
 1

  العربية السورية الجمھورية
  الطاقـة الذريـة ھيئة

  
 503ج / ت ن ب ع  -ھـ ط ذ س  

  2011حزيران 
  

  

  بحث علمي عن نھائي تقرير

  الجيولوجيا قسم
  

  

  

  

دراسة انتقال بعض عناصر األثر من المياه و التربة إلى النباتات في المنطقة الساحلية السورية 
  يالتحليل بالتنشيط النيترونباستخدام تقنية 

  

  
  

  
 

عبد الرحمن قاسم الدكتور   
 أحمد سرحيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  503ج / ت ن ب ع  -ھـ ط ذ س                                                      

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 2

  الفهرس
  2.... ..............الفهرس........................................................................

 3...........ملخص باللغة العربية .................................................................

  4 ....ملخص باللغة اإلنكليزية .....................................................................
 5....... .................................مقدمة .............................................  1

 5 .......مقدمة عن عناصر األثر في المكونات البيئية وتأثيرها............................ 1.1

 6 ..............................................يلمحة عامة عن التحليل بالتنشيط النيترون 1.2

 7......................................................الغاية من إجراء البحث ...............  2

 8.......................................................................... التجهيزاتالمواد و   3

 8........األدوات واألجهزة والمواد ....................................................... 3.1

 Experimental  .........................................................8 العمل التجريبي  4

 8..................تحضير العينات .................................................... 4.1

 9..................................تشعيع العينات  .................................... 4.2

 9....................................لقصير ..................................التشعيع ا 4.2.1

 9................................التشعيع الطويل ...................................... 4.2.2

 10.........قياس العينات ............................................................. 4.3

  11......................................................ئج المعطيات والمناقشة:.............نتا-5
  11.................................طبيعة الترب المحللة والصخور األم:............... – 5-1
  13.......................................................المحللة: طبيعة العينات المائية -5-2
  13........: المحللة من عناصر األثر الترابية والنباتية المائية، لعيناتا مناقشة محتوى -5-3

  44............................................................................واالستنتاجات.خاتمة 
 45.............................................كلمة شكر......................................... 

  46 ....................................المراجع ...................................................
  
  
  
  
  
  
  
  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 3
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  ملخص
  

يهدف هذا البحث العلمي إلى تحديد عناصر األثر فـي عينـات التربـة والنبـات والميـاه فـي منطقـة حـوض السـاحل. 
ساسية وعناصر  األثر الموجودة في كل من عينات التربة وبعض النباتـات وميـاه الـري( ُحدد التركيز العنصري للعناصر األ

ـــة وســـطحية) فـــي  ـــا شـــماالً جوفي ـــًا وتركي ـــة جنوب ـــين الحـــدود اللبناني ـــة شـــملت منطقـــة حـــوض الســـاحل الســـوري ب  مواقـــع مختلف
  .(INAA)باستتخدام تقانة التحليل بالتنشيط النتروني 

ناصر األثر المدروسة كانت مرتفعـة فـي بعـض المواقـع مـن حـوض السـاحل وذلـك نتيجـة سـهولة بينت النتائج بأن تراكيز الع
انتقالهــا عبــر الميــاه الســطحية والجوفيــة ، كــون المنطقــة الســاحلية ذات طبيعــة جيولوجيــة مشــققة وكثيــرة الفوالــق والتشــكيالت 

  الصخرية النفوذة.
بمـا فيهـا مـن أسـمدة ومخلفـات الصـرف الصـحي والنفايـات تؤدي الهطوالت الغزيرة إلى غسل كبير للتـرب الزراعيـة 

البلديــة والتــي يتســرب قســمًا منهــا إلــى الميــاه الجوفيــة بشــكل مباشــر أو انتقالهــا مــن األنهــار والســدود إلــى هــذه الميــاه الجوفيــة 
فـي البيئـة البحريـة والترب الزراعية لتدخل ضـمن دورة هيدرولوجيـة تزيـد مـن هـذه الملوثـات فـي الشـريط السـاحلي وتـؤثر سـلبًا 

عبــر رفــدها بملوثــات صــناعية عديــدة: مثــل معامــل األســمنت، مصــبي الــنفط والفوســفات والمحطــة الحراريــة ومصــفاة بانيــاس 
قـيس تركيـز . ومرافئ السفن.تعتبر طريقة التحليـل بالتنشـيط النترونـي طريقـة مرجعيـة وفعالـة جـدًا فـي دراسـة العينـات البيئيـة 

، تشير المعطيـات التـي نتجـت عـن هـذه الدراسـة  إلـى اخـتالف  Relative methodريقة النسبية باستخدام الطعنصرًا  26
 (As, Br, Co, Cr, Fe, K, Mn, Ni, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, and Zn) كبيـر فـي تراكيـز العناصـر المدروسـة 

شــرية المنتشــرة علــى طــول منطقــة ،وذلــك حســب طبيعــة الموقــع الجيــوغرافي لميــاه الــري المســتخدمة وقربهــا مــن الفعاليــات الب
الدراسة. كما أنه هناك فرق كبيـر فـي تركيـز هـذه العناصـر فـي نفـس التـرب والنباتـات والمنطقـة بـين نظـامي الزراعـة المغلـق 

  والمفتوح بحيث تؤثر الزيادة المفرطة من المبيدات والمخصبات واألسمدة في تركيز بعض العناصر  في النظام المغلق.
ر الشــروط الجفرافيــة والمناخيــة وطبيعــة الصــخور والتــرب فــي انتقــال العناصــر األثــر وتركيزهــا فــي يبــين البحــث دو 

بينـــت نتــائج التحاليــل التوافـــق الكبيــر بـــين العينــات المائيـــة مــع العينـــات كما التــرب ،الميــاه والنباتـــات فــي المنطقـــة الســاحلية،
لتلـــوث والـــتملح النـــاتج عـــن وصـــول الملوثـــات الســـطحية إلـــى الميـــاه الترابيـــة والنباتيـــة فـــي تبيـــان تـــأثير الفعاليـــات البشـــرية أو ا

  الجوفية من التسرب المباشر من نطاقات الري.
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Abstract  
The aim of this research to identify the trace elements of the impact on soil samples, 
plants and water in the coastal basin. Select the racial focus of the basic elements 
and the elements of impact in each of the samples of soil, some plants and irrigation 
water (underground and surface) in different parts of the basin, including the Syrian 
coast between the Lebanese border in the south and Turkey in the north using  
instrumental neutron activation analysis (INAA). 
The results showed that the concentrations of elements were high in some areas of 
the basin as a result ease of movement through surface and groundwater, due to 
nature of the geological cost area which is cracked and many faults and porous rock 
formations. 
The Large precipitation rain washed quickly the major agricultural soils, including 
fertilizers and sewage and municipal waste and some of them leak into the 
groundwater directly or moving from rivers and dams to these ground waters and 
agricultural soils to fall within the hydrological cycle and increase of this pollutant in 
the coastal strip, and adversely affect the marine environment through supplying 
them with many industrial contaminants: such as cement plants, oil and phosphate 
estuarine, thermal power plant,  Baniyas’s refinery and ports of ships. 
The method of neutron activation analysis considers as a reference method and is 
very effective in the study of environmental samples.  
15 element concentrations were calculated using the relative method of INAA, data 
indicates that there is significant difference in the concentrations of study elements 
(As, Br, Co, Cr, Fe, K, Mn, Ni, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, and Zn), depending on the nature of 
the site geography of irrigation water which used and the proximity of human events 
scattered along the study area.   
It is also a big difference in the concentration of these elements in the same soils 
and plants and the region between the closed systems of agriculture and open one, 
the increase of excessive pesticide and fertilizer affect in the concentration of some 
elements in the closed system. Research shows the role of geological and climatic 
conditions and the nature of the rocks and soils in the transition elements and the 
impact concentration in the soil, water and vegetation in the coastal zone, 
 
The results shown a good agreement in element concentration between the water 
samples and soil, plant samples to demonstrate the impact of human activities or 
pollution and salinization caused by the arrival of surface pollutants into the 
groundwater from leakage ranges from direct irrigation. 
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 مقدمة 1

 مقدمة عن عناصر األثر في المكونات البيئية وتأثيرها. 1.1

الهواء و المياه، و التربة،  تتعرض مكونات النظم البيئة إلى الكثير من التخريب نتيجة الفعاليات البشرية الكثيرة. حيث تتعرض
عوادم ( الفحم، النفط ...) و  االحتراق والنباتات إلى التلوث بالمخلفات الصناعية والزراعية والمبيدات الحشرية ونواتج

. تلعب عناصر األثر دورًا مهمًا [1,2]التي تحتوي على الكثير من عناصر األثر و العناصر المعدنية  السامة تالسيارا
في حياتنا اليومية، وقد أعدت الكثير من الدراسات التي تبحث في العالقة بين عناصر األثر والعديد من األمراض الشائعة 

قل عناصر األثر إلى الكائن الحي من خالل الغذاء وتتراكم في الجسم وتبقى لفترات زمنية طويلة مما يؤدي إلى تنت  .[3]
  .[4,5]الكثير من المشاكل الصحية حتى ولو كانت بتركيز منخفض

ي، إقياء ، تلف األعصاب ، طفح جلدمتسبب عناصر األثر العديد من األمراض مثل : األورام السرطانية، تغير الكروموزو 
  . [6,16]، تشوه خلقي، أمراض الدم 

بدأ في اآلونة األخيرة التركيز على تلوث كل من التربة والنباتات والمياه كأهم المشاكل البيئية الخطرة التي تواجه العالم 
فاة باإلسهال في الحيوية لملوثات البيئة. هنالك ثالثة مليون حالة و  اآلثارنظرًا ألهميتهما في حياتنا.  بدأت اآلن تظهر 

دول العالم الثالث معظمهم من األطفال نتيجة لتلوث المياه والغذاء، كما يوجد أيضا الكثير من اإلصابات بأمراض مثل 
  و الحمى الصفراء  نتيجة تلوث العناصر البيئية.  االكوليرا، المالري

والكائنات الحية البحرية  والنباتات لرسوبياتواه مياالالدراسات العالمية والمؤلفات المتعلقة بتركيز عناصر األثر في إن 
عديدة جدا والكثير منها غطى جوانب مهمة من جوانب البحث المقدم وحدد دور الملوثات المختلفة والمخصبات والقارية 

تحديد مع  يوانية.والح النباتية األنواعالملوثات الهوائية في زيادة تركيز العديد من العناصر األثر في العديد من  الزراعية أو
وذكر مخاطر بعض العناصر  ،من المياه ،التربة والهواء لللمعدل المسموح من هذه العناصر في كو للمخاطر الصحية 

في مختلف أجزاء هذه النباتات .وٕان كانت المراجع لهذه المعدالت والنتائج لم  اعلى نمو النباتات وأعراض زيادة تركيزه
الدول العربية فإنها تحدد المعدالت التي تم الوصول إليها في العديد من ترب، نباتات و  تذكر أية معطيات عن القطر أو

الكائنات الحية المائية و القارية  في الدول المتقدمة وهذا يشجعنا للمضي بمثل هذه الدراسات التي ستكون نواة لمعطيات 
  .   [5-1]ا في قائمة المراجع هامة محليا ،إقليميا وعالميا والمراجع عديدة جدا يمكن تتبع بعضه

و قد أشارت نتائج بعض البحوث المنفذة من قبل باحثين من الهيئة (ذكرت سابقًا) إلى تزايد تراكيز بعض النيكليدات 
المجاري والمياه و الكائنات البحرية ولكن هذه الدراسات لم تأخذ بعين و التربة و الهواء و  المشعة والعناصر الثقيلة في المياه

أضف إلى ذلك  تبار التباين الجغرافي والفعاليات البشرية ونطاقات الري و مصادر التلوث المختلفة في منطقة الدراسةاالع
في هذه البحوث بحيث لم نجد أي ربط حقيقي  "أن الرسوبيات و الكائنات المائية البرية و البحرية لم يكون لها نصيب كاف

س و الكائنات الحية فيه لكنها هامة كونها تعطي مؤشرات حقيقية تشجع بين تراكيز هذه العناصر  في الوسط المدرو 
  .  [9,10] للمضي بمثل هذه البحوث

لقد حددت العديد من الدراسات مخاطر تواجد بعض المركبات والعناصر العضوية والالعضوية في الترب و الرسوبيات 
. [6,7]و أثرها على اإلنسان و الكائنات الحية المستهلكة لها المائية و انتقالها إلى المنتجات الزراعية البرية و المائية 

رسوبيات و كائنات بعض األنهار والسدود في المنطقة و  وهذا البحث سوف يمكننا من معرفة تركيز هذه العناصر في مياه
قارنة والتحديد الدقيق الساحلية وما يقابلها في الشاطئ البحري وتبيان أثر الملوثات القارية في ذلك  مما يساعدنا من الم

 للتباين الجغرافي والبيئي بين مناطق مختلفة في منطقة الدراسة. 
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التحليـل بالتنشـيط النترونـي  تستخدم العديد من الطـرق التحليليـة فـي تحديـد تراكيـز عناصـر األثـر فـي العينـات البيئيـة : تقانـة
INAA  مطيافيــة الكتلــة  –، تقنيــة البالزمــا المقرونــة بــالتحريضICP-MS،  مطيافــة الفلــورة بأشــعة أكــس XRF تقنيــة،

   .  AAS اآلمتصاص الذري 
مــن أهــم هــذه الطــرق التحليليــة النوويــة الهامــة جــدًا المســتخدمة فــي دراســة INAA تعتبــر طريقــة التحليــل بالتنشــيط النترونــي 

. [7,8]  نوحساسـية عـاليتيوتحديد عناصر األثر  فـي هـذه العينـات ألنهـا تعمـل علـى تحديـد عـدد كبيـر مـن العناصـر بدقـة 
إن التحليــل المباشــر لعينــات الميــاه بواســطة  تقانــة التحليــل بالتنشــيط النترونــي ليســت فعالــة فــي أغلــب األحيــان ، وذلــك ألن 
بعــض عناصــر األثــر يتواجــد بتركيــز مــنخفض جــدًا حيــث يصــعب تحديــده مباشــرة. كمــا أنــه ال يمكــن تشــعيع حجــم كبيــر مــن 

قبــل إجــراء    Preconcentrationالتشــعيع المحــدود  لــذلك ال بــد مــن إجــراء عمليــة زيــادة التركيــز العينــة نظــرًا لحجــم موقــع
. هنالـك العديـد مـن الطـرق المسـتخدمة فـي زيـادة تركيـز عناصـر األثـر [9,10]التشعيع وذلك للحصول على حساسية عالية 

تبخيـــر، االســـتخالص، الترســـيب، التبـــادل األيـــوني وفقـــًا لطبيعـــة العينـــات الســـائلة وللتقانـــة المســـتخدمة فـــي التحليـــل مثـــل :ال
.لقـــد تمـــت دراســـة  خصـــائص الميـــاه الســـطحية والجوفيـــة ومحتـــوى التـــرب وبعـــض النباتـــات مـــن  [11,12]...........الـــخ 

رسـمت خـرائط النوعيـة حيـث  وفي هذه المنطقة السـاحلية[13,14,15] العناصر األثر في كال من حوضي العاصي ودمشق
 [إضافة لدراسة تركيز بعض العناصر األثر في هذه المياه وبعض الترب والنباتات في هذه المنطقة الساحلية الكيميائية لها

مــع العديــد مــن البحــوث المائيــة والبيئيــة التــي تــم تنفيــذها علــى هــذه المنطقــة مــن قبــل  [16,17,18,19]وحــوض العاصــي ]5
  ).21،20باحثي الهيئة وغيرهم(

  
  يالنيترون مقدمة في التحليل بالتنشيط 1.2

تعتبـــر تقانـــة التحليـــل بالتنشـــيط النيترونـــي إحـــدى تطبيقـــات تفـــاعالت النيترونـــات مـــع المـــواد المـــراد تحليلهـــا. حيـــث تســـتخدم 
النيترونات الحرارية التي تعمل على تنشيط النوى وتحويلها إلى نـوى مهيجـة (نظيـر) تفقـد طاقـة التهـيج مصـدرة أشـعة غامـا، 

  تسجيلها وبالتالي معرفة نوعية وتركيز النظير المتشكل أي المادة األساسية المراد تحليلها.تعمل الكواشف اإلشعاعية على 
  وهي:هناك عدة طرق للتحليل بالتنشيط النيتروني  

  التحليل المباشر بالنيترونات الحرارية. -
  التحليل المباشر بالنيترونات فوق الحرارية. -
  التحليل بالتنشيط المسبق بزيادة التركيز. -
  ليل بالتنشيط الملحق بعملية الفصل الكيميائي اإلشعاعي.التح -
  التحليل بالتنشيط النيتروني المتكرر. -
  التحليل المباشر باستخدام أشعة غاما الفورية. -

  تعتمد كافة طرق التحليل بالتنشيط النيتروني على المعادلة العامة التالية :
A0  =   .  .  .  . N(av) . ( 1- exp(-ti)) / M 

  حيث : 
 A0 ثانية .\تمثل النشاطية اإلشعاعية للعينة بعد التشعيع وتقاس بـ تفكك  

    2ثانية . سم \تمثل التدفق النيتروني ويقاس بـ نيترون .  
     2من الـسم (24–10)تمثل المقطع الفعال ويقاس بالبارن ويساوي.  
    . (غ) تمثل وزن العينة  
    مراد تحليله في العينة (%) .تمثل الوفرة الطبيعية للعنصر ال  
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 N(av)  6.023تمثل عدد افوغادرو ويساوي x 1023 atom/mol   .  
 M: .(غ) تمثل الوزن الجزيئي لمادة الهدف  

    . تمثل ثابتة التفكك  
 ti .(الثانية) تمثل زمن التشعيع  

  س بالعالقة التالية :تقاس النشاطية اإلشعاعية بعد زمن تبريد (تفكك غير المرغوب بوجوده) وزمن القيا
A  =  A0 . exp (-td)

 

td .(ثانية) تمثل زمن التفكك  
غامــا نســبة مــن  إشــعاعبــل لكــل كاشــف كفــاءة قيــاس ولكــل  األساســي اإلشــعاعيغيــر ان الكواشــف ال تعطــى تعــداد التفكــك 

  االصدار العام للنظير ولهذا فان معدل التعداد الكلي يعطى كما يلي : 
C  =   .  . A . ( 1- exp(-tc)) /  

  
 الغاية من إجراء البحث - 2

يعتبر حوض الساحل مـن أهـم المنـاطق الزراعيـة فـي القطـر مـن حيـث تعـدد المحاصـيل الزراعيـة مـن خضـروات وفواكـه مـع 
  انتشار واسع لزراعة الزيتون والتبغ .

كلســـية دولوميتيـــة أو حواريـــة مارنيـــة إن الطبيعـــة الجيولوجيـــة والهيدروجيولوجيـــة للمنطقـــة الســـاحلية المتميـــزة بوجـــود صـــخور 
وبازلتية في السفوح الشـرقية والجنوبيـة الشـرقية المحيطـة بـه مـع ميـول متوسـطة وكبيـرة نحـو البحر.هـذه العوامـل سـاعدت مـع 
العوامل المناخية والجيوتكتونية في سرعة وصول مياه األمطار والثلوج وكذلك المياه السطحية إلى الخزانات المائية الضـحلة 
والعميقة وخروجها إلـى السـطح بشـكل ينـابيع ذات تصـريف كبيـر أو متوسـط علـى طرفـي السلسـلة السـاحلية الشـرقي والغربـي 
مع تـدفق لـبعض هـذه الينـابيع تحـت سـطح البحـر.إن الفوالـق والتشـققات المرافقـة لتشـكل ونهـوض السلسـلة السـاحلية سـاعدت 

لجوفية في المنطقة كما إن الهطوالت المطريـة الغزيـرة والميـول الكبيـرة في زيادة  مسامية الصخور ووجود الكهوف واألنهار ا
  في بعض المواقع زاد من انجراف وتدهور الترب الساحلية . أحيانا وعدم وجود غطاء نباتي

تــــدهور التــــرب وكثــــرة الســــيول والفيضــــانات ســــاعد فــــي انتقــــال المــــواد العضــــوية وغيــــر العضــــوية الناجمــــة عــــن المخلفــــات 
الشــاطئ البحــري.أدت  و )الواســع للزراعــات المحميــة  االنتشــارحيــث  (لصــناعية والزراعيــة  إلــى الســهل الســاحليالمنزلية،ا

حركة الملوثات هذه إلى تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية وبالتالي تدهور في نوعية الترب وجـودة المحاصـيل الزراعيـة 
  ).17,18في المنطقة(

مـن قبـل بـاحثين مـن الهيئـة والقطـر علـى المصـادر المائيـة والواقـع البيئـي فـي هـذه المنطقـة .  ةلعديد من البحوث المنفذبعد ا
يأتي هذا البحث بأهميته ليربط بين عدة عناصر بيئية مؤثرة على اإلنسـان وصـحته وكـذلك علـى طبيعـة المـوارد االقتصـادية 

ات البشــرية عليهــا وصــوال لســبل حمايتهــا وٕادارتهــا. إن الهامــة فــي هــذه المنطقــة ليشــير إلــى المــؤثرات الســلبية لمخلفــات الفعاليــ
إضافة لمعامل درفلة الحديد واإلسـمنت مـع وجـود  الزراعيةاالنتشار الواسع  لمعاصر الزيتون ومعامل مواد البناء والمنتجات 

ناعي مصفاة للنفط وكذلك محطة حرارية وموانئ لتصدير النفط والفوسفات( مع عدم وجود شبكات صرف صحي بلدي وصـ
) أدى لتعدد في مصادر الملوثات وخطورتها. هذا البحث مع بعـض البحـوث الجاريـة والمنتهيـة التـي نقـوم بهـا سـوف يمكننـا 
مــن معرفــة مصــادر هــذه الملوثــات وآليــة انتقالهــا إلــى التربــة والنباتــات عبــر الميــاه والهــواء وكــذلك دور اإلفــراط الشــديد فــي 

ات في تدهور نوعية المياه والتربة وبالتالي في مرود ونوعيـة المنتجـات الزراعيـة البريـة استخدام المخصبات واألسمدة والمبيد
والمائية.إن وضع خطط  لإلدارة المتكاملة لهذه المنطقة الزراعية والسياحية الهامة من القطر تتطلب قاعدة بيانات جيوبيئيـة 

الحكوميــة المحليــة الجوانــب األخــرى المتممــة. حيــث يحقــق هــذا البحــث جانــب هــام منهــا وتتطلــب الخطــط التنفيذيــة للجهــات 
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باتــت حمايــة المصــادر المائيــة الســطحية والجوفيــة فــي المنطقــة حاجــة ملحــة للحفــاظ علــى الصــحة العامــة ونوعيــة المــوارد 
  الزراعية كما ونوعا.

،الترابيـة ائيـة فـي العينـات المائيةمن هنا تأتي أهمية استخدام التقانات الكيميائية والنوويـة فـي التحليـل الـدقيق للعناصـر الكيمي
كمية العناصر ومحتوى هذه العينات منها وفـق مـا هـو موضـح فـي  تحديد ). حيث التعدد والدقة في 1والنباتية المحللة(شكل

  األشكال التي سوف يتم عرضها في هذا البحث
  
 المواد والتجهيزات : 3

      األدوات واألجهزة والمواد: 3.1
  برنامج تحليليNAA-software   

  موازين الكترونية حساسة(5mg, 200g)  

  مكبس يدوي 

 مجفدة 

 مثفلة 

  مجفف للعيناتOven up to 150 C  

  كبسوالت بولي إتيلين للتشعيع 

 (كواشف جرمانيوم عالية النقاوة، برامج تحليل طيفية، الكترونيات....الخ ) مطيافيات غاما 

  منابع عيارية نقطية(Eu-152, Co-60, Ba-133, Cs-137) 

 يل ( بيولوجية، تربة، بيئية ..عينات عيارية مرجعية لالستخدام كعينات عيارية مقارنة لضبط جودة التحال(.. 

 (نباتات ، تربة،مياه) :عينات مدروسة 

 كحول طبي وأسيتون 

  أدوات وأجهزة قياسات مائية حقلية وغيرها 3.2
   Experimentalالعمل التجريبي   4

  Samplingجمع العينات  4.1
داد الساحل السوري من الحدود  64من حوالي  2008عينات (مائية ، تربة ونبات) خالل عام  جمعت ال ى امت موقعا" عل

ات ري  ي عملي تخدمة ف ادر المس ن المص ة م ات المائي ت العين ع لبنان،جمع ة م دود الجنوبي ى الح ا إل ع تركي مالية م الش
ون، الا ات لمزروعات، جمعت العينات النباتية ( أوراق كل من الزيت ع العين ا، الفاصوليا، والباذنجان) من نفس موق كوس

ات  40من ھذه المواقع تم اختيار الترابية والمائية. ة للعين ل الكيميائي دد التحالي ة البحث وتع موقعا تتوفر فيھا التمثيل لمنطق
  ).1المحللة وكذلك تنوع استخدام الترب والزراعات والفعاليات البشرية وكثافتھا(شكل 

 ناتتحضير العي 4.2

 العينات السائلة:  4.2.1
م  ة، ث ترشح العينات السائلة باستخدام أطباق ترشيح عادية وذلك لفصل العوالق الموجودة في التربة والتي جمعت مع العين

أو باستخدام األشعة تحت  C 40تتجاوز الـ  يؤخذ حجم معلوم بدقة ويجفف إما على السخانة الكھربائية بدرجة حرارة ال
ة جاھزة  Freeze drying األحيان استخدمنا المجفدةالحمراء وفي بعض  ودرة ناعم ات لتصبح ب م تطحن العين ، ومن ث

  للتحضير من أجل التشعيع.
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 العينات النباتية:  4.2.2

حيــث جمعــت عينــات مــن األوراق الفتيــة ألشــجار  المدروســة.لقــد تــم جمــع عينــات نباتيــة ممثــل ألهــم الزراعــات فــي المنطقــة 
  اقع مع أوراق من خضروات مثل الفاصولياء ، الباذنجان والكوسا .الزيتون  في بعض المو 

فقــد جمــع نــوع أو أكثــر مــن هــذه النباتــات مــن نفــس الموقــع وذلــك حســب طبيعــة المنطقــة وتــوفر هــذه النباتــات ومصــدر مــائي 
زجاجيـة خـارج البيـوت ال. في الزراعات المحمية تم جمع عينات ترابية ونباتية من داخـل و هذه النباتات والتربة الزراعية يروي

أو البالستيكية لتسهيل المقارنة والتفسير للنتائج. تم جمع بعض ثمار بعض الخضـروات والفواكـه لمعرفـة مـدى التغيـر وذلـك 
 كشاهد يساعد في رصد طبيعة ومصدر بعض الملوثات.

العينـات علـى أطبـاق ترشـيح غسلت العينات بالماء العادي من أجل الـتخلص مـن الغبـار والعوالـق الجويـة األخـرى. وضـعت 
لمـدة ال  C 60عند الدرجة  (Oven)باستخدام مجفف  (كل عينة على حدة) لتجف بشكل طبيعي، ومن ثم جففت العينات

ســاعة. فصــلت  العــروق الخشــبية مــن الورقــات. طحنــت العينــات بواســطة هــاون مــن البورســالن حتــى تصــبح  12تقــل عــن 
 .(1mm Meshes)ستيل  سًا بشكل يدويًا. نخلت العينات بواسطة منخل ستانلناعمة ومتجانسة بشكل جيد وطحنت أحيان

 

 العينات الترابية: 4.2.3

تم جمع عينات ترابيـة مـن الواقـع التـي زرعـت فيهـا النباتات(الزيتون،الفاصـولياء ،الباذنجـان والكوسـا) التـي تـم اختيـار أوراقهـا 
ري أو بـدون ري(زراعـة بعليـة) كمـا تـم جمـع  رب في حال وجودللتحليل كما جمعت عينات من المياه التي تروى بها هذه الت

  في منطقة الدراسة. واالندفاعيةعينات صخرية من الصخور األم الكربوناتية 
ســم تقريبــا تجنبــا لجمــع القشــرة الســطحية الغنيــة بــالمواد العضــوية  10مــن ســطح التربــة علــى عمــق  ات الترابيــةالعينــ تجمعــ

 والطمي.

، فصـلت الحصـى مـن العينـات ومـن ثـم طحنـت العينـة بواسـطة  C 55-45تخدام المجفـف بالدرجـة جففت عينات التربة اس
مطحنة خاصة بعينات التربـة أو أحيانـًا بواسـطة هـاون مـن السـيراميك حتـى تصـبح ناعمـة ومتجانسـة. نخلـت العينـة بواسـطة 

  (Mesh 80) منخل ستانلس ستيل 
 :تشعيع العينات 4.3

 التشعيع القصير:  4.3.1

المرجعيـة وعينـات المقارنـة فـي الطريقـة  ةوالمعياريتشعع العينات المدروسة  ة النيوكليدات قصيرة نصف العمرمن أجل دراس
 النسبية واحدة تلو األخرى تحت نفس الشروط، 

 تحضير العينات من أجل التشعيع القصير: 4.3.1.1

يرة مــن البــولي اتيلــين ثــم مــن العينــة المدروســة والعياريــة  وضــع كــل منهــا فــي كبســولة صــغ  (300mg~200)أخــذ  حــوالي 
اختمهــا بواســطة لحــام كهربــائي. و ضــعت كــل كبســولة صــغيرة (تحتــوي علــى العينــة) فــي كبســولة تشــعيع منفصــلة، ختمــت 

    (.Sec.…,60 ,30)الكبسـولة بشـكل جيـد بواسـطة لحـام كهربـائي باسـتخدام الكـاوي ومـن ثـم ضـبط زمـن التشـعيع المطلـوب
. تركت العينـات للتفكـك لفتـرة Aأو من خالل نظام نقل العينات  Cyclic system من خالل الحاسب الموصول مع نظام 

( td= 5~10 minutes)  ثم اجمع طيف العينات من أجل النيوكليدات نصف  العمر القصير(Ti, Mg, Mn, Cu, V, 

Al, Ca,…etc.).  
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 :التشعيع الطويل 4.3.2

العينــات المدروســة، العينــات العياريــة وعينــات المقارنــة مــن أجــل دراســة النيوكليــدات متوســطة وطويلــة نصــف العمــر توضــع 
 ضمن نفس كبسولة التشعيع بالتناوب باستخدام الطريقة النسبية. 

 تحضير العينات من أجل التشعيع الطويل:  4.3.2.1

مــن العينــة المدروســة والعياريــة  وضــع كــل منهــا فــي كبســولة صــغيرة مــن البــولي اتيلــين ثــم   (300mg~200)أخــذ  حــوالي 
بواســطة لحـام كهربــائي. وضـعت الكبســوالت الصـغيرة (العينــات المدروسـة ، العياريــة و المراقبـة) مــع بعـض بكبســولة  اختمهـا

تشعيع واحدة ومـن ثـم ختمـت الكبسـولة بشـكل جيـد بواسـطة لحـام كهربـائي باسـتخدام الكاوي.شـععت العينـات باسـتخدام نظـام 
  .B  نقل العينات

  
 قياس العينات  4.4

ة إلى كبسوالت نظيفة (غيـر مشـععة) وذلـك لتجنـب التلـوث الـذي قـد يـنجم عـن الملوثـات الموجـودة فـي نقلت العينات المشعع
مــادة البــولي أتيلــين. قيســت العينــات المدروســة والعياريــة المرجعيــة وعينــات المقارنــة علــى نفــس االرتفــاع عــن ســطح الكاشــف 

سة والعيارية بعد فترات تبريد مختلفة (ثالثة قياسـات علـى عند استخدام الطريقة النسبية، كما أنه يمكن قياس العينات المدرو 
  األقل).
  ( .Ti, Mg, …,etc)قياس العينات من أجل النيوكليدات قصيرة نصف العمر   4.4.1

لتفكــك النشــاط اإلشــعاعي الكبيــر قبــل البــدء بجمــع طيــف   .sec 600~300تركــت العينــات ( العياريــة والمدروســة) لمــدة 
وعلـى بعـد هندسـي ثابـت(  .sec 900-300. جمع طيف العينات لمـدة  dead timeن ميت العينات للحصول على أقل زم

   بعد العينة عن سطح الكاشف) لجميع العينات.

 (.As, Mo, U,…etc): نصف العمر قياس العينات من أجل النيوكليدات متوسطة    4.4.2

عي الكبيـر قبـل البـدء بجمـع طيـف العينـات لتفكـك النشـاط اإلشـعا  .days 6-4تركـت العينـات ( العياريـة والمدروسـة) لمـدة 
وعلـى بعـد هندسـي ثابـت( بعـد  .sec 3600-1800. جمـع طيـف العينـات لمـدة  dead timeللحصول على أقل زمن ميت 

 العينة عن سطح الكاشف) لجميع العينات.

 (.Ce, Cr, Zn, ..etc)قياس العينات من أجل النيوكليدات طويلة نصف العمر    4.4.3

لتفكـك النشـاط اإلشـعاعي الكبيـر قبـل البـدء بجمـع طيـف العينـات   .days 6-4العياريـة والمدروسـة) لمـدة تركـت العينـات ( 
وعلـى بعـد هندسـي ثابـت( بعـد  .sec 3600-1800. جمـع طيـف العينـات لمـدة  dead timeللحصول على أقل زمن ميت 

  العينة عن سطح الكاشف) لجميع العينات.
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  اقشة:والمن المعطيات نتائج-5
  طبيعة الترب المحللة والصخور األم: – 5-1

في تركيـز عناصـر األثـر وذلـك حسـب مصـادر التربـة وطبيعـة  ا"كبير  ا"تمايز  للعينات الترابية المحللة تبين التحاليل الكيميائية
لمحتـــوى (حيـــث اعتمـــدت األشـــكال المبينـــة الصـــخور األم إضـــافة لنـــوع الزراعـــة ودرجـــة اســـتخدام المخصـــبات واألســـمدة فيها
طبيعــة ميــاه  أخــذت بعــين االعتبــار كــذلك التــرب، الميــاه والنباتــات مــن هــذه العناصــر بــديال" عــن الجــداول كمــا ســوف نــرى).

من حيث قربه أو بعده عن بعض المصادر الملوثة مـن معامـل ومجـاري صـرف بلـدي العينة قع االجغرافي لمو  لوضعالري وا
بحرية.لقـــد تـــم دراســـة محتـــوى العينـــات الترابيـــة المطحونـــة مـــن الفلـــزات وصـــناعي أو طـــرق عامـــة ومعامـــل صـــناعية ومرافـــئ 

وذلــك لمعرفــة جيوكيميــاء هــذه العينــات وعالقتهــا بطبيعــة الصــخور األم فــي   XRDالمعدنيــة الرئيســية باســتخدام جهــاز ال
ٍ◌ ،الكالســيت  SiO2المنطقــة المدروســة.حيث بــين هــذا التحليــل محتــوى هــذه التــرب مــن الفلــزات الصــخرية مثــل الكــوارتز 

CaCO3  الـــــدولوميت،Ca Mg(CO3)2  الغضـــــاريات المؤلفـــــة مـــــن ســـــيليكات( األلمنيـــــوم ،الحديـــــد والبوتاســـــيوم) أو،
ـــوكالز المؤلـــف مـــن ســـيلبكات (األلمنيوم،الكالســـيوم والصـــوديوم). كـــذلك تحـــوي هـــذه التـــرب وبنســـب أقـــل علـــى فلـــز  البالجي

ـــــــت  Ca Mg(SiO3)2الديوبســـــــيد  ـــــــاFe2O3  والهيماتي ـــــــت  واحيان ـــــــول   CaCO3األرغوني واألمفيب
Ca2(Mg,Fe)5(Si,Al)8O22(OH)2  حيث يـتم التبـادل الشـاردي بـين الكاتيونـات واألنيونـات عبـر شـوارد المـاء وغيرهـا

وحــرارة التربــة ورطوبتهــا. يعكــس محتــوى هــذه التــرب مــن الفلــزات ونســب محتواهــا المئــوي   Phضــمن التربــة حســب درجــة ال
حللــت أو تعــرت لتشــكل هــذه التــرب عبــر ماليــين الســنين والتــي تشــكل العمــود الطبقــي للجبــال طبيعــة الصــخور األم التــي ت

أساسي بصخور كلسية دولوميتية ،حوارية مارنية أو أفيوليتيـة وبازلتيـة .هـذه الفلـزات  لالمحيطة بهذه الترب والتي تتمثل بشك
المخصبات،األســـمدة  لتربـــة عبـــر ميـــاه الـــري،لهـــا دور هـــام فـــي تثبيـــت بعـــض العناصـــر المعدنيـــة واألثـــر التـــي تصـــل هـــذه ا

فـإن ربـط التحاليـل الكيميائيـة  لـذلكمـن قبـل بعـض النباتـات المزروعة. امتصاصـهاأو قابليـة  انتقالهاوالمبيدات وبالتالي تعيق 
يـة بعـض مع طبيعة الترب والصخور األم وكذلك الواقع البيئي السائد في موقع اإلعتيان له أهمية كبيرة في معرفـة آليـة حرك

العناصـــر ومصـــادرها وســـبل حمايـــة المنطقـــة المدروســـة مـــن مخـــاطر التلـــوث بهـــا وصـــوال لوضـــع خطـــط المعالجـــة والمراقبـــة 
ضمن الترب الزراعيـة السـطحية والخزانـات المائيـة  القريبـة مـن السـطح والعميقـة وكـذلك حمايـة  وحركتيها لتركيزهاالمستدامة 

لغضــار تشــكل النســب الرئيســية الهامــة لمحتــوى معظــم اات الكالسيت،الســيليس و المســطحات المائيــة والشــاطئ البحــري.إن فلــز 
ق مــع ســهولة بكاســيد الحديــد وهــذا يتطــاأالعينــات الترابيــة المحللــة تليهــا فلــزات الــدولوميت والبالجيــوكالز وأحيانــا األمفيبــول و 
الدولوميتيـة  كـذلك االندفاعيـة األفيوليتيـة( انحالل الصـخور الكلسـية المارنيـة الحواريـة األكثـر شـيوعا تليهـا الصـخور الكلسـية 

) بعد تراجع البحر عنها (العصر الربـاعي والحـديث). 1الخضراء) والبازلتية عبر الزمن الجيولوجي للمنطقة المدروسة(شكل 
وف تراكيــز العناصــر فــي التربــة ونســب الفلــزات المشــكلة لهــا ومقارنــة ذلــك مــع محتــوى الميــاه والنباتــات مــن هــذه العناصــر ســ

يشكل منهجيـة واضـحة لتفسـير التمـايز فـي تغيـر محتـوى العينـات الترابيـة مـن هـذه العناصـر وعالقـة ذلـك بطبيعـة ميـاه الـري 
والنباتـــات المزروعـــة والفعاليـــات البشـــرية والشـــروط المناخيـــة المحيطـــة وكـــل مـــا يتعلـــق بطرائـــق الزراعـــة والـــري أو التســـميد 

  والظروف البيئية المحيطة بذلك. 
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  ):الخارطة الهيدروجيولوجية للمنطقة مبينا عليها مواقع العينات المائية ،الترابية والنباتية. 1ل (الشك
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  :المحللة طبيعة العينات المائية -5-2

من المياه التي تروى بها الترب والنباتات التي تم جمع عينات منها للتحليل. حيث تم جمع عينات مائية سطحية وجوفية تم 
) والكيميائيــة(الكاتيونات واألنيونــات الرئيســية وكــذلك PHســات الفيزيائيــة الحقليــة والمخبريــة(الحرارة ، الناقليــة وال اء القياإجــر 

العناصر األثر) لهذه العينات في مخابر قسم الجيولوجيا والهندسة النووية.لكنه تم اختيار بعض العناصر األثر المحللـة فـي 
ا بتلك في العينات الترابية والنباتية التي تم جمعها مـن نفـس المواقـع المدروسـة ولكننـا لـم هذه العينات المائية لتسهيل مقارنته

  تقييم ومناقشة المعطيات.نغفل مجمل المعطيات الهيدروكيميائية لهذه العينات في 
ية وحـدد نمطهـا ) مـن الكاتيونـات واألنيونـات الرئيسـ1تم تحليل محتوى هـذه العينـات المائيـة المسـتخدمة فـي الـري (شـكل  فقد

الكيميائي وطبيعة تلوثها وهذا ما ذكر في العديد من المراجع واألبحاث التـي قمنـا بنشـرها حـول المنطقـة . والتـي وجـدنا عـدم 
ضــرورة عرضــها مــن جديــد وٕان كنــا نعتمــد عليهــا فــي تقيــيم طبيعــة محتــوى هــذه الميــاه مــن العناصــر األثــر ومــدى العالقــة 

  ياه من هذه العناصر وما تحتويه العينات الترابية والنباتية لنفس الموقع منها.المتبادلة بين محتوى هذه الم
) تركيــز بعــض العينــات المائيــة المحللــة مــن العناصــر المعدنيــة واألثــر حيــث تتبــاين تراكيــز هــذه العناصــر 1يبــين الجــدول(

  عتيان.ألحسب المصدر المائي والفعاليات البشرية المحيطة بموقع ا
افة القياسات والتحاليل الفيزيائية الكيميائية المعتادة على كافـة العينـات المائيـة السـطحية والجوفيـة المسـتخدمة لقد تم إجراء ك

  لري الترب والنباتات التي تم جمعها.
إن خصائص هذه المصادر المائية لحوض الساحل( تم كما سبق وذكرنا) عرضها في العديد من البحـوث والورقـات العلميـة 

نطقــة البحــث والتــي يصــعب عرضــها هنــا وٕان كنــا سنســتفيد منهــا فــي تفســير المحتــوى الكيميــائي لهــذه الميــاه مــن المتعلقــة بم
  بعض العناصر المعدنية واألثر في المواقع المدروسة.

لقــد تــم اختيــار نتــائج بعــض العينــات المائيــة لمقارنــة محتواهــا مــن العناصــر األثــر ومحتــوى التــرب والنباتــات الموافقــة لهــا مــن 
هـذه العناصــر وذلـك بهــدف تفسـير العالقــة المتبادلـة وآليــة حركيـة هــذه العناصـر ضــمن األوسـاط المائيــة وانتقالهـا إلــى التــرب 
والنباتات وٕاشارة إلى مصادر خارجية لتلوث هـذه المصـادر عبـر السـاقط الهـوائي أو الفعاليـات الزراعيـة مـن تسـميد ومكافحـة 

  .ةالمزروعكيميائية للتربة والنباتات 
  
  : من عناصر األثر المحللة الترابية والنباتية المائية، لعيناتا محتوىمناقشة  -5-3

منهـا كمـا هـي  لالسـتفادة عناصر األثر موجودة بشكل طبيعي في الصخور والترب ولكن بأشكال غير مناسبة لحياة األحيـاء
ت المختلفــة تجعــل النبــات قــادرة علــى وشــروط الــري والفعاليــا االنحــاللعليــه ضــمن بنيــات الصــخور والتــرب. لكــن عمليــات 

خصــائص التربــة الفيزيائيــة الكيميائيــة وشــروط الوســط المحــيط ونمــط النبــات ومرحلــة نمــوه  هــذه العناصــر حســب امتصــاص
ومصدر العنصر الملوث وشكل تواجده وٕامكانية انحالله في محاليل التربة.لقد أشارة العديد مـن المراجـع إلـى التلـوث السـريع 

  . 24]  [ياه وبالتالي المياه والنباتات بما تخلفه الفعاليات البشرية للترب والم
وميـــاه الصـــرف فـــي الزراعـــة إلـــى  مـــأةبـــأن مـــا يصـــل التربـــة مـــن مخلفـــات المصـــانع واســـتخدام الححيـــث بينـــت هـــذه البحـــوث 

حـاس للن 13ضـعف مـن الزنـك و  ضـعف  21للرصـاص ، 40ضـعف للكـادميوم،   100المحسنات الزراعية مثاله يعـادل 
  مما يصلها أو تحتويه بشكل طبيعي . 

التربــة وفــي النبــات ومناقشــة ســبب تغيــر هــذه الميــاه ،فــي  امســهب تركيــز أهــم العناصــر التــي تــم تحليلهــ لســوف نحــدد بشــك
ننـاقش تغيـر تراكيـز بعـض العناصـر التـي تـم تحليلهـا فـي  كماوبيئيـة المختلفـة.يالتراكيز من موقع إلـى آخـر تبعـا للشـروط الج

ن العينات المائية،الترابية والنباتية التي تم جمعها من  منطقة البحث وذلك من أجل فهم مصدرها وطبيعة انتقالها مـن كال م
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خمســـة عشـــر  اختيـــارتم الميـــاه والتربـــة أو الهـــواء إلـــى النباتـــات ودور الوضـــع الهيـــدروجيوبيئي والفعاليـــات البشـــرية فـــي ذلـــك.
المحللـة فـي المواقـع الممثلـة لمنطقـة زهـا فـي العينـات المائيـة والترابيـة والنباتيـة عنصر أثر ومعدن ثقيـل مـن أجـل دراسـة تراكي

هـذا العنصـر وانتقالـه بـين الصـخور األم  ةسـلوكيالبحث. وذلك في منهجية جديدة لدراسة الشروط الجيوبيئية التي تتحكم في 
وعـــة مـــع أخـــذ الفعاليـــات البشـــرية وطبيعـــة ونمـــط والملوثـــات الجويـــة وصـــوال للميـــاه الجوفيـــة والتـــرب الزراعيـــة والنباتـــات المزر 

الزراعة (نمط وكمية المخصبات والمبيدات ) التي يمكن تقديرها من خالل النتائج فـي ظـل غيـاب الرقبـة الصـارمة والمخـابر 
اه ها في الصخور والترب وكذلك  في الميـكيز ادر هذه العناصر وتر المتخصصة الرسمية.وفق المراجع العالمية المتعلقة بمص

والنباتات ودور بعض المواد في تراجع قابلية النباتـات لهـا ومنـع انتقالهـا مـن الميـاه والتربـة إلـى بعـض النباتات.هنـاك مراجـع 
عديدة بينت طبيعة الملوثات الهوائية الناتجة عن المصافي النفطية والمحطات الحرارية التي تستخدم الفيول وكذلك مخلفـات 

تيكية.فقد قامــت الهيئــة بالعديــد ســالمــواد الفوســفاتية وغيــر ذلــك مــن الصــناعات المعدنيــة والبال الســيارات ومعامــل األســمنت أو
عـن  من هذه التحريات مع قام بها باحثين من الجامعات ومركز البحوث وجهات علمية عديدة عن طبيعـة الملوثـات الناتجـة

ت هـذه المعطيـات فـي اإلشـارة إلـى مصـدر التلـوث الصناعية في المنطقة الساحلية وغيرها في القطر.حيث سـاعد الفعاليات 
دون الــدخول فــي تحديــد النســبة المئويــة التــي يســاهم بهــا مصــدر التلــوث هــذا فــي كميــة تركيــز العنصــر المحلــل فــي العينــات 
البيئية المحللـة.إذ يحتـاج ذلـك إلـى رصـد دوري واسـتخدام نمـاذج رياضـية إحصـائية وفريـق عمـل جيـوبيئي متكامـل مـن حيـث 

  ص والخبرة.  التخص
  
  : (As)الزرنيخ  - 1

 µg/g 13الوسطي بحوالي   يقدر في الغضارياتو  µg/g 2.5- 0.5 بين ويتراوح متوسطهيتواجد في مختلف الصخور 

AsO4بشـكل  
AsO2و   3-

أمـا  µg/g   6-3والبيريـت مـن µg/g   9-1حيـث تحـوي الصـخور االندفاعيـة مـنوغيرها. -
  .(أو ملغ/كغ) µg/g 45الفحم فيحوي 

  :لتربةا
  يستخدم كثيرا في الزراعة بشكل مبيدات عضوية وينتج عن مخلفات االحتراق للوقود والصرف الصحي. 

علـى التتـالي (شـكل  39و  31في الموقعين  µg/g 35.5و 26.8إلى  2،3في الموقعين  2.49و  0.5تتراوح قيمه من 
   . µg/g 15لمعدل العالمي األعظمي المسموح به من الزرنيخ ا ).1،2
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  ): محتوى العينات الترابية من الزرنيخ،البروم والسكانديوم.2الشكل(

  
  المياه:

فـي 1.726) لتصـل إلـى N22 وN15في ميـاه نبـع البيضـا وسـد األبـرش( مكغ/ل 0.3و 0.18تتراوح قيم هذا العنصر من 
فــــي المكافحــــة الكيميائيــــة ).وهــــذا يعــــود الســـتخدام هــــذا العنصــــر 2ميـــاه بئــــر دويركــــي وميــــاه ســــد بلـــوران علــــى التتالي(شــــكل

كمــا إن بعــض الميــاه  µg/l  20ميــاه البحــر تحــوي وســطيا  .µg/g 10الحــد المســموح بــه للمزروعــات مــن خضــار وفواكه.
  . mg/l  0.05من هذا العنصر في مياه الشرب هو  المسموح بهوالوسطي  µg/l  10الجوفية المالحة تحوي أكثر من 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

µg/L

6 7 8 12 14 13 20 21 22 23 2324بحر23 33 35 35 36نھر36

المواقـع

As Conc. µg/Lحوض الساحل -  المياه

Co Conc. µg/L

تلوث زراعي -
ئي بلدي وھوا

تداخل مع مياه البحـر

تداخل مع مياه النھر
تلوث زراعي

  

  من الزرنيخ والكوبالت. ): محتوى العينات المائية3الشكل(

  النباتات:
مـــــوقعي فـــــي  µg/g  0.7إلـــــى  0.1مـــــن يـــــز هـــــذا العنصـــــر فـــــي أوراق الزيتـــــون المحللـــــة منخفضـــــة جـــــدا تراك  الزيتـــــون:

) حيث التربة بعلية وبازلتية ولكن توجد أشجار مثمرة مجاورة  N29حيث مياه النبع ملوثة و قرقفتي( ) بترك  N14(البيضا
  . هذا العنصر تخضع لمبيدات تستخدم

  
  الباذنجان:

فــي مواقــع دويركــي ووادي نهــر األزرق  وكســب إلــى  0.18 تركيــز الــزرنيخ تــراوح فــي عينــات أوراق الباذنجــان المحللــة مــن
0.77 µg/g )في البيضاN15  ،4 (  
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  فاناديوم،األنتموان والزرنيخ .: محتوى عينات أوراق الباذنجان المحللة من السكانديوم ،ال (1-4)الشكل 

  
   : (Br)البروم -2

 مـن اسـتعمالهويسـلك سـلوك الكلـور لكنـه أكثـر تطـايرا وأكثـر انحـالال منـه. ينـتج µg/g 10-0.2فـي الصـخور بعـدل  يتواجد
تربـة يـرتبط البـروم بـالمتبخرات ويسـقط مـع األمطـار ليغنـي ال.  في الزراعة كمدخن(بروم الميتيـل) وفـي مخصـبات البوتاسـيوم

  في تحديد مختلف الوحدات الجيولوجية. Br/Clحيث تستخدم النسبة  في بعض المواقع
  التربة: 

يصــل للتربــة معــدالت كبيــرة مــن مصــادر خارجيــة، مثــل البــراكين وبخــار ميــاه البحــر ورمــاد الحرائــق ومخلفــات أحتــراق الفحــم 
  طبيعي منه.والمواد النفطية ومخلفات الصرف الصحي وغير ذلك ،تضاف لمحتواها ال

فـي تربـة الكفـرون الكلسـية وقسـطل  µg/g 1.7و  2.11، 2.31تراكيز هذا العنصـر تتـراوح حسـب نـوع التربـة وتتغيـر مـن 
) حيـث هـذه التـرب فقيـرة بهـذا العنصـر الـذي ترتفـع تراكيـزه  29و N 3 ،20معاف األفيولتية وقرقفتي البازلتية على التتـالي(

ريـــة المنشـــاء.ويلعب التلـــوث الزراعـــي دورا فـــي أغنـــاء بعـــض التـــرب بـــه كمـــا فـــي المواقـــع فـــي التـــرب الحواريـــة والمارنيـــة البح
).فــي هــذه المواقــع التــرب حواريــة 1،2علــى التتالي(شــكل  µg/g  27.6و  25.92، 22.09 حيــث وصــل إلــى 4، 1،31

الشــائع لمحتــواه فــي الوســطي العــالمي ).N34مارنيــة ولكــن التلــوث يرفــع مــن تراكيــزه كمــا هــو الحــال قــرب بلــدة الصفصــافة(
  .µg/g 25 ويختلف الحد المسموح به في التربة من بلد آلخر وهو عموما.µg/g  40-5الترب يتدرج من 

  
  :المياه

 L 5.5و       34N)لميــاه بئــر الصفصــافة حيــث التربــة ملوثــة بــه ( 5.4فــي العينــات المائيــة المحللــة تــراوح تركيــزه مــن  
µg/ ) فـي ميـاه بئـر حبـرون المجـاورN35  39.3و  34.1،  25.2) لتصـل إلـى  µg/l   فـي ميـاه مواقـع قسـطل معـاف

  بئر خربة األكراد وسد بلوران وهذا دليل تلوث زراعي.
  mg/l  1.5وفي مياه الري   mg/l  0.4الحد الدولي المسموح به لهذا العنصر في مياه الشرب هو 

  
 

حوض الساحل-باذنجان
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 بلدي تلوث
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 صناعي تلوث
 المصفاة من
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  النباتات :

تخدام التربــة ونــوع المزروعــات وطبيعــة الصــخور األم والمصــادر المائيــة تتعلــق قيمــه فــي أوراق النباتــات المحللــة حســب اســ
ووجــود ملوثــات هوائيــة وبســاتين فاكهــة مجــاورة ألشــجار الزيتــون وكــال مــن الفصــولياء، الكوســا والباذنجــان التــي تــم اإلعتيــان 

عـن الشاطئ.الوسـطي العـالمي  النباتات البحريـة تحـوي كميـات مـن البـروم أكثـر ممـا تحويـع مثيالتهـا البعيـدة).1منها (شكل 
-267ولكن بعض النبات المزروعة في بيوت محميـة قـد تركـز هـذا العنصـر يصـل مـن   µg/g  40منه في النباتات هو 

9515 µg/g .   

  الزيتون: 

)  N20في موقع السويديه(قسطل معاف) حيـث التربـة فقيـرة بـه ( 0.86 تراكيز هذا العنصر في أوراق الزيتون تراوحت من
) حيث التربة فقيرة بهذا العنصر لكن المصدر قـد يكـون نتيجـة تلـوث هـوائي  N4في موقع بيت القلع(  µg/g 16.92إلى 

ال يعنــي إنــه الحــد المســموح بــه لكنــه وســطي التركيــز  µg/g 40والوســطي العــالمي المحــدد ب  .) 2-4، 1(شــكلأو زراعي
  في الحاالت العادية بعيدا عن مصادر التلوث . µg/g 5المحلل في النباتات عموما والذي يجب أن ال يتجاوز 

  

  

  

  

  

  

  

  روم ،الكروم والنيكل.ب):محتوى عينات اوراق الزيتون المحللة من ال 2-4الشكل(

  الفاصولياء:

ترتفــع تراكيــز هــذا العنصــر فــي أوراق الفاصــولياء فــي بعــض المواقــع المحميــة أو المكشــوفة ذات الزراعــات المكثفــة وتتــراح 
فــي حريصــون قــرب المحطــة الحراريــة فــي بانيــاس  µg/g 35.22و  29.4قــرب ســد بلــوران إلــى  0.61مــن تراكيــز الــروم 

وقريــة حصــين البحــر قــرب معمــل األســمنت وهــذا يــدل علــى التلــوث الصــناعي فــي هــذين المــوقعين وعلــى تلــوث زراعــي فــي 
  ). 1،شكل  N38الحميدية جنوب طرطوس(
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حوض الساحل- فاصولياء
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Cr Conc. µg/g

Ni Conc. µg/g                تلوث                  
    صناعي                    
                          تلوث          وھوائي           بلدي

         
ئي            بلدي صناعي وھوا

وتداخل مياه البحر

  

  والنيكل في عينات أوراق الفاصولياء المحللة. ): تراكيز كال من البروم ،الكروم5الشكل(

  الكوسا:

) حيــث التــرب والصــخور الخضــراء الفقيــرة بهــذا العنصــر ولكــن ميــاه النبــع 20فــي الموقــع ( 0.58تراكيــز هــذا و تتــراوح بــين 
للمنــزل  الثليــل التصــريف المســتخدم لزراعــة هــذا النبــات يحــوي كميــة هامــة مــن هــذا العنصــر وهــذا يعــود لتلوثــه بحفــرة فنيــة

  .) 5(شكل المجاور

  

  

  

  

  

  

  

  ): محتوى عينات الكوسا المحللة من البروم،النيكل والزنك. 6الشكل(

  الباذنجان:

 µg/g 37.03فــي موقــع أبــو عفصــة جنــوب طرطــوس إلــى  1.87تركيــز البــروم فــي أوراق هــذا النبــات المحللــة تتــراوح مــن 
  ث الزراعي والمنزلي هناك.) حيث التلو  N16في موقع مساكن الشحرورة شمال البيضا(

حوض الساحل- كوسا

0

2

4

6

8

10

7 8 18 20 22 23 35

المواقع

µ
g

/g

Br Conc. µg/g

Cr Conc. µg/g

Ni Conc. µg/g

تلوث    منذلي  و          بلدي عبرتلوث
                           مياه سد السخابة

تربة أفيوليتية

تداخل مياه البحر

تلوث زراعي 
 وتربه بازلتية

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٩

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 20

  

  في عيتات أوراق الباذنجان المحللة.  Asو Sc ،V ،Sb):تراكيز 7الشكل(
  
  :     ) (Coالكوبالت -3

 20-0.1وفي الصخور الرسوبية  بتراكيز أقـل وتتـراوح مـن  µg/g 220-100يتواجد في الصخور االندفاعية بتراكيز من
µg/g لناحية الجيوكيميائية فإن سلوكه في التربة ممثل لسلوك كال من الحديد والمنغنيـز . وكميـات كبيـرة منـه تعـود .  من ا

  والمنغنيز. Se , S, As  له قابلية كبيرة لإلرتباط مع للتلوث الصناعب ومخلفات احتراق الوقود. 
  

    التربة: 
فـي  µg/g 2.31لنسـبة للـزرنيخ حسـب نوعيـة التربـة وذلـك مـن تراكيـز هـذا العنصـر فـي العينـات الترابـة تتغيـر كمـا ذكرنـا با

فــي التربــة  µg/g 75.42) و 1شــكل، 0N2فــي تربــة الســويداء (قســطل معــاف،  57.8) إلــى  N3(تربــة المشــتى الكلســية
لفـــات الغنيـــة بهـــذا العنصـــر إضـــافة لتـــأثير اســـتخدام المبيـــدات الحشـــرية والســـاقط الهـــوائي لمخ البازلتيـــة البعليـــة لقريـــة قرقفتـــي

 µg/g 40 -1 يتـراوح مـن  Coوسـطي  محتـوى التـرب العالميـة  مـن ال  .  ) N29(المحطـة الحراريـة وعـوادم السـيارات 
  .  µg/g 8.2 وعوما 

  
  في العينات الترابية.  Niو  Co ،Zn) : تراكيز 8الشكل الشكل:(

حوض الساحل-باذنجان
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  المياه:
ومعظم مصادر المياه في القطر إال في حاالت التلـوث  تراكيز هذا العنصر أقل من حد الكشف في المياه الكارستية العميقة

وتداخل مياه البحر. معطيات تحاليل العينات المائية المحللة بطريقة التنشيط النيتروني هذه تبين وجود تراكيز مرتفعـة نسـبيا 
لصــحي القريــب مــن مصــب الصــرف ا ،فــي ميــاه بئــر الشــاحورةµg/l 1.49إلــى  0.02فــي بعــض المواقــع والتــي تتغيــر مــن 

و نفـس التركيـز فـي بئـر خربـة األكـراد علـى نهـر الكبيـر  ،) N24القريب من مصب نهر الكبير الشـمالي  جنـوب الالذقيـة (
ي فــي موقــع قريــة خربــة األكــراد هــذه إلــى ب) فــي حــين يصــل تركيــز هــذه الشــاردة فــي ميــاه نهــر الكبيــر الجنــو  N36الجنــوبي(

0.18 µg/l  وقد سبق اإلشارة إلـى تلـوث  )3(شكل /ثا 3م  4ويزيد عن   النهر كبيروهذه قيمة هامة وملوثة كون تصريف
معرفة الملوثات الصناعية والبلدية التـي تصـل النهـر مـن جـانبي النهـر  يتطلبالقريبة منه مما  اآلبارمياه النهر هذا وبعض 

  ية.للبنانلكل من األراضي السورية وا
  . mg/l  0.05ه الشرب هو الحد المسموح به دوليا لتركيز هذا العنصر في ميا

  النباتات: 
ثلـة ألكثـر النباتـات المزروعـة مالفاصـولياء، الكوسـا والباذنجـان الم لتم اختيار أوراق أشجار الزيتون وبعض الخضـروات مثـ 

  في المنطقة وعلى مدى العام خاصة في البيوت البالستيكية.
  الزيتون:

ملوثـة  غيـربعـض المواقـع الملوثـة فـي حـين تكـون قليلـة فـي المواقـع  تحوي أوراق الزيتـون تراكيـز هامـة مـن هـذا العنصـر فـي
فـي زيتـون  0.33) لتصـل N3في الكفـرون( µg/g  0.4) أو  N2في زيتون صافيتا( 0.05وذات الترب الكلسية وبحدود 

 وليتي) حيـث التـرب األفيـN20اء(دفـي زيتـون قريـة السـوي  µg/g 0.77) المرويـة بميـاه سـد األبـرش ، و  N33الجماسـة (
    في الخضروات والزيتون.  µg/g 0.6 – 0.2تركيز هذا العنصر يجب أن ال يزيد عن  ) . 2ة(شكل 

  الفاصولياء:
فــــي بيــــت بالســــتيكي لقريــــة مجــــدلون البحــــر حيــــث قلــــة فــــي اســــتخدام المخصــــبات  0.11تراكيــــز هــــذه الشــــاردة تتــــراوح مــــن 

رب الشاطئ القريب مـن البحـر وهـذا يـدل علـى تـأثير في بيت بالستيكي في ع µg/g 1.56) لتصل إلى  N32والملوثات(
  الموقع الجغرافي وتأثير مخلفات الصرف المختلفة على مياه األبار وتباين ذلك.

حوض الساحل-فاصولياء
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  في عينات أوراق الفاصوليلء المحللة. Sbو  Co ،Sc ،V):تراكيز 9الشكل(
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  الكوسا:
في موقع مـروج دم  µg/g 0.40)  إلى  N18لصلبة(لموقع قرية ا 0.12تراكيز هذا العنصر في أوراق الكوسا تتراوح من 

)  قــرب الالذقيــة حيــث االســتخدام الكبيــر للمخصــبات والمبيــدات إضــافة لطغيــان ميــاه البحــر فــي هــذه المنطقــة N23صــرخو(
شمال الالذقية حيث تمت عملية ضخ جائر للمياه الجوفية خالل النصف الثاني مـن القـرن الماضـي وترافـق ذلـك بتقـدم ميـاه 

  قة ونفس الحال لمنطقة جنوب طرطوس.حر وتملح المياه الجوفية والترب في تلك المنطالب

حوض الساحل-كوسا
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  ). 6في عينات أوراق الكوسا المحللة(أنظر الشكل  Sbو Co ،Sc ،V): تراكيز  10الشكل(

  
  الباذنجان:

لتصـل إلـى   ) N23فـي موقـع مـروج دم صـرخو( 0.32) و N17فـي موقـع الكبيـرة( 0.17تتراوح تراكيز هذا العنصر مـن 
1.80 µg/g ) فــــي موقــــع حميمــــيمN25و (3.09 µg/g )فــــي حريصــــونN27  ــــوث ــــاس حيــــث التل ) قــــرب مصــــفاة باني

  .) 1الصناعي وبمخلفات السيارات كون الموقعين على طريق استزاد طرطوس الالذقية (شكل 
  :)Cr( الكروم-4

  خور الكلسية والرسوبيات الغضارية. تراكيزه مرتفعة في الصخور االندفاعية واألفيوليتيه وبشك أقل في الص
علـى البيئـة والصـحة العامـة(حيوان  أكثر حركية ويعد األخطريرتبط جيوبيئيا بسلوكه مع الحديد واأللمنيوم والكروم السداسي 
  ونبات) من باقي أنواع الكروم ذات التكافؤ الكيميائي األقل..

وثــه وطبيعــة الملوثــات إضــافة لمركبــات لملبيعــة التــرب والنطاقــات اتــرتبط تراكيــزه بط هــذا العنصــر كمــا فــي الكوبالــت والحديــد
  .تحوي هذا العنصر تستخدم في الزراعات المحمية والمكشوفة 

  التربة:-
فــي موقـع الشـاحوره حيــث  µg/g 4.02فــي تربـة الكفـرون إلـى   µg/g 4.6فـي التـرب المحللـه تراكيــزه كـذلك تراوحـت مـن 

لتصـل إلـى   (N24) إضـافة لوجـود صـناعات معدنيـة وكهربائيـة هر الكبير الشماليالتلوث بمخلفات المجاري قرب مصب ن
ال الشـرقي كي ووادي األزرق شرق كفرية حيث تلوث هـام فـي هـذه المواقـع إلـى الشـمفي موقع دوير  µg/g 4933و  1337

 176.9ي التربــه ) وموقــع الحميديــة قــرب مصــب نهــر األبــرش تحــو 1الي (شــكلتــالت غلــى 12 و 11مــن كفيريــه للمواقــع رقــم
نتيجـة  علـى التتـالي 23و 22المواقـع  فـي µg/g 888.8و  1814رخو تحـوي صغ وتربة ابن هاني ومروج دم \ميكروغرام 

 طغيـــان ميـــاه البحـــر وتـــداخلها مـــع الميـــاه الجوفيـــة التـــي تـــروى بهـــا التربـــة فـــي مـــوقعي دم صـــرخو وابـــن هـــاني علـــى التتـــالي
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 112عــام ألكثــر مــن  80وغيــره ترفــع مــن تراكيــز هــذا العنصــر لتصــل بعــد .الــري بميــاه مجــاري صــرف بلــدي )11،1(شــكل
µg/g  399-214. حدد الوسطي الدولي لمحتوى الترب من µg/g .  

  
  .  Srو  Cr  ،Mn): محتوى العينات الترابية المحللة من ال  11الشكل(

  
  :المياه-

 نا للتـرب  لتصـل) الملـوثين كمـا شـاهد12N ,24فـي مـوقعي دويـر كـي والشـاحوره ( µg/L 2.55 و0.7التراكيـز تتغيـر مـن 
14.73 µg/L (قســـطل معـــاف) وميـــاه مطريـــة مخزنـــة فـــي قريـــة حبيـــت  اءفـــي ميـــاه مـــوقعي نبـــع الســـويدN  20 علـــى  8و
الوســطي المســموح بــه .وهــذا يــدل علــى تلــوث بمخلفــات مبيــدات أو مــواد نفطيــة ( قــرب طريــق عــام ) ) 12،1(شــكل التتالي
  .mg/L 0.001صر في مياه الشرب هو من هذا العنعالميا 

ساحل-مياه حوض ال
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  في العينات المائية المحللة.  Niو  Cr  ،Mo):تراكيز كال من  12الشكل(
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  النباتات:-
حيــث يتــراوح الحــد المســموح بــه مــن .فــي النباتــات تختلــف تراكيــز هــذا العنصــر حســب نــوع النبــات وطبيعــة الموقــع كمــا ذكرنــا

0.02-30 µg/g 30-5من  وحد وسطي سام µg/g.  
  الزيتون:

علـى طريـق ) N13(عنـد جسـر ربيعـة   µg/g 37.5إلـى  ) N2(فـي صـافيتا 0.2فـي أوراق الزيتـون التراكيـز تختلـف مـن 
وهـو هـام  µg/g 6.8هنا وفي ابن هانى التركيـز  ا"السيارات واضح حيث تأثير مخلفات  (2,1-4)الشكلين  حلب -الالذقية

نتيجـة تـأثير طغيـان ميـاه البحـر وتـداخلها مـع الميـاه الجوفيـة  )N22الموقـع ( مـع وجـود تلـوث فـي الفاصـولياء والكوسـا لـنفس
  .µg/g  4الحد المسموح به دوليا هو .نتيجة الضخ الجائر لهذه المياه خالل أواسط القرن الماضي

  الفاصولياء:
 7.58إلــى  )N32حــر (بيــت بالســتيكي لمجــدلون الب فــي 0.38فــي الفاصــولياء التراكيــز أكبــر مــن تلــك للزيتــون وتتــراوح مــن 

 54الالذقيـة كسـب) لتصـل هـذه التراكيـز إلـى  (علـى طريـقحيـث التلـوث بمخلفـات السـير  ) N21(استراحة سد بلوران  قرب
µg/g   بلديـة وصـناعية فـي موقـع الشـاحوره حيـث التلـوث بمخلفـات)N24 تراكيـز مرتفعـه بعناصـر معدنيـة ) حيـث الحظنـا

  ). 4مماثله في نفس الموقع(شكل 
     سا:الكو 

) حيــث N23رخو (صــفــي مــروج دم   µg/g 6.2) إلــى N 18فــي قريــة الصــلبه ( 0.63فــي الكوســا تتــراوح التراكيــز مــن 
  . ) 6(شكلتستخدم مبيدات ومخصبات تحوي هذا العنصر والكوبالت بشكل كبير كما وجدنا

ركبـات تسـتخدم فـي تخصـيب وحمايـة فـي الكوسـا وهـذا يعـود لم أكبـر منهـاإن تركيز العناصـر الثقيلـة فـي الفاصـولياء  نالحظ
  هذا النبات أكثر من استخدامها لزراعه الكوسا حيث يحتاج األمر للتحري عن نوعية هذه المواد وتركيبها الكيميائي.

  الباذنجان:
فــي مــروج دم ســرخو  0.08)إلــى N10 فــي قريــة المارونيــات ( 0.27تراكيــز هــذا العنصــر تتــراوح مــن  فــي نبــات الباذنجــان

)N23لتصــ (11.8مــيم ل إلــى حــد أعظمــي فــي قريــة حمي µg/g  )N25 مصــفاة ) حيــث التلــوث الهــوائي بمخلفــات الســير و
  ). 13شكل (  )الالذقيةطرطوس  طريق ( بانياس
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  ). 7(الحظ الشكل   Niو  Br ،Cr): محتوى عينات أوراق الباذنجان من  13(الشكل
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   : ) (Feالحديد -5

حيـث  % منهـا.45% منهـا وتراكيـزه كبيـرة فـي الصـخور اإلندفاعيـة ويشـكل أحيانـا 5ل يتواجد في القشرة األرضية حيث يشـك
يوجــد  ضــمن مركبــات عديــدة ويترافــق  تواجــده مــع العديــد مــن العناصــر والمعــادن األثــر ضــمن أكاســيد، كربونــات وغرويــات 

   وغيرها.
  
  التربة:-

 ةفـي تربـ 30768حيث الترب كلسية غضـارية إلـى  )N3في تربة الكفرون ( 947تراكيز هذا العنصر تتراوح في الترب من 
فــي تربــة خربــة األكــراد البازلتيــة عــن نهــر الكبيــر الجنــوبي   µg/g 110060 ) لتصــلافعــاألفيولتيــه (قســطل م اءالســويد

)N36(  )2000الترب الحمضية قد تحوي أكثر من .) 1وفق الشكل µg/g .  
  
  المياه :-

مـن لف حسب مصدر وموقع العينه المائية حيث تالحظ تغير تراكيز هـذه الشـارده في المياه نالحظ تراكيز هذا العنصر تخت
تلـوث منزلـي) حيـث الحظنـا N8 , (  فـي خـزان مـاء مطـري فـي قريـة حبيـت µg/L 1082) إلـى N35( فـي بئـر حبـرون 7

لفـات الصـرف في مياه بئر الشاحوره قرب مصب مخµg/l 3535إلى  الشاردةتلوث بمعدن الكروم كذلك وتصل تراكيز هذه 
 µg/l 53 وهـذا العنصـر هـ فتركيـزفـي ميـاه البحـر  أما )N24حيث تراكيز معظم العناصر مرتفعه ( قرب الالذقية الصحي

الجنوبي في قرية خربة األكراد وهذا يدل على تلـوث كبيـر جـدا مقارنـة  في نهر الكبير 103إلى  التركيز افي حين وصل هذ
ثــا) ممــا يجعلنــا بحاجــة للبحــث عــن طبيعــة المخلفــات الصــناعية البلديــة التــي \3م 5 بتصــريف ميــاه النهــر الكبيــر ( أكثــر مــن
  .تصل مياه النهر من الجانب اللبناني
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http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٥

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 26

  
  
     النباتات:-

. علمـا بـأن الوسـطي هـو  µg/g 3580الحديـد ألكثـر مـن  عالميا النباتات في الترب التي تعلـو صـخور اندفاعيـة  قـد تركـز
  .  µg/g 100- 50من
  

  الزيتون:
والكفــرون  بيــت القلــع  قريتــيقــي    104.2µg/g و  98 تتــراوح مــن أوراق الزيتــون تحــوي تراكيــز مختلفــة مــن هــذا العنصــر

فـي زيتـون السـويداء فـي     µg/g 1038.32) إلـى 1 (شـكل حيـث التـرب كلسـية علـى التتـالي 3و 4الكلسـية ذات األرقـام 
  .)N20،(صخور خضراء  في ترب أفيوليتية أو أندفاعية منطقة قسطل معاف
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مواقع العينات
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  ) 4ديد والبوتاسيوم (الحظ الشكل ):محتوى عينات أوراق الزيتون المحللة من الح15الشكل(

  
  الفاصولياء:

حيــث الموقــع قــر يــب مــن مخلفــات نهــر (فــي موقــع حريصــون قــرب المصــفاة )44فــي نبــات الفاصــولياء التراكيــز تتــراوح مــن 
غيـرت مـن قابليـة  ةحريصون ومصفاة نفط بانياس والفقر بهـذا العنصـر قـد يكـون نتيجـة إحـالل معـادن ثقيلـة أخـرى فـي التربـ

نهــر البرغــل  مــنحيــث الــري ) N26(لفــي موقــع جســر نهــر البرغــ  µg/g 1970لتصــل إلــى  )N27للحديــد ( نبــاتهــذا ال
يالحــظ وجــود تراكيــز  هامــه لهــذا العنصــر فــي أوراق الفاصــولياء وذلــك علــى العكــس  .القــديم) جبلــه الملــوث (طريــق بانيــاس

التـي تـروى مـن شـبكة ري سـد األبـرش )N33,N38علـى التتـالي (في موقعي الجماسه والحميدية   µg/g   1968و 2105
تصـــل ميـــاه الـــري  علـــى عنصـــرغنيـــة بهـــذا ال ومخلفـــات بلديـــة وصـــناعية مـــع اســـتخدام كبيـــر لمحســـنات التربـــة ونهـــر األبـــرش

  .)N33,N38التتالي ( المذكورة دون معالجة
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  ). 9في عينات الفاصولياء المحللة(الحظ الشكل   Srو  Fe ،Mn): تراكيز 16الشكل(

  :الكوسا
   (1-17)شكل  )N35(في حبرون   µg/g 826) إلى  (192N18في عينات الكوسا تتراوح التراكيز من 
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  ). 6في عينات الكوسا المحللة (الحظ الشكل   Srو Fe  ،Mn):تراكيز 1-17الشكل(
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  الباذنجان:

فــي مــوقعي حريصــون وأبــو   µg/g 2105 و 1970قريــة كســب (تــرب كلســية) إلــى  44مــن  وفــي الباذنجــان القــيم تتــراوح
  .(18,1)الشكلين على التتالي 40 و 5عفصه رقم 

حوض الساحل- باذنجان
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  ). 7باذنجان المحللة(الحظ الشكل في عينات ال  Srو  Fe ،Mn): تراكيز 18الشكل(

  
  : )K (البوتاسيوم-6
بكميــات كبيــرة فــي الصــخور االندفاعيــة حيــث يتجــاوز محتــواه فيهــا محتــوى الصــوديوم كمــا إنــه يوجــد فــي تركيــب العديــد مــن  

فــــي العديــــد مــــن البحــــوث الطبيــــة   40Kوتســــتخدم نظــــائر هــــذا العنصــــر   الفلــــزات المعدنيــــة والهالوجينــــات والغضــــاريات
  وغيره.  KClوالبيئية.هناك فلزات بوتاسية سريعة االنحالل مثل السلفيت 

  التربة:-
  .وطبيعة الصخور المحيطه  تربطبيعة هذه الليالحظ بأن تراكيزه في الترب تتبع كذلك 

)وحتــى N20اف (عــفــي تربــة قســطل م  µg/g 10001)ويصــل إلــى N3حيــث تركيــزه معــدوم فــي تربــة الكفــرون الكلســية ( 
11516 µg/g   ة البيضا (قريفي مساكن الشحروره شملN16( . حيث هناك تلوث بلدي هام  

مـن المـواد تغنى الترب بهذا العنصر نتيجة المخلفات الزراعية،البلدية والصناعية نظرا لكون هذا العنصر يستخدم في العديد 
  االستهالكية والصناعية.

  
  المياه:-

 5قة التنشيط النتروني لكن وفق التحاليل العادية تختلف تراكيـز هـذه الشـارده مـن في المياه تراكيز هذه الشاردهلم تحلل بطري
  .ل\ملغ 12ل حسب  طبيعة الملوثات حيث العد المسموح دوليا هو \ملغ 30إلى 

   
  النباتات :-
يز يستخدم في تغذية النبات وفي صناعة األسمدة التي تستخدم في الزراعة بكميات كبيرة بحيث يمكن ان يصل ترك 

  . µg/g 20000البوتاسيوم في بعض النباتات ألكثر من 
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  الزيتون:
 شـتى (تـرب كلسـيةالمفـي تربـة زيتـون صـافيتا و   µg/g 3716و 3265أوراق الزيتـون تراكيـز شـاردة البوتاسـيوم تتـراوح مـن 

،N3  و  N 4 4047و 40479) إلى µg/g  ندفاعيـة وابـن ا ةيولديتـف(قسطل معـاف ) حيـث التـرب أ  اءفي موقعي السويد
  ).15شكل() على التتالي 22 و20 (رقمهانى حيث التلوث وطغيان مياه البحر 

  
  الفاصولياء :

فـــي موقـــع جســـر نهـــر   µg/g 31637إفـــي قريـــة مجـــدلون البحـــر قليـــل التلـــوث إلـــى )N32(3907 تتـــراوح التراكيـــز -
  .)19(شكل ف المنزلي الغنية بهذا العنصرحيث تروى التربة من مياه نهر البرغل الملوثة بمخلفات الصر  ) N26(البرغل
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  ). 5): تراكيز الحديد والبوتاسيوم في عينات الفاصولياء المحللة(الحظ الشكل  19الشكل(

  
  الكوسا :

) N18،(تــرب كلســية الصــلبةفــي قريــة  1765 مــن نالحــظ تغيــر تركيــز البوتاســيوم فــي أوراق الكوســا مــن موقــع آلخــر وذلــك
  حيث طغيان مياه البحر وتملح الترب هناك. ) N23(رخوصي موقع مروج دم ف  µg/g 61824لتصل إلى 
  الباذنجان:

فـي موقـع   µg/g 57747إلـى ) N26(فـي موقـع حريصـون قـرب المصـفاة 1624تختلف التراكيز حسب الموقـع وذلـك مـن 
غيـان وتقـدم ميـاه البحـر ملـح للميـاه والتـرب نتيجـة طتللكوسـا والزيتـون حيـث  ة)وفـق مـا وجـدنا بالنسـبN23رخو (صـمروج دم 

  خالل النصف الثاني من القرن الماضي. الجوفيةالضخ الجائر للمياه  بسبب
  
  :) (Mnالمنغنيز-7
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خاصــة فــي الصــخور االندفاعيــة المغيزيــة الحديديــة.  ) µg/g 2000-350فــي القشــرة األرضــية( وفــرةمــن أكثــر العناصــر 
وكـذلك مـع   Fe+2و Mg+2حيـث يـرتبط بشـوارد   Mn+4و Mn+2   ،Mn+3يوجـد هـذا العنصـر بشـكل شـاردي بشـكل 

Co ،Ni ،  ZnوMo يشــكل فــي التــرب أكاســيد ومركبــات متعــددة مثــل الليتوفوريــت.(Al,Li)MnO2(OH)2   األكثــر
  . BMnO2والبيرلوزيت  YMnOOHوالمنغانيت   Mn3O4استقرارا من الهوسمونيت 

  
  التربة:-
) كمـا هـو موضـح N22فـي رأس ابـن هـاني( 114إلى   N2)صافيتا( في 19تختلف تراكيز هذا العنصر في الترب من   

  ).11في الشكل(
 µg/g 800-200ووسـطيا مـن   µg/g 9000- 10عالميـا تحـوي بعـض التـرب تراكيـز مـن هـذا العنصـر تتـراوح مـن  

  . µg/g 495والوسطي العالمي حدد ب 
  
  المياه:-

فـي  µg/L 9) إلـى  N11فـي ميـاه وادي األزرق( 1.2راوحـت مـن في العينات المائية  لـم يحلـل ولكـن تراكيـز المولبـدنيوم ت
  ). N35مياه بئر حبرون( 

حيـث يوجـد هـذا العنصـر  فـي .µg/l 2200-25تتـراوح عالميـا مـن  (المنغنيز)تحوي المياه عموما تراكيز من هـذا العنصـر
  المياه بشكل معلقات .

  وفق المقاييس الدولية. mg/l     0.5 -0.1الحد المسموح به لتركيز هذا العنصر في مياه الشرب 
  
  النباتات:-

 334-17) تــدل علــى األثــر الســلبي علــى النباتــات حيــث يصــل تركيــز المنغنيــز مــن  2.5-1.5(مــن  Fe/Mnالنســبة 
µg/g  119-25وغالبــا مــا يتــراوح تركيــزه مــن فــي النباتــات مــن العــالم µg/g  25-15.والوســطي حــدد ب µg/g  فــي .

  قرب بعض المصانع . µg/g 1000كيزه في بعض النباتات إلى أكثر من الوقت الذي قد تصل ترا

كمـا هــو N22)    فـي رأس ابـن هـاني( µg/g 114) إلـى N2فـي صـافيتا( 19مـن  يتغير تركيـز هـذا العنصـرالزيتـون:
  ). 20موضح في الشكل (
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حوض الساحل-زيتون
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/g

Mn Conc. µg/g

Sr Conc. µg/g

Ti Conc. µg/g

Zn Conc. µg/g
تلوث مختلط  منزلي زراعي وصناعي

تلوث  زراعي 
وھوائي صناعي

تداخل    مياه 

البحر

  
  في عينات الزيتون المحللة.  Znو Mn،Sr ،Ti): تراكيز  20الشكل(

  
  الفاصولياء:

) علمــا N27فــي بئـر حريصـون قــرب المصـفاة ( 169) إلـى  N4فـي بيـت القلــع ( 69.79ر تراكيـز هــذا العنصـر مــن تتغيـ
فــي ميــاه اســتراحة ســد  µg/g 298و  180وتصــل إلــى  101) تحــوي N26بــأن عينــة جســر نهــر البرغــل جنــوب جبلــة(

ثـل فـي المـوقعين والصـرف الصـحي فــي ) علـى التتـالي حيـث تـأثير الملوثـات بوسـائل النN24)  والشـاحورة ( 9N1بلـوران (
  ).16الموقع الثاني(شكل

  الكوسا:
 82.2)وتصـل إلـى  N20فـي موقـع قسـطل معـاف( 55.52وي أوراق الكوسا على تراكيـز مـن هـذا العنصـر تتغيـر مـن تتح

 ) علـى التتـاليN22في موقع رأس ابن هـاني( µg/g 2347) و N7في موقع السخابةN18 ،(124 )في موقع الصلبة (
  . (17) شكل

  :الباذنجان
) و N5فــي موقــع حريصــون قــرب نبــع الســن(  371) إلــى N9فــي موقــع وطــى الخــان( 31.49تراكيــز المنغنيــز تتغيــر مــن 

383 µg/g ) في موقع المارونيات شرق كفريهN10 ()18شكل (.  
  
  : ) (Niالنيكل-8

يصــل مــن  االندفاعيــة ه فــي الصــخور محتــوا يتــراوحوالحديــد فــي القشــرة األرضــية. حيــث  Ni  ،Coهنــاك تشــابه فــي تــوزع 
.يظهر هذا العنصـر قابليـة كبيـرة   µg/g 90 -5ليصل إلى ويتناقص في الصخور الرسوبية   µg/g 2000إلى  1400

لإلرتباط مع الكبريت والزرنيخ ويحل محل الحديد في العديد من المركبـات  مثـل الكربونـات ، الفوسـفات والسـيليكات. النيكـل 
ل عمليــات التجويــة ويترافــق مــع أكاســيد الحديــد والمنغنيــز التــي تكــون مســتقرة فــي األوســاط المائيــة وتنتقــل ســريع الحركــة خــال
  لمسافات كبيرة.  

  التربة:-
وتواجــد صــخور اندفاعيــة إضــافة لطبيعــة ميــاه الــري وطبيعــة االســتخدامات  Ehوال  pHيــرتبط تركيــزه فــي التربــة بدرجــة ال 
، فـي األونـة األخيرة،كونـه ينـتج عـن تصـنيع  ا"هامـ ا"بيئي ا"مؤشر  حيث أصبح هذا العنصرالزراعية ووجود فعاليات صناعية.
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 (مخصـــبات ،مبيـــدات وهرمونـــات )وميـــاه الصـــرف وكـــذلك المحسنات مـــأةالمعـــادن وعـــن احتـــراق الفحـــم والـــنفط واســـتخدام الح
نيكل وقابلية النباتات لها كبيـرة جـدا. الزراعية في الزراعة حيث تحوي العديد من الشيالت العضوية على كميات كبيرة من ال

تتغيـر تراكيـز هـذا العنصـر مـن  تعالج الترب الملوثة بهذا العنصر عبر إضافة الكلس والفوسفات أو بعض المـواد العضـوية.
حيــث ســبق ذكــر التلــوث  ) 8شــكل ( ) N143فــي تربــة عــين البيضــا ( 634.2) إلــى N3فــي تربــة الكفــرون الكلســية( 2.8

  .µg/g  20الوسطي العالمي لمحتوى التربة منه هو  .الموقعالبلدي في هذا 
  
  المياه:-

فــي موقــع ابــن  12.9) إلــى N33فــي ميــاه ســد األبــرش فــي قريــة الجماســة( 2.9محتــوى الميــاه مــن هــذا العنصــر يتغيــر مــن 
حيـــث ســـبق ذكـــر .)21(شـــكل قـــرب الالذقية ةالمجـــاور ) N23فـــي موقـــع مـــروج دم صـــرخو ( µg/l 12.4) و  N22هـــاني(

جنوب طرطوس(وقد يكون هنـاك  سبب التلوث في هذه المواقع والناتج عن الري بمياه سد األبرش الملوثة في موقع الجماسة
وميــاه جوفيـة متداخلـة مـع ميـاه البحــر فـي مـوقعي ابـن هــاني ودم  ري مسـبق بميـاه متداخلـة مـع ميــاه البجـر قبـل إشـادة السـد)

  شمال الالذقية. (دم سرخو)صرخو
والحد الدولي المسموح به لتركيز هذا العنصر فـي ميـاه الشـرب  .µg/l 25-3المائية يوجد عموما بتراكيز من في المحاليل 

  . mg/l  0.2هو 

حوض الساحل-مياه
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Ni Conc. µg/L

تداخل مع 
مياه النھر

تلوث 
زراعي

تداخل مع مياه البحر

تلوث منزلي

تلوث 
زراعي

  
  في العينات المائية المحللة. Niو Cr  ،Moكيز ا):تر 21الشكل(

  
  النباتات:-

ويســـبب حـــدوث ســـرطانات لـــدى  µg/g 40عنـــدما يتجـــاوز تركيـــزه   واإلنســـانســـام للنبـــات والحيـــوان  (النيكل)هـــذا العنصـــر
. وعالميا الحد المسموح به يتـراوح µg/g 100 -10اإلنسان عندما يكون مصدره صناعي وبتراكيز مرتفعة.الحد السام من 

  مختلفة.تظهر التأثير السام للنيكل على النباتات عبر تفاعالت  Ni/Feألغلب النباتات. نسبة  µg/g 5-0.02من 
  الزيتون:

فــي موقــع  µg/g 3.9حلــب و–) علــى طريــق الالذقيــة  N13فــي جســر ربيعــة( 2.9فــي عــدة مواقــع إلــى  0.6التراكيــز مــن 
  .(2-4)وفق الشكل) N20السويداء منطقة قسطل معاف(

  الفاصولياء:
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فــي موقــع اســتراحة ســد   µg/g 5.30) إلــى  N27فــي حريصــون قــرب المصــفاة( 0.53مــن يتغيــر تركيــز هــذا العنصــر 
) حيث الحظنا ارتفاع تراكيز معظـم المعـادن الثقيلـة فـي هـذه العينـة المزروعـة علـى N21قية كسب(بلوران على طريق الالذ

  ).  5جانب الطريق بشكل مكشوف(شكل
  الكوسا:
) لتصـل  N18في موقع الصلبة جنـوب كسـب( 0.75أوراق الكوسا المحللة على تراكيز من هذا العنصر تتمايز من  تحوي
  .) 6وفق الشكل( ) جنوب صافيتاN35) وحبرون (N8( في موقعي حبيت 2.14و  2.10إلى 

  
  :الباذنجان

فـــي موقـــع  µg/g 371) إلـــى  N9فـــي وطـــى الخـــان( 31.48تركيـــز المنغنيـــز يتغيـــر فـــي أوراق الباذنجـــان المحللـــة مـــن 
شـرق كفريـة حيــث  ) 1،شـكل  N10فـي موقـع المارونيـات( µg/g 383) ليصـل إلـى  N5حريصـون قـري مصـفاة بانيـاس(

 µg/g 20الخضـروات عـن أوراق بة بمياه ملوثة بمخلفات بلدية.ووسطيا يجب أن ال يزيد تركيز هذا العنصر فـي تروى التر 
.  
  
  : (Sb)األنتموان-9

 µg/g 2فلزاتــه قليلــة فــي الصــخور والتــرب عمومــا ولكــن بعــض الرســوبيات الغضــارية تحــوي كميــات منــه تصــل ألكثــر مــن 
يرتبط هذا العنصر من حيث سـلوكه بشـكل كبيـر بسـلوك الـزرنيخ وبشـكل أقـل  . جيوكيميائياµg/g 1وعموما محتواه يتعدى 

. األنتمــوان يتبــع ســلوك العناصــر ذات التكــافؤ الثالثــي والخماســي الموجــودة فــي الغــالف الحيــوي مــن حيــث  Biبســلوك ال 
ت كبيــرة فـي الفحــم هــذا العنصـر كمــا الـزرنيخ يتواجــد بكميـا  Sb2S3 .   يبين أهم فلـزات هــذا العنصـر هــو السـتحركتهـا.
واألسمدة الفوسفاتية وهـو مـن الملوثـات الهوائيـة ، البلديـة ،الزراعيـة والصـناعية الهامـة فـي تقيـيم األثـر البيئـي  ةالنفطيوالمواد 

  وضبط تلوث الترب والمياه الجوفية.
  
  التربة:-

 1حـوالي  ترتفـع هـذه التراكيـز إلـى وهي أقل التراكيز بهذا العنصر فـي حـين 0.04) تحوي  N3التربة الكلسية في الكفرون(
) N26) وجســر نهــر البرغــل جنــوب جبلــة(N12فــي مــوقعي دويركــي ( µg/g 2.34و  1.64لمعظــم المواقــع وتصــل إلــى 

   على التتالي.
 1 -0.1مـن  المسـموح يـه يتـراوح والحـد µg/g 4 -0.05الوسطي لمحتوى الصخور والترب من هذا العنصر قدر عالميـا 

µg/g 200الصــناعية النفطيــة ألكثــر مــن المواقــع تــوى التــرب قــرب بعــض وقــد يرتفــع مح µg/g   حيــث يــرتبط بمخلفــات
  بالزرنيخ والفاناديوم .قط الهوائي للمواد غير الحديدية الغنية الس
  
  المياه:-

م ) وتصل القيN35في بئرين جوفيين عميقين في قرية حبرون جنوب صافيتا(  36و  17من  المحللة محتوى المياهيتغير 
 µg/L 77) علــى  N7) حيــث تحــوي ميــاه البئــر القريــب مــن مخــرج الســد ( N6فــي ميــاه ســد الســخابة( µg/L 181إلــى 

أهميــة اســتخدام العناصــر األثــر  هــذا يبــينو .وهــذا دليــل كبيــر علــى تلــوث ميــاه الســد وتســربها للميــاه الجوفيــة فــي هــذا الموقــع 
لوثات السطحية وتسربها من السدود إلى المياه الجوفية. علمـا بـأن تركيـز وتقانة التحليل بالتنشيط النيتروني لدراسة حركة الم

ميــــاه ســــد الســــخابة مــــن هــــذا العنصــــر قريبــــة مــــن محتــــوى ميــــاه البحــــر  قــــرب دم صــــرخو عنــــد الصــــالة الرياضــــية شــــمال 
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د مـــن هـــذا العنصـــر وهـــذا يؤكـــ µg/l 77) يحـــوي  N23وميـــاه البئـــر الجـــوفي لـــنفس الموقـــع ( 188) هـــو N213(الالذقيـــة
). الخــزان  2007،2009طغيــان ميــاه البحــر كمــا أكدتــه قــيم الناقليــة الكهربائيــة وتراكيــز النظــائر البيئيــة التــي ســبق نشــرها( 

وهذا مـا سـيرفع ) 22(شكل  µg/l 135) يحوي كمية كبير من هذا العنصر تصل إلىN8المطري الملوث في قرية حبيت(
سنرى كون التربة فقيرة بهذا العنصر وتلوثها أتى من هـذه الميـاه المخزنـة  من تركيز هذا العنصر في نباتات هذا الموقع كما

 17نالحظ كذلك بأن تركيز هذا العنصر يرتفع مـن .للمنزل أو لمغسل سيارات.والتي قد تكون متأثرة بتسرب مياه حفرة فنية 
ي بئـر جـوفي قريـب مـن النهـر فـي فـ   µg/l 43) إلـى   N36في مياه نهر الكبير الجنوبي عنـد موقـع قريـة خربـة األكـراد (

) وهــذا مؤشــر علــى تلــوث ميــاه النهــر وتأثيرهــا علــى الميــاه الجوفيــة المجــاورة وفــق مــا ســبق ذكــره فــي  N36نفــس الموقــع (
العالميـة مـن العناصـر  توالنباتـاالعديد من المراجع التي حددت معدالت محتوى المياه، الترب .] 19[18,17,ةسابقأبحاث 

الحـــد المســـموح بـــه عالميـــا لتركيـــز هـــذا  .]23 [يةالفعاليـــات البشـــر حـــددت مصـــادرها وخطورتهـــا وعالقتهـــا بوالمعـــادن األثـــر و 
  . mg/g  0.1 -  0.05العنصر في مياه الشرب هو
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  . Scو  Znو  Sbالعينات المائية من  محتوى):22الشكل(

  
  النباتات:-

قــرب بعــض الطــرق  µg/g 50-7عالميــة مــن تحــوي بعــض النباتــات كميــات مــن هــذا العنصــر تصــل فــي بعــض المنــاطق ال
  . µg/g 29المزدحمة أو مناطق حرق الفحم ومشتقات النفط حيث يصل تركيز هذا العنصر في األعشاب إلى 

  
  الزيتون:

) حيــث  N3فــي موقــع الكفــرون(  µg/g 1.346) إلــى  N23فــي رأس ابــن هــاني( 0.01تتغيــر تراكيــز هــذا العنصــر ن 
  ) 23كما هو موضح في الشكل(مثمرة ( حمضيات وتفاحيات الخ )التلوث نتيجة رش األشجار ال

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٣٤

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 35
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تلوث مختلط  منزلي زراعي وصناعي
تلوث 

ئي صناعي ھوا

.  

  .في عينات أوراق الزيتون المحللة  Niو Sc ،V ،  Sb): تركيز 23الشكل(

  
  

  الفاصولياء:

ات مـزروع ضـمن بـ) قرب المصفاة( حيث التركيز منخفض كون الن N27(في موقع حريصون  0.002التراكيز تتغير من 
فــي مــوقعي   0.097µg/gو  0.043إلــى حمــي مــن مخلفــات المصــفاة المنقولــة عبــر الهــواء) بيــت بالســتيكي مغلــق وم

  .) 9(شكل ) جنوب جبلة N26) وجسر نهر البرغل( N31حصين البحر قرب معمل أسمنت طرطوس (
  الكوسا:

  ). 10في رأس ابن هاني(شكل   µg/g 0.033إلى  ) N18في موقع الصلبة( 0.014التراكيز تتغير من 
  

  :نجانالباذ
في كسـب    µg/g 0.101) إلى  N10في المارونيات (  0.014تراكيز األنتموان تتبدل في عينات أوراق الباذنجان من 

)N19()  1,7-4وفق الشكلين (.  
  

  :) (Scالسكانديوم-10
العناصـر فـي  تراكيزه مرتفعة في الصخور االندفاعية الحديدية المغنيزيـة وفـي الرسـوبيات الغضـارية حيـث يـرتبط بالعديـد مـن

Sc(H2O6)مختلفــة مثــل  بأشــكال.هــذا العنصــر يوجــد   Ti+4و Al+3 ،Fe+3 ،Y+3فلزاتهــا (بيوتيــت، مغنيزيــت ) مثــل 
+3 

 وغير ذلك.

  التربة:-
 25)  وترتفـع لتصـل إلـى  N3( أقل التراكيز بهذا العنصر نجدها كما هو الحال لمعظم العناصر في تربة الكفرون الكلسية

كمـا  ) N29فـي تربـة قرقفتـي البازلتيـة البعليـة(   µg/g 25.49) و  N20األفيوليتية في قسطل معـاف(في تربة السويداء 
  .)2يوضح ذلك الشكل(
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فــي بعــض التـرب قــرب مصــادر     µg/g 1000 -5وقــد يصـل إلــى  45-0.5معـدل محتــوى التـرب العالميــة يتــدرج مـن 
      µg/g 17-2.9احتراق المواد النفطية. مع ذلك الوسطي المطلوب حدد ب 

  المياه:-
ة بمخلفات الصرف البلدي والصناعي(معامل جود لـألدوات ) الملوث N24في مياه البصة الشاحورة( 0.7درجج القيم من تت 

 9.7ولكــن ميــاه المجـاري فقيــرة بهــذا العنصــر علـى مــا يبــدو ، وترتفــع التراكيـز لهــذا العنصــر إلــى  ). 1المنزليـة وغيرها(شــكل
و  65.5وتصـــل إلـــى  نتيجـــة تـــداخلها مـــع ميـــاه البحـــر )N23فـــي موقـــع دم صـــرخو( 3.8و  ) 22(شـــكل فـــي ميـــاه البحر

257.5  µg/l ) فــي مــوقعي عــين البيضــاN14) وميــاه خــزان مطــري فــي قريــة حبيــت (N8ــ بميــاه صــرف بلــدي  ة) الملوث
  .mg/l  0.05هو الحد الدولي المسموح به في مياه الشرب  .كما سبق ذكره ومنزلي
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  . Scو Sb ،Znحتوى المياه المحللة من ):م 24الشكل(

  
  النباتات:-

-0.3وقــد تصــل تراكيــزه إلــى     µg/g 0.012-0.007يتــراوح بــين  الســكانديومالوســطي العــالمي لمحتــوى النباتــات مــن 
0.7 µg/g   .  

  الزيتون:
وفــق ) N20(فــي قريــة الســويداء قســطل معــاف   µg/g 0.25فــي أغلــب المواقــع إلــى  0.02يتغيــر تركيــز الزيتــون مــن 

  .) 23الشكل(
  

  الفاصولياء:
فــي  0.42) إلــى  N27فــي حريصــون قــرب المصــفاة حيــث الزراعــة محميــة ( 0.011تراكيــز أوراق الفاصــولياء تتغيــر مــن 

 0.45تصل هـذه التراكيـز إلـى ).و  9(شكل ) الملوث حيث الزراعة مكشوفة وتروى بمياه سد األبرش  N23موقع الجماسة(
µg/g   لشاطئ الملوث قرب الحدود اللبنانية والقريب من البحر(في موقع عرب اN37  .(  

  
  الكوسا:
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فــــي مــــوقعي رأس ابــــن  0.2و   0.11) إلــــى  N19فــــي اســــتراحة ســــد بلــــوران ( 0.07مثــــل األنتمــــوان يتغيــــر تركيــــزه مــــن 
  ). 10) على التتالي(شكل  N23) ومروج دم صرخو المجاورة( N22هاني(

  :الباذنجان
،حيـث  N27في موقع حريصن قرب المصفاة (  µg/g 0.43) و  N19في كسب( 0.06تغير من تراكيز هذا العنصر ت

)   N40فــي مــوقعي أبــو عفصــة(   µg/g 0.89و  0.87إلــى لتصــل الزراعــة لهــذا النبــات مكشــوفة بعكــس الفاصــولياء) 
صــبات فــي زراعاتــه حيــث الموقــع األول يســتخدم  كثيــرا المخ علــى التتــالي ) N26جنــوب طرطــوس وحميمــيم شــمال بانيــاس(

  . (1-7,4)الشكلين  مكشوفةلهذا النبات  الزراعة حيث المكشوفة والمغلقة والثاني يتأثر بمصفاة بانياس 
  
  
  

  Sr) :  (السترونسيوم-11
تعـد   Sr/Caيوجد في الصخور االندفاعية والرسوبيات الكلسية ويسلك من الناحية الجيوبيئية سلوك الكالسـيوم كـون النسـبة 

  الغالف الحيوي. ثابته في
  التربة:-
من هذا العنصـر كـون هـذا العنصـر مترافـق مـع الكالسـيوم    µg/g 200) تحوي  N3محتوى التربة الكلسية في الكفرون( 

فـي  1137في الصخور األم ولذلك فإن لهذا العنصر أهمية كبيرة في الدراسات الجيوبيئية. ترتفـع هـذه التراكيـز لتصـل إلـى 
التــرب والصــخور حواريــة مارنيــة غنيــة بهــذا العنصــر ولكــن تربــة الهيشــة قــرب مصــب نهــر األبــرش  موقــع ســد الســخابة حيــث

) وهـذا دليـل علـى تـأثير مشـترك للتلـوث القـاري والتـداخل  µg/g  )N39 1985والشـاطئ البحـري جنـوب طرطـوس تحـوي 
  ).11)على التتالي (شكل  N22)و( N23مع مياه البحر كما هو الحال في موقعي دم صرخو وابن هاني شمال الالذقية(

ووســطي محتــوى التــرب األمريكيــة مــن قــدر ب    µg/g 3500-18معــدل تراكيــزه فــي بعــض التــرب العالميــة يتــراوح بــين 
110-445 µg/g   .  

  المياه:-
 N7فـي مـوقعي بئـر السـخابة( 2906و  2703) إلـى  N33في مياه سد األبرش فـي قريـة الجاسـة( 71 التراكيز تدرج من

المجـاورة لبئـر السـخابة تحـوي  ) N6) على التتالي علمـا بـأن ميـاه سـد السـخابة ( N23البحر في موقع دم صرخو( ) ومياه
والمصـــدر يعـــود لغســـل التـــرب الزراعيـــة ومخلفـــات الصـــرف البلـــدي  ) 14شـــكل µg/l( 412كـــذلك كميـــة هامـــة تصـــل إلـــى 

للسـقط الهـوائي النـاجم عـن المحطـة الحراريـة ومصـفاة  مع تـأثيرإضافة لغنى الترب والصخور الحوارية المارنيـة بهـذا العنصـر 
فـي ميـاه الشـرب  مـن تركيـز السترونسـيوم المسـموح بـهالحـد   ). 1بانياس تبعـا للوضـع الجغرافـي واتجـاه الريـاح السائد(شـكل 

  .  mg/l 0.1هو 
  
  النباتات:-

كونـــه ســـهل     µg/g 15000ى حتـــو  10000 – 1محتـــوى النباتـــات مـــن هـــذا العنصـــر يتـــراوح عالميـــا مـــن أقـــل مـــن 
  .    µg/g 11-1يستخدم في معالجة أمراض بعض النباتات بمعدل من  90Srاالمتصاص من قبل النباتات. إن 

  الزيتون:
فـي    µg/g 287و  270) إلـى  N4فـي بيـت القلـع( 12.7يتغيـر التركيـز  لهـذا العنصـر فـي أوراق الزيتـون المحللـة مـن 

  .) 20(شكل على التتالي)  N22) وابن هاني( N8موقعي حبيت(
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  الفاصولياء:

ـــــز مـــــن  ـــــر التراكي ـــــرب  12.74) و  N32فـــــي مجـــــدلون البحـــــر جنـــــوب شـــــرق طرطـــــوس ( 0.012تتغي فـــــي حريصـــــون ق
فــي موقــع عــرب الشــاطئ حيــث    µg/g 193) و  N21(فــي موقــع اســتراحة البســيط 135) لتصــل إلــى  N27المصــفاة(

  .) 16(شكل لدي والتداخل مع مياه البحر كما أشرنا سابقاالتملح والتلوث بسبب مخلفات الصرف الزراعي والب
  الكوسا:

فـي مـوقعي مـروج    µg/g 386و  178) إلـى N22فـي موقـع رأس ابـن هـاني ( 38.22تراكيـز ههـا العنصـر ترتفـع مـن 
ي ) وهـذا يعكـس تـأثير  طغيـان ميـاه البحـر فـي الموقـع األول وتسـرب ميـاه السـد فـ N7) وموقـع السـخابة (N23دم صرخو(

  .(17)شكل  الموقع الثاني وفق ما وجدنا من محتوى مياه هذه المواقع من هذا العنصر
  :الباذنجان

)  N22فـي مـوقعي رأس ابـن هـاني(   µg/g 324و  237) إلـى N12فـي دويركـي( 68يتغيـر تركيـز هـذا العنصـر مـن 
  .) 18(شكل مة في وقاية النبات) على التتالي حيث  التأثير هنا لنمط التربة وطبيعة المواد المستخد N19وكسب(

 

  :(Th)الثوريوم-12
يوجــــد هــــذا العنصــــر المشــــع مثــــل بــــاقي النيوكليــــدات فــــي الصــــخور االندفاعيــــة والغضــــاريات ويكــــون محتــــواه فــــي الصــــخور 
االندفاعيــة الحامضــية أكبــر منــه فــي بــاقي الصــخور االندفاعيــة. كمــا إن تراكيــزه فــي الغضــاريات أكبــر مــن تلــك فــي الحجــر 

. خـالل عمليـات التجويـة يتحـك هـذا العنصـر كمـا فـي اليورانيـوم    µg/g  100وتصـل لحـوالي  والضـخور الكلسـية الرملـي
  بشكل كاتيونات معقدة وضمن مركبات عضوية .

  التربة:-
النباتـات لهـذا النيوكليـد كمـا إن للمتعضـيات المجهريـة فـي التربـة دور هـام  امتصـاص قابليـةفـي التربـة دورا هـام   pHيلعـب 

. حيـث القسـم األكبـر مـن محتـوى هـذا العنصـر فـي التربـة   µg/g 10.5-3.4في ذلك.يتراوح محتوى الترب العالمية  من 
  فطية والفعاليات النووية المختلفة.نالمواد ال احتراقيصلها عبر الغالف الجوي من خالل 

فـي تربـة بيـت القلـع    µg/g 11.6لـى ) إ N3فـي تربـة الكفـرون الكلسـية( 0.1محتوى التربة من هذا العنصر يتغير مـن  
  ). N4الحوارية المارنية(
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  في العينات الترابية المحللة.  Thو Mo ،Cs): تراكيز  24الشكل(
  
  المياه:-

  .  mg/l  9أو  Ci/m3  4-10*1لكن  الحد الدولي لمحتواه في مياه الشرب هو لم يحلل كونه دون حد الكشف 
  
  النباتات:-

. دراسـة هـذا العنصـر ضعف مـا تحويـه تلـك البعيـدة عنهـا 100القريبة من المنشآت النووية أكثر من  عموما تحوي النباتات
  تفيد في معرفة سلوكية باقي النيوكليدات المشعة في النباتات والتربة.

اوح فـي حـين محتواهـا مـن اليورانيـوم يتـر     µg/g 20إلـى  3محتوى النباتـات عالميـا مـن هـذا العنصـر يتـراوح مـن أقـل مـن 
  . µg/g 4.4 0.5بين 

     
  الزيتون:

)  N25فــي حميمــيم ( 0.09) إلــى  N4(فــي موقــع بيــت القلــع  0.014 و) N2فــي صــافيتا( 0.015التركيــز يتغيــر مــن 
قـرب طرطـوس   الفوسـفاتتصـدير لمرفـأ   ) الملـوث جنـوب طرطـوس والـذي  قـد يكـون N33في الجماسة ( 0.117وحتى 

  يا.المرتفعة نسب دور في  هذه القيمة
  

  الفاصولياء:

 0.22) غيـر الملـوث إلـى   N32فـي مجـدلون البحـر ( 0.019قيم هذا العنصـر فـي أوراق الفاصـولياء المحللـة تتـدرج مـن 
µg/g  )في موقع الجماسة الملوثN33 .(  
 ) وتتغيـــر مـــن N8القيم لهـــذا العنصـــر تبـــين تراكيـــز منخفضـــة وشـــبه متجانســـة تقريبـــا وهـــي قليلـــة فـــي قريـــة حبيـــت(الكوســـا:
فــي موقـــع  0.15و  )منطقـــة قســطل معـــاف N20فــي الســويداء ( 0.05) إلـــى  N18فــي الصــلبة جنـــوب كســب( 0.025
نتيجــة الــري بميــاه ســد األبــرش الملوثــة وقــد يكــون هنــاك تــأثير الســتخدام األســمدة الفوســفاتية والغبــار  ) الملــوث N8حبيــت(

  محسنات الزراعية)مما يستدعي ضرورة التحري. الناتج عن مرفأ تصدير الفوسفات قرب طرطوس (مع استخدامه في ال
  :الباذنجان

) وتصـل  N25فـي حميمـيم (   µg/g 0.41) إلـى  N9فـي باذنجـان وطـى الخـان (  0.025تراكيـز الثوريـوم تتغيـر مـن 
  )حيث التلوث كبير مع تداخل لمياه البحر. N37في عرب الشاطئ ( 0.94إلى 

  
  : (Ti)التيتانيوم-13

ولكـن بعـض السـيليكات  االنحـاللتيتانـات وسـيليكات والتـي تعـد قليلـة  كاسـدأ% وذلـك بشـكل 1.4دل يوجد في الصخور بمعـ
لألوسـاط المائيـة. حيـث يسـتخدم هـذا العنصـر مثـل الزنـك  لدراسـة تطـور التربـة نحاللها خالل عمليات التجويـة وتنتقـل ايمن 
  .ع التربةاقطوبنية 

  
  التربة:-
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ه تبــين .كــان يعتبــر غيــر ضــار بيئيــا لكنــ الهــوائي ة والكميــات الكبيــرة تــأتي عبــر التلــوثقــي التربــ اســتقرارامــن أكثــر العناصــر 
   في اإلصابة بالعديد من األمراض. أثر هذا العنصرحديثا ت

 1155الكلسية في الكفرون دون حد الكشف في حين محتوى باقي الترب من هذا العنصر هام ويتدرج مـن تركيـز  محتوى 
فــــي تربــــة  13903 ) وتصــــل إلــــى N29فــــي تربــــة قرقفتــــي البازلتيــــة ( 12386تصــــل إلــــى ) ل N12فــــي تربــــة دويركــــي(

) وهــذا يــدل علــى دور نوعيــة التربــة فــي  N36فــي تربــة خربــة األكــراد البازلتيــة(   µg/g 19694الصفصــافة البازلتيــة و 
  المواقع المذكورة مع وجود تأثير للمخصبات في زيادة هذا العنصر عبر الرش بها. 
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تلوث زراعي وبلدي

  

  في العينات الترابية المحللة  Ti ،Kتراكيز ) 25الشكل (

  المياه:-
  . 0.03g/l   mقدر ب  به دوليا يكشف في العينات المائية المحللة حيث الحد المسموحلم 
  النباتات:-

علمـا   µg/g 200 بــوحـد السـمية قـدر   µg/g 80-0.15الوسطي الدولي لمحتوى النباتات مـن هـذا العنصـر يتـدرج مـن 
  .  µg/g 1500-15بان تراكيزه في بعض الناتات لبعض المواقع الملوثة تراوحت بين 

  الزيتون: 
فـــي مـــوقعي رأس ابـــن   µg/g 69)لتصـــل إلـــى  N4فـــي بيـــت القلـــع ( 24محتـــوى أوراق مـــن هـــذا العنصـــر يتغيـــر مـــن 

وث بمخلفــات الــرش للموقــع األول وبمخلفــات الســير والمصــفاة إضــافة للــرش فــي )حيــث التلــ N25) و حميمــيم (N22هــاني(
  .) 20(شكل الموقع الثاني
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  الفاصولياء:
فــي موقــع  351) إلــى  N32فــي مجــدلون البحــر( 0.014تتغيــر تراكيــز هــذا العنصــر فــي أوراق الفاصــولياء المحللــة مــن 

 N33(جنـوب طرطـوس) المرويـة بميـاه سـد األبـرش(فـي قريـة الجماسـة    µg/g 443) و  N27حريصون قرب المصفاة(
  . ) 26(شكل ) حيث التأثير لمخلفات المصفاة وكذلك للمخصبات الزراعية في الموقعين خاصة الثاني

حوض الساحل- فاصولياء
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      وتداخل مع
 مياه البحر والنھر

تلـوث صـناعي للمصــفاة ومعمــل األســمنت

  
  في عينات الفاصولياء المحللة.  Tiو  Zn): تراكيز 26الشكل(

  الكوسا:
) وهـذا N7فـي السـخابة(   µg/g 82) إلـى N22فـي رأس ابـن هـاني ( 61تتبـدل تراكيـز هـذا العنصـر بشـكل ملحـوظ مـن 

  األول. وتداخل مياه البحر والتلوث في الموقع الثانيسببه تلوث مياه البئر في الموقع 

ساحل- كوسا حوض ال
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  ).6في عينات الكوسا المحللة (الحظ الشكل   Tiو  Zn):تراكيز 27الشكل(

  
  :الباذنجان

فــي    µg/g 386و 360نــوب طرطــوس إلــى ) جN39فــي الهيشــة ( 24تراكيــز هــذا العنصــر تتبــدل بشــكل ملحــوظ مــن 
) علـى التتـالي وهـذا يعكـس  N5) وقـرب نبـع السـن إلـى الشـمال الشـرقي  مـن األول(N27موقعي حريصـون قـرب المصـفاة(

  على التلوث الهوائي بمخلفات المصفاة كون هذا النبات مزروع بشكل مكشوف.
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حوض الساحل- باذنجان
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  ةفي عينات الباذنجان المحلل Tiو Sr ،Zn): تراكيز 28الشكل(

  
  
  
  
  

  :) (Vالفاناديوم-14
  هذا العنصر هام في الدراسات الجيوبيئية ومؤشر هام على التلوث الهوائي والزراعي.

. حيـث يـرتبط هـذا العنصـر    µg/g 250-100يتواجد هذا العنصر في الصخور االندفاعية والشـيل  بتراكيـز تتـراوح مـن 
الدراسات الجيوبيئية الحديثـة لمـا يشـير إليـه مـن تـأثير الفعاليـات ويعتبر مؤشر بيئي هام في   , Alو  Ti  ،Feبكل من ال 

  التربة وجودة المحاصيل الزراعية. البشرية في زيادة هذا العنصر وغيره وما يرافق ذلك من تدهور نوعية
  
  التربة:-

آت النفطيـة نشـمقـرب الفـي بعـض التـرب  وقد تصـل تراكيـزه    µg/g 100- 90وسطي محتوى الترب العالمية يتراوح من 
ملـغ  20، حيث جلب الساقط الهوائي للتربة قرب اسـتكهولم كميـة كبيـرة مـن هـذا العنصـر قـدرة ب   µg/g 110ألكثر من 

  .1-سنة 2م
فـــي تربـــة    µg/g 220) لتصـــل إلـــى  N3فـــي قريـــة الكفـــرون( 4تراكيـــز هـــذا العنصـــر فـــي التـــرب المحللـــة تتـــدرج مـــن 

  ) وهو يدل كما في التيتانيوم على تلوث هام بهذا العنصر.N36ة األكراد(في تربة خرب   µg/g 304) و  N1المتراس(
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حوض الساحل- تربة
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تلوث زراعي وتداخل 
مياه البحر واألنھار

  
  في العينات الترابية المحللة.  Niو  V  ،Zn): تراكيز  29الشكل(

  
  المياه:-

  .  mg/l 1و الحد الدولي المسموح به لهذا العنصر في مياه الشرب هو  لم يحلل في المياه
  
  النباتات:-

ولكـن النباتـات المحللـة فـي بعـض الـدول     µg/g 13.8يـز هـذا العنصـر فـي النباتـات قـدر ب الوسـطي المسـموح مـن ترك
  .   µg/g 25- 14من  وأحيانا 180-50وصل محتواها من هذا العنصر من 

  الزيتون:
 فـي قرقفتــي   µg/g 1.74و  1.08) لتصــل N20فـي قســطل معـاف (   µg/g 0.14تراكيـز هـذا العنصــر تتغيـر مــن 

)N29 لزيتون غير مروي ولكـن هنـاك حولـه أشـجار حمضـيات مرويـة وتسـتخدم فيهـا مركبـات هـذا العنصـر وحتـى ) حيث ا
  .) 23(شكل مخلفات المصفاة والمحطة الحرارية التي تستخدم الفيول تصل لهذا الموقع حسب جهة الرياح

  الفاصولياء:
وكــذلك   pHا مــن المــواد العضــوية ودرجــة اليتغيــر محتــوى أوراق الفاصــولياء مــن هــذا العنصــر تبعــا لنــوع التــرب ومحتواهــ

طبيعة مياه الري والملوثات الهوائية ونمط الزراعة ودرجة الفاعليـة البشـرية فـي موقـع العينـة.حيث تتـراوح تراكيـز هـذا العـنص 
 ،الــذي يعــد الوحيــد تقريبــا الــذي ال تســتخدم بــه المخصــبات الزراعيــةN32فــي البيــت البالســتيكي لمجــدلون البحــر( 0.21مــن 

هذه التراكيز .) 9(شكل وهذا ما الحظناه لمعظم العناصر المحللة في هذا الموقع في التربة والنباتات، في زراعة هذا النبات
) وهذا موافق ألرتفاع تراكيـز هـذا  N27) وحريصون قرب المصفاة(N 33في موقعي الجماسة( 1.92و  1.25تصل إلى 

  وفق ما سبق تعليله. العنصر والتيتانيوم في نباتات هذين الموقعين
  

  الكوسا:
حيـث التـرب   N7)(فـي السـخابة    µg/g 960) إلـى  N20فـي قسـطل معـاف( 0.26تراكيـز هـذا العنصـر تتبـدل مـن 

  .) 10بمياه السد(وملوثة  مارنية حوارية
  :الباذنجان

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٤٣

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 44

فــــي موقــــع  1.96 ) إلــــى N10فــــي المارونيــــات( 0.08التراكيــــز لهــــذا العنصــــر فــــي أوراق الباذنجــــان المحللــــة تتغيــــر مــــن 
) حيـث يالحـظ  N5فـي حريصـون قـرب نبـع السـن(   µg/g 2.36حريصون قرب المصـفاة عنـد مصـب نهـر حريصـون و 

تأثر الموقعين بمخلفات المصفاة مع تأثر أكبر للموقع الثاني من األول رغم بعـده عـن المصـفاة مقارنـة بـالموقع األول ولكنـه 
  .(1,1-7,4)شمال شرق األشكال -قة جنوب غربي المنطحركة الرياح شبه الدائمة ف باتجاه

  
  :) (Znالزنك-15

   µg/g 120-80هذا العنصر يوجد بتراكيز كبيرة في الصخور االندفاعية يتزايـد قلـيال فـي الصـخور الحديديـة المغنيزيـة  (
ية والشـيل ). إن تراكيـزه  هامـة فـي بعـض الرسـوبيات الغضـار    µg/g 60-40) ويتنـاقص قلـيال فـي الصـخور الحامضـية(

 30-10هذه التراكيز تكون أقل في الحجر الرملي والصخور الكلسية وتتراوح بـين  في حين   µg/g 120-80تصل إلى 
µg/g    .وتدرج تشكلها. لدراسة بروفيل التربة هام  هذا العنصركما أن   فقط  

  
  التربة:-

لثقيلـة حيـث التركيـز المـنخفض لهـذا العنصـر موجـود فـي المعدنيـة اوبـاقي  لتوتيـاءكما سـبق ذكـره فـإن التـرب الكلسـية فقيـرة با
   µg/g 417) وٕالـى  N36في تربة خربة األكراد البازلتية والملوثة( 299) في حين يصل إلى  N3تربة الكفرون الكلسية(

يـر لنهـري األبـرش ونهـر الكب ) حيـث هنـاك تلـوث كبيـر فـي هـذين المـوقعين نتيجـة تلـوث ميـاه الـريN33في قرية الجماسة (
إضـــافة لمخلفـــات  فـــي الزراعـــة مثـــل المبيـــدات وغيرهـــا وكـــذلك االســـتخدام المفـــرط  للمـــواد الكيميائيـــة الجنـــوبي علـــى التتـــالي.

حيث سـبق تحديـد تراكيـز مرتفعـة مـن النيتـرات ومعـادن ثقيلـة فـي الصرف البلدي التي تصب في هذين النهرين دون معالجة.
  .) 8(شكل اضي اللبنانية غير محددة تماماهناك مصادر تلوث ضمن األر بحوث سابقة ولكن 

التربــة وتشــير تراكيــزه المرتفعــة فــي     µg/g 125-17الوســطي العــالمي لمحتــوى التــرب مــن هــذا العنصــر يتــراوح بــين 
الســطحية إلــى كميــة الســقط الهــوائي الناجمــة عــن عــوادم الســيارات واحتــراق الفحــم والــنفط وذلــك وفــق العديــد مــن الدراســات 

لمحليـــة خاصـــة التقريـــر الـــذي قدمتـــه منظمـــة جايكـــا اليابانيـــة عـــن مخلفـــات احتـــراق الفيـــول المســـتخدم فـــي المحطـــة الدوليـــة وا
طن/اليـوم، تقريـر غيـر منشـور) وغيرهـا مـن نتـائج بحـوث عديـدة حـول مصـدر عنصـر التوتيـاء أو 160الحرارية في بانيـاس(

 22للنباتــات المزروعــة) لهــذا العنصــر فــي التربــة ب الزنك.حــدد حــد الســمية(تركيز العنصــر فــي التربــة عنــدما يصــبح ســام 
µg/g   حركة هذا المعدن وبالتالي انتقاله للنباتات.. حيث تعيق الترب الغنية بمركبات الفوسفور والكالسيوم  

  المياه:-
ه فـي ميـا µg/L 190) ليصـل إلـى  N8في ميـاه خـزان حبيـت المطـري( 7يتغير تركيز هذا العنصر في المياه المحللة من 

وهـذه قيمـة هامـة مقارنـة بتصـريف ميـاه السـد الكبيـرة µg/l  23في حين تحوي ميـاه السـد المجـاور ) 22(شكل بئر السخابة 
. هـذه التراكيـز تـدل علـى تـأثير ميـاه السـد علـى (كون السد تتم عمليات تكتيمه قبل زيادة التخزين للميـاه فيـه)وتاريخ األعتيان

فـي ميـاه  µg/l 494تصـل التراكيـز لهـذا العنصـر إلـى كمـا  التسـرب مـن السـد. البئر وتكشـف بشـكل واضـح إحـدى مسـارات
قرب البئر في قرية خربة األكـرد وهـذا مؤشـر كبيـر لتـأثير  µg/l 31بئر خربة األكراد حيث تحوي مياه نهر الكبير الجنوبي 

ولبنـان ويبـين أهميـة إجـراء بحــث  ميـاه النهـر الملوثـة علـى نوعيـة الميـاه الجوفيـة علـى طـول مسـار النهـر الفاصـل بـين سـوريا
مشترك مع الجانب اللبناني لحصر نوع الملوثات التي ترمى في حوض النهر من البلدين كمـا سـبق ذكـره فـي تقـارير بحـوث 

   .  µg/l 270-4محتوى المياه الجوفية عالميا من هذا العنصر يتراوح من   .]17 [سابقة
  في مياه الري.  mg/L 2و  mg/l 1مياه الشرب هو الحد الدولي المسموح به لهذا العنصر في     
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  النباتات:-
  الزيتون:

فــي كــال مــن عــين   µg/g 38.8و 31.3) إلــى N2فــي صــافيتا( 13.59) وN3فــي الكفــرون ( 4.4تتغيــر التراكيــز مــن 
فــي معمــل ) وهــذا يعــود الســتخدام التربــة البازلتيــة فــي صــناعة األســمنت  N30) وحصــين البحــر بئــر البلديــة (N14البيضــا(

  ) 20(شكل األسمنت في نفس الموقع
  الفاصولياء:

فـــي مـــوقعي الجماســـة  395و  253) لتصـــل إلـــى  N27فـــي موقـــع حريصـــون قـــرب المصـــفاة( 2.84التراكيـــز تتغيـــر مـــن 
)N33 ) وعرب الشاطئ (N37  شكل)1،26) جنوب طرطوس الملوثين كما بينا من قبل .(  
  

  الكوسا:
فــي    µg/g 38.65) لتصــل إلــى  N20فــي موقــع الســويداء قســطل معــاف( 18.51 مــن تــزدادقــيم تراكيــز هــذا العنصــر 
  ).27في المنطقتين(شكل حيث الترب األفيوليتية  )N18(قرية الصلبة جنوب كسب

  :الباذنجان
ــــدرج مــــن  ــــى  N13فــــي وطــــى الخــــان ( 9.47التراكيــــز تت ــــو عفصــــة(   µg/g 320و  284) إل ) N40فــــي مــــوقعي أب

حيــث االســتخدام المفــرط للمــواد الكيميائيــة فــي الزراعــة مــع تــأثير التلــوث بمخلفــات المدينــة  ) جنــوب طرطــوسN39والهيشــة(
  .) 28(شكل طق السكنية في المناطق المرتفعة إلى الشرق من الموقعين االصناعية  والمن

  
  
  
  
  
  

  واستنتاجات خاتمة
ي الدراسات الجيوبيئية والهيدروجيولوجية. كونه تـم تبين المعطيات السابقة أهمية استخدام تقانة التحليل بالتنسيط النيتروني ف

تأكيد طبيعة التلـوث وسـببه مـن خـالل تراكيـز الميـاه و،التربـة وعـدة أصـناف نباتيـة تـم أخـذها مـن نفـس الموقـع . حيـث بينـت 
هـــذه المعطيـــات العامـــل الطبيعـــي المـــؤثر فـــي محتـــوى هـــذه العينـــات مـــن بعـــض العناصـــر والمعـــادن األثـــر وعالقـــة التـــرب 

الصخور األم التي تحيط بها أو الموجودة تحتها. فقـد تبـين فقـر التـرب الكلسـية بمعظـم المعـادن الثقيلـة وكـذالك عنـى التـرب ب
صـخور. لقـد تـم كشـف دور الفعاليـات البشـرية فـي زيـادة ليتية بالعناصر الغنية في هـذه الالموجودة في مناطق بازلتية أو أفيو 

وجــود مخلفــات صــرف منزليــة، بلديــة أو صــناعية إضــافة فــي بعــض المواقــع وبينــت  تراكيــز بعــض العناصــر والمعــادن األثــر
لتحديــد تــأثير عــوادم الســيارات والســاقط الهــوائي للمحطــة الحراريــة ومصــفاة بانيــاس أو معمــل أســمنت ومنــاطق تصــدير الــنفط 

ابيـــة والنباتيـــة فـــي تبيـــان تـــأثير والفوســـفات قـــرب طرطوس.لقـــد توافقـــت نتـــائج التحاليـــل للعينـــات المائيـــة مـــع تلـــك للعينـــات التر 
الفعاليــات البشــرية أو التلــوث والــتملح النــاتج عــن وصــول الملوثــات الســطحية إلــى الميــاه الجوفيــة مــن التســرب المباشــر مــن 
نطاقــــات الــــري ،التســــرب مــــن األنهــــار(نهري الكبيــــر الجنــــوبي والشــــمالي ونهــــر البرغــــل) والسدود(األبرش،الســــخابة وبلــــوران) 

ـــاه ا طئ جنـــوب طرطوس.هـــذه البحـــر فـــي منطقـــة ابـــن هـــاني ودم صرخو(شـــمال الالذقيـــة) والهيشـــة وعـــرب الشـــوطغيـــان مي
  المعطيات تمهد لرسم خارطة جيوبيئية متكاملة لمنطقة الدراسة.
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تـــأمين مســـتلزمات التحليـــل لمثـــل هـــذه البحـــوث مـــن رســـم خـــرائط وتحديـــد المحتـــوى العضـــوي ونـــط التـــرب والدراســـات  يتوجـــب
داث دائــرة جيوبيئيــة تجمــع عــدة اختصاصــات لتحقيــق أهــداف هــذه البحــوث مــن أجــل التخطــيط واإلدارة اإلحصــائية عبــر إحــ
  .ه المنطقة وغيرها من مناطق القطرالبيئية المتكاملة لهذ

  من هذا البحث نذكر أهم االستنتاجات:
  األم، العالقة الوثيقة بين تركيز العناصر األثر في التربة وتركيز هذه العناصر في الصخور  -*
تأثير الري بمياه جوفية مالحة(نتيجة تداخلها مع ميـاه البحـر) وملوثـة أو ميـاه سـطحية ملوثـة(مياه أنهـار وسـدود ) تلـوث  -*

  بشكل مباشر أو عبر التسرب من نطاقات الري، المياه الجوفية الضحلة والعميقة
الزراعــة فــي زيــادة تراكيــز العناصــر األثــر فــي تــأثير المحســنات الزراعيــة المفرطة(مخصــبات ،مبيــدات وأســمدة) وطبيعــة  -*

  التربة والنباتات والمياه الجوفية،
عالقة المخلفات البشرية البلدية،الزراعية والصناعية(الهوائية والسائلة) في تـدهور زيـادة عناصـر األثـر والمعـادن السـامة  -*

  ة.في العينات البيئية المحللة وتدهور الوضع البيئي  في المنطقة المدروس
(أنهـار أهمية استخدام العناصر األثر في الدراسات الجيوبيئية في تحديد العالقة المتبادلة بـين مصـادر الميـاه السـطحية  -*

  وسدود) والجوفية وعالقتها مع مياه البحر،
ي التــرب يبـين البحـث دور الشــروط الجفرافيـة والمناخيـة وطبيعــة الصـخور والتـرب فــي انتقـال العناصـر األثــر وتركيزهـا فـ -*

  ،المياه والنباتات في المنطقة الساحلية،
يبــين البحــث ضــرورة ســتخدام البــرامج الرياضــية الهيدروجيوبيئيــة ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد مــن أجــل تقيــيم المعطيــات ورســم -*

  .خرائط تغير تراكيز هذه العناصر ونطاقات التلوث ودرجة التلوث بهدف إدارة وتخطيط بيئي متكامل لمنطقة البحث
  استنتاجات عديدة آخرى نترك للقارئ تحديدها من خالل تفسير النتائج المتعلقة بهذا البحث.-*
  
  
  
  
  

  كلمة شكر
المشـروع وٕادخـال هـذه  عثمان على التشجيع المتواصل  إلنجاز هذا إبراهيمنتوجه بالشكر الجزيل للسيد الدكتور المدير العام 

. كمـا التحليـل بالتنشـيط النيترونـي مخبـرلهيدروجيولوجية  لقسم الجيولوجيا وعمل األعمال الجيوبيئية واالتقنية الجديدة ضمن 
وٕالى كال من الساده جعفر نعامة ، قصي حيروقـة ، سـلمان محمـد،  نتوجه بالشكر إلى السيد وسيم شمس واآلنسة ليا خبازة 

سـاهمتهم فـي إنجـاز بعـض أعمـال على مسامر جديد، سائد ناصر ، أياد أبو ماضي ، حسان حسن ، ميساء قنبور وغيرهم 
على المتابعة وتسهيل متطلبات سير هذا البحث. نشـكر كـذلك السـادة  ونشكر كذلك األستاذ أسماعيل دوزكنجي هذا البحث.

المهندســين مــن مــدير الهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة ومــديري مــوارد طرطــوس والالذقيــة علــى مــا قــدموه والعــاملين لــديهم مــن 
 ود أن نشــكر كافــة العــاملين ضــمن طــاقم مفاعــل منســر علــى الجهــود المبذولــة إلنجــاز بعــض مراحــل العمــلكمــا نــمســاعدة . 

  .   وكل من قدم مساعدة إلنجاح وٕانجاز العمل من داخل وخارج الهيئة
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