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يقوم قسم النظائر املشعة بإنتاج املواد الصيدالنية املشعة ومجموعات الوسم واجلزيئات املوسومة .ويتألف
القسم من أربع دوائر هي :دائرة النظائر ،دائرة السيكلوترون ،دائرة االصطناع العضوي ،دائرة ضمان جودة
الصيدالنيات املشعة .ويقوم بإنتاج نظائر مصدرات البوزيترون واملركبات املوسومة بها وضبط جودتها باستعمال
السيكلوترون وتزويد مشايف الطب النووي بها داخل وخارج القطر .ويقوم بإجراء البحوث لتطوير أنظمة أهداف
ومركبات جديدة لنظائر مصدرات البوزيترون ،وإنتاج النظائر املشعة التشخيصية مصدرات غاما ومركباتها،
وإنتاج النظائر املشعة العالجية بالسيكلوترون ومركباتها ،وإنتاج اإليتريوم  90Yعن طريق املولد ،90Sr/90Y
وتصميم وتنفيذ أنظمة جديدة أوتوماتيكية لتصنيع املركبات املوسومة بنظائر  PETوبالنظائر الغماوية
 ،SPECTوتطوير جيل جديد من الصيدالنيات املشعة لكشف وعالج مختلف األمراض ،و تطوير واصطناع
مركبات كيميائية جديدة للتطبيقات الصيدالنية املشعة.

A E C S

هيئة الطاقة الذر ّية

دائرة السيكلترون

هذا العمل إلى تخمني تدفق النترونات الثانوية باستخدام
رقائق تنشيط الذهب يف حجرات أهداف إنتاج النظائر
املشعة املختلفة يف السيكلوترون السوري .ويهدف أيضاً إلى
تقييم أداء املتاهة يف تخفيض التدفق النتروني.

توزع تدفق النترونات يف حجرات إنتاج النظائر املشعة واملتاهة
يف مبنى السيكلوترون السوري
استُعملت رقائق تنشيط الذهب يف هذا العمل لقياس
تدفقات النترونات احلرارية والنترونات فوق احلرارية
18
والنترونات السريعة يف وحدات إنتاج )F, 123I, (201Tl, 67Ga
يف السيكلوترون السوريُ .حدِّد توزع تدفق النترونات حول
تبي أن املتاهة حت ِّول النترونات السريعة إلى
األهدافَّ .
حرارية وتُخ ِّفض التدفق بحوالي أربع مراتب .ميكن اعتماد
النتائج من قبل املراكز الطبية لتحديد البقع املشعة احلارة
وتطوير الوقاية اإلشعاعية.

الطريقة
تتفاعل النترونات مع نوى الذهب .يولد هذا التفاعل
نواجت تنشيط مشعة .يسرد اجلدول  1خواص تفاعالت
تنشيط الذهب بنترونات بطاقات مختلفة .يقاس النشاط
اإلشعاعي لناجت التنشيط مبطيافية غاما .ثم يُحسب
تدفق النترونات باستعمال قيمة النشاط املقيسة .تتميز
النترونات الناجتة من السيكلوترون بطيف واسع من
الطاقات .تُستخدم تقنية نسبة الكادميوم لفصل النترونات
احلرارية ( .)IAEA, 1970تقاس تدفقات النترونات احلرارية
( )ϕthوفوق احلرارية ()ϕeيف موضع معطى باستعمال التفاعل

مقدمة
تتولد النترونات الثانوية عند تشغيل السيكلوترون من
التفاعالت مثل.18O(p,n) 18F, 68Zn(p,2n) 67Ga, 03Tl(p,3n)201Pb :
ميكن أن تؤثر النترونات الثانوية واملواد َّ
املنشطة يف التعرض
اإلشعاعي للعاملني ( .)Silva et.al, 2014ازداد عوز البيانات
حول تدفق النترونات بسبب تصاميم سيكلوترون جديدة
( .)Jye-Bin et. al., 2013باإلضافة إلى أن انتشار تكنولوجيا
السيكلوترون يف مجاالت تطبيقات مختلفة يحتاج إلى
قياسات نترونية يف جوارها (Stichelbaut et.al, 2014; Vlk et.al,
 .)2018استُخدم العديد من التقنيات التجريبية واحلاسوبية
لتوصيف تدفق النترونات حول السيكلوترون (Ming-Jay et.al,
 .)2011; Alloni D, Prata M, 2017استُعملت تقنيات التنشيط
النتروني لقياس تدفق النترونات ،حيث استُخدم الذهب
واإلنديوم ورقائق تنشيط أخرى (.)Toshioh et.al, 2012
عوجلت أطياف النترونات باستخدام نظام مونتي كارلو يف
املجال الطاقي من  eV 0.001إلى حوالي Vlk et.al,( MeV 20
 .)2018تتميز األطياف بقمتني :قمة فوق  MeV 0.1ناجتة عن
النترونات املتبخرة وأخرى يف املجال احلراري ناجتة عن
أفعال االرتداد يف احلجرة ( .)Benavente, et.al, 2015يهدف

Au(n,γ) Au
198

197

(Khattab et. al, 2008; Haddad, 2009; Haddad

 .)et. al, 2011, Haddad et. al, 2019تُشعع رقائق ذهب مكشوفة
ومغطاة بالكادميوم معاً يف املوضع .ميتص الكادميوم يف
رقائق الذهب املغطاة بالكادميوم كل النترونات احلرارية
تقريباً ،لكنه يتيح ملعظم النترونات فوق احلرارية العبور.
لذا ،ت ِّ
ُنشط النترونات فوق احلرارية والسريعة رقائق
الذهب املغطاة بالكادميوم .لكن املقطع العرضي للتفاعل
 197Au(n,γ)198Auللنترونات السريعة أقل بست مراتب منه
للنترونات فوق احلرارية (اجلدول  .)1لذا ،فإن نشاطية
الذهب  198Auالناجتة عن النترونات السريعة تهمل .ثم ،تنشأ
نشاطية الذهب يف رقائق الذهب املكشوفة عن النترونات
احلرارية وفوق احلرارية ،يف حني تنشأ نشاطية رقائق
الذهب املغطاة بالكادميوم عن النترونات فوق احلرارية.
ُتسب نسبة الكادميوم من البيانات التجريبية باستعمال
العالقة (:)IAEA, 1970
α198Au tot

()1

α198Au Cd

= RCd

اجلدول  .1خواص تفاعالت تنشيط الذهب بالنترونات.
التفاعل

ناجت التنشيط

مرجع

keV, E

d, T1/2

نكليد

wwwndc.jaea.go.jp

411.8

2.69

Au

Kalamara et al, 2018

355.7

6.16

Au

α, barns

نوع

98.8
198

1560

حراري
)(n,γ

0.08
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196

2

طاقة النترون

فوق حراري (تجاوبي)
سريع

)(n,2n

Fast > 8 Mev

قسم النظائر املشعة

حيث  α198Au totو  α198Au Cdالنشاطية املقيسة يف واحدة الكتلة
لرقائق الذهب املكشوفة واملغطاة على الترتيب.
لتبسيط عالقة تدفق النترون ُع ِّرف املعامل :
Fcd = (Rcd -1)/Rcd

()2

يُحسب تدفق النترونات احلرارية بـ:
A198Au tot exp(λ198Autd)Fcd

()3

])σthGthN[1-exp(-λ198Autir

التجربة
0.1

= ϕth

حيث -λ198Au :ثابتة التفكك اإلشعاعي للذهب 198Au؛
 -tdمدة تفكك الرقاقة؛  -tirمدة التشعيع؛  -Nعدد نكليدات
الذهب  197Auاالبتدائي يف الرقاقة املشععة؛  -σthاملقطع
العرضي للتفاعل  197Au(n,γ)198Auللنترونات احلرارية؛ -Gth
معامل احلجب الذاتي للنترونات احلرارية يف للرقاقة.
مدة تفكك الرقاقة ( )tdهي الزمن الفاصل بني نهاية
التشعيع وبدء جتميع الطيف .يحسب تدفق النترونات فوق
احلرارية من العالقة:
)A198Au cd exp(λ198Autd

()4

])IGeN[1-exp(-λ198Autir

= ϕth
Au(n,γ)198Au

حيث -I :تكامل التجاوب للتفاعل
للنترونات فوق احلرارية؛  -Geاحلجب الذاتي للنترونات فوق
احلرارية يف الرقاقة.

197

إن طاقة نقطة بدء املك ِّون فوق احلراري هي  0.5إلكترون
فولط ( .)IAEA, 1970اعتُمدت قيم معامالت التدريع الذاتي
للنترونات احلرارية وفوق احلرارية من (.)Haddad et. al, 2007
يتمتع التفاعل  197Au (n,2n)196Auبعتبة حوالي  8ميغا
إلكترون فولط؛ لذا ميكن استخدام  196Auاملتحرض لتقدير
تدفق النترونات  ،التي طاقتها تساوي أو أكبر من  8ميغا
إلكترون فولط .لذا ،ميكن حتديد التدفق باستخدام العالقة:
)A196Au exp(λ196Autd

()5

])σ8N[1-exp(-λ196Autir

حيث A196Au :نشاطية  A196Auاملقيسة يف الرقاقة؛ -λ196Au
ثابت التفكك اإلشعاعي للذهب 196Au؛  -tirمدة التشعيع؛ -N
العدد اإلبتدائي لنكليدات الذهب  197Auيف الرقاقة املشععة؛
 -σ8املقطع العرضي للتفاعل .197Au (n,2n)196Au

= ϕf8

استُعملت رقائق ذهب بنقاوة  ،%99.99وبثخانة
مم وقطر  4مم لقياس تدفق النترونات .واستُعملت
كبسوالت كادميوم (بسماكة  1مم وقطر  5مم وارتفاع
 5مم) لتطبيق تقنية نسبة الكادميوم .قيس النشاط
اإلشعاعي لرقائق الذهب املشععة مبطيافية غاما
بكاشف جرمانيوم عالي النقاء .كان زمن جتميع الطيف
جلميع الرقائق أقل بكثير من عمر نصف النكليدات
املشعة املقيسة .لذا ،كان تصحيح التفكك أثناء جتميع
الطيف مهم ً
ال .يُع ُّد ارتياب مساحة القمة املكون
حدِّ د ϕth
األساسي لالرتياب يف قياس تدفق النتروناتُ .
 ،ϕe ،ϕf8باستعمال املعادالت  5 ،4 ،3على الترتيب .بلغت
حساسية التخمني لـ  ϕthو  ϕeو  ϕf8القيم و  102102و 104n
 cm-2s-1على الترتيب.
جرى تشعيع الهدف بالبروتونات باستعمال السيكلوترون
 IBAيف هيئة الطاقة الذرية السورية .أجريت دفعات اإلنتاج
املختلفة بحزمات تيار بطاقات مختلفة تبعاً لنوع النظير
املشع املنتج .يبني اجلدول  2شروط التشعيع املطبقة إلنتاج
النظائر املشعة الطبية املختلفة .وكان زمن الشعيع مختلفاً
عزلت كل وحدة إنتاج بجدار إسمنتي بسماكة 200
أيضاًُ .
سم .يُبني الشكل  1مواضع التشعيع يف حجرات أهداف
) .18F, 123I, (201Tl, 67Gaأجريت قياسات النترونات يف أحد
عشر موضعاً حول الهدف وعلى طول املتاهةُ .ش ِّعع زوج
من رقائق الذهب املكشوفة واملغطاة بالكادميوم يف كل
موضع.

اجلدول  .2شروط التشعيع يف حجرات أهداف اإلنتاج األربعة
الهدف
الناجت
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29

50
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98
97
98

18
123
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98

)Tl(p,3n

203

صلب

)Zn(p,2n

68

سائل
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)O(p,n

18

)Xe(p,2n

124
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التبريد

اإلغناء% ،

الطور

التفاعل

التقرير السنوي

حزمة البروتونات

(201Tl, 67Ga), 18F, 123I

هيئة الطاقة الذر ّية

اجلدول  .5قيم نسبة الكادميوم املقيسة ( ،(RCdتدفق النترونات
احلرارية ( ،)ϕthتدفق النترونات فوق احلرارية ( ،)ϕeتدفق النترونات
السريعة ( ،)ϕf8يف مواضع التشعيع يف حجرات إنتاج اليود.123-

الشكل  .1عرض تخطيطي ملواضع التشعيع يف وحدات اإلنتاج حول
السيكلوترون.

ϕf8, n cm-2s-1

ϕe, n cm-2s-1

ϕth, n cm-2s-1

RCd

P

3.80E+07

2.7E+06

1.4E+06

1.15

1

2.38E+07

2.5E+06

4.0E+06

1.46

2

2.87E+07

2.2E+06

2.7E+06

1.36

3

ND

6.8E+05

3.1E+06

2.34

4

4.6E+05

2.7E+06

2.70

5

4.3E+05

2.5E+06

2.74

6

1.1E+05

8.5E+05

3.34

7

4.0E+04

3.9E+05

3.85

8

9.3E+03

1.2E+05

4.86

9

1.9E+03

2.9E+04

5.34

10

1.3E+02

2.8E+03

7.40

11

النتائج
تعرض اجلداول  3و  4و  5قيم تدفقات  ϕe ،ϕthو
املقيسة يف مواضع التشعيع يف حجرات الهدف واملتاهة لكل
من  (201Tl, 67Ga), 18F, 123Iعلى الترتيب.

ϕf8

اجلدول  .3قيم نسبة الكادميوم املقيسة ( ،(RCdتدفق النترونات
احلرارية ( ،)ϕthتدفق النترونات فوق احلرارية ( ،)ϕeتدفق النترونات
السريعة ( ،)ϕf8يف مواضع التشعيع يف حجرات إنتاج .201Tl, 67Ga
ϕf8, n cm-2s-1

ϕe, n cm-2s-1

ϕth, n cm-2s-1

RCd

P

6.6E+07

3.8E+07

1.0E+08

1.78

1

ND

9.1E+06

3.5E+07

2.13

3

1.9E+07

7.9E+07

1.7E+07

2.2E+07

3.3E+06

2.9E+07

4.8E+06

1.7E+07

2.3E+06

8.5E+06

1.3E+06

7.3E+06

1.2E+06
1.3E+05
3.3E+04

1.2E+06
3.5E+05

ND

2.40
2.93
2.76
3.19
2.93
2.79
3.68
4.04

2
4
5
6
7
8
9

10
11

 -لم يُكشف

اجلدول  .4قيم نسبة الكادميوم املقيسة ( ،(RCdتدفق النترونات
احلرارية ( ،)ϕthتدفق النترونات فوق احلرارية ( ،)ϕeتدفق النترونات
السريعة ( ،)ϕf8يف مواضع التشعيع يف حجرات إنتاج الفلور .18
ϕf8, n cm-2s-1

ϕe, n cm-2s-1

ϕth, n cm-2s-1

RCd

P

1.7E+07

1.5E+06

1.8E+06

1.60

1

7.8E+04

6.9E+05

3.58

3

ND

1.7E+06

2.8E+05

6.3E+05

7.8E+04

5.5E+05

7.0E+04

4.6E+04

4.6E+03

1.9E+04

1.6E+03

1.6E+04

1.2E+03


 -لم يُكشف
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ND

2.81
3.35
3.32
3.93
4.51
5.01

2
4
5
6
7
8
9

10

 -لم يُكشف

بي حتليل اجلداول  3و  4و  5ما يلي:
يُ ِّ
> يبلغ  RCdقيمته الدنيا يف املوضع  P1يف كل حجرات
األهداف ،ثم يزداد تبعاً للتبطيء الناجت عن مادة التدريع
كلما ابتعد موضع التشعيع عن الهدف.
> يزداد  RCdبحدة عند دخول املتاهة .ويبلغ قيمته العظمى
يف املوضع  P10أو  .P11هذا يعني أن النترونات املتولدة
يف األهداف نترونات سريعة ،ثم تخسر طاقاتها تدريجياً
بالتبعثر املتعدد لتصبح نترونات فوق حرارية ثم أخيراً
نترونات حرارية .لذا ،فإن املتاهة ِّ
بطأت النترونات
السريعة األصلية.
> يصل  ،ϕthلقيمته العظمى قرب الهدف يف كل حجرات
األهداف ،ثم ينخفض بابتعاد موضع التشعيع عن الهدف،
ثم ينخفض بحدة بدخول املتاهة ويبلغ قيمته الدنيا يف
املوضعني  P10أو .P11
> تتغير قيمة  ϕeمع املوضع بصورة مشابهة لـ .ϕth
> ميتاز جوار الهدف بالقيم العظمى لتدفق النترونات؛ لذا،
تخ ِّفض املتاهة تدفق النترونات يف كل الوحدات مبقدار
ثالث أو أربع مراتب.
> إن املقدار  ϕfeقابل للقياس فقط يف املواضع ،P2 ،P1
P3؛ أي ،يف جوار الهدف يف كل الوحدات ،ألن هذه
النترونات تتولد يف الهدف ،ثم تخسر طاقاتها بالتبعثر
على املنظومة.
> إن قيم

ϕe ،ϕth

و

ϕf8

يف حجرة هدف

Tl

201

و

Ga

67

أعلى

قسم النظائر املشعة

مبرتبتني من القيم املقابلة يف وحدات  18Fو  .123Iهذا بسبب
تيار البروتونات الوارد العالي ونوع التفاعل (اجلدول .)2
إذ يو ِّلد تفاعل إنتاج  201Tlو  67Gaثالثة نترونات ونترونني
على الترتيب .يف حني يو ِّلد تفاعل إنتاج  18Fو  123Iنتروناً
ونترونني على الترتيب.

إلرجاع
الباردة.

[[186ReO4-

عند عمليات الوسم اإلشعاعي للطواقم

تتلخص اخلواص الفيزيائية للـ  186 Reبالتالي:
الوفرة الطبيعية،Eγ =137 KeV ،E MAXβ = 1.07MeV ،%9.2 :
.T1/2=90.64 h

االستنتاج
قيست تدفقات النترونات احلرارية وفوق احلرارية
والسريعة يف حجرات أهداف إنتاج ال  18Fو  123Iو  201Tlو
 67Gaباستعمال كواشف تنشيط الذهبُ .حدِّ د توزع تدفق
النترونات حول األهداف .يبني التوزع أن حجرات تشعيع
إنتاج  201Tlو  67Gaمتتاز بتدفق النترونات األعلى .ويبني
أيضاً أن للمتاهة تأثيرين؛ إذ تبطئ النترونات املتولدة
السريعة وتُخ ِّفض التدفق احلراري مبقدار أربع مراتب.
ميكن اعتماد التقنية املطبقة يف مراكز إنتاج النظائر
املشعة الطبية لتحديد البقع املشعة احلارة وتطوير الوقاية
اإلشعاعية .إضافة إلى أنه ميكن اعتماد النتائج للتحقق
من حسابات النترون ويف دراسة جدوى استثمار النترونات
الثانوية.
إنتاج الـ  186Reوالصيدالنيات املشعة
املوسومة به وضبط جودتها
مقدمة
يعد التكنسيوم  99mمن أكثر الصيدالنيات املشعة
ّ
شيوعاً يف الطب النووي التشخيصي حيث يستعمل فيه
لوحده أو للوسم اإلشعاعي ملختلف الطواقم الباردة .ومن
ناحية اخلواص الكيميائية ،هناك تشابه بني الرينيوم
والتكنسيوم فهما من عناصر املجموعة السابعة من سلسلة
املعادن االنتقالية ويتقاربان بنصف القطر الشاردي.
يستعمل نظير الرينيوم 186-بشكل أساسي يف املعاجلة
الداخلية املستهدفة.

>

W(p, n)186Re

>

W(d, 2n)186Re

>

Os (p ,α) 186Re

186

186

189

الرينيوم186-

يف هذا التقرير سوف نتطرق إلى إنتاج
عن طريق هدف التنغستني 186-املخصب باستعمال التفاعل
النووي  186W(p, n)186Reوعن ضبط اجلودة والتوزع احليوي
عن صيدالنياته املشعة بهدف زيادة املعرفة الستعماله يف
املعاجلة املستهدفة لالمراض السرطانية.
النتائج واملناقشة
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يُحل هدف التنغستني املشعع بواسطة مزيج من املاء
األكسجيني  %30وماءات الصوديوم  1مول باستخدام نظام
خاص يفلتر بعدها احمللول الناجت ثم يبخر حتى اجلفاف.
يحتوي ناجت التجفيف على  .186W, natCu, 186Re, 65Znيتم إعادة
ناجت التجفيف بواسطة حمض اآلزوت  .0.1Mميرر احمللول
الناجت على خرطوشة  TEVAاملنشطة مسبقاً .يحتجز كامل
 186Reيف خرطوشة  TEVAأما بقية اآلثار املعدنية متر دون
امتزاز .تغسل اخلرطوشة بواسطة حمض اآلزوت 1M
للتخلص من جميع أثار املعادن .يستخلص  186ReO4-من
خرطوشة  TEVAبواسطة حمض اآلزوت  .8Mنبخر احمللول
احلمضي الناجت حتى اجلفاف ثم نضيف محلول كلورايد
الصوديوم  %0.9مع نقطتني من املاء االوكسجيني %30
ليكون املنتج النهائي على شكل بيرينات كما هو موضح
بالشكل .2

2020-2019

ينتج نظير الرينيوم 186-بواسطة املسرع (السيكلوترون)
ويكون املنتج ذا نشاط نوعي إشعاعي عال ٍ ومالئم لعمليات
الوسم ملختلف الصيدالنيات املشعة العالجية .تتشابه
معقدات الرينيوم والتكنسيوم يف البنية الكيميائية والثبات
ويظهر ذلك يف السلوك البيولوجي .ولكن إرجاع [[186ReO4-
أكثر صعوبة من إرجاع [ [99mTcO4-وعليه يلزم شروط قوية

وهو مصدر ألشعة غاما وأشعة بيتا ،وسعة طاقة جسيم
بيتا يجعله مفيداً من أجل معاجلة معظم السرطانات ذات
احلجم من بضعة ميلمترات إلى بضعة سنتمترات .ميكن
إنتاج الرينيوم 186-بواسطة هدف من التنغستني املخصب186-
بطريقتني:

هيئة الطاقة الذر ّية

الشكل  .2املخطط الصندوقي إلنتاج البيرينات .186Re

ضبط جودة املنتج النهائي :186ReO4-

الشكل  .4طيف مطيافية غاما للمنتج النهائي البيرنات .186Re

النقاوة الكيميائية:

النقاوة اإلشعاعية

حتديد آثار املعادن (.)Cu , natW , Zn
ملعرفة كفاءة طريقة الفصل والتنقية مت إنتاج نظائر
الرينيوم باستخدام هدف تنغستني طبيعي .عندما ننتظر
ملدة  24ساعة وجد بشكل واضح تنغسني  181يف احمللول
الذي انحدر من تفكك ).181Re(T1/2 =20h
يظهر الشكل  3مطيافية غاما حمللول املنتج الذي يحتوي
على النظائر املشعة للرينيوم والتنغسني 181و  65Znاملضاف.
مرر هذا احمللول من خالل خرطوشة  TEVAواملنشطة
مسبقاً ومت غسل اخلرطوشة بحمض اآلزوت  1Mإلزالة
جميع التنغستني  181و .65Zn
يظهر الشكل  4أن أكثر من
منفص ً
ال.

%99

من

W

181

و

Zn

65

بعد حوالي ساعة واحدة تقريباً من عمليات الفصل
والتنقية الكيميائية ،مت أخذ عينة من املنتج النهائي ألجل
حتليلها على مطيافية غاما ،حيث مت جتميع الطيف خالل
 1500ثانية ،تبني النتائج أن أكثر من  %99من النشاط
اإلشعاعي الكلي يف املنتج النهائي يعود إلى  .186Reتنحصر
النقاوة اإلشعاعية للنظائر األخرى يف أقل من  .%1يبني
الشكل  5طيف غاما للمنتج .Na186ReO4

أصبح

الشكل  .5طيف غاما للمنتج .Na186ReO4

النقاوة الكيميائية اإلشعاعية للبرينات :186Re
Re

186

الشكل  .3طيف مطيافية غاما للمحلول البدائي.

مت حتديد شوارد النحاس بواسطة نظام النزع املصعدي
الفولتمتري ( )Metrohmتركيز النحاس املوجود أقل من
.0.2±0.01μg/ml
42

حتدد النقاوة الكيميائية اإلشعاعية ملنتج البيرينات
باستخدام شرائح الكروماتوغرافيا الورقية ( )3MMومحلول
كلور الصوديوم  %0.9كطور حامل ،يتم يف هذه الطريقة
رحالن شوارد البيرينات مع أن قيمة  .Rf=0.65يوافق أكثر
من  %99للنشاط اإلشعاعي قيمة  Rf=0.65ويبقى أقل من %1
يف نقطة البداية ،ويبني الشكل  6النتائج املطابقة.

قسم النظائر املشعة

وهيدروكسي ميتليدين ثنائي حمض الفوسفور (.)HEDP
ReO4-

كما مت جتهيزها وتوفيرها جتارياً بواسطة هيئة الطاقة
الذرية السورية .يتم يف بداية الوسم اإلشعاعي لطواقم
( )MDPو ( )HEDPبتسخني العبوة الزجاجية لدرجة حرارة
الغرفة ،ثم نضيف لها  1مل كحد أعلى من Na186ReO4(2mCi,
) PH=7املوجود يف احمللول امللحي ،نتركه ملدة  15دقيقة يف
حرارة الغرفة.

186

ضبط جودة املركبات املوسومة:
الشكل  .6كروموتوغرافيا الورقة الرقيقة للنقاوة الكيميائية اإلشعاعية
ملنتج البرينات .186Re

التوزع احليوي للبرينات :186Re
درست مقارنة للتوزع احليوي بني  99mTcO4-املنتج من املولد
و  186ReO4-املنتج بواسطة الطريقة املنفذة واكتشف اختالف
يف التوزع احليوي حيث تظهر النتائج يف الشكلني  7و 8
االختالف يف التوزع احليوي بني املنتجني.

حتدد النقاوة الكيميائية اإلشعاعية بواسطة
الكروموتوغرافيا الورقية ( )ITLCمن أجل  186Re-MDPو
 186Re-HEDPباستخدام محلول كلور الصوديوم  %0.9كطور
حامل ،ترحل مركبات  186Reو  186ReO4-إلى األمام بينما تبقى
 186Reاملرجعة يف نقطة البدء ويوضح الشكالن  9و  10نتائج
الكروماتوغرافيا اإلشعاعية.
Re-MDP

186

الشكل  .9الكروموتوغرافيا اإلشعاعية ملركب .186Re-MDP
الشكل  .7النسبة املئوية للتوزع احليوي لبرينات بعد  60ثانية بعد
احلقن.

التوزع احليوي للمركبات املوسومة ()186Re-MDP, 186Re-HEDP

186

مت إنتاج الطواقم ميتيل ثنائي الفوسفونات

دراسة التوزع احليوي على اجلرذان:

()MDP

يحدد التوزع احليوي كل التجارب املنجزة على اجلرذان
43
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وسم  MDPو  HEDPمع Re

الشكل  .10الكروموتوغرافيا اإلشعاعية ملركب .186Re-HEDP

2020-2019

الشكل  .8النسبة املئوية للتوزع احليوي لبرينات بعد  60ثانية بعد
احلقن.

Re-HEDP

186

هيئة الطاقة الذر ّية

واملطابقة لتعليمات دليل املنظمة األوربية ،أجريت دراسة
التوزع احليوي على اجلرذان (ذكر 220-160 ،غ) العقيمة من
نوع ( .(Wistar Hanمت حقن مجموعتني من  6جرذان بـ 0.3
مل من احمللول امللحي واملمزوج مع ()186Re-MDP, 186Re-HEDP
تقريباً  ،100μCiمت احلقن عن طريق وريد ذيل اجلرذان وبعد
الزمن احملدد يتم تخدير اجلرذان وقتلها عن طريق خلع
العنق (املعتمدة من اللجنة احمللية للحيوان) األزمنة 20 ،4 ،1
ساعة ،يوزن كل جرذ محقون ومقتول ويسحب الدم من القلب
بواسطة محقن طبي ،حتسب الفعالية اإلشعاعية املمتصة يف
مختلف األعضاء كنسبة مئوية (عظم الفخذ ،الكبد ،الكليتنت،
والدم) ويحدد بواسطة مقياس غاما .ويظهر الشكالن  11و
 12التوزع احليوي للطوقم املوسومة.

وتيار  150μAباستعمال السيكلوترون ،بعد انتهاء عمليات
التشعيع مت االنتقال لعمليات الفصل الكيميائي باستعمال
نظام نصف آلي حلل الهدف والفصل الكيميائي باالعتماد
على الكروماتوغرافيا باستعمال ريزين التبادل األيوني من
النوع ( Chelex100(100-200mesh, in Na+formلفصل اإليتريوم
عن السترونسيوم واملعادن األخرى الناجتة من مادة حامل
الهدف ،مت التأكد من كفاءة عملية الفصل بجهاز مطيافية
غاما لعدم وجود  85Srبعد االنتهاء من عمليات الفصل مباشرة
الذي يوجد بعد عدة ساعات من عمليات الفصل حيث
يتشكل من تفكك  85Yالناجت عن التفاعل النووي )p,2n(85Y
 86Srوعند التأكد من النقاوة الكيميائية والنقاوة الكيميائية
اإلشعاعية ،وسم املركب  DOTATATEباإليتريوم املشع املنتج
بالطريقة املقترحة ومت التأكد من عملية الوسم باستعمال
تقنية الكروموتوغرافيا الورقية  .ITLCأجريت دراسات

التوزع احليوي للمنتج  YCl3واملركب املوسوم Y-DOTATATE
على اجلرذان وكانت قريبة من الدراسات العاملية التي مت
إجراؤها على هذين املركبني.
مقدمة

الشكل  .11النسبة املئوية للتوزع احليوي لكل غرام .%ID/g

الشكل  .12النسبة املئوية للتوزع احليوي لكل غرام .%ID/g

ُعرفت استعماالت العالج بالنظائر املشعة يف أواسط
القرن العشرين بعد اكتشاف طرق إنتاج النظائر املشعة
الصنعية .إن هدف املعاجلة بالنظائر املشعة هو الوصول إلى
عالج مناسب من خالل إيصال سمية اجلرعة اإلشعاعية إلى
منطقة الورم الهدف ومنع أو اإلقالل بشكل كبير من تعرض
النسيج الطبيعي لسمية هذه اإلشعاعات.
مت اقتصار استعمال العالج بالنظائر املشعة داخلياً
على عدد قليل من األمراض حيث كان النظير املشع يتجمع
بشكل تلقائي يف النسيج املريض كنتيجة لتوزعه الطبيعي
يف اجلسم ،وعلى سبيل املثال استعمال اليود 131-يف عالج
فرط نشاط الغدة الدرقية وأورام الغدة الدرقية املتمايزة
واستعمال السترونسيوم 89-يف تسكني آالم األورام العظمية.

إنتاج نظيري  88Yو  87Yواستعمالهما يف أمثلة شروط وسم
الصيدالنيات املستعملة يف املعاجلة اإلشعاعية املوجهة

كما مت البحث عن نظائر أخرى للمعاجلة اإلشعاعية
املستهدفة و ُوجد أن النظير املشع لإليتريوم 90-يصدر أشعة
 ßبطاقة عالية مناسبة وهو مناسب الستعماله يف وسم
املركبات احلاملة له [.]5 ،2

اختبرت طريقة إلنتاج نظائر اإليتريوم املشعة باستعمال
هدف من كلوريد السترونسيوم الطبيعي احململ على هدف
صلب من النحاس النقي .مت جتهيز مادة الهدف بتجفيفها
وتثبيتها على أخدود يف الهدف النحاسي الصلب .شعع
الهدف الصلب بواسطة حزمة من البروتونات 25MeV

إضافة إلى استعمال مزيج السترونسيوم الطبيعي
ونظائر اإليتريوم املشعة املنتجة والقصيرة عمر النصف نوعاً
ما ضمن جهاز الفصل الكهركيميائي ألمثلة شروط فصل
اإليتريوم 90-عن السترونسيوم .90-حيث مت احلصول مؤخراً
على جهاز حديث للفصل الكهركيميائي إليتريوم 90-عن

ملخص
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قسم النظائر املشعة

السترونسيوم 90-ذي عمر النصف  28.6سنة [.]6

الهدف من البحث:

مت استعمال هدف من السترونسيوم الطبيعي الذي
يحوي النظائر الثابتة التالية:

يهدف هذا العمل إلى إنتاج نظائر اإليتريوم ووسم
الصيدالنيات العالجية بنظير اإليتريوم وضبط اجلودة
والتوزع احليوي متهيداً الستعمال هذه الشروط يف
حتضير الصيدالنيات املشعة العالجية املوسومة
باإليتريوم.90-

> السترونسيوم 84-بنسبة

%0.56

> السترونسيوم 86-بنسبة

%9.86

> السترونسيوم 87-بنسبة

%7.0

> السترونسيوم 88-بنسبة

%82.58

النتائج واملناقشة:
25

ومت استعمال طاقة تشعيع من البروتونات
إلكترون فولط وتيار حوالي  150ميكرو أمبير [.]6،1

مليون

وكانت التفاعالت النووية األهم على هذا الهدف آخذين
بعني االعتبار املقاطع الفعالة لها عند الطاقة :25
Sr(p,2n)87Y, 86Sr(p,2n)85Y, 87Sr(p,2n)86Y, 88Sr(p,n)88Y

88

استخدم العديد من معقدات اإليتريوم اخلاصة مبعاجلة
وتصوير أعضاء اجلسم ،حيث اختص كل منها بدراسة أو
تصوير مكان معني من اجلسم تبعاً ملستقبالت اخللية وتبعاً
لعملها ومكان وجود الورم.
يستخدم  DOTA-TOCاملوسوم  90Yلعالج أورام مختلفة
مرتبطة مبستقبالت السوماتوستاتني .ويطبق على أورام
الغدد الصم العصبية وهي مجموعة من األورام التي تنشأ
من قمة عصبية ولها قدرة على التأثير على مستقبالت
السوماتوستاتني ومعظم األورام مستمدة من خاليا الغدد
الصم العصبية املبعثرة واملواقع األساسية لها (اجلهاز
العصبي ،الرئة) وميكن أن تنشأ من (منطقة الرأس ،العنق،
البروستات) [.]7،2
خصائص :87Y
Eγ = 484.72 KeV 92.2% abundance
Eγ = 388 KeV, 82% abundance
T1/2 = 80.3 h

خصائص :88Y
Eγ = 898.02 Ke, 94% abundance

وميكن إنتاج اإليتريوم  87+88Yبواسطة هدف كلوريد
السترونسيوم طبيعي  88Sr(p , n) 87Yو .]4،1[ 88Sr(p,2n) 88Y
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T1/2 = 106.6 D

جففت مادة  SrCl2 5H2Oبتسخينها يف فرن درجة
احلرارة  º200م حتى ثبات الوزن .ثبت حوالي  0.5غ من
املادة اجلافة على حامل نحاسي بطريقة الضغط ضمن
أخدود طوله  1سم وعرضه  0.5سم وعمقه 1مم .سخن
الهدف واملادة احململة عليه ضمن األخدود بدرجة حرارة
 º200م وملدة ساعتني ليكون جاهزاً للتشعيع .مت تشعيع
الهدف املثبت على احلامل النحاسي بواسطة حزمة من
البروتونات طاقتها  25MeVعند تيار  150ميكرو أمبير
ملدة ساعتني .مت تبريد الوجه اخللفي للحامل النحاسي
بواسطة املاء املنزوع الشوارد بضغط عال ٍ ( 20بار) ضمن
محطة تشعيع األهداف الصلبة .بعد االنتهاء من التشعيع
مت نقل الهدف النحاسي إلى اخللية احلارة بشكل آلي عن
طريق ضغط الهواء .حل الهدف يف وحدة احلل بحوالي
 15مل من املاء املقطر بدرجة حرارة  º90م .مرر ناجت احلل
على فلتر  0.22ميكرو متر للتخلص من الشوائب .بخر
احمللول املفلتر حتى اجلفاف ومتت إضافة  5مل من حمض
اآلزوت  0.01مول .مرر الناجت على عمود يحتوي عل على
ريزين ( )Chelex - 100 sodium formوامله َّيأ مسبقاً بحمض
اآلزوت  2مول ثم غسله باملاء املقطر ثم بحمض اآلزوت
 0.01مول حيث يتم حجز اإليتريوم ومترير السترونسيوم.
منرر كمية كافية من حمض اآلزوت  0.01مول للتخلص من
السترونسيوم البارد الطبيعي ومن آثار  85Srاملتشكل من
تفكك  85Yالناجت من التفاعل النووي  .86Sr(p,2n)85Yمتت
إزاحة كامل  Yمن العمود باستعمال حمض اآلزوت 1
مول .بخر احمللول الناجت حتى اجلفاف ثم حل الراسب
بإضافة  2مل من حمض كلور املاء  0.04مول مت تعديل
حموضة احمللول للوصول إلى ( )5.5-4.5ليكون محلول
 YCl3جاهزاً لوسم الصيدالنيات لتحضير الصيدالنيات
املشعة املوسومة به.

التقرير السنوي

Eγ = 1836.01.72 KeV, 99.36% abundance

حتضير هدف يحتوي على :SrCl2

هيئة الطاقة الذر ّية

الشكل  .14منحني اإلزاحة لكل من  85Srو
عبر الريزين .Chelex - 100

Y

87

يبني الشكل  15طيف غاما ملنتج اإليتريوم املشع ويظهر
فيه أن كفاءة فصل السترونسيوم عن اإليتريوم بالطريقة
املتبعة جيدة جداً.
الشكل  .13مخطط صندوقي لعمليات إنتاج اإليتريوم املشع واسترداد
السترونسيوم الذي ميكن أن يكون مخصباً غالي الثمن.

ضبط جودة املنتج النهائي :YCl3
النقاوة الكيميائية :حتديد أثار املعادن (.)Cu, Sr
> مت حتديد أيونات النحاس الذي ميكن أن يكون موجوداً
نتيجة مرور املاء الساخن على حامل الهدف بواسطة
نظام لتحليل الفولط أمبيرومتري فكان تركيز النحاس
املوجود أقل من .0.2±0.01μg/ml
> لالستدالل على كفاءة فصل السترونسيوم عن اإليتريوم
املشع استعمل كما ذكر يف املقدمة السترونسيوم الطبيعي
88
الذي يحوي عدة نظائر (Sr 82.6%, 87Sr 7%, 86Sr 9.9%,
85
 )84Sr 0.5%وعند طاقة التشعيع املستعملة يتشكل Y (T1/2
) = 4.9hعن طريق التفاعل النووي  86Sr(p,2n)85Yوالذي
يتفكك بدوره ليعطي  85Srالذي يستعمل وجوده للداللة
على كفاءة الفصل كونه نظيراً مشعاً يصدر غاما بطاقة
 514كيلو إلكترون فولط.
لتحديد كميات احملاليل الالزمة لفصل السترونسيوم
عن اإليتريوم من عمود الفصل الذي يحوي رزين Chelex -
 100أجريت عمليات اإلزاحة من العمود على شكل قطفات
ورسم منحني اإلزاحة ،يبني الشكل  2أنه يلزم  75ميلي ليتر
من حمض اآلزوت  0.01مول الزاحة كامل السترونسيوم
ويلزم  25ميلي ليتر من حمض اآلزوت  1مول إلزاحة كامل
اإليتريوم حيث استعمل يف هذه التجارب مزيج من  85Srو
.87Y
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الشكل  .15طيف مطيافية غاما لناجت فصل اإليتريوم املشع.

ويبني الشكل  16طيف غاما للمحلول الناجت عن فصل
السترونسيوم الذي يحوي .85Sr

الشكل  .16طيف مطيافية غاما حمللول استخالص السترونسيوم.

بعد انتظار لفترة حوالي ستة أشهر أي بعد تفكك النظائر
املشعة قصيرة ومتوسطة عمر النصف يظهر يف ناجت الفصل
النهائي النظير املشع اإليتريوم 88-ذو عمر النصف 106.6
يوم .يبني الشكل  17طيف غاما لناجت الفصل بعد مرور 6
أشهر.

قسم النظائر املشعة

Y-DOTATATE



YCl3

الشكل  .17طيف غاما لناجت الفصل بعد مرور  6أشهر.
وسم  DOTATATEمع Y



حتضير خالت الصوديوم  mM50الستخدامه .buffer
الوســم:

.3
.4
.5

إضافة  μL300من خالت الصوديوم .mM50
إضافة  μL10من (.)DOTATATE
إضافة  μL37من املادة املشعة من .YCl3
ضبط .PH
التسخني على حمام مائي بدرجة حرارة  80م ملدة
 20دقيقة.

ضبط جودة الوسم:
مت حتديد جودة وسم املركب
باخلطوات التالية:

التوزع احليوي YCl3



-160

حتضير حمض اخلل  mM50لضبط .PH

.2

DOTATATE

دراسة التوزع احليوي على الفئران

حتضير محاليل الوسم وهي:

.1

الشكل  .18نسبة الوسم اإلشعاعي باإليتريوم للمركب
كانت .%85



DOTATATE

باإليتريوم

أجريت دراسات التوزع احليوي على الفئران (ذكر،
 220غ) من نوع ( .(Wistar Hanمت حقن مجموعتني من 6
فئران بـ  0.3مل من احمللول امللحي املمزوج مع  YCl3تقريباً
 ،100μCiعن طريق وريد ذيل الفئران وبعد الزمن احملدد يتم
تخدير الفئران وإنهاء حياتها عن طريق خلع العنق (املعتمدة
من اللجنة احمللية للحيوان) بعد األزمنة  24 ،4ساعة ومن ثم
يوزن كل فأر ويسحب الدم من القلب بواسطة محقن طبي.
حتسب الفعالية اإلشعاعية املمتصة يف مختلف األعضاء
مقدرة بـ ( %ID/gعظم الفخذ ،الكبد ،الكليتني ،والدم)
ويحدد بواسطة مقياس غاما .ويظهر الشكل  19التوزع
احليوي .YCl3

> حتضير محلول اجلرف وهو ((methanol 20%/ acetate 80% v/v

> جتهيز صفيحة الكروموتاغرافيا (سيلكا جل).
> حتديد نقطة توضع املادة املشعة على بعد .2cm
> وضع احمللول اجلارف يف أنبوب.
DOTATATE

> وضع الصفيحة ضمن األنبوب احملتوي على محلول
اجلرف ملدة  20دقيقة.

يبني الشكل  18أن نسبة الوسم اإلشعاعي باإليتريوم
للمركب  DOTATATEكانت .%85

تبني نتائج توزع كلورايد اإليتريوم الثالثي املشع أن
توضعه يف العظام قد جتاوز  %14بعد  4ساعات وتناقص
هذا التوضع ألقل من  %10بعد  24ساعة على حني كان
توضعه يف الكبد أقل من  %1.5بعد  24ساعة وهو توزع
يقارب النتائج التي حصل عليها  Vakili et al.املجراة على
اإليتريوم.90-
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> مترير الصفيحة على جهاز الكشف اإلشعاعي
 scannerلتحديد مكان النشاط اإلشعاعي.

gamma

الشكل  .19النسبة املئوية للتوزع احليوي لكل غرام من العضو .%ID/g

التقرير السنوي

> وضع  μL 5من احمللول الذي يحوي املركب
املوسوم باإليتريوم املشع على الصفيحة الكروماتوغرافية.

