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من التربة من التربة   210210والبولونيوموالبولونيوم  210210والرصاصوالرصاص  226226معامالت انتقال الراديوممعامالت انتقال الراديوم
  واألعشابواألعشاب  والفصةوالفصة  إلى شجيرات الرغلإلى شجيرات الرغلالملوثة بالمواد المشعة الطبيعية الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية 

هيئة الطاقة ، قسم الوقاية واألمان ، أحمد الحمويهيام مخلالتي، ، د. محمد سعيد المصري
  6091.الذرية السورية، دمشق، ص.ب

  
  

  مستخلص
  

  
تربة ملوثة من  210-والبولونيوم 210-والرصاص 226-تعيين معامالت انتقال الراديومجرى 

جمعت  .في المنطقة الشرقية الشمالية من سورية إلى بعض النباتات الرعوية بالمياه المرافقة للنفط
ومن ثم في أصص  وزرعتحقول النفط التابعة لشركة الفرات للنفط أحد من تربة ملوثة عينة 

بينت النتائج أن  إليها.معامالت انتقال النظائر المشعة المدروسة لتعيين ا النباتات زرعت فيه
 ،في نبات الرغل الملحي 0.0016متوسط معامالت انتقال الراديوم إلى األجزاء النباتية قد بلغ 

في نبات  0.0082و ،السوريفي نبات الرغل  0.0025، واألمريكيفي نبات الرغل  0.0021و
كانت معامالت انتقال البولونيوم ، في حين هو األعلىو  الفصةفي نبات  0.0167و البرمودا

إذ وصلت إلى ، مما هي عليه في حالة الراديوم بمقدار عشرة مرات تقريباً والرصاص أعلى 
في نبات الرغل  0.007في نبات الرغل األمريكي، و 0.011في نبات الرغل السوري، و 0.012

  .نبات الفصةفي  0.025وبرمودا في نبات ال 0.032الملحي، و
  
  
، 210-، البولونيـــوم210-، الرصـــاص226-معـــامالت االنتقـــال، الراديـــومالمفتاحيـــة:  الكلمـــات

  ، تربة ملوثة، حقول النفط السوريةنباتات رعويةالرغل، 
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  المقدمة . 1
 ،خامات( النووي الوقود دورة لمنشآت الروتيني التشغيل طريقعن  إما المشعة بالنكليدات البيئة تلوثت

 تشرنوبل كحادثة النووية الحوادث عن ةمالناج االطالقات أو) تخزين، نقل، معالجة إعادة، تصنيع
 انتقال طرائقو  سلوكيسعى الباحثون إلى دراسة  .النووية األسلحة اختبارات إلى إضافة أوكرانيا في

 يمكن التي اإلشعاعية خطاراأل خفض بهدف البيئي النظام مكونات في الصنعية المشعة العناصر
قامت هيئة الطاقة الذرية السورية . الغذاء سلسلة عبر اإلنسانإلى  المشعة الموادانتقال  عن تنجم أن

بعد وبخاصة ، التسعينات أوائل منذ سورية فيمن التربة إلى نباتات مختلفة  االنتقال معامالت بتعيين
 90السترونسيوم( الصنعية المشعة النكليدات انتقال معامالت جرى تعيين حيثحادثة تشيرنوبل 

في حين درس المصري ، ]3- 1[ الزراعية المحاصيل من عدد إلى مختلفة ترب من) 137السيزيوم
من التربة الزراعية إلى بعض  الطبيعيةمعامالت انتقال النظائر المشعة )، 2008(وآخرون 

  نوب سورية.المحاصيل الزراعية في ج
  

 عبر انتقالها ومعامالت والراديوم كاليورانيوم الطبيعية المشعة بالنكليدات المتعلقة الدراساتكانت 
 ذات كونها الصنعية، المشعة النكليدات من حظاً  أقل اإلنسان على أثرها ودراسة الغذاء سلسلة
 المعامالت هذه لمعرفة والدراسات، البحوث بإجراء قاموا الباحثين من الكثير ولكن طبيعي، منشأ

 بعض تركيز نتيجة إما البيئة، مكونات في منها مرتفعة تراكيز وجود عن الناجمة واألخطار
 تعيين جرى فلقد]. 29-22، 18-8[ طبيعياً  مرتفعة أنها أو الفسفات كصناعة لها الصناعات

 في مرتفعال شعاعياإل نشاطال ذات) Rasmar( منطقة ونباتات تربة في 226الراديوم كيزاتر 
-10×1.6و 3-10×4 والجذور األوراق إلى 226الراديوم انتقال معامالت قيم تراوحت .]12[ إيران

 جراء 226الراديوم من اإليراني المواطن يتلقاها التي اإلشعاعية الجرعة وبلغتعلى الترتيب،  2
 الجرعة من مرة 12  بحوالي اكبر القيمة وهذه سنة/سيفرت ميلي 72.3 قرابة الخضار تناوله

 في معا الشرب ومياه األطعمة وتناول الغذاء سلسلة عبر 226الراديوم انتقال عن الناجمة
 ،البرازيل في جيراس ميناس والية في أما .فيها الراديوم لوجود الطبيعي المستوى ذات المناطق

 تربة عينة  29 قرابة جمعت حيث والثوريوم الراديوم نظائر انتقال معامالت تعيين جرى فلقد
 مستوىال ذات مفتوحةال يورانيومال مناجم من قريبة  مختلفة مزرعة 11 من خضار عينة 42و

 بينت. ومن جهة أخرى، وآخر نظير بين متباينة االنتقال معامالت قيم فكانت مرتفعال اإلشعاعي
 انتقال معامالت قيمأن  أسبانيا غرب جنوب في اليورانيوم مناجم من القريبة المناطق دراسة نتائج

نيهوت امثل الذرة والم النباتاتالمحاصيل وبعض  إلى الثوريوم ونظائر اليورانيوم ونظائر الراديوم
 0.02  بين بلغت المناجم من بالقرب مختلفة أماكن من جمعت التيوالبطاطا والفاصولياء 
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 نظائر انتقال معامالت أما ، 234ليورانيومل 0.252و 0.021بين و  238ليورانيومل  0.25و
 0.249-0.008و 0.27-0.013 المجال ضمن فكانت )228 ،230 ،232 الثوريوم(
 في الخضروات عظمى قيمة 226الراديوم انتقال معامل ووصل ،الترتيب على 4.31- 0.517و

 حاوية ترب في زرعت نباتات لجذور اليورانيوم انتقال ودرس هذا ].17-15[ 0.504 وقدرها
 على كبير بشكل يعتمد انتقاله أن فلوحظ اليورانيوم، تعدين عمليات عن الناجم الخبث على

 بالخبث المخلوطة التربة في النامية النباتات في أقل يكون االنتقال معامل وأن النبات، خصائص
 التربة في ينمو الذي الخس نبات في أعلى قيمته تكون، في حين والفجل للكرفس بالنسبة

 . ]9[ األحمر أو األسود بالخبث المخلوطة
  
 المواد من مرتفع تركيز تحوي يتوال الفسفات بفلزات غنية بتربة تتميز التي المناطق في أما

 جرىو ] 15- 8[ الباحثين من عدد قبل من جيد بشكل دراستها جرى فلقد ،أيضاً  الطبيعية المشعة
 قريبة منطقة( أسبانيا فيف. المزروعة النباتات إلى ووليداته الراديوم نظائر انتقال معامالت حساب

 اليورانيوم ونظائر 210البولونيوم انتقال معامالت حساب جرى )الفوسفور حمض معمل من
 ميلي 15( المزروعة النباتات في الراديوم تركيز في ارتفاع وجود لوحظو  النباتات إلى الثوريومو 

 ارتفاع على دلي مما) غ/بكرل ميلي 700( الفسفاتية الصناعة بنفايات ملوثة تربة في) غ/بكرل
   . (0.021)226الراديوم انتقال معامل

  
 المنتجة المياه ص منلالتخ نتيجة النفط حقول في الطبيعية المشعة بالمواد التلوث حدوث إن

 يمكن الذي الراديوم وخاصة الطبيعة المشعة المواد من مرتفع تركيز تحوي التي للنفط والمرافقة
 خطر إلى وبالتالي المجاورة البيئة تلوث إلى يؤدي ،ل/بكرل 100 حوالي إلى هتركيز  يصل أن

 ومن البلدان من عدد في التلوث هذا مثل شوهد ولقد هذا. والبيئة اإلنسان له يتعرض إشعاعي
 األغنام وخاصة المواشي المناطق هذه مثل في عادة رعىت]. 21-19، 7-4[ سورية بينها

كان  لهذاو ، اإلنسان إلى الغذاء سلسلة عبر المشعة النكليدات انتقال خطر عنه ينجم امم والجمال
 النباتات إلى 210 والبولونيوم 210والرصاص 226 الراديوم انتقال معامالت البد من تعيين

  .المناطق تلك في المتوفرة والفصة الحشائشو  الرعوية
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  هدف الدراسة . 2
من التربة  210والبولونيوم 210والرصاص 226هدفت الدراسة إلى تعيين معامالت انتقال الراديوم

التي تنمو بالقرب من حقول النفط إلى بعض المحاصيل الرعوية الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية 
نبات و الرغل بأنواعه: السوري، الملحي، األمريكي، (دراستها جرى والتي لم يسبق أن السورية 
  . )نبات البرموداو الفصة، 

  
 القياساتالطرائق و  . 3

  األنواع النباتية المدروسة . 1. 3
      : L. Atriplex halimus الملحي الرغل -

 إلى ارتفاعه يصل والكبيرة الهامة الرعوية األنجم من Chenopodiaceae السرمقية العائلة من
، االستساغة متوسط وهو غير الرعوية المواقع إلى انحسر وقد حالياً  االنتشار قليل وهو سم 150
 اقتصادية قيمة ذو ، وهو)mmohs/cm 47( حتىالملوحة  عالية مواقع في بنجاح نامياً  شوهد وقد

 تعادل خام بروتين%  18.4 الخضراء النموات في فتبلغفيه،  البروتين نسبة الرتفاع عالية
 األمالح تركيز الزدياد استساغته من تقل الموقع جفاف زيادة أن إال. مهضوم بروتين% 14.1

 عن عبارة الزهرية والعناقيد ،منتشرة وأفرع خشبية ساق ذات فضية رةيشج وهي واألوكساالت
 .بالبذور الطبيعي التجدد على قادر. األوراق عديمة هرمية نورة تشكل كثيفة سنابل

  
  : Nutt canescensAtriplex (Pursh) األمريكي الرغل -
 أهم من المتحدة الواليات موطنه في النوع هذا يعتبر Chenopodiceae السرمقية العائلة من

 ظرف ويتحمل جداً  واسع النوع لهذا البيئي والمدى ،الطبيعية المراعي في الرعوية الشجيرات
 والطينية والرملية الحصوية واألراضي والمنحدرات الفيضانات أراضي في فينمو المختلفة التربة

 أصيب أنه يشاهد ولم م 15- 5 إلى جذوره وتتعمق والصقيع الجفاف يقاوم وهو والمالحة
 نجاح بنسبة نامياً  شوهد وقد البادية، ظروف تحت الجيدة البيئات في بالبذور ويتجدد بالحشرات

 في إلكثاره البذور طريقة تعتمد ،بالعقل النوع هذا إكثار يصعبو  الجفاف ةشديد قعامو  في عالية
 .األخرى الرغل أنواعب مقارنة متدنية واستساغته قليل العلفي إنتاجه ،المشاتل
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 :Bioss Leucoclada  Atriplex) الفروع أبيض( السوري الرغل -
 ويتميز ةمقبول استساغة ذو الهامة الرعوية األنجم من Chenopodiaceae السرمقية العائلة من

 يعتبر، و % 12 نبالبروتي وغني قلوالعُ  بالبذور يتكاثر الفضية البيضاء وأغصانه الزرقاء بأوراقه
، الربيعية األمطار عقب بغزارة وينمو الجائر للرعي مقاومته ضعف بسبب المتناقصة النباتات من
 بأشعار مغطى الورقة سطح الشكل، مثلثية وهي الزرقة إلى تميل وأوراقه األوراق متساقط شبه

 وهو. الجفاف تحمل على النبات قدرة ويزيد النتح يقلل مما تجف عندما أبيض مسحوقاً  تشكل
 الرعي ظروف تحت االنتشار واسع سم 60 إلى ارتفاعه يصل مفترش إلى شجيري تحت نوع

 الرملية األتربة يتجنب الجفاف وشديدة الجافة المناطق في ذروي محلي نوع وهو المعتدلة
 المواقع في يظهر وبدأ للحماية النوع هذا استجاب وقد، والعميقة الخفيفة األتربة ويفضل والهيكلية
 وعليه الحماية بدرجة منوط وانتشاره ،الرعي من حمايتها نتيجة األخرى الرعوية بالغراس المزروعة

 باإلجراءات القيام مع البادية مراعي إلى النوع هذا بإعادة كفيل والحماية الرعي تنظيم فإن
 المشاتل في إكثاره المفضل غير من فإنه وبالتالي. واصطناعياً  طبيعياً  بذوره لنشر المناسبة
 .الشتل طريق عن استرسائه وٕاعادة

 

   :L. Medicago Sativa (Afelfa)الفصة نبات  -
يضاهيه أي محصول علفي آخر من حيث كمية  محصول علفي مروي يتبع العائلة البقولية وال

واألمالح المعدنية التي تنتجها وحدة المساحة المزروعة، فهي بحق تدعى البروتينات والفيتامينات 
ملكة المحاصيل العلفية، كما أنها محصول مستديم يزرع في بقعة من األرض ويبقى فيها من 

حشة على مدار العام يستثنى من ذلك أشهر الشتاء الشديدة  12-10 ويحش نحو ،سنوات 5- 4
تقدم الفصة كغذاء لكافة الحيوانات الزراعية  اط من كل عام).شب 10البرودة (كانون األول حتى 

، فقد جرت العادة أن يقوم المربي وأرانب وطيور إما طازجة أو مجففةمن أغنام وأبقار وخيول 
بتجفيف مايفيض عن حاجته من الفصة الطازجة في أشهر النمو (الربيع والصيف) ويحفظ هذه 

ها عند عدم توفر الفصة الطازجة في الخريف والشتاء الكمية المجففة من األعالف الستعمال
ولها والربيع الباكر وبذلك تعتبر الفصة محصوًال أخضرًا دائمًا يقدم للحيوان على مدار العام 

 في السنة األولى.م  3-1مجموع جذري قوي يصل من 

  
كغ  1كغ ماء إلنتاج  800-700تستهلك الفصة كميات كبيرة من الماء حيث أنها تحتاج لـ 

من  مادة جافة ولهذا فإنه من أجل الحصول على إنتاج عال من الفصة يجب توفير كميات كافية
على  تنمو الفصة في كل أنواع األتربة تقريبًا شريطة أن تكون عميقة ومحتويةو  ،[8] مياه السقاية

 الحد األدنى الضروري من مادة الكلس. إال أنها تفضل التربة المتوسطة االندماج الرسوبية، ال
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النفوذة تنمو الفصة بصورة جيدة في األتربة الخفيفة جدًا شديدة النفوذ وكذلك في األتربة غير 
يث تزرع الفصة إما الدورة الزراعية حفي مؤخرًا في أكثر مناطق العالم بإدخالها  أإال أنه بد للماء.

وأكثر ما يزرع في الوقت  لوحدها أو مخلوطة مع بعض المحاصيل العلفية األخرى من النجيليات
الحاضر منها في غوطة دمشق حيث تكثر تربية األبقار والماعز الشامي إلى مساحات محدودة 

  جدًا حول حمص وحماه والالذقية وحلب حيث تربى الحيوانات المنتجة للحليب.
  

   : Russell (Cynodon dactylon) Bermuda grass نبات البرمودا -

. اإلسبان طريق عن أفريقيا منالخامس عشر  القرن في أمريكا إلى برموداال عشبجلب 
 نوعِ  أحد إلى علفي عشبِ  ِمنْ  وهَ طّور  ، إال أنهمالوقت ذلك منذ ي مرويعلفكمحصول واستخدم 

مرج أخضر داكن اللون  العشب هذايعطي . الغولف مالعب علىالمستعمل  الرئيسيِ  العشبِ 
 ،ةدلتعم ةحو مل تحمل لهو  ،الساطعة شمسومحب لل وذو جذور عميقة،  منخفض، ونمو دائم،
 35و 26وينمو بشكل جيد عند درجات حرارة بين  ،اً كثيف اً عشبويشكل  مباشرًة، يقص أن يمكن

 برموداال عشبمئوية، و  درجة 15 تحت الحرارة درجات درجة مئوية ويصبح نموه بطيئًا عند
. ويزرع البرمودا في الكثير من األراضي الرعوية المروية أو ذات رو كبذ اآلن بسهولة متوفر

  الهطل المطري الجيد وفي مزارع تربية المواشي لخواصه السابقة الذكر.
 

  التربةتحضير  . 2. 3
النفط التابعة  حقول في أحدالمياه المرافقة الجافة من أحد أحواض تبخير تربة ملوثة جمعت 

في قرية دير الحجر، هيئة الطاقة  تم نقلها إلى موقع التجربةو  ،دير الزور في لشركة الفرات للنفط
نتائج قياس  )1( جرى بعد ذلك خلط التربة بهدف مجانستها. يوضح الجدول .الذرية السورية

سطة مطيافية غاما بشكل عشوائي من األحواض قبل زراعتها بوا تفي عينات أخذ 226الراديوم
  .، وتدل النتائج على تجانس التربة في الحوض الواحدبهدف اختبار تجانس التربة

  
  زراعة األحواض: . 3. 3

 3م 0.05كمية من التربة تعادل كل واحد منها يتسع  صيأص 24استخدمت في عملية الزراعة 
والمؤسسة العامة إلكثار وقد قامت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، 2و 1 نيظهر الشكالكما 

كما تم شراء بذور لكل من األنواع النباتية المدروسة،  ةالبذار مشكورتين بتزويدنا بالبذار المطلوب
وقد زرع كل نوع نباتي في أربع أحواض مستقلة لتشكل أربع  ،نبات البرمودا من السوق المحلية

   .مكررات لكل نبات
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  ري المزروعات: . 4. 3
نظام ري استخدم  تم لكن ،مطرية في المناطق الداخلية متدنية بشكل عاممعدالت الهطوالت ال دتع

تسريع مرة واحدة بهدف  أسبوعالمزروعات كل كانت تروى بحيث في هذه التجربة متوسط التواتر 
وقد  في التحاليل المطلوبة. اكفي الستخدامهتعملية اإلنبات للحصول على كمية من الناتج النباتي 

في استخدمت كميات أكبر من الماء إلنجاح عملية اإلنبات لكل من نبات الفصة والبرمودا لكونهما 
  األصل من المحاصيل الزراعية وليس الرعوية.

  
  

  حصاد النباتات: . 5. 3
(كانون الثاني) وجمعت  2005العام في الشهر األول من  بذور المحاصيل المدروسةزرعت 

)، وكان 2005 الثامن (آب ثالثة مواسم حصاد كان أولها في الشهرالعينات النباتية على مدى 
يتوجب ) أما الحصاد الثالث فكان 2006 (شباط الحصاد الثاني في الشهر الثاني من العام التالي

الحصاد األخير  وكانشهر)،  17اإلنتظار فترة أطول بغية الحصول على محصول نباتي ( حوالي 
وعند الحصاد الثالث واألخير تم انتزاع . )2007 (تموزذي يليه من العام الفي الشهر السابع 

وكان الوزن الجاف من المحصول النباتي جذور النباتات من األحواض إلجراء التحاليل عليها، 
  كافيًا إلجراء كافة التحاليل المطلوبة. 

  
  :للقياس تحضير العينات . 6. 3

المتوسطة الحجم وتركت األغصان أخذت العينة من المجموع الخضري واألغصان الصغيرة و 
األغصان الكبيرة لينمو عليها الموسم التالي، وغسلت العينة بالماء والفرشاة وبشكل جيد إلزالة 
أثار األتربة العالقة على السطح الخارجي للنبات، جففت العينات في جو المخبر حتى تمام 

ساعة،  24درجة مئوية ولمدة  105المجفف عند الدرجة بعد ذلك في العينات جففت ثم  ،الجفاف
  حدد بعدها نسبة الوزن الجاف لكل عينة.

مكروميتر، وأعيد  170ألعشاب ومررت عبر منخل قياس ل ةطحنت العينات الجافة في مطحن
تدوير األجزاء الكبيرة المتبقية إلى المطحنة ومن ثم إلى المناخل حتى االنتهاء من كامل العينة، 

  لمجانستها.لمدة ثالث ساعات تيكية في خالط ثالثي األبعاد وضعت العينة في عبوة بالس
سم، جففت  15- 0وعلى عمق غرام)  200(أما عينات التربة فقد جمعت من وسط الحوض 

ساعة ثم جرى مجانسة العينات في الخالط  24درجة مئوية ولمد  105العينات عند الدرجة 
  قبل تحليلها. اتساعثالث لمدة ثالثي األبعاد 
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  :إشعاعياً  العينات تحليل . 7. 3
) HPGe(باستخدام مطيافية غاما ذات مقدرة فصل عالية  226جرى تحديد تركيز الراديوم

وضع جزء من العينات الجافة بعبوات جرى  .Eurisys% صنع شركة  80وكفاءة نسبية 
. 226-مع الراديوم 222غلقت بإحكام لضمان توازن الرادونمل وأ 125اسطوانية ذات حجم 

 ,295)من الخطوط الطيفية  226-قياس العينات بعد شهر من التعبئة وحدد تركيز الراديومجرى 

351, and 1794 keV)  والعائدة للنظيرينPb-214 وBi-214  مع إشعاعيًا المتوازنين و
  .226-النظير األم الراديوم

 من خالل ترسيب البولونيوم من محلول 210والرصاص 210جرى تعيين كل من البولونيوم
العينة بشكل تلقائي على قرص من الفضة وعده على مطيافية ألفا، حفظ محلول الطلي لمدة ستة 

على  210لبولونيوما، ثم جرى طلي 210من تفكك الرصاص 210أشهر للسماح لنمو البولونيوم
  .210الرصاصبهدف تعيين على مطيافية ألفا جرى قياسه و مرة أخرى قرص من الفضة 

كناتج قسمة  210والبولونيوم 210والرصاص 226معامل االنتقال لكل من الراديومجرى حساب 
في النبات المدروس على تركيزه ) 210والرصاص 210، البولونيوم226(الراديومتركيز كل نظير 

  جاف. 1-في التربة المرافقة وذلك بواحدة بكرل كغ
  
  النتائج والمناقشة . 4

  الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة: . 1. 4
في الملوثة المستخدمة في الدراسة وأدرجت النتائج درست الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة 

وكانت  الكالسيوم محلول كلوريد باستخدام فيها  pHتحديد درجة الحموضة جرى ، )2( الجدول
على الترتيب  45.41و 0.6إلى  فوصلالبوتاسيوم والكالسيوم المتبادلين تركيز ، أما 7.65

(Meq/100g) ، قيست السعة  .%1.02إلى في التربة الملوثة نسبة المادة العضوية ووصلت
  .(Meq/100g) 19.65فكانت  (Page et al 1982)وفقًا لـ  CECالتبادلية الكاتيونية 

الغضار والسلت والرمل فيها  ةنسبفبلغت حدد التركيب الميكانيكي للتربة بطريقة الهيدرومتر 
  .)3( كما في الجدول على الترتيب 58.22%،  26.11%،  %15.67

  
  :226معامالت انتقال الراديوم . 2. 4
في األجزاء النباتبة لكل من األنواع المدروسة في  226أن تركيز الراديوم )4(الجدول  يبين

في عينات  226(كان متوسط تركيز الراديوممن عينات الشاهد أعلى بقليل الحصاد األول كانت 
الرغل السوري والرغل الملحي التي جمعت من المناطق المجاورة لموقع عينة التربة الملوثة التي 
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. ولم يتوفر في الموقع القريب عينات )7(جدول ال ،جاف 1-بكرل كغ 10استخدمت في الدراسة 
  .)للرغل األمريكي والفصة والبرمودا

  
 27في المكررات األربعة للحصاد األول في الرغل الملحي  226كيز الراديوموكان متوسط تر 

-بكرل كغ 40جاف وفي الرغل السوري 1-بكرل كغ 16.3جاف وفي الرغل األمريكي  1-بكرل كغ

جاف وكذلك األمر في نبات 1-بكرل كغ 44إذ وصل إلى جاف وكان مرتفعًا في نبات الفصة 1
  .جاف1-بكرل كغ 69.8إذ بلغ البرمودا 

  
التربة الملوثة إلى النباتات الحصاد األول من في  226معامالت انتقال الراديومتراوحت  

نبات البرمودا زيادة في تركيز الراديوم في الجزء حيث أظهر  0.002و  0.001بين المختلفة 
  .)8(الجدول  0.005معامل انتقال الراديوم متوسط كان فالنباتي منه 

  
في المكررات األربعة في الرغل الملحي  226كان متوسط تراكيز الراديوموفي الحصاد الثاني  

نبات في ، أما  1-بكرل كغ 19وللرغل السوري  1-بكرل كغ 20وللرغل األمريكي  1-بكرل كغ 18
نبات البرمودا في و  1-كغ لبكر  67مرتفعًا بعض الشيء إذ بلغ  226الفصة فكان تركيز الراديوم

  0.002الموافقة كانت للرغل الملحي  226إن معامالت اإلنتقال للراديوموبالتالي ف 1-بكرل كغ 70
إذ بلغ وكانت أعلى بقليل لنبات الفصة  0.001وللرغل السوري  0.001وللرغل األمريكي 

  .0.005إذ بلغ وكذلك لنبات البرمودا  0.004
  
فكان لمحاصيل كافة، قليًال في ا 226فقد ارتفع تركيز الراديومالحصاد الثالث واألخير  عندأما  

جاف وكانت 1-بكرل كغ 29للمكررات األربعة في الرغل الملحي  226متوسط تركيز الراديوم
جاف وكانت أعلى 1-بكرل كغ 68جاف وللرغل السوري 1-بكرل كغ 61أعلى للرغل األمريكي 
- بكرل كغ 709إذ بلغ  عما كانت عليه في الحصاد الثاني، لنبات الفصة بمقدار عشرة أضعاف

  جاف.1-بكرل كغ 220 إذ بلغت لنبات البرموداكانت مرتفعة أيضًا و  ،جاف1
وللرغل  0.001للرغل الملحي  226للراديومعند الحصاد الثالث اإلنتقال وكانت معامالت 

إذ  وكان مرتفعًا لنبات الفصة 0.014ولنبات البرمودا  0.004وللرغل السوري  0.004األمريكي 
  . 0.04 بلغ
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  :210البولونيوممعامالت انتقال  . 3. 4
المدروسة كانت قريبة مما هي في األجزاء النباتية  210البولونيومأن تركيز  )4(الجدول يبين 
(كان متوسط  في الحصاد األول وبدأ يتزايد في الحصاد الثاني والثالث عينات الشاهدفي عليه 

في عينات الرغل السوري والرغل الملحي التي جمعت من المناطق  210 تركيز البولونيوم
جدول ال ،جاف 1-بكرل كغ 10المجاورة لموقع عينة التربة الملوثة التي استخدمت في الدراسة 

)7((.  
  

 7.2في المكررات األربعة للحصاد األول في الرغل الملحي  210 كان متوسط تركيز البولونيوم
-بكرل كغ 19.4جاف وفي الرغل السوري 1-بكرل كغ 8.6األمريكي جاف وفي الرغل 1- بكرل كغ

جاف وكذلك األمر في نبات 1-بكرل كغ 21جاف و كان مرتفعًا بعض الشيء في نبات الفصة 1
قد أخذت كمتوسط  210للبولونيوموبالتالي فإن معامالت االنتقال جاف 1-بكرل كغ 25البرمودا 

في كل مكرر، فكانت في األجزاء النباتية  البولونيومألربعة مكررات بسبب تقارب قيم تركيز 
 0.003وفي الرغل األمريكي  0.002لحصاد األول في الرغل الملحي عند امعامالت االنتقال 
  .)9(الجدول  0.007وفي نبات البرمودا  0.005وفي نبات الفصة  0.008وفي الرغل السوري 

  
أعلى بقليل مما كانت عليه في  210نيومأما في الحصاد الثاني فكان متوسط تراكيز البولو 

- بكرل كغ 17جاف وفي الرغل األمريكي 1-بكرل كغ 19 الرغل الملحيفي  الحصاد األول، فبلغ

 210ارتفع تركيز البولونيوم جاف وفي نبات الفصة 1-بكرل كغ 21جاف وفي الرغل السوري  1
بكرل  45إذ بلغ  شكل أكبرارتفع ب جاف وفي نبات البرمودا 1-بكرل كغ 31 فبلغبشكل ملحوظ 

وفي الرغل األمريكي  0.02جاف، وبالتالي كانت معامالت االنتقال في الرغل الملحي  1-كغ
  .0.06ونبات البرمودا  0.02وفي نبات الفصة  0.01وفي الرغل السوري  0.02

  
لكل األنواع في المكررات األربعة أكثر  210متوسط تركيز البولونيومارتفع في الحصاد الثالث 

بكرل  31جاف وفي الرغل األمريكي  1-بكرل كغ 23في الرغل الملحي النباتية المدروسة فبلغ 
وفي نبات الفصة  ،جاف 1-بكرل كغ 50فكان في الرغل السوري ارتفع بشكل أكبر جاف و 1-كغ

بكرل  114جاف وكذلك كان في نبات البرمودا  1-بكرل كغ 171فبلغ  بشكل أكبركان مرتفعًا 
وفي الرغل  0.007في الرغل الملحي عند الحصاد الثالث جاف، وكانت معامالت االنتقال  1-غك

وفي نبات البرمومودا  0.05وفي نبات الفصة  0.01وفي الرغل السوري  0.008األمريكي 
0.03.  
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   210الرصاصمعامالت انتقال  . 4. 4
عند الحصاد لمدروسة في األجزاء النباتية لألنواع ا 210أن تركيز الرصاص )4(يوضح الجدول 

 (كان متوسط تركيز الرصاصكانت في قريبة من تركيز الرصاص في عينات الشاهد األول 
في عينات الرغل السوري والرغل الملحي التي جمعت من المناطق المجاورة لموقع عينة  210

). كان متوسط 7(جدول ال )،جاف 1- بكرل كغ 11التربة الملوثة التي استخدمت في الدراسة 
- بكرل كغ 9.7في المكررات األربعة للحصاد األول في الرغل الملحي  210تركيز الرصاص

 ،جاف1-بكرل كغ 14.7جاف وفي الرغل السوري 1-بكرل كغ 11.9جاف وفي الرغل األمريكي 1
من المحاصيل كان أعلى  في نبات الفصةولم يتوفر عينات شاهد لنبات الفصة ونبات البرمودا، ف

بكرل  56.5وبلغ كان أعلى أيضًا  وفي نبات البرمودا ،جاف1-بكرل كغ 47.3 فقد بلغاألخرى 
الحصاد األول في الرغل  عند معامالت اإلنتقال  اتمتوسط ، وبالتالي فقد بلغتجاف1-كغ

وفي نبات الفصة  0.003وفي الرغل السوري  0.006وفي الرغل األمريكي  0.011الملحي 
  .0.028وفي نبات البرمودا  0.02

  
لمكررات األربعة في الرغل الملحي ل 210ني فكان متوسط تركيز الرصاصفي الحصاد الثاأما 
بكرل  18جاف وفي الرغل السوري 1-بكرل كغ 13جاف وفي الرغل األمريكي 1-بكرل كغ 22
فقد ارتفع بشكل ملحوظ  جاف وفي نبات البرمودا1-بكرل كغ 22جاف وفي نبات الفصة 1-كغ
الموافقة في الرغل  210وكانت متوسط معامالت اإلنتقال للرصاصجاف، 1-بكرل كغ 52 فبلغ

وفي نبات الفصة  0.013وفي الرغل السوري  0.007وفي الرغل األمريكي  0.02الملحي 
  .0.043وفي نبات البرمودا  0.019

  
في الرغل  في المكررات األربعة 210ز الرصاصأما في الحصاد الثالث فكان متوسط تركي

ارتفع  جاف وفي الرغل السوري1-بكرل كغ 32جاف وفي الرغل األمريكي 1-كغبكرل  29الملحي 
 244إذ بلغ كان أعلى بشكل ملحوظ فنبات الفصة  أما في ،جاف1-بكرل كغ 41 قليًال إذ بلغ
جاف، وكانت معامالت 1-بكرل كغ 114في نبات البرمودا  وكذلك األمرجاف 1-بكرل كغ

وفي الرغل السوري  0.006وفي الرغل األمريكي  0.005اإلنتقال الموافقة في الرغل الملحي 
  ).9الجدول ( 0.022وفي نبات البرمودا  0.046وفي نبات الفصة  0.009
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   المناقشة:  . 5. 4
 210والرصاص 226الراديوم(لنظائر المدروسة ا تركيزتشير نتائج الدراسة بأن قيم 

وهي الرغل الملحي والرغل األمريكي والرغل المدروسة األنواع النباتية  في )210والبولونيوم
يز كالتر  بحيث كانفترة الحصاد والفصة والبرمودا قد شهدت ارتفاعًا يتناسب طردًا مع السوري 

التركيز في الحصاد الثالث   في الحصاد األول، وكان عليه في الحصاد الثاني أعلى مما كان
لوحظ تزايدًا أكبر في محاصيل كما عليه في الحصاد الثاني،  كانأعلى بشكل ملحوظ مما 

النباتات التي تم تناولها في  نشرت سابقًا تبين أنعالمية  اتوهذا يتفق مع دراسالفصة والبرمودا 
  .هذه الدراسة يمكن اعتبارها مراكمات بيولوجية للعناصر المدروسة وغيرها من العناصر أيضاً 

  
الملحي الذي ينمو في الترب الملحية يركز أن الرغل بوأخرون،  J. Kadukova (2004)أشار فقد  

 الرصاص بشكل ملحوظ في الجزء النباتي والجذور، فقد بلغ تركيز الرصاص المتراكم في جذور
ور النباتات ) أن جذ8ويشير الجدول ( ،% من وزن المادة الجافة0.1الرغل الملحي أكثر من 

ت أعلى قيمة في جذور نبات مدروسة بشكل عام وكانقد ركزت العناصر المشعة ال المعنية
   وهذا يفسر انتقاله بشكل ملحوظ إلى الجزء النباتي. 226في تركيز الراديوم الفصة
بإمكانية استخدام بعض النباتات  G. Porębska, A. Ostrowska (1999)كل من  وخلص

يث كمراكمات بيولوجية لبعض العناصر الثقيلة مثل الكاديوم والرصاص وكذلك النحاس والزنك ح
والصرف يمكن لهكتار واحد من ركائز النفايات واألوحال الناتجة عن معالجة مياه المجاري 

تزرع بنبات الرغل وبعض النباتات األخرى أن يعطي محصوًال نباتيًا حاويًا على عدة الصحي 
  كيلوغرام من تلك العناصر المعدنية. 20حتى و كيلوغرامات 

  
وأخرون أن زراعة نبات البرمودا كمراكم بيولوجي في مناطق نفايات  Mulugisi. G (2009)وذكر 
الذهب يؤدي إلى امتصاص الكثير من العناصر المعدنية ومنها الرصاص حيث يراكم  مناجم

كما  رعًا بذلك عملية إعادة تأهيلها.ملغ/كغ من الرصاص مسَ  6البرمودا كميات تصل إلى 
بات البرمودا يركز الرصاص في الجزء النباتي وأخرون أن ن   M. Soleimani (2009)أكد

  اد تركيز الرصاص في التربة عن المستوى الطبيعي بشكل ملحوظ.دوالجذور عندما يز 
وأخرون أن نبات البرمودا يركز العديد من العناصر المعدنية   N.W. Assadian (2004)وأشار 

بلغت القيمة المركزة في نبات  ومنها الرصاص وذلك من ترب ملوثة تفوق التراكيز الطبيعية إذ
  لمعالجة األراضي الملوثة. هذا النبات ملغ/كغ وأنه يمكن استخدام 12البرمودا أكثر من 
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مجلس التنظيم  The Interstate Technology & Regulatory Council )2009(وفي تقرير
نتحًا للماء عبر أوراقها ات البرمودا من أكثر النباتات أن نبات الفصة ونب ،والتكنولوجيا األمريكي

إزدياد كمية ماء الري يؤدي إلى ازدياد نسبة  وهذا مايفسر الحاجة الكبيرة للماء للنمو وبالتالي فإنه
انتقال العناصر الثقيلة من التربة إلى النبات، ويركز البرمودا من عنصر الكاليسيوم المشابه 

لغ/كغ، كما يمكن لنبات الفصة أن م 6لعنصر الراديوم من حيث السلوك الكيميائي أكثر من 
الجوفية المستخدمة في ملغ/غ عن طريق المياه  43يركز كمية أكبر من الرصاص تصل إلى 

  عملية الري.
  

 0.002في مواسم الحصاد الثالثة في الرغل الملحي  226االنتقال للراديوم بلغ متوسط معامالت
 بمقدار عشرة أضعاف كانت أعلى و  0.003وفي الرغل السوري  0.002وفي الرغل األمريكي 

أما متوسط على الترتيب،   0.01و  0.02إذ بلغت لكل من نبات الفصة ونبات البرمودا 
فقد كانت متساوية  في مواسم الحصاد الثالث 210والبولونيوم 210معامالت انتقال الرصاص

نبات الفصة لكل من  0.03و ألنواع الرغل الثالث الملحي واألمريكي والسوري 0.01وبلغت 
 ونبات البرمودا على حد سواء.

  
  
  االستنتاجات والتوصيات . 5

الرغل لألنواع  الطبيعيةالنتقال للنظائر المعنية كانت في حدودها اأظهرت النتائج أن معامالت 
الثالث، الملحي واألمريكي والسوري بينما ازداد بحوالي عشر مرات في حالة الفصة والبرمودا 

على الري وحاجتهم  باالعتماددة معامالت االنتقال والذين يتم زراعتهما ميًال لزيا اث أظهر حي
وزيادة فرصة نية في التربة دلكميات كبيرة من الماء مما يساعد ذلك على انحالل النظائر المع

وأخرون أنه ليس هناك عالقة بين األنواع النباتية  Soudek. P (2007)وذكر  انتقالها إلى النبات.
بسبب اختالف نوع التغذية  226الرغل والبرمودا وبين مقدار امتصاص الراديومالمدروسة مثل 

بكرل/غ وزن جاف  32-7وملوحة التربة وكمية المياه المتاحة إال أن مقدار انتقاله يترواح بين 
وهي قيمة مرتفعة مقارنة بنتائج دراستنا الحالية والتي أظهرت أن انتقال النظائر المدروسة بقيت 

  الدنيا في الظروف المناخية المحلية.  في حدودها
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  كلمة شكر . 6
 المسـتمر للبحـث دعمـه علـى الذريـة الطاقـة لهيئـة العـام المـدير عثمـان إبـراهيم الـدكتور السـيد نشـكر

. ونتوجــــه بالشــــكر إلــــى الســــيد الــــدكتور محمــــد العــــودات علــــى مراجعتــــه العلميــــة واللغويــــة العلمــــي
ياسر الخطيب ومحمد حسن وأحمد وائل الدبل وأميمـة كل من السادة  بالشكر نخصالقيمتين. كما 

  .العمل إلتمام مساعدةمن ه و لما قدمتقي الدين وزهير شعيب 
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  (بكرل/كغ) في اختبارات تجانس التربة الملوثة قبل الزراعة 226. نتائج قياسات الراديوم 1جدول ال

 1±المتوسط 4مكرر  3مكرر  2مكرر  1 كررم 

 385±15874 15365 15980 15860 16290 تربة رغل ملحي
 504±15198 14690 14890 15800 15412 تربة رغل أمريكي
 348±16416 16289 16790 15995 16590 تربة رغل سوري
 844±16593 16195 15642 16983 17552 تربة فصه
 1101±14626 15210 13847 13568 15879 تربة  برمودا

  
  الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة. 2جدول ال

  الخاصية
  تربة طينية

  ملوثةرملية  
  تربة طينية رملية
  غير ملوثة

  7.65  7.63  (CaCl2 )درجة الحموضة 
  Meq/100g  0.6  0.29ل  البوتاسيوم المتباد

  Meq/100g 45.41  119.72المتبادل  الكالسيوم 
  1.1  1.02  المادة العضوية %

  E.C mS/cm 3.52  5.51التوصيل الكهربائي 
  CEC  Meq/100g  19.65  13.65السعة التبادلية الشاردية 

  
  . الخواص الميكانيكية للتربة3جدول ال

  بنية التربة
  تصنيف التربة

  ملوثة  تربة رملية غضارية
Sandy clay 

 تربة طينية خشنة غير ملوثة
Coarse loamy 

Clay % 15.67  2.85  
Silt % 26.11  45.58  
Sand % 58.22  51.57  

  
  

  
في النبات والتربة المرافقة  210-والرصاص 210-والبولونيوم 226-. متوسط تركيز الراديوم4جدول ال

  )1-(بكرل كغالحصاد األول  عند
  

 نوع النبات
Ra-226 Po-210 Pb-210 

 2.7±19.7 1.1±2.07.2±27.0  نبات رغل ملحي
  2.1±11.9 0.4±2.28.6±16.3  نبات رغل أمريكي
 3.2±14.7 0.4±2.219.4±40.3  نبات رغل سوري
 5.8±47.3 3.3±5.321.0±44  نبات الفصة
 7.8±56.5 0.5±6.324.8±69.8  نبات برمودا

     
 Ra-226Po-210 Pb-210  التربة المرافقة
 46±1744 24±4463893±15975  تربة رغل ملحي
 57±2041 17±2102772±14775  تربة رغل أمريكي
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 102±5034 20±5412600±16390  تربة رغل سوري
 47±2330 53±3124096±17467  تربة فصة
 27±2117 24±3353802±13085  تربة برمودا

في النبات والتربة المرافقة  210-والرصاص 210-والبولونيوم 226-. متوسط تركيز الراديوم5جدول ال
  )1-(بكرل كغالحصاد الثاني  عند

 Ra-226 Po-210 Pb-210 نوع النبات
 1.6±22 3.6±1.019±18رغل ملحي باتن
 0.9±13 1.9±0.817±20رغل أمريكي باتن
 0.3±18 1.2±0.821±19رغل سوري باتن

 0.4±22 1.7±6.631±67فصهال باتن
 1.5±52 2.1±6.745±70  برمودا باتن

    
 Ra-226Po-210 Pb-210التربة المرافقة

 27±1220 53±10001107±10000رغل ملحي ربةت
 44±1844 48±1500798±14775مريكيأرغل  ربةت
 30±1380 98±18001431±16390رغل سوري ربةت

 25±1191 101±9501526±17500 فصه ربةت
 26±1214 43±700773±14600برمودا ربةت

  
في النبات والتربة المرافقة  210-والرصاص 210-والبولونيوم 226-. متوسط تركيز الراديوم6جدول ال

 )1-(بكرل كغالحصاد الثالث  عند
 Ra-226 Po-210 Pb-210 نوع النبات

 0.9±29 0.7±2.923±23نبات رغل ملحي
 0.9±32 0.9±2.231±61رغل أمريكي باتن
 5.2±41 1.2±9.350±68رغل سوري باتن

 4.1±244 1.9±13.2171±709فصهال باتن
 1.5±114 0.9±5.0114±220  برمودا باتن

    
 Ra-226Po-210 Pb-210التربة المرافقة

 73±5483 40±9303456±16800رغل ملحي ربةت
 77±4991 44±8003945±15320مريكيأرغل  ربةت
 78±4615 47±8503649±17550رغل سوري ربةت

 86±5306 57±3464 700±16140 فصه ربةت
  108±5026 37±7003641±15200برمودا ربةت
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منطقة  من جمعتحقلية  عينات في 210والبولونيوم 210والرصاص 226الراديوم نشاط. 7 جدولال
  قريبة من الحقول غير ملوثة

 210 رصاصال 210 بولونيومال 226 راديومال الجمع تاريخ رقم العينة التربة التعريف الحقلي

 3±12 1±9 4+53  1/2/2004  14554  من تربة ملوثة  رغل سوري

 4±19 3±16 9+70  27/8/2004  16516  من تربة ملوثة  رغل ملحي

 1±7 1±8  2±9 1/2/2004  14555  غير ملوثة  رغل سوري

 1±11 1±10 2±11 27/8/2004  16517  غير ملوثة  رغل ملحي

 5±30 4±25 5±33 1/2/2004  14559  غير ملوثة  عينة تربة شاهد

 
 
 

 النباتات المستنبتة في تربة ملوثة و ). مقارنة بين تركيز النظائر المشعة المدروسة في جذور8جدول (
  النباتات التي تم الحصول عليها من مناطق رعوية ذات تربة غير ملوثة. جذور

  
  226تركيز الراديوم

  جاف  1-بكرل كغ
  210تركيز الرصاص

  جاف  1-بكرل كغ
  210تركيز البولونيوم

  جاف  1-بكرل كغ
  تربة ملوثة  تربة غير ملوثة  تربة ملوثة  تربة غير ملوثة  تربة ملوثة  تربة غير ملوثة  

 16±118 5±31 20±118 6±32 40±387 18±260 رغل ملحي ذورج

 12±59 4±21 10±77 5±12 25±243 12±140 رغل أمريكيذور ج

 11±98  غير مقاس 20±155  مقاس غير 68±525  غير مقاس رغل سوريذور ج

 9±87  غير مقاس 12±105  غير مقاس 120±1750  غير مقاس فصهنبات  ذورج

 15±128 8±46 26±199 7±94 33±456  9±150 برمودانبات  ذورج
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  في األنواع النباتية المدروسة للمكررات األربعة والمتوسط الكلي لكل منها.المدروسة للنظائر  االنتقال. متوسطات معامالت 9جدول ال

األنواع النباتية 
 المدروسة

226-معامل انتقال الراديوم  
متوسط معامل 

 226الراديوم انتقال

210-معامل انتقال الرصاص متوسط معامل  
انتقال 
 210الرصاص

210- معامل انتقال البولونيوم متوسط معامل  
انتقال 
 210البولونيوم

الحصاد 
)1(  

الحصاد 
)2(  

الحصاد 
)3(  

 الحصاد 
)1(  

الحصاد 
)2(  

الحصاد 
)3(  

الحصاد 
)1(  

 الحصاد 
)2(  

الحصاد 
)3(  

 0.00670.0086 0.00190.0171 0.01830.00530.0116 0.0113 0.00170.00180.00140.0016 رغل ملحي باتن

 0.00800.0108 0.00310.0212 0.00710.00640.0064 0.0059 0.00110.00120.00400.0021 رغل أمريكي باتن

 0.01380.0119 0.00750.0144 0.01320.00880.0083 0.0029 0.00250.00110.00380.0025 رغل سوري باتن

 0.04930.0249 0.00510.0202 0.01850.04600.0283 0.0203 0.00230.00380.04390.0167 فصهالبات ن

 0.03130.0321 0.00650.0585 0.04280.02270.0307 0.0267 0.00530.00480.01440.0082  برمودا باتن
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  ع النباتية

  ع النباتية

زراعة األنواعها 

ها زراعة األنواع
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التي تمت فيه 

التي تمت فيه 

حواضاأل .1 ل

حواضاأل .2 ل

الشكل

الشكل
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