لتركيز : 7 الجدول

 Cu Pb Zn Cd Cr F  الجهة
(0–20 cm) (20–40 cm) (0–20 cm) (20–40 cm) (0–20 cm) (20–40 cm) (0–20 cm) (20–40 cm) (0–20 cm) (20–40 cm) (0–20 cm) (20–40 cm) 

 2.1±96.2 1.8±245.6 1.1±227.2 1.2±239.2 0.25≥ 0.25≥ 1.2±1.2134.1±136.2 1.3±12.3 1.4±13.2 1.1±54.3 1.1±50.9  الشرق

 5.3±45.6 3.8±55.7 1.2±187.3 1.2±185.2 0.25≥ 0.25≥ 1.2±1.2131.5±130.7 1.6±13.5 1.6±13.5 1.6±43.6 1.1±52.8 الغرب

 3.7±60.8 2.9±80.2 1.1±210.8 1.1±227.1 0.25≥ 0.25≥ 1.1±1.1136.0±136.4 1.5±12.6 1.3±14.2 1.1±51.9 1.1±50.9  الشمال

 0.1±24.8 0.1±30.2 1.8±94.9 1.6±139.7 0.25≥ 0.25≥ 3.4±60.4 4.3±92.1 0.7±8.1 1.3±11.8 1.2±21.2 1.2±25.2  *الشاهد

المواصفة السورية 
  للترب الزراعية

100 150 200 1 100 – 

*sampled from uncontaminated area 
SPL Syrian permissible limits 
 

  )كغ وزن جاف/مغ(المتوسط الهندسي لتركيز العناصر النزرة والفلور في عينات النبات : 8 الجدول

 Cu Pb Zn Cd Cr F الجهة
  عريضة األوراق  األعشاب  عريضة األوراق  األعشاب  عريضة األوراق األعشاب  عريضة األوراق  األعشاب  عريضة األوراق األعشاب  عريضة األوراق  األعشاب

 5.1±698.5 4.4±636.1 2.8±3.74.6±4.3 1.4±0.4 0.25≥ 1.3±1.344.6±35.5 0.25> 0.25> 1.8±8.6 1.5±7.1 لشرقا

 3.7±43.8 2.1±83.7 2.7±1.92.8±2.9 0.25≥ 0.25≥ 1.5±1.537.7±21.4 0.25> 0.25>  1.3±8.9 1.4±4.2 الغرب

 6.3±101.6 5.3±94.4 1.8±1.72.0±3.3 0.25≥ 0.25≥ 1.6±1.739.8±26.6 0.25> 0.25> 1.4±9.4 1.9±5.1 الشمال
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