هيئة الطاقة الذر ّية

التوزع احليوي للمركب املوسوم (:)Y-DOTATATE
-160

اجريت دراسات التوزع احليوي على الفئران (ذكر،
 220غ ) من نوع ( .(Wistar Hanمت حقن مجموعتني من  6فئران
بـ  0.3مل من احمللول امللحي احلاوي على املركب الصيدالني
( )Y-DOTATATEتقريبا  ،100μCiعن طريق وريد ذيل الفئران
وبعد الزمن احملدد يتم تخدير الفئران وإنهاء حياته عن
طريق خلع العنق (املعتمدة من اللجنة احمللية للحيوان) بعد
األزمنة  24و  72ساعة ومن ثم يوزن كل فأر ويسجب الدم
من القلب بواسطة محقن طبي .حتسب الفعالية اإلشعاعية
املمتصة يف مختلف األعضاء مقدرة بـ ( ID/g%عظم الفخذ،
الكبد ،الكليتنت ،والدم) ويحدد بواسطة مقياس غاما .ويظهر

الشكل  20التوزع احليوي للمركب الصيدالني املشع (Y-
.)DOTATATE

> برهنت نتائج التوزع احليوي على إمكانية استخدام املنتج
يف الطب النووي.
التوصيات:
إنتاج نظائر اإليتريوم وربطه مبركبات صيدالنية
الستخدامه يف أغراض عالجية ألورام متعددة مرتبطة
مبستقبالت السوماتوستاتني ومستقبالت أخرى مع انخفاض
توضعه وثباتيته وسرعته يف التصفية البالسمية واإلطراح،
لتلبية حاجة املشايف احمللية والعربية من هذه الطواقم كبديل
عن املستورد اخلارجي.
األعمال اإلنتاجية يف دائرة السيكلوترون لعام
ع ـن ــوان العـمـل
إنتاج صيدالنيات الـ Ga-
Citrate

67

إنتاج صيدالنيات الـ TlCl

201

إنتاج الـ  123Iوالصيدالنيات
الموسومة به
إنتاج صيدالنيات الـ FDG

18

الشكل  .20النسبة املئوية للتوزع احليوي لكل غرام .%ID/g
Y-

2019

املنتج فع ًال
عام 2019

عدد املرضى
املستفيدين ()2019

كوري 75

 900مريض

كوري 60

 1500مريض

كوري

 1500مريض

كوري

 5500مريض

30

400

تبني النتائج التي حصلنا عليها أن توضع املركب
 DOTATATEيف العظام متقارب لتوزع اإليتريوم املشع كلورايد
بعد  24ساعة على حني لم يتغير كثيراً بعد  72ساعة ولم
يتناقص كما هو احلال لـ  .YCl3وكان توزع هذا املركب يف
الرئتني حوالي  %25بعد  24ساعة وانخفض ألقل من %0.5
بعد  72ساعة.

هدف الدراسة :وضع دليل لتشغيل جهاز الترسيب
الكهربائي  90Sr/90Yمن أجل توليد اإليتريوم .90

النتائج:

النتائج



> إنتاج كميات عديدة من النشاط اإلشعاعي لكلوريد
اإليتريوم باستخدام هدف صلب مشعع بواسطة
السيكلوترون عالي التيار ونظام للفصل والتنقية.
> ارتكزت عمليات الفصل الكيميائي باالعتماد على
الكروماتوغرافيا باستعمال ريزين التبادل األيوني من النوع
( Chelex100(100-200mesh, in Na+formلفصل اإليتريوم عن
السترونسيوم وكانت نسبة الفصل  .%99أي ميكن استرداد
املادة املخصبة عند استخدامها.
> يعتمد مردود عملية وسم اإليتريوم بالطواقم بشكل
أساسي على نقاوة املنتج وعدم وجود آثار املعادن (.)Cu, Sr
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دائرة النظائر املشعة
 طريقة تشغيل مولد جهاز الترسيب الكهربائي
موديل )KA01) KAMADHENU

Sr/90Y

90

ستقوم الوحدة بتوفير منتج على شكل محلول حمض الكلور
 M 0.05احملتوي على  YCl90من درجة اإلشعاع الكيميائي
احملتوية على أقل من ( ppm20 90Srعادة < 1جزء يف املليون).
يعتمد النشاط الكلي للمنتج على مخزون  90Srيف خزان املادة
األم ،وعلى حجم محلول األم املستخدم للحلب وتكرار احللب
والوقت املستخدم للتحليل الكهربائي (يف اخلطوات األولية
وخطوات التكرير) وعلى الظروف املستخدمة السترداد
اإليتريوم من اإللكترود السلكي البالتيني .كل هذا (والعديد من
املعايير) ميكن تعيينها من قبل املستخدم النهائي من أجل ضبط
العملية وفقاً لالحتياجات احمللية ومخزون السترونسيوم.

قسم النظائر املشعة

 الوسم اإلشعاعي والتوزع احليوي للقفاء املشع S-123I-

 (-)-BZMاملستعمل يف تشخيص األمراض العصبية
الدماغية
هدف الدراسة :يهدف هذا العمل إلى حتضير مركب
ايودو بنـز اميد املوسوم باليود  123I-IBZM 123ودراسته
حيوياً وسريرياً من أجل استعماله يف الطب النووي من أجل
الدراسات الدماغية.
الشكل  .21جهاز الترسيب الكهربائي .90Sr/90Y

 تركيب منشأة جديدة إلنتاج مولدات التكنسيوم 99-م يف
دوبايا مشروع سيرتك2-
هدف الدراسة:
وضع دليل ملنشأة إنتاج مولدات التكنسيوم 99-م يف دوبايا
مشروع سيرتك.2-
النتائج
قامت هيئة الطاقة الذرية السورية ببناء وجتهيز منشأة
سيرتك 1-إلنتاج اجليل األول من مولدات التكنسيوم99-
م العقيمة وفق تقنية هندية بالتعاون مع مركز األبحاث
الذرية الهندية  BARCعام  1997ومت إنتاج وتسويق هذه
املولدات على املستويني احمللي واإلقليمي بني عامي
( .)2012-1998ومع زيادة الطلب على اجليل األول ملولدات
التكنسيوم 99-م سيرتك 1-أكثر من استطاعة هذه املنشأة
قامت هيئة الطاقة الذرية السورية ببناء وجتهيز منشأة
سيرتك 2-إلنتاج اجليل الثاني من مولدات التكنسيوم 99-م
العقيمة وجتهيز هذه املنشأة بتقنيات حديثة وفق متطلبات
التصنيع اجليد ( )GMPبالتعاون مع شركة (سام يونغ
الكورية اجلنوبية) ،SAMYOUNG UNITECH.CO., LTD
وذلك لزيادة اإلنتاج كماً وكيفاً ،وقد مت البدء باإلنتاج وفق
منشأة سيرتك 2-اعتباراً من دفعة املولدات  2011/21بتاريخ
.2011/05/26

النتائج
أجنز يف هذه الدراسة الوسم اإلشعاعي للمتخايل
الضوئي  S-(-)-BZMباليود املشع  123Iمبرود وسم بلغ %78
ونقاوة كيميائية اشعاعية جتاوزت اﻠ  %95يف شروط وسم
لطيفة حيث استعملت طريقة حديثة إلمتام عملية الوسم
تعتمد على مركب األيودوجني كعامل مؤكسد قوي .أما
اجلانب احليوي للدراسة فقد جرى اجنازه باستعمال 16
جرذاً مخبرياً من فصيلة  Wistar hanحيث أجنزت دراسة
حركية شاملة لتوزع القفاء املشع  S-(-)- 123I- BZMيف مختلف
األعضاء واملناطق املهمة من جسم اجلرذ .أما اجلزء األكثر
أهمية يف هذا العمل فقد ركز على دراسة سلوك املركب
املوسوم  S-(-)- 123I- BZMيف املناطق الدماغية التي حتوز
كثافات متباينة من مستقبالت الدوبامني  D2ولذلك أجنزت
دراسة حركية دماغية جرى فيها فصل أربع مناطق دماغية
مهمة ،وهي :منطقة الثلم ذات التركيز العالي من املستقبالت
 D2ومنطقة القشرة اجلبهية ومنطقة قرين أمون كمناطق
منخفضة التركيز مبستقبالت الدوبامني وكذلك فصلت
منطقة املخيخ املعروفة يف الدماغ كمنطقة فقيرة بجميع
أنواع املستقبالت لذلك غالبا مايستعمل املخيخ كمنطقة
للمقارنة يف أغلب الدراسات الدماغية وبالتالي تؤكد هذه
النتائج على فعالية املركب املدروس  S-(-)- 123I- BZMكواحد
من أهم القفاءات املشعة املستعملة يف استقصاء مختلف
األذيات العصبية املرتبطة مبستقبالت الدوبامني .D2

التقرير السنوي
2020-2019

الشكل  .22مخبر إنتاج مولدات التكنسيوم 99-م يف املنشأة اجلديدة.

الشكل  .23تباين االرتباط النوعي للمركب مع مستقبالت الدوبامني
 D2يف املناطق الدماغية بتغير الزمن.
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حتضير الببتيد  DAPTAاملستعمل يف كبح تط ّور فيروس
اإليدز ووسمه باليود  123لتشخيص االلتهابات وحتديد
البؤر اإلنتانية
هدف الدراسة:
توفير طاقم صيدالني من الببتيدات ووسمه باليود املشع
 123لتشخيص االلتهابات والبؤر اإلنتانية.
النتائج
D-Ala-peptide T-amide

ببتيد الـ  DAPTAهو اختصار لـ
وهو مؤلف من ثمانية حموض أمينية ذات التسلسل:

NH2-D-Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr-NH2

وله الوزن اجلزيئي:

856.88 g/mole

إن لهذا الببتيد ألفة عالية للمستقبالت  CD4املنتشرة
على سطح الكريات البيض بنسب متفاوتة حسب منط
الكريات .وبالتالي ميكن استخدامه يف وسم الكريات
البيضاء الستخدامها الحقاً يف كشف وتصوير البؤر
اإلنتانية.
مت يف هذه املرحلة حتضير الببتيد كالتالي :اعتمد يف
التصنيع على تقنية الـ ( SPPSالتصنيع بالطور الصلب)،
حيث استعمل الـ  Rink-Amide Resinذو التبادل mmole/ 0.5
 .grنقي الببتيد بواسطة جهاز الـ  HPLCباستخدام عمود
.Semi-Preparative C18
حصلنا على ثالث قمم متقاربة ذات  Rt = 8-9.5عزلت كل
قمة على حدة وجففت ووزنت كما يلي :القمة األولى،23 mg :
القمة الثانية ،95 mg :والقمة الثالثة.19 mg :
أرسلت العينات للتحليل بتقنية الـ
املطلوب يف القمة الثانية

LC-MS

األعمال اإلنتاجية يف دائرة النظائر املشعة لعام 2019

عدد الفياالت
املنتجة

املستفيدين ()2019

عدد املرضى

اسم الطاقم املنتج
واستعماله
لتصوير العظام MDP

600

2000

لدراسة الكليتين DTPA

200

1000

للدراسات القلبية MIBI

200

500

لدراسة وظيفة الكليتين EC

150

500

لدراسة األقنية الصفراوية

100

100

Br-IDA

دائرة االصطناع العضوي
اصطناع ودراسة البنى اجلزيئية ألمالح عضوية-العضوية
هجينة جديدة لـلكاتيونات الثنائية )1,1'-(1,2-ethanediyl
 bis-pyridiniumو  1,1'-methylenedipyridiniumمع بعض
املعادن االنتقالية ()Hg, Fe, Cu
هدف البحث :اصطناع أمالح عضوية-العضوية
هجينة لـلكاتيونات الثنائية  1,1'-methanediylbis pyridiniumو
) 1,1'-(1,2-ethanediyl)bispyridiniumمع هاليدات ()Br and Cl
نترات مختلطة ملعدن النحاس والزئبق ومرتبطات معادن
سيانيد و نتروزيل احلديد .وتوصيف هذه املواد اجلديدة
باستعمال تقنيات الـ ( )NMR, IR, microanalysisوإجراء
حسابات نظرية لدراسة بنيتها اجلزيئية.
االصطناع وتوصيف البنية اجلزيئية لـ
1,1'-Methylenedipyridinium Dichlorodinitratocuprate (II):

مثال فريد للمعقد مكون من
)Dichlorodinitratocuprate (II

فكان املركب

MS=M+H+ = 857.88

جمعت قطفات القمة الثانية وجففت ووزعت على فياالت
مبعدل  ،12 mg/ vialثم أعيد فحص النقاوة والـ  LC-MSفكانت
النقاوة أكبر من .%95
يف املرحلة القادمة سنقوم بعزل الكريات البيض ووسم
الببتيد باليود املشع ودراسة مدى ارتباط الببتيد املوسوم
على سطح الكريات البيض املعزولة.
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النتائج
مت تصنيع امللح الهجني الفريد العضوي-غير العضوي
[( ]C5H5N)2CH2][CuCl2(NO3)2بتفاعل (C5H5N)2CH2]Cl2·H2O
مع  Cu(NO3)2يف محلول مائيُ .عزل الناجت كمسحوق أخضر
ووص َف كلياً مبطيافية الطنني النووي املغنطيسي املتعدد
نقي ّ
النوى ودراسات انعراج األشعة السينية عن املسحوق.

قسم النظائر املشعة

أظهر التركيب اجلزيئي للملح الناجت ثنائي كاتيون عضوي
منفصل  [(C5H5N)2CH2]2+واألنيونات الالعضوية []CuCl2(NO3)2
املميزة .يقع مركز النحاس يف بيئة مربعة شبه مستوية مع
ذرتني كلور بتشكيل مفروق إلى بعضهما بعضاً بزاوية رابطة
 Cl-Cu-Clومتوسط مسافة رابطة  Cu-Clتبلغ  º178.8و Å 2.23
على التوالي .تتوضع أيضاً ذرتا األكسجني ( )NO3املرتبطتان مع
مركز النحاس بتشكيل مفروق إلى بعضها بعضاً بزاوية رابطة
 O-Cu-Oومتوسط طول الرابطة  º178.7و  Å 1.80على التوالي.
Cl-

ومن املثير لالهتمام أنه مت أيضاً حتديد مسافات
 --Oالقصيرة (( )Å 2.9رابطة هالوجني) بني كل ذرة كلور
وأقرب ذرة أوكسجني مجاورة ملجموعة  NO3ضمن األيون
[ .]CuCl2(NO)3ميكن اعتبار هذه االرتباطات القصيرة داخل
اجلزيء  Cl---Oعلى األرجح سبب االستقرار غير العادي
لألنيون [ .]CuCl2(NO)3يعد امللح [(]C5H5N)2CH2][CuCl2(NO3)2
تقريباً مثاالً نادراً ملعقد مكون من أنيون [ ]CuCl2(NO3)2مع
ارتباط هالوجني (.)halogen bond) Cl---O(NO2
االصطناع وتوصيف البنية اجلزيئية البلورية للمعقد
العضوي الالعضوي الهجني
])1,1'-methylenedipyridinium bis[hexachlorodimercurate(II
2+

-

3]2

N

l
gC
[H

2

H
C

N

ُحضر املعقد األيوني العضوي الالعضوي الهجني
[( ]C5H5N)2CH2].[Hg2Cl6مبعاجلة  [(C5H5N)2CH2]Cl2مع
ُ .HgCl2عزل امللح الناجت كمسحوق أبيض نقي ،قابل للذوبان
يف املاء و  DMSOولكنه غير قابل للذوبان يف اإليثانول أو
ووص َ
ف كلياً مبطيافية الطنني النووي املغنطيسي
البيريدين ّ
متعدد النوى ودراسات انعراج األشعة السينية عن املسحوق.

+
N
]3)4

O
(N
u
[C

I

3.H 2O

+
N
2N
O

I

يهدف هذا العمل إلى اصطناع وتوصيف ودراسة
اخلواص الضوئية الالخطية ملعقدات عضوية-العضوية
هجينة يسلك فيها ضوء الليزر سلوكاً ال خطياً ،باستخدام
منظومة  Z-Scanالتي تؤدي إلى استنتاج قيمة معامل
االمتصاص الالخطي  βوقرينة االنكسار الالخطية ،n2
وكال القيمتني تؤديان إلى حساب قيمة الطواعية من
املرتبة الثالثة للمادة املدروسة ( )χ3جتريبياً.
النتائج
حول امللح املتوفر  [C12H14N2]Br2إلى (-1'،1إثيلني -1،2-
ثنائي إيل) ثنائي نترات أحادي املاء [C12H14N2](NO3)2·H2O
) (Iبتفاعل استبدال باستخدام  .AgNO3وحصل على امللح
لهجني األزرق ) [C12H14N2][Cu(NO3)4] (IIمبعاجلة ][C12H14N2
) (NO3)2·H2O (Iمع  Cu(NO3)2يف محلول مائي .كال ملحي
املركبني ( )IIو ( )Iعزال بنقاوة جيدة ووصفا بعدة تقنيات
مثل و  NMRو  FTIRو  UV-visوالتحليل العنصري الكمي .كال
املركبني الناجتني ( )IIو ( )Iيذوبان يف املاء ،يف حني ال يذوبان
يف احملالت العضوية الشائعة ،ولكن ميكن اإلذابة يف ثنائي
ميثيل أوكسيد الكبريت (.)DMSO
األعمال اإلنتاجية يف دائرة االصطناع العضوي

اصطناع وضبط جودة جميع املواد األولية التي يحتاجها
القسم بشكل مستمر بهدف تأمني املواد األولية الالزمة
لتحضير الطواقم الصيدالنية املشعة من أجل وسمها
الستخدامها يف التشخيص والعالج يف مشايف الطب النووي.

اسم املادة األولية

مواد أولية لتحضير (فيال)

MDP

1200

DTPA

800

Sn-PYP

100

التقرير السنوي

2-

+
N

-

+
N

هدف البحث:

MIBI

400

)DMSA(III

200

2020-2019

حتضير املعقد (-1'،1إثيلني  -1،2-ثنائي إيل) ثنائي
بيريدينيوم رباعي نترات نحاسات (:)II

اصطناع ودراسة اخلواص الضوئية الالخطية للمعقدات
العضوية -الالعضوية الهجينة لـلكاتيون الثنائي
 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-pyridiniumمع بعض املعادن
االنتقالية باستخدام منظومة Z-Scan

EC

400

Br-IDA

100
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2020-2019 النشرات العلمية التي مت نشرها يف عامي
1.
2.
3.

Neutron flux distribution in the radioisotopes target rooms
and maze in Syrian cyclotron. Haddad Kh., Al Rayyes A.
H., Radiation Protection Dosimetry، 2019, pp. 1-5.

4.

Diffraction ring patterns and nonlinear measurements of
the Tris(2´,2-bipyridyl) iron (II) tetrafluoroborate, M. D.
Zidan, M. M. Al-Ktaifani, M.S.EL-Daher, A. Allahhama,
A. Ghanem, Optics & Laser Technology, 2020, 131,
106449. DOI:10.1016/j.optlastec.2020.106449.

5.

IAEA activities on 67Cu, 186Re, 47Sc Theranostic
radionuclides and radiopharmaceuticals, Al Rayyes et al.
Current Radiopharmaceuticals, 2020

1,1´-Methylenedipyridinium tetranitratocuprate (II): A
rare example of organic-inorganic hybrid salt of form
[organic dication][Cu(NO3)4], synthesis, spectroscopic
characterizations and molecular structural investigations,
Mahmoud M. Al-Ktaifani and Mohammad K. Sabra, Rev.
Roum. Chim., 2019, 64 (6), 469-477.

Synthesis, characterization and third-order optical nonlinearity of the 1,1´-(Ethylene-1,2-diyl)dipyridinium
tetranitratocuprate(II), M. D. Zidan, M. M. Al-Ktaifani, A.
Allahham, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND
ADVANCED MATERIALS, 2019, 21, 93 – 100.
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تهدف أعمال قسم الزراعة إلى حتسني اإلنتاج الزراعي من خالل االعتماد على
التكنولوجيا النووية والتقانات ذات الصلة .يهتم القسم بدراسة العالقات بني املوارد
الطبيعية لترشيد استخدام املياه واألسمدة وحتسني كفاءة استعمالهما ،وحتسني
الكفاءة التناسلية واإلنتاجية عند حيوانات املزرعة وحتسني وضعها الغذائي ،كما
يهتم بحماية احملاصيل الزراعية من اآلفات احلشرية واملرضية.
ويتألف قسم الزراعة من أربع دوائر هي :دائرة تغذية النبات ودائرة الري واملقننات
املائية ودائرة وقاية املزروعات ودائرة اإلنتاج احليواني.
A E C S
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تغذية النبات
دليل عملي عن استعمال النظير
والتثبيت احليوي لآلزوت اجلوي

N

15

يف جتارب التسميد

يتناول هذا الدليل،
الذي يتألف من نحو ستني
صفحة ،االجراءات املتبعة
لتوظيف النظير  15Nيف
جتارب قياس الكفاءة
التثبيتية لآلزوت اجلوي
يف النباتات البقولية
واألكتينوجذرية ،متضمن ًة
طريقة التمديد النظيري
وطريقة القيمة  Aوطريقة
الوفرة الطبيعية بالنظير
 ،15Nامليزات واملآخذ على
اشتقاق
استعماالتها،
املعادالت ذات الصلة مع ذكر أمثلة تطبيقية حول توظيفها،
وكيفية حتضير محاليل األسمدة املوسومة .إضافة إلى
اإلجراءات التطبيقية املتبعة لتقدير اآلزوت املمتص من
األسمدة اآلزوتية الالعضوية واألسمدة اخلضراء .ويتضمن
الدليل أيضاً العديد من املخططات والرسومات التوضيحية
عن هذه اإلجراءات ،بحيث يكون دلي ً
ال ومرجعاً هاماً للباحثني
وطالب الدراسات العليا.

كميات جوهرية من متطلبات السورغوم من عنصر اآلزوت.
إضافة إلى ذلك ،تراوحت كفاءة استعمال آزوت السماد
األخضر ) (%NUEgmبني  29و  ،%45مما يشير إلى أن نوعي
السماد األخضر قد استعمال بفعالية ،بحيث ميكن أن توفر
مبا يعادل  48-17كغ /Nهـ من األسمدة اآلزوتية.
وبنا ًء عليه ،ميكن االستنتاج أن استعمال هذه املنتجات
الثانوية الزراعية كأسمدة خضراء تشكل وسيلة إضافية
الستثمار املخلفات الزراعية يف نظام الزراعة العضوية،
وتسهم يف حتسني خصوبة التربة وإمداد النباتات باملغذيات
وترشيد استعمال األسمدة املعدنية املكلفة مادياً وامللوثة
بيئياً .ويلخص الشكل  1أهمية استخدام بقايا قرون البازالء
والفول كأسمدة خضراء يف حتسني منو نباتات السورغوم
(املادة اجلافة ،اآلزوت الكلي ،محتوى الفسفور) ،إضافة
إلى كفاءة استعمال آزوت السماد األخضر ومعدل التوفير
يف األسمدة اآلزوتية ،وذلك مقارنة بالشاهد غير املسمد
خضرياً.

تقييم االستفادة من بقايا قرون الفول والبازالء كأسمدة
خضراء يف حتسني منو نبات السورغوم وتغذيته اآلزوتية
15
والفسفورية باستعمال N
هدف هذا العمل إلى تقييم فعالية تزويد التربة ببقايا
قرون نباتات البازالء ) (Pأو الفول ) (Fكأسمدة خضراء
) (GMمبعدالت مكافئة لـ  0و  50و  100و  150كغ /Nهـ ،يف
منو وتراكم اآلزوت والفسفور يف نباتات السورغوم ومعدل
استجرار اآلزوت من هذه البقايا ،باستعمال .15N
ومن نتائجه ،استجابة نباتات السورغوم إيجابياً على
نحو مختلف تبعاً لنوع السماد اخلضري املضاف .أدت
إضافة معدالت مكافئة لـ  3.5طن/هـ من بقايا قرون البازالء
) (PGM100و  6.51طن/هـ بقايا قرون الفول )(FGM150
إلى مضاعفة إنتاج املادة اجلافة واآلزوت والفسفور الكلي
املتراكم يف مختلف أجزاء نباتات السورغوم .تراوحت نسب
اآلزوت املمتصة منهما ) (%Ndfgmبني  35و  %55مما يشير إلى
أن قشور القرون املستعملة كسماد أخضر ساهمت يف حتقيق
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الشكل  .1مخطط توضيحي يبني أهمية إضافة قشور قرون البازالء
 PGMوالفول  ،FGMكأسمدة خضراء ،يف حتسني منو ذرة السورغوم
وتغذيته اآلزوتية والفسفورية يف األجزاء املختلفة (نورات ،أوراق-
جذور) ،مقارنة بالشاهد ،إضافة إلى كفاءة استعمال اآلزوت ومعدل
توفير السماد اآلزوتي( .تشير القيم املذكورة إلى أدنى وأعلى قيمة
للزيادة تبعاً لكمية اآلزوت املضافة من املادة اخلضرية وذلك مقارنة
بالشاهد غير املسمد خضرياً .إن معظم القيم الدنيا تتبع إلى املعاملة
 N50التي كانت أعلى يف معاملة البازالء مقارنة بالفول).

قسم الزراعة

تقدير مجتمع الفطريات اجلذرية الشجيرية يف ثالثة
مواقع جغرافية مختلفة يف سورية

بالقش ،وحتت ظروف مناخية متوسطية.

هدفت الدراسة إلى تقدير عدد وحدات التكاثر املعدية
" "propagulesمن الفطريات اجلذرية الشجيرية ) (AMFيف
تربة مأخوذة من ثالث محافظات سورية باستخدام طريقة
العدد األكثر احتماالً ).(MPN
ومن نتائجها ،كان هناك توافق بني عدد وحدات التكاثر
املعدية ،املقدر بتقنية  ،MPNوعدد األبواغ القادرة على اإلنبات
واملستخلصة باستخدام تقنية النخل الرطب مع مالحظة قيم
أدنى من األبواغ مقارنة بتقنية  MPNيف كل موقع .كان مجتمع
الفطريات اجلذرية الشجيرية املستعمرة للجذور أغنى يف
تربة الالذقية تلتها تربة ريف دمشق ثم تربة حمص .أعطت
تقنية  MPNتقديراً أكثر واقعية لعدد وحدات التكاثر املعدية
من الفطريات اجلذرية الشجيرية يف تربة احلقل مقارنة
بطريقة عد األبواغ التقليدية.
الري واملقننات املائية
حتديد التباعد األمثلي حقلي ًا بني خطوط السقاية حتت
نظام الري بالتنقيط وأثره على اإلنتاجية كم ًا ونوع ًا يف
محصول الذرة السكرية
هدف هذا العمل إلى تقييم تأثير تباعدات مختلفة
ألنابيب السقاية اجلانبية (الشكل  )2على إنتاجية الذرة
السكرية ،وحالة مياه التربة ،وكفاءة استعمال مياه الري.

هدفت الدراسة إلى تقييم استجابة محصول البصل
ملواعيد زراعة مختلفة ،ولعدة مستويات من اإلجهاد املائي
(الري الناقص املنتظم) ،حتت نظام تغطية سطح التربة

استجابة محصول الكينوا ملستويات مختلفة من الري
والسماد املركب ( )NPKيف املنطقة املتوسطية اجلافة
هدف البحث إلى تقييم ا س تجابة محصول الكينوا
( Chenopodium quinoaالشكل  )3لعدة مستويات من اإلجهاد
55
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تأثير موعد الزراعة والري الناقص املنتظم حتت التغطية
بالقش على محصول البصل يف منطقة جافة

ومن نتائجها ،أدى التبكير مبوعد الزراعة حتت ظروف
تغطية التربة بالقش إلى حتسن الغلة اإلجمالية للبصل،
وحجم رؤوس البصل ،وإنتاجية واحدة املياه ،وكفاءة استعمال
مياه الري ،حتسناً ملحوظاً باملقارنة مع املمارسات الزراعية
املعتمدة حالياً .كما عززت الزراعة املبكرة مع استخدام
التغطية بالقش تعزيزاً واضحاً استجاب َة محصول البصل
للري الناقص املنتظم ،حتى عند مستوى ري  %60من تبخر-
نتح احملصول .وعليه ،يشكل تبني التبكير يف موعد اﻟزراﻋﺔ
وتغطية التربة بالقش مع ري اﻟﺑﺻل رياً ناقصاً ﻣﻧتظماً
إجرا ًء زراعياً مناسباً لتلبية الطلب املتزايد عليه وتوفير مياه
الري يف املنطقة املتوسطيةاجلافة.

التقرير السنوي

ومن نتائجه ،انخفاض متوسط إنتاج العرانيس وكفاءة
استعمال مياه الري انخفاضاً معنوياً مع زيادة التباعد بني
أنابيب السقاية ،كما انخفض اإلنتاج ومخزون التربة من
املياه مع زيادة بُعد صف النبات عن أنبوب السقاية .إال
أن هذا االنخفاض يف الغلة ال يبرر التكلفة املرتفعة عند
استخدام التباعد التقليدي ( 75سم) بني أنابيب السقاية.
إذ إن زيادة التباعد بني األنابيب إلى  ،150و 225و 300سم
قد خفض تكاليفها مبقدار  ،50و 67و ،%75على الترتيب،
وبالتالي فلهذه التباعدات ما يبررها اقتصادياً وبيئياً يف حال
كانت أسعار محصول الذرة منخفضة و/أو إذا كانت أسعار
أنابيب السقاية مرتفعة جداً.

الشكل  .2منظر عام للتجربة
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املائي (الري الناقص املنتظم) وملستويات مختلفة من السماد
املركب ) (NPKيف املنطقة املتوسطية اجلافة.
ومن نتائجه ،تناقص املقننات املائية املوسمية للمحصول
حتت ظروف الري الناقص املنتظم تناقصاً واضحاً ،وحتسنت
بالتالي كفاءة استعمال املياه .فقد سجلت أعلى قيم لكفاءة
استعمال املياه حتت ظروف الري الناقص املنتظم (حتى %50
عجز مائي) مقارن ًة مع ظروف الري الكامل .كما ازدادت
إنتاجية احملصول (الغلة احلبية واملادة اجلافة) ،وكفاءة
استعمال املياه ازدياداً خطياً مع زيادة كمية السماد املركب
املضاف ،إال أن هنالك حاجة يف البحث عن العتبة االقتصادية
إلضافة السماد املركب لهذا احملصول بغية الوصول لتحديد
احتياجاته السمادية املثلى اقتصادياً.

واحدة املياه .هنالك ضرورة لتبني نظام الري الناقص املنتظم
مع تغطية التربة بالقش كعالج ناجع ملشكلة نقص املياه ،بغية
استدامة إنتاج احملاصيل يف املنطقة املتوسطية اجلافة.
تأثير موعد الزراعة والتسميد اآلزوتي على محصول الكينوا
يف منطقة شبه جافة
هدف البحث إلى حتديد املوعد املناسب لزراعة محصول
الكينوا ضمن ظروف مناخية جافة يف منطقة املتوسط،
(الشكل  )4وحتديد احتياجاته املائية والسمادية اآلزوتية
تبعاً ملوعد الزراعة حتت نظام الري السطحي.
على عكس الفكرة الشائعة واملتمثلة يف أن محصول الكينوا
يحتاج إلى كمية كبيرة من األسمدة اآلزوتية وكميات قليلة من
املياه ،أظهرت النتائج أن لديه تكيفاً جيداً مع تربة منخفضة
اخلصوبة واحتياجات منخفضة من اآلزوت ومعدل تبخر-نتح
عالياً ،كما أظهر الصنف املدروس قدرة عالية على استهالك
كميات كبيرة من املياه يف املناخ اجلاف وإمكانية كبيرة يف إنتاج
البذور و/أو العلف .وقد تأثر تأثراً كبيراً مبواعيد الزراعة
وتفاوت من سنة إلى أخرى ،متأثراً بالظروف املناخية ،وعلى
األخص درجتي احلرارة القصوى واملتوسطة.

الشكل  .3نبات الكينوا.

الشكل  .4منظر عام للتجربة.

تأثير الري الناقص املنتظم والتغطية بالقش على إنتاجية
محصول الكينوا

أداء محصول الكينوا املزروع حتت ظروف طرق ري مختلفة،
وتقيم احتياجاته املائية والسمادية اآلزوتية

هدفت الدراسة إلى تقييم استجابة محصول الكينوا
املزروع ضمن ظروف مناخية متوسطية جافة للري الناقص
املنتظم ولتغطية التربة بالقش.

هدف البحث إلى تقييم أداء محصول الكينوا املروي
بطرائق ري مختلفة ،وإلى تقييم استجابته ملستويات مختلفة
من مياه الري والسماد اآلزوتي حتت نظام الري بالتنقيط
(الشكل  ،)5واملزروع يف بيئة مناخية متوسطية جافة.

ومن نتائجها لم تتأثر الغلة احلبية أو املادة اجلافة أو وزن
الـ  1000حبة بنظام تغطية التربة وال مبستوى الري املطبق.
يف حني عززت تغطية التربة بالقش استجابة محصول الكينوا
لإلجهاد املائي بحيث تناقصت املقننات املائية املوسمية
للمحصول تناقصاً واضحاً ( ،)%28وحتسنت بالتالي إنتاجية
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أظهرت نتائج املوسم األول تفوق طريقة الري بالتنقيط
على طريقتي الري السطحيتني ،بحيث انخفضت االحتياجات
املائية حملصول الكينوا انخفاضاً ملموساً ،وارتفعت بذلك
كفاءة استعمال مياه الري.

قسم الزراعة

ومن حيث استجابة محصول الكينوا للمستويات املدروسة
من السماد اآلزوتي ،لم تظهر نتائج موسم النمو األول أية
فروقات كبيرة يف ذلك ،وهذا ما يعزز فكرة أن لدى هذا
احملصول املقدرة على التكيف اجليد مع احتياجات منخفضة
من اآلزوت.

أظهرت نتائج املوسم األول تفوق طريقة الري بالتنقيط
تفوقاً معنوياً على طريقة الري السطحي ،من حيث الغلة
اإلجمالية ومواصفات الثمار ،وحتسنت بذلك كفاءة استعمال
مياه الري.
استجابة محصول اليقطني الطويل لكثافات نباتية مختلفة
حتت ظروف طرق ري مختلفة
هدف البحث إلى حتديد الكثافة النباتية املناسبة
حملصول اليقطني الطويل (الشكل  )7املروي بطرق ري
مختلفة ،واملزروع يف بيئة مناخية جافة يف منطقة املتوسط.
أظهرت نتائج املوسم األول تفوق طريقة الري بالتنقيط
تفوقاً معنوياً على طريقة الري السطحي ،بحيث ازداد عدد
الثمار يف واحدة املساحة ،وبالتالي إنتاجية احملصول ،أياً
كانت الكثافة النباتية املدروسة .كما ازداد عدد الثمار يف
واحدة املساحة عند الزراعة بكثافة نباتية  5.56ألف نبات/
ها باملقارنة مع الكثافة  11.11ألف نبات/ها أياً كانت طريقة
الري املتبعة.

الشكل  .5ري الكينوا بالتنقيط.

تقييم االحتياجات املائية والسماد اآلزوتي حملصول اليقطني
الطويل حتت نظامي الري بالتنقيط والري السطحي
هدف العمل إلى حتديد االحتياجات املائية والسماد
اآلزوتي حملصول اليقطني الطويل املروي بطريقتي الري
بالتنقيط والري السطحي (الشكل  ،)6واملزروع يف بيئة
مناخية جافة يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

الشكل  .7منظر عام لتجربة اليقطني.
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الشكل  .6ري اليقطني الطويل سطحياً ) (Aوبالتنقيط ).(B
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استجابة صنفني من الذرة الصفراء لتشكيالت مختلفة من
الزراعة وخطوط السقاية حتت نظام الري بالتنقيط
جرى تقييم استجابة صنفني من محصول الذرة السكرية
لتباعدات مختلفة بني صفوف الزراعة وبني أنابيب السقاية
حتت نظام الري بالتنقيط (الشكل .)8
ومن نتائجه تشابه استجابة كال الصنفني احمللي واألجنبي
املدروسني .كما انخفضت غلة العرانيس وكفاءة استعمال
مياه الري ) (IWUEانخفاضاً معنوياً مع زيادة تباعد أنابيب
السقاية يف نظام الصفوف املفردة باملقارنة مع التباعد 75
سم .ومع ذلك ،فقد أظهرت النتائج أنه باعتماد أنظمة زراعة
ثنائية الصفوف مع تباعد  150سم بني أنابيب السقاية ،أو
ثالثية الصفوف مع تباعد  225سم بني أنابيب السقاية ،أو
رباعية الصفوف مع تباعد  300سم بني أنابيب السقاية ،فقد
حتسنت كل من الغلة و كفاءة استعمال املاء ) (IWUEحتسناً
ملحوظاً بسبب التحسن يف احلالة املائية للتربة حتت هذه
األنظمة.

تقدم املرض يف الزجاج .ويف ما يتعلق بنباتات الشعير،
تبني أن مكونات السمات الكمية (إعداء اإلنبات ،وطول
الغمد ،ووزن الغمد ووزن اجلذر) يف الزجاج متيز بني
عزالت مرض اللفحة وصنفي الشعير املختبرين (عربي
أسود وعربي أبيض) ،وارتبطت مبكونات املقاومة
واإلمراضية املتولدة يف ظروف جتريبية مختلفة .يف
جتربة السنبلة املفصولة ،تبني أن منطي املقاومة اللذين
جرى حتديدهما ميكن استخدامهما للتمييز بني أصناف
القمح والشعير الثمانية املختبرة ،حيث ارتبطا معنوياً
بنمطي املقاومة يف غرفة النمو واحلقل واملقاومة التي
جرى قياسها مبساحة حتت منحنى تقدم املرض وطول
غمد البادرة يف الزجاج.
تسببت جميع عزالت مرض اللفحة يف ظهور مشائج
فطرية على سطح بذور القمح وتلونات على األغماد واجلذور
يف جتربة غمد البادرة ،ولم يالحظ أي أعراض مرضية يف
معامالت الشاهد (الشكل .)9

Control

الشكل  .8ري الذرة السكرية بالتنقيط.

وقاية املزروعات

الشكل  .9أعراض مرض لفحة فوزاريوم على أغماد البادرات النباتية
لصنف القمح السوري القاسي شام  9املعدي بالعزلة  F21للنوع F.
 verticillioidesمقارنة مع النبات الشاهد املعامل باملاء بعد خمسة
أيام من عملية العدوى.

حتليل السمات الكمية املرتبطة باملقاومة واإلمراضية ألنواع
مرض لفحة فوزاريوم على سنابل القمح والشعير باستخدام
طرق إعداء متنوعة يف الزجاج وعلى السنابل املفصولة

اختبار طرق متعددة حلفظ الفطريات املمرضة على
النجيليات باستخدام طرق تخزين متنوعة

جرى حتليل السمات الكمية املرتبطة باملقاومة
واإلمراضية ألنواع مرض لفحة فوزاريوم على سنابل القمح
والشعير باستخدام طرائق إعداء متنوعة يف الزجاج وعلى
السنابل املفصولة.

جرى حفظ  70عزلة فطرية خلمسة أنواع مهمة ممرضة
على النجيليات يف املاء املقطر املعقم بالتجميد ويف املاء
املقطر املعقم باستخدام أقراص ورق الترشيح التي حتمل
الزرعات الفطرية ملدة ثالث سنوات.

ومن نتائجه أن مكون املقاومة الكمية يف الزجاج طول
الغمد ،من أصل أربعة مكونات يف جتربة غمد البادرة
ميكن استخدامه للتمييز بني أصناف القمح الستة
املختبرة ،حيث ارتبط معنوياً بنمطي املقاومة يف غرفة
النمو واملقاومة التي جرى قياسها مبساحة حتت منحنى

ومن نتائجه أن جميع العزالت حافظت على حيويتها
ونقاوتها وعلى خصائصها الشكلية املتوافقة مع الوصف
األصلي .واتصفت طريقتا التخزين بالسهولة والبساطة يف
التنفيذ دون كلفة مادية ،وذات موثوقية حلفظ الفطريات
املهمة واملمرضة التي تصيب النجيليات (الشكل .)10
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الشكل  .11منو املستعمرات الفطرية للعزلة C.S. 50
) (Common Root Rotعلى أوساط أغار البطاطا والدكستروز مضافاً
إليها السليكون القابل للذوبان بتركيزات ( 0و  1.67و  3.33و  5.00و
 6.67ميلي مول) بعد  72ساعة من العدوى.

تأثير أشعة غاما واحلزم اإللكترونية يف احلشرات :دراسة
مقارنة باستعمال معدالت جرعة مختلفة

الشكل  .10منو الزرعات الفطرية لعزلتني
و  (Cochliobolus sativus) C.S. 55يف طبق بتري على وسط آغار
البطاطا والدكستروز مخزنتني بطريقتي املاء املقطر (اجلانب األيسر)
والتجميد (اجلانب األمين).

(Fusarium culmorum) F1

تقييم التأثير املثبط للسليكون على فطريات النجيليات يف
الزجاج وغرفة النمو

بينت نتائج تأثير أشعة غاما يف بيوض ويرقات وعذارى
فراشة الشمع أن حساسية األطوار املشععة ألشعة غاما
تزايدت مع تزايد اجلرعة اإلشعاعية .إضافة إلى ذلك فقد
أثر التشعيع سلباً يف معدل النمو وتزايد هذا التأثير مع زيادة
اجلرعة .ولم تشر دراسة تأثير أشعة غاما مبعدل جرعة
مرتفع أو منخفض ( 330-4غراي/دقيقة) يف معدل فقس
بيوض أياً من احلشرتني املدروستني (الشكل .)12

التقرير السنوي
2020-2019

جرى تقييم تأثير السليكون القابل للذوبان يف منو مستعمرات
فطرية ألنواع ممرضة للنباتات النجيلية يف الزجاج ويف غرفة
النمو .أشارت النتائج إلى أن تثبيط منو فطريات النجيليات يف
الزجاج يرجع يف املقام األول إلى الرقم الهيدروجيني القلوي
املوجود يف ماءات الصوديوم  NaOHاملضاف إلى وسط أغار
البطاطا والدكستروز احملتوي على تركيزات منخفضة من
السليكون القابل للذوبان .ويف ما يتعلق بتجارب غرفة النمو،
أظهرت النتائج أن إضافة السليكون إلى التربة مبعدل  1.5غ/كغ
تربة والرش الورقي مبعدل  1.7جزء باملليون خفض من حدوث
املرض وشدته .وبينت النتائج أيضاً أن الصنف القابل لإلصابة
املعامل بالسليكون أصبح متحم ً
ال إلى حد ما كنباتات القمح
الطري بدون سليكون .ويظهر الشكل  11عدم وجود اختالف
يف منو املستعمرات الفطرية بعد  72ساعة من التحضني يف
أوساط منو حتوي تراكيز مختلفة من السليكون القابل للذوبان.

ُدرس يف هذا البحث تأثير أشعة غاما كمعاملة صحة
نباتية يف بيوض ويرقات وعذارى فراشة الشمع Galleria
 ،mellonella L.كما ُدرس تأثير معدالت جرعة مرتفعة
ومنخفضة (مبعدل  330-4غراي/دقيقة) يف بيوض فراشة
الشمع وخنفساء اخلابرة .Trogoderma granarium

الشكل  .12تربية فراشة الشمع ،Galleria mellonella L. ،مخبرياً.
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التحري عن تأثير الضغط االنتخابي للمقاومة الكمية
للنجيليات على تطور اإلمراضية ألنواع مرض لفحة
فوزاريوم يف الزجاج وغرفة النمو
جرى حتليل تطور اإلمراضية ملدة خمسني جي ً
ال يف
الزجاج للعزالت الفطرية املبدية لنسبة عالية من اإلصابة
نتيجة تنميتها على أصناف ذات مقاومة متباينة من القمح
والشعير باستخدام مكوني اإلمراضية :مساحة حتت تقدم
املرض من جتربة طبق بتري وفترة الكمون من جتربة الورقة
املفصولة .أظهرت النتائج على القمح وجود اختالفات معنوية
لإلمراضية بني األجيال مما يشير إلى وجود ضغط انتخابي
للمقاومة .جرى حتليل  38جي ً
ال على نباتات الشعير ولم يتم
تسجيل تطور للعدوانية وبقي  12جي ً
ال يف طور التحليل.
يف غرفة النمو ،جرى قياس مستوى اإلمراضية للعزالت
الفطرية املعزولة يف العام  2015على صنفني من القمح (من
أصل ثمانية ستختبر) مدروسني سابقاً مع عزالت فطرية
معزولة يف العام ذاته .أظهرت النتائج أن مستوى اإلمراضية
للعزالت املعزولة حديثاً أعلى منه للعزالت القدمية مما
يشير إلى وجود ضغط انتخابي على املجتمعات اإلمراضية
لفطريات مرض اللفحة.
اختبار طريقة بسيطة حلفظ بعض أنواع الفطور املمرضة
للقمح والشعير على درجة حرارة الغرفة
جرى حتضير معلقات فطرية لطريقة التخزين باملاء
املقطر محفوظة على درجة حرارة الغرفة ( 2±22درجة مئوية)
لـ  16عزلة فطرية .بينت النتائج أن العزالت الفطرية املخزنة
ملدة ثالثني شهراً باملاء املقطر على درجة حرارة الغرفة
أعطت تبوغاً فطرياً بعد وضعها يف احلاضنة الفطرية ،ومت
التأكد مورفولوجياً بانتماء العزالت املستحصل عليها لألنواع
املدروسة وعدم وجود تلوث فطري أو بكتيري.

تقييم التأثير املثبط للسليكون على فطريات مرض اللفحة
يف غرفة النمو واحلقل على القمح والشعير
جرى حتليل دور السليكون يف غرفة النمو ملعرفة اجلرعة
األمثل من السليكون التي تخفض شدة مرض اللفحة على
الشعير ويف ظروف خاضعة للتحكم واحلقل لتحليل معاملة
اجلذور بالسليكون القابل للذوبان على نباتات القمح .أظهرت
نتائج غرفة النمو أن تطبيق السليكون مبعدل  1.5غ/كغ تربة
والرش الورقي مبعدل  1.7جزء باملليون خفض حدوث املرض
لصنف عربي أسود .يف الظروف احلقلية ،خفضت معاملة
اجلذور بالسليكون القابل للذوبان بتركيز  1.7ميلي مول على
تخفيض معياري اإلمراضية :حدوث املرض والبذور املصابة
باستخدام طريقة عدوى السنابل ألربعة أنواع ملرض اللفحة
على أصناف القمح الستة.
اإلنتاج احليواني
اخلصائص التغذوية والتخمرية يف الزجاج للفصة
الشجيرية  Medicago arboreaوتأثرها بنظام القطع
عند مراحل مختلفة للنمو
هدف البحث إلى التقييم الغذائي ألغصان نباتات
الفصة الشجيرية  Medicago arboreaاملقطوعة من مسافات
مختلفة من القمة يف مراحل مختلفة من النمو (الشكل ،)13
وذلك بدراسة حركية التخمر امليكروبي والتغيرات يف الغاز
املنتج واآلزوت امليكروبي والكتلة احليوية امليكروبية املتكونة
باستخدام تقنيتي إنتاج الغاز والوسم بالنظير .15N

حتليل ثباتية السمات الكمية للمقاومة واإلمراضية للقمح
والشعير ملرض لفحة فوزاريوم لفترة طويلة حتت الظروف
احلقلية
جرت زراعة ستة أصناف من القمح القاسي والطري
وصنفني من الشعير يف ظروف احلقل املفتوح ملوسمي منو
متتاليني ومت إعداء هذه األصناف بعزالت فطرية ألربعة
أنواع ملرض اللفحة ،وأظهرت النتائج وجود تباين بني عزالت
مرض لفحة فوزاريوم ويف قابلية اإلصابة لثمانية أصناف
من القمح والشعير ملؤشر حدوث املرض وعدم وجود تباين
بني العزالت الفطرية ويف مستوى مقاومة أصناف القمح
والشعير ملؤشر البذور املصابة.
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الشكل  .13أغصان الفصة الشجيرية املختبرة.

ومن نتائجه ،أعطت أغصان نباتات الفصة الشجيرية،
التي جرى حصادها عند املرحلة اخلضرية ومرحلة اإلزهار
املبكر ومرحلة عودة النمو اخلضري مع إجراء القطع بطول
 25سم من القمة ،أعلى قيم للغاز املنتج وللغاز احملتمل إنتاجه
وملعامل التهدم الفعال والعامل التجزئي واآلزوت امليكروبي
واألحماض الدهنية قصيرة السلسلة مقارنة مع مراحل النمو
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األخرى (اإلثمار والسكون) .ارتبطت قيم الغاز املنتج سلبياً مع
مكونات اجلدار اخللوي وإيجابياً مع معامل ذوبان النتروجني
واألحماض الدهنية .وبالنتيجة ،تعد أغصان نباتات الفصة
الشجيرية ذات قيمة غذائية عالية ،بحيث ميكن استعمالها
كمواد علفية متممة يف عالئق احليوانات املجترة يف مناطق
حوض املتوسط.
معايير القيمة الغذائية وخصائص التخمر الكرشي ألوراق
أشجار الزيتون
هدفت الدراسة إلى التقييم الغذائي ألوراق أشجار
الزيتون  Olea europaeالتي جرى جمعها من أغصان تقليم
أشجار الزيتون أو من معاصر زيت الزيتون (الشكل )14
وذلك بتقدير املادة العضوية املهضومة يف الزجاج )(IVDOM
والطاقة االستقالبية ) (MEومحتواها من املكونات الغذائية
والضد -تغذوية ،إضاف ًة إلى تقدير الغاز املنتج واخلصائص
التخمرية يف وجود أو غياب مستحضر بولي إيتيلني غليغول.
ومن نتائجه ،ارتفاع قيم  MEو  IVDOMواخلصائص
التخمرية املدروسة يف أوراق معاصر الزيتون مقارن ًة مع
أوراق أغصان تقليم الزيتون .وأدت إضافة مستحضر بولي
إيتيلني غليغول إلى أوراق الزيتون التي جرى حتضينها مع
سائل الكرش إلى زيادة قيم املعايير املذكورة آنفاً .وبلغت
القيم املتوسطية لكمية املادة اجلافة املمكن استهالكها من
قبل احليوان  52غ مادة جافة لكل كغ وزن حيوان استقالبي.
وارتبطت قيم  IVDOMو  MEإيجابياً مع قيم البروتني اخلام
واآلزوت الذواب وسلبياً مع قيم الفينوالت الكلية والتانينات.
كما ارتبطت قيم اآلزوت املنحل باحمللول الدارىء سلبياً مع
قيم الفينوالت الكلية والتانينات.
وبنا ًء عليه ،ميكن استخدام أوراق الزيتون كمواد علفية

متممة يف عالئق احليوانات املجترة يف مناطق حوض
املتوسط ،وذلك يف األوقات احلرجة من العام ،عند عدم
توافر األعالف التقليدية.
توصيف بعض املعايير التناسلية عند العجالت واألبقار
الشامية خالل مراحل عمرية مختلفة
هدف البحث إلى رصد تغيرات بعض املؤشرات عند
العجالت واألبقار الشامية احمللية (الشكل  )15خالل مراحل
تناسلية مختلفة ووضعها كقاعدة بيانات يُستفاد منها الحقاً
يف عمليات التلقيح االصطناعي ونقل األجنة.
ومن نتائجه ،كان تركيز هرمون البروجستيرون منخفضاً
جداً حتى عمر  8أشهر عند جميع العجالت (عدد )12
وارتفع عند  5عجالت (بلوغ جنسي) من عمر  8.5شهراً إلى
عمر  13.5شهراً ،بينما لم يالحظ ارتفاع تركيز الهرمون عند
 7مواليد حتى عمر  14شهراً .بالنسبة لألبقار احلوامل ،كان
تركيز الهرمون مرتفعاً طيلة فترة احلمل ،ثم انخفض بشدة
بعد الوالدة ثم عاود االرتفاع بعد الوالدة بنحو  3أشهر ،مع
عودة استئناف النشاط اجلنسي.

الشكل  .15العجالت واألبقار الشامية يف موقع الدراسة.
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A

الشكل  .14مخلفات أوراق وأغصان الزيتون ) ،(Aوأوراق الزيتون الناجتة عن معاصر استخالص زيت الزيتون ).(B
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تأثير إضافة األلبومني مبعايير حركة نطف املجترات
الصغيرة
هدف العمل إلى دراسة تأثيرات إضافة األلبومني مبعايير
حركة نطف ذكور املجترات الصغيرة احمللية من ذكور األغنام
واملاعز ،وذلك من خالل مقارنة مستويني من األلبومني (5
ملغ/مل و  10ملغ/مل) خالل فترتني زمنيتني من اجلمع
(داخل املوسم التناسلي وخارج املوسم التناسلي).
ومن نتائجه :أدت إضافة األلبومني إلى زيادة سرع حركة
نطف الكباش والتيوس معنوياً ) (P < 0.05باملقارنة مع الشاهد.
أظهر األلبومني القدرة على حتسني سرع النطف )(P < 0.05
احملضنة مع فوق أكسيد الهدروجني باملقارنة مع نطف
الشاهد وبالتالي امتالك األلبومني لقدرة مضادة لألكسدة.
أدى استبدال جزء من صفار البيض باأللبومني إلى حتسن
معنوي ) (P < 0.05لقيم معايير حركة نطاف الكباش بينما
أدى االستبدال الكلي إلى انخفاض معنوي ) (P < 0.05ملعايير
احلركة (الشكل .)16
تأثيرات إضافة مضادات األكسدة التورين والسيستيئني
والغلوتاتيون أكسيداز بحركة نطف املاعز الشامي
هدف البحث إلى دراسة تأثيرات إضافة مضادات
األكسدة التورين والسيستيئني والغلوتاتيون أكسيداز مبعايير
حركة أمناط مختلفة (طازجة ومبردة واحملفوظة بالتجميد)
من نطف املاعز الشامي.

ومن نتائجه ،أدت إضافة جميع مضادات األكسدة،
باستثناء التورين بتركيز  10ميلي مول ،يف هذه الدراسة وجلميع
التراكيز املستخدمة إلى زيادة معنوية واضحة )(P < 0.05
بنسب النطف املتحركة  % MOTللنطف احملفوظة بالتجميد
بعد اإلذابة .لدى معاملة النطف الطازجة واملجموعة خارج
املوسم التناسلي بكل من السيستيئني والغلوتاتيون أكسيداز
ازدادت قيم معايير السرع للنطف بصورة معنوية ).(P < 0.05
لم تؤد إضافة مضادات األكسدة إلى زيادة واضحة يف قيم
معايير حركة النطف املبردة.
تأثير إضافة ركائز األكسيداز مبعايير حركة نطف املاعز
الشامي
هدف البحث إلى دراسة تأثيرات إضافة الركيزتني
 NADPHوالفنيل أالنني بتركيز  1و  2و  4ميلي مول مبعايير
حركة نطف املاعز.
ومن نتائجه احلصول على تأثير إيجابي لكل من التركيزين
 1و  2ميلي مول من  NADPHباملعايير املختلفة للنظام احلاسوبي
 .CASAأدت إضافة الفنيل أالنني بتركيز  1و  2ميلي مول إلى
انخفاض قيم جميع معايير احلركة بدون وجود فروق معنوية
) (P > 0.05باملقارنة مع الشاهد .كان إلضافة الركيزتني بتركيز
 4ميلي مل تأثير سلبي معنوي واضح ) (P < 0.05بقيم معايير
احلركة املختلفة وكذلك بالنسب املئوية لتوزيع حتت مجتمعات
النطف املتحركة سواء السريعة أو جامدة احلركة.

الشكل  .16توزع حتت مجتمعات النطف املتحركة للتيوس املعاملة ب  1ميلي مول من فوق أكسيد الهدروجني و  5و  10ملغ من األلبومني.
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اسم اخلدمة

وصف التقنية

عدد العينات

تقدير محتوى العينات النباتية والترابية من عنصر اآلزوت

1282

تقدير محتوى املادة العلفية من البروتني اخلام

318

تعيني مستوى اإلغناء بالنظير  15Nللعينات النباتية املعلمة حلساب كفاءة
استعمال األسمدة وتثبيت اآلزوت اجلوي

235

تقدير محتوى العينات النباتية من الفسفور (مِ سون)
تعيني محتوى التربة من الفوسفور والقابل إلفادة النبات (أولسن)

184

تقدير الفينوالت الكلية يف العينات العلفية

90

تقدير التانينات يف العينات العلفية

90

تقدير ألياف املنظف (املتعادل واحلامضي) يف العينات العلفية

636

تقدير اللغنني يف العينات العلفية

318

جهاز سوسكلت

تقدير الدهن اخلام يف العينات العلفية

72

جهاز املسعر احلراري

تقدير الطاقة الكلية يف العينات العلفية

30

الترميد باحلرق

تقدير الرماد اخلام يف العينات العلفية

350

HPLC

تقدير التتراسايكلني ،واألوكسي تتراسايكلني ،والكلورتتراسايكلني ،والدوكسي
سايكلني يف احلليب ويف حلم وجلد وكبد الدجاج ويف السردين

224

تقدير هرمون البروجستيرون يف دم العجالت واألبقار الشامية

316

تقدير بعض مكونات الدم عند كباش العواس

192

تقدير سوية الضغوط احللولية يف السوائل

74

التحليل امليكانيكي وحتديد القوام

حتديد قوام التربة بطريقة املكثاف ( الهايدرومتر )

64

)(CASA

حتليل مؤشرات حركة النطف بواسطة تقانة احلاسوب املساعد لتحليل
النطف

130

تقدير سوية فوق أكسيد الهيدروجني

استخدام تقانة حتليل فلورومترية باستخدام املشعر (أمبلكس رد) لتحديد
سوية فوق أكسيد الهيدروجني الناجت عن اخلاليا

15

طريقة االستخالص والتقطير باستخدام جهاز
كلداهل
مطيافية اإلصدار الضوئي

)(Emission Spectrometer

املطيافية الضوئية

Spectrophotometer

هضم واستخالص بواسطة جهاز األلياف

اليزا

ELISA

جهاز تقدير مكونات الدم البيطري
قياس الضغط احللولي
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((Osmomat

يتألف قسم اجليولوجيا من أربع دوائر وهي :اجليولوجيا واخلامات النووية،
اجليوفيزياء التطبيقية ،الدراسات الزلزالية ،هيدرولوجيا النظائر .وتتركز
أعمال القسم على دراسة النشاط اإلشعاعي والتكتوني لألراضي السورية واملسح
اجليوكيميائي ومراقبة تركيز الرادون يف املياه والتربة وتسجيل النشاطات الزلزالية
ومركبات احلقل املغنطيسي األرضي ،ودراسة البنيات حتت السطحية الضحلة العمق،
بهدف كشف املغاور والكهوف ومواقع رشح مياه السدود ،باإلضافة إلى تطبيق تقانة
النظائر البيئية والهيدروكيمياء يف تقييم خصائص موارد املياه السطحية واجلوفية
يف مختلف األنظمة املائية.
A E C S
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دائرة اجليولوجيا واخلامات النووية
تضمنت األعمال املنجزة يف هذه الدائرة خالل العامني
 2019و 2020إجراء بحث علمي بعنوان" :استخدام تقانة
النمذجة التجزيئية كأداة غير خطية يف تطبيقات متعددة
يف اجليوفيزياء التطبيقية" .مت يف هذا البحث تطبيق مقاربة
تفسيرية جديدة تستخدم موديل التجزئة ( )C-Nومنحنيات
لوغ -لوغ ،وذلك من أجل تطبيقها على عدة دراسات حالة
مأخوذة من سوريةُ .طبقت هذه املقاربة لتفسير القياسات
البئرية الكهربائية والنووية من أجل إعادة تشكيل املقطع
الليثولوجي للبئر املدروسة .كما ُطبقت لتفسير معطيات
املسح اجلوي إلشعاعات غاما يف مناطق التدمرية الشمالية
واجلنوبية ( ،)Areas 1, 2 and 3لغايات متعددة كرسم اخلرائط
اجليولوجية واإلشعاعية ،وحتديد عتبات الشاذات اإلشعاعية
بالنسبة للعناصر املدروسة ( ،)TC, eU, eTh and eKودراسة
اإلنتاج اإلشعاعي احلراري ) )HPلألراضي السورية ككل أو
لرقع مختلفة من سورية .تناول البحث أيضاً دراسة وحساب
املعامل ) )HPمن خالل قياسات أشعة غاما الطبيعية البئرية،
أو من خالل دراسة عينات صخرية أو معطيات املسح اجلوي
ألشعة غاما .ومت تبيان أن تطبيق تقانة التجزيئية ميكن من
التمييز بني مجاالت إشعاعية مختلفة ،قد ترتبط بنماذج
ليثولوجية مختلفة ،حيث ميكن التمييز بني عدة مجتمعات
إشعاعية باستخدام مقاربة التجزئة املتعددة .كما مت تبيان
ميزات وتفوق استخدام التقانة التجزيئية من حيث القدرة
على حتديد حدود املجاالت اإلشعاعية املعزولة للمعامالت
اإلشعاعية املختلفة املدروسة ،التي تتوافق مع احلدود
الليثولوجية ،وهذا ما ال تستطيع الطرائق اإلحصائية التقليدية
األخرى تقدميه .يبني الشكل  1منحني لوغ-لوغ لليورانيوم
املكافئ يف املنطقة الثالثة للتدمرية السورية ،حيث حتدد
نقاط االنعطاف املجاالت املختلفة لليورانيوم .كما يبني الشكل
 2خريطة اليورانيوم املكافئ للمنطقة الثالثة شمال التدمرية
السورية ،مستنتجة من النمذجة التجزيئية تركيز-عدد.

حيث استخدمت تقانة أشعة غاما الطبيعية البئرية
(تسجيالت  7آبار) لتقدير معامل اإلنتاج احلراري
اإلشعاعي ( )HPبتابعية العمق يف توضعات خنيفيس
الفسفاتية يف املنطقة التدمرية يف سورية .أظهر حتليل
 2660نقطة قياس يف هذه اآلبار أن قيمة املعامل HP
تتراوح بني  0و  ،μw/m3 7.97مع قيمة متوسطة بقدر 1.33
 μw/m3وانحراف معياري  .μw/m3 1.68اقترحت املقاربة
املتعددة التجزيئية مع منوذج تركيز-عدد ( )C-Nومنحنيات
 ،log-logكمقاربة جديدة لتوصيف تغيرات املعامل HP
وعزل مجتمعات مختلفة من  HPيف منطقة الدراسة.
ترتبط املجاالت العالية لقيم  ،HPبشكل أساسي ،مع
الطبقات الفسفاتية الغنية نسبياً باليورانيوم باملقارنة مع
ما يجاورها .يبني الشكل  3منحني اإلنتاج احلراري على
طول البئر  ،S2يف حني يظهر الشكل  4اخلريطة حتت
السطحية للمعامل  HPيف منطقة خنيفيس ،وفقاً لنموذج
التجزئة املتعددة (.)C-N

الشكل  .1منحني  log-logلليورانيوم املكافئ يف املنطقة الثالثة
للتدمرية السورية.

الشكل  .3منحني  HPعلى طول البئر .S2
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الشكل  .2خريطة اليورانيوم املكافئ للمنطقة الثالثة شمال التدمرية
السورية.

كما مت نشر ورقة علمية بعنوان:
"تقدير اإلنتاج احلراري باستخدام تقانة القراءات
البئرية الغماوية الطبيعية يف توضعات خنيفيس
الفسفاتية يف سورية"

قسم اجليولوجيا

مت ضمن إطار محور مراقبة الرادون تنفيذ دراسة
علمية حاسوبية بعنوان" :برنامج حاسوبي تفاعلي ملعاجلة
قياسات الرادون بجهاز ألفاغارد"

الشكل  .4اخلريطة حتت السطحية للمعامل  HPيف منطقة خنيفيس.

كما مت نشر ورقة علمية بعنوان" :اكتشاف تراكمات
نفطية رشحية محتملة يف املنطقة الثالثة ،شمال
التدمرية ،وسط سورية ،باستخدام تقانة غاما املطيافية
اجلوية"
حيت مت استخدام تقانة مطيافية غاما اجلوية
كمقاربة غير مباشرة للتنقيب عن النفط وكشف مصائد
ستراتيغرافية بترولية وبنيوية يف املنطقة الثالثة ،شمال
التدمرية السورية .تستند املقاربة على طريقة استنظام
الثوريوم ،املوجهة حلذف التأثيرات اجليولوجية اإلقليمية.
تسمح تقانة االستنظام يف كشف أمناط رشحية شاذة.
فعاد ًة ،ما تتصف التوضعات الرشحية بقيم بوتاسيوم
متبق منخفضة ،تسمى ( ،)KDوقيم متبقية موجبة عالية
ٍ
لليورانيوم على عالقة بالثوريوم ،تسمى ( .)DRADتنتج
قيم  DRADمن طرح قيم البوتاسيوم املتبقية من قيم
اليورانيوم املتبقية .مت بفضل تطبيق تقانة االستنظام
للثوريوم حتديد ثمانية نطاقات محتملة وتخريطها يف
منطقة الدراسة ،يحتمل أن تكون الدوائر السوداء (الشكل
 ،)5كشاذات  DRADمرتفعة ،مناطق مناسبة لكشف
تراكمات هيدروكربونية حتت سطحية مأمولة يف املنطقة
الثالثة.

الشكل  .6نوافذ اخلرج البياني للبرنامج احلاسوبي ).(RadProg.exe

كما يجري ضمن إطار محور مراقبة الرادون تنفيذ بحث
علمي بعنوان" :استخدام الرادون كقفاء إشعاعي طبيعي
لتحري تأثير اخلصائص البنيوية والهي دروجيولوجية
لنظام احلامل املائي الكارستي يف ينابيع الفيجة ،سورية"
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التقرير السنوي

تتلخص أهداف هذا البحث بدراسة اخلصائص
البنيوية والهيدروجيولوجية املتعلقة بدراسة ظواهر
التشققية والنفوذية للطبقات الصخرية الكلسية
والدولوميتية الكارستية املشكلة للخزان اجلويف لنبع
الفيجة (الشكل  ،)7وتبيان دورها يف حتديد اخلواص
الرشحية للحامل املائي ،وذلك من خالل استخدام تقانات
الرادون ( )222Rnوالنظائر املستقرة ( 2Hو )18Oوالتريتيوم
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الشكل  .5خريطة تغيرات املعامل ) (DRADيف املنطقة الثالثة.

تركز الهدف من هذا العمل يف إعداد برنامج حاسوبي
تخصصي يسمح مبعاجلة قياسات الرادون ،عبر تطبيق
طرائق معروفة عاملياً من أجل استثمار هذه التقانة بشكلها
األمثل يف البحوث والدراسات التكتونية والبيئية والزلزالية
القائمة يف الهيئة .يسمح البرنامج احلاسوبي الذي مت
إعداده ( ،)RadProg.exeمبعاجلة قياسات الرادون املنفذة
يف املياه والتربة والهواء (الشكل  ،)6وذلك من خالل تطبيق
طرائق معاجلة معروفة عاملياً .كما يسمح البرنامج بتطبيق
قياسات الرادون يف الدراسات اجليولوجية والتكتونية
والهيدرولوجية ،وتقدير اجلرعة اإلشعاعية ،مما يجعله
أداة مفيدة يف هذه املجاالت التطبيقية والبحثية .عالوة
على ذلك ،يسمح هذا البرنامج باحلصول على نتائج
املعاجلة بيانياً ورقمياً بطريقة بسيطة وسهلة وفعالة.

هيئة الطاقة الذر ّية

( .)3Hساعدت نتائج هذا العمل على توفير قاعدة بيانات
متكاملة حول توزع تركيز الرادون ،كغاز مشع طبيعي ذي
مخاطر على الصحة العامة ،خاص ًة يف مياه الينابيع
بشكل
العذبة الكارستية املنتشرة يف منطقة وادي بردى،
ٍ
بشكل خاص (الشكل  ،)8وذلك ملا
عام ،وحوض نبع الفيجة
ٍ
ميثله هذا النبع العظيم كمصدر رئيس لتزويد مدينة دمشق
واملناطق احمليطة مبياه الشرب والري على مر العصور.
ساعدت نتائج العمل على تأكيد دور الرادون كقفاء مشع
طبيعي ،ميكن أن يسهم يف دراسة اخلصائص البنيوية
والهيدروجيولوجية لبعض الينابيع الكارستية ،خاص ًة تلك
املرتبطة بصخور احلامل املائي االستراتيجي للكريتاسي
األعلى (سينومانيان-تورونيان) .باإلضافة إلى ذلك ،بينت
النتائج إمكانية استخدام الرادون يف دراسة اخلصائص
البنيوية للخزانات املائية وتطور النظام الكارستي ،وفهم
دينامية التغذية وإمكانيات تعرض املياه اجلوفية للتلوث
البيئي.

كما مت نشر ورقة علمية بعنوان« :الرادون كقفاء إشعاعي
طبيعي لتحري الرشح من املياه السطحية إلى احلامل
املائي اجلويف املجاور :حالة دراسية من سرير نهر بردى،
سورية» .متحور الهدف الرئيس لهذه الورقة حول التحري
عن إمكانية استخدام الرادون كوسيلة مساعدة لتقييم
حدوث عمليات تسرب للمياه السطحية من نهر بردى إلى
مياه اخلزان اجلويف املجاور يف موقع الربوة (الشكل ،)9
وتقدير أزمنة اإلقامة ،باالعتماد على مجموعة من اآلبار
احملفورة يف جوار سرير نهر بردى ،التي يجري استثمارها
عادة لدعم شبكة مياه الشرب يف مدينة دمشق .بينت نتائج
هذه الورقة إمكانية تقدير زمن اإلقامة للمياه املتسربة
من سرير نهر بردى إلى اخلزان اجلويف املجاور ،اعتماداً
على قانون التفكك اإلشعاعي ،حيث مت تقدير زمن اإلقامة
للمياه اجلوفية يف ثالث آبار محفورة يف موقع الربوة (اآلبار
 RB5و RB6و )RB7بقيم بقدر  2.75و 4.57و 5.86يوم ،على
التوالي (الشكل  .)10وتبني وجود مضاهاة بسيطة بني
نشاط الرادون وقيم الناقلية الكهربائية من جهة ،والرادون
ومحتوى األمالح املنحلة الكلية ،من جهة أخرى ،األمر الذي
يعزز أهمية استخدام تقانة الرادون يف دراسة عمليات
مزج املياه ،وحتديد أمناط الرشح وخطوط اجلريان ومنط
العالقات املتبادلة بني املياه السطحية واجلوفية ،خاص ًة
دراسة األنظمة الكارستية الضحلة.

الشكل  .7خريطة جيولوجية ملنطقة الدراسة تبني مسار نهر بردى
وموقعي نبعي الفيجة وبردى.
الشكل  .9خريطة توضيحية ملواقع آبار الدراسة يف منطقة الربوة
بالنسبة ملجرى نهر بردى.

الشكل  .8تغيرات تركيز غاز الرادون وقيم تصريف نبع الفيجة خالل
الفترة املمتدة من  19أيلول  2017إلى  11آذار .2019
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الشكل  .10العالقة بني تركيز الرادون وزمن اإلقامة للمياه املتسربة
من نهر بردى.

قسم اجليولوجيا

دائرة اجليوفيزياء التطبيقية
متحورت أعمال دائرة اجليوفيزياء التطبيقية خالل
العامني  2019و 2020حول نشر عدد من الورقات العلمية
والقيام ببعض األعمال اخلدمية.
حيث مت نشر ورقة بعنوان« :مراجعة دور املسوحات
اجليوكهربائية يف توصيف واشتقاق احملددات والشروط
الهيدروجيولوجية يف وادي خناصر شبه اجلاف يف
سورية».
مت يف هذه الورقة استخدم تشكيل شلمبرجر لتنفيذ
 96سبراً جيوكهربائياً عمودياً ( ،)VESموزعة على تسعة
بروفيالت عرضانية وثالثة بروفيالت طوالنية (الشكل .)11
أفضت التفسيرات الكمية األحادية البعد ( )1Dإلى تطوير
عدة مقاربات بديلة ،وحتديد املعامالت الهيدرولوجية
للبنى املتحكمة بتوزع املياه اجلوفية .مت توصيف بنيتني
بعض
جيولوجيتني شمالية وجنوبية مفصول بعضها عن ٍ
بخط تقسيم مائي ،متثل النطاقات ذات الناقلية اجليدة
جداً (مقاومية أقل من  4أوم.متر) ،ترتبطان بغزو املياه
املاحلة يف احلوامل املائية للرباعي والباليوجني.
سمح التفسير الكيفي خلرائط تساوي قيم املقاومية
الظاهرية من أجل قيم تباعد مختلفة للمعامل ( )AB/2على
حتديد هاتني البنيتني .تعد املقاومية العالية التي تتجاوز
 300أوم.متر يف السبور املقيسة إشارة جيدة على وجود
تشكيلة البازلت من عمر امليوسني األعلى يف جبل احلص
الواقع غرباً وجبل شبيص الواقع شرقاً.

كما مت نشر ورقة علمية بالتعاون مع اجلانب العراقي،
بعنوان« :اخلصائص التكتونية حتت السطحية بواسطة
استخدام تقنية املقاومية اجليوكهربائية وآثارها على
التربة البيئية واملياه اجلوفية يف مكب أربيل ،غرب مدينة
أربيل– إقليم كردستان العراقي».
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حيث مت تنفيذ  27سبراً للمقاومية اجليوكهربائية
العمودية ( )VESباستخدام تشكيل شلمبرجر على ثالثة
بروفيالت حول موقع مكب مدينة أربيل يف شمال العراق
(الشكل  .)12كان الهدف الرئيس لسبور الـ VESتوصيف
التراكيب حتت السطحية ،واكتشاف مناطق الترب احملتمل
تلوثها يف موقع املكب واملنطقة احمليطة به .يعد خزان املياه
اجلوفية يف منطقة الدراسة واحداً من أهم خزانات املياه
العذبة الطبيعية يف احلوض الفرعي األوسط ألربيل .مت
تطبيق طرائق متعددة ( Pichginو D2و )Habibulleavلدراسة
وحتليل بروفيالت الـ  .VESمت مبوجب تطبيق هذه الطرائق
التعرف على التراكيب حتت السطحية يف منطقة الدراسة،
من ميول واجتاهات حلركة الصدوع ،ومت كشف مستوى
املياه اجلوفية بدقة .بينت نتائج هذه الورقة الدور الفاعل
لتطبيق هذه التقانة الرخيصة والسريعة واملفيدة ،كأداة
إلجراء مسوحات جيوكهربائية ،مع ضرورة توافر معلومات
جيولوجية للحصول على نتائج مفيدة حول مستوى املياه
اجلوفية واخلصائص التركيبية حتت السطحية (الشكل .)13

2020-2019

مت التعرف على اخلصائص اجليومترية والكهربائية
حلاملي الرباعي والباليوجني املائيني وأعلى املايستريختيان.
كما مت من خالل حتليل السبور اجليوكهربائية للبروفيالت
الطوالنية والعرضانية ،حتديد السبخات الرباعية القدمية،
والنطاقات املشققة ،واملظاهر التكتونية للطبقات حتت
السطحية يف وادي خناصر .ومت إعداد عالقات جتريبية
مختلفة من خالل ربط معطيات املقاومية اجليوكهربائية
والهيدروكيميائية ،وهذا ما ساعد على استنتاج وإعداد
خرائط مختلفة للملوحة ،وحتديد احلدود بني املياه العذبة
ونصف املاحلة واملاحلة .كما مت تطوير مقاربتني بديلتني
مختلفتني من أجل حساب وتقدير قيم املعطائية املائية
والناقلية الهيدروليكية جيوفيزيائياً للحوامل املائية يف
منطقة الدراسة .ميكن تطبيق املقاربات الهيدروجيوفيزيائية
املطورة يف إدارة املوارد املائية يف وادي خناصر.

الشكل  .11مواقع السبور اجليوكهربائية يف منطقة وادي خناصر.

هيئة الطاقة الذر ّية

ومت نشر ورقة علمية بعنوان« :توصيف مشكلة الرشح
من سد سلحب باستخدام طريقة السبر اجليوكهربائي
املقطعي وقياسات الكمون الذاتي الطبيعي».

الشكل  .12منطقة الدراسة ملوقع مكب أربيل يف إقليم كردستان
العراقي.

كان الهدف من هذه الورقة دراسة وحتديد املناطق
احملتملة للرشح من سد سلحب ،وذلك من خالل التحري
والكشف عن البنية اجليولوجية العامة ،حتت السطحية
وخلف بنية جسم السد ،وذلك من خالل تنفيذ عدد من
السبور اجليوكهربائية املقطعية ،املترافقة مع قياسات الكمون
الذاتي الطبيعي (الشكل .)14أظهرت نتائج تفسير املقاطع
اجليوكهربائية وقياسات الكمون الطبيعي املنفذة خلف جسم
السدة الرئيسية ،وجود نطاق رشح واضح املعالم يف بداية
ونهاية املقطع اجليوكهربائي حتت جسم السد (الشكل .)15
كما مت الكشف عن وجود عدة نطاقات صغيرة ذات مقاومية
كهربائية منخفضة نسبياً ضمن جسم السدة .،مت التأكد من
وجود إحدى هذه النطاقات الشاذة ،من خالل تنفيذ مقطع
جيوكهربائي مفصل ودقيق ،باإلضافة لوجود بئر بيزومترية
محفورة عند قمة السدة .ويبدو أن جسم السدة الثانوية
سليم ومتجانس ،باستثناء وجود ألثر صدع يف اجلزء األخير
من املقطع .لم يالحظ وجود أية مؤشرات على وجود مظاهر
للرشح أسفل وخلف جسم السدة الثانوية.
Dam characteristics:
Dam crest elevation: 220 (a.s.l).
3
Maximum Storage: 7.75 M.m ,
Dam lake surface: 145 ha.
Main embankment:
Length: 895m.
Maximum thickness: 14.5 m.
Secondary embankment:
Length: 510m.
Maximum thickness: 11m.

Pz9
Pz10

ERT-P1 profile

ERT-P4 profile

SP profile

Pz15

ERT-P2 profile
ERT-P3 profile

Mixed materials

Plast
Clay core

Filters
Rock fill

الشكل  .14البنية العامة لسد سلحب وأماكن تنفيذ القياسات
اجليوكهربائية املقطعية والكمون الذاتي الطبيعي ومواقع اآلبار
البيزومترية.
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الشكل  .13ثالثة مقاطع على طول املسار ' (a) .A-Aمقطع عدم
جتانس لنقاط القياس ( Pichginو (b) ،)Habbullaevمقطع كاذب
و) (cمقطع جيوكهربائي نهائي.
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Walter leakage zone
Conglomerates and
sandstones

Sandy clays with small
calcareous pebbles

Clays
) (Leakage anomaly

الشكل  .15تفسير املقطع اجليوكهربائي وقياسات الكمون الذاتي
للسدة الرئيسة لسد سلحب

)SP (mV

-10
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كما مت تنفيذ عمل علمي خدمي بعنوان« :دراسة
هيدروجيوفيزيائية ملوقع قاسون يف ناحية احلفة محافظة
الالذقية» .كان الهدف من هذه الدراسة تنفيذ عدد من
السبور اجليوكهربائية الشاقولية من أجل التحري عن وجود
املياه اجلوفية ،ودراسة التتابع السحني ،وحتديد النطاقات
املشققة يف موقع قاسون (ناحية احلفة ،محافظة الالذقية).
خلصت نتائج هذا العمل ،الذي اعتمد من حيث املبدأ على
تفسير السبور اجليوكهربائية الشاقولية (الشكل  ،)16وقياس
مناسيب املستوي الساكن لسطح املياه اجلوفية يف منطقة
الدراسة واجلوار القريب منها (الشكل  ،)17إلى حتديد عدد
من احلوامل املائية الواقعة على أعماق ضحلة ومتوسطة
ضمن تشكيالت النيوجني والباليوجني ،بينما أخفقت السبور
اجليوكهربائية الشاقولية يف الوصول إلى احلامل املائي
اإلقليمي العميق ،وذلك ألسباب تتعلق بتعقيدات الوضع
الطبوغرايف وصعوبة مد كبالت للقياس يف املنطقة بأطوال
مناسبة ،مبا يسمح يف الوصول إلى أعماق اختراق أكبر من
 400م.

الشكل  .17خريطة هيدروجيولوجية تبني اجتاه حركة املياه اجلوفية
يف منطقة الدراسة.

للمناسيب الساكنة لآلبار احملفورة يف مركز دير احلجر
واجلوار القريب ،وذلك من أجل حتديد اجتاه حركة
املياه اجلوفية يف املركز ،بغية تأمني استثمار أمثل ملياه
هذه اآلبار .أشارت خريطة املناسيب البيزومترية املنفذة
يف منطقة الدراسة واجلوار القريب إلى أن حركة املياه
بشكل عام ،من اجلهة اجلنوبية-الغربية
اجلوفية تكون،
ٍ
باجتاه الشمال-الشرقي.
250

VES 1

وتتدرج قيم املناسيب البيزومترية من  230م إلى
م عن مستوي سطح البحر (الشكل  .)18أشارت التحريات
الهيدروجيولوجية أيضاً إلى أن السويات املائية العائدة
إلى تشكيالت الرباعي مستنزفة مبعظمها ،وأن السويات
املائية املوجودة يف صبات البازلت النيوجيني تكون يف
معظم األحيان محدودة الغزارة ،لذلك ال بد من البحث
عن سويات مائية أعمق تقع على حدود التماس بني
سطوح تعرية الصخور الكلسية العائدة إلى الباليوجني
والصبات البازلتية النيوجينية ،الواقعة نظرياً على أعماق
تفوق  250م.

VES 2

التقرير السنوي

كما مت تنفيذ عمل علمي خدمي آخر بعنوان« :تقييم
الوضع املائي لآلبار احملفورة يف مركز دير احلجر» .تركز
الهدف من هذا العمل على تنفيذ قياسات بيزومترية

2020-2019

الشكل  .16نتائج تفسير السبور اجليوكهربائية ( VES2و)VES3
املنفذة يف منطقة الدراسة .ميثل املنحني باللون األسود القيم املقيسة
يف حني ميثل املنحني باللون األحمر النموذج الرياضي احملسوب.

الشكل  .18خريطة بيزومترية تظهر اجتاه حركة املياه اجلوفية يف
موقع دير احلجر.
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من جانب آخر ،جرى ضمن إطار محور دراسة البنيات
حتت السطحية تنفيذ دراسة علمية ميدانية بعنوان« :تقومي
ظاهرة الغوارات ودورها يف تطور الكارست ومخاطرها
احملتملة يف السلسلة الساحلية بسورية» .تركز هدف
هذه الدراسة على حتديد أماكن وجود الغ ّوارات ،والعوامل
املؤثرة يف تكونها ،كنظام للصرف املائي ،وحتديد القسمات
األرضية والصدوع التكتونية يف املنطقة الساحلية شمال-
غرب سورية ،وذلك باستخدام مجموعة من الصور
الفضائية الرقمية عالية الدقة ( )Landsat MSSوصور
االرتفاعات الرقمية ) )DEMاملأخوذة من صور ()LIDAR
الفضائية .يوضح الشكل  19توزّع الغ ّوارات املكتشفة حقلياً
ضمن منطقة الدراسة.

درجة خطورة انهيار الغ ّوارات ،ومن ثم إنشاء خريطة
نطاقات حتدد درجة اخلطورة املتوقعة لألراضي التي
توجد فيها الغ ّوارات ،باالستعانة ببرنامج (.)ArcMap
وفيما يتعلق باألعمال القائمة ضمن محور املغنطيسية
األرضية ،املنفذة من قبل فرقة الرصد املغنطيسي خالل
العامني  ،2020-2019فتتمثل بالدراسة العلمية امليدانية
املستمرة بعنوان" :احلقل املغنطيسي األرضي وتغيراته
يف احملطات احلقلية يف املنطقة اجلنوبية-الغربية من
بشكل دائم ومستمر أعمال التسجيل
سورية" .حيث ُتري
ٍ
الروتيني يف املرصد املغنطيسي الوطني ،الذي يقوم
بتسجيل مركبات احلقل املغنطيسي األرضي ،مبعدل قراءة
واحدة كل دقيقة (الشكل  ،)20وتخزين للمعطيات املسجلة
بتنسيق محدد على أقراص مرنة ،يجري تبديلها شهرياً.
يف حني يتم الحقاً معاجلة التسجيالت مكتبياً ،باستخدام
برمجيات خاصة .يتم قياس شدة احلقل املغنطيسي وقيم
ميل وانحراف احلقل على عمود مخصص للقياسات
املغنطيسية املطلقة يف مركز املرصد ،الواقع على بعد
حوالي  30م من البناء احملتوي على جتهيزات املرصد.
ونتيجة للظروف الراهنة يف القطر خالل السنوات األخيرة،
فقد توقفت أعمال الرصد املغنطيسي يف بعض محطات
شبكة الرصد األخرى ،املوزعة يف مواقع مختلفة يف أرض
الوطن .يجري فقط تسجيل مركبات احلقل املغنطيسي
األرضي حملطة حقلية وحيدة (دير احلجر) .نأمل مع عودة
األمن واألمان لربوع الوطن يف مواصلة أعمال القياس يف
مواقع شبكة الرصد كافة ،وصوالً لتحديد منحنيات يومية
لتغيرات مختلف مركبات احلقل املغنطيسي األرضي على
كامل مساحة أراضي الوطن السوري.
الشكل  .20منوذج من تسجيالت املرصد املغنطيسي السوري.

الشكل  .19صورة فضائية للمنطقة الساحلية تبني مواقع الغ ّوارات
املكتشفة باملسوحات احلقلية.

كما يجري ضمن إطار احملور ذاته تنفيذ دراسة علمية
الغوارات يف
ميدانية جديدة بعنوان« :حتديد أخطار
ّ
الساحل السوري باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد».
تهدف هذه الدراسة إلى حتديد توزع كثافة الغ ّوارات،
ودراسة مدى االنزياح املكاني للترب احمليطة بالغ ّوارات،
وذلك من خالل استخدام مجموعة من الصور الفضائية
العالية الدقة ( InSARو  Spotو  Landsat5و ،)LIDAR
وتطبيق منوذج رياضي ( )kriging modelلتحديد مدى
72
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دائرة الدراسات الزلزالية
تضمنت األعمال املنجزة يف دائرة الدراسات الزلزالية
خالل العامني  2020-2019إجناز دراسة علمية بعنوان" :زلزال
حلب يف  13آب  :1822دالالت يف تقدير املخاطر الزلزالية
يف شمال غرب سورية" .كان الهدف من هذه الدراسة حتديد
التأثيرات التدميرية لزلزال عام  ،1822احلاصلة يف شمال-
بشكل ُمفصل ،اعتماداً على
غرب سورية واملناطق املجاورة،
ٍ
مراجعة مصادر معلوماتية ووثائق تاريخية جديدة معاصرة
للزلزال .مت مبوجب هذا العمل احلصول على العديد من
مصادر املعلومات التاريخية املعاصرة لزلزال  ،1822باللغات
العربية واإلنكليزية والفرنسية ،التي متت ترجمتها ودراستها
لتوصف ما حدث من جراء وقوع هذا الزلزال يف حلب
وشمال-غرب سورية .سمحت املصادر املستخدمة يف تقدير
معامالت الزلزال ،الذي بلغ قدره  ،7.3وشدته ( ،)XIوحتديد
املسبب له (صدع القديس سمعان) ،مع تقدير قيم
الصدع ُ
التسارعات األرضية يف املواقع املتأثرة .كما سمحت عملية
احملاكاة الرقمية ملعامالت هذا الزلزال يف حساب أطياف
االستجابة يف موقع قلعة حلب (الشكل .)21

الشكل  .21مخطط بياني يبني أطياف االستجابة احملسوبة يف موقع
قلعة حلب ،لنسب تخميد متعددة ناجتة عن زلزال عام .1822

الشكل  .22النشاط الزلزالي لـ  24هزة صغيرة حدثت يف شمال-غرب
مدينة الالذقية خالل نيسان .2020

كما يجري تنفيذ دراسة علمية مستمرة بعنوان" :مراقبة
النشاط الزلزالي امليكروي يف أبنية الهيئة" .تهدف هذه
الدراسة إلى كشف النشاط الزلزالي امليكروي املتولد من
الصدوع النشطة القريبة من مواقع الهيئة ،مع ما ميكن أن
يتولد عنها من مخاطر آنية أو مستقبلية ،وذلك من خالل
استخدام شبكة رصد تشابهي (تسجيل ورقي) ،مكونة من
ثالث محطات موزعة يف مراكز دير احلجر ،والبناء الثامن،
والصوجة ،باإلضافة إلى محطة رقمية من النوع ثالثي
املركبة ،موجودة يف البناء الثامن .تقوم دائرة الدراسات
الزلزالية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لهذه احملطات،
ومعاجلة وأرشفة التسجيالت ،باإلضافة إلى إعالم إدارة
الهيئة بالهزات احمللية يف حال حدوثها.
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كما يجري تنفيذ دراسة علمية ،باالشتراك مع املعهد العالي
للبحوث والدراسات الزلزالية ،بعنوان" :دراسة االستجابة
الزلزالية يف موقع اخلزانات املائية يف جمرايا (دمشق)".
تهدف هذه الدراسة إلى تقدير قيم االستجابة الزلزالية يف
موقع اخلزانات املائية يف منطقة جمرايا ،التي ما تزال قيد
اإلنشاء (الشكل  ،)23وذلك من خالل تنفيذ تسجيالت رقمية
لالهتزاز الطبيعي يف املوقع ،واخلزانات املائية (بعد إنشائها)،
باستخدام أجهزة نظام املراقبة االهتزازي املتوافرة يف الهيئة،
وذلك باستخدام طرائق معروفة عاملياً ،ودراسة التأثير
املتبادل بني التربة واخلزانات ،عبر بناء منوذج حتليلي،
يراعي األحمال الزلزالية للخزانات املائية املزمع إنشاؤها.

2020-2019

كما يجري تنفيذ بحث علمي بعنوان" :دراسة النشاط
السيسموتكتوني للنطاقات الصدعية الرئيسة يف سورية".
يهدف هذا البحث إلى دراسة الصدوع النشطة ضمن
النطاقات التكتونية الرئيسة يف األراضي السورية ،وذلك
من خالل تكميل املعطيات اجليولوجية والتكتونية والزلزالية،
بغية تقدير خصائص نشاط تلك الصدوع ،لالستفادة منها
الحقاً يف تقدير املخاطر الزلزالية يف سورية .بينت النتائج
األولية لهذا البحث تسجيل  231هزة أرضية ضمن األراضي
السورية ،منذ بداية البحث وحتى تاريخ  ،1/3/2020وهذا
يعني أن عدد الهزات املسجلة ما يزال صغيراً جداً ،عدا أن
الهزات املسجلة كانت باملجمل صغيرة القدر .ميكن تفسير
أسباب قلة عدد الهزات املسجلة ،بأن النشاط الزلزالي يف
سورية مير حالياً بفترة من الهدوء النسبي .إال أن ما يلفت

االنتباه هو حدوث عدد (حوالي  )24من الهزات الصغيرة يف
شمال-غرب مدينة الالذقية ،على مسافة حوالي  40كم ،بلغ
قدر أكبر هزة حاصلة خالل الفترة  3-19نيسان )4.8( 2020
(الشكل .)22

هيئة الطاقة الذر ّية

كميات الهطول ،واملترافقة مع فعاليات حضرية كبيرة إلى
تغيرات معنوية يف توافر موارد املياه اجلوفية يف حوض
دمشق.
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1987-1988

أجنز ضمن إطار محور دراسة التأثيرات املناخية على
موارد املياه اجلوفية البحث العلمي بعنوان" :تأثير التغيرات
املناخية والفعاليات البشرية على املوارد املائية اجلوفية يف
حوض دمشق" .تركز الهدف من هذا البحث على تقييم أثر
التغيرات املناخية ،وحتديد االستجابة الهيدرولوجية الناجمة
عن التغير املناخي ،وتبيان دور األنشطة احلضرية على تلك
التغيرات .أظهرت نتائج البحث القائمة على دراسة املنحى
العام للسالسل الزمنية املناخية لكل من درجة احلرارة
والهطول املطري ،أن املناخ يف حوض دمشق خالل الفترة
املمتدة من عام  1970/1969إلى ( 2018/2017خمسني عاماً)،
قد تعرض الرتفاع يف درجة حرارة الهواء بقدر  1.4درجة
مئوية يف مناطق التغذية (القسم اجلبلي للحوض) ،وبقدر 3.4
درجة مئوية يف مناطق الصرف (القسم السهلي) .ترافقت
هذه الفترة ،ليس فقط مع تناقص يف كميات الهطول املطري
من  %11-إلى  ،%13-على التوالي ،وإمنا أيضاً مع انزياحات
مهمة يف التوقيت ومعدالت الشدة ،وتغيرات كبيرة يف سماكة
الغطاء الثلجي يف مناطق التغذية .قادت هذه التطورات
السلبية للمناخ ،باجتاه واحد يف زيادة درجة احلرارة وتناقص

1981-1982

تركزت األعمال العلمية املنجزة واجلاري تنفيذها يف
دائرة هيدرولوجيا النظائر خالل العامني ،2020-2019
ٍ
عدد من النشاطات البحثية والدراسات العلمية
حول
امليدانية ،القائمة على قاعدة استخدام تقانة النظائر
البيئية والطرائق الهيدروكيميائية ،كأدوات ناجعة وعملية
يف تعميق املعارف املرتبطة بدراسة خصائص موارد املياه
السطحية واجلوفية ،ودراسة تأثير اجلفاف يف انخفاض
كمية الهطول وتراجع قيم تغذية املياه اجلوفية وتصريف
األنهار والينابيع ،التي يجري تنفيذ اجلزء األكبر منها
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

1975-1976

دائرة هيدرولوجيا النظائر

1969-1970

الشكل  .23موقع إنشاء اخلزانات املائية يف منطقة جمرايا.

الشكل  .24تغيرات كمية الهطول املطري يف القسمني السهلي واجلبلي
حلوض دمشق.

كما يجري ضمن إطار احملور ذاته تنفيذ بحث علمي
آخر ،وهو قيد االنتهاء ،بعنوان" :دراسة جتاوب الطبقات
املائية اجلبلية املكرستة للجفاف والتبدالت املناخية يف
غرب سورية :حالة دراسية لنبع الفيجة الكارستي" .يهدف
هذا البحث إلى حتديد االستجابة الهيدرولوجية لنبع
الفيجة مبوجب التغيرات املناخية والفعاليات احلضرية.
أظهرت نتائج البحث وجود تراجع بقدر  %37يف تصريف
مياه نبع الفيجة خالل الفترة  ،2018/2017-1970/1969وهذا
يظهر جلياً يف تراجع سماكة الهطول الثلجي فوق سلسلتي
لبنان الشرقية والغربية خالل الفترة ( 2012-2014الشكل
 .)25ومبوجب استخدام مجموعة من املقاربات والنماذج
املستخدمة عاملياً يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ،فقد
مت تقييم االستجابة الهيدرولوجية لنبع الفيجة للتأثيرات
املناخية والتأثيرات البشرية (الشكل  ،)26التي كانت بحدود
 %65و ،%35على التوالي .تشير هذه النتائج إلى احلساسية
الكبيرة لألنظمة الكارستية يف حوض نبع الفيجة يف تأثير
كال العاملني على توافر اإلمداد باملياه العذبة املتجددة .قد
تساعد نتائج هذا البحث أصحاب القرار يف إدارة موارد
املياه يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة الستثمار هذه املوارد
بالشكل األفضل.

الشكل  .25تغيرات سماكة الهطول الثلجي فوق سلسلتي لبنان
الشرقية والغربية خالل الفترة  ،2014-2012وفقاً لوكالة ناسا
األمريكية.
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املتمثل مبعدل تدرج يف تركيز  δ18Oبقدر  -0.18±0.03‰لكل
بشكل جيد ،مع املجال املعطى من
 100م ارتفاع ،منسجماً،
ٍ
أجل معظم بلدان املتوسط .متيز مفعوال كمية الهطول ()P
والرطوبة النسبية ( )RHبنضوب يف التركيب النظيري ،مع
زيادة ملحوظة يف قيمة  d-excessمع زيادة قيمتي  Pو.RH
متثل مفعول الفصلية بنضوب قيمتي  δ18Oو δ2Hخالل فترة
وغنى يف قيمتي  δ18Oو δ2Hعند نهاية
كانون األول-شباط،
ً
نيسان ،غالباً مع قيم  d-excessمنخفضة ( .)<8‰يبدو أن
مفعول درجة احلرارة ( ،)Tهو العامل الرئيس الذي يتحكم
بشدة بتغيرات تركيب النظائر املستقرة يف مياه األمطار يف
سورية .ميكن أن تؤدي رطوبة البحر املتوسط والتبخر الثانوي
أدوار إضافية مرافقة ،لكنها أقل أهمية من العامل .T
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الشكل  .26االستجابة الهيدرولوجية لتصريف نبع الفيجة مع كمية
الهطول ) (aسنة رطبة و) (bسنة جافة.

الشكل  .27خريطة سورية تبني معدالت الهطول املطري ومواقع
االعتيان.

75

التقرير السنوي

كما مت ضمن إطار احملور ذاته ،نشر ورقة علمية ثانية
بعنوان" :العوامل املؤثرة بالتركيب الكيميائي ملياه األمطار
يف سورية" .تتلخص أعمال هذه الورقة يف حتديد تراكيز
األيونات الرئيسة (HCO3-،Cl−،NH4+،K+،Na+،Mg2+،Ca2+
SO42-،و )NO3-وقيم الـ  pHوالناقلية الكهربائية ( )ECيف
عينات مياه األمطار عند  16محطة يف سورية ،وذلك من
أجل توصيف العوامل األساسية املؤثرة بالتركيب الكيميائي
ملياه األمطار يف هذا البلد .أظهرت القيم املتوسطة املوزونة
( )VWMاحملسوبة ملختلف املعامالت عند احملطات كافة
وجود قيمتني بقدر  6.84و μS/cm 96من أجل معاملي الـ
 pHوالـ  ،ECعلى التتالي .يتبع منط التغير األيوني لتراكيز
 )μeq/L( VWMملجمل معطيات عينات مياه األمطار
التسلسل التراجعي التاليCa2+≥ HCO3−> SO42−>Mg2+>C- :
 l>Na+>NO3−>K+>NH4+وجدت القيم الدنيا ملعاملي الـpH

2020-2019

مت ضمن إطار محور مراقبة التراكيب النظيرية ملياه
األمطار واملياه السطحية يف سورية ،نشر ورقة علمية أولى
بعنوان" :عوامل التحكم بتغيرات النظائر املستقرة يف مياه
األمطار يف سورية :منهجية حتليل إحصائي" .تتلخص
أعمال هذه الورقة يف إجراء حتليل إحصائي للخصائص
الرئيسة للنظائر املستقرة ( 18Oو )2Hوقيم فرط الدوتيريوم
( dأو  )d-excessلعينات مياه األمطار لـ  16محطة خالل
فترتي اعتيان ( 1993-1989و ،)2006-2003وذلك من أجل
فهم العوامل املتحكمة بالتغيرات الزمانية واملكانية للنظائر
يف مياه األمطار يف سورية (الشكل  .)27بينت النتائج أن مياه
بشكل مميز ،األكثر نضوباً يف
أمطار املناطق اجلبلية كانت،
ٍ
نسب النظائر املستقرة الثقيلة ،مع قيم فرط دوتيريوم عالية
غنى يف تراكيز هذه
( .)d>20 ‰خضعت مياه األمطار األكثر ً
النظائر (قيم  d-excessمنخفضة) ،التي تعود غالباً للمناطق
الساحلية والداخلية ،إلى عمليات تبخر حلبات مياه املطر
بشكل
أثناء هطولها .متيزت مياه أمطار احملطات اجلنوبية،
ٍ
مدهش ،بقيم  d-excessعالية ( ،)d>22‰على األرجح ،بسبب
التبادل الشديد مع رطوبة البحر املتوسط .كان مفعول درجة
احلرارة ( ،)Tالذي متثل مبعدل تدرج يف تركيز  δ18Oبقدر
 ،0.34±0.03‰/°Cقريباً جداً من التدرج املالحظ ملياه أمطار
شبكة  GNIPالدولية ( .)0.3‰/°Cوكان مفعول االرتفاع،

هيئة الطاقة الذر ّية

والـ ECيف مياه أمطار احملطات اجلبلية اجلنوبية ،يف حني
سجلت القيم العليا يف مياه أمطار احملطات القارية الداخلية،
تبعاً لكمية الغبار الكربوناتي املوجود يف الغالف اجلوي.
يعود اجلزء األكبر مللوحة مياه األمطار ()>70%إلى تراكيز
أيونات الـ  Ca2+والـ  HCO3-والـ  .SO42-وجدت التراكيز العليا
أليوني الـ Na+والـ  Cl−يف مياه أمطار محطة طرطوس ،حيث
بشكل مميز ،قريبة جداً
كانت النسبة ،0.84±0.16((Na+/Cl−
ٍ
من نسبة مياه البحر املتوسط ( ،)0.86وهذا يدل على مفعول
ترذاذ مياه البحر .وجدت التراكيز العليا للـ ≈8-9( NO3−
 ،)mg/Lمع قيم مرتفعة نسبياً يف النسبة (>2±1( SO42−/NO3-
يف مياه أمطار املدن الكبرى (دمشق وحمص وحلب) ،وهذا
يدل على تأثير وسائط النقل الكثيفة والتلوث احلضري.
بشكل معتدل مع أيوني الـ  Ca2+والـ
ترتبط قيم الـ ،pH
ٍ
 ،)R2≈ 0.36(HCO3يف حني ترتبط قيم الـ  ECمع األيونات
بشكل ضعيف مع الـ
كافة ،باستثناء الـ  ،NH4+الذي يرتبط
ٍ
 .)R2≈ 0.23( NO3−وجدت عالقات ارتباط قوية بني أيوني الـ
 Ca2+والـ ،)R2≈ 0.80( SO42-وبني أيوني الـ  Na+والـ R2≈( Cl−
 .)0.95يعد أيوني الـ  Ca2+والـ  Mg2+األكثر مسؤولية عن
عملية تعديل حموضة مياه األمطار .كان دور أيوني الـ K+
والـ  NH4+كمعدلني للحموضة محدوداً .باستخدام طريقة
حتليل املركبات األساسية ( ،)PCAمت اقتراح خمسة عوامل
رئيسة ،تشرح ما يزيد عن  %87من قيمة املتغير الكلي،
من أجل املصادر التي يحتمل أن تؤثر بالتركيب الكيميائي
ملياه األمطار يف هذا البلد .وهذه العوامل هي )1( :املواد
الصخرية الطبيعية )2( ،أمالح البحر )3( ،منتجات االحتراق
األحفورية )4( ،األنشطة الريفية و( )5منتجات حرق الكتل
احليوية.
كما جرى ضمن إطار محور دراسة اخلصائص الكيميائية
والنظيرية ألنظمة املياه اجلوفية ،تنفيذ بحث علمي بعنوان:
"تقييم نوعية املياه اجلوفية يف غوطة دمشق باستخدام
تقنيات النظائر البيئية" .يهدف هذا البحث الذي أجنز
ضمن إطار مشروع وطني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية إلى دراسة تغيرات التوزع املكاني لتراكيز النظائر
البيئية واأليونات الرئيسة يف املياه اجلوفية لغوطة دمشق،
وحتديد مصادر التلوث بالنترات باستخدام النظير ،δ15N
مع وضع خريطة حلساسية املياه اجلوفية للتلوث يف واحة
دمشق باستخدام نظام املعلومات اجلغرايف ( .)GISساعدت
نتائج حتليل األيونات الرئيسة لهذا املشروع يف حتديد أمناط
املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة .يبني الشكل  28خريطة
التوزع املكاني ألمناط املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة.
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وأظهرت النتائج أن أعلى قيمة لتركيز النترات كانت يف مياه
حوش بالس ( 282ملغ/ل) ،بينما كانت قيمة أقل تركيز يف
مياه بئر دير احلجر ( 5ملغ/ل) ،مع قيمة متوسطة بقدر 65
ملغ/ل .وقد مت فيما يتعلق باستخدام النظير  δ15Nالتمييز
بني مصادر النتروجني أليون النترات ( ،)NO-3حيث تراوحت
قيمة تركيز النظير  δ15Nيف معظم العينات املدروسة بني ‰9
و  ،‰15وهذا ما ميكن أن يعزى إلى أكسدة املواد العضوية
للنتروجني يف التربة (سماد عضوي روث أبقار) وتخمر
مركبات النتروجني يف مياه الصرف الصحي العائدة ملخلفات
التلوث احلضري.

الشكل  .28خريطة توزع أمناط املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة.

كما يجري ،ضمن إطار محور مراقبة التراكيب النظيرية
ملياه األمطار واملياه السطحية يف سورية ،تنقيذ بحث
علمي بعنوان" :حتليل سجالت التركيب النظيري لعينات
العواصف املطرية املفردة واملتوسطة الشهرية ملياه أمطار
محطة دمشق" .باإلضافة إلى عمل مماثل آخر (عقد بحث
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ،بعنوان" :تغيرات النظائر
يف مياه أمطار دمشق -تقييم تأثير التغير املناخي" .يهدف
كال هذين العملني إلى حتليل خصائص التركيب النظيري
لعينات مياه العواصف املطرية املفردة ،أو املأخوذة على شكل
مزيج متوسط شهري عند محطة دمشق (مركز السومرية)
يف دراسة العالقات املوجودة بني تراكيز النظائر يف مياه
املطر وقيم معامالت الطقس (درجة حرارة اجلو ،كمية
الهطول ،وقيم الرطوبة النسبية) ،وتتبع مصادر أو املسار
التراجعي حلركة الكتل الهوائية املولدة للمطر (الشكل ،)29
وصوالً لدراسة تأثير عوامل التغير املناخي على تغيرات
التركيب النظيري ملياه األمطار يف سورية ومنطقة شرق

قسم اجليولوجيا

املتوسط .من املتوقع أن تسهم نتائج كال هذين العملني يف
الوصول إلى فهم أفضل خلصائص التركيب النظيري ملياه
أمطار محطة دمشق ،وذلك عبر ربط التغيرات النظيرية
مع عوامل الطقس احمليطة ،وهذا ما ينعكس إيجاباً يف
حتسني سبل استخدام تقانة النظائر يف مجال الدراسات
الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ،باعتبار أن مياه األمطار
متثل مركبة الدخل األساس ملعظم األنظمة املائية .وهذا ما
يساعد على تقييم تأثير عوامل التغير املناخي على عمليات
التغذية والصرف ملختلف األنظمة املائية ،وهذا ما يخدم
يف احملصلة بإدارة واستثمار موارد املياه يف منطقة حوض
دمشق مبنهجية مالئمة ومستدامة.

من جانب آخر ،يجري يف محور دراسة اخلصائص
الكيميائية والنظيرية ألنظمة املياه اجلوفية ،تنفيذ بحث
علمي بعنوان:
"استخدام التقانات الكيميائية والنظائر البيئية يف
تقييم تلوث املياه يف حوض دمشق".
وذلك ضمن إطار مشروع التعاون التقني اإلقليمي
ملجموعة دول عراسيا ( ،)RAS7032يهدف هذا العمل إلى:
( )1دراسة اخلصائص الهيدروكيميائية والنظيرية للمياه
السطحية واجلوفية يف حوض دمشق من حيث نوعية املياه
ومصادر تغذيتها؛
( )2حتديد عالقات االرتباط الهيدروليكي القائمة بني
املياه السطحية واجلوفية؛

()a

()b

( )4املساهمة يف وضع اقتراحات واستراتيجيات إلدارة
واستثمار املوارد املائية املتاحة يف احلوض بطريقة مناسبة.
ساعدت النتائج األولية لهذا العمل يف حتديد مصدر أيون
النترات يف املياه السطحية واجلوفية يف حوض دمشق،
النترات ،حيث تبني بشكل واضح أن تلوث املياه اجلوفية
بأيون النترات يعود بشكل رئيس لتأثير النشاطات احلضرية،
من خالل إلقاء كميات كبيرة ملخلفات مياه الصرف الصحي
يف فروع نهر بردى ،ومن ثم رشحها وتسربها باجتاه املياه
اجلوفية (الشكل  .)30ميكن أن تساعد نتائج هذا العمل
على وضع سياسات إدارة مستدامة الستثمار موارد املياه
املتاحة يف احلوض بالشكل املناسب.

التقرير السنوي
الشكل  .30العالقة بني قيم  δ18O-NO3وقيم  δ15N-NO3لعينات املياه
اجلوفية املأخوذة من حوض دمشق.
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الشكل  .29املسارات التراجعية لبعض الكتل اجلوية املولدة للمطر يف
محطة السومرية ،التي متت منذجتها باستخدام برنامج ،HYSPLIT
لإلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف اجلوي )(a) :(NOAA
عاصفة مطرية مدتها  72ساعة حصلت بتاريخ  27كانون األول ،2019
كانت قادمة من احمليط األطلسي مروراً فوق أوربة والبحر املتوسط؛
) (bعاصفة مطرية مدتها  72ساعة حصلت بتاريخ  15تشرين الثاني
 ،2019وكانت قادمة من اخلليج العربي مروراً فوق اجلزيرة العربية
وشمال-شرق األردن.

( )3حتديد مصادر التلوث الرئيسة ،وخاص ًة أثر
النشاطات احلضرية يف التلوث بأيون النترات ،من خالل
استخدام طريقة اآلزوت 15-؛

هيئة الطاقة الذر ّية

2020-2019 النشرات العلمية التي مت نشرها يف عامي
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خدمات قسم اجليولوجيا 2020-2019

وصف اخلدمة

عدد العينات احملللة
أو القياسات املنفذة

قياس تركيز الرادون

استخدام جهاز الفاغارد يف قياس تركيز غاز الرادون املشع ) (222Rnيف عينات
املياه والتربة والهواء

 99قياس

قياسات جيومغنطيسية

استخدام جهاز التيودوليت املغنطيسي يف إجراء قياسات دورية للحقل
املغنطيسي األرضي ومركباته (ميل وانحراف) يف املرصد املغنطيسي السوري
يف الصوجة

 45قياس

قياسات جيوكهربائية

استخدام جهاز قياس املقاومية اجليوكهربائية ) (DDR-1يف إجراء سبور
جيوكهربائية عمودي نقطية ) (VESمع قياسات هيدروجيولوجية

 5قياسات

قياسات ضجيج اهتزازي طبيعي

استخدام جهاز نظام املراقبة االهتزازي (Baladin 24 bitESG Canada,
) VibSta1-L2-G4يف قياس الضجيج االهتزازي الطبيعي يف مواقع اإلنشاءات
الهندسية

قياسان

رصد الهزات األرضية يف مواقع منشآت الهيئة

استخدام أجهزة الرصد الزلزالي (أجهزة سيزمية وراسم إشارة ومولد وعداد
نبضات كهربائية وقائس تسارع أرضي) يف تسجيل ومراقبة وحتليل ومعاجلة
معطيات النشاط الزلزالي يف مواقع منشآت الهيئة من خالل رصد احلركات
اخلفيفة بتقانة التسجيل التشابهي

تسجيل حوالي
 350هزة

قياس النشاط اإلشعاعي للتريتيوم

إجراء عمليات التحضير والتقطير والتحليل الكهربائي للعينات املائية إلغناء
تركيز التريتيوم ) (tritium enrichmentورفع محتواه يف العينة بقدر 30-20
مرة ،واستخدام جهاز العد الوميضي السائل ) (Quantulus-1220يف قياس
النشاط اإلشعاعي للتريتيوم )(3H

 223عينة

إجراء عمليات التحضير لتحويل الكربون الالعضوي املنحل الكلي أو الكربون
العضوي الكلي يف العينة املائية إلى غاز  ،CO2ثم  ،C2H2ثم بنزن )(C6H6
وخلطه مع كوكتيل وماض لتحسني عملية قياس الفعالية اإلشعاعية وقياس
النشاط اإلشعاعي للكربون املشع  14Cبواسطة جهاز العد الوميضي السائل

عينة واحدة

اسم اخلدمة

قياس النشاط اإلشعاعي

للكربون14-

)(Quantulus-1220

قياس نسب النظائر املستقرة يف العينات املائية

استخدام جهاز مطياف الكتلة ) (Finnigan MAT DELTA plusووحدة التوازن
) (Equilibration unitيف قياس نسب النظائر املستقرة للدوتيريوم )(δ2H
واألكسجني ) (δ18Oيف العينات املائية

قياس تراكيز األيونات املنحلة الرئيسة يف املياه

استخدام جهاز الكروماتوغرافيا األيونية )(Metrohm Compact IC Flex 930
يف قياس تراكيز األيونات املوجبة ) (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Li+والسالبة
) (Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, Br-, F-, HPO43-الرئيسة يف العينات املائية املنحلة

 251عينة مائية +
عينة عيارية ومراقبة

جمع عينات مطرية

استخدام محطة مراقبة الهطوالت املطرية يف قسم اجليولوجيا (املركز األول
بالسومرية) يف جمع عينات مياه العواصف املطرية املفردة وعينات مياه
األمطار املتوسطة الشهرية وتسجيل بيانات الطقس املتوسطة الشهرية

 59عينة مطرية

54

 161عينة مائية +
عينة عيارية ومراقبة
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تقوم الدوائر العلمية السبع التابعة لقسم الوقاية واألمان (دائرة
الفيزياء الصحيةـ ،دائرة القياسات اإلشعاعية ،دائرة حماية البيئة
اإلشعاعية ،دائرة املعايرة اإلشعاعية ،دائرة النفايات املشعة ،ودائرة
الوقاية من األشعة غير املؤينة ،دائرة إزالة التلوث اإلشعاعي)
مبتابعة مختلف املواضيع املتعلقة بضمان االستخدام اآلمن واملأمون
للتكنولوجيا النووية يف القطر وحماية اجلمهور والبيئة.
A E C S
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دائرة الفيزياء الصحية
دراسة النترونات املتبعثرة ضمن حجرة املعايرة النترونية
باستخدام الكود MCNP-4C
هدفت دراسة تغير طيف النترونات الصادرة عن منبع
 Am-Beاملستعمل يف حجرة معايرة النترونات وتبعثرها
جتريبياً وباستعمال كود مونتي كارلو  .MCNP-4Cأظهرت
النتائج فعالية طريقة مخروط الظل لتحديد مساهمة
النترونات املتبعثرة يف احلقل النتروني ،حيث لوحظ أن
احلقل النتروني داخل احلجرة متناظر بشكل جيد جداً،
وأن أثر الدعامات احلديدية والدرج داخل احلجرة على
تناظر احلقل النتروني مهمل .إضافة إلى ذلك ،استخدمت
قياسات معدل مكافئ اجلرعة احمليطية بوجود وغياب
مخروط الظل لـ 1) :حساب نسبة مساهمة النترونات
املتبعثرة يف احلقل النتروني و )2إجراء التصحيح الالزم
لقراءة مقياس معدل مكافئ اجلرعة احمليطية بسبب
النترونات املتبعثرة .وقد ُوجد تطابق جيد جداً بني
القياسات التجريبية واحلسابات النظرية .كما وضع
مخطط باستعمال الكود  MCNPلتوزع معدل مكافئ
اجلرعة احمليطية يف الغرفة (الشكل .)1

الشكل  .2قياس النشاط اإلشعاعي يف الغدة الدرقية.

( ،)ISO-28218وأظهرت النتائج أن كل اختبارات ضبط
اجلودة متضمنة معايرة الطاقة ،الثباتية ،واختبارات الدقة
كانت متوافقة مع معايير املنظمة الدولية .ISO-28218
كما بلغت قيمة احلد األدنى للكشف بالنسبة لليود  131يف
الغدة الدرقية املقدار  2.5 Bqوهي أقل بكثير من القيمة
املقررة يف نشرة  )Bq 100( ICRPوالقيمة النموذجية يف
دليل ) .IDEAS (25 Bqوبالنتيجة ،إن لتقنية عداد الغدة
الدرقية التي ُترى يف مخبر عداد اجلسم احلساسية
الكافية إلجراء املراقبة اإلشعاعية الداخلية للعاملني
املعرضني لليود  131نظراً ملقدرتها على كشف جرعات
إشعاعية أقل من سوية التسجيل  1mSvاملوصى بها من
قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
حتديد اجلرعة الداخلية الناجمة عن التعرض املهني للـ
 Tc-99mباستخدام برنامج  AIDEوتطبيق تعليمات الدليل
األوربي IDEAS

الشكل  .1مخطط توزع معدل مكافئ اجلرعة احمليطية يف حجرة
املعايرة باستعمال الكود .MCNP

هدفت الدراسة إلى تقييم اجلرعة اإلشعاعية للعاملني
اإلشعاعيني يف مختلف املجاالت التطبيقية باستخدام
األشعة املؤينة يف سورية وذلك من خالل جتميع وحتليل
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هدفت الدراسة إلى تطبيق نظام ضمان اجلودة يف
مخبر عداد كامل اجلسم (الشكل  )2يف قسم الوقاية
واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية لتأكيد دقة نتائج
القياسات املباشرة ومقارنتها مع املعايير الدولية .جرى
التحقق من جودة القياسات التي تعكس بدورها دقة نتائج
املراقبة اإلشعاعية الداخلية وفقاً للمنظمة الدولية للمعايير

دراسة التعرضات املهنية يف سورية يف الفترة من  1990حتى
 2017وحساب اجلرعة التجميعية يف كل ممارسة

التقرير السنوي

اعتماد القياسات اإلشعاعية للغدة الدرقية يف مخبر عداد
كامل اجلسم

جرى تطبيق القواعد واألسس املتبعة يف الدليل
األوربي Internal Dosimetry – Enhancements in( IDEAS
 )Applicationباستخدام البرنامج املتطور AIDE (Activity
) and Internal Doseمن أجل مراقبة العاملني يف مركز
الطب النووي بدمشق لتقدير اجلرعة الداخلية الناجمة
عن استنشاق  .Tc-99mب ّينت النتائج أن اجلرعات الداخلية
لبعض العاملني املراقبني كانت ضمن السوية  1والسوية
( 2العمال  11و  17و  20يف اجلدول  ،)1ووفقاً للمبادئ
التوجيهية IDEAS؛ يلزم إجراء مراقبة دورية لهؤالء
العاملني لتقدير تعرضهم الداخلي السنوي لإلشعاع املؤين.

هيئة الطاقة الذر ّية

اجلدول  .1مراقبة اجلرعة الداخلية للعاملني يف مركز الطب النووي بدمشق.
رقم العامل

النشاط االشعاعي يف الغدة
الدرقية Bq

زمن االندخال اإلشعاعي
)(Day

1

3000±150

0.125

733±166

1

3.25E+05
1.67E+05

150±20

1
1

4.10E+05

9.02E-03

5.74E+05

1.26E-02

2
4

125±17

5
6
7
8
9

175±16
136±16
379±32

1

0.1
1
1

1483±106

1

14

150+30

1

783±48

1

17
18
19
20
21

1.24E+06

4.86E+06

12

16

4.46E+05

1600±100

92±15

15

4.92E+05

0.1

10

13

2.4E+06

1.66E+05

492±36

11

504±40
255±19

16120±1094
1113±79
433±37

10400±402
184±17

0.1
1
1
1
1
1
1
1
1

البيانات من برنامج املراقبة الفردية يف هيئة الطاقة الذرية
السورية والذي يحتوي على قيم جرعات املراقبة املهنية
للعاملني منذ العام  .1990تطرقت الدراسة إلى تأثير األزمة
التي مرت بها سورية على خدمة املراقبة الفردية حيث ازداد
عدد العاملني املراقبني من  924عام  1990إلى  5657عام ً
ال
عام  ،2011أولى سنوات األزمة ،ثم انخفض العدد إلى 1288
عام ً
ال يف العام  .2017جرى اتخاذ العديد من التعديالت
الفنية واللوجستية للتغلب على بعض الصعوبات التي واجهت
تقدمي خدمة املراقبة الفردية .ويُظهر الشكل  3أن املساهم

5.10E+04
3.02E+05
1.65E+06
4.92E+05
8.36E+05
2.57E+06
5.29E+07
3.65E+06
1.42E+06
3.41E+07
6.03E+05

5.28E-02
1.08E-02
9.81E-03
2.73E-02
3.65E-03
1.12E-03
1.07E-01
6.64E-03
3.36E-02
1.08E-02
1.84E-02
5.65E-02
1.16E-00
8.03E-02
3.12E-02
7.5E-01

1.33E-02

األكبر يف اجلرعة التجميعية هو االستخدامات الطبية؛
وهذا أمر طبيعي نظراً الرتفاع عدد العاملني املراقبني يف
هذا املجال ،وانخفاضه يف التطبيقات األخرى كالصناعية.
دائرة املعايرة اإلشعاعية
قياس اجلرعة اإلشعاعية املتلقاة من املريض خالل املعاجلة
اإلشعاعية بحزمة أشعة خارجية
هدف البحث إلى قياس اجلرعة اإلشعاعية املتلقاة
(املمتصة) من املريض أثناء املعاجلة اإلشعاعية .حيث جرى

الشكل  .3مقارنة بني توزع عدد العاملني املراقبني إشعاعياً بني عامي  1990و.2017
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mSv

7.15E-03
3.67E-03

51±14

3

االندخال اإلشعاعي

اجلرعة الداخلية
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قياس للجرعة اإلشعاعية الناجتة عن حزمة فوتونات صادرة
عن املسرع اخلطي بطاقة  6MVباستعمال أربعة كواشف
مختلفة من نوع ( ،)MOSFETديود ،حجيرة تأين ،Semi Flex
حجيرة تأين صغيرة احلجم من منط ( )Pinpointحيث مت
قياس معامل اخلرج اإلشعاعي من أجل أبعاد ساحة مختلفة
من  0.5×0.5 cm2وحتى  ،10×10 cm2جرت مقارنة استجابة
كل من الكواشف السابقة .يبني الشكل ( )4نتائج قياس معامل
اخلرج اإلشعاعي باستعمال الكواشف األربعة ،وذلك من أجل
أبعاد ساحة تتراوح بني  0.5×0.5 cm2وحتى .0.5×0.5 cm2
بينت النتائج التي مت احلصول عليها وجود توافق جيد
بني الكواشف األربعة من أجل أبعاد ساحة حتى 2×2 cm2
حيث معامل االختالف أقل من  .%2يف حني أصبح الفرق
بني الكواشف كبيراً جداً من أجل أبعاد الساحة الصغيرة
حيث بلغ معامل االختالف  .%34ولهذا جرى اقتراح حلول
لهذه املشكلة ومنها اعتماد متوسط القيم األربع وحساب
معامالت تصحيح بالنسبة لهذه القيمة ليتم استعمال هذه
املعامالت يف كل مرة يتم فيها استعمال هذه الكواشف من
أجل قياس اجلرعة اإلشعاعية عند أبعاد الساحة الصغيرة
جداً األصغر من .2×2 cm2

الشكل  .4تغير معامل اخلرج اإلشعاعي بداللة أبعاد الساحة
اإلشعاعية.

كواشف الـ  MOSFETمن النمط  TN-1002RDMبتغير
اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عن حزمة أشعة  Xذات طاقة
( 80 kVبداللة تغير تيار األنبوب يف املجال من  25-5ميلي
أمبير) ومتت مقارنة النتائج التي مت احلصول عليها مع
استجابة حجيرة التأين من منط  PTW 34069التي تعد
املرجع يف قياسات اجلرعة اإلشعاعية يف مجال التشخيص
اإلشعاعي .وكما درس مخطط اجلرعة بالعمق ضمن فانتوم
مائي لكاشف  MOSFETمن أجل حزمة أشعة  Xذات طاقة
 150 kVمن أجل أعماق تتراوح ضمن املجال من ( 10-0سم)
وساحة إشعاعية ( )10×10 cm2ومتت مقارنتها مع استجابة
حجيرة التأين من النمط  .PTW 30013يبني الشكل ()5
تغير استجابة كواشف  MOSFETبداللة تغير استجابة
حجيرة التأين وذلك عند تغيير تيار األنبوب ضمن املجال
من  25-5ميلي أمبير .أظهرت النتائج استجابة خطية جيدة
( )R2=0.9972لكواشف  MOSFETضمن املجال املذكور آنفاً.
يف حني بينت نتائج توزع اجلرعة بالعمق إمكانية استخدام
هذه الكواشف بشكل فعال حيث كان الفرق يف االستجابة
باملقارنة مع حجيرة التأين أقل من  %4±كما هو موضح يف
الشكل (.)6

الشكل  .5خطية استجابة كواشف .MOSFET

قياس اجلرعة اإلشعاعية للمرضى أثناء التصوير الطبقي
احملوسب باستخدام عدة تقنيات قياس
Computer CTDI

تقييم جرعة العاملني الناجتة عن عدد من إجراءات
التصوير التدخلي الشعاعي لألوعية الدموية
هدفت الدراسة إلى تقدير اجلرعة اإلشعاعية للعاملني
يف مجال التصوير اإلشعاعي التدخلي لألوعية الدموية يف
83
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هدف هذا البحث إلى تقدير الـ
) )Tomography Dose Indexوكذلك الـ Dose( DLP
 )Length Productللبالغني واألطفال باستخدام عدة تقنيات
مستخدمة يف مجال قياس اجلرعة كـأنصاف النواقل ،والـ
 ،TLDومقارنة النتائج مع السويات اإلرشادية للجرعة DRL
( )Dose Reference Levelوالهيئات واملنظمات ذات الصلة.
ولهذا جرى استخدام كواشف  MOSFETلقياس اجلرعة
اإلشعاعية الصادرة عن حزمة أشعة  Xبطاقة مستخدمة
يف مجال التصوير التشخيصي .حيث متت دراسة خطية

هيئة الطاقة الذر ّية

أماكن مختلفة من اجلسم ومقارنتها مع املعايير الدولية ذات
الصلة .حيث جرى قياس معدالت اجلرعة اإلشعاعية يف
نقاط مختلفة متثل نقاط وقوف أفراد الطاقم الطبي خالل
إجرائية التصوير التدخلي القلبي .مت اختيار ثالثة مخابر
للقثطرة القلبية يف مركز الباسل جلراحة القلب حتتوي على
ثالثة أجهزة مختلفة ( Siemens AXIOM-Artisو Philips
 Angio Diagnost 5و  )GE Innovaإلجراء القياسات .مت
تطبيق القياسات من أجل ثالث تقنيات تصوير مختلفة:
 (PA) PosteriorAnteriorو) RAO (30°و) LAO (30°ولكال
الوضعني :التصوير الشعاعي والتنظير .استخدمت الشاشة
الواقية املعلقة بالسقف كاملعتاد أثناء القياس .وأجريت
القياسات على جانبي طاولة املريض ومبسافات متعددة من
مركز احلقل اإلشعاعي وباستخدام فانتوم بسماكة  20سم
من مادة  PMMAكما هو موضح يف الشكل ( .)7جرى بعد
ذلك نسب معدالت اجلرعة املقاسة إلى معدل اجلرعة على
بعد  50سم من الساحة مركز الساحة اإلشعاعية والذي
ميثل موقع وقوف طبيب القلبية .تراوحت معدالت اجلرعة
املتوسطة للمخابر الثالثة يف أمناط التصوير الشعاعي
والتنظير من  97 ± 163إلى  899 ± 2533ومن  85 ± 255إلى
 μSv.h-1 2386 ± 4767على التوالي جلميع النقاط املقاسة
احملددة .أظهرت النتائج أن الفرق يف معدالت اجلرعة بني
النقاط على جانبي طاولة املريض التي تبعد نفس املسافة
عن مركز الساحة اإلشعاعية تراوح من  %0.11إلى .%30.92
بغض النظر عن تقنية التصوير ،من أجل وضعية  ،PAكان
معدل اجلرعة أعلى يف اجلانب األيسر من الطاولة من أجل
النقاط املوجودة على مسافة  50سم .باإلضافة إلى ذلك،
جرى تصميم حوامل مناسبة لكواشف الـ  TLDمن أجل
توزيعها على عدد من العاملني يف القثطرة القلبية من أجل
قياس اجلرعة اإلشعاعية التي يتعرضون لها أثناء القيام
بعملهم.

دائرة القياسات اإلشعاعية
توزع تدفق النترونات يف حجرات إنتاج النظائر املشعة
واملتاهة يف السيكلوترون السوري
هدفت الدراسة إلى استعمال كواشف التنشيط النتروني
يف قياس جرعة النترونات احلرارية والسريعة وتوزعها يف
السيكلوترون .استُعملت رقائق تنشيط الذهب يف هذا
العمل لقياس تدفقات النترونات احلرارية والنترونات
18
فوق احلرارية والنترونات السريعة يف وحدات إنتاج F,
 123I 201Tl, 67Gaيف السيكلوترون السوري يف هيئة الطاقة
تبي
الذريةُ .حدِّد توزع تدفق النترونات حول األهدافَّ .
أن املتاهة حت ِّول النترونات السريعة إلى حرارية وتُخ ِّفض
التدفق بحوالي أربع مراتب .ميكن اعتماد النتائج من قبل
املراكز الطبية لتحديد البقع املشعة احلارة وتطوير الوقاية
بي اجلدول  2أهم النتائج.
اإلشعاعية .يُ ِّ
اجلدول  .2قيم تدفق النترونات احلرارية ) ،(ϕthتدفق النترونات
فوق احلرارية ) ،(ϕeتدفق النترونات السريعة ) ،(ϕf8بجانب الهدف
املشعع يف وحدات اإلنتاج املختلفة.
ϕf8, n cm-2s-1

ϕe, n cm-2s-1

ϕth, n cm-2s-1

الوحدة

1.7E+07

1.5E+06

1.8E+06

PET

3.80E+07

2.7E+06

1.4E+06

I

6.6E+07

3.8E+07

1.0E+08

)Tl (201Pb

201

تصميم وتنفيذ واختبار خلية خاصة معدة حلياة حيوان
مخبري مزودة بنظام ضخ غاز الرادون 222-مع تغذية
مستمرة بالهواء
جرى من خالل هذه الدراسة تصميم وبناء خلية ميكن
استعمالها يف تعريض حيوانات مخبرية لغاز الرادون بهدف
دراسة اآلثار البيولوجية لهذا التعرض .استخدم جرذ من
الساللة  Wisterكحيوان مخبري .جرت الدراسة على

الشكل  .7اإلعدادات املطبقة لقياس معدالت اجلرعة حول طاولة املريض.
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محورين؛ األول اختبار صالحية اخللية من حيث تأمني
املتطلبات األساسية حلياة احليوان املخبري ومراقبة سلوكه
داخل اخللية وألزمنة طويلة دون رادون مع مالحظة حالتني:
بوجود تهوية أو دون تهوية .احملور الثاني تناول إجراء دراسة
نظرية أولية حلركية غاز الرادون يف اخللية تبعاً لشروط
ضخ وتهوية مختلفة بدون وجود حيوان ضمنها .أجريت
جتارب عملية لضخ غاز الرادون مع تشغيل نظام التهوية يف
اخللية .ووجد تقارب جيد بني القيم التجريبية والنظرية.
و ُعزي الفرق إلى احتمال وجود تسرب بسيط ضمن اخللية
املنفذة .وتعد هذه الدراسة نواة إلجراء بحث تطبيقي عملي
يتم من خالله وضع احليوان يف اخللية مع تعريضه لغاز
الرادون ضمن شروط جتريبية محددة ومراقبة سلوكياته
أطول فترة ممكنة ،ومن ثم إجراء دراسة تشريحية مفصلة
لتوزع الرادون ووليداته ضمن كافة أعضاء احليوان والتحقق
من الضرر البيولوجي يف النسج ذات العالقة.

األيونية ذات األساس البوليميري ،واحملتوية على أكسيد
املنغنيز النانوي كمادة فعالة يف االمتزاز ،واستعمالها يف
فصل بعض األيونات املعدنية من محاليلهاُ .عني التركيب
األمثل للمبادالت احملضرة من خالل التحكم بنسب
مواد التفاعل وشروط عملية البلمرة اجلذرية ،وطريقة
تنميش سطح املبادل ،فض ً
ال عن طريقة إرساء أكسيد
املنغنيز النانوي يف بنية املبادل .بلغت كفاءة إزالة املبادالت
احملضرة لأليونات املعدنية ( Pbو Cdو Cuو )Znما يقارب
 %100من محاليلها املختلطة واملنخفضة التركيز (،)5ppm
وكان لبعض املبادالت خواص انتقائية عالية ،مما يساهم
يف تصنيع مبادالت أيونية قليلة التكلفة ،ومبواد متوفرة
محلياً ذات كفاءة عالية مما يسهم بشكل إيجابي يف توفير
استيراد مثل هذه املواد.

الشكل  .8خلية التعريض التي مت تصنيعها.
الشكل  .10صورة لعينة البوليمير املشترك  CoPol4:1-Etبعد إرساء
أكسيد املنغنيز ،باستعمال املجهر اإللكتروني املاسح.

بعض طرائق معاجلة الفسفوجبسوم واستثماره يف سورية

حتضير مواد بوليميرية مركبة ومتصالبة واستعمالها يف
فصل أيونات املعادن الثقيلة
هدف البحث إلى حتضير مجموعة من املبادالت
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الشكل  .9دارة ضخ الغاز الرادون األولية.

هدف البحث إلى دراسة بعض الطرائق املمكنة
لالستفادة من الفسفوجبسوم ( )PGالسوري الناجم
عن معمل األسمدة الفوسفاتية بحمص يف التطبيقات
الزراعية والصناعية .بينت النتائج إمكانية االستفادة
من  PGيف الزراعة مع حتديد األثر الناجم يف حركية
النكليدات املشعة يف التربة وانتقالها إلى النبات ،ودراسة
إمكانية االستفادة من اخلواص االمتزازية ألكسيد املنغنيز
النانوي يف زيادة ثباتية هذين النكليدين وخفض معامل
انتقالهما من التربة إلى النبات .كما وضعت خطة متكاملة
لالستفادة من  PGعن طريق إذابته بشكل كامل واحلصول

هيئة الطاقة الذر ّية

على محاليل معيارية من  226Raو ،210Pbواستعمالها يف
أبحاث أخرى .كما درس استعمال  PGيف حتضير ألواح
اجلبس ( ،)Gypsum Boardعن طريق استعماله كمادة
مالئة ،أو كمادة رابطة بعد معاجلته حرارياً وبخواص
مشابهة خلواص اجلبس .بينت النتائج إمكانية استعمال
الفسفوجبسوم بشكل آمن يف مواد البناء ،وبنسبة ال تتجاوز
 %70لتحقيق معايير األمان اإلشعاعية .كما تضمن البحث
خطة متكاملة لالستفادة من الفسفوجبسوم عن طريق
إذابته بشكل كامل واحلصول على محاليل معيارية من
الراديوم 226-والرصاص 210-وقد استعملت يف أبحاث
أخرى ضمن القسم .وذلك مبا يتوافق مع معايير األمان
اإلشعاعية الدولية.

فورييه ( )FT-IRلدراسة املتركبة احملضرة قبل عملية
االمتزاز وبعدها لتفسير آلية االمتزاز احملتملة.

الشكل  .12أطياف حتت األحمر للمتركبة ) (PS-NMOعند درجات
حموضة مختلفة.

الشكل  .11صورة لتجارب الزراعة يف االصص احملتوية على نسب
مختلفة من الفسفوجيبسوم.

دراسة آلية فصل راديوم-باريوم وتطويرها باستعمال املتركبة
بولي ستيرين-أكسيد املنغنيز النانوي
هدف البحث إلى حتضير املتركبة بولي ستيرين-أكسيد
املنغنيز وتوصيفها واستعمالها يف امتزاز كل من  RaوBa
ودراسة كفاءة استعمال املتركبة احملضرة يف فصل الراديوم
عن الباريوم من محاليلهما املشتركة .جرى حتضير متركبة
من البولي سترين-أكسيد املنغنيز النانوي ()PS-NMO
بطريقة بسيطة وبتكلفة مقبولة وضمن شروط هيدروحرارية
مضبوطة .كما ُدرست سعة امتزازه لكل من الراديوم226-
والباريوم 133-من احملاليل املائية حتت شروط جتريبية
مختلفة ،إذ بلغت سعة االمتزاز لكل من النظيرين 33.0
 .kBq g−1استعملت املتركبة بنجاح يف فصل  ،Ra/Baإذ
أن  PS-NMOكانت مادة واعدة يف فصل
أشارت النتائج إلى ّ
النظيرين ،وبالتالي يف تطوير طرائق فصل  Raوتنقيته .كما
استعملت مطيافية األشعة حتت احلمراء املقترنة بتحويالت
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الراديوم 226-والرصاص210-

حتضير محاليل معيارية من
من الرواسب احلرشفية الناجتة عن صناعة النفط والغاز

هدفت الدراسة إلى حتضير محاليل معيارية من الـ
 226Raو 210Pbباستخالصهما من نفايات الرواسب احلرشفية
الناجمة عن صناعة النفط والغاز .عوجلت الرواسب
احلرشفية على ثالث مراحل :فصل الزيت والتهضيم ثم
حتويل أمالح الكبريتات احملتوية على الراديوم والرصاص
إلى أمالح كربوناتية وثم إلى كلوريدات .استُخلص أكثر من
 %95من  226Raو 210Pbمن الرواسب احلرشفية .أجريت
عمليات تنقية احملاليل احملضرة وفصل  226Raعن  210Pbعن
طريق اختالف ذوبانية أمالح الكبريتات يف وسط من حمض
اآلزوت ( 6مول ل .)1-بلغ مردود الفصل حوالي  %88من
 226Raو %94من .210Pb
دراسة شروط احتراق بعض الكتل احليوية املستخدمة يف
التدفئة املنزلية والصناعة وتأثيرها يف جودة الهواء
جرى تعيني إصدارات الكربون األسود الناجتة عن احتراق
بعض الكتل احليوية (خشب الزيتون وقشر اجلوز وجفت
الزيتون) .إذ درس تأثير نوع االحتراق ودرجة احلرارة املستعملة
ونسبة الرطوبة يف العينات على كمية الكربون األسود الناجت
عن االحتراق .بينت النتائج أ ّن االحتراق املستمر يساهم بشكل
كبير يف خفض كمية الكربون األسود الناجت .كما كانت كمية
الكربون األسود الناجتة عن احلرق الثابت منخفضة (أقل من
 100ميكروغرام/م )3حتى درجة حرارة  500سلزيوس ومبعدل
احتراق جتاوز  %97من أجل جميع الكتل احليوية املدروسة.
ازداد اصدار الكربون األسود مع زيادة الرطوبة يف العينة
املدروسة .بينما لوحظ انخفاض ملموس يف كمية إصدار
الكربون األسود بعد االستخالص باملذيبات العضوية بنسبة
بلغت  56و %84مقارنة بالعينة الشاهد وذلك عند استعمال كل
من اإليثانول واألسيتون ،على التتالي.

األلوة :خصائصها الطبية وزيادة فترة حفظ الثمار( .دراسة
مرجعية)
احتلت األلوة -على مدى آالف السنني -مكاناً مرموقاً
عند معظم شعوب احلضارات القدمية كنبات طبي إضافة
إلى استعمالها يف التجميل واحلفاظ على نضارة البشرة
وشبابها ،وكان الفراعنة يعدون عصير األلوة واهب اجلمال
والصحة واحلياة األبدية ،واستعملت يف التحنيط وكانت
توضع يف مدافن الفراعنة الستعمالها يف احلياة اآلخرة.
األلوة نبات معمر ،متحمل للجفاف عصاري ،من
الفصيلة الزنبقية ،وقد استعملت تاريخياً ألغراض طبية
متنوعة ،وألقت الدراسات العلمية التي جرت على نبات
األلوة يف العقود األخيرة مزيداً من االهتمام وذلك بسبب
خصائصها الطبية العالية الفائدة .عرفت األلوة واستعملت
بسبب خصائصها الصحية والتجميلية والطبية والعناية
باجللد منذ  6000سنة ،ودونت تطبيقاتها منذ آالف السنني
يف العديد من احلضارات :كالهند ومصر واليونان وروما
والصني وغيرها ،وفتح اإلسكندر األكبر جزيرة سوقطرة
 Socatraيف شرق إفريقيا (بنصيحة من أرسطو )Aristotle
للحصول على األلوة ملعاجلة جروح جنوده.

بينت املراجعة اآلتي:
● ●حتتوي األلوة على أكثر من  200مكون فعال تتضمن
الفيتامينات واإلنزميات والعناصر املعدنية والسكر
واللجنني واألنتراكينونات والصابونينات وحمض
الساليسيلك واألحماض العضوية وغيرها.
● ●األلوة نبات عديد الفوائد الصحية :يساعد يف تعزيز
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هدفت املراجعة إلى إلقاء الضوء على الدراسات
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بينت دراسة تأثير شروط االحتراق على إصدارات
أن النتائج كانت متقاربة عند احلرق
النكليدات املشعة ّ
الثابت بدرجة حرارة  300سلزيوس واحلرق املستمر (-25
 600سلزيوس) من أجل زمن وقدره  90دقيقة .وبعد األخذ
يف احلسبان نتائج الكربون األسود يف كال احلالتني فإ ّنه
ميكن التأكيد على أهمية استعمال احلرق املستمر بأقصر
زمن ممكن للحصول على عملية احتراق شبه كاملة بأقل
فإن مثل هذه
إصدار للكربون األسود والنكليدات املشعة .لذا ّ
الدراسات ميكن أن تساهم يف فهم أفضل آللية االحتراق
وشروطها وخاصة عند العمل على حرق مواد حتوي نكليدات
مشعة.

الشكل  .14نسبة املتبقي من النكليد املشع يف الرماد ) (R %مع تغير
زمن االحتراق (حرق مستمر  25-600سلزيوس).

هيئة الطاقة الذر ّية

املناعة وهو مضاد ألنواع العدوى كافة ومضاد ف ّعال
لألكسدة ويساعد يف معاجلة املشاكل الهضمية وحرقة
الفؤاد والتهاب املفاصل واإلجهاد والداء السكري
وألم املفاصل الرثوي والربو والسرطان واإليدز ،ملني
وخافض للسكر عند مرضى السكري ،وعند تناول
األلوة داخلياً فإنها تؤثر يف عسر الهضم والديدان
املعوية والقرحة الهضمية والتهاب القولون والبواسير
ومشاكل الكبد مثل تليف الكبد والتهاب الكبد واإلنتان
الكلوي والتهاب املجاري البولية ومشكالت البروستات،
وهي مضاد عام للتسمم.
● ●تستعمل األلوة عادة ملعاجلة أمراض اجللد املختلفة
وحرقة الشمس واجلروح ولسعة احلشرات وتنشط
انقسام اخلاليا وتستعمل لشفاء اجلروح وتعمل مضاداً
لاللتهاب ومضاداً للحميات وأورام اجللد وتخفف
الصدفية وحتمي البشرة من التلف الذي تسببه
األشعة .تنشط األلوة اخلاليا الليفية التي تنتج ألياف
الكوالجني واإليالستني والتي جتعل اجللد أكثر مرونة
وأقل جتعداً ،ويعزز هالم األلوة من سالمة اجللد كما
ميتلك تأثيراً مضاداً حلب الشباب ،ومعروف أن األلوة
تبطئ ظهور التجعدات اجللدية وتنشط ترميم اخلاليا
اجللدية املتضررة والتي تسبب العالمات املرئية لهرم
البشرة ،وتنشط األلوة منو الشعر وحتمي من حكة فروة
الرأس وتقلل من القشرة وسقوط الشعر كما تنشط
جريبات الشعر.
● ●اكتسبت األلوة يف الوقت احلالي أهمية كبيرة بسبب
استعمالها كإضافات غذائية للماشية والدواجن إذ تؤثر
يف أداء النمو وتعزز من االنتفاع من املعادن كما تعزز
االستجابة املناعية وصحة األمعاء.
● ●ميكن أن يستعمل هالم األلوة كمواد تغليف قابلة
لالستهالك  ،Edible coatingتغلف بها الثمار واخلضار
لتحميها من الفقد بعد احلصاد والفساد خالل التداول
والنقل واخلزن وللحفاظ على نوعيتها وإطالة فترة
تخزينها.
● ●أصبحت صناعة منتجات األلوة واحدة من أكبر
الصناعات النباتية يف العالم ،وتدخل األلوة حالياً يف
صناعة منتجات التجميل (الكرميات اجللدية والصابون
والكرميات الواقية) والعقاقير واإلضافات الغذائية
وغيرها وحتولت األلوة من نبات زينة إلى مصدر لعديد
من الصناعات.
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الشكل  .15األلوة احلقيقية  Aloe veraوأزهارها.

دراسة أولية لألنواع النباتية الواقية إشعاعي ًا يف سورية
ترافق االستعمال السلمي املتزايد للطاقة النووية
باهتمام متزايد يف البحث عن مركبات ميكن أن تقي من
التأثيرات الضارة لألشعة املؤينة ،وخفض األذيات اإلشعاعية
خاصة الناجتة من املعاجلة اإلشعاعية والوقاية اإلشعاعية
يف حاالت التلوث اإلشعاعي واحلوادث اإلشعاعية .وتعد
املركبات الواقية هي التي حتول دون التأثيرات غير املباشرة،
وترمم األضرار املباشرة وغير املباشرة التي تصيب اخلاليا
بعد تعرضها لألشعة املؤينة ،وذلك من خالل تثبيط تشكل
املركبات التفاعلية  Reactive compoundوإزالة أنواع السموم
احملرضة باإلشعاع Detoxify radiation - induced species

قسم الوقاية واألمان

وتعزيز عمليات الترميم  Repairوالبراء (الشفاء) ،recover
وميكن أن تؤثر كمعدالت مناعية  immunomodulatorsأي
حتفز اخلاليا اجلذعية املكونة للدم  hemopoieticواملكونة
للمناعة .)Nair et al. 2001( immunopoietic
يحتوي كثير من النباتات على البوليفينوالت ،Polyphenols
والفالفونوئيدات  flavonoidsوعديد من منتجات االستقالب
الثانوية التي تتميز بخصائصها الواقية إشعاعياً واملضادة
للسرطانات ،لذا يعد التوثيق والبحث والتعرف على األنواع
النباتية التي حتتوي على مركبات واقية إشعاعياً ف ّعالة وآمنة
ورخيصة على درجة كبيرة من األهمية.
هدفت الدراسة إلى حصر وتوثيق األنواع النباتية
يف سورية التي ميكن أن تكون واقية إشعاعياً والتعرف
على مكوناتها الفعالة واستعماالتها احمللية والعاملية
سواء للمساعدة يف الوقاية من تشكل السرطانات أو
الوقاية اإلشعاعية يف حاالت التلوث اإلشعاعي واحلوادث
اإلشعاعية ،وتخفيف األذيات وبخاصة الناجتة من املعاجلة
اإلشعاعية والكيميائية وحماية النسج السليمة.
تعد سورية من املناطق الغنية بالتنوع احليوي النباتي
وتضم أكثر من  3آالف نوع ،كما يوجد فيها أكثر من  300نوع
نباتي طبي ،وكثير من هذه األنواع غنية باملركبات الواقية
إشعاعياً (البوليفينوالت  Polyphenolsوالفالفونوئيدات
 flavonoidsومضادات األكسدة وغيرها) .ويعد حصر
وتوثيق األنواع النباتية التي ميكن أن تكون واقية إشعاعياً
والتعرف على مكوناتها الفعالة ،واستعماالتها احمللية
والعاملية على درجة من األهمية ،سواء للمساعدة يف تثبيط
وتشكل السرطانات أو الوقاية اإلشعاعية ،يف حاالت التلوث
اإلشعاعي واحلوادث اإلشعاعية ،وخفض األذيات اإلشعاعية
وخاصة الناجتة من املعاجلة اإلشعاعية.

● ●االسم العلمي للنبات كما ورد يف فلورا سورية ،وكذلك
اسمه باللغة اإلنكليزية واالسم الشائع باللغة العربية.
● ●وصف النبات ،ومناطق انتشاره يف سورية.
● ●صورة أو صور محلية لكل نوع وبخاصة األزهار وذلك
للتعرف عليه.
● ●املكونات الفعالة األساسية واستعماالته الطبية.
● ●الدراسات التي جرت على النوع والتي تبني خصائصه
الواقية من تأثيرات األشعة املؤينة واملضادة للسرطانات.
● ●تأثيراته (احملاذير) اجلانبية.

نبات إكليل اجلبل

Rosmarinus officinalis

وبينت الدراسة أن عدد النباتات احملتملة كواقيات
إشعاعية يف سورية يزيد عن  35نوعاً.
ومن األنواع النباتية التي تنمو يف سورية والتي تتميز
بخصائص واقية إشعاعي ًا اآلتية:

2020-2019

شملت دراسة كل نوع اآلتي:

التقرير السنوي

بعض أنواع الزعرور  Crataegusوبعض أنواع الهيوفاريقون
(العرن)  Hypricumوالنعناع  Menthaوقرة العني Nasturtium
 officinaleواملرقوش  ،Origanumوشوك الدمن (احلرشف
البري)  Silybum marianumوإكليل اجلبل Rosmarinus
 officinalisوالنسرين  Rosa caninaواأللوة  Aloeوالصبارة
 Opunta ficus-indicaوبعض أنواع القراص Urtica
والسفرجلية  Cotoneaster nummulariaوغيرها.
الشكل  .16نبات الهيوفاريقون

Hypericum perforatum
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دائرة النفايات املشعة
معامل انتقال نكليدات االنشطار النووي
والسترونسيوم )90-يف سورية

(السيزيوم137-

يزداد مع زيادة التعامل بالنكليدات املش ّعة ،إطالق
النكليدات املش ّعة يف الوسط احمليط ،األمر الذي ينعكس يف
زيادة جرعة التع ّرض اإلشعاعي التي يتلقاها اإلنسان ،خاصة
عبر سلسلة الغذاء ،ذلك أن العناصر املش ّعة تنتقل من التربة
املل ّوثة بها إلى النباتات املختلفة ،نتيجة المتصاصها بوساطة
اجلذور ،وانتقالها إلى أجزاء النباتات املختلفة ،ويؤدي تغذي
اإلنسان بالنباتات التي تنمو يف ترب مل ّوثة بالنكليدات
املش ّعة ،إلى انتقالها إلى أنسجة اإلنسان املختلفة وإلى زيادة
جرعة التع ّرض اإلشعاعي املمكنة.
وبسبب زيادة التعامل بالنكليدات املش ّعة فإن احتمال
تسربها أو حدوث حادث نووي يف املفاعالت (كما حدث يف
ثري مايل آيلند  1979وتشرنوبل  1986وفوكوشيما )2011
وانطالق النكليدات املش ّعة يف الوسط احمليط ،يبقى قائماً يف
أي وقت ،ويف أي مكان توجد فيه منشآت نووية ،حيث تنتشر
ّ
اإلطالقات اإلشعاعية على مساحات واسعة وتصل إلى
مناطق تبعد مئات بل آالف الكيلومترات عن موقع املنشأة
النووية .وهذا يستدعي الوقوف على سلوك النكليدات
املش ّعة يف مكونات النظام البيئي ،وعلى اإلجراءات والتدابير
التي ميكن اتخاذها خلفض التل ّوث اإلشعاعي ،بخاصة تل ّوث
املنتجات الزراعية التي تنمو يف الترب املل ّوثة.
تُع ّد سورية من أكثر الدول يف املنطقة دراس ًة ملعامل انتقال
النكليدات املش ّعة الصنعية (خاص ًة الـ  137Csوالـ  )90Srوالتي
امتدت لنحو  25عاماً ،وجرى معظم هذه الدراسات كمشاريع
مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وشملت تعيني
معامل انتقال الـ  137Csوالـ  90Srمن أنواع الترب السائدة يف
سورية إلى:
● ●بعض األشجار ذات األهمية االقتصادية (كالزيتون
والكرمة واملشمش والليمون).....
● ●احملاصيل األساسية خاصة محاصيل احلبوب
( )Cerealsواخلضار الورقية ()Leafy vegetables
األكثر استهالكاً.
● ●تأثير التقادم ( )Ageingيف معامل االنتقال وذلك ملدة
سنة وسنتني وعشر سنوات.
● ●تأثير اختالف وقت التل ّوث يف قيم معامل االنتقال.
90

هدفت هذه املراجعة إلى الوقوف على هذه الدراسات
وعلى قيم معامل انتقال النكليدات املش ّعة من التربة إلى
احملاصيل األساسية يف سورية والعوامل التي تؤ ّثر فيها
والتي تتعلق بخصائص التربة ،والعوامل املناخية ،ونوع
ُعد هذه الدراسات نوعية يف منطقة
احملصول وغيرها ،ت ّ
الشرق األوسط الذي يتميز مبناخ شبه-جاف.
ُق ّسمت املراجعة إلى أربعة فصول .عالج الفصل األول
معامل انتقال الـ  137Csوالـ  90Srمن التربة إلى األشجار ،مثل
الكرمة واملشمش والليمون والتفاح والصنوبر والزيتون.
90
أظهرت املعطيات أن معامل انتقال الـ  137Csوالـ Sr
كانت األقل يف زيت الزيتون (كثمار) والصنوبر (كمجموع
خضري) .بالتالي ،يستنتج أن الزراعة بالصنوبر أو الزيتون
(على أن يستهلك منه الزيت حصراً) هي أحد إجراءات
استغالل األراضي املل ّوثة.
Sr

تض ّمن الفصل الثاني معامل انتقال الـ  137Csوالـ
لعدد من احملاصيل (نحو  18محصوالً) ،املختلفة تبعاً
لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأخذ يف االعتبار
نوعي التربة اللذين يعدان أساسيني يف القطر ،وهما التربة
137
الرمادية والبن ّية .أظهرت النتائج أن معامل انتقال الـ Cs
والـ  90Srكان األقل يف احلبوب (كالذرة والشعير والقمح).
عالوة على ذلك ،كان معامل انتقال الـ  137Csوالـ  90Srيف زيت
الزيتون وأوراق-الصنوبر األقل منه يف حبوب احملاصيل
137
احلب ّية (محاصيل مرجعية) .وتوقف معامل انتقال الـ Cs
والـ  90Srعلى اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة
التي تنمو فيها النباتات ،إذ تنخفض بزيادة نسبة الغضار
يف التربة وأيضاً بزيادة السعة التبادلية الكاتيونية وقيم
الكالسيوم والبوتاسيوم املتبادلني والرقم الهيدروجيني
للتربة وحركية النكليدين يف التربتني املدروستني؛ كما أدى
استعمال األسمدة املعدنية إلى خفض معامل انتقال الـ
90
مبعدل وصل إلى  1.43مرة.
 137Csوالـ Sr
ّ
90

يوضح الفصل الثالث تأثير وقت تل ّوث الترب الغضارية
يف معامل انتقال الـ  137Csوالـ  90Srيف أربع فترات مختلفة
حبي).
من منو اخلس (محصول ورقي) والقمح (محصول
ّ
أن اخلطورة اإلشعاعية العالية تتمثل بتل ّوث
ب ّينت النتائج ّ
التربة يف مراحل النمو املب ّكرة لكال النكليدين واحملصولني
وفق السيناريوهات املدروسة ،باستثناء انتقال الـ  137Csإلى
قش-القمح الذي عكس اخلطورة األعلى عند التل ّوث يف
مرحلة النمو األخيرة.

قسم الوقاية واألمان

ير ّكز الفصل الرابع على تأثير التقادم (من سنة إلى
 10سنوات) يف معامل انتقال الـ  137Csوالـ  90Srإلى نباتي
اخلس والقمح .أظهر معامل انتقال الـ  90Srتغ ّيراً مهم ً
ال
لكال النباتني خالل فترة الدراسة؛ بينما انخفض معامل
انتقال الـ  137Csمعنوياً يف اخلس مع التقادم ،يف حني كان
االنخفاض معنوياً فقط بني السنة األولى والثانية يف القمح.
ختاماً ،أوضحت هذه املراجعة أن قيم معامالت االنتقال
التي جرى احلصول عليها محلياً ،بشكل عام ،األقل مقارن ًة
بالقيم املسجلة عاملياً؛ كما أوضحت الدراسة أن هناك حاجة
ماسة يف دراسة األنواع النباتية املنتشرة يف سورية ذات معامل
انتقال مرتفع للـ  137Csوالـ  90Srوالتي ميكن أن تستعمل يف
إزالة التل ّوث وإعادة تأهيل واستصالح الترب املل ّوثة.
املشعة
برنامج الوقاية اإلشعاعية يف دائرة إدارة النفايات
ّ
تطلّب تط ّور العمل وحتديث البُنى التحتية يف دائرة
إدارة النفايات املش ّعة وجود برنامج وقاية إشعاعية
فصل بحيث يغطي كافة املمارسات اإلشعاعية
متط ّور و ُم ّ
يف الدائرة والتي تتوافق مع االستراتيجية احلديثة (مثل:
إعادة االستعمال/التدوير ،املعاجلة والتوضيب)..... ،؛
األمر الذي يواكب توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مبا يخص معايير السالمة يف معاجلة النفايات املش ّعة
ويحد من التع ّرض اإلشعاعي.
حلماية العاملني واملنشآت
ّ

الشكل  .17التسلسل اإلداري الهرمي إلدارة النفايات املش ّعة يف هيئة
الطاقة الذرية.

املشعة املختومة املستهلكة/
إنشاء مخزن استرجاع املصادر
ّ
املهملة واملفككّ ة
(Sealed radioactive

تُستعمل املصادر املُش ّعة املختومة
 )sourcesبكافة أنواعها يف تطبيقات متنوعة ،منها :الصناعة
والطب والزراعة واألبحاث العلمية .وتختلف أشكالها
وحجومها ومستويات نشاطها اإلشعاعي والنكليد املش ّع
املُستعمل باختالف الغاية املُص ّممة من أجلها .ويسمى
املصدر املش ّع مختوماً عندما تكون املادة املش ّعة موجودة يف
حاوية (كبسولة) أو أنبولة مختومة ،وغالباً ما تكون معدنية
وصغيرة/متوسطة احلجم (تتراوح أبعادها ع ّدة سنتيمترات)
ومتينة مبا يكفي ملنع رشح املادة املش ّعة منها أثناء االستعمال
أو يف حال تعرضها للحوادث.

()Spent source
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يشمل برنامج الوقاية اإلشعاعية حتديد مناطق املراقبة
ّ
وخطة املراقبة الدورية للعاملني واملنشآت ،كما
واإلشراف
يشمل التط ّورات التي أُجريت على البُنى التحتية للعمل
والتي تُعنى بالتخلّص اآلمن من املصادر املش ّعة وإمكانية
إعادة استعمالها أو تدويرها ،األمر الذي عززته الوكالة
الذرية للطاقة الذرية مؤخّ راً ( )2018يف ُكت ّيب "إرشادات
إدارة املصادر املش ّعة" .كما تض ّمن برنامج الوقاية اإلشعاعية
تعليمات العمل الصادرة يف الهيئة ( )2017إضاف ًة إلى خطة
احلد من اآلثار السلبية
الطوارئ واالستجابة التي تضمن
ّ
للحوادث الطارئة.

تتطلب اإلدارة اآلمنة للمصادر املش ّعة املختومة
وأجهزتها ()Disused sealed radioactive sources, DSRS
عمليات التهيئة والتخزين الطويل-األمد والتخلّص اآلمن.
وقد ح ّثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخّ راً يف ُكتيب
إرشادات إدارة املصادر املش ّعة ( )IAEA, 2018على تشجيع
مبدأي "إعادة استعمال" و"تدوير" املصادر املش ّعة املختومة
املستهلكة ( )DSRSقبل الشروع بالتخلّص النهائي منها،
بهدف تخفيض عدد املصادر املش ّعة املستوردة وتخفيض
حجم املصادر املش ّعة املراد التخلص منها عاملياً والتخفيض
من آثار احلوادث اإلشعاعية املتوقعة .م ّيزت الوكالة الدولية

2020-2019

هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج وقاية إشعاعية
بي أهداف ومهام ومسؤوليات دائرة إدارة
شامل ومع ّمق يُ ّ
النفايات املش ّعة باعتبارها اجلهة املسؤولة يف القطر
(الشكل  )1عن معاجلة كافة النفايات املش ّعة والتخلّص
اآلمن منها مبا يتوافق مع املرسوم التشريعي رقم  64وقرار
مجلس الوزراء رقم  134وتعليمات ترخيص املمارسات
اإلشعاعية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يُع ّد املصدر املش ّع املختوم "مستنفذاً"
عندما يفقد وظيفته مع مرور الزمن نتيجة تف ّككه اإلشعاعي
ولم يعد يُلبي الغاية املرخص من أجلها؛ ويُع ّد املصدر املُش ّع
املختوم "غير مستعمل أو مهم ً
ال" ( )Disused sourceإذا
لم يعد يُستعمل للغاية املرخّ ص من أجلها وال يوجد ن ّية
الستعماله (رغم أن نشاطه اإلشعاعي مازال يُلبي الغاية
املرجوة) (.)IAEA, 2018a
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للطاقة الذرية يف "مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر
املش ّعة وأمنها :إرشادات بشأن التص ّرف يف املصادر املش ّعة
املهملة ) "(IAEA, 2017وكانت كاآلتي:
● ●إعادة االستعمال ( :)Reuseاستعمال املصدر املشع
املختوم املهمل (املستهلك) يف تطبيقه األصلي أو يف
أي تغيير على
أي تطبيق آخر دون تفكيكه أو إحداث ّ
مواصفاته.
● ●التدوير ( :)Recyclingاستعمال املواد املش ّعة من مصدر
مهمل (مستهلك) يف مصدر مشع مختوم جديد أو يف
شكل غير مختوم ،أي بعد تفكيكه أو إحداث تغيير على
مواصفاته.
يُع ّد إنشاء مخزن استرجاع املصادر املش ّعة املستردة
(الناجتة عن تفكيك األجهزة اإلشعاعية) حجر األساس
لتهيئة املصادر املش ّعة املختومة املهملة/املستهلكة وتخزينها
اآلمن بغرض تفككها إشعاعياً أو دراسة إمكانية إعادة
استعمالها أو تدويرها تبعاً للحاجة الوطنية مبا يتفق مع
مبدأ االكتفاء الذاتي .األمر الذي يُش ّكل ركيزة االستراتيجية
الوطنية لإلدارة اآلمنة للنفايات املش ّعة.

مرخصة ،أو االستفادة من النكليد املشع
معينة أو ممارسة
ّ
املوجود فيها يف التجارب العلمية يف ظل املعوقات التي تواجه
استيراد النكليدات املش ّعة .جرت مراعاة متطلبات الوقاية
اإلشعاعية وأمن وأمان املصادر املش ّعة عند تصميم مخزن
االسترجاع.
صمم مخزن االسترجاع (وهو بعمق  2 mوقطر )120 cm
ُ
ليشمل  20قناة تخزين ( )Storing channelبعمق  195 cmوقطر
 10 cmوقناة واحدة بنفس العمق وقطر  .16 cmتتسع كل قناة
لثماني كبسوالت ستانلس ستيل (الشكل  .)19تتألف جدران
كل قناة من أنبوبني أحدهما حديد مقاوم للصدأ وبداخله
أنبوب بولي إيتيلني عالي الكثافة ويفصل بينهما رمل املازار
عال من أمالح السيليكا لتحقيق
الذي يحتوي على تركيز ٍ
درجة عزل عالية؛ كما ز ّودت كل قناة تخزين بغطاء معدني
مد ّرع مصنوع من أسطوانة كروم مملوءة بالرصاص بسماكة
 20 cmوأُعطيت كل قناة تخزين رقم تسلسلي (الشكالن 20
و.)21

يوجد مستودع يف منشأة النفايات املش ّعة يف مركز دير
خصص لتخزين املصادر املش ّعة املختومة (املستهلكة/
احلجر ُم ّ
املهملة أو برسم األمانة) يحوي عشرة آبار (الشكل  ،)2بئرين
بعمق  8mوقطر  ،80cmوثماني آبار بعمق  2mوقطر 120cm؛
يز ّود املستودع برافعة جسرية تصل حمولتها القصوى إلى
نحو  4أطنان.

الشكل  .18مستودع املصادر املش ّعة املختومة املستهلكة يف هيئة
الطاقة الذرية.

صص أحد اآلبار العشر على أنه مخزن استرجاع
خُ ّ
للمصادر املش ّعة املختومة املف ّككة (املسترجعة من عملية
التفكيك) بهدف التخزين اآلمن للمصادر املش ّعة أو تدويرها
لالستفادة منها يف حتضير مصدر مشع جديد يخدم غاية
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الشكل  .19كبسولة حفظ املصادر املستردة

القنوات محكمة اإلغالق من األسفل بقاعدة بولي أميد
ومزودة بغطاء من الكروم مد ّرع بالرصاص بسماكة .20 cm

قسم الوقاية واألمان
25 cm

جدران مخزن االسترجاع إسمنتية بسماكة
غطاء إسمنتي مصفّح بطبقة حديد مقاوم للصدأ.

ويعلوه

مشعة مختومة على خط إنتاج األمونيا
فك وتركيب مصادر ّ
يف معمل حمص لألسمدة
تق ّدم هيئة الطاقة الذرية خدمات علمية وتقنية مختلفة
جلميع املؤسسات احلكومة واملستشفيات واجلامعات ومراكز
األبحاث العلمية مبا يخص املصادر واملواد املش ّعة واألجهزة
اإلشعاعية ،كونها اجلهة املخولة وفق املرسوم التشريعي رقم
مؤهلة ذات خبرة علمية وتقنية
64؛ حيث متلك الهيئة كوادر ّ
عالية.
جرى تقدمي خدمة علمية وتقنية للشركة العامة لألسمدة
يف حمص لفك وتركيب مصادر مش ّعة مختومة  60Coعدد ()2
على خط إنتاج األمونيا (إلجراء الصيانة).

املخطط العام لـ

Retrieval Repository

● ●بنا ًء على طلب الشركة العامة لألسمدة قام فريق مختص
من دائرة إدارة النفايات املش ّعة ،بتكليف من إدارة الهيئة،
بزيارة ميدانية أولية إلدارة الشركة والفريق الهندسي
املعني حيث اطلع على امللفات الرسمية للمصادر املش ّعة
وترخيصها ودراسة نوعيتها واحلالة امليدانية (اجلدول .)3
● ●جرى إعداد برنامج وقاية إشعاعيةُ ،عرض فيه تفاصيل
األجهزة اإلشعاعية املعنية وآلية العمل املقترحة مع
مراعاة شروط الوقاية اإلشعاعية وتقدير جرعة التع ّرض
اإلشعاعية املتوقعة ،إضاف ًة إلى إعداد خطة الطوارئ
واالستجابة ،للحصول على ترخيص رسمي لفريق العمل
من مكتب التنظيم النووي واإلشعاعي.

املخطط العام لـ

Storing channel

الشكل  .20املخطط العام ملخزن االسترجاع والـ .Storing Channels

● ●جرى إبرام عقد ملزم بني الفريقني (إدارة معمل األسمدة
وإدارة هيئة الطاقة الذرية).

التقرير السنوي
2020-2019

الشكل  .21مخزن استرجاع املصادر املش ّعة املستهلكة املفك ّكة ).(Retrieval Repository
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اجلدول  .3معلومات املصدرين املش ّعني املختومني  60Coاملطلوب فكهما وإعادة تركيبهما بعد الصيانة.
م

الرقم التسلسلي

الرقم التسلسلي
الفرعي

1

2247-11-08

–

2

2248-11-08

2248/1-11-2008

تاريخ التصنيع

15 Nov 2008

2248/2-11-2008

● ●أجري العمل التقني (الشكل  )22لكل مرحلة بإشراف
القائم على العمل ومشريف الوقاية اإلشعاعية لدى
الفريقني ،بعد التوثيق بتقرير فني مصادق عليه من
ممثلي الفريقني.
● ●أنهي العمل بإجراء االختبارات الفنية الالزمة والقياسات
اإلشعاعية املناسبة وقياس جرعة التع ّرض اإلشعاعي
الفردي للفريق القائم على العمل.

مصدر  60Coبطول 1 m

الدرع الرصاصي للمصدر األول

النشاط اإلشعاعي

النشاط اإلشعاعي الكلي

1543 MBq

-

63 MBq
3985 MBq

● ●جرى إعداد تقرير علمي خدمي عند االنتهاء من العمل،
عالو ًة على توثيق العمل التقني كام ً
ال بفيلم توضيحي
لعملية الفك والتركيب لكل مصدر مشع على حدة.
● ●يُع ّد هذا العمل األول من نوعه على الصعيد الوطني
والذي يساهم يف التنمية االقتصادية ،ويُعزز مبدأ
االعتماد على الذات ،مما يجعل الهيئة رائدة يف منطقة
الشرق األوسط.

مصدر  60Coبطول

2m

الدرع الرصاصي للمصدر الثاني

مصدري الـ  60Coاملثبتني يف الستربر واملفاعل يف معمل األمونيا يف الشركة العامة لألسمدة.
الشكل .22
ّ

94

4048 MBq

قسم الوقاية واألمان

دائرة الوقاية من األشعة غير املؤينة
اختبار توليد اإلشارة املكروية يف منظومة خلية األمواج
املستعرضة ( )TEM Cellوفق ًا للتردد
تستخدم خلية األمواج الكهرطيسية املستعرضة يف
اختبار جتهيزات القياس املستخدمة يف مجاالت االتصاالت
الالسلكية خصوصاً اخللوية ،ومن الضروري اختبار فعاليتها
وعملها ومن ثم إيجاد طريقة تسمح باحلفاظ على مستوى
جودة واستقرار نتائجها .وبالتالي ،يهدف هذا العمل إلى
اختبار عملية توليد اإلشارة يف مولد األمواج املكروية
اخلاص مبنظومة خلية األمواج الكهرطيسية املستعرضة
وذلك عند ترددات محددة وسويات متدرجة .جرى اختيار
خمسة ترددات تغطي مجال عمل اخللية ،وأيضاً تتوافق
مع التطبيقات التقنية لهذه األمواج خصوصاً يف مجال
االتصاالت بالهاتف اخللوي واإلنترنت وعمليات التسخني.
أجريت التجربة باستخدام محلل الطيف الكهرطيسي
الذي وصل مباشرة مع مولد األمواج الكهرطيسية املكروية.
اختيرت خمس سويات ترددية ( 1800 ،1500 ،900 ،500و
 2500ميغاهرتز) وطبقت عند كل تردد مستويات متدرجة
للجهد وجرى قياس ما يقابلها من إشارة على محلل الطيف؛
ومن ثم أعيدت التجربة بحيث مت التحكم بتضحيم اإلشارة
وقياس تضخيم اجلهد بواسطة محلل الطيف .من جهة
أخرى متت مقارنة النتائج العملية مع احلسابات النظرية
وظهر توافق كبير بينها .بينت النتائج تطابقاً شبه تام بني
اإلشارة املولدة من قبل مولد األمواج املكروية وبني نتائج
قياس محلل الطيف من حيث التردد والسوية ،وتبني عدم
وجود أي انزياح عند الترددات الصغيرة وسويات اإلرسال
املنخفضة ،بينما كانت االنزياحات ملموس ًة عند الترددات
املرتفعة والسويات العالية لإلشارة املرسلة وبالرغم من
ذلك كانت النتائج منطقية ومناسبة للشروط التجريبية.

احلسابات النظرية املوافقة وفقاً للعالقتني التاليتني
و ( ،)2وتبني ،وفقاً للمعطيات وجود تطابق شبه تام بني
احلسابات النظرية والقياسات العملية وذلك مع وجود
إنزياح مهمل عند بعض السويات العالية للجهد .وهذه
النتائج مبينة يف األشكال ( )24و ( )25و (.)26
V

out
]dBmv = 20 log10 ( 1[mV
) ; (where Vout is given in [mV]) 1

P

out
]dBm = 10 log10 (1[mW
) ; (where Pout is given in [mW]) 2

نالحظ من خالل الشكلني ( )24و ( )25أنه عند اإلشارة
العالية يف جوار  250ميلي فولط تدخل عملية توليد
احلقول الكهرطيسية يف طور اإلشباع ونقترب من حدود
العمل وفق امليزات الفنية ملولد اإلشارة املستخدم .حيث
أن القيمة املقاسة تعبر عن التضخيم يف اإلشارة وعالقته
باإلشارة املطبقة .بينما الشكل ( )26يبني العالقة اخلطية
بني اإلشارة املتولدة واإلشارة املقاسة ،وهذا يثبت أن
الضياع يف اإلشارة مهمل.

الشكل  .23منظومة خلية األمواج الكهرطيسية ).(TEM Cell

الشكل  .24تغيرات اإلشارة املقاسة والنظرية ب ِـ  dBmvبداللة اإلشارة
املتولدة بٍ ـ  mVعند التردد  500ميغاهرتز.

التقرير السنوي
2020-2019

أجريت جتربة اختبار توليد احلقول الكهرطيسية
باستخدام مولد األمواج املكروية ومحلل الطيف مباشرة
دون أي تضخيم .جرى اختيار خمس قيم ترددية تغطي
مجال عمل مولد الترددات الراديوية بشكل مناسب وهي:
َ 500و َ 900و َ 1500و َ 1800و  2500ميغاهرتز .بداي ًة،
اختيرت سويات جهد متدرجة لإلشارة الكهرطيسية
املتولدة من مرتبة ميلي فولط ومت قياس اإلشارة مقدرة بـ
 dBmvو  dBmبواسطة محلل الطيف .ويف مرحلة تالية مت
توليد إشارة مقدرة بـ  dBmبحسب مولد اإلشارة الترددية
ومن ثم قياسها ب ِـ  dBmvبواسطة محلل الطيف .أجريت

()1

الشكل  .25تغيرات اإلشارة املقاسة والنظرية ب ِـ  dBmبداللة اإلشارة
املتولدة بٍ ـ  mVعند التردد  500ميغاهرتز.
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الشكل  .26تغيرات اإلشارة املقاسة والنظرية ب ِـ  dBmvبداللة اإلشارة
املتولدة بٍ ـ  dBmعند التردد  500ميغاهرتز.

جرى تكرار العمل التجريبي السابق على الترددات
املختارةَ 900 ،و َ 1500و َ 1800و  2500ميغاهرتز ،وحصلنا
على نتائج مماثلة نسبياً .فقد بينت النتائج وجود تطابق
شبه تام بني اإلشارة املولدة من قبل مولد األمواج
املكروية وبني نتائج قياس محلل الطيف من حيث التردد
والسوية ،وتبني عدم وجود أي انزياح عند الترددات
الصغيرة وسويات اإلرسال املنخفضة ،بينما كانت
االنزياحات ملموسة عند الترددات املرتفعة والسويات
العالية لإلشارة املتولدة وبالرغم من ذلك كانت النتائج
منطقية ومناسبة للشروط التجريبية .وباملقارنة بني
القيم املقاسة عملياً وتلك احملسوبة نظرياً تبني وجود
تطابق بني القيم النظرية والعملية عند التردد 500
ميغاهرتز بينما يوجد انزياح ملموس عند التردد 2500
ميغاهرتز .كان االنزياح واضحاً بني املنحنيات املوافقة
لقياسات وحسابات اإلشارة املتولدة بـ  dBmعند التردد
 2500ميغاهرتز ،وبالرغم من أن هذه النتائج مقبولة إال
أن ذلك سيزيد من قيمة ارتياب القياس عند الترددات
العالية وهذا ما يجب أخذه بعني االعتبار عند إجراء
أي نوع من االختبارات القياسية .تدفع هذه النتائج إلى
التأكيد على أهمية ربط نتائج هذا العمل مع نتائج عمل
خلية األمواج الكهرطيسية املستعرضة وحتديد املردود
الكهرطيسي ضمن اخللية واستنباط طريقة عملية
دقيقة وموثوقة الختبار عمل مكونات اخللية قبل أي
تطبيق عملي بحثي أو خدمي.
تطوير كواشف ضوئية كيميائية يف مجال األشعة فوق
البنفسجية UVC
يهدف هذا العمل إلى دراسة عدد من املواد الكيميائية
املتوفرة بهدف احلصول على كواشف كيميائية ضوئية
خاصة باألشعة فوق البنفسجية ذات فعالية مميزة وبتكلفة
مادية بسيطة .بينت النتائج أن ملادة الغليسرول النقي طيفاً
خاصاً وامتصاصية ضوئية مناسبة يف مجال األشعة ،UVC
96

وأن تعرض هذه املادة جلرعة عالية من هذه األشعة يسبب
تغيراً مرتبطاً باجلرعة عند الطول املوجي  270نانومتر.
وتبني وجود عالقة رياضية ،عند الطول املوجي  270نانومتر،
تربط بني التغير يف االمتصاصية الضوئية واجلرعة املطبقة،
وهذه العالقة مستقلة عن سوية التعرض اإلشعاعية املطبقة.
بينت االختبارات أن التغير يف االمتصاصية الضوئية عند
الطول املوجي  270نانومتر ينتج عن التعرض لألشعة فوق
البنفسجية  UVCفقط وأن للضوء املرافق من األطياف
األخرى فوق البنفسجية أو املرئية له تأثيراً ضعيفاً ومهم ً
ال
يف حدوث هذا التغير يف االمتصاصية الضوئية .جرى قياس
التغير يف االمتصاصية الضوئية بعد انتهاء التعرض (مفعول
الظالم) وتبني أن دوره ضعيف نسبياً وهو أصغر مبرتني من
قيمة التغير الناجت عن احلد األصغري للجرعة املقاسة عند
القيمة  100كيلوجول/م .2إن مادة الغليسرول متتلك خواص
قياسية هامة جتعل من املمكن استخدامها مستقب ً
ال ككاشف
لألشعة فوق البنفسجية  UVCيف املجال بني  100و 1250
كيلوجول/م.2
جرى بداي ًة اختيار خمسة مركبات كيميائية معلومة
البنية واخلواص (Benzyl acetate, Croton aldehyde,
 )Diethanol amine, Glycerol, Propiophenonودراسة
تأثير األشعة فوق البنفسجية عليها .فقد أجريت الدراسة
الطيفية للعينات املختارة باستخدام محلل طيفي ثنائي
احلزمة متطور جداً من طراز ( .)SPECORD-210أجريت
القياسات الطيفية للعينات املدروسة ومن ثم درس تأثير
األشعة فوق البنفسجية عليها من خالل استخدام منصة
خاصة بالتشعيع باألشعة فوق البنفسجية ،انظر الشكل
( )27وقد طبقت سويات التعريض عالية نسبياً.
اختبار االمتصاصية الضوئية الطيفية
بينت النتائج األولية أن للمركبات املدروسة امتصاصية
ضوئية طيفية يف مجال األشعة فوق البنفسجية ذات
قيمة هامة .يبني الشكل ( )28منحني االمتصاصية
الضوئية الطيفية للعينات املدروسة حيث نالحظ أنها
متتص األشعة فوق البنفسجية بشكل كامل أو جزئي
ابتدا ًء من طول موجة محددة ،غير أنه قد أظهرت عينة
الغليسرول امتصاصية ضوئية ذات قيمة عالية يف منطقة
األشعة  UVCعند األطوال املوجية بني  200و 250نانومتر،
وامتصاصية متوسطة بني  250و  320نانومتر ( UVCو
 ،)UVBوامتصاصية ضوئية مهملة فوق  320نانومتر وحتى
 1000نانومتر.

قسم الوقاية واألمان

الشكل  .27منصة التشعيع باألشعة فوق البنفسجية ( 400-200نانومتر).

الشكل  .28منحني االمتصاصية الضوئية الطيفية للمركبات املدروسة

تأثير األشعة فوق البنفسجية على العينات املدروسة

اختبار أثر الضوء املنتثر ومفعول الظالم على تغير
االمتصاصية الضوئية للغليسرول
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يبني الشكل ( )30ثالثة منحنيات لتغيرات االمتصاصية
الضوئية عند الطول املوجي  270نانومتر لثالث عينات
من الغليسرول؛ األولى هي عينة الشاهد التي مت قياسها
بفواصل زمنية مكافئة للعينات األخرى ،والثانية هي عينة
عرضت لألشعة الشمسية ملدة سبع ساعات والثالثة عرضت
لطيف األشعة الصنعية املبني بداية هذه الفقرة (طيف
األشعة فوق البنفسجية  UVAالضوء املرئي مع جزء طفيف

2020-2019

درست تأثيرات جرعة عالية من األشعة فوق البنفسجية
على املواد املختارة بحيث مت تعريض العينات لسوية إضاءة
ضوئية طاقية تصل ،وفقاً للقياسات املتوفرة ،إلى حدود
[ 100واط/م ]2من األشعة  UVCو[ 500واط/م ]2من األشعة
 UVBو[ 860واط/م ]2من األشعة  ،UVAوحوالي 150000
[لوكس] للضوء املرئي .وهذه السوية عالية جداً وهي
أعلى ،الشدة العظمى املقاسة محلياً لألشعة الشمسية ،بـ
 10مرات بالنسبة لألشعة  ،UVAوتزيد بـ  250مرة بالنسبة
لألشعة  .UVBبينت النتائج عدم حدوث أي تغير مهم يف
طيف االمتصاصية الضوئية للمواد املدروسة إال يف حالة
الغليسرول التي تغير طيف االمتصاصية الضوئية للعينة
املدروسة يف جوار  270نانومتر وبشكل متدرج مع تزايد
زمن التعريض .يبني الشكل ( )29نتائج القياس قبل التشعيع
وعند أربع مراحل مختلفة ( 120 ،60 ،30و 180دقيقة
تعريض عند سوية إضاءة ضوئية طاقية لألشعة UVC

قدرها  100واط/م .)2باختبار العالقة بني جرعة األشعة
فوق البنفسجية  UVCاملطبقة والتغير يف االمتصاصية
الضوئية عند  270نانومتر تبني وجود عالقة خطية مناسبة
من بداية التعريض وصوالً إلى اجلرعة الضوئية التجميعية
املطبقة  1250كيلوجول/م 2عند نهاية التعريض لسوية
اإلضاءة  100واط/م 2لألشعة .UVC
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الشكل  .29منحني االمتصاصية الضوئية الطيفية للغليسرول خالل مراحل التعريض لألشعة فوق البنفسجية.

ومهمل من األشعة  .)UVBتبني هذه النتائج أن تأثير األشعة
فوق البنفسجية  UVBو UVCواألشعة املرئية على عينات
الغليسرول النقي مهملة باملقارنة مع تأثيرات األشعة فوق
البنفسجية UVC؛ ما يثبت أن التغيرات يف االمتصاصية
الضوئية للغليسرول عند  270نانومتر ترتبط مباشرة بجرعة
األشعة فوق البنفسجية .UVC
وعند اختبار مفعول الظالم ،بني منحني تغير االمتصاصية
عند الطول املوجي  270نانومتر بداللة الزمن أنه بعد حوالي
 30دقيقة من نهاية التعريض لألشعة فوق البنفسجية UVC
يبدأ املنحني باالستقرار ما يشير إلى نهاية التفاعل املتحرض
نتيجة التعريض .بالنتيجة ،إن مادة الغليسرول النقي متتلك
خواص قياسية هامة من املمكن أن جتعل منها مستقب ً
ال
كاشفاً لألشعة فوق البنفسجية  UVCيف املجال بني  100و
 1250كيلوجول/م ،2ولكن املوضوع ما يزال بحاجة ملزيد من
الدراسة واالختبار سواء من الناحية الكيميائية أم الفيزيائية
إضافة إلى عمليات املعايرة واملقارنة ،قبل الشروع بعملية
التصنيع.

دراسة مستخلصات بعض النباتات الطبية وتطبيقاتها يف
الوقاية من األشعة فوق البنفسجية
هدف هذا البحث إلى تقصي االمتصاصية الضوئية
للمستخلصات الزيتية واملائية لعدد من النباتات الطبية
ودراسة تأثير األشعة الضوئية على هذه املستحضرات
بغية استخدامها يف الوقاية من األشعة فوق البنفسجية.
جرى قياس طيف االمتصاصية الضوئية قبل وبعد
التعريض لألشعة الضوئية فوق البنفسجية واملرئية لكل من
املستخلصات الزيتية واملائية للنباتات الطبية املدروسة .حيث
استخدم يف التعريض حزمة ضوئية طيفها يغطي مجاالت
األشعة فوق البنفسجية والضوء املرئي وجزءاً من األشعة
حتت احلمراء .كما درست التغيرات يف املكونات العضوية
يف عينات الزيوت املستخلصة كنتيجة للتشعيع باألشعة فوق
البنفسجية وذلك باستخدام تقنية الكروموتوغرافية الغازية
ومطياف الكتلة (.)GC-MS
أظهرت النتائج أن االمتصاصية الضوئية للزيوت
املدروسة عالية جداً (عتامة كلية) على كامل املجال الطيفي

الشكل  .30تغيرات االمتصاصية الضوئية عند الطول املوجي  270نانومتر لثالث عينات من الغليسرول (عينة الشاهد وعينة عرضت لألشعة
الشمسية وعينة عرضت لألشعة الصنعية (ضوء مرئي ،UVA ،وجزء صغير .)UVB
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لألشعة فوق البنفسجية؛ وتبني أن لكل مستخلص مدروس
طول موجة قطع تقع يف املجال الطيفي بني  375و425
نانومتر .كما بينت نتائج قياس االمتصاصية الضوئية قبل
وبعد التشعيع أن املستخلصات الزيتية املدروسة متتلك
ثباتية ضوئية عالية حتت تأثير األشعة فوق البنفسجية.
باإلضافة إلى ذلك ،بينت نتائج حتاليل الكروموتوغرافية
الغازية ومطيافية الكتلة وجود تغيرات بسيطة يف بنية
عينات الزيوت املدروسة يتناسب مع التغيرات الطيفية.
تعد التغيرات الطيفية والبنيوية صغيرة نسبياً وتعد ثباتية
هذه الزيوت عالية حتت تأثير األشعة فوق البنفسجية .من
جهة أخرى ،بينت نتائج دراسة املستخلصات املائية للنباتات
املختارة أنها متتلك امتصاصية ضوئية عالية جداً (عتامة
كلية) يف مجال األشعة فوق البنفسجية ناهيك عن الثباتية
العالية حتت تأثير األشعة فوق البنفسجية .وبهذا ،أثبتت
النتائج إمكانية استعمال كل من املستخلصات الزيتية واملائية
يف الوقاية من األشعة فوق البنفسجية.

الشكل  .31طيف االمتصاصية الضوئية للمستخلصات الزيتية للعينات
املدروسة (سماكة العينة  10ملم).

الشكل  .32تغير االمتصاصية الضوئية التكاملية نتيجة التعرض
لألشعة فوق البنفسجية.

اجلدول  .4النباتات الطبية املدروسة.
Part

Latin names

No.

Medicinal plant

Seeds

Cinnamamum zeylanicum Blume

قرفة

Cinnamon

3

Leaves

Cinchona ofﬁcinalis L.

كينا

Cinchona

4

Seeds

Coriandrum sativum L.

كزبرة

Coriander

5

Roots

Zingiber ofﬁcinale Roscoe

زجنبيل

Common ginger

6

Seeds

Cuminum cyminum L.

كمون

Cumin

7

Clove

Eugenia caryophyllata Thunb.

قرنفل

Eugenia

8

Leaves

Alpinia galangal L.

خلجان

Galingale

9

Total

Matricaria chamomilla L.

بابوجن

German chamomile

10

Leaves

Origanum majorana L

مردكوش

Marjoram

11

Leaves

Laurus nobilis L.

غار

Laurel

12

Bloom

Lavendula ofﬁcinalis chaix

خزامى

Lavender

13

Peels

Melissa ofﬁcinalis L.

ليمون

Lemon balm

14

Leaves

Salvia ofﬁcinalis L

ميرمية

Sage

15

Peels

Citrus aurantium L.

برتقال

Orange

16

Leaves

Rosmarinus ofﬁcinalis L

إكليل اجلبل

Rosemary

17

Leaves

Thymus syriacus Boiss

زعتر

Syrian thyme

18
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Seeds

Elettaria cardamomum L.

هيل

Cardamom

2
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Seeds

Pimpinella anisum L.

يانسون

Anise

1
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دائرة إزالة التلوث اإلشعاعي
فصل وتنقية
الفسفوجبسوم

األكتينيوم227-

(ووليده الراديوم )223-من

يعد كل من الصخر الفسفاتي والفسفوجبسوم من املصادر
الهامة لنظائر سلسلة  238Uو 235Uومن بينها األكتينيوم .إذ
يبلغ تركيز اليورانيوم يف الفسفات السوري  100ملغ كغ 1-أي
ما يعادل نشاطاً قدره  57.6بكرل كغ 227Ac -1وهو متوازن
مع والده  .235Uأما نشاط  227Acيف الفسفوجبسوم فيبلغ
حوالي  11بكرل كغ 1-يف العينات املدروسة يف هذا البحث.
نظراً ألن غسالة الفسفوجبسوم ال حتتاج للكثير من املعاجلة
الكيميائية كما يف غسالة الصخر الفسفاتي للحصول
على  227Acفهدف البحث إلى إيجاد طريقة للحصول على
 227Acمن الفسفوجبسوم السوري وتنقيته وعزله بغية جعله
منبعاً إلنتاج  223Raاملستخدم يف املعاجلة اإلشعاعية لبعض
األمراض السرطانية.
جرى يف هذا البحث تطوير طريقة لفصل وتنقية
األكتينيوم )227Ac( 227-من الفسفوجبسوم السوري بغية
حتضير منبع راديوم .)223Ra( 223-تعتمد هذه الطريقة
على غسل  227Acمن العينة األساسية باستعمال حمض
كلوريد املاء ( 3مول ل )1-ومن ثم تنقيته باستعمال ثالثة
أعمدة تبادل أيوني للتخلص من النكليدات املشعة الطبيعية
واألمالح األخرى .استعمل يف العمودين األول والثاني املبادل
األنيوني  ،Dowex 1×8ويف العمود الثالث املبادل الكاتيوني
 .Dowex 50w×8بلغ مردود الفصل باستعمال األعمدة
املذكورة حوالي  .%86أجريت جميع القياسات اإلشعاعية
بواسطة مطيافية غاما وعداد الوميض السائل ،وكانت
النتائج متوافقة بشكل جيد .من جهة أخرى ،جرت تنقية
 223Raوفصله عن والديه ( 227Acو )227Thباستعمال طريقتني
227
بواسطة التبادل األيوني الريزين  UTEVAلفصل Th
واالستخالص الكروماتوغرايف بواسطة املبادل  REلفصل
 227Acبنجاح وبلغ مردود الفصل النسبة  %100تقريباً .ميكن
استثمار الطريقة املذكورة لتحضير منبع نشاطه املتوقع 10
كيلو بكرل  227Acمبعاجلة  1طن من الفسفوجبسوم احملتوي
على نشاط من  227Acوقدره  11بكرل كغ.1-
معامل انتقال الـ  137Csو  226Raو  210Pbو  210Poو  238Uو Th

234

الشكل  .33طيف  227Acبعد مضي شهر من حتضير
العينة IAEA-RGU-1

( .)Mentha viridisباإلضافة إلى تعيني طبيعة ارتباط
هذه النكليدات يف التربة من خالل إجراءات االستخالص
املتعاقب .حيث تتم حتديد القطفات :القابلة للتبادل
واملرتبطة باملادة العضوية والقابلة لالنحالل يف احلمض
واملرتبطة باألكاسيد واملتبقية (املتضمنة النكليدات املشعة
املرتبطة بقوة إلى جزيئات التربة) .وبنا ًء على هذه النتائج
سيعاد تقدير معامل االنتقال حتت مسمى معامل االنتقال
املتاح حيوياً ومقارنته مع قيم معامل االنتقال التقليدية.
استكماالً لعمل سابق "معامل انتقال الـ  137Csو  226Raو
 210Pbو  210Poو  238Uو  234Thمن التربة إلى نبات الكزبرة".
Pb

دلت النتائج أن قيم  Fvلكل من  137Csو  226Raو
و  210Poضمن القيم املسجلة عاملياً يف حني سجلت قيم Fv
لكل من  238Uو 234Thقيماً أعلى من تلك املسجلة عاملياً.
وعالوة على ذلك ،جرى تعيني معامل االنتقال املتاح حيوياً
( )ATFللنكليدات املدروسة والذي يعتمد يف حسابه على
النكليدات املشعة القابلة لالنتقال إلى النبات عوضاً عن
احملتوى الكلي من هذه النكليدات يف التربة ،فكانت جميع
قيم  ATFأعلى من قيم  Fvلكل النكليدات املدروسة لنباتي
البقدونس والنعناع .باإلضافة إلى ذلك ،بينت النتائج أن
 137Csأقل النكليدات املشعة املدروسة انتقاالً إلى النباتني
املدروسني بينما كان  234Thو  226Raو  238Uاألعلى انتقاالً.
كانت قيم  Fvو  ATFلكل النكليدات املدروسة متوافقة لكل
من البقدونس والنعناع والكزبرة.
210

من التربة إلى نباتي البقدونس والنعناع

مقارنة طرائق إزالة الراديوم 226-من املياه املرافقة للنفط

هدف البحث إلى تعيني معامل انتقال  137Csو  226Raو
 210Pbو  210Poو  238Uو  234Thمن  5أمناط من الترب الزراعية
إلى نباتي البقدونس ( )Petroselinum sativumوالنعناع

تعد املياه املرافقة من أهم النفايات الناجمة عن عمليات
استخراج النفط والغاز ،وذلك نظراً حلجمها الكبير
ومحتواها اإلشعاعي .يتم العمل على فصل املياه املرافقة
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يتناسب مع التركيب الكيميائي للمياه املرافقة وتوفر املواد
وشروط العمل يف احلقل .جرت دراسة إزالة الراديوم226-
من املياه املرافقة للنفط باستعمال طريقة الترسيب
وإعادة التبلور واالمتزاز على قشر اجلوز .بينت النتائج
إمكانية االستفادة من دمج نتائج طريقة الترسيب وإعادة
التبلور يف الوصول إلى فصل جيد لكل من الراديوم226-
والرصاص 210-يف القطفة األولى من عملية إعادة التبلور،
وبالتالي االستفادة بشكل أفضل من كلوريد الصوديوم الناجت
عن عملية املعاجلة .من جهة أخرى ،بينت نتائج االمتزاز
على قشر اجلوز إمكانية استعماله يف معاجلة املياه املرافقة
للتخلص من الراديوم 226-وبزمن توازن  15دقيقة ،وخاصة
بعد التخلص من الزيت الذي ميكن أن يخفض من كفاءة
االمتزاز .تساهم نتائج البحث احلالي يف احلصول على
كفاءة عالية إلزالة الراديوم 226-من املياه املرافقة واالستفادة
من كلوريد الصوديوم املوجود فيها.

الشكل  .35تأثير كمية قشر اجلوز املضافة يف إزالة

Ra

226

تطوير بلح ُصنعي ملراقبة التّلوث يف األوساط املائية

أن جميع املبادالت املدروسة ذات كفاءة
أظهرت النتائج ّ
جيدة يف امتزاز الرصاص والنحاس والزنك والكادميوم،
إذ بلغت نسبة االمتزاز باستعمال مبادالت الدويكس
حوالي  %99من أجل جميع األيونات املدروسة .من جهة
أخرى ،جرت دراسة تأثير األيونات املنافسة (الصوديوم
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عن الكربوهيدرات وتعالج قدر املستطاع إلزالة النفط ومن
ثم يتخلص منها بعدة طرائق من أهمها إعادة ضخها إلى
تشكيالت جيولوجية مناسبة أو جتفيفها يف أحواض خاصة،
فض ً
ال عن طرائق االستخالص سائل-صلب .هدف البحث
إلى مقارنة طرائق إزالة  226Raمن املياه املرافقة للنفط وذلك
بغية الوصول إلى تعيني الشروط األنسب للمعاجلة مبا
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الشكل  .34طبيعة االرتباط الكيميائي للـ  137Csو  226Raو  210Pbو
 210Poو  238Uو  234Thمع مكونات التربة
 :Exاأليونات القابلة للتبادل و  :OMاجلزء املرتبط باملادة العضوية و
 :CO3اجلزء احلامضي و  :Oxاجلزء املرتبط باألكاسيد
و  :Siاجلزء املتبقي.

هدف العمل إلى تصنيع بلح صنعي ودراسة إمكانية
استعماله يف قياس تركيز العناصر النزرة (الرصاص
والكادميوم والنحاس والزنك) يف األوساط املائية كبديل
للمشعرات البيولوجية .جرى تصنيع بلح صنعي يحتوي
على هالم نفوذ ومبادل أيوني ،ملراقبة التلوث يف األوساط
املائية .شملت املبادالت األيونية املدروسة أربع مبادالت
كاتيونية وهي Dowex ،Chelex-100 ،Amberlite IR-120 H
.Dowex 50×8 H+ ،50×2 H+
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والكالسيوم) على امتزاز األيونات املدروسة من قبل جميع
املبادالت األيونية املدروسة ،فكانت مبادالت الدويكس األقل
أن
تأثراً بوجود األيونات املنافسة .أوضحت النتائج املخبرية ّ
استعمال املبادلني ( Amberlite IR-120 Hو )Chelex-100
يف تصنيع البلح الصنعي سيكون ذا فائدة أكبر من حيث
تأثرهما بشروط الوسط احمليط ،وبالتالي إعطاء فكرة أدق
حول تراكم العنصر يف الكائنات احلية.
جرى بنجاح اختبار البلح األكثر مالءمة حقلياً باستعمال

كما تبني أن هناك انتشاراً للتلوث خلارج حدود منطقة
الدراسة بسبب انتقال التربة بفعل الرياح .جرى اتخاذ
إجراءات وقائية خلفض انتشار التلوث إلى املناطق املجاورة
وخاصة الغبار بتغطية املنطقة امللوثة بطبقة سميكة من
رقائق البولي إيتيلني.

مبادلني أيونيني Amberlite IR-120 H :و ،Chelex-100يف
مياه نهر بردى؛ لذا ميكن للبلح الصنعي أن يكون مفيداً يف
احلصول على مراقبة مستمرة للملوثات املعدنية يف البيئة
املائية (العذبة واملاحلة) ،كما يساهم يف التخلص من صعوبة
مقارنة النتائج بني املواقع املختلفة والكائنات املختلفة
ومعدالت منوها وحجومها وعمرها.

الشكل  .36مخطط توضيحي عن البلح الصنعي ).(AM

التقييم اإلشعاعي ملوقع جتارب معامالت االنتقال يف دير
احلجر وأعمال املعاجلة املؤقتة
هدف العمل إلى إجراء تقييم إشعاعي شامل ملوقع
جتارب مشروع "معامالت انتقال النكليدات املشعة من
التربة إلى بعض النباتات واألشجار يف سورية" يف مركز
هيئة الطاقة الذرية يف دير احلجر .جرى مسح كامل املوقع
إشعاعياً بواسطة أجهزة املسح اإلشعاعي الغماوي لتحديد
حدود التلوث ،ومن ثم جمعت عينات نباتية وتربة سطحية
وبروفيالت عمق حتى  75سم .قيست العينات بواسطة
مطيافية غاما لتعيني النظائر املشعة وعلى وجه اخلصوص
السيزيوم  .137أظهرت النتائج أن تركيز السيزيوم التي
استعملت لوسم التربة وصلت إلى  190بكرل/كغ وزن جاف
يف العينات النباتية ،وأن هناك انتقاالً كبيراً لهذه النظائر
ضمن طبقات التربة يف العمق بسويات مرتفعة إذ وصل
التلوث إلى  78780بكرل/كغ من السيزيوم  137وإلى عمق
جتاوز  75سم .قدرت كمية التربة امللوثة بحوالي  164طناً.
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الشكل  .37نسبة امتزاز األيونات املدروسة من احمللول املختلط
باستعمال املبادالت األربع.

برنامج الوقاية اإلشعاعية للشركة السورية املشتركة-تدمر
هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج الوقاية اإلشعاعية
الذي يعرض التعليمات واإلرشادات اخلاصة بعمليات سبر
اآلبار املتبعة يف الشركة السورية املشتركة لتجنب أية تعرضات
إشعاعية غير مبررة أثناء العمل .شمل البرنامج اإلجراءات
اخلاصة باملنابع املشعة املستخدمة من قبل الشركة والطرق
اآلمنة للوقاية من خطرها واحلدود واملستويات املرجعية
واملسؤوليات واحلوادث املتوقعة وخطة الطوارئ وإجراءات
النقل والتخزين اآلمن وإجراءات املراقبة املكانية والفردية،
ومتطلبات الفحوصات الطبية ،وكذلك إجراءات التوثيق
واجلرد وحفظ السجالت وإجراءات الصيانات ،كما أرفق

قسم الوقاية واألمان

الشركة بإجراءات الوقاية اإلشعاعية حلماية العاملني
وعموم الناس والبيئة ،وطرق اخلزن اآلمنة للمعدات امللوثة.
أجريت املسوحات اإلشعاعية لكافة املوجودات من املعدات
القدمية املجمعة يف موقع قريب من محطة اخلراطة،
إضافة إلى املعدات القدمية املرمية داخل حرم احملطة.

الشكل  .38تغطية أرضية املنطقتني ( 1و)2
برقائق سميكة من البولي إيتيلني.

بينت النتائج وجود مستويات مرتفعة نسبياً من املواد
املشعة الطبيعية ،إذ وصلت قيم اجلرعة اإلشعاعية إلى 3
ميكروسيفرت/ساعة يف العديد من املعدات ،يف حني وصل
مستوى التلوث اإلشعاعي السطحي قرابة  75بكرل /سم،2
مما يستدعي تطبيق إجراءات جادة يف الوقاية اإلشعاعية
من خطر التعرض لهذه التلوثات ،هذا وقد جرى فرز املعدات
امللوثة عن املعدات غير امللوثة بوضع إشارات وإعالم مسؤول
األمن والسالمة بها .كما جرى عرض اإلجراءات الواجب
اتباعها من قبل العاملني يف الشركة لتجنب تعرضهم للمواد
املشعة واحلد من انتشار التلوث للبيئة احمليطة واملمتلكات
حلني إزالة التلوث من املعدات امللوثة.
دراسة األخطار اإلشعاعية الناجمة عن إنتاج امللح من املياه
املرافقة إلنتاج النفط

الشكل  .39ارتداء العاملني معدات الوقاية الفردية ).(PPE

بالبرنامج مناذج للسجالت الواجب اعتمادها والعمل بها.
تناول البرنامج بالتفصيل املتطلبات الواردة يف التعليمات
العامة للوقاية اإلشعاعية والواردة يف املراجع املعتمدة يف
هيئة الطاقة الذرية السورية.
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متهيداً إلعادة استثمار اآلبار النفطية يف محطة اخلراطة
التابعة ملديرية حقول اجلبسة ،طلبت إدارة الشركة السورية
للنفط من هيئة الطاقة الذرية السورية إجراء تقييم للحالة
اإلشعاعية للمعدات واملواد التي جرى جتميعها يف موقع
قريب من محطة اخلراطة وفرز املعدات امللوثة باملواد
املشعة الطبيعية عن املعدات غير امللوثة ،وتزويد إدارة

أظهرت نتائج الدراسة أن الراديوم (النكليد الرئيس
يف املياه املرافقة) سيكون مترسباً ومركزاً يف حفر التبخير
األولية وال يتوقع وجوده يف مراحل اإلنتاج األخرى
كاملبلورات أو يف امللح املنتج النهائي للعملية اإلنتاجية.
جرى حساب تركيز الراديوم 226-املترسب أثناء عملية
التبخير بافتراض معدل طرح يومي من املياه املرافقة يف
حفر التبخير حوالي  5000م 3وتركيز الراديوم 226-يف املياه
قرابة  17بكرل/ل .بلغ تركيز النشاط اإلشعاعي املتوقع
يف الراسب يف حفر التبخير حوالي  91بكرل/غ والذي هو

التقرير السنوي

الكشف اإلشعاعي على موقع جتميع املعدات القدمية يف
محطة اخلراطة الشركة السورية للنفط -مديرية حقول
اجلبسة

تقوم بعض شركات النفط بتبخير املياه املرافقة للنفط
واحملتوية على نسب مرتفعة من ملح كلوريد الصوديوم من
أجل احلصول على امللح بطريقة التبخير والبلورة حتت
أشعة الشمس الستعماله يف عمليات حفر اآلبار باإلضافة
إلى استعماله لالستهالك البشري بعد تنقيته .وملا كانت
املياه املرافقة حتتوي على تراكيز مرتفعة من املواد املشعة
الطبيعية وعلى وجه اخلصوص الراديوم ،226-فإن ذلك
سيشكل خطورة على العاملني يف مشاريع إنتاج امللح من
املياه املرافقة ،ولهذا هدفت الدراسة إلى تقدير اجلرعة
اإلشعاعية واخلطورة اإلشعاعية على العاملني مبشاريع
إنتاج امللح من املياه املرافقة من اجل اقتراح اإلجراءات
الوقائية الالزمة للحد من اجلرعات اإلشعاعية.

هيئة الطاقة الذر ّية

أعلى من احلد العاملي املعياري العتبار النفاية غير نشطة
إشعاعياً ( 1بكرل/غ) ووجد أن وزن النفاية املنتجة سنوياً
حوالي  105×3.4كغ .استخدم برنامج  RESRARDلتقييم
اجلرعة اإلشعاعية الكلية التي ميكن أن يتلقاها العاملني يف
املشروع يف حفر التبخير وأظهرت النتائج بافتراض تراكيز
النشاطات اإلشعاعية املتوقعة ( 91بكرل/غ يف السنة األولى
و 1820بكرل/غ بعد عشرين سنة من التشغيل) يف حفر
التبخير أنه لن يتلقى أي من العاملني بهذا املشروع جرعة
سنوياً أكبر من حد اجلرعة لعموم الناس ( 1ميلي /سنة)،
وهي ناجمة بشكل رئيس من التعرض اخلارجي لإلشعاع.
باإلضافة إلى ذلك ،كانت اجلرعة اإلشعاعية الناجمة عن
التعرض الداخلي لغاز الرادون والعوالق باستخدام نفس
املعامالت مهملة بسبب إما بقاء غاز الرادون ووليداته يف
املاء أو انتقالها للهواء وتبعثرها فيه .ولهذا تعد املخاطر
اإلشعاعية املرافقة للمشروع خالل العمليات اإلنتاجية
العادية صغيرة .ومن جهة أخرى ،تتطلب عملية إزالة
األمالح املترسبة يف حفر التبخير والتي حتوي تراكيز
مرتفعة من الراديوم 226-مختصني يف إدارة النفايات
املشعة مصنفني إشعاعياً .جرى تقدير اجلرعة اإلشعاعية
اخلارجية للعاملني يف إزالة هذه الترسبات باستخدام
برنامج  Microshieldودلت النتائج على أن اجلرعات
للمشغلني الذين يتعاملون ببرميل واحد على مسافة قدرها
 0سم وارتفاع ( 55سائق رافعة شوكية) هي  0.0014ميلي
سيفرت/ساعة وسيتعرض العامل جلرعة قدرها  2.8ميلي
سيفرت خالل عام بافتراض  2000ساعة عمل .وأخيراً،
يالحظ من الدراسة احلاسوبية أن املخاطر املترافقة مع
هذا املشروع صغيرة خالل التشغيل ولكن النفاية الناجمة
عن العمل واملتوضعة يف قاع حفر التبخير وتكاليف التخلص
منها يجب أخذها يف احلسبان عند حساب املرابح ووضع
خطة العمل ملثل هذه املشاريع.

الشكل  .40مصور فضائي ملشروع إنتاج امللح يف حقل الصفا إلنتاج
النفط يف سلطنة عمان.
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الشكل  .41منحني اجلرعة اإلشعاعية املتوقعة من اإلشعاع اخلارجي
(تركيز نشاط الراديوم 91 226-بكرل/غ وغطاء مائي  1متر).

املسوحات اإلشعاعية ملوقع شركة أرفادا املساهمة للنفط يف
حقل الصفيح
هدفت الدراسة إلى إجراء مسح إشعاعي ملعدات قدمية
يف حقل الصفيح التابع ملديرية حقول نفط املنطقة الوسطى
وتقييم حالتها اإلشعاعية وحتديد محتواها من املواد املشعة
الطبيعية بهدف احملافظة على سالمة العاملني لدى الشركة.
أجريت املسوحات اإلشعاعية لكل من:
● ●فاصل نفط واحد.

● ●مبادل حراري ( )Heat Exchangerيضم مجموعة أنابيب
ووصالت وصمامات مختلفة األقطار واألشكال.
● ●مجموعة من الصمامات مختلفة احلجوم واألنواع
وعددها حوالي .22
● ●مجموعة من الوصالت مختلفة األطوال واألقطار.
● ●مضخات حتميل وعددها ثالث.

● ●معدات ومضخات داخل حفرة القشط (.)Skimming pit
● ●خزان سحب نفط.
● ●حفرة التصريف.

أوضحت نتائج املسوحات اإلشعاعية عدم وجود أية
سويات إشعاعية أعلى من السويات الطبيعية يف كافة املعدات
املذكورة سابقاً واملوجودة يف حقل الصفيح .وال تستدعي هذه

الشكل  .42جزء من املبادل احلراري.

قسم الوقاية واألمان

السويات تطبيق أية إجراءات خاصة يف الوقاية اإلشعاعية
حلماية العاملني من خطر التعرض اإلشعاعي من املواد
املشعة الطبيعية .وال توجد خطورة من التعامل مع املعدات
النخفاض التعرض اإلشعاعي اخلارجي والداخلي ،وميكن
التعامل معها إلعادة تأهيلها واستخدامها يف إنشاء محطات
اإلنتاج.
تصميم حفرة تبخير مياه مرافقة للنفط يف موقع شركة
أرفادا املساهمة للنفط بحقل الصفيح
يرافق إنتاج النفط كميات متفاوتة من املياه املرافقة
(املياه املاحلة ،املنتجة) ،والتي تفصل عن النفط والغاز
ضمن أنظمة اإلنتاج يف احملطات املركزية .وتسعى شركات
النفط بالتخلص من املياه املفصولة بشكل آمن إذ حتتوي
على عناصر كيميائية سامة ومواد مشعة طبيعية .ويؤدي
رمي مثل هذه املياه يف البيئة إلى تلوث التربة واملياه
اجلوفية ما لم يتم التخلص منها باستخدام الطرائق
العاملية اآلمنة .ولهذا هدف العمل إلى تصميم حفرة تبخير
لرمي املياه املرافقة الناجتة عن عمليات اإلنتاج يف حقل
الصفيح التابع لشركة أرفادا للنفط .جرى تنفيذ الدراسة
وفق معايير محددة وذلك حسب الطبيعة اجليولوجية
للموقع ومكونات املياه املرافقة ،إذ يتطلب إنشاء هذه
األحواض تشكيل طبقات للجسم الداخلي لألحواض
متتلك خاصية منع تسرب املياه واملواد السائلة إلى التربة
واملياه اجلوفية (عدم نقل التلوث إلى التربة واملياه) مما قد
يكون له تأثير سلبي على صحة اإلنسان والنظام البيئي،
كما يجب أن تصمم احلفرة بحيث تؤمن معدل بخر كبير.
احتوت الدراسة على كافة املستلزمات املطلوبة والتصاميم
الهندسية واخلطة التنفيذية إلنشاء حوض تبخير للمياه
املرافقة يف حقل الصفيح.

تصميم محطة متنقلة لتنظيف األنابيب واملعدات امللوثة
باملواد املشعة الطبيعية بطريقة النفث باملاء املضغوط
هدف العمل التقني إلى:
-1

وضع تصميم جديد حملطة متنقلة من أجل تنظيف
املعدات النفطية واألنابيب امللوثة باملواد املشعة الطبيعية
بواسطة املاء املضغوط.

-2

وضع الشروط املثلى للوقاية اإلشعاعية أثناء تشغيل
احملطة.

-3

وضع املواصفات الفنية للمعدات التقنية والوقاية
اإلشعاعية واملراقبة.
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عرض تقرير العمل تصميماً جديداً حملطة متنقلة
لتنظيف األنابيب واملعدات امللوثة باملواد املشعة
الطبيعية يف حقول النفط .تعتمد عملية التنظيف يف
احملطة املقترحة على استخدام املاء املضغوط بضغط
عال يصل إلى ( )2000بار إلزالة الرواسب احلرشفية
ٍ
امللتصقة على اجلدران الداخلية لألنابيب واملعدات
النفطية .تتألف احملطة املتنقلة من خمس حاويات
شحن معدنية قياسية ،أربع منها بقياس  45قدماً
وواحدة بقياس  20قدماً متالصقة جنباً إلى جنب
لتؤلف منطقة العمليات ،باإلضافة إلى ثالثة كرافانات
متالصقة تشكل منطقة املكاتب واالستراحة .تخصص
كل حاوية يف منطقة العمليات للقيام بوظيفة محددة
ضمن عملية إزالة التلوث اإلشعاعي .ميكن إحاطة
كال املنطقتني ببناء معدني واحد مؤلف من هياكل من
الفوالذ اإلنشائي ومبطنة بصفائح عازلة .تبلغ أبعاد
البناء املعدني ( 39م  13.8 -م) ويتوضع على أرضية
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الشكل  .43مسقط ثالثي أبعاد حلفرة التبخير.

الشكل  .44طبقات حفرة التبخير.

هيئة الطاقة الذر ّية

. املخطط العام للمحطة.45 الشكل

 يجري إدخال.إسمنتية مطلية مبادة األيبوكسي العازلة
املعدات واألنابيب امللوثة باملواد املشعة الطبيعية عن
طريق أبواب عريضة يف جدران البناء املعدني يتم
 ومن جهة.فتحها وإغالقها بواسطة محركات كهربائية
 يعرض التقرير أيضاً املتطلبات التقنية والفنية،أخرى
إلنشاء احملطة وتصنيعها محلياً باإلضافة إلى متطلبات
التشغيل واألمان والسالمة الضرورية لتشغيلها بشكل
.آمن
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خدمات قسم الوقاية واآلمان 2020-2019

اسم التقنية

عدد العينات

وصف التقنية

مطيافية غاما

حتليل العينات املختلفة لقياس إشعاع غاما بواسطة كواشف غاما عالية
الفعالية

2390

مطيافية ألفا

حتليل العينات املختلفة عن طريق املعايير الكيمائية والفصل والقياس بواسطة
كواشف ألفا

659

عداد وميض السائل

حتليل العينات املختلفة مبعاجلة العينات والقياس بعداد وميض السائل

4116

قياسات الرادون

تعيني غاز الرادون يف الهواء واملاء والتربة بواسطة خاليا لوكاس

400

الكواشف البالستيكية

تعيني غاز الرادون يف الهواء واملاء والتربة بواسطة الكواشف البالستيكية

400

املراقبة الفردية

قياس جرعة العاملني املعرضني لإلشعاع بواسطة األفالم ومقياس التألق
احلراري

3700

عداد كامل اجلسم

قياس اجلرعة الداخلية للعاملني يف مجال املنابع املفتوحة

32

ضبط جودة أجهزة التصوير والتنظير

إجراء اختبارات ضبط جودة األجهزة الطبية عن طريق القياسات اإلشعاعية

282

ضبط جودة أجهزة التصوير الطبقي احملوسب

إجراء اختبارات ضبط جودة األجهزة الطبية عن طريق القياسات اإلشعاعية

105

ضبط أجهزة املعاجلة اإلشعاعية والطب النووي

إجراء اختبارات ضبط جودة األجهزة الطبية عن طريق القياسات اإلشعاعية

12

HUL

83

التدريع اإلشعاعي

يتم اختبار مواد التدريع اإلشعاعي عن طريق حتديد

معاجلة الصور الرقمية وقياس جرعة املريض

تعيني جرعة املريض اخلاضع إلجراءات التشخيص واملعاجلة اإلشعاعية
باستعمال أجهزة املسح اإلشعاعي ومقاييس التألق احلراري

125

املطيافية الضوئية

قياس االمتصاص الضوئي لعينات سائلة وصلية شفافة باستعمال املطيافية
الضوئية املتطورة

1126

قياسات تلوث الهواء

قياس ملوثات الهواء بواسطة مسابر حساسة مللوثات الهواء املختلفة

564

الفصل الكيميائي االشعاعي

إجراء التحاليل اإلشعاعية للعينات عن طريق الفصل الكيميائي للنظائر
املشعة والقياس االشعاعي

2027

البوالروغراف

تعيني عناصر األثر يف العينات املختلفة بواسطة جهاز البوالروغراف

600

معايرة أجهزة القياس االشعاعي

جتري املعايرة االشعاعية باستخدام منابع اشعاعية ومقاييس اشعاعية عيارية

406

تشعيع عينات

تشعيع العينات واألفالم باستخدام منابع عيارية بواسطة جهاز الكوبالت 60

6000

القياسات الضوئية

قياس اإلضاءة الضوئية الطاقية يف مجال األشعة فوق البنفسجية .واختبار
احلساسية الطيفية للمقاييس واحلساسات الضوئية.

30

قياس احلقول الكهرطيسية

قياس شدات احلقول الكهرطيسية ) (RFألجهزة اإلرسال (محطات هاتف
خلوي ،هواتف خلوية ،محطات إرسال ،رادارات ،ميكروويف) .واختبار مقاييس
احلقول الكهرطيسية ) .(RFوقياس سوية احلقول الكهربائية واملغنطيسية يف
جوار مصادر وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

32

املسوحات اإلشعاعية للمناطق امللوثة يف حقول
النفط

إجراء مسوحات إشعاعية ملناطق مختلفة من حقول النفط السورية

التقرير السنوي

 7مناطق

2020-2019
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أحدث قسم البيولوجيا اجلزيئية والتقانة احليوية يف الهيئة بعام  2000نتيجة دمج
مجموعتي عمل بيولوجية وزراعية ومن ثم توسع ليصبح من أكبر األقسام العلمية يف
الهيئة ،وأثبت وجوده على الساحة الدولية كمركز منتسب لدى املركز الدولي للهندسة
الوراثية والتقانة احليوية ممث ًال عن اجلمهورية العربية السورية .يتألف القسم حالي ًا من
سبع دوائر علمية وهي :دائرة البيولوجيا اجلزيئية الطبية ودائرة الوراثة البشرية ودائرة
التقانة احليوية النباتية ودائرة أمراض النبات ودائرة الكيمياء احليوية والسميات ودائرة
املبيدات واحملفزات احليوية ودائرة امليكروبيولوجيا واملناعيات .ويهتم بإجراء البحوث
والدراسات يف املجاالت املناطة به من أبحاث التقانات احليوية النباتية والطبية واملكافحة
احليوية وا ُملمرضات واألحياء الدقيقة وكشف األثر املتبقي للمبيدات والتي تهدف إلى
تعزيز التقانة احليوية وتشجيعها ،والتقانات والعلوم ذات العالقة يف سورية.
A E C S
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phage-

دائرة البيولوجيا اجلزيئية الطبية
 تطوير نظام املورثة الدالة باالعتماد على أضداد اجلمل
النانوية لكشف نشاط احملضضات
الهدف :توظيف عدد من األضداد النانوية كمورثات
دالة يف دراسة فعالية بعض احملضضات املورثية اخلاصة
بحقيقيات النوى وحساسيتها جتاه مواد معينة وشروط
فيزيولوجية محددة ،باالعتماد على الصفات اإليجابية التي
تتمتع بها هذه األضداد.

العاثية املستعملة يف أبحاث سابقة إلى تقانة
 nanobody iPCRكأسلوب جديد غايته زيادة النوعية
والكفاءة.

النتائج :مت البدء بالعمل منذ  2020/6/1وال يوجد تقرير
مرحلي حتى اآلن .لكننا قمنا بتحضير املستضدات (GH,
 )GFP- GHواألضداد النانوية ( )NbGHs- NbGFPبأشكالها
املختلفةـ حرة ومعروضة على سطح العاثيات كما بدأنا
بتحديد الشروط املثلى للكشف عن هرمون النمو باستخدام
املقايسة املناعية الشطائرية.

النتائج:
(pcDNA,

مت التأكد من هوية البالزميدات املستعملة
 )pRSET, pGL3-SV40ومن ثم هندسة بالزميدين شاهدين
انطالقاً من البالزميدات املذكورة بحيث يضم أحدهما
محضضاً قوياً ( )pGL3-CMVواآلخر محضضاً مغيباً
( ،)pGL3-controlويف املرحلة الالحقة مت تنسيل مورثة
البروتني الدال (الضد النانوي  )NbGFP04ضمن البالزميدين
الشاهدين عبر عمليتي قطع ولصق للبنى البالزميدية تالهما
خطوة حتوير بكتريا  E.coli Top10بالتراكيب الناجتة وانتقاء
املستعمرات اإليجابية وذلك عبر تفاعل  PCRباستعمال
مرئستي  RVP3/ PCI ASلتخزين التراكيب املمثلة لها
استعداداً للخطوات الالحقة من العمل.

الشكل  .2يظهر الشكل مخططاً بيانياً لنتائج اختبار مقايسة مناعية
بهدف املقارنة بني ضدين نانويني  NbGH01و  NbGH07بشكلهما
املعروض على سطح العاثي ،وذلك من حيث ربطهما لهرمون النمو
باستعمال أضداد ثانوية مختلفة النتقاء الطريقة األفضل ملتابعة
الكشف فيما بعد.

 إنتاج وتوصيف بروتني األنكسني  5البشري غير املوسوم
الهدف:

الشكل  .1يظهر الشكل هالمة رحالن لناجت قطع البالزميدين pRSET
و pGL3-SV40على التتالي وذلك بإنزميي التقييد BgIII\ HindIII

الهدف :زيادة حساسية الكشف عن هرمون النمو
ومعايرته عبر تطوير اختبار املقايسة املناعية الشطائرية

مت عزل املورثة املسؤولة عن بروتني األنكسني من
بالزميد  pRSET-ANX Vباستعمال إنزميي تقييد \HidIII
 XbaIبعد تضخيم هذه املورثة باستخدام تقنية الـ PCR
ثم تنسيل شدفة  DNAاملضخمة يف بالسميد pET23d
وذلك باستعمال إنزميي التقييد السابقني بعدها تأكدنا
من صحة تسلسالت التراكيب البالزميدية املصنعة عبر
تفاعل  PCRباستعمال مرئستي  TF\TRحرارة ارتباطهما
 55مئوية.
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 استخدام األضداد النانوية املعروضة على سطح العاثيات
يف تقنية الـ  iPCRكأداة عالية احلساسية للكشف عن
هرمون النمو

النتائج:
التقرير السنوي

يف املسارين  5و  ،9وكل مسار مسبوق بالبالزميد املوافق لكن قبل
القطع للمقارنة ،كما يظهر يف املسارين  13و 17ناجت قطع بالزميدي
 pGL3-SV40و pcDNA- GFPبإنزميي  MluI\ HindIIIمع ترحيل كل
من البالزميدين قبل القطع يف املسار السابق ملوافقه ،املسار األول هو
سلم الدنا.

توظيف طرائق البيولوجيا اجلزيئية وتقنيات التنسيل
املورثي التي تتم يف قسم التقانة احليوية إلنتاج بروتني
خال من أي الحقة غريبة عن بنيته
األنكسني  5نقياً وبشكل ٍ
األساسية بغية سهولة وأمان استعماله يف املجاالت الطبية
والبحثية.

هيئة الطاقة الذر ّية

 الدمج الوراثي للضد النانوي مع إنزمية الفوسفاتاز
القلوية بهدف تطوير املقايسة املناعية اإلنزميية وحيد
اخلطوة
الهدف :إنتاج وتوصيف البروتينات املدمجة وراثياً
لألضداد النانوية مع إنزمية الفوسفاتاز القلوية Nbs-AP
وذلك كأطقم كشف وتشخيص قيمة ومباشرة الرتباط
األضداد النانوية مبستضداتها النوعية عن طريق اختبار
مقايسة مناعية وحيد اخلطوة.
النتائج:
متكنا بنجاح من إجراء مشروع تنسيل للمورثة  APمن
اإلشريكية القولونية يف البالزميدين  pRMES6و pRSET
وقد مت التأكد من صحة تسلسالت جميع التراكيب
البالزميدية الناجتة باستخدام املسلسل ،وكانت تلك
أول مرحلة وأكثرها صعوبة من املشروع .كما مت التأكد
من قدرة املورثة املوجودة يف التراكيب البالزميدية على
التعبير عن بروتينها بغية إنتاجها وتنقيتها الستخدامها
يف املراحل الالحقة من البحث ،حيث متكنا بنجاح من
احلصول على كمية كافية ملحوظة من البروتني املؤشب
النقي انطالقاً من البالزميدين  pRMES4-APو pRSET-
 APوذلك ضمن الشروط النظامية واملثلى للتعبير والتنقية
التي اختبرناها.

الشكل  .4يظهر الشكل ناجت ترحيل خالصات البكتيريا البروتينية
الكلية ( )Tواخلارج خلوية ( )Pوالداخل خلوية ( )Cالثنتني من
املستعمرات البكتيرية C3 ،و  C5بالنسبة للبالزميد  pRMES4-APو
 C2و  C4بالنسبة للبالزميد  ،pRSET-APوذلك بعد تنميتها وحتريض
التعبير البروتتيني لديها .حيث ميثل املسار األول واسم البروتني
العياري لألوزان اجلزيئية ،واملسار الثاني اخلالصات البروتينية قبل
عملية التحريض البروتيني ( ،(T0واملسارين الثالث والرابع واخلامس
بعد  24ساعة من عملية التحريض ( (T24وذلك لكل من املستعمرات
البكتيرية املختبرة .تشير األسهم اجلانبية إلى املواقع املتوقعة لظهور
البروتني املؤشب .AP

 توطني تقانة إنتاج األضداد  ScFvاملؤشبة من الفئران
لكشف غلوبيولينات اجلمل املناعية
الهدف :توظيف تقنية األضداد املؤشبة  ScFvيف دراسة
االستجابة املناعية عند اجلمل من خالل قدرتها على
كشف غلوبيولينات اجلمل املناعية .باالعتماد على الصفات
اإليجابية التي تتمتع بها هذه األضداد.

الشكل  .1يوضح الشكل مواقع املرئسات املختلفة التي مت استخدامها
لتضخيم وسلسلة املورثة  ،APحيث تشير األرقام إلى مواقع هذه
املرئسات الفعلية ضمن كروموزوم اإلشريكية القولونية ،كما يشير
السهم إلى موقع املورثة على الكروموزوم.
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النتائج :متكنا من تنقية األمناط املختلفة من األضداد
التي تنتمي للنوع التقليدي ( )IgG1أو النوع الثقيل السلسلة
( )IgG3, IgG2a & IgG2bبدءاً من عينة مصل دم اجلمل،
ومن ثم مت متنيع الفئران على فترة  45يوماً والتأكد من
تطور االستجابة املناعية لها بوساطة اختبار إليزا على
مصلها حيث تبني ارتفاع معدل االمتصاصية عند الفئران
املمنعة مما يعكس ارتفاع معدل أضداد الفئران املوجهة ضد
البروتني احملقون ،متكن نتائج هذه اإلليزا املختبرة حتديد
الفأر ذي االستجابة املناعية األمثل والذي سوف يتم العمل
عليه يف املراحل املقبلة بغية حتضير مكتبة أضداد ScFv
املؤشبة فيما بعد.

قسم البيولوجيا اجلزيئية

مورثات اإلنترلوكينات وحدوث إسقاطات متكررة عفوية لدى
سيدات حوامل يف املجتمع السوري ،بهدف مساعدة األطباء
والسيدات احلوامل يف معرفة سبب اإلسقاط والتوجه
ملعاجلته.

الشكل  .5يظهر الشكل املخطط البياني لتنقية أمناط األضداد
املختلفة من مصل اجلمل ،حيث متثل املنحنيات (االمتصاصية
والناقلية) تغير قيمها للعينة بعد خروجها من عمود التنقية ومرورها
بأجهزة القياس .فخالل التقنية التفاضلية يطبق املصل املمدد بداية
على عمود مشحون بالبروتني ( Gيسار) حيث تتثبت األضداد ذات
األلفة لهذا العمود ويجمع جزء املصل الراشح من العمود ،وبعد عملية
غسل مستفيضة للعمود باحمللول املوقي املناسب يتم فصل مجموعتني
من األضداد من العمود وهي  IgG3ثم  IgG1وذلك من خالل تطبيق
محلولني مختلفني للشطف ،يعاد مترير املصل الراشح ثانية يف نفس
العمود ويطبق عليه تيار من محلول الفصل الثاني للتأكد من خلوه
متاماً من األضداد (وسط) .ثم يتم باستخدام عمود مشحون بالبروتني
( Aميني) مترير املصل الراشح من اخلطوة الثانية حيث يرتبط على
العمود اجلديد ما تبقى من األضداد ليتم بعدها مرحلة مستفيضة
من الغسل ومن ثم عملية شطف باستخدام نفس محلولي الفصل
السابقني فنحصل على مجموعتني أيضاً من األضداد وهي IgG2a
ومن ثم .IgG2b

دائرة الوراثة البشرية
 توزع األمناط الوراثية ملستقبالت شبيهة اخلاليا القاتلة
املناعية عند مرضى حمى البحر املتوسط
الهدف:
استقصاء هل ميكن أن تكون املناعة الفطرية سبباً
حلدوث حمى البحر املتوسط.
النتائج:

الهدف :إظهار العالقة بني بعض التعدديات الشكلية يف

الهدف :حتديد تواتر بعض طفرات مورثة الكولسترول
العائلي يف املرضى السوريني بهدف تقدمي االستشارات
الوراثية الالزمة لعائالت املصابني باملرض.
النتائج:
حددت  3طفرات عند  12مريضاً مصابني بفرط
الكوليسترول العائلي ،ظهرت الطفرة ()Cys660X
( )c.2043C>Aيف  8مرضى كما سجلت الطفرة
) (p.Cys209Ser) (c.625T>Aلدى مريضني أيضاً ،كما
لوحظت الطفرة  IVS 4+32 G>Aيف مريضني.
 حتديد نسبة انتشار طفرات يف مورثة ميثيلني رباعي
هيدروفوالت ريدوكتاز والعامل اخلامس والبروثرومبني
لدى املريضات اللواتي يعانني من اإلسقاطات املتكررة
الهدف :دراسة بعض األسباب املورثية لإلسقاطات
املتكررة يف سورية.
النتائج:
MTHFR

أظهرت النتائج الدور الواضح للتعدد الشكلي
 C677Tكعامل خطورة يف حدوث اإلسقاطات املتكررة.
أما بالنسبة للتعدد الشكلي ( MTHFR )A1298Cفلم جند
ارتباطاً بينه وبني خطر حدوث اإلسقاطات املتكررة إال فيما
يتعلق بالنمط  .NNأما بالنسبة لعوامل التخثر فلم جند
ارتباطاً بني طفرة العامل الثاني البروثرومبني ()G20210A
وبني خطر حدوث اإلسقاطات بينما كان هناك ارتباط بني
طفرة العامل اخلامس ( (V-Leiden( )G1691Aوبني خطر
حدوث اإلسقاطات.
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 دراسة التعددية الشكلية لبعض مورثات اإلنترلوكينات
املرتبطة باإلسقاطات املتكررة لدى السيدات احلوامل يف
سورية

 الكشف عن بعض طفرات مورثة مستقبل الشحوم
منخفضة الكثافة ( )LDLRعند مرضى مصابني بفرط
الكوليسترول العائلي

التقرير السنوي

بينت النتائج عدم وجود رابط بني توزع األمناط الوراثية
ملستقبالت شبيهة اخلاليا القاتلة املناعية وحمى البحر
املتوسط .وتكمن أهمية النتائج يف عدم جدوى إجراء التحاليل
اخلاصة باألمناط الوراثية ملستقبالت شبيهة اخلاليا القاتلة
املناعية عند حمى البحر املتوسط.

النتائج :أظهرت هذه الدارسة وجود تواتر مرتفع
لبعض التعدديات الشكلية لكل من مورثتي اإلنترلوكني  6و
اإلنترلوكني  10لدى سيدات يعانني من إسقاطات متكررة
وهذا يدل بشكل كبير على ارتباط اإلنترلوكينات وبشكل عام
اإلنترلوكينني  6و  10مع خطورة متزايدة حلدوث إسقاطات
متكررة يف مراحل مبكرة من احلمل.

هيئة الطاقة الذر ّية

 دراسة انتشار عوامل اخلطورة القلبية الوعائية يف عينة
من املجتمع السوري
الهدف :دراسة نسبة انتشار عوامل اخلطورة القلبية
ضمن أفراد املجتمع السوري وحتديد دور بعض املورثات يف
إمراضية ارتفاع التوتر الشرياني.
النتائج:
كان  %7مصابون بداء السكري و %19لديهم ارتفاع توتر الدم
الشرياني و %24.4لديهم بدانة و %9.1من الذكور كانوا مدخنني.
كانت نسبة األمراض القلبية الوعائية  %6.6من املشاركني .كانت
تراكيز الشحوم غير طبيعية يف  %14من املشاركني .وعالوة على
ذلك ،مت حتديد تكرارية أليالت مورثة  eNOSومورثة مستقبالت
بيتا  2األدرينالية ( )ADRB2يف املجموعة املشاركة
يف هذه الدراسة ،ومت اختبار ارتباطها كعامل
خطورة حلدوث ارتفاع التوتر الشرياني.
 تأثير التعدد الشكلي يف ارتفاع مستوى
اخلضاب اجلنيني  Hb Fعند املرضى السوريني املصابني
بالثالسيميا بيتا وفقر الدم املنجلي
الهدف :حتديد أمناط التعدد الشكلي املترافقة مع ارتفاع
مستوى اخلضاب اجلنيني  Hb Fعند املرضى املصابني
بالثالسيميا بيتا وفقر الدم املنجلي.
((XmnI-Gγ,

النتائج :متت دراسة املواقع املورثية التالية
 HBS1L-MYB, BCL11Aعند  90مريضاً ،وسجلت النتائج
حسب منط التغير الشكلي عند كل مريض ولكل موقع.
اجلدول

.1

 %التواتر األليل  %التواتر

النمط
اجليني

املورثة

80.6

145

C

70

63

)(C/C

-/-

HBG2

19.4

35

T

21.1

19

)(C/T

+/-

8.9

8

)(T/T

+/+

)(C>T

46.1

83

T

25.6

23

)(T/T

-/-

HBS1L-MYB

53.9

97

C

41.1

37

)(T/C

+/-

33.3

30

)(C/C

+/+

)(T>C

31.1

56

C

10

9

)(C/C

-/-

BCL11A

68.9

124

T

42.2

38

)(C/T

+/-

47.8

43

)(T/T

+/+
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 طيف طفرات داء فرط أوكساالت البول البدئي عند
املرضى السوريني
الهدف:
توظيف طرائق البيولوجيا اجلزيئية بهدف التحديد
الدقيق لطفرات املورثة  AGXTاملسببة لداء فرط أوكساالت
البول البدئي.
النتائج:
أجرينا تقنية السلسلة لإلكسون الثاني والرابع والسادس
والتاسع للمرضى الذين لم حتدد لديهم اإلصابة يف التقارير
السابقة .سجلت النتائج يف جدأول تفصيلية.

الشكل  .6صورة تظهر مواقع الطفرات احملددة على كل إكسون.

 دراسة دور متيلة الـ  miRNAاملنظمة للموت اخللوي
املبرمج يف اخلاليا السرطانية املقاومة للعالج الكيميائي
الهدف :فهم دور متيلة  miRNAاملنظمة للموت اخللوي
املبرمج يف حتديد صفات املقاومة اخللوية للخاليا السرطانية
اجتاه العالج الكيميائي والبحث عن أهداف مورثية لتحسني
كفاءة العالج.
النتائج:
متت دراسة التغيرات يف الشكل الظهاري يف اخلاليا
 MDA-MB-231واخلاليا  MCF7نتيجة املعاجلة مبركب
السيسبالتني ،على اعتبار أن هذه اخلاليا متثل منطني
مختلفني خلاليا سرطان الثدي ومتتلك منطني مختلفني
للمقاومة .حيث مت إنشاء منحنيات التفاعل ودراسة أثر
مركب السيسبالتني عليها.

)(6.q23.3

rs9399137

)(2.p16.2

rs11886868
)(C>T

الشكل  .7صورة تظهر االختالفات الشكلية بني اخلطني اخللوين
املستخدمني يف هذه الدراسة مأخوذة حتت املجهر الضوئي املقلوب.

قسم البيولوجيا اجلزيئية

 دراسة العالقة بني مستضدات الصف األول والثاني
 HLAواألشكال االلتحامية لل  BCR/ABLلدى مرضى
االبيضاض النقوي املزمن
الهدف :الكشف عن العالقة بني وجود منط معني للمورثة
االلتحامية الورمية  )b2a2-b3a2( BCR-ABLوالنمط املناعي
املستضدي ( )HLA-A,HLA-B,HLA-Cللمرضى وشدة
األعراض السريرية.
النتائج:
أجريت دراسة أليالت معقد التوافق النسيجي الكبير
من الصف الثاني من املوقع  HLA-DQB1لعدد جديد من
مرضى االبيضاض النقوي املزمن (عددهم  93مريضاً حدد
الشكل االلتحامي للتركيب املورثي ) .)BCR/ABLكما متت
دراسة أليالت معقد التوافق النسيجي الكبير من الصف
األول  ,HLA-Aوصنع لذلك املرئسات النوعية لآلليالت
املدروسة .وطبقت تقانة التفاعل السلسلي البوليمرازي
( )SSP-PCRعلى  31مريضاً مصاباً بابيضاض نقوي كما
تضمن هذا العمل دراسة أليالت معقد التوافق النسيجي
الكبير من الصف األول  HLA-Cعلى  16مريضاً بهدف
أخذ فكرة أولية عن تواتر أليالت هذا الصف يف مرضى
االبيضاض النقوي املزمن.
 سلسلة الدنا لألعمال البحثية الزراعية والطبية
الهدف :تأمني حاجة الباحثني لتقييم نتائج أعمالهم
اجلزيئية اخلاصة بدراسة املورثات أو الدنا املضخم يف
املجال الطبي والزراعي ومعرفة تسلسل الدنا فيها .لذلك
البد من توفير هذه التقنية يف القطر السوري لتحسني
مستوى البحث العلمي.
1955

النتائج :أجري خالل عامي  2020-2019سلسلة
عينة ،وهي لصالح أبحاث علمية (طبية وزراعية) ضمن
دوائر قسم البيولوجيا اجلزيئية.
 تصنيع مرئسات لألعمال البحثية واخلدمية

 دراسة بعض التعدديات الشكلية ملورثات مرتبطة بخطورة
ظهور األمراض الوراثية والسرطانية
الهدف :كشف الدور احملتمل لبعض التعدديات الشكلية يف
تقييم خطورة اإلصابة ببعض األمراض الوراثية والسرطانات
بكافة أنواعها (سرطانات دم ،وسرطانات صلبة) .وذلك
من خالل الفروقات اإلحصائية ومقارنتها مع األشخاص
السليمني ،ومن جهة ثانية حتديد دورها يف تقيم االستجابة
للمعاجلة باألدوية اخلاصة بسرطانات الدم بغيرها.
النتائج :أجريت دراسة التعددية الشكلية اخلاصة مبورثة
 P53على  100مريض مصاب بابيضاض نقوي مزمن CML
و 100عينة شاهدة .طبقت تقنية التعددية الشكلية بكشف
طول القطع بعد التقطيع بأنزمي التقييد املناسب BstUI
 .(Bsh1236I) PCR-RFLPظهر الطابع الوراثي السليم يف
 40مريضاً( ،)Codon 72 GGوسجل النمط الوراثي متخالف
اللواقح يف  35مريضاً ( ،)Codon 72 GCولوحظ النمط
الوراثي متماثل اللواقح يف  25مريضاً ( .)codon 72 CCوكانت
نتائج احلاالت الشاهدة كما يلي :ظهر النمط الوراثي السليم
يف  70مريضاً ( ،)Codon 72 GGوالنمط الوراثي متخالف
اللواقح يف  30مريضاً ( ،)Codon 72 CGولم يسجل النمط
الوراثي متماثل اللواقح ( )codon 72 CCيف عينات الشواهد.
 السرطانات الصلبة ودور بعض التعدديات الشكلية يف
مورثات مرتبطة بخطورة حدوثها وانتشارها
الهدف :إظهار دور التعدديات الشكلية كعامل خطورة
محتمل لإلصابة بسرطان الكولون/الرئة.
النتائج :كانت نتائج التعدديات الشكلية املدروسة على
مرضى مصابني بسرطان كولون:
 الطابع الوراثي للتعددية الشكلية
 :GSTP1ظهر النمط الوراثي السليم ( )AA( )Ile/lleيف
 51شاهداً ،بينما كان النمط الوراثي متخالف اللواقح يف
 34شاهداً ( ،)AGِ( )Ile/Valولم يسجل النمط الوراثي
متماثل اللواقح ( )GG( )Val/Valيف أي عينة شاهدة.
 الطابع الوراثي للتعددية الشكلية  :GSTM1وسجل
وجود الشدفة  GSTM1يف  67شاهداً ،بينما غابت هذه
113

التقرير السنوي

(ِ)Ile105Val( )A>G

2020-2019

الهدف :تلبية حاجة األعمال البحثية يف املجال اجلزيئي
الطبي والزراعي التي تتطلب إكثاراً ملورثات أو أجزاء محددة
منها باستعمال تقنية تضخيم الدنا عبر تفاعل البوليميراز
السلسلي ووضع املرئسات املناسبة لكل تفاعل ،لذلك كانت
احلاجة لتصنيعها محلياً وتقدميها جلميع الباحثني يف القسم
ويف املؤسسات البحثية والتعليمية يف القطر ملتابعة أبحاثهم
بشكل أسرع ،باإلضافة لتوفير هذه اخلدمة بشكل مأجور.

النتائج :صنع خالل الفترة املاضية  921بادئة ،مؤلفة
من  20003أساس .توزعت على  77طلباً داخلياً من دوائر
قسم التقانة احليوية وقسم الطب اإلشعاعي ،وطلب واحد
خارجي.

هيئة الطاقة الذر ّية

الشدفة لدى  18شاهداً.
 الطابع الوراثي للتعددية الشكلية  :GSTT1وسجل
وجود الشدفة  GSTT1يف  74شاهداً ،بينما غابت لدى
 11شاهداً.
وكانت نتائج التعددية الشكلية
بسرطان الرئة:

-2383 C/T

اخلاصة

 عينات مرضى اإلناث (عددهم  24مريضة) ،ظهر النمط
الوراثي السليم ( )-2383C/Cيف  17مريضة ،بينما كان
النمط الوراثي متخالف اللواقح ( )C/T -2383لدى
مريضتني فقط ،ولوحظ الطابع الوراثي متماثل اللواقح
( )-2383 T/Tيف  5مريضات.
 عينات مرضى الذكور (عددهم  72مريضاً) ،ظهر النمط
الوراثي السليم ( )-2383 C/Cيف  58مريضاً ،بينما كان
النمط الوراثي متماثل اللواقح ( )-2383 T/Tيف 14
مريضاً.
 حتاليل الوراثة اخللوية واجلزيئية لدراسة أمراض
األطفال والغدد والنسائية والعقم اعتبار ًا من الدم
احمليطي
الهدف :تقدمي خدمة دراسة التبدالت الصبغية املرافقة
لبعض األمراض الوراثية واملسببة للتشوهات اخللقية ،والعقم
األنثوي والذكري وحاالت اإلسقاطات املتكررة ،وانقطاع
الطمث البدئي والثانوي وحاالت قلة النمو.

حاالت) وكانت النتائج كما يلي :ظهر يف مرضى  119حالة
شكها  CML 52حالة كان فيها صبغي فيالدلفيا والتركيب
املورثي إيجابي بنسب مختلفة ،وكان صبغي فيالدلفيا سلبياً
يف  56حالة ،وترافقت  11حاالت من مرضى الـ  CMLمع
تبدالت صبغية مختلفة.
وكانت  36حالة جاءت بشك  ،MDSظهر  6حاالت منها
إيجابية و 29حالة سلبية ،وترافقت حالة واحدة مع تبدالت
مختلفة.
وكانت  16حالة وردت بشك  4( ALLحاالت إيجابية،
حالة سلبية).

12

وسجلت ( CLL 12حالة واحدة إيجابية 11 ،حالة سلبية).
 8حاالت
إيجابية.

AML 7

حاالت كانت سلبية وحالة واحدة

وسجلنا  18حاالت لديها اضطرابات دموية كانت نتائجها
سليمة ،ولم يالحظ فيها تبدالت صبغية واضحة.
 التشخيصات الوراثية اخللوية واجلزيئية ما قبل الوالدة
الهدف :تطبيق هذا االختبار يف مجال تشخيص األمراض
الوراثية املترافقة مع تبدالت صبغية أو تبدالت وراثية كوجود
طفرات محددة يف املورثات حلاالت مرضية ما قبل الوالدة،
وتقدمي االستشارات الوراثية املناسبة للطبيب واألهل يف
استمرار احلمل أو إنهائه.

النتائج :كان عدد احلاالت  162حالة دم محيطي
وتوزعت النتائج كما يلي 18 :حالة عقم ذكري وأنثوي18 ،
حالة متالزمة تيرنر 48 ،إسقاطات متكررة 9 ،حاالت حتديد
جنس 3 ،حاالت قلة منو 6 ،حاالت كالينفلتر 10 ،حاالت
تشوهات مختلفة 20 ،حالة طفل أنبوب 19 ،حالة انقطاع
طمث 7 ،حاالت متالزمة داون 4 ،حاالت فانكوني.

النتائج :درست  33حالة ،كانت  17حالة منها ألجنة
ذكور بصيغة صبغية ذكرية سليمة ( ،)46,XYو 11حاالت
ألجنة إناث بصيغة صبغية سليمة ( ،)46,XXوحالة جلنني
مصاب مبتالزمة داون (املنغولية) ،وظهرت حالة جلنني لديه
زيادة عددية  ،66,XXYكما سجلنا  3حاالت ملرضى مصابني
باحلثل العضلي الشوكي من بينها حالتني جلنينني لديهما
حذف يف اإلكسون  7يف مورثة .SMN

 دراسة الصيغة الصبغية واألمناط الوراثية لالبيضاض
النقوي املزمن CML

 تقييم األذى الوراثي الناجت عن التعرض املهني الكيميائي
والفيزيائي

الهدف :تشخيص حاالت مرضى مصابني بابيضاضات
نقوية مزمنة  ،CMLأو حادة  AML-ALLأو يبدون عالمات
سريرية لسرطانات دم أخرى (عسر تصنع نقوي )MDS
وذلك للكشف عن وجود تبدالت صبغية أو أمناط مورثية
التحامية مرافقة.

الهدف :تقييم األذى الناجت عن التعرض املهني بأنواعه،
وذلك عن طريق إجراء دراسة وراثية خلوية بطرائق الوراثة
اخللوية التقليدية لكشف التكسرات الصبيغية الناجتة.

النتائج :كان إجمالي عدد احلاالت املدروسة
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النتائج :ورد  89حالة من جهات خارجية (مشافٍ خاصة
وعامة ومؤسسات مختلفة ألشخاص يتعاملون مع املنابع
املشعة أو املواد الكيميائية اخلطرة) .سحبت عينات الدم
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درست الطفرة  A3243Gعلى  28مريضاً ،ولوحظ وجود
الطفرة بنمط  Homoplasmicيف  6مرضى.
11
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الهدف :دراسة بعض الطفرات الشائعة اخلاصة مبورثة
دنا-امليتوكوندرية على مرضى مصابني بالداء السكري من
النمط الثاني ،من خالل تطبيق الطرائق اجلزيئية لتحديد
النمط الوراثي للطفرات املدروسة.

Experssion in fold change
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 دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ طﻔﺮات  DNAامليتوكوندرية ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ
ﻣﺼﺎبني ﺑﺎﻟﺪاء اﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
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احمليطي من احلاالت املدروسة ،استنبتت ملفاويات الدم
احمليطي باستعمال أوساط خاصة ضمن شروط معقمة ملدة
 48ساعة .حصلنا على نتائج يف احلاالت املدروسة ،وقدرت
نسبة التعرض املهني بعدد الكسور الصبيغية حيث تكون لدى
الشاهد العادي  2.5كسر لكل  100انقسام وللشخص املدخن
 4كسور صبيغية  100/انقسام خلوي.

انخفض تعبير بعضها اآلخر حتت الظروف امللحية مقارنة
مع الشاهد .كما لوحظت اختالفات بني الصنفني مقارن ًة
مع األصل.

D1

Time

الشكل  .8أمناط التعبير النسخي ملورثات
 CBF4 & OSM1عند أوراق صنفي الكرمة بلدي وحلواني واألصل
 B41بعد يوم 3 ،أيام و  5أيام من التعرض إلى  dS/m 2من ماء البحر
( )SWباستخدام اختبار .RT-qPCR
NHX1, ABF1, AREB2,

 حتسني اإلنتاجية املستدامة للقطن من خالل تعزيز
املرونة للتغير املناخي (مشروع إقليمي )RAS5075
الهدف:

الهدف :دراسة طفرات بعض املورثات لدى مرضى
االبيضاض النقوي احلاد  AMLوربطها مع املعالم اإلضافية
السريرية منها (كالصفات الدموية) والوراثة اخللوية املترافقة
وغير املترافقة مع تبدالت صبغية.
النتائج :جمعت عينات املرضى وعزل الـ DNAمن الدم
احمليطي وصنعت البادئات املناسبة لدراسة طفرات املورثتني
 IDH1و  IDH2ملعرفة دورهما يف إحداث السرطان.

دعم مشاريع تربية الطفرات يف القطن بهدف تعزيز
املرونة للتغير املناخي يف عدد من الدول :سورية وإيران
وبنغالدش وميامنار وتايالند وإندونيسيا وكمبوديا والدولة
القائدة يف هذا املشروع الباكستان .وتنفيذ جتارب مقارنة
يف هذه الدول ألداء صنفني طافرين مسجلني حديثاً يف
الباكستان  NIAB-KIRANو.NIAB-414
النتائج:

التقانة احليوية النباتية
 تقصي بعض اآلليات اجلزيئية لتحمل امللوحة عند
صنفي الكرمة احللواني والبلدي واألصل B41

النتائج :لوحظ اختالف يف التعبير النسخي لـ
(Vitis

بني الظروف امللحية وغير امللحية بني صنفي الكرمة
 )vinifera L.احللواني والبلدي واألصل  B41بعد 5 & 1,3
أيام من التعرض ملاء البحر .ازداد تعبير بعض املورثات بينما
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VvNHX1, VvAREB2, VvABF1, VvCBF4 & VvOSM1
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الهدف :تقييم االستجابة النسخية لبعض املورثات
املسؤولة عن حتمل امللوحة عند الكرمة باستخدام تقنية RT-
.qPCR

توصلنا على مدى أربع سنوات من املشروع إلى
احلصول على بذور اجليل الرابع من طفرات محتملة من
األب الصنف دير الزور  ،22ومع انتهاء املشروع اإلقليمي
جرى تقدمي استمارة بحث علمي إلمتام املسح والتقدم
بالطفرات احملتملة .وعلى اجلانب اآلخر وعلى مدى
عامني متتالني جرت مقارنة أداء الصنفني الطافرين
 NIAB-KIRANو NIAB-414مع الصنفني احملليني حلب
 118ودير الزور  ،22ومت نشر النتائج ضمن فعاليات
الندوة الدولية بعنوان تربية الطفرات والتقانة احليوية
عند النبات يف  ،2018يف بوستر بعنوان تقييم ساللتني
متقدمتني من القطن يف منطقة مبناخ مختلف عن منطقة
األصل اجلغرايف (الشكل .)9

هيئة الطاقة الذر ّية

وردة املراح مختلفة عن الوردة البلغارية وأن وردة الطائف
يف مجمع املراح مماثلة للوردة البلغارية .كما جرى تطوير
معلمات  SSRsو CAPSودنا باركودينغ لتمييز وردة املراح
والورد السلطاني عن الوردة الدمشقية البلغارية.

الشكل  .9حتليل املكونات الرئيسية ( )PCAيف جتربة مقارنة الصنفني
الباكستانيني الطافرين مع األصناف احمللية لعامني متتالني.

 الكشف عن التنوع الوراثي ضمن مجموعة من نباتات
الوردة الدمشقية املزروعة يف سورية باالعتماد على
حتليل الدنا
الهدف:

الشكل  .10أمناط نواجت تضخيم الـ  SSR Rw14H21يف العينات
املدروسة :M .معلم دنا .bp 100

 دراسة حتمل اجلفاف عند الشعير البري واملزروع
والكشف عن التباينات الوراثية الوظيفية
الهدف:

 -1التأكد من هوية الوردة التي تتكاثر يف مجمع املراح
يف منطقة القلمون يف سورية على أنها وردة دمشقية
باستخدام تقنيات تعتمد على  PCRلتحليل دنا النواة ودنا
الصانعات اخلضراء.

(genotyping and

 -1حتديد البصمات الوراثية والظاهرية
 )phenotypingللمادة الوراثية املدروسة (األب فرات 9
و 14ساللة طافرة ناجتة عن برنامج تربية الطفرات يف
الشعير ضمن إطار مشروع أراسيا .)RAS5058

 -2تطوير معلمات وراثية متيز الورد الدمشقي عن الورد
السلطاني.

 -2الكشف عن التباين الوراثي الوظيفي ضمن مورثات ذات
عالقة بتحمل اجلفاف.

النتائج :جرى تطبيق تقنيتي الـ CAPSوالدنا باركودينغ
على دنا الصانعات اخلضراء يف وردة مجمع املراح والورد
السلطاني وورد الطائف الدمشقي يف مجمع املراح
واستخدمت عينة من الورد الدمشقي من بلغاريا كعينة
مرجعية للمقارنة .كما استخدمت تقنيات  SSRsو  ISSRو
 DAMDعلى دنا النواة لنفس الغرض .أظهرت النتائج بأن

النتائج :استخدمت املعلمات الوراثية الـ  ISSRوالـ IRAP

لدراسة التباين الوراثي بني األمناط الوراثية املدروسة .كما
جرى حتليل الـ  HRMيف كشف الطفرات ضمن نطاق الـ
 bZIPمن املورثة  HvWRKY38ضمن أمناط وراثية من
الشعير (الشكل  .)11هذا ويجري حالياً حتليل الـ HRM
لكشف الطفرات يف املورثات  HvDREB1و .HvSNAC1

الشكل  .11حتليل الـ  HRMيف كشف الطفرات ضمن نطاق الـ  bZIPمن املورثة  HvWRKY38ضمن أمناط وراثية من الشعير.
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Salvia

 دراسة التنوع الوراثي عند نبات السالفيا
) (Lamiaceaeيف سورية باستخدام تقنية Td-DAMD

العزالت البكتيرية املختبرة بغض النظر عن نوع العرن
املستعمل.

الهدف :دراسة التنوع الوراثي للـ  DNAبني  10أنواع من
السالفيا النامية يف سورية باستخدام تقنية تخفيض اللمس
ملنطقة  DNAستاليت الصغيرة املضخمة مباشر ًة لتفاعل
البلمرة للسلسلة (.)DAMD
النتائج:
DAMD

أعطى معلم  Td-DAMDباستعمال  19مرئسة
عدداً كلياً من احلزم بلغ  247حزمة ،كان من بينها 245
( )%99.2ذو تعددية شكلية .أظهر بروفيل التحليل العنقودي
ألنواع السالفيا باستعمال حتليل املجموعات الزوجية غير
املزانة ( )UPGMAانقسام أنواع السالفيا إلى عنقودين
رئيسيني ،ضم العنقود األول  ،S. judaicaبينما ضم الثاني
بقية أنواع السالفيا ،حيث كانت  S. officinalisمن بينها أكثر
األنواع تباعداً عن بقية أنواع السالفيا األخرى.

الشكل  .13النشاط املضاد البكتيري خلالصات ثالثة أنواع من العرن
ضد  6عزالت بكتيرية موجبة الغرام

 متييز سهل وسريع لألنواع احليوانية لتطبيق الطب
الشرعي باستخدام معلمات جديدة تعتمد على مورثة
 16Sمن  rRNAامليتوكوندريا
الهدف :تطوير طريقة جديدة وبسيطة وسريعة
واقتصادية تعتمد على تقنية  PCR-RFLPاملطبقة على
جزء من مورثة الـ  16Sمن الرنا الريبوزومي  rRNAيف الدنا
امليتوكوندري لـ:

الشكل  .12تضخيم  DNAلعينات السالفيا املدروسة باستخدام
مرئسة .DAMD URP1F

 دراسة فعالية بعض مستخلصات نباتات العرن
 Hypericum sp.والشيح  Artemisia sp.واألخيلية
 Achillea sp.كمضادات ميكروبية
الهدف :دراسة التأثير املثبط امليكروبي (البكتيري
والفطري) للخالصات النباتية لنباتات العرن Hypericum sp.
والشيح  Artemisia sp.واألخيلية .Achillea sp.

 -2متييز دم العينات احليوانية املستهدفة هنا عن بعضها.
النتائج:
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توجد يف مسرح اجلرمية بقع مختلفة ذات أهمية قد
تستخدم كدليل يف التحقيقات عن اجلرائم املختلفة كبقع
الدم مث ً
ال .يعد توفر معلمات وراثية genetic markers
خاصة باإلنسان وببعض األنواع احليوانية عن طريق حتليل
دنا العينات الدموية لهذه األنواع والتي ميكن أن توجد
يف مسرح اجلرمية ذا أهمية كبيرة كدليل غير قطعي يف
التحقيقات عن اجلرائم .تعد الطريقة املقترحة يف هذا
العمل سريعة وموثوقة وميكن إعادة إنتاجها بسهولة،
وتسمح بتمييز عينات الدم ذات املنشأ البشري أو احليواني
(اجلمل والبقر والغنم واملاعز واجلاموس واخلنزير والغزال
واحلصان واحلمار والكلب والقط) من خالل تطبيق عملية
الـ  PCRوالتقطيع.

2020-2019

النتائج :اختبر النشاط املضاد البكتيري خلالصات
(مائية وميثانول وكلوروفورم ودي ايثيل ايثر) لثالثة أنواع
من العرن ضد  6عزالت بكتيرية موجبة الغرام .تراوحت
منطقة التثبيط بني  4.3 mmمع خالصة كلوروفورم للعرن
مثلث الورق ( )H1ضد  B. subtilisوكذلك مع خالصة الدي
إيثيل إيثر للعرن املثقب ( )H3ضد  6.3 mm-S. faecalisمع
خالصة الدي إيثيل إيثر للعرن مثلث الورق ( )H1ضد S.
 .faecalisبينما ،لم تكن اخلالصات املائية فعالة ضد جميع

 -1متييز دم اإلنسان عن دم بعض احليوانات مثل اجلمل
والبقر والغنم واملاعز واجلاموس واخلنزير والغزال
واحلصان واحلمار والكلب والقط.

هيئة الطاقة الذر ّية

 أمثلة الكشف النوعي عن غش بعض البهارات النباتية
التي تباع يف السوق احمللية مبواد ذات منشأ نباتي
باالعتماد على تقنية DNA barcoding

الشكل  .14الرحالن الكهربائي لنواجت تقطيع  16Sاملستهدفة
باستخدام أنزمي  Dra Iعلى هالمة أغاروز.

 متييز بعض أنواع البهارات النباتية واملواد ذات األصل
النباتي التي تغش بها باالعتماد على بيانات دنا
الكلوروبالست
الهدف:
تطوير معلمات وراثية باالعتماد على بيانات حتليل دنا
الصانعات اخلضراء من أجل متييز النب والشاي والفستق
احللبي وبعض أنواع البهارات عن بعض األنواع ذات األصل
النباتي التي ميكن أن تغش بها.
النتائج:

الهدف :هدف هذا العمل إلى أمثلة استخدام تقنية الدنا
باركودينغ للكشف عن موثوقية بعض البهارات املأخوذة من
السوق احمللية .يعد هذا العمل األول من نوعه يف سورية حيث
لم يسبق أن استخدمت تقنية الدنا باركودينغ يف الكشف عن
غش البهارات يف القطر.
النتائج :نقوم يف هذه الدراسة بأمثلة تطبيق تقنية الدنا
باركودينغ على مواقع من دنا الصانعات اخلضراء للكشف
عن غش بعض البهارات املطحونة التي تباع يف األسواق
احمللية مبواد ذات منشأ نباتي .هذه البهارات هي الفليفلة
احلمراء احللوة واحلريفة (احلا ّرة) ومتوسطة احلرافة
والفلفل األسود والكمون والكزبرة والقرفة والسماق
والشوفان والعصفر والزجنبيل والهيل والكركم .تفيد نتائج
هذه الدراسة يف ضبط جودة وسالمة األغذية املتدأولة يف
األسواق احمللية يف القطر وبالتالي حماية املستهلك من
الغش اقتصادياً وصحياً.

تتعرض صناعة األغذية منذ زمن بعيد للغش من أجل
كسب أرباح أعلى .قمنا يف هذه الدراسة بتمييز النب عن 16
نوعاً من األنواع ذات األصل النباتي التي قد تستخدم يف
غشه باالعتماد على معلمات  .cpSSRوباستخدام تقنيتي
 PCRو ،CAPSاستطعنا متييز الفستق احللبي والشاي
األحمر وستة أنواع من البهارات (الكمون والفلفل األسود
والزجنبيل والزعفران والفيلفلة احلمراء والكركم) عن بعض
األنواع النباتية التي قد تستخدم يف غشها .تفيد نتائج هذه
الدراسة مخابر ضبط اجلودة يف القطر من أجل حماية
املستهلك من غش األغذية التي درست هنا اقتصادياً
وصحياً.

الهدف :استعمال طريقة الدنا باركودينغ لكشف نوع
وجنس أصل اللحم يف مجموعة من عينات حلوم طازجة
ومشوية ومعلبة مأخوذة من السوق احمللية وذلك باالعتماد
على مورثتي الـ (COI( cytochrome c oxidase subunit 1
و 12Sمن دنا امليتوكوندريا ومورثة  DDX3X/DDX3Yمن دنا
النواة.

الشكل  .15أمناط تضخيم  trnQ-trnSمن دنا الصانعات اخلضراء
على هالمة أغاروز يف النب و  16نوعاً تستخدم يف غشه.

النتائج :قمنا يف هذه الدراسة بجمع  32عينة حلوم
طازجة أو مشوية أو معلبة من حلوم اجلمل والغنم والدجاج
والعجل .وبعد تطبيق تقنيتي الـ  PCRوالدنا باركودينغ لتحديد
هوية عينة اللحم قيد االختبار ،أظهرت النتائج أن هناك
استبداالً للحم اجلمل (مفروم أو غير مفروم أو كباب) لدى
بعض محالت بيع حلم اجلمل بلحم البقر .كما مت الكشف
عن استبدال للحم العجل والغنم بلحم البقر ،وبيع حلوم أنثى
الغنم على أنها حلم خروف .وبالنسبة لكباب الدجاج ،وجدنا
غشاً بعينة كباب دجاج بلحم البقر .ميكن تطبيق الطريقة
املطورة هنا للضبط الروتيني جلودة وموثوقية اللحوم يف
سورية.
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 الكشف النوعي  qualitativeلغش عينات حلوم من السوق
احمللية باستعمال تقنيتي الـ  PCRوالـ DNA barcoding

قسم البيولوجيا اجلزيئية

 التباينات الشكلية والتنوع الوراثي يف القمح الرباعي
األولي  dicocconواملزروع  durumألغراض التربية

احلمص (املكون الرئيسي يف الفالفل) عن جميع املكونات
األخرى ذات املنشأ النباتي التي تستخدم يف تصنيع الفالفل.

الهدف :دراسة التباينات بني املدخالت املدروسة لعدد
من الصفات ذات القيمة الزراعية ،وتوفير املدخالت املتفوقة
يف التجربة ألغراض تربية النبات ،والكشف عن التباينات
الوراثية ودراسة عالقات القرابة الوراثية بني املدخالت
املدروسة باستعمال معلمات معتمدة على .PCR

النتائج :حصلنا على حزم تضخيم  ccSSRمتيز جميع
العينات املمثلة لألنواع احملللة وكانت ذات أحجام متطابقة
ضمن كل نوع من هذه األنواع .وبالنسبة لعينات الفالفل التي
حصلنا عليها من السوق احمللية ،تبني أن جميعها حتتوي
على مادة احلمص لوجود حزمة الدنا التي متيز احلمص
عن جميع األنواع األخرى املدروسة والتي تدخل يف حتضير
الفالفل.

النتائج :درست التباينات الشكلية والتنوع الوراثي يف
املدخالت املستهدفة من القمح الرباعي األولي dicoccon
واملزروع  durumألغراض التربية باالعتماد على بيانات
 ISSRsو .DAMDوكان باإلمكان احلصول على نواجت تضخيم
واضحة ومتباينة باستخدام جميع املرئسات .وجرى إحصاء
احلزم على أساس وجود احلزمة ( )1أو غيابها ( )0ملعرفة
درجة القرابة الوراثية بني العينات الداخلة يف الدراسة ،ومن
ثم أنشئت مصفوفة النسب املئوية لتوضيح النتائج على شكل
شجرة قرابة ).(dendrogram
 الكشف عن غش الفالفل مبواد ذات أصل نباتي باستخدام
بيانات دنا الصانعات اخلضراء
الهدف :تطوير معلمات وراثية باالعتماد على بيانات
حتليل دنا الصانعات اخلضراء ( )ccSSRsمن أجل متييز

 حتديد جنس البشر باستخدام معلم  PCRواحد
الهدف :تطوير طريقة بسيطة وسريعة ورخيصة نسبياً
وموثوقة باالعتماد فقط على تضخيم جزء من إحدى مورثات
الدنا النووي لتمييز الذكور عن اإلناث عند البشر باستخدام
دنا مستخلص من عينات دم ذكور وإناث باستخدام عينات
بيولوجية وتوظيف ذلك يف الطب الشرعي.
النتائج :قمنا بتطوير معلمات  PCRباستخدام زوج
واحد من املرئسات لتمييز الذكور عن اإلناث عند البشر
باستخدام دنا مستخلص من عينات دم ذكور وإناث .يفيد
حتديد جنس البشر ،بشكل دقيق وسريع ورخيص نسبياً يف
مجال الطب الشرعي وأية تطبيقات أخرى تتطلب حتديد

التقرير السنوي
2020-2019

الشكل

Tree Diagram for ISSR unweighted pair-group average percent disagreemnt .16
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هيئة الطاقة الذر ّية

جنس البشر وباستخدام هذه املعلمات ميكن االستغناء
عن الـ  Kitsباهظة الثمن وغير الدقيقة دائماً .تعد هذه
احملأولة هي األولى من نوعها يف مجال استخدام منطقة
الدنا املستهدفة يف هذه الدراسة لتمييز الذكور عن اإلناث
عند البشر.
الكيمياء احليوية والسميات
 التوصيف اجلزيئي والكيميائي احليوي للكاليوزين
 PdPXG4يف بادرات نخيل التمر (Phoenix dactylifera
 )L.ودراسة ُسبل تدخله يف استجابة النبات للتعرض
للديوكسني
الهدف:
دراسة تأثير أكثر مركبات الديوكسني ُسمية على النبات
وذلك بهدف حتديد اآلليات اجلزيئية املسؤولة عن حتمل هذه
السمية ،وبالتالي إمكانية اخلوض يف توظيفها كاستراتيجية
حيوية يف الهدم احليوي ملركبات الديوكسني.
النتائج:
الديوكسينات هي ملوثات شديدة اخلطورة لها تأثيرات
موصفة بشكل جيد على صحة احليوان واإلنسان .وبذلك،
ال يزال يتعني توصيف اآلثار البيولوجية للديوكسينات على
بعض النباتات بالتفصيل .وصفنا هنا منطاً من الكاليوزين/
بيروكسيجيناز ،هو ُ ،PdPXG4
املفز بالديوكسني ،والذي يُعبر
عنه بشكل أساسي يف أوراق بادرات نخيل التمر ،وهو يُرجع
على وجه التحديد اﻟ 13-هيدروبيروكسيد األحماض الدهنية.
ُقيمت بصمة األوكسيلبني يف النبات وأُكدت يف املختبر
باستخدام مثبط خاص ﻟﻟ  PdPXG4يف جملة بروتوبالست
الورقة .كما أظهر تثبيط نشاط اﻟ  PdPXG4تدخله يف
تكوين األوكسيليبينات املشكلة لطبقة القُشيرة يف األوراق.
تُسلط هذه النتائج الضوء على تدخل هذا البيروكسيجيناز
يف استجابة النبات للديوكسني وتقترح استخدام بصمات
األوكسيلبني املستجيبة للديوكسني كمؤشرات حيوية لتعرض
النبات لهذه الفئة املهمة من امللوثات.
 تأثير امللوثات العضوية السامة ،الديوكسينات ،يف
املقدرة احليوية للفطر  Aspergillus flavusعلى إنتاج
األفالتوكسينات
الهدف :دراسة التأثيرات التي ميكن أن تنتج عن تعرض
الفطر  Aspergillus flavusللملوثات العضوية السامة وبشكل
خاص الديوكسينات.
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النتائج:
تُعد األفالتوكسينات ( ،)AFوهي أكثر ملوثات الغذاء
ُسمية ،مركبات ضارة جداً لصحة اإلنسان واحليوان .يتأثر
إنتاج مثل هذه السموم البيولوجية بشكل ف ّعال بالعوامل
البيئية .ومما يبعث على القلق ،أن امللوثات العضوية املعندة
( ،)POPsوال سيما الديوكسينات ،قد ُعرفت بوصفها أكثر
العواقب خطورة تلك الناجتة عن االحتراق املتكرر للغابات
يف العالم .يصف العمل احلالي االستجابة البيولوجية لساللة
منتجة لألفالتوكسني من الفطر  A. flavusعند تعرضها
جتريبياً ألكثر أمناط الديوكسينات سمي ًة  -2،3،7،8رباعي
كلور ثنائي دي بنزو-برا -ديوكسني ( .)TCDDوصف النمط
الظاهري لـ  A. flavusاملتعرض ﻟﻟ  TCDDمن خالل قيود
ملحوظة يف النمو اخلضري ،وتنشيط تكوين األبواغ الكونيدية
وزيادة كبيرة يف إنتاج األفالتوكسني  .AFوعالوة على ذلك ،زاد
مستوى إنتاج اجلذور احلرة احملتوية على األكسجني النشط
( )ROSيف املشيجة الفطرية وكذلك يف بروتوبالست األبواغ
( 3.1إلى  3.8أضعاف) كاستجابة للتعرض ﻟﻟ  TCDDعند 10
و  50نانوغرام/ليتر ،على التتالي .ترافقاً مع مستوى اﻟ ،ROS
وجدنا أن األنشطة األنزميية اخللوية من ديسموتاز()SOD
والكتاالز ( )CATقد حتفزت مرتني وثالث مرات ،على
التتالي ،يف الفطريات املعرضة ﻟﻟ .TCDD
بشكل مختلف عن العينات الشاهد ،مت حتفيز االنتساخ
والتعبير عن البروتني والنشاط األنزميي الكاليوزين/
البيروكسيجيناز ( )AfPXGبشكل كبير يف الفطريات املعرضة
ﻟﻟ  .TCDDيف وقت الحق ،راكمت هذه الفطريات  5مرات
أكثر من القطيرات الدهنية ( )LDsمقارنة مع الشاهد .عالوة
على ذلك ،أنتجت الفطريات املعرضة ﻟﻟ  TCDDمستوى
مرتفعاً من  ،AFB1وكان هذا مصحوباً بزيادات ملحوظة
يف مستويات اجلينات الرئيسية يف مسار التركيب احليوي
ﻟﻟ  .AFومن املثير لالهتمام ،أن فرط إنتاج األفالتوكسني
احملفز الناجم عن التعرض ﻟ  TCDDقد مت إلغاؤه بشكل كبير
يف الساللة  A. flavusالتي مت إسكات املورثة  AfPXGفيها،
مما يُشير إلى احتمال تدخل  AfPXGيف االستجابة الفطرية
لـ  .TCDDوأخيراً ،أظهرت الفطريات املعرضة ﻟ TCDD
عدوانية معززة يف إصابتها حلبوب الذرة من حيث التكاثر
وإنتاج اﻟ  .AFتُسلط بياناتنا الضوء على التأثيرات احملتملة
مللوثات التربة املعندة ،الديوكسينات ،على السموم الفطرية
لـ  A. flavusوتقترح إيالء اهتمام خاص لتعزيز خطة احلماية
احليوية للغذاء كجزء من االستراتيجيات العاملية ملقاومة تغير
املناخ.

قسم البيولوجيا اجلزيئية

جلرعات من .TCDD
النتائج:
مت بنجاح تصميم مرئسات نوعية لعدد من املورثات
الهدف واملرجعية واختبارها بتفاعالت  PCRعلى ٍّ
كل من
 gDNAو cDNAواحلصول على الشدف باألطوال املطلوبة.
مت عزل األجسام اللبيدية من كبد الفأر باالعتماد على
خاصية العوم  Buoyantلألجسام اللبيدية على مدروج
من السكروز أو السوربيتول .والتأكد من شكلها وسالمتها
وعددها ونقاوتها باستعمال املجهر الضوئي ()1000X
ومن ثم تلوينها بصبغة نوعية متفلورة  Nile Blueوتوثيقها
باستعمال املجهر املتفلور.

الشكل  .17خصائص النمط الظاهري للفطر  A. flavusاملعرض ﻟ
 )A( .TCDDصور من مستزرع الفطر  A. flavusملدة  5أيام على
أطباق  PDAبعد التعرض ﻟ  TCDDبتراكيز  10و  50نانوغرام/ليتر
التي أشير إليها ﺑ  TCDD10و  ،TCDD50على التتالي ،مقارنة مع
مكافحة الفطريات غير املعرضة.

 االستجابات اجلزيئية والكيميائية احليوية لدى الفئران
إثر تعرضها للملوثات العضوية السامة ،الديوكسينات
الهدف:
حتديد التغيرات احلاصلة يف البصمة الكيميائية احليوية
واجلزيئية لدى الثدييات وحتديداً تلك املسؤولة عن اصطناع
األوكسيلبينات عند التعرض للديوكسينات ،وهي أكثر
امللوثات العضوية ُسمية ،وذلك من خالل:
 -1حتديد النسج اخللوية األكثر مراكم ًة للديوكسني نتيجة
إعطاء حيوانات التجربة (الفئران) لتراكيز متدرجة من
أكثر الديوكسينات خطورة ،مركب .TCDD

 -4محأولة إيجاد واسم حيوي  Biomarkerيكون معياراً
للكشف عن التغيرات احلاصلة يف اخللية عند تعرضها

إيجاد حوامل نانوية ذات توصيف بنيوي محدد تساعد
على اإليصال الدوائي.
النتائج:
مت حتضير جسيمات الكيتوزان النانوية احملتوية
على املادة الدوائية .حيث مت القيام بالتجارب األولية
لعمليات التحضير باستخدام األوساط املائية بطريقة
التصالب الشاردي .متت أمثلة تركيز البوليمير املستخدم
(الكيتوزان) وأمثلة الوزن اجلزيئي .متت أمثلة تركيز
محلول التشكل ولزوجته ودرجة حرارة التحضير
واستبعاد الشروط التي أبدت تندفاً يف تبعثر اجلسيمات
احملضرة بالوسط املائي .مت العمل على ضبط شروط
العملية التحليلية باستخدام االستشراب على الطبقة
الرقيقة عالية األداء.
 صياغة ودراسة اخلواص الفيزيوكيميائية جلسيمات
نانوية مصنوعة من بوليميرات متوافقة حيوي ًا حاملة
للمواد الدوائية متهيد ًا الستخدامها يف عمليات
التوصيل الدوائي إلى الدماغ
الهدف:
يركز هذا البحث على التوصيف الفيزيو-كيميائي
للجسيمات النانوية البوليميرية كمرحلة أولى يف تأكيد مدى
فعاليتها يف الربط والتوصيل الدوائي.
النتائج:
ليس هناك نتائج بعد.
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 -3كشف عن التغيرات التي تطرأ على األجسام اللبيدية
 Lipid Bodiesيف النسج اخللوية املدروسة نتيجة التعرض
للمركب  ،TCDDوأثر ذلك يف مقدرتها على احتجاز
الديوكسني.

الهدف:

التقرير السنوي

 -2دراسة التعبير اجليني عن أهم اجلينات املسؤولة عن نزع
السمية  Detoxificationوعن تلك املسؤولة عن اصطناع
ُّ
األوكسيلبينات ضمن األمناط اخللوية األكثر مراكم ًة
للديوكسني.

 اصطناع وتوصيف جزيئات نانوية مفعلة كيميائي ًا
الستخدامها يف تطبيقات التوصيل الدوائي

هيئة الطاقة الذر ّية

 حتسني صفات زراعية لدى طرز محلية ومدخلة من
القمح باستخدام الطفرات احملرضة بالتشعيع بغاما
الهدف :حتسني إنتاجية طرز قمح طري مدخلة مع
احملافظة على مورثات مقاومة مرض الصدأ لديها وحتسني
مقاومة الصنف القاسي احمللي مع احملافظة على إنتاجيته
وذلك من خالل تطبيق التربية بالطفرات بأشعة غاما
كوسيلة لزيادة التنوع الوراثي واستنباط سالالت طافرة
جديدة.
النتائج:
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جرى تعريض بذور كل طراز وراثي إلى جرعة
غراي من أشعة غاما ونتيجة لذلك مت تقييم اإلنتاجية يف
األجيال الطافرة من الـ ،M4 - M2ثم قورنت الغلة احلبية
والصفات الزراعية للطفرات املفترضة مع الطرز الوراثية
األم .بالنتيجة ،انتخب  15ساللة طافرة ذات إنتاجية جيدة
ومقاومة للمرض.

النتائج:
جرى تقييم تفاعل الشعير املتوافق وغير املتوافق
مع الفطر ولعدد من املورثات املتدخلة مبسار حمض
الصفصاف  SAأو اإلمراضية باستخدام تفاعل
بوليميراز السلسلي الكمي بالزمن احلقيقي (.)qRT-PCR
أظهرت املعطيات زيادة يف مستوى محتويات  SAلدى
طرز الشعير املتحملة والقابلة لإلصابة بعد مرور يوم
واحد على العدوى وذلك مقارنة بالطرز القابلة للمرض،
كما أظهرت نتائج  qPCRازدياد تعبير املورثات املرتبطة
بالدفاع ( PRs, PALو )LSD1بعد فترات زمنية من العدوى
ومبعدل  4.11و  3.8و  3.16ضعف على التوالي بعد 6
أيام من العدوى مبرض البياض الدقيقي لدى الطراز
املتحمل .كما لوحظ ازدياد تعبير  PR2لدى طرازي
الشعير املقاوم واحلساس وبتعبير أعظمي ( 6.4و1.99
ضعف على التوالي) بعد مرور  6أيام من العدوى مبرض
التلطخ الشبكي.
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 اآلليات اجلزيئية املستخدمة ملقاومة األمراض الفطرية
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الشكل  .18جتانس الطفرات املفترضة املنتخبة باجليل الطافر
الثالث M3

*
*

Banteng

0

6

16

Experssion in fold change

***

18

18

***

دائرة أمراض النبات

وذلك من خالل دراسة التعبير الوراثي احملفز نتيجة
اإلصابة بكل مرض خالل فترات ونقاط زمنية محددة
ومن ثم مقارنتها فيما بينها وبني االستجابة املتنوعة
لألصناف املدروسة.
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6

4

)Time (day

2

1

الهدف:
 -1فهم أعمق وأشمل الستجابة عدد من أصناف الشعير
املقاومة واحلساسة لعدد من األمراض الفطرية املهمة
محلياً وعاملياً كالسفحة والبياض الدقيقي والتلطخ
البقعي والتلطخ الشبكي.
 -2حتديد املسارات الدفاعية التي يعتمدها النبات بشكل
عام والشعير بشكل خاص يف مواجهة األمراض الفطرية
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الشكل  .19مناذج التعبير النسبي للمورثتني  PR2و  PALيف الصنف
املقاوم  Bantengوالصنف احلساس فرات  1خالل زمن اإلصابة
باملمرضني  P. gramineaو  .P. teresسوية املعطيات بالنسبة إلى
مورثة معامل االستطالة ( ،(EF-1αمستوى تعبير املورث للمعايرة،

الشاهد الساعة صفر ،املعنوية عند P < 0.05, P <0.01 and
 P < 0.001ضمن كل صنف خالل الفترات الزمنية املختلفة
مقارنة مع الشاهد.

قسم البيولوجيا اجلزيئية

 غربلة سالالت شعير مضاعفة الصيغة الصبغية
املختزلة ملقاومة أمراض التخطط الطولي ألوراق
الشعير والبياض الدقيقي والتلطخ البقعي
الهدف:
 -1غربلة سالالت شعير منتجة يف الهيئة وذات إنتاجية عالية،
وذلك جتاه أمناط مرضية من الفطور Pyrenophora
 gramineaو Blumeria graminisو.Cochliobolus sativus
 -2انتخاب سالالت متميزة بغية توظيفها يف برامج التحسني
الوراثي لنبات الشعير ،وتزويد البحوث الزراعية بها بغية
تسجيلها رسمياً.
النتائج:
أجري بحث حقلي يف دوبايا (ريف دمشق) لتقييم مقاومة
سالالت شعير ألمراض البياض الدقيقي والتلطخ البقعي
وتخطط األوراق .لقحت سالالت شعير منتجة يف مخابرنا
بهذه األمراض وبشكل منفصل لكل مرض بشكل منفصل.
وجدت فروق معنوية بني السالالت يف النسبة املئوية لسطح
الورقة املصاب .أبدت ثالث سالالت نسبة مئوية منخفضة
معنوياً لسطح الورقة املصاب باملرض باملقارنة مع السالالت
األخرى والذي ترافق مع نتاج حبي كامن ،وميكن اعتبار كل
من هذه السالالت كمرشح محتمل لالعتماد كصنف جديد
أو كمانح للمقاومة يف برامج تربية الشعير.
 دراسة العالقات التآثرية بني البطاطا ومرض اللفحة
املتأخرة وحتديد مورثات ومسارات املقاومة واحلساسية
الهدف :دراسة العالقة التآثرية بني نبات البطاطا والعامل
املمرض املسبب ملرض اللفحة املتأخرة وذلك من خالل
حتديد املورثات املثبطة واملنشطة خالل العدوى بالفطر وذلك
باعتماد التقنيات اجلزيئية املناسبة .كما سيتطرق البحث إلى
حتديد التعبير الكمي لبعض املورثات التي سيتم حتديدها
ملعرفة مقدار تثبيطها أو تنشيطها مما سيساهم يف احلد من
اخلسائر الناجمة عن اإلصابة بهذا العامل املمرض.

استخدم صنف البطاطا

Sponta

حيث لقحت النباتات

 تأثير الرش الورقي للبطاطا ببروتني
يف مؤشرات النمو واإلنتاج وحتمل مرض اللفحة املتأخرة

الهدف :يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير بروتني
الهاربن البكتيري املنتج محلياً بطرائق الهندسة الوراثية يف
حتسني املواصفات اإلنتاجية حملصول البطاطا وزيادة درجة
مقاومته لإلصابة مبرض اللفحة املتأخرة والذي يسببه
العامل املمرض الفطري .Phytophthora infestans
النتائج :ارتفعت يف اآلونة األخيرة أسعار البطاطا
عاملياً ،وأضحى االعتماد على الزراعة احمللية حملصول
البطاطا استراتيجياً لدوره الرئيس يف تأمني احتياجات
القطر .سيساهم العمل من خالل معاملة النباتات ببروتني
"الهاربن"  Harpinيف زيادة إنتاجية نباتات البطاطا ضمن
شروط الزراعة احلقلية ،من خالل حتسني درجة مقاومتها
لألمراض وبشكل خاص اللفحة املتأخرة .وال سيما وأننا
أصبحنا قادرين على إنتاج البروتني هاربن محلياً.
 حتسني صفات زراعية للشعير بإنتاج سالالت بتربية
التهجني الرجعي
الهدف :حتسني صفات زراعية لطرز وراثية محلية من
الشعير (عربي أبيض وتدمر) واحلصول على سالالت جديدة
متثل الطراز الوراثي وذات إنتاجية عالية ومقاومة لألمراض
وأكثر مالئم ًة للظروف البيئية احمللية مع احملافظة على
املورثات املوجودة يف الطرازين احملليني.
النتائج :أجريت تهجينات ومت احلصول على بذور هجينة
من تراكيب وراثية ثنائية وثالثية مع الطراز الوراثي املزمع
حتسينه للحصول على الـ .BC1
 إنتاج وتنقية أنزمي البلمرة ()Taq DNA polymerase

الهدف :يعد أنزمي البلمرة من املواد الباهظة الثمن
واألساسية يف عملية تضخيم الدنا بواسطة جهاز الـ PCR
حيث يتحمل هذا األنزمي احلرارة املرتفعة والتي تصل تقريباً
حلد الغليان .يهدف العمل إلى إنتاج كميات كبيرة من أنزمي
البلمرة تغطي الطلب الداخلي واخلارجي من هذا األنزمي.
النتائج :جرى خالل الفترة املاضية حتسني نوعية األنزمي
املنتج حيث مت التوصل إلى طريقة رخيصة للتخلص من آثار
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حضر معلق بوغي من أبواغ أخذت من زرعات فطر
 P. infestansبعمر عشرة أيام تقريباً حيث جرى ضبط
تركيز املعلق إلى  1×106بوغ/مل باستخدام شريحة العد
 . hemacytometerأضيفت املادة الناشرة (polyoxyethylene-
 )20-sorbitan monolaurateمبعدل نقطة 100/مل من املعلق
البوغي من أجل تسهيل انتشار اللقاح على سطح األوراق.

"هاربني" Harpin

التقرير السنوي

النتائج:

بعمر ثالثة أسابيع باملعلق البوغي املذكور آنفاً أما النباتات
الشاهد فعوملت باملاء فقط .جمعت عينات ورقية من
النباتات امللقحة والشاهد بعد  24و  48و  72ساعة و 96
ساعة و  120ساعة واستخلص الرنا منها.

هيئة الطاقة الذر ّية

الدنا املختلطة باألنزمي .كما مت اعتماد تقانات األعمدة
الكروماتوغرافية السائلة ذات الضغط املنخفض لرفع نقاوة
األنزمي مما يسمح باستخدامه يف تطبيقات أوسع .كما متت
تنقيته بشكل فائق بالتعاون مع الدكتور حسام احلاج علي من
خالل إنتاج أضداد نوعية له.
دائرة املبيدات واحملفزات احليوية

الشكل  .21إنتاج الكسيالناز من العزلة
باستعمال مصادر كربونية نباتية مختلفة.

Streptomyces Sy41

غربلة بكتريا من جنس ستربتومايسس معزولة من التربة
السورية إلنتاج أنزمي الكسيالناز
الهدف :غربلة كائنات حية دقيقة محلية تابعة جلنس
الستربتومايسس معزولة من التربة السورية إلنتاج أنزمي
الكسيالناز
النتائج:
جرت غربلة  113عزلة بكتيرية من جنس ستربتومايسس
و دراسة قدرتها على إنتاج أنزمي الكسيالناز .كانت العزلة
 Streptomyces Sy41األفضل يف إنتاج أنزمي الكسيالناز
(الشكل .)20

الشكل  .22تأثير درجة حموضة وسط الزراعة البدائية على إنتاج
الكسيالناز من العزلة .Streptomyces Sy41

الشكل  .23تأثير نوع املصدر اآلزوتي على إنتاج الكسيالناز من العزلة
.Streptomyces Sy41

الشكل  .20منو العزلة  STR41على أطباق اآلغار

كان املصدر الكربوني األفضل إلنتاج أنزمي الكسيالناز
من العزلة البكتيرية  Streptomyces Sy41هو قشور الذرة
(الشكل  .)21درس إنتاج أنزمي الكسيالناز يف درجات
حموضة وسط الزرع ما بني  9-4وكان اإلنتاج األفضل
لألنزمي عند درجات حموضة  7إلى  9واألعلى عند درجة
احلموضة ( 8الشكل  .)22جرى اختبار تأثير عدد من
املصادر النتروجينية على إنتاج أنزمي الكسيالناز من العزلة
 .Streptomyces Sy41كان أعلى إنتاج ألنزمي الكسيالناز عند
استخدام  NH4H2PO4كمصدر نتروجيني (الشكل  .)23أما
بالنسبة ألفضل فعالية ألنزمي الكسيالناز املنتج من العزلة
 Streptomyces Sy41كانت على درجة حرارة °60م ودرجة
حموضة ( 6 pHالشكالن  24و .)25
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الشكل  .24تأثير درجة حرارة التفاعل على فعالية أنزمي الكسيالناز
املنتج من العزلة .Streptomyces Sy41

الشكل  .25تأثير درجة حموضة التفاعل على فعالية أنزمي الكسيالناز
املنتج من العزلة Streptomyces Sy41

قسم البيولوجيا اجلزيئية

 دراسة بيولوجيا احلشرة القرمزية opuntiae Dactylopiys

على نبات الصبار وإمكانية مكافحتها حيوي ًا باستعمال
مستحضرات أنزميية محلية
الهدف:

 B.subtilis SY134Dضد احلشرة القرمزية
حتت الظروف املخبرية واحلقلية ،حيث ميكن اعتبارها
طريق ًة بيولوجي ًة واعد ًة وصديق ًة للبيئة ملكافحة هذه اآلفة
يف احلقل.

D. opuntiae

دراسة احلشرة القرمزية بتأسيس مستعمرة لها يف
املخبر والتعمق يف سبر التغيرات البيولوجية ألطوارها
ضمن ظروف بيئتنا احمللية وحتديد كفاءة تأثير املستخلص
األنزميي اخلام املنتج من الساللة احمللية Bacillus subtilis
 SY134Dعلى دورة حياة احلشرة القرمزية D. opuntiae
حتت الظروف املخبرية واحلقلية.
النتائج:
ُجمعت ألواح نباتات الصبار عشوائياً من أحد
احلقول يف مدينة قطنا(جنوب غرب مدينة دمشق) من
نباتات بعمر  10سنوات ومصابة باحلشرات القرمزية
(الشكل .)26

الشكل  .27النسبة املئوية ملوت حوريات احلشرة القرمزية البالغة بعد
املعاملة بتراكيز مختلفة من السائل األنزميي.

 توصيف أنزمي ألفا أميالز املنتج من الساللة البكتيرية
 Bacillus subtilis SY134Dاملعزولة من تربة سورية
الهدف:
توصيف أنزمي األميالز املنتج من العزلة Bacillus subtilis

 Sy134Dيف التخمير باحلالة الصلبة.
النتائج:

الشكل  .26تطور اإلصابة باحلشرة القرمزية

التقرير السنوي
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بينت النتائج أن تراكيز املستخلص األنزميي اخلام
 %35و %65و %100كانت ذات فاعلية معنوية ضد اإلصابة
باحلشرة القرمزية وأن تركيز املستخلص األنزميي
 %100كان األكثر فعالية (الشكل  .)27أشارت النتائج
إلى التحلل الفوري للشمع الذي يغطي جسم احلوريات
واإلناث البالغة بعد تطبيق املستخلص األنزميي اخلام
الذي أدى إلى موت احلوريات واإلناث البالغة .إن محتوى
األنزميات للمستخلص األنزميي اخلام قد أدى دوراً يف
موت احلشرة وخاصة أنزمي الليباز والكيتيناز .تعد هذه
هي الدراسة األولى التي تقدم معلومات حول استخدام
املستخلص األنزميي اخلام الناجت عن الساللة احمللية

متت دراسة خصائص أنزمي األميالز املنتج من العزلة
 Bacillus subtilis Sy134Dيف التخمير باحلالة الصلبة
وفق الظروف املثلى إلنتاج األنزمي .مت ترسيب األنزمي
باستخدام ٍّ
كل من كبريتات األمونيوم واإليتانول واألسيتون
بنسبة إشباع للمحلول األنزميي ( .%)85-25كانت نسبة
إشباع احمللول األنزميي  %55باستخدام سلفات األمونيوم
األفضل يف ترسيب األنزمي (اجلدول  .)2وجد أن درجة
احلرارة املثلى لعمل األنزمي تساوي °70م (الشكل ،)28
واحتفظ األنزمي بكامل فعاليته عند معاملة األنزمي بدرجة
حرارة (°)50-30م ملدة  30دقيقة (الشكل  .)29كانت قيم
الرقم الهيدروجيني األمثل لفعالية األنزمي وثباته مساوية
إلى ( 6الشكل  .)30عند حضن األنزمي يف محاليل ذات
أرقام هيدروجينية  10-4ملدة  24ساعة يف درجة حرارة
°4م ،احتفظ األنزمي بكامل فعاليته يف احمللول ذي الرقم
الهيدروجيني ( 8الشكل  .)31وجد أن نشاط األنزمي
يزداد بنسبة  %171عند إضافة  3ملي موالر من كلوريد
الكالسيوم إلى محلول التفاعل (اجلدول .)3

هيئة الطاقة الذر ّية

اجلدول  .2الفعالية األنزميية والبروتني الكلي الناجتني عن ترسيب
أنزمي األميالز املنتج من الساللة البكتيرية  Bacillus 134Dباستخدام
سلفات األمونيوم.
األمونيوم %

األميالز
(وحدة /مل)

البروتني
(مع /مل)

الفعالية
النوعية
(وحدة/مع)

25

36

0.47

77

35

39

0.49

80

45

48

0.53

91

55

157

0.66

238

65

171

0.87

197

75

189

0.94

201

85

175

1.00

175

العينة اخلام

216

1.5

144

سلفات

الشكل  .31ثباتية فعالية أنزمي األميالز املنتج من من الساللة
البكتيرية  Bacillus subtilis SY134Dيف درجات حموضة مختلفة.
اجلدول  .3تأثير بعض األيونات املعدنية على فعالية أنزمي األميالز
املنتج من الساللة البكتيرية .Bacillus 134D
األيونات املعدنية

)Relative amylase activity (%
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الشكل  .28تأثير درجة احلرارة على فعالية أنزمي األميالز املنتج من
العزلة .Bacillus SY134D

فعالية األميالز النسبية ()%
mM 1

mM 3

mM 5

None

100

100

100

Al+3

97

104

105

Ba+2

76

93

105

Ca+2

61

81

80

Co+2

152

171

160

Fe+2

104

140

120

Hg+2

0

0

0

K+1

96

115

114

Mg+2

86

90

80

Mn+2

134

94

79

Na +1

99

119

121

Zn+2

100

108

98

 دراسة التأثير الوقائي لبعض السالالت البكتيرية احمللية
على الشعير ضد مرض التلطخ البقعي Cochliobolus
sativus

الشكل  .29تأثير درجة احلرارة على ثباتية فعالية أنزمي األميالز املنتج
من الساللة البكتيرية .Bacillus SY134D
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Relative amylase activity
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3

الشكل  .30تأثير درجة حموضة وسط التفاعل على نشاط أنزمي
األميالز املنتج من العزلة .Bacillus SY134D
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الهدف :دراسة قدرة بعض العزالت البكتيرية احمللية
( 30عزلة) باإلضافة إلى الساللة املرجعية Bacillus subtilis
 Bs2508على حتفيز النمو واملقاومة عند نباتات الشعير
(صنف عربي أبيض) ضد الفطر .C.sativus
النتائج :أظهرت النتائج أن بعض العزالت البكتيرية
احمللية خفضت بشكل معنوي نسبة حدوث اإلصابة بالفطر.
وقد لوحظ تفوق بعض هذه العزالت يف تأثيرها الوقائي
على الساللة املرجعية ( .)%50وقد ترافق التأثير الوقائي
لهذه العزالت البكتيرية احمللية مع حتفيز منو النباتات (طول
النبات ،الوزن الرطب ،الوزن اجلاف ،املساحة الورقية ،نسبة

قسم البيولوجيا اجلزيئية

الكلوروفيل يف األوراق وعدد األوراق يف النبات) املعاملة
بالبكتريا مقارنة مع النباتات الشاهد غير املعاملة (الشكل
 .)32يعد هذا البحث أول دراسة تطبيقية تشير إلى قدرة
بعض العزالت البكتيرية احمللية على حتفيز النمو واملقاومة
اجلهازية عند نباتات الشعير ضد الفطر .C. sativus

الشكل  .33تأثير السالالت البكتيرية على حتفيز منو نباتات القمح
 (:-Cنباتات شاهد حصلت على نصف كمية السماد الكيميائي،
( :+C )N, Pنباتات شاهد إيجابي حصلت على كامل السماد
الكيميائي :B ،نباتات معاملة بالبكتريا مع نصف كمية السماد
الكيميائي.
الشكل  .32تأثير معاملة بذور الشعير بالسالالت البكتيرية املعزولة
من البيئة احمللية السورية على نسبة حدوث اإلصابة على أوراق
نباتات الشعير بالفطر .Cochliobolus sativus

 عزل وتوصيف سالالت ريزوبكتيرية من تربة وجذور
القطن من سورية والباكستان ودراسة تأثيرها على منو
النباتات
الهدف:
عزل بعض السالالت الريزوبكتيرية  PGPRمن تربة
وجذور القطن ودراسة تأثيرها على منو النباتات بهدف
استخدامها كمخصبات حيوية.

الشكل  .34اختبار قدرة السالالت البكتيرية على تثبيت اآلزوت اجلوي

النتائج:

الشكل  .35اختبار قدرة السالالت البكتيرية على حل الفوسفور
الصخري.

 غربلة بكتريا من اجلنسني باسيلوس وستربتومايسس
معزولة من التربة السورية إلنتاج أنزمي الكيتيناز

غربلة كائنات حية دقيقة محلية تابعة جلنس الباسيلوس
والستربتومايسس املعزولة من التربة السورية إلنتاج أنزمي
الكيتيناز وانتخاب العزالت األعلى إنتاجية.
النتائج:
جرى يف هذه املرحلة غربلة العزالت التي تنتمي للجنس
 120( Streptomycesعزلة) وعزالت تنتمي للجنس Bacillus
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الهدف:
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مت عزل وتوصيف عدد من العزالت الريزوبكتيرية
 PGPRمن تربة وجذور القطن من بيئتني مختلفتني
من سورية والباكستان .ومت توصيف هذه السالالت
مورفولوجياً وبيوكيميائياً وجزيئياً .وأظهرت جتارب
مخبرية وجود تأثير معنوي لبعض هذه العزالت على
حتفيز منو النباتات حيث ازدادت مؤشرات النمو
(طول النباتات ،الوزن الرطب ،الوزن اجلاف للمجموع
اخلضري واجلذري) بنسبة جتاوزت  %30عند النباتات
املعاملة بالريزوبكتريا مقارنة مع النباتات الشاهد
التي حصلت على نصف معدل السماد الكيميائي
(آزوت وفوسفور) (الشكل  .)33مما يشير إلى إمكانية
استخدام هذه السالالت البكتيرية كمخصبات حيوية
 Biofertilizersمن خالل قدرتها العالية على تثبيت
اآلزوت اجلوي (الشكل  ،)34وحل الفوسفور الصخري
(الشكل  )35وإنتاج بعض هرمونات النمو مثل حمض
اإلندول اخللي .IAA

هيئة الطاقة الذر ّية

( 323عزلة) املعزولة من عينات تربة جمعت من مناطق
محلية مختلفة تتميز باختالف بيئاتها من أجل انتخاب
العزالت القادرة على إنتاج أنزمي الكيتيناز .وقد أظهرت
النتائج بالنسبة لعزالت الستربتومايسس وجود  8عزالت
فقط من بني العزالت املختبرة لها القدرة على إنتاج الكيتيناز
بكفاءة أعلى من  1.25ومت تقدير كفاءة العزلة يف حلمهة
الكيتني من خالل حساب نسبة قطر الهالة ( )CZإلى قطر
النمو (( )GZالشكل  ،)36ومت اختيار العزلتني  STR46و
 STR98ملتابعة دراسة إنتاج أنزمي الكيتيناز منهما .وبالنسبة
لعزالت الباسيلوس أظهرت  37عزلة قدرتها على إنتاج
أنزمي الكيتيناز بكفاءة أعلى من  1.25ومت اختيار  3عزالت
 BAC199Aو  BAC149C BAC301Cملتابعة الدراسة عليها.

4

أخذت عينات عشوائية مبساحة  10سم ،2مبعدل
مربعات  /معاملة ،أجري الفحص اليومي بواسطة املكبرة
املجهرية لأللواح املعاملة وغير املعاملةُ ،عدت احلوريات
الصغيرة (قبل مرحلة التغطية بالشمع) وكذلك احلوريات
البالغة بعد  24ساعة من املعاملة.

نتيجة التحليل اإلحصائي للبيانات ،تبني وجود فروقات
معنوية بالنسبة املئوية ملوت احلوريات واإلناث البالغة بني
املعامالت ،بينما لم تالحظ فروقات معنوية بني معاملتي
التوين  %20والزيت الصيفي df=6, f-value = 611.29, p
 <.0001و  ،df=6, f-value= 501.08, p <.0001على التوالي
(الشكل .)37

الشكل  .37النسبة املئوية ملوت احلوريات واإلناث البالغة للحشرة
القرمزية بعد املعاملة بيوم واحد.
الشكل  .36الهالة املتشكلة على وسط التحري حول عزلة
 Streptomycesاملنتجة للكيتيناز

 دراسة فعالية استخدام بعض مستخلصات نباتية
ضد األطوار املختلفة للحشرة القرمزية Dactylopiys
 opuntiaeعلى نبات الصبار
الهدف :دراسة تأثير املستخلصات النباتية (نبات العرعر،
إكليل اجلبل ،تبغ صنف فرجينيا) على أطوار احلشرة
القرمزية التي تصيب نبات الصبار.
النتائج:
مت اختيار عدد من ألواح نبات الصبار متماثلة بشدة
اإلصابة من املستعمرة املوجودة لدينا يف املخبر ،ثم وزعت
األلواح على املعامالت التالية ( 3لوح  /معاملة):
 Aمستخلص التبغ B ،مستخلص العرعر C ،مستخلص
إكليل اجلبل D ،توين  E ،%20زيت صيفي F ،مبيد حشري
بيرثرويدي (دلتامثرين) G ،مستخلص إنزميي ،و  Hشاهد
عومل باملاء.
128

امليكروبيولوجيا واملناعيات
 تشكيل أغشية من السليكون املسامي ودراسة فعاليتها يف
توصيل وحترير األدوية
الهدف:
حتضير وتوصيف أغشية من السليكون املسامي واختبار
فعاليتها يف توصيل وحترير بعض األدوية مثل الكولشيسني.
النتائج:
ضرت أغشية حرة االستناد ( )Freestandingمن
ُح ّ
السليكون املسامي بالتنميش الكهركيميائي لركائز من
السليكون العالي التطعيم (الشكل  .)38وأظهرت نتائج
التوصيف باