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   ستخلصم
  

ـــز ســـفـــي البحـــث الحـــالي درا جـــرى ، 226الطبيعيـــة (الراديـــومالنظـــائر المشـــعة بعـــض ة تغيـــر تراكي
(الكــادميوم، وبعــض العناصــر النــزرة ونظــائر اليورانيــوم ونظــائر الثوريــوم)  210والرصــاص 210البولونيــوم

 تجمعـ، 2010و 2009في رسوبيات ومياه نهر الكبير الشمالي خالل عـامي الرصاص، النحاس والزنك) 
  على طول مجرى النهر بدءًا من معمل االسفلت وانتهاًء بمصب النهر في البحر المتوسط.عينات ال

ونظـــائر  210والرصـــاص 210بولونيـــومأن تراكيـــز النظـــائر المشـــعة الطبيعيـــة (النتـــائج الأوضـــحت 
في مياه ورسوبيات النهر بعد معمل االسفلت وبعد منطقة المعامل، في  طفيفاليورانيوم) قد ارتفعت بشكل 

حين كانت تراكيز غـاز الـرادون فـي ميـاه النهـر منخفضـة علـى طـول مجـرى النهـر باسـتثناء ميـاه بحيـرة سـد 
زيت التراكيـز المرتفعـة نسـبيًا فـي ميـاه ورسـوبيات نهـر ميلي بكرل/ل. ع 341تشرين حيث وصلت إلى  16

ها علــى منصــرفات الكبيــر الشــمالي إلــى منصــرفات معمــل االســفلت والمعامــل األخــرى التــي تعــرف بــاحتواء
النظائر المشعة الطبيعية، مما يدل على امكانية استخدام هذه النظائر في تعيين مصادر تلوث نهر الكبيـر 

تعد التراكيز المقاسة منخفضة بالمقارنة مع القـيم المسـجلة عالميـًا ويعـود ذلـك إلـى على أية حال،  الشمالي.
  دد تراكيز هذه العناصر.مغزارة مياه النهر التي ت

ومـــن جهـــة أخـــرى، دلـــت قياســـات عناصـــر األثـــر (الكـــادميوم، الرصـــاص، النحـــاس والزنـــك) علـــى 
اكيزهــا فــي رســوبيات النهــر بعــد معمــل انخفــاض تراكيزهــا فــي ميــاه النهــر مــع وجــود بعــض الزيــادات فــي تر 

االسفلت ومنطقة المعامل ممـا يـدل علـى مسـاهمة منصـرفات هـذه المعامـل فـي هـذه الزيـادة. قورنـت النتـائج 
المقارنـة دلـت حيـث الفـرات والعاصـي،  يالتي تم الحصول عليها مع نتائج دراسات سابقة أجريـت علـى نهـر 

 نهر الكبير الشمالي.بيئة على انخفاضها في 

  
  .تلوث، نهر الكبير الشمالي، العناصر النزرة، النكليدات المشعة الطبيعية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة .1

فـــي بيئـــة  232الثوريـــومو  238تتبـــاين ســـويات المـــواد المشـــعة الطبيعيـــة لعناصـــر سلســـلتي اليورانيـــوم
مـن والصـناعية للنشـاطات البشـرية  تبعـاً و  األنهار من مكان إلى آخر، تبعا للتشكيالت الجيولوجية مـن جهـة

تنتقـل ومـن جهـة أخـرى، التي يمكن أن تزيد مـن مسـتوى النكليـدات المشـعة فـي بيئـة األنهـار. و  جهة أخرى،
النكليــدات المشــعة إلــى اإلنســان بشــكل مباشــر مــع ميــاه الشــرب أو بشــكل غيــر مباشــر عبــر سلســلة الغــذاء، 

  .األنهار أمر في غاية األهمية يعية في بيئةتحديد مستوى النكليدات المشعة الطب دولهذا يع
  

تتواجــد المــواد المشــعة الطبيعيــة فــي كثيــر مــن مخلفــات األنشــطة الصــناعية والزراعيــة والتــي تــؤدي 
فـي العـام إلى زيادة تراكيزها في البيئات المجاورة لهذه الفعاليـات، ولقـد نشـرت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 

فـي رفـع سـويات ومنصـرفاتها ص الفعاليات الصـناعية والمنجميـة التـي تسـهم نفاياتهـا يلخ تقنياً  تقريراً  2003
ـــة،  ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي ـــة فـــي البيئـــة المجـــاورة (الوكال ـــذكر مـــن هـــذه 2003المـــواد المشـــعة الطبيعي )، ون

محطـات الفعاليات، صناعة الـنفط والغـاز والصـناعة الفسـفاتية، ومنـاجم الفحـم واألسـفلت، ومنـاجم النحـاس و 
وكمثـال علـى الرمـل غيرهـا. و  القصـديرو  الذهبو  معالجة األلمينومو  المحطات الحراريةو  معالجة مياه الشرب

رت تقارير عديدة إلى زيادة تركيز الراديوم فـي الميـاه التـي جمعـت مـن منـاطق محيطـة بصـناعات اأشذلك، 
 دول اإلتحـاد السـوفياتي السـابق.و  يااسـبانو  الفسفات في العديد من مناطق هذه الصـناعة فـي العـالم كأمريكـا

اســتعمال األســمدة الفســفاتية فــي الزراعــة إلــى إضــافة كميــات مــن النكليــدات المشــعة الطبيعيــة  يــؤدي أيضــاً و 
 238% مـن اليورانيـوم86) حيث ينتقل عند تصنيع السـماد الفسـفاتي نحـو Bolivar et al, 1004إلى البيئة (

) الـذي يسـتعمل فـي تصـنيع السـماد Rossler 1990( يكض الفسـفور الموجود في الصخور الفسفاتية إلـى حمـ
ـــومو  الفســـفاتي، ـــد النســـاط اإلشـــعاعي لليوراني ـــى  238يمكـــن أن يزي بكرل/كـــغ  1100فـــي الســـوبر فســـفات إل

)Barisic et al, 1992(  مــن الصــخر الفســفاتي فمــن المتوقــع أن  نظــرا ألن الســماد الفســفاتي أكثــر ذوبانــاً و
 Hamamo etتنطلق النكليدات الموجودة فيه إلى الوسط الخارجي بسـرعة أكبـر مقارنـة بالصـخر الفسـفاتي (

al, 1994) بينت الدراسات ،(Barisic et al, 1992 أن استعمال السماد الفسفاتي يزيـد مـن تركيـز النكليـدات (
اليورانيــوم فـي التربــة بسـبب اســتعمال هـذه األســمدة الترســيب السـنوي مـن  قــد قـدرو  المـاء،و  المشـعة فـي التربــة

، كمــل وجــدت تراكيــز مرتفعــة مــن 226مــن الراديــوم 2بكــرل/م 4.6و 238مــن اليورانيــوم 2بكــرل/م 57بحــوالي 
مــن اليورانيــوم فــي  كمــا لوحظــت تراكيــز مرتفعــة نســبياً و  .2بكــرل/م 120وصــل متوســطها إلــى  238اليورانيــوم
ضــافة إلــى ذلــك، دلــت إلفــي ميــاه قنــوات الصــرف الزراعــي. باو  الميــاه الجوفيــة غيــر العميقــةو  ســطحيةالميــاه ال

 ,Carvalho 1995 ،Lambrechts et alالعديــد مــن الدراســات علــى تلــوث األنهــار بفعــل األنشــطة الزراعيــة (

1992,  ،Marovic and  Sencar  1995.(    
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ــدأ تنفيــذ برنــامج مراقبــة البيئــة الســورية إشــ ذلــك و  1989منــذ العــام فــي هيئــة الطاقــة الذريــة  عاعياً ب
تحديد الخلفيـة الطبيعيـة فـي أمكن و في عدد من المناطق بدراسة توزع النكليدات المشعة الطبيعية والصنعية 

تقـــدير الخطـــر اإلشـــعاعي الـــذي يمكـــن أن يـــنجم عـــن وجـــود تراكيـــز بالتـــالي الســـورية و منـــاطق البيئـــة بعــض 
تقـويم مسـاهمة ذلـك فـي تعـرض عمـوم مـن ثـم و  بعض الممارسـات،نتيجة من النظائر المشعة فيها،  مرتفعة

الدراسات المتعلقة ببرنامج المراقبـة البيئـي دراسـة مسـتوى النشـاط اإلشـعاعي الطبيعـي أيضًا الناس. وشملت 
ية كنهـــر وتحديـــد المســـتوى اإلشـــعاعي فـــي األنهـــار الســـور ) 2002(المصـــري وآخـــرون،  فـــي ميـــاه الشـــرب

حيـــــث لـــــوحظ وجـــــود أثـــــر للصـــــناعات ) 1998، عثمـــــان وآخـــــرون، 2003(العـــــودات وآخـــــرون، العاصـــــي 
تراكيـز أدى إلـى ارتفـاع بيئتـه فـو  فـي مياهـهالفوسفاتية وصناعة الـنفط (مصـفاة حمـص) والفعاليـات الزراعيـة 

السـماد الفوسـفاتي،  في بعض المواقع وخاصة في المواقع القريبـة مـن معمـل ةطفيفنسبة النكليدات المشعة ب
(المصـــري والـــريس،  تـــهبحير و  تراكيـــز منخفضـــة مـــن هـــذه النكليـــدات فـــي ميـــاه نهـــر الســـنأيضـــا ولوحظـــت 

(المصري وآخرون،  بالمزيريكبحيرة  بعض البحيرات السورية إشعاعياً مياه  درست أيضاً قد . هذا و )1999
تقع ضمن الحدود الطبيعية، أمـا تراكيـز يدات المشعة الطبيعية لفدلت نتائج الدراسة أن مستوى النك) 2000

دراســة أجريــت علــى بيئــة أظهــرت نتــائج لقــد و  هــذا المائيــة.ئهــا عناصــر األثــر فكانــت مرتفعــة نســبيا فــي أحيا
ــــى مســــتويات مرتفعــــة نســــبيًا مــــن  أن)، 2002(المصــــري وآخــــرون، نهــــر الفــــرات  ــــاه النهــــر احتــــوت عل مي

رل/لتـــــر. عزيـــــت هـــــذه المســـــتويات المرتفعـــــة مـــــن ميلـــــي بك 1150أعلـــــى قيمـــــة لهـــــا كانـــــت ف 226الراديـــــوم
رمـي الميـاه المنتجـة مـن إلـى ، الذي يعـد مـن الملوثـات المشـعة الرئيسـة فـي الصـناعة النفطيـة، 226الراديوم

مــن ضــفاف النهــر. كانــت نســبة النشــاط قريبــة حقــول الــنفط ال
Ra
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أعلــى مــن الواحــد فــي كافــة العينــات  
ذلـك، أظهـرت نتـائج تحليـل عينـات الرسـوبيات قيمـًا لنسـبة إلـى . باإلضـافة 242و 13المائية فتراوحـت بـين 
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تراكيــز النكليــدات أمــا أعلــى مــن الواحــد فــي العينــات التــي جمعــت بــالقرب مــن حقــول الــنفط.  
 ) فــــي معظــــم العينــــات (الميــــاه، الرســــوبيات210Poو 210Pbنظــــائر اليورانيــــوم و( األخــــرىالمشــــعة الطبيعيــــة 

 ،ضمن المستويات الطبيعية وعلى توافق مع القيم المذكورة في دراسات دوليـة ومحليـةفكانت المتعضيات) و 
 210يحتـوي علـى مسـتويات مرتفعـة مـن البولونيـومأظهـر أنـه )، الذي Anodontaيستثنى من ذلك الرخوي (

دلـــت نتــائج البحـــث عـــن إمكانيـــة اســـتخدام نســـب النظـــائر و  هـــذابكرل/كـــغ وزن جـــاف.  1335لـــى وصــلت إ
  ).2010(عثمان والمصري،  عة الطبيعية في معرفة مصدر التلوث في بيئة نهر الفراتشالم

  
 .علـــى وجـــه الخصـــوص الدراســـات اإلشـــعاعيةو  يفتقـــر نهـــر الكبيـــر الشـــمالي إلـــى الدراســـات البيئيـــة

دلـت نتـائج ، حيـث لبيئـة النهـرالكيميـائي التلوث بـجامعـة تشـرين بـاحثو هـا االتـي أجر  ليلةعنيت الدراسات الق
أن رســوبيات مصــب نهــر الكبيــر الشــمالي فقيــرة نســبيًا بمختلــف المتغيــرات العضــوية والالعضــوية الدراســات 

(إجمالي مـواد عضـوية، كربـون عضـوي، آزوت عضـوي، آزوت ال عضـوي، وفوسـفور عضـوي، فسـفور ال 
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ــــة مــــع رســــوبيات مصــــبات  ــــولي فســــفات) بالمقارن (هشــــام  األنهــــار الســــاحلية الســــورية األخــــرىعضــــوي، ب
) تلــوث بيئــة النهــر بالملوثــات 1997(إســبر،  1997كمــا دلــت دراســة أخــرى أجريــت عــام و ). 1994الــدبش،

ــاه الصــرف الصــحي ى انتقــال هــذه الملوثــات إلــو  المخلفــات العضــوية الصــناعيةو  العضــوية الناجمــة عــن مي
  الشاطئ السوري على البحر المتوسط. 

  

  البحث هدف  .2
 ،الكبيـر الشـمالينهـر بيئـة وجود دراسات حول النشاط اإلشـعاعي فـي على لم يدل البحث المكتبي 

الخلفيــة الطبيعيــة تحديــد بيئــة هــذا النهــر و فــي الطبيعــي النشــاط االشــعاعي دراســة ف البحــث إلــى دهــولهــذا 
  :عن طريقوربطها بمصادر التلوث 

  نهر الكبير الشمالي.رسوبيات و  مياهعيين مستويات النظائر المشعة الطبيعية في ت .1
 رسوبيات نهـر الكبيـر الشـماليو  الزنك) في مياهو  النحاسو  الرصاصو  تعيين العناصر النزرة (الكادميوم .2

  .ربطها بمصادر التلوثو 
 

 الطرائق والقياسات .3

  الدراسةوصف منطقة  .1. 3
ويعود يمتاز حوض الساحل بوجود شبكة كثيفة من األنهار الموسمية التي تغطي معظم مساحاته، 

لسـفوح الغربيـة لسلسـة الجبـال طبيعـة ااألمطار الغزيـرة التـي تهطـل خـالل فصـلي الشـتاء والربيـع، و ذلك إلى 
، ومـن مـم سـنوياً  1200 – 800مابين الهاطل المطري يتراوح و  ،التي تشكل حدوده الشرقية والمقابلة للبحر

مــن الشــمال إلــى الجنــوب نهــر وادي قنــديل ونهــر الكبيــر الشــمالي ونهــر الصــنوبر األنهــار الســاحلية نــذكر 
ونهر القبو ونهر حميميم ونهر الرميلة ونهر البرغـل ونهـر السـن ونهـر سـوريت ونهـر بانيـاس ونهـر المرقيـة 

  ونهر الحصين ونهر األبرش وأخيرًا نهر الكبير الجنوبي.
  

، ينبـع مـن المنطقـة السـاحليةمياه الشرب والـري فـي المائية لنهر الكبير الشمالي من أهم المصادر  ديع
األراضي التركية وترفده مجموعة من الروافد ضمن األراضـي السـورية أهمهـا: عـين الـدلب وعـين السـلور وعـين 

 96وقـدرها العشرة والنهر األسود ونهر كفرية، ثم يتجه غربـًا ليصـب جنـوب مدينـة الالذقيـة قاطعـًا بـذلك مسـافة 
  . ر المنطقة الساحليةكم تمثل طوله في األراضي السورية وهو أكبر وأطول أنها

  

 3مليـــون م 189.5فـــي فصـــلي الشـــتاء والربيـــع وقـــد قـــدر هـــذا التـــدفق بــــ  مرتفـــعيمتـــاز النهـــر بتـــدفق 
في الثانيـة، ويجـف تقريبـًا فـي  3م 40في الثانية ويصل تدفقه في موسم الفيضان إلى  3م 5سنويًا، بوسطي 

شرين على مجراه بطاقة تخزينية تقدر بـ فصل الصيف، مما حدا بالدولة إلى إنشاء سد السادس عشر من ت
كم خلف حاجز السـد، الـذي يبلـغ طـول  11مليون مترًا مكعبًا تمثل حجم بحيرة السد التي يبلغ طولها  220
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كـم شـرق مدينـة الالذقيـة بـالقرب مـن  17 – 15م ويقـع علـى بعـد  53م وٕارتفاعـه  1000جسمه عند القمـة 
  مين.سْ قرية قِ 

  

يتحـول بعـدها إلـى نهـر و منطقـة السـد إلـى الشـمالي بشـكل سـريع وضـيق  ينحدر مجـرى نهـر الكبيـر
يتـألف السـرير النهـري مـن كونغلـويرا غيـر متماسـكة وطبقـات حصـوية . م 600اه مجـر عرض يصل  ،سهلي

اسـتخدمت رسـوبيات ولقـد (مؤلفة من حجر كلسي وصخور أفيوليتيه وصوان ودولوميـت) ورمليـة غضـارية، 
  ).2002ردميات للسدود والطرق (علي، كلبناء لغناها بالحصى والرمال وكذلك هذا السهل الفيضي لمواد ا

  

األشـجار الحراجيـة ، حيـث تشـاهد يتميز حوض النهر بكثافة غطائه النباتي، وتنوع المزروعات فيـه
كانــت  .واألشــجار المثمــرة مــن لوزيــات وتفاحيــات وحمضــيات وزيتــون، والخضــار بأنواعهــا علــى مــدار الســنة

تشــرين أنشــأت شــبكات مــن خطــوط الــري  16ســد قامــة ســابقًا مــن النهــر مباشــرة، وبعــد إالمزروعــات تــروى 
الحديثــة المحمولــة والمطمــورة والســطحية لتــروي معظــم األراضــي حــول الســرير النهــري، وحفاظــًا علــى البيئــة 

يـاه قـد تصـل الزراعية والحيوانية في مجرى النهر يتـرك حاليـًا فـي مجـراه خـالل فصـل الصـيف كميـة مـن الم
الروافـد واألنهـار الصـغيرة كسـاقية المـرة وسـاقية القبارصـية إلـى /ثانية وتشكل هذه الميـاه إضـافة 3م 0.5إلى 

الميـاه الراشـحة مـن خطـوط الـري و ابيع السـطحية والتحـت سـطحية نونهر القش وبعض السواقي الصغيرة والي
صـــب فـــي البحـــر المتوســـط النهـــر التـــي ت ميــاهالرئيســية والثانويـــة وميـــاه ري المزروعـــات والصـــرف الصـــحي 

  ).2002جنوب مدينة الالذقية (كبيبو وآخرون، 
  

 الخفيفــة باإلضــافة إلــى الفعاليــات الزراعيــةالصــناعات الكبيــر الشــمالي العديــد مــن يقــع علــى نهــر 
  :منها المنجميةو 
  النهر.مجرى مجرور رئيسي في حيث تصب مياه محطة المعالجة عبر معمل ألمنيوم  .1
 تصب في النهر مياء صرف صحي).و  المحركات (ال توجد مياه صناعيةمعمل  .2

 النهر.في مجرور رئيسي عبر معمل النسيج توجد محطة معالجة ثم تصب المياه  .3

معمل مندرين للمياه الغازية والصناعات المنزلية توجـد أحـواض ترسـيب وعمليـة شـفط بواسـطة سـيارات  .4
 لي.وتوجد مياه الغسل تصب في نهر الكبير الشما

 تصب مياه التبريد في النهر.و  معمل جص وقطع رخام قريب من معمل المندرين .5

 المياه بواسطة مجرور مباشر إلى النهر .وتصب معامل الدفاع (معمل البطاريات)  .6

 .ترقيد)، ثم تصرف إلى مجرى النهر توجد محطة معالجة عبارة عن أحواض (تهوية، :معمل الغزل .7

 وتعليب الفواكه، تصرف مياهه في مجرى النهر.معمل الزين للخزن والتبريد  .8

 تصرف مياهه في مجرى النهر. :معمل رخام الزوبار .9

 تصرف مياهه في مجرى النهر :شركة بركات للرخام .10
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  رقم 
  الموقع

  نوع ومكان الجمع

  2009المرحلة األولى 
5-13/12/2009  

  2010المرحلة الثانية 
  وسطي  27/04-05/05/2010

  معامل
  التجفيف

%  

  الوزن
  الرطب
  غ

  الوزن
  الجاف
  غ

  معامل
  التجفيف

%  

  الوزن
  الرطب
  غ

  الوزن
  الجاف
  غ

  معامل
  التجفيف

%  
  59.6  51.5  573.3  1112.9  67.7  681.2  1005.5  رسوبيات قبل معمل اإلسفلت  1
  64.3  67.6  749.5 1108.2  61  614.5  1006.3  رسوبيات بعد معمل اإلسفلت  2
  63.2  63.21  633.6 1002.4  63.2  633.6  1002.4  تشرين 16رسوبيات بحيرة   3
  65.2  55.5  626.1  1128.7  74.9  750  1000.8  رسوبيات مخرج بحيرة  4
  58.9  57.4  925.2  1612.9  60.5  606.6  1002  رسوبيات قبل المعامل  5
  64.8  61  865 1418.7  68.5  685  1000  رسوبيات بعد المعامل  6
  69  57.7  684.2  1185  80.1  800.9  1000  رسوبيات قبل المصب  7
  81.9  81.8 1177.4  1439.5  81.9  819.2  1000  رسوبيات مصب  8

  
  اإلشعاعي والكيميائيالتحليل  .4. 3

  في العينات الصلبة 210والرصاص 210تعيين البولونيوم .1. 4. 3
 مــل وأضــيفت إليــه 200ا فــي بيشــر زجــاجي ســعته هــغ مــن كــل عينــة جافــة ووضــع كــل من1 ُأخــذ

مــل مــن  50كمقتفــي أثــر. هضــمت العينــة بإضــافة نحــو  208مــن البولونيــوم )بكــرل 0.2(كميــات متســاوية 
حمـض اآلزوت المركـز والمـاء األكسـجيني ألكسـدة المركبــات العضـوية الموجـودة فـي العينـة (يضـاف المــاء 

ســـخنت العينـــة بهـــدوء مـــع  ،تغطيـــة البيشـــر بزجاجـــة ســـاعة مـــعاألكســـجيني علـــى قطـــرات مـــن حـــين آلخـــر) 
مــل مــن حمــض  10. جففــت الرشــاحة وحلــت بـــهضــم الرطــبإلتمــام ال التحريــك اليــدوي مــن حــين إلــى آخــر

مــن  210مــل. طلــي البولونيــوم 100مــول/ل) ومــددت بالمــاء المقطــر ليصــبح الحجــم الكلــي  6كلــور المــاء (
فـــي  210جـــرى تعيـــين الرصـــاصقـــد المحلـــول تلقائيـــًا علـــى قـــرص مـــن الفضـــة وقـــيس بمطيافيـــة ألفـــا. هـــذا و 

فــي بعــد تعبئتهــا ) HpGeة بكاشــف جرمــانيوم عــالي النقــاوة (العينــات الصــلبة بواســطة مطيافيــة غامــا مــزود
  .معايرة خاصة بمطيافية غاما عبوة بالستيكية

  
  النهرفي ماء  210والرصاص 210تعيين البولونيوم .2. 4. 3

بكرل) كمقفـي  0.2( 208كمية محددة من البولونيوم إليهاف يضأو المرشحة ليتر من العينة  4أخذ 
يترســــب  .)pH=9(إضــــافة مــــاءات األمونيــــوم عنــــد درجــــة حموضــــة ترســــيب أكســــيد المنغنيــــز بجــــرى أثــــر و 

حمـض كلـور المـاء بمزيج مـن يحل و مع أكسيد المنغنيز ويجمع الراسب الناجم باإلبانة كميًا  210البولونيوم
جـــرى تعيـــين  ورد أعـــاله للعينـــات الصـــلبة. مـــا ويتـــابع التحليـــل حســـب ،والمـــاء األكســـجيني والمـــاء المقطـــر
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بعد أن حفظت رشـاحة البولونيـوم الناتجـة عـن الطلـي لمـدة سـتة  210وليده البولونيومبقياس  210الرصاص
  أشهر.

  
  تعيين نظائر اليورانيوم  .3. 4. 3

المطحونـة و غرام من العينة الجافـة  0.25جرى تعيين نظائر اليورانيوم باستعمال مطيافية ألفا. أخذ 
، وضعت العينة المرمـدة فـي بيشـر سـعة مئوية بشكٍل تدريجي 600الدرجة ب وبعد الترميد في جفنة بورسلين

هضـمت العينـة بواسـطة  ،كمقتفـي أثـر 232ميلي بكرل من محلول اليورانيـوم 18.5مل وأضيف إليها  100
نظـامي مـن حمـض كلـور  7حمض اآلزوت المركز حتى تمام االنحالل. جففت العينة بعد ذلك وحلـت فـي 

 60 بحـواليالـذي غسـل بعـد ذلـك  )Dowex AG 1×4الماء. مررت العينة في عمود تبادل أيوني مـن نـوع (
 الهيــدروكلوريكمــل مــن حمــض  50مــرر فــي العمــود ثــم نظــامي).  7مــل مــن محلــول حمــض كلــور المــاء (

نظـــامي) للحصـــول علـــى الغســـالة الحاويـــة علـــى اليورانيـــوم والحديـــد.  ولفصـــل اليورانيـــوم عـــن الحديـــد  0.5(
).  1.5(درجـة حموضـته  محلـول كبريتـات األمونيـوم مل من 5بخرت العينة حتى الجفاف وحل الراسب في 

) حيث يثبت اليورانيوم علـى المبـادل ويمـر Dowex AG 1×8أيوني من نوع (بادل تمررت العينة في عمود 
وجففـــت نظــامي)  0.5( الهيــدروكلوريكمــل مـــن حمــض  60الحديــد. غســل اليورانيــوم مـــن العمــود بواســطة 

). نقــل المحلــول النــاتج إلــى 2 كبريتــات األمونيــوم (درجــة حموضــتهمــل مــن محلــول  20العينــة وحلــت فــي 
اليورانيوم كهربائيًا على قرص من الستانلس ستيل على هيئة أكسـيد اليورانيـوم  طليو خلية للطلي الكهربائي 
فولـــت وزمــن طلـــي قــدره ســـاعة واحــدة. غســـل  10أمبيــر وفـــرق كمــون أقـــل مــن  1.2باســتخدام تيــار شـــدته 

  وجفف وقيس بمطيافية ألفا.القرص باألسيتون 
  

 الثوريوم تعيين نظائر .4. 4. 3

المطحونـة و غـرام مـن العينـة الجافـة  0.25باستعمال مطيافية ألفـا. أخـذ  الثوريومجرى تعيين نظائر 
مئوية بشكٍل تدريجي، ومن ثم وضـعت العينـة  600الدرجة بلمدة يومين العينة في جفنة بورسلين رمدت ثم 

كمقفــي أثــر  229الثوريــوم ميلــي بكــرل مــن محلــول  22وأضــيف إليهــا مــل  100المرمــدة فــي بيشــر ســعة 
 8هضمت العينة بواسـطة حمـض اآلزوت المركـز حتـى تمـام االنحـالل. جففـت العينـة بعـد ذلـك وحلـت فـي 

غسـل  ثـم )Dowex AG 1×8بـادل أيـوني مـن نـوع (ت. مـررت العينـة فـي عمـود اآلزوتنظـامي مـن حمـض 
مـل مـن حمـض  90مـرر فـي العمـود ثم نظامي).  8(اآلزوت مض مل من محلول ح 60 بحواليبعد ذلك 

 20. وجففــت العينــة وحلــت فــي الثوريــومنظــامي) للحصــول علــى الغســالة الحاويــة علــى   9( الهيــدروكلوريك
). نقــل المحلــول النــاتج إلــى خليــة للطلــي الكهربــائي 2 مــل مــن محلــول كبريتــات األمونيــوم (درجــة حموضــته

أمبيـر وفـرق كمـون أقـل  1.2كهربائيًا على قـرص مـن السـتانلس سـتيل باسـتخدام تيـار شـدته  الثوريوم طليو 
  فولت وزمن طلي قدره ساعة واحدة. غسل القرص باألسيتون وجفف وقيس بمطيافية ألفا. 10من 
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  تركيز غاز الرادون في الماء تعيين .5. 4. 3

طريقـة طـرد غـاز فـي المـاء تعيين غـاز الـرادون استعملت من أجل جرى قياس الرادون في الموقع و 
تقـاس الخلفيـة ). حيـث Paylon, 2005الـرادون مـن عينـة المـاء (التفقيـع) إلـى خليـة وماضـة (خليـة لـوكس) (

) ويسجل هـذا cpmالطبيعية للخلية الوماضة لمدة خمس دقائق وتحول القيمة المقاسة إلى عدة في الدقيقة (
 190تؤخـذ عينـة حجمهـا  .إنـش زئبـق 27اء حتـى الضـغط غ الهـو يـفر تجهاز التخلية يتم  وباستخدام ،التعداد

ال يتحـرر بحيـث شـديد  هـدوءمل من الماء الذي يراد قياس تركيز غاز الرادون فيه وتوضع فـي االسـطوانة ب
عند التأكد مـن أن النظـام محكـم اإلغـالق  غاز الرادون من العينة. تغلق االسطوانة بسرعة بمولد الفقاعات.

بعــد مضــي و  .دقــائق تقريبــاً  5معــدل ثابــت للفقاعــات الناعمــة وذلــك لفتــرة زمنيــة قــدرها تجــري عمليــة التفقيــع ب
يحســب و دقــائق  10لمــدة يجــري قيــاس غــاز الــرادون و  AB5جهــاز مــع خليــة لــوكس ، توصــل ثــالث ســاعات

  :تركيز غاز الرادون في الماء باستخدام العالقة حيث
222 (C B) 1000

Rn(pCi / l)
F 6.66 D S V

 


   
  

C -  معدل التعداد الكلي)cpm.(  
  B – )  معدل الخلفية الطبيعيةcpm.(  
  F – )  0.70مردود التعداد للخلية.(  
  D – ) 0.70مردود تحرير الغاز.(  
  S –   معامل تصحيح تفكك الرادون من زمن جمع العينةTs  وحتى زمن التعدادTc.  
  V – ) مل). 190حجم العينة  

  
  تعيين عناصر األثر بواسطة تقانة البوالروغراف .6. 4. 3

مـل مـن حمـض  25مـل وأضـيف إليهـا  150غ من كل عينـة جافـة ووضـعت فـي بيشـر سـعته 1ُأخذ 
%) وقطرات من حمض فـوق الكلـور للمسـاعدة فـي أكسـدة المركبـات العضـوية. هضـمت 65اآلزوت المركز (

درجــة مئويــة ولمــدة خمــس ســاعات، ومــن ثــم بخــرت لقــرب الجفــاف. حــل  90العينــة عنــد درجــة حــرارة وقــدرها 
%) وضـــبط حجـــم العينـــة الســـائلة بمحلـــول ممـــدد مـــن 25المتشـــكل بإضـــافة حمـــض اآلزوت الممـــدد (الراســـب 

مـــــل، وبـــــذلك أصـــــبحت العينـــــة جـــــاهزة للقيـــــاس بواســـــطة الرســـــم  50حمـــــض اآلزوت ليصـــــبح الحجـــــم الكلـــــي 
. Anodic Stripping Voltammetryاالسـتقطابي (البـوالروغراف) القـائم علـى قيـاس الفولطيـة بـالنزع اآلنـودي 

  جرى تعيين تركيز كل من النحاس والكادميوم والرصاص والزنك بهذه الطريقة. 
  

  النتائج والمناقشة  .4
  النشاط اإلشعاعي في مياه ورسوبيات نهر الكبير الشمالي .1. 4
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  النشاط اإلشعاعي في المياه  .1. 1. 4
  :222-نلرادوا -

أن  10الشـكل قيم تراكيز غـاز الـرادون فـي ميـاه نهـر الكبيـر الشـمالي، يالحـظ مـن  2الجدول يبين 
هر الكبير الشمالي هي قيم متدنية عند مقارنتهـا مـع قـيم الـرادون فـي ميـاه قيم تراكيز غاز الرادون في مياه ن

إلـى انطـالق أدت وحركـة شـديدة بشكل عام، ويعزى ذلك الى ان مياه النهر كانت ذات تدفق عـالي األنهار 
ميـاه كـان أعظميـًا بسـبب ركـود البحيرة تركيز غاز الرادون في مياه يالحظ أن غاز الرادون من المياه ولهذا 

  النهر.
نجد أن سـويات الـرادون المقيسـة فـي نهـر الكبيـر  ،المقارنة مع قياسات الرادون في الدول المجاورةو 

فــي تركيــا حيــث كانــت الســويات  Tokatفــي مدينــة  Yesilirmakالشــمالي قريبــة ممــا هــو مســجل فــي نهــر 
وبشــكل  .(Yigitioglu et al, 2010) 3بكــرل/م 830و 3بكــرل/م 90بــين مــا المســجلة فــي ذلــك النهــر تتــراوح 

وحركــة مــن الــرادون لتــدفقها مرتفــع يمكــن القــول أن ميــاه نهــر الكبيــر الشــمالي لــم تكــن ذات محتــوى  ،عــام
  .الشديدة هامياه

  
  في مياه نهر الكبير الشماليالمنحل . قيم تراكيز غاز الرادون 2الجدول 

  مكان الجمع  رقم الموقع
 222الرادونتركيز غاز 

 المنحل في الماء

  3بكرل/م
 268.1  ماء قبل معمل اإلسفلت  1

 251.7  ماء بعد معمل اإلسفلت  2

 341  تشرين 16ماء بحيرة   3

 288.2  ماء قبل المعامل  5

 284.2  ماء بعد المعامل  6

 302.4  ماء قبل المصب  7

 312.6  ماء مصب  8
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 غاز الرادون في مياه نهر الكبير الشمالي. تراكيز 10الشكل 

  
  :210-الرصاصو  210-البولونيوم -

فــــي ميــــاه نهــــر الكبيــــر  210والرصــــاص  210أن متوســــطات نشــــاط البولونيــــوم  3الجــــدول يبــــين 
ميلـي بكرل/لتـر علـى الترتيـب علـى  7.85 – 3.7و ميلي بكرل/لتر 9.8 - 5.4الشمالي قد تراوحت مابين 

ن فـي المـرحلتين (األولـى والثانيـة) كـون ميـاه النهـر فـي كلتـا هـذا ولـم يالحـظ وجـود تبـاي طول مجرى النهـر.
  المرحلتين كانت غزيرة.

  
ــاه كانــت  210والرصــاص 210أن أعلــى قــيم نشــاط البولونيــوم 11الشــكل يبــين  التــي النهــر فــي مي

وخاصــة معمــل  اإلرتفــاع إلــى النشــاطات الصــناعية هــذاويعــزى بعــد معمــل اإلســفلت وبعــد المعامــل، جمعــت 
، أما أخفض القيم فقد كانـت فـي ميـاه البحيـرة ومخرجهـا وميـاه قبـل المصـب، ويمكـن أن يعـزى هـذا االسفلت

ــاه البحيــرة إلــى  ، التــي تترســب فــي قعــر البحيــرةفــي العوالــق المائيــة هــذه النظــائر ارتبــاط اإلنخفــاض فــي مي
ن تركيـزه فـي وهـو أقـل مـ 210، يحوي على نشاط منخفض من الرصاصوبالتالي فالماء الخارج من البحيرة

فــي ميــاه قبــل المصــب ويــنخفض بعــد ذلــك  الصــناعيةالزراعيــة و بعــد المعامــل وذلــك بســبب التــأثيرات الميــاه 
ومـــن جهـــة أخـــرى،  إنتقالـــه بالترســـيب إلـــى الرســـوبيات.ممـــا يســـاعد فـــي وذلـــك بســـبب حركـــة المـــاء البطيئـــة 

علـى طـول مجـرى نهـر الكبيـر  210والبولونيوم 210للرصاصمشابه ، وجود سلوك 11الشكل ويالحظ من 
) يتبـين أن ميـاه نهـر الكبيـر الشـمالي ذات 3الجـدول الشمالي. وبالمقارنة مع ميـاه نهـري الفـرات والعاصـي (

 ،نشاط أعلى بقليل من مياه نهر الفرات وأدنى من مياه نهر العاصي بالنسبة لنشاط كال النكليدين المشـعين
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المــواد المشــعة الطبيعيــة مــن صــناعة اطالقــات ، وهــذا يعــود إلــى انخفــاض 210والرصــاص 210البولونيــوم
االسفلت عنـه مـن صـناعة األسـمدة الفسـفاتية المسـبب الرئيسـي الرتفـاع تراكيـز المـواد المشـعة الطبيعيـة فـي 

 210يعــــود ارتفــــاع تراكيــــز البولونيــــوم ،علــــى أيــــة حــــال .)2010بيئــــة نهــــر العاصــــي (عثمــــان والمصــــري، 
بـــين  210Po/210Pbإلـــى منصـــرفات معمـــل االســـفلت. ومـــن جهـــة أخـــرى، تراوحـــت النســـبة  210والرصـــاص

يتوقــع وجــود ، حيــث يالحــظ انخفاضــها فــي أمــاكن معمــل اإلســفلت والمعامــل األخــرى حيــث 1.82و 1.19
األقـل انحـالًال مـن  210ميـاه البحيـرة حيـث يترسـب الرصـاصفـي توازن أبدي في مصدرها وترتفع بعد ذلـك 

  .)2010(عثمان والمصري،  في مياه البحيرة 1.82، حيث وصلت النسبة إلى 210البولونيوم
  
   2010والثانية  2009في مياه نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى  210والرصاص 210. تركيز البولونيوم3الجدول 

  نوع ومكان الجمع
  وسطي المرحلتين  2010المرحلة الثانية   2009المرحلة األولى 

210Po 
 ميلي بكرل/ل

210Pb 
 ميلي بكرل/ل

210Po 
 بكرل/لميلي 

210Pb 
 ميلي بكرل/ل

210Po 
 ميلي بكرل/ل

210Pb 
 ميلي بكرل/ل

210Po/210Pb  

 1.20 0.9±7.15  1.1±8.6 0.8±7.5 0.8±8.9 0.5±6.8 0.7±8.2  قبل معمل اإلسفلت

 1.24 1.1±7.85  1.1±9.8 0.8±8.4 0.9±10.3 0.7±7.3 0.7±9.2  بعد معمل اإلسفلت

 1.30 0.7±6.10 0.9±8 0.4±5.1 0.6±7.2 0.6±7.1 0.7±8.7  تشرين 16بحيرة 

 1.82 0.7±3.70  0.6±6.8 0.4±3.6 0.4±5.7 0.6±3.8 0.5±7.8  مخرج البحيرة

 1.34 1±5.95  1±8 0.7±7.1 0.9±8.7 0.7±4.8 0.5±7.3  قبل المعامل

 1.18 0.9±7.05 1.1±8.4 0.6±6.2 0.7±7.8 0.7±7.9 0.8±8.9  بعد المعامل

 1.37 0.7±3.95  0.6±5.4 0.5±4.8 0.5±6.2 0.5±3.1 0.3±4.6  قبل المصب

 1.19 1±4.65  0.6±5.6 0.3±5.1  0.5±5.8  0.9±4.2 0.3±5.3  مصبال

 - 12.6-1 5.55-0.47 )2002مياه نهر الفرات (المصري وآخرون، 

 - 7.5-4 51-2.67 )2010مياه نهر العاصي (عثمان والمصري، 

 -  7.85-3.95 9.8-5.4 مياه نهر الكبير الشمالي (هذه الدراسة)
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  على طول مجرى النهر في مياه نهر الكبير الشمالي 210والرصاص 210تراكيز البولونيومتغير . 11الشكل 
  

  والثوريوم: اليورانيومنظائر  -
في مياه نهر الكبير الشمالي مع متوسـط  238Uو 234Uنتائج قياس نظائر اليورانيوم  4 الجدوليبين 

ميلـي  21.8 – 15.1مـابين  238واليورانيوم  234تراوح متوسط نشاط اليورانيوم  المرحلتين لكال النظيرين.
  ميلي بكرل/لتر على الترتيب. 20.8 – 14.4و بكرل/لتر
  
والثانية  2009في عينات مياه نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى  238واليورانيوم  234اليورانيوم تراكيز . 4 الجدول

2010   

  نوع ومكان الجمع
 وسطي المرحلتين 2010المرحلة الثانية  2009المرحلة األولى 

234U 
  ميلي بكرل/ل

238U 
 ميلي بكرل/ل

234U 
  ميلي بكرل/ل

238U 
 ميلي بكرل/ل

234U 
  ميلي بكرل/ل

238U 
 ميلي بكرل/ل

234U/238U 

 1.09 1.3±14.5 1.4±15.8 1.1±17.9 1.1±18.5 0.7±11  0.8±13  ماء قبل معمل اإلسفلت

 0.89 1.4±19.7 1.5±17.5 1.2±20.8 1.2±20.9  0.7±18.5 0.9±14  ماء بعد معمل اإلسفلت

 1.03 1.2±11.9 1.2±12.2 1±14.8 1±15.1 0.6±9.0 0.6±9.3  تشرين 16ماء بحيرة 

 1.17 1±10.8 1.1±12.6 0.9±14.4 1± 17  0.5±7.1  0.5±8.1  ماء مخرج البحيرة

 1.11 1.4±14.1 1.5±15.7 1.1±15.6 1.2±17.2 0.8±12.5 0.9±14.1  ماء قبل المعامل

 1.06 1.6±18.7 1.7±19.9 1.2±20.1 1.3±21.8 1.0±17.3 1.1±18  ماء بعد المعامل

 1.07 1.4±15.5 1.4±16.6 1.1±16.3 1.1±17.1 0.9±14.7 0.9±16  ماء قبل المصب

 1.05 1.3±14.6 1.4±15.4  1±15.5 1±15.9  0.8±13.7 0.9±14.8  ماء مصب
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اه، حيــث يالحـــظ علــى طـــول مجــر فـــي ميــاه النهــر نشـــاط نظيــري اليورانيــوم تغيــر  12الشــكل يبــين 
منصـرفات هـذه المعامـل فـي إرتفاع القيم في ميـاه بعـد معمـل اإلسـفلت وميـاه بعـد المعامـل، يعـزى ذلـك إلـى 

  .مجرى النهر

  
  في مياه نهر الكبير الشمالي  238و 234. تراكيز اليورانيوم12الشكل 

  
ميلي  19.9-0.8مابين  238و 234اليورانيومحيث تراوحت تراكيز وبالمقارنة مع مياه نهر الفرات 

ن محتــوى ميــاه نالحــظ أ، )2010عثمــان وآخــرون، ( ميلــي بكرل/لتــر علــى الترتيــب 16 – 0.6و بكرل/لتــر
تبقــى ضــمن لكنهــا ميــاه نهــر الفــرات، محتــوى أعلــى بقليــل مــن كانــت مــن اليورانيــوم نهــر الكبيــر الشــمالي 

فــي ميــاه نهــر  238تركيــز اليورانيـوم تــراوح، فقـد )2010(عثمــان والمصــري،  الحـدود الطبيعيــة ألنهــار العـالم
Syrdarya  ميلــي بكرل/لتــر 270و 110فــي كازاخســتان مــابين(Kadyrzhanov et al 2005)  فــي حــين

 48 – 0.8و 51 – 1.2فـي تـايوان مـابين  Peitouفـي نهـر  238واليورانيـوم 234تراوحـت تراكيـز اليورانيـوم
فكانت قريبة مـن الواحـد فـي معظـم  234U/238U. أما النسبة (Chu et al 2000)ميلي بكرل/لتر على الترتيب 

(عثمــان  1.30-1.20ابقة إذ تراوحــت النســبة بــين العينــات وهــي أقــل مــن النســب المــذكورة فــي دراســات ســ
)، وربما يعود هذا االختالف إلى وجود مصدر لهذين النظيرين وانحاللهما معًا ومن هذه 2010والمصري، 

). ومـن جهـة اخـرى، دلـت تحاليـل نظـائر الثوريـوم فـي الميـاه بأنهـا IAEA, 2003المصادر معمل االسفلت (
 مة فـي التحليـل وهـذا متوقـع كـون الثوريـوم ضـعيف االنحـالل فـي الميـاهأقل من حد كشف الطريقـة المسـتخد

  .)2010(عثمان والمصري، 
  
  نهر الكبير الشمالي: رسوبياتتركيز النظائر المشعة في  .2. 1. 4

0

5

10

15

20

25

مصب قبل المصب بعد المعامل قبل المعامل مخرج بحيرة  ١٦بحيرة 
تشرين

بعد معمل 
اإلسفلت

قبل معمل 
اإلسفلت

ه 
يا
م
ال

ي 
 ف
م
يو
ان
ور
لي
ر ا
ائ
ظ
ز ن
كي
تر

)
ل
كر
ب

/
)ل

موقع االعتيان

234U mBq/l 238U mBq/l

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢١

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



22 

  210والرصاص  210البولونيوم  -
فــي رســوبيات نهــر الكبيــر الشــمالي،  210والرصــاص  210قــيم نشــاط البولونيــوم  5الجــدول يبــين 

بكرل/كــغ وزن جــاف علــى  42 – 11.7بكرل/كــغ وزن جــاف و 56.7 – 15.7حيــث تراوحــت القــيم مــابين 
  الترتيب.

  
والثانية  2009في رسوبيات نهر الكبير الشمالي  المرحلة األولى  210والرصاص  210نتائج البولونيوم  .5الجدول 

2010   

  نوع ومكان الجمع

  وسطي المرحلتين  2010المرحلة الثانية   2009المرحلة األولى 
210Po 

  بكرل/كغ
  وزن جاف

210Pb 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

210Po 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

210Pb 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

210Po 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

210Pb 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

210Po/210Pb  

رسوبيات قبل 
  معمل اإلسفلت

25.7±2.2  19±4 27.9±2.6 24±5 26.8±3.4  21.5±6.4  1.25 

رسوبيات بعد معمل 
  اإلسفلت

38.1±2.9  44±7 32.7±3 40±6 35.4±4.2 42±9.2 0.84 

 16رسوبيات بحيرة 
  تشرين

56.15±2.8  25.8±5.6 48.6±4.2 41±5 52.4±5.1 33.4±7.5 1.57 

رسوبيات مخرج 
  بحيرة

57.9±2.62  30±5 55.4±4.3 54±9 56.7±5 42±10.3  1.35 

رسوبيات قبل 
  المعامل

37.7±1.7  34.7±6.2 34.8±3 35.7±6.1 36.3±3.5  35.2±8.7 1.03 

رسوبيات بعد 
  المعامل

38.2±1.6  29.6±5 42.8±3.7 31±5 40.5±4  30.3±7.1 1.34 

رسوبيات قبل 
  المصب

36±1.43  9.9±2.7 32.6±3 27.7±6.1 34.3±3.3  18.8±6.7  1.82 

 1.34 4.8±11.7 2.2±15.7 3±14 1.7±16.7 3.8±9.4  1.35±14.7  رسوبيات مصب

 - - 26.9–10 )2010(عثمان والمصري،  رسوبيات نهر العاصي

 63.6–10 )2010(عثمان والمصري،  رسوبيات نهر الفرات
14.5–
29.4 

- 

 رسوبيات نهر الكبير الشمالي
15.7–
56.7 

11.7-42 - 

 

فـــي رســـوبيات نهـــر الكبيـــر  210والرصـــاص  210متوســـط نشـــاطي البولونيـــوم  13الشـــكل يظهـــر 
لتصــل  210الشــمالي علــى طــول مجــراه، نالحــظ اإلرتفــاع التــدريجي فــي محتــوى الرســوبيات مــن البولونيــوم 

فـي  طفيفـاً د اإلنخفـاض إلـى ماقبـل المعامـل ثـم لترتفـع إرتفاعـًا إلى أعلى قيمة في البحيرة ومخرجها ثـم لتعـاو 
رســوبيات بعــد المعامــل ولتعــاود اإلنخفــاض التــدريجي حتــى المصــب، وهــذا مــايتوافق مــع منحنــي البولونيــوم 
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في مياه البحيرة وبالتـالي  210)، حيث أشرنا سابقًا إلى إنخفاض قيم البولونيوم 11الشكل في المياه ( 210
  إمكانية إنتقاله مع الوقت بسبب اإلحتجاز خلف السد وعدم التجدد المستمر إلى الرسوبيات.

  

  
  في رسوبيات نهر الكبير الشمالي 210والرصاص 210. تراكيز البولونيوم13الشكل 

  

أمــا منحنــى الرصــاص فيظهــر قمتــين واضــحتين األولــى بعــد معمــل اإلســفلت والثانيــة فــي رســوبيات البحيــرة 
ومخرجهــا وذلــك لألســباب الســابقة. ويبــدو تــأثير معمــل اإلســفلت واضــحًا علــى الرســوبيات وذلــك مــن النســبة 

210Po/210Pb  حيث كانت أعلى من الواحد في جميع أجزاء رسوبيات النهـر بإسـتثناء رسـوبيات بعـد معمـل
فــي رســوبيات هــذا الموقــع نــاتج  210اإلســفلت حيــث كانــت أقــل مــن الواحــد ممــا يــدل علــى أن البولونيــوم 

  .210بمعظمه من تفكك الرصاص
فــــي  210) فــــإن نشــــاط البولونيــــوم 5الجــــدول وبالمقارنــــة مــــع رســــوبيات نهــــري العاصــــي والفــــرات (

رســـوبيات نهـــر الكبيـــر الشـــمالي هـــي أعلـــى مـــن رســـوبيات نهـــر العاصـــي وقريبـــة مـــن نهـــر الفـــرات، وكـــذلك 
متقاربــة فــي رســوبيات نهــري الفــرات  210صفقــد كانــت قــيم نشــاط الرصــا 210بالنســبة لنشــاط الرصــاص 

فـي  210وهـي تقـع ضـمن الحـدود الطبيعيـة ألنهـار العـالم حيـث نجـد أن تركيـز الرصـاص، والكبير الشمالي
فــي حــين تــراوح  (Manjon, 2007)بكرل/كــغ  200و 50تــراوح مــابين قــد فــي اســبانيا  Tintoرســوبيات نهــر 

 ,Kadyrzhanov et al)  بكرل/كـغ  55و 20مـابين  فـي كازخسـتان Syrdaryaالتركيـز فـي رسـوبيات نهـر 

  (Silva et al, 2002)بكرل/كغ  72و 40في البرازيل فقد تراوح التركيز مابين  Cubatao. في نهر (2005
  226والراديوم  والثوريوم اليورانيومنظائر  -
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فـي رسـوبيات نهـر الكبيـر الشـمالي مـع  238Uو 234Uنتائج قياس نظـائر اليورانيـوم  6الجدول يبين 
 – 15مــابين  238واليورانيــوم  234متوســطات المــرحلتين لكــال النظيــرين. تــراوح متوســط نشــاط اليورانيــوم 

  بكرل/كغ وزن جاف على الترتيب. 34.4 – 12.7بكرل/كغ  و 36.6
  
 2009في عينات رسوبيات نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى  238واليورانيوم  234اليورانيوم  تراكيز. 6الجدول 

   2010والثانية 

  نوع ومكان الجمع

 وسطي المرحلتين 2010المرحلة الثانية  2009المرحلة األولى 

234U 

  بكرل/كغ
  وزن جاف

238U 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

234U 

  بكرل/كغ
  وزن جاف

238U 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

234U 

  بكرل/كغ
  وزن جاف

238U 

  بكرل/كغ
 وزن جاف

234U/238U  

 0.95 2.1±20.5 2±1.219.6±1.222.3±22.8 1.7±1.618.7±16.3  رسوبيات قبل معمل اإلسفلت

 1.09 3±29 3.1±1.331.5±1.426.8±28.9 2.7±2.831.1±34.1  رسوبيات بعد معمل اإلسفلت

 0.97 1.6±21.4 1.6±1.120.9±1.219.1±21.1 1.2±1.123.7±20.6  تشرين 16رسوبيات بحيرة 

 1.14 1.2±13.8 1.3±15.7 1±1.016.0±17.1 0.7±0.911.5±14.3  رسوبيات مخرج بحيرة

 0.90 2.5±26.1 2.3±1.223.6±1.223.1±22.5 2.2±29.1  2.0±24.6  رسوبيات قبل المعامل

 1.07 2.3±34.4 2.3±1.936.6±1.842.6±41.8 1.3±26.1  1.5±31.4  رسوبيات بعد المعامل

 0.84 1.4±17.9 1.2±15  1±1.018.3±18.2 1.0±17.5  0.7±11.8  رسوبيات قبل المصب

 0.95 1.1±12.7 1.1±12.1  0.7±0.79.6±10.5 0.9±15.8  0.8±13.6  رسوبيات مصب

  
الــذي يرســم متوســطات نشــاط نظيــري اليورانيــوم علــى طــول مجــرى نهــر الكبيــر  14الشــكل يظهــر 

النظيــرين فــي ميــاه نهــر الكبيــر  يالشــمالي الــتالزم والتماثــل فــي المنحــى لكليهمــا، وكــذلك التوافــق مــع منحنــ
فـي رسـوبيات بعـد معمـل اإلسـفلت ورسـوبيات بعـد المعامـل، يعـزى ذلـك الشمالي، حيث نالحظ إرتفاع القـيم 

  إلى التأثيرات الصناعية على رسوبيات النهر في تلك المواقع.
  

فيهــا مــابين  238و 234وبالمقارنــة مــع رســوبيات نهــر الفــرات التــي تــراوح نشــاط نظيــري اليورانيــوم 
يات نهري الكبير الشمالي محتوى رسوبب يالحظ تقار بكرل/كغ على الترتيب،  34.1 – 6.3و 42.7و 6.7

فــي  238اليورانيــومحيــث نجــد أن وســطي تركيــز  ، وهــي تقــع ضــمن الحــدود الطبيعيــة ألنهــار العــالموالفــرات
بكرل/كـغ فـي  28و 14.5في حـين تتـراوح مـابين  (Ramasamy et al, 2009)بكرل/كغ  28.67أنهار الهند 

بكرل/كــغ فــي رســوبيات نهــر الــدانوب  42و 40مــابين و  (Abdullah et al, 2009)فــي فرنســا  Varنهــر 
فـي كارولينـا الجنوبيـة بالواليـات المتحـدة  Readyأما في رسوبيات نهر (Yordanova et al, 2005) البلغاري 

 ,Powell et al)بكرل/كغ  35بكرل/كغ وبوسطي  140و 4مابين  238األمريكية فقد تراوح تركيز اليورانيوم
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بكرل/كــغ  49و 31مــابين  238فــي كازخســتان فقــد تــراوح تركيــز اليورانيــوم Syrdarya، أمــا فــي نهــر (2006
(Khazhekber et al, 2005)  تــراوح التركيــز فــي رســوبيات نهــرCubatao  75و 43فــي البرازيــل مــابين 

فـي  Peitouفـي رسـوبيات نهـر  238واليورانيـوم 234وتـراوح تركيـز اليورانيـوم (Silva et al, 2002)بكرل/كـغ 
علـى أيـة حـال، تعـد  .(Chu et al, 2000)بكرل/كغ على الترتيب  38 – 11.3و 37 – 11.2ن مابين تايوا

نهــر الكبيــر الشــمالي (بعــد معمــل اإلســفلت ومنطقــة المعامــل) دلــيًال علــى منصــرفات هــذه لالقــيم المســجلة 
  المعامل في مياه النهر.

  

  
  في رسوبيات نهر الكبير الشمالي  238و 234اليورانيوم. تراكيز 14الشكل 

  
 40والبوتاسـيوم 226نشـاط الراديـوم  8الجـدول و  232Thو 230Thقـيم نشـاط الثوريـوم  7الجـدول يبين 

بكرل/كــغ، وهــي تقــارب  30.8و 7.3مــن  226فــي رســوبيات نهــر الكبيــر الشــمالي، تراوحــت تراكيــز الراديــوم
ين تـراوح تركيـز نظـائر بكرل/كغ. في ح 39ولغاية  1تراكيزه في رسوبيات نهر الفرات والتي تراوحت مابين 

الشـــكل بكرل/كـــغ علـــى الترتيـــب. يظهـــر  10.5 – 2بكرل/كـــغ و 35.1 – 7.4مـــابين  232و 230الثوريـــوم
الثوريوم وذلك بوجود قمتـين واضـحتين فـي رسـوبيات بعـد ونظائر  226تماثل المنحى لكل من الراديوم  15

معمــل اإلســفلت ورســوبيات بعــد المعامــل وتتوافــق مــع مخطــط نظــائر اليورانيــوم فــي رســوبيات نهــر الكبيــر 
  .الشمالي
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  الشماليفي رسوبيات نهر الكبير  226والراديوم 232و 230. تراكيز الثوريوم 15الشكل 

  
  

   2010والثانية  2009في رسوبيات نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى  232والثوريوم  230. نتائج الثوريوم 7الجدول 

  نوع ومكان الجمع

  وسطي المرحلتين  2010المرحلة الثانية   2009المرحلة األولى 
230Th 

بكرل/كغ 
  وزن جاف

232Th 

بكرل/كغ 
  جاف وزن

230Th 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

232Th 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

230Th 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

232Th 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

 1.3±4.5 1.9±14.2 1±3 1.1±10.3 0.9±6 1.6±18  رسوبيات قبل معمل اإلسفلت

 1.4±7.2 3.7±35.1 0.9±6.3 2.8±32.5 1.1±8.1 2.4±37.6  رسوبيات بعد معمل اإلسفلت

 0.7±2.1 1.4±8.5 0.5±2.4 1.1±10.4 0.5±1.7 0.9±6.6  تشرين 16رسوبيات بحيرة 

 0.8±2.5 1.4±7.4 0.7±3.6 1.1±9.6 0.4±1.3 0.8±5.1  رسوبيات مخرج بحيرة

 1.4±7.1 2.2±17.3 1.1±9.3 1.5±19.8 0.9±4.9 1.6±14.7  رسوبيات قبل المعامل

 1.8±10.5 3.7±32.4 1.3±10.9 2.8±35.1 1.3±10 2.4±29.7  رسوبيات بعد المعامل

 1.1±2 1.5±8.1 1±3 1.1±10.3 0.4±0.9 1±5.9  رسوبيات قبل المصب

 0.8±3 1.8±8.3 0.7±4.6 1.6±12.1 0.41±1.3 0.8±4.5  رسوبيات مصب

  
  
 

  لنهر الكبير الشمالي 2010والثانية  2009. قياسات غاما في عينات المرحلة األولى 8الجدول 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 ١٦بحيرة مخرج بحيرةقبل المعاملبعد المعاملقبل المصبمصب
تشرين

بعد معمل 
اإلسفلت

قبل معمل 
اإلسفلت

وم
دي
را
 ال
يز
رك
ت

٢٢
٦

 
م 
يو
ور
لث
ر ا
ظائ
ون

)
ل
كر
ب

/
ف
جا

ن 
وز

غ 
ك

(

226Ra Bq/Kg d 230Th Bq/Kg d 232Th Bq/Kg d

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٦

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



27 

  ومكان الجمع نوع

  وسطي المرحلتين  2010المرحلة الثانية   2009المرحلة األولى 
40K 

بكرل/كغ 
  وزن جاف

226Ra 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

40K 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

226Ra 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

40K 

بكرل/كغ وزن 
 جاف

226Ra 

بكرل/كغ 
 وزن جاف

 3.2±14.9 9.2±130 3±15.2 7±156 1.1±14.5 6±104  رسوبيات قبل معمل اإلسفلت

 2.3±28.8 7.8±97.5 1.7±28.9 5±73 1.6±28.7 6±122  رسوبيات بعد معمل اإلسفلت

 1.7±17 7.1±85.5 1.4±18.9 5±62 1±15 5±109  تشرين 16رسوبيات بحيرة 

 1.5±8.7 8.6±108.5 1.2±9.8 7±117 0.9±7.5 5±100  رسوبيات مخرج بحيرة

 1.9±19.6 8.2±104.3 1.4±18.5 5.6±91.6 1.3±20.7 6±117  رسوبيات قبل المعامل

 2.4±30.8 9.9±165 1.7±27.8 7±167 1.7±33.7 7±163  رسوبيات بعد المعامل

 1.3±7.3 5.4±51.3 1.1±5.6 4.5±37.5 0.6±8.99 3±65  رسوبيات قبل المصب

 1.3±11.8 5.2±60.3 1.2±15.3 4.5±60.5 0.5±8.2 2.6±60  رسوبيات مصب

  
حيــث نجــد أن وســطي  ألنهــار العــالمالمســجلة ضــمن الحــدود الطبيعيــة جميــع القــيم المســجلة تقــع 

فـي حـين تتـراوح مـابين  (Ramasamy et al, 2009)بكرل/كـغ  63.83فـي أنهـار الهنـد  232الثوريـوم تركيـز 
 33فــي حــين تراوحــت مــابين  (Abdullah et al, 2009)فــي فرنســا  Varبكرل/كــغ فــي نهــر  31.7و 14.5

 Yordanova) 226بكرل/كـغ للراديـوم 35و 34بكرل/كغ في رسوبيات نهر الدانوب البلغاري ومابين  40و

et al, 2005)  أمــا فــي رســوبيات نهــرReady  فــي كارولينــا الجنوبيــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فقــد كــان
، (Powell et al, 2006)بكرل/كـغ علـى الترتيـب  40و 35في الرسوبيات  226والراديوم 232تركيز الثوريوم
فــي رســوبيات النهــر   226والراديــوم 232فــي كازخســتان فقــد تــراوح تركيــز الثوريــوم Syrdaryaأمــا فــي نهــر 

وتــراوح  (Khazhekber et al, 2005) بكرل/كــغ علــى الترتيــب  62 – 34بكرل/كــغ  و 56 - 33مــابين 
بكرل/كـــغ   98 – 66زيـــل مـــابين فـــي البرا Cubataoفـــي رســـوبيات نهـــر  226والراديـــوم 232تركيـــز الثوريـــوم

 232والثوريـــوم 230وتـــراوح تركيـــز الثوريـــوم (Silva et al, 2002)بكرل/كـــغ علـــى الترتيـــب  46 - 37و
ـــايوان مـــابين  Peitouفـــي رســـوبيات نهـــر  226والراديـــوم بكرل/كـــغ  230-16و 66-15.2و 54-15فـــي ت

فــي  Ogunفــي نهــر 226والراديــوم 232فــي حــين تــراوح تركيــز الثوريــوم (Chu et al, 2000)علــى الترتيــب 
علــى أيــة حــال، يــدل  .(Jibiri et al, 2011)بكرل/كــغ علــى الترتيــب  20.4–5.6و 23-5نيجيريــا مــابين 

ارتفــاع التراكيــز بعــد معمــل االســفلت وبعــد منطقــة المعامــل إلــى أثــر منصــرفات هــذه المعامــل علــى تراكيــز 
 الثوريوم على بيئة نهر الكبير الشمالي. ونظائر 226الراديوم

  
   40-البوتاسيوم -
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 51.3) مـابين 8الجدول في رسوبيات نهر الكبير الشمالي ( 40تراوح النشاط اإلشعاعي للبوتاسيوم
والعـالم حيـث  ةهـذا النشـاط فـي الحـدود الـدنيا لبقيـة أنهـار وبحيـرات سـوريويعد بكرل/كغ وزن جاف،  165و

بكرل/كــغ علــى  381و 235بكرل/كــغ وبــين  296و 40تــراوح فــي رســوبيات نهــري العاصــي والفــرات مــابين 
 Ramasamy et)بكرل/كـغ  327.6الهنـد عديـدة فـي العـالم كأنهـار فـي أنهـار وهو أقل من تركيـزه لترتيب، ا

al, 2009)  وفـي نهـرVar  فـي فرنسـا(Abdullah et al, 2009)  أمـا  ،بكرل/كـغ 833و 485.9تـراوح مـابين
 Powell)بكرل/كغ  370في كارولينا الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية فكان  Readyفي رسوبيات نهر 

et al, 2006) أمــا فــي نهــر ،Syrdarya 770و 500مــابين  40فــي كازخســتان فقــد تــراوح تركيــز البوتاســيوم 
فـي نيجيريـا  Ogunفـي رسـوبيات نهـر 40وتـراوح تركيـز البوتاسـيوم (Khazhekber et al, 2005) بكرل/كـغ 

هــذا اإلنخفــاض إلــى طبيعــة الصــخور ربمــا يعــزى . (Jibiri et al, 2011)بكرل/كــغ  608و 370مــابين 
الرمليـــة والحصـــوية وفقرهـــا  الكلســـية التـــي تســـود المنطقـــة والمشـــكلة لســـرير النهـــر وٕالـــى طبيعـــة الرســـوبيات

بــــالطمي باإلضـــــافة إلــــى أن كافـــــة الصــــناعات المتوضـــــعة علـــــى مجــــرى نهـــــر الكبيــــر الشـــــمالي ال تطـــــرح 
  في منصرفاتها. 40البوتاسيوم

  
  يمياه ورسوبيات نهر الكبير الشمال تراكيز العناصر النزرة في .2. 4
  تراكيز العناصر النزرة في المياه  .1. 2. 4

 5.6–1للمــــرحلتين فــــي ميــــاه نهــــر الكبيــــر الشــــمالي مــــابين  Pbتــــراوح متوســــط تراكيــــز الرصــــاص 
 16أعلـــى التراكيـــز فـــي بحيـــرة ســـد ، حيـــث شـــوهدت 16الشـــكل ) و 10الجـــدول و  9الجـــدول ميكروغرام/لتـــر (

تشـكل البحيـرة إذ يعزى إرتفاع التركيز في ماء البحيرة عن بـاقي أجـزاء النهـر إلـى التخـزين المـائي و تشرين، 
  فصلي الشتاء والربيع فقط. مستودع لكافة الملوثات بسبب التجديد البطيء للمياه خالل

وبالمقارنــة مــع تراكيــز العناصــر النــزرة فــي ميــاه نهــري العاصــي والفــرات فــإن تراكيــز الرصــاص فــي 
)، 10الجـدول من تركيزه في نهر العاصي وتقـارب تراكيـزه فـي نهـر الفـرات (بكثير نهر الكبير الشمالي أقل 

  .يعود هذا االنخفاض إلى غزارة مياه نهر الكبير الشمالي التي تمدد تراكيز هذه العناصر في المياهو 
ميكروغرام/لتـر  8 – 3.6تراوح متوسط تراكيز النحاس والزنك في مياه نهـر الكبيـر الشـمالي مـابين 

م/لتــر علــى الترتيــب. يعــود إرتفــاع تركيــز النحــاس والزنــك فــي بعــض المواقــع علــى ميكروغرا 32.5 – 9.2و
األغلــب إلــى صــرف ميــاه الصــرف الصــحي لــبعض التجمعــات الســكانية والمقاصــف الســياحة وخاصــة فــي 

الجـدول ( بكثير من تراكيـزهأقل منخفضة وهي منطقة مابعد معمل اإلسفلت، وتبقى تراكيز هذين العنصرين 
فـــي ميـــاه نهـــر العاصـــي، الـــذي تتوضـــع عليـــه العديـــد مـــن األنشـــطة الصـــناعية (عثمـــان والمصـــري،  )10

2009.(  
ة المدروســـة يتضـــح ممـــا ســـبق أن ميـــاه نهـــر الكبيـــر الشـــمالي غيـــر ملوثـــة بالعناصـــر النـــزرة األربعـــ

  (الرصاص والكادميوم والنحاس والزنك).
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   2010والثانية  2009. نتائج العناصر النزرة في مياه نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى 9الجدول 

  نوع ومكان الجمع
  2010المرحلة الثانية   2009المرحلة األولى 

Pb 
  ميكروغرام/ل

Cd 
  ميكروغرام/ل

Cu 
  ميكروغرام/ل

Zn 
  ميكروغرام/ل

Pb 
  ميكروغرام/ل

Cd 
 ميكروغرام/ل

Cu 
  ميكروغرام/ل

Zn 
  ميكروغرام/ل

0.3±0.120.8±5.6 0.5>0.1±0.11.7±0.110.3±4.3 0.5> 0.1±1  ماء قبل معمل اإلسفلت

0.7±43.1  0.1±6.7 0.5> 0.1±0.31±0.121.8±4.1 0.5> 0.1±1  ماء بعد معمل اإلسفلت

0.3±0.216.6±8.4 0.5>0.1±0.29.5±16.5  0.2±7.5 0.5>0.1±1.6  تشرين 16بحيرة ماء 

 0.6±0.239±7.4 0.5>0.1±1.2 0.1±0.17.2±2.7 0.5> 0.1±1  ماء مخرج البحيرة

0.4±22.4 0.1±4 0.5> 0.1±0.21±13.7  0.1±5.1 0.5>0.1±1.4  ماء قبل المعامل

0.3±0.117.8±4.8 0.5> 0.1±1 0.1±0.17.1±3.1 0.5>0.1±1.3  ماء بعد المعامل

 0.2±13 0.1±5 0.5> 0.1±1 0.1±5.3  0.1±2.1 0.5>  0.1±1.3  ماء قبل المصب

0.4±0.126.1±4.4 0.5>  0.1±1.6  0.1±7.3  0.1±4.7  0.5> 0.08±6  ماء مصب

  
   2010والثانية  2009العناصر النزرة في مياه نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى تراكيز . وسطي 10الجدول 

  نوع ومكان الجمع
  وسطي المرحلتين

Pb  
  ميكروغرام/ل

Cd  
  ميكروغرام/ل

Cu  
  ميكروغرام/ل

Zn  
  ميكروغرام/ل

 0.3±15.6 0.1±5 0.50> 0.1±1.4  ماء قبل معمل اإلسفلت

 0.8±32.5 0.1±5.4 0.50> 0.1±1  ماء بعد معمل اإلسفلت

 0.3±16.6 0.3±8 0.50> 0.1±5.6  تشرين 16ماء بحيرة 

 0.6±23.1 0.2±5.1 0.50> 0.1±1.1  ماء مخرج البحيرة

 0.5±18.1 0.1±4.6 0.50> 0.1±1.2  ماء قبل المعامل

 0.3±12.5 0.1±4 0.50> 0.1±1.2  ماء بعد المعامل

 0.2±9.2 0.1±3.6 0.50> 0.1±1.2  ماء قبل المصب 

 0.4±16.7 0.1±4.6 0.50> 0.1±3.8  ماء مصب 

 26.23-8.65 3.28 - 0.45 0.25> 2 - 1  مياه نهر الفرات

 670 - 15.6 132 - 88.2 3.26 - 0.42 98.2 - 5.7  مياه نهر العاصي

 32.5 - 9.2 8 - 3.6 0.50> 5.6 - 1  مياه نهر الكبير الشمالي

 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٩

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



30 

  
  . تراكيز العناصر النزرة في مياه نهر الكبير الشمالي16الشكل 

  
  في الرسوبياتالعناصر النزرة  .2. 2. 4

نتــائج متوســط تراكيــز العناصــر النــزرة فــي رســوبيات  17الشــكل و  12الجــدول و  11الجــدول ظهــر ي
 - 5.4تراوحت تراكيز كل من الرصـاص والنحـاس والزنـك مـابين  نهر الكبير الشمالي بتقانة البوالروغراف.

   .الترتيبميكروغرام/غرام على  58.9 – 22.9و ميكروغرام/غرام 25.3 – 47و ميكروغرام/غرام 28.8
جلت أعلـــى التراكيـــز لهـــذه العناصـــر الثالثـــة فـــي رســـوبيات قبـــل معمـــل اإلســـفلت ورســـوبيات بعـــد ُســـ

المعامل، ويمكن أن تعزى في المحطة األولى إلـى وصـول الفعاليـات البشـرية مـن صـرف صـحي ومعاصـر 
مصـب إلـى تـأثير الفعاليـات الصـناعية المنتشـرة الزيتون، في حين زيادتها في رسوبيات بعد المعامل وقبل ال

. أمـــا تراكيـــز الكـــادميوم فكانـــت منخفضـــة جـــدًا وقريبـــة مـــن حـــد (منطقـــة المعامـــل) بغـــزارة فـــي تلـــك المواقـــع
الكشــف. وبشــكل عــام، تقــع جميــع القــيم المســجلة ضــمن الحــدود الطبيعيــة فــي الرســوبيات النهريــة، ويبــين  

مقارنة نتائج العناصر النزرة في رسوبيات نهر الكبير الشمالي والعاصي والفـرات، حيـث كانـت  12الجدول 
ل مــن تراكيــز العناصــر النــزرة فــي رســوبيات نهــر الكبيــر الشــمالي أعلــى قلــيًال مــن رســوبيات نهــر الفــرات وأقــ

رسـوبيات نهــر العاصــي. ومــن جهـة أخــرى، تقــع التراكيــز المســجلة ضـمن التراكيــز المســجلة لــبعض األنهــار 
فـــي العـــالم، فقـــد وصـــلت علـــى ســـبيل المثـــال تراكيـــز كـــل مـــن الرصـــاص والكـــادميوم والنحـــاس والزنـــك فـــي 

. (Izabela et al, 2009)ميلـي غرام/غـرام  137و 7و 163و 14فـي بولونيـا إلـى  Sulejowرسـوبيات نهـر 
فــــــي كازخســــــتان  Syrdaryaفــــــي رســــــوبيات نهــــــر ميكروغرام/غــــــرام  160ووصــــــل تركيــــــز التوتيــــــاء إلــــــى 

(Khazhekber et al, 2005).  
  2010والثانية  2009. نتائج العناصر النزرة في رسوبيات نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى 11الجدول 
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  نوع ومكان الجمع
  2010المرحلة الثانية   2009المرحلة األولى 

Pb 
 ميكروغرام/غ
 وزن جاف

Cd 
ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

Cu 
ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

Zn 
ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

Pb 
ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

Cd 
 ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

Cu 
 ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

Zn 
 ميكروغرام/غ 
 وزن جاف

رسوبيات قبل معمل 
 0.7±49.7 1.2±53.6 0.03±0.7 0.4±50.7 0.5±32.8 0.9±40.4 0.25> 0.14±6.9  اإلسفلت

رسوبيات بعد معمل 
  اإلسفلت

5.6±0.16 0.5±0.02 35.7±0.8 40.5±0.6  44.7±0.4 0.4±0.02 44.9±1 36.6±0.5 

 16رسوبيات بحيرة 
  تشرين

5.3±0.16 <0.25 22.2±0.5 21.4±0.4 9.4±0.1  <0.25 28.3±0.6 29.2±0.4 

 0.7±45.6 0.8±38.2 0.25> 0.3±30.2 0.5±32.4 1.2±45.8 0.25> 0.21±25  رسوبيات مخرج بحيرة

 0.5±22.9 1.1±48.4 0.25> 0.1±6.2 0.7±47.4 0.6±29.9 0.02±0.4 0.14±4.6  رسوبيات قبل المعامل

 0.9±58.9 1.1±51.7 0.02±0.6 0.2±19.8  0.6±42.4 0.8±36.3 0.02±0.3 0.14±7.8  رسوبيات بعد المعامل

 1±63 1.1±48.4 0.25> 0.2±17.4 0.3±20.2 0.5±21.9 0.02±0.8 0.2±28.3  رسوبيات قبل المصب

 0.7±44.6 1.2±53.2 0.02±0.3 0.1±7.2  0.5±28.7  0.6±23.5 0.02±0.3 0.2±8.9  رسوبيات مصب

 

   2010والثانية  2009. وسطي نتائج العناصر النزرة في رسوبيات نهر الكبير الشمالي المرحلة األولى 12الجدول 

  نوع ومكان الجمع
  وسطي المرحلتين

Pb  
 ميكروغرام/غ
  وزن جاف

Cd  
 ميكروغرام/غ
 وزن جاف

Cu  
 ميكروغرام/غ
 وزن جاف

Zn  
 ميكروغرام/غ
  وزن جاف

 0.9±41.3 1.5±47 0.03±0.48 0.4±28.8  رسوبيات قبل معمل اإلسفلت

 0.8±38.6 1.3±40.3 0.03±0.45 0.4±25.2  رسوبيات بعد معمل اإلسفلت

 0.5±25.3 0.8±25.3 0.03±0.25 0.2±7.3  تشرين 16رسوبيات بحيرة 

 0.9±43.5 1.4±42 0.03±0.25 0.4±27.6  رسوبيات مخرج بحيرة

 0.9±35.2 1.3±39.2 0.03±0.33 0.2±5.4  رسوبيات قبل المعامل

 1.1±50.7 1.3±44 0.03±0.47 0.2±13.8  رسوبيات بعد المعامل

 1±41.6 1.2±35.2 0.03±0.53 0.3±22.9  رسوبيات قبل المصب

 0.7±36.7 1.3±38.4 0.03±0.31 0.2±8.1  رسوبيات مصب

 84.6 – 34 36.1 – 10.2 0.6 – 0.25 9 - 4.3  رسوبيات نهر الفرات

 102 - 74.6 19.4 – 8.4 0.25 18.9 – 7.7  رسوبيات نهر العاصي

 50.7 - 25.3 47 - 25.3 0.53 – 0.25 28.8 – 5.4  رسوبيات نهر الكبير الشمالي

 120 10 60 - 2 0.3 – 0.03 40 - 10  *التراكيز الطبيعية في رسوبيات األنهار

  Kabata – Pendias and Pendias 1985حسب  *
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  . متوسطات تراكيز العناصر النزرة في رسوبيات نهر الكبير الشمالي17الشكل 

  
  االستنتاجات  .5

نهـــر الكبيـــر الشـــمالي علـــى تراكيـــز منخفضـــة نســـبيًا مـــن النظـــائر المشـــعة احتـــوت ميـــاه رســـوبيات 
 210الطبيعيــــة بالمقارنــــة مــــع أنهــــار أخــــرى فــــي ســــورية. فــــي حــــين دل ارتفــــاع تركيــــز كــــل مــــن البولونيــــوم

ونظائر اليورانيوم والثوريوم في مياه ورسوبيات النهر بعـد معمـل االسـفلت ومنطقـة المعامـل  210الرصاصو 
  على أثر منصرفاتها في بيئة النهر، وٕامكانية استخدامها للداللة على هذه المنصرفات.

ومـن جهـة أخـرى، كانـت تراكيـز العناصـر النـزرة فـي ميـاه رسـوبيات نهـر الكبيـر الشـمالي منخفضــة 
  أقل من تراكيزها في نهري الفرات والعاصي.و 

  
  كلمة شكر .6

نــود أن نخــص بالشــكر األســتاذ الــدكتور إبــراهيم عثمــان المــدير العــام للهيئــة لتشــجيعه إلجــراء هــذا 
وأميمــة تقــي الــدين وعمــار عــوض مــن كمــا نشــكر كــال مــن الســادة محمــد حســن ومحمــد وائــل الــدبل  ،العمــل

كمــا ونشــكر الســيد زهيــر شــعيب  ،بالقياســات اإلشــعاعية والتحاليــل المخبريــةدائــرة حمايــة البيئــة لمســاهمتهم 
  هذا التقرير. تهلمساهمته في جمع العينات حقليًا ولطباع
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The Use of Natural Radioactive Isotopes in the Determination 
of Pollution Sources of AL-Kabir AL-Shimali River 

 
Al-Masri, M. S., Shweikani, R., Mamish, S., Al-Haleem, M. A., Shamali, K, Jerby, B. 

Department of Protection and Safety, Atomic Energy Commission of Syria,  
Damascus P.O.Box 6091, Syria 

 
ABSTRACT 

 
In the present research, variations of concentration levels of some natural 

radioactive isotopes (226Ra, 210Po,210Pb, U and Th isotopes) and some trace 
elements (Cu, Zn, Pb, Cd) in water and sediments of AL-Kabir AL-Shimali river 
during the period of 2009-2010 have been studied. The samples were collected 
along the river from the asphalt factory to the end of the mouth of the river in 
the Mediterranean Sea.  

 
Results showed that concentrations of natural radioactive isotopes have 

been increased slightly in water and sediments of the river after the asphalt 
factory and after the factories area, while the concentrations of Rn in the river's 
water were low along the river except the waters of October 16, Lake Dam that 
reached a value of 341mBq/l. These high concentrations in water and sediments 
of the AL-Kabir AL-Shimali River were due to discharges from the asphalt 
factory and other factories known to contain natural radioactive isotopes, 
indicating the possibility of using these isotopes in the determination of 
pollution sources of AL-Kabir AL-Shimali River. However, the measured 
concentrations are relatively low compared to the values reported in the world 
due to river water flow that dilute concentrations of these elements. On the other 
hand, measurements of trace elements (Cu,Zn,Pb,Cd) showed low 
concentrations in the waters of the river, with some increases in the 
concentrations in river sediments after the asphalt factory and the factories area , 
indicating the contribution of the factories outlets in this increase. The results 
were compared with the results of previous studies conducted on the Euphrates 
and the Orontes, where the comparison showed lower values in the AL-Kabir 
AL-Shimali river environment. 

 
Key words: Natural radioactive isotopes, Trace element, AL-Kabir AL-

Shimali River, Pollution 
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