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  المستخلص:

ربية السـورية وهـو يتمتـع بكثافـة عاليـة البازلت صخر واسع االنتشار في أراضي الجمهورية الع
  نسبيا باإلضافة إلى أنه يمتلك خصائص عزل حراري ومقاومة ميكانيكية عالية.

وتبـين  فـي سـوريا، تم في هذا العمـل دراسـة عـدة أنـواع مـن البازلـت مـأخوذة مـن مواقـع متعـددة
ا، نبــع الصــخر التــي أجريــت أن البازلــت المــأخوذ مــن مواقــع (شــهب والدراســات نتيجــة التحاليــل

بينمــا يكــون أقــل  مــن أجــل أشــعة غامــاليــة اوجبــل مــانع) يصــلح للتــدريع اإلشــعاعي بكفــاءة ع
  ع النيتروني وخصوصا النيترونات ذات الطاقة الحرارية والمتوسطة.يفعالية بالنسبة للتدر 

  

  

 

Abstract: 

Basalt  is widespread rocks  in the  lands of Syria. This kind of rocks has high density 

relatively, high insulation properties and, mechanical and heat resistance. 

 In this work several kinds of basalt rocks, which were collected from several sites, 

were  studied. The  analyses which were done,  shows  that  the basalt  rocks  collected  from 

Shahba,  Nba’a  Al‐Sakhr  and  Almana’a  mountain  are  suitable  for  high  efficient  gamma 

radiation shielding, but with low efficiency for neutron shielding, especially for thermal and 

epithermal neutrons. 
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  ة:ـــدمـقـم

الحصويات  ] حول أنواع مختلفة من الصخور و5،4،1على الرغم من أنه أجريت عدة دراسات[
دريع  ي الت تخدامھا ف ا الس وفرة محلي عاعيالمت ن  اإلش ا م ا ھام ت نوع ذه الدراسات أغفل إال أن ھ

  راضي السورية وھو البازلت.الصخور المتوفرة بكثرة في المنطقة الجنوبية  األ

واف ات ال تت ن الدراس ر م دريع  ور الكثي ي الت ويات ف ت كحص تعمال البازل ول اس ات ح المعلوم
  .[7 ,6]اإلشعاعي، كما لم يرد في المواصفات األمريكية القياسية 

ا  لھا اإلنسان ومن أكثرھا انتشاراً أحد أقدم الصخور التي عرفھا واستعمويعد البازلت  د أن كم يعتق
  .ية "بازال" والتي تعني الحجر الذي يتولد من الناراسم بازلت مشتق من الكلمة اإلثيوب

ز بل ة السطحية، ويتمي ة الناري ى يشمل البازلت مجموعه واسعة من الصخور البركاني ون داكن إل
المفأسود ويميل لون تجوي ة ب دھا إلى البني وھي غني ة ، وغنيزيوم والحدي ة بورفيري البازلت ذو بني

  جية أحياناً.  مستترة التبلور مترافقة مع بنية زجا

د  ، ويختلف تركيب البازلت باختالف بيئة المنشأ يعتبر فلز الفلدسبار البالجوكالزي وفلزات الحدي
ين و ا األوليف ن أھمھ ي م وم والت ت و المغنيزي ات البازل م مكون ن أھ ت م زات  األوجي وتشمل الفل

اتالثانوية التي يحويھا البازلت كالً من الماغنتيت واالليمينيت واألباتي د تحوي  و ت والكبريتي ق
يدوان أو  يت أو الكالس اً بالكالس اُ أو جزئي وءة كلي ات ممل ى فراغ ة عل خور البازلتي ض الص بع

  الزيوليت.

ين  5.7تبلغ سرعة الصوت في البازلت حوالي  ه ب ة، وكثافت راوح 3غ/سم 3.1و  2.8كم/ثاني . وتت
  .3كغ/سم 2000و  1700متانته بين 

  السطح بالقرب من الفوھات والشقوق البركانية، وله األشكال التالية:يتكون البازلت قريباً من 

  

ل  )1 لب قب ث تتص واء، حي ي الھ ھورة ف واد المص ذف الم ة ق كل نتيج ة: وتتش ذائف بركاني ق
ة ى األرض وتأخذ أشكاالً بيضوية أو شبه كروي ة  سقوطھا عل راوح وزن المقذوف حيث يت

  بين عدة غرامات وحتى عشرات الكيلو غرامات.
ون حج )2 راكين وھو ذو ل ر الخفان: ويتكون من الرغوة الصھارية السيليسية الناتجة عن الب

 فاتح ومسامي جداً بحيث ينخفض وزنھا الحجمي كثيراً وقد يطفو بعضھا فوق الماء.
 األحجار الفقاعية خفيفة الوزن "السكوريا". )3
ذ )4 ار وال كل بخ ى ش ة عل ھارة البركاني ر الص دما تنتث اني: عن اد البرك د الرم دورة يتجم ي ب

 بسرعة ويتساقط على مسافات شاسعة على شكل رماد.
ة  )5 ة صبات بازلتي ان مكون ة البرك الالبه: وھي المواد البركانية السائلة التي تنساب من فوھ

 ممتدة.
ة من سوريا  في  ة الجنوبي دة في الجھ ل سوداء ممت الل وكت ال وت ى شكل جب يتواجد البازلت عل

  .  لقنيطرةدرعا والسويداء وامحافظات 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٤

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



  5

  واد:ـــق والمـــرائـالط

ا ة (درع ة الجنوبي ريف  -السويداء -القنيطرة -تم اختيار تسعة عشر موقعاً في المحافظات األربع
  ).1. ھذه المواقع موضحة في الجدول (بكثرة البازلت يتواجد فيھاالتي و) دمشق

  .:مواقع صخور البازلت في سوريا1الجدول 

  اسم الموقع  المحافظة

  ويداءالس

  تل الخالدية

  بثينة

  شھباء

  أم حارتين

  مجادل

  القرية

  سھوة بالطة

  درعا

  بصرى

  مزيريب

  خبب

  تل شھاب

  زيزون

  القنيطرة

  كودنة

  نبع الصخر

  دورين

  شورى

  سعسع

  مدخل القنيطرة

  جبل المانع ريف دمشق
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تع أجريو ع باس ات من كل موق وزن الحجمي للعين اس ال ين قي دس و يب ة أرخمي ة دافع مال طريق
  ) األوزان الحجمية المقيسة.2الجدول(

  .مع أسماء المواقع المأخوذة منھا: األوزان الحجمية لصخور البازلت 2الجدول 

  3الوزن الحجمي غ/سم  اسم الموقع

  2.63  تل الخالدية

  1.89  بثينة

  2.78  شھبا

  2.48  أم حارتين

  1.05  مجادل

  2.66  القرية

  2.73  بالطةسھوة 

  2.46  بصرى

  2.62  مزيريب

  2.34  خبب

  2.58  تل شھاب

  2.34  زيزون

  2.71  كودنة

  2.83  نبع الصخر

  2.45  دورين

  2.38  شورى

  2.51  سعسع

  2.79  مدخل القنيطرة

  2.78  جبل المانع
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ينية جري تحليل فلزأ ى  ي بتقانة انعراج األشعة الس ذباإلضافة إل ة االمتصاص ال ل بتقان ري تحلي
وع  ة ن ينية لمعرف عة الس ورة األش ة فل ابقةوبتقان ات الس ع العين ي جمي ت ف رت و البازل ائج  أظھ نت

وزن حجمي  ع صخورھا ب ابقة والتي  تتمت القتحليل والقياس أن ھناك ثالثة مواقع من المواقع الس
دريع إجراءمن أجل مرتفع مؤھلة أكثر من غيرھا  ع ھي شھب اختبارات الت ذه المواق ا وھ اء، عليھ

  نبع الصخر، وجبل المانع.

ى رمل من المواقع الثالثة و  المجموعة  طحنت الصخور البازلتية ك للحصول عل لت بعد ذل و نُخِّ
ين الجدول ( ةبازلتيحصويات  ذكورة. يب درج الحبي للحصويات من 3من المواقع الثالثة الم ) الت

ة ) التدرج الحبي للرمل 4بينما يبين الجدول ( الثالثةالمواقع  ع الثالث ازلتي المجموع من المواق الب
  المختارة بعد عملية طحنھا.

  

  .: التدرج الحبي للحصويات البازلتية المجموعة من المواقع الثالثة المختارة بعد عملية طحنھا3الجدول 

 أرقام المناخل
 المار الكلي

 جبل المانع نبع الصخر شھبا

 % % % ملم انش

11/2 3.75 91 98 100 

1 25.00 49.5 79.5 70.5 

3/4 19.00 28.5 45.5 32.5 

1/2 12.50 19.5 19.5 11.5 

5/8 9.50 14 11 5 

N4 4.75 0 1.5 0 

N8 2.36 0 1 0 

 0 0 0  القاعدة
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  : التدرج الحبي للرمل البازلتي المجموع من المواقع الثالثة المختارة بعد عملية طحنھا.4الجدول 

 أرقام المناخل 
ليالمار الك  

 جبل المانع نبع الصخر شھبا

شان  % % % ملم 

N4 4.75 99.5 99 98.5 

N6 3.25 78 82 75 

N8 2.36 61 68.5 61 

N16 1.18 37 45 40 

N30 0.60 23.5 30.5 28.5 

N50 0.35 15 19 19.5 

N200 0.075 2 3 3.5 

 0 0 0  القاعدة

  

ة ع اتم تحضير عشرة عينات من الخرسانة من كل من المواق ابقة. كل عين ة الس ارة عنلثالث  عب
دة  حفظتسم حيث  10مكعب طول ضلعه  ة لم م تركت  28في الماء بدرجة حرارة الغرف اً ث يوم

  .أجريت عليھا القياسات اإلشعاعيةوبعد ذلك لتجف 

ألف من ا5ويوضح الجدول (  ادي ال) نسب المواد المكونة للمكعبات اإلسمنتية والتي تت سمنت الع
  .باإلضافة إلى الماء ةالبازلتي تصوياحال والرمل و

ة ا بطاق عة غام وھين الخطي ألش ل الت اب معام م حس يزيوم ت ر الس وھين  137Cs نظي ل الت ومعام
ة لقراءات  9أُخذت والخطي للنيترونات بطاقة منبع أمريسيوم بريليوم  كل وجه، لكل مكعب، ثالث

  .قراءة كلية 540قراءة لكل خلطة و 180أي 

  .ب الخلطات اإلسمنتية المكونة للمكعبات المحضرة من المواقع الثالثة من البازلت: نس5الجدول 

  الماء  حصوياتال  الرمل  األسمنت  المكون

النسبة الوزنية 
%  

1  1.66  3.35  0.6  
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  النتائج والمناقشة:
ينية أظھرت نتائج التحليل الفلزي ذهللبازلت  باستخدام األشعة الس م أخ ذي ت ع التسع ال ة من المواق

ة رة المدروس ة عش بھا المئوي ازلتي ونس ر الب ات الحج ب مكون ك تركي ي  وذل و موضح ف ا ھ كم
  ).6الجدول (

  

  : نتائج التحليل الفلزي للبازلت في المواقع التسعة عشرة المدروسة.6الجدول 

  التركيب الفلزي  الموقع
  النسبة

%  

  تل الخالدية

  47  بالجيوكالز

  39  بيروكسين

  9  أوليفين

  5  فلزات أخرى

  بثينة

  32  بالجيوكالز

  43  بيروكسين

  10  اوليفين

  10  ماغنتيت

  5  زجاج بركاني

  شھبا

  44  بالجيوكالز (البرادوريت)

  36  بيروكسين (تيتانوأوجيت)

  13  أوليفين

فلزات أخرى (ماغنيتيت، المنيت، 
  اباتيت)

7  

  أم حارتين

  43  بالجيوكالز

  36  بيروكسين

  15  اوليفين

  6  فلزات أخرى

  46  بالجيوكالز  مجادل
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  34  بيروكسين

  15  أوليفين

  5  فلزات أخرى وزجاج بركاني

  القرية

  45  بالجيوكالز (البرادوريت)

  39  بيروكسين

  10  اوليفين

  6  فلزات أخرى وزجاج بركاني

  بصرى

  53  بالجيوكالز

  33  بيروكسين

  10  اوليفين

  4  فلزات أخرى

  مزيريب

  50  جيوكالزبال

  35  بيروكسين

  10  اوليفين

  5  فلزات أخرى

  خبب

  47  بالجيوكالز

  38  بيروكسين

  10  اوليفين

  5  فلزات أخرى

  تل شھاب

  49  بالجيوكالز

  36  بيروكسين

  10  اوليفين

  5  فلزات أخرى

  زيزون

  46  بالجيوكالز

  33  بيروكسين

  15  اوليفين
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  6  فلزات أخرى

  كودنة

  41  الزبالجيوك

  45  بيروكسين

  9  اوليفين

  5  فلزات أخرى

  نبع الصخر

  40  بالجيوكالز

  47  بيروكسين

  8  اوليفين

  5  فلزات أخرى

  دورين

  52  بالجيوكالز

  31  بيروكسين

  11  اوليفين

  6  فلزات أخرى

  شورى

  44  بالجيوكالز

  43  بيروكسين

  6  اوليفين

  7  فلزات أخرى

  سعسع

  50  بالجيوكالز

  31  بيروكسين

  14  اوليفين

  5  فلزات أخرى

  مدخل القنيطرة

  40  بالجيوكالز

  44  بيروكسين

  10  اوليفين

  6  فلزات أخرى
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ل  ائج تحلي ت  نت ا  XRFوبين دول  كم ي (الج ر ف ع 7يظھ ي رف اھم ف ي تس ز العناصر الت ) تراكي
يخرسانة األسمنتية البازلتية للالتنشيط  ا ا ويظھر بشكل جل ا ھو مسموح في قيمھ ة عن م لمرتفع

  .]3المواصفة األلمانية [

  

فيما يتعلق بالتنشيط النيتروني للخرسانة بشكل متوسط لجميع المواقع،  الھامة: نسب بعض العناصر 7الجدول 
  .XRFمقاسة بواسطة تقنية فلورة األشعة السينية 

 العنصر
K 

(%) 
Na 
(%) 

Nb 
(ppm) 

Zr 
(ppm) 

Sr 
(ppm) 

Rb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Fe 
(%)  

Mn 
(ppm) 

Ti 
(%) 

 التركيز
1.2-
0.6  

3.6-
2.1  

64-15 
337-
128  

1324-
394  

29-15 
179-
79  

8.66-
6.19  

3145-
579  

1.69-
1.0  

  

  

سماكة النصف وسماكة العشر للخلطات األسمنتية  و ) نتائج معامالت التوھين8ويبين الجدول (
انع ھي منطقة شھباا الحجمي المرتفع وللمواقع الثالثة المختارة وفقاً لوزنھ ل الم ، نبع الصخر وجب

) 9أما الجدول (، من أجل أشعة غاما بطاقة السيزيوم والنترونات بطاقة منبع األمريشيوم بيريليوم

ر ة نظي ا بطاق ة ألشعة غام  السيزيوم فھو يبين معامالت التوھين الخطي لعينات الخرسانة البازلتي
137Cs.  

  

للخرسانة األسمنتية المركبة من حصويات البازلت المجموعة من المواقع : معامالت التوھين الخطي 8الجداول 
  الثالثة المختارة من أجل المنبع النتروني أمرشيوم بيريليوم.

  العينة
معامل التوھين 

 (cm/1)الخطي 

سماكة 
النصف 
(cm) 

سماكة العشر 
(cm) 

  13.19  3.97  0.001± 0.175  شھبا

  13.17  3.96  0.005± 0.175  نبع الصخر

  13.17  3.97  0.003± 0.175  جبل المانع
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  .137Cs: معامالت التوھين الخطي لعينات الخرسانة البازلتية ألشعة غاما بطاقة نظير 9جدول 

  العينة
معامل التوهين 

 (cm/1)الخطي 

سماكة النصف 
(cm) 

سماكة العشر 
(cm) 

 7.27 24.14  0.002± 0.095  شهباء

 7.22 23.99  0.002± 0.096  نبع الصخر

 7.15 23.77  0.001± 0.097  جبل المانع

  

سم من الخرسانة البازلتيه بعمر  10) متانة الكسر لعشرة مكعبات طول ضلعا 10يبين الجدول (
  ستة أشھر من المواقع الثالثة المختارة المدروسة.

  ): متانة الكسر لعينات الخرسانة من المواقع الثالثة المختارة10الجدول (

  العينةمصدر

الكسر على  متانة
  الضغط

MPa 

  2.0± 39.1  شھباء

  5.5 ±  39.6  نبع الصخر

  2.3 ± 27.09  جبل المانع

  

وكالز و البالجي ع الصخور ھ ي لجمي زي األساس ب الفل ابقة أن التركي داول الس ن الج ظ م -نالح
ت ( ين38-53البرادوري ت (-%) والبيروكس انو أوجي ين (31-47تيت %) 15-6%) واألوليف

اني 15-4وفلزات أخرى ( ات والزجاج البرك زات الماغنيتيت في بعض العين ذه الفل رز ھ %) أب
ين  ة ب ة المحلي خور البازلتي ي للص وزن الحجم راوح ال ت. يت ت واألباتي  2.83و  1.05واأللمين

ازلتي  3غ/سم ة للحجر الب ، يرجع انخفاض الوزن الحجمي في بعض الصخور إلى المسامية العالي
  اسفنجي. طابعذا  في بعض المناطق حيث يصبح

ين ي ارة ب اطق المخت وھو  3غ/سم 2.83و  2.78تراوح الوزن الحجمي للصخور البازلتيه في المن
  خرسانة ثقيلة. عنھا بالتالي يمكن اعتبار الخرسانة الناتجة وزن حجمي مرتفع نسبياً للحصويات

ة معامالت التوھين الخطي، نجد أن ھناك تجانس جيد جداً في الصخور في ال بمقارنة ع الثالث مواق
حيث يمكن  ،النيترونات وسماكات النصف والعشرمن حيث معامل التوھين الخطي ألشعة غاما و
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والي  ة ح انة البازلتي ماكة النصف للخرس ار س ة 2.96اعتب ا بطاق عة غام ل أش ن أج م م ع س  منب
  .سم للنيترونات بطاقة منبع األمريسيوم بيريليوم 7.2السيزيوم وحوالي 

ع أن ة م ابقة بالمقارن ة س ي دراس ة ف خور المحلي ي  [4]واع الص وھين الخط ل الت د أن معام نج
وھين  ا ومنخفضة الت ة بالنسبة ألشعة غام انة الدولوميتي ع في حدود الخرس ة تق للخرسانة البازلتي

  للنيترونات.

ف  ى طي النظر ال ي وب وھين النيترون ة الت ل دراس ن أج وم م يوم بيريلي ع األمريش تخدم منب اس
ات ال د النيترون ه نج ة عن ين 98ناتج ة (ب ريع للطاق ال الس ي المج ع ف ات تق ن النيترون ى  1% م إل

ار أن طيف   [2]) 1ميغا إلكترون فولت) كما ھو موضح بالشكل رقم ( 10.8 وبالتالي يمكن اعتب
  النيترونات المستعمل سريع بشكل عام. 

ة في ويمكن أن يعزى انخفاض توھين النيترونات إلى انخفاض نسبة الھيدروجين  ذرات الخفيف وال
ات  ر النيترون دم أس ة وع طة الطاق ات متوس ة النيترون دم تھدئ الي ع ة وبالت ويات البازلتي الحص

  .الحرارية بكفاءة عالية

ر لألسر ادة ذات مقطع عرضي كبي ي بإضافة م اءة األسر النيترون ي يمكن تحسين كف ، النيترون
ة ل اءة التھدئ واد كالبور بنسب منخفضة. وبالتالي تحسين كف ة بإضافة م ات متوسطة الطاق لنيترون

  عالية المحتوى الھيدروجيني.

داً من للعينات التحليل العنصري نتائج من ظھر ة ج د  عناصر أن البازلت يحوي نسبة عالي  الحدي
ة تنشيط  ، وتجدر اإلشارة إلى أنه والبوتاسيوم المنغنيز والصوديوم  ووالتيتانيوم  يجب أخذ إمكاني

  .الحرارية للتدفقات وبخاصة النتروني حسبان عند إجراء حسابات التدريعھذه العناصر بال

ة  غ المتان أما بالنسبة للمتانة، نالحظ أنه ھناك اختالف واضح في المتانة بين ھذه المواقع، حيث تبل
ا  تكون   المصنوعة من حصويات باسكال للخرسانة البازلتية ميغا 39 ع الصخر، بينم شھبا ونب

انع حصوياتباسكال لميغا  27حوالي  ل الم ة في صخر و جب ى شقوق مكروي ك إل ود ذل ا يع ربم
  جبل المانع تسبب انخفاض المتانة.
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  .[2]): التوزع الطاقي للنيترونات من منبع االمريسيوم بيريليوم 1الشكل(

  

  

  الخالصة:
  

ا، وب  -1 وھين أشعة غام دة لت اءة جي دريع اإلشعاعي بكف ل يمكن استعمال البازلت في الت اءة أق كف
وعند استخدامه للتدريع النيتروني يجب  ،المتوسطة الطاقة والحرارية خاصةلتوھين النيترونات و

وى مواد  إضافة ة المحت واد عالي ذلك اضافة م ثال وك البور م ي ك ر لالسر النيترون ذات مقطع كبي
  .الى الخلطة الخرسانيةھيدروجيني ال

ذي  ال البازلت المحلي على عناصر قابلة  يحتوي  -2 للتنشيط بأعمار نصف طويلة نسبيا األمر ال

  .استخدامه للتدريع ضمن الطبقات المتاخمة لمصدر نتروني حراريبيسمح 

تعتبــر الخرســانة األســمنتية البازلتيــة التــي تحتــوي علــى حصــويات ورمــل بــازلتي مــن منطقتــي   -3
  شهباء ونبع الصخر عالية المتانة و تتحمل اجهادات ميكانيكية عالية.
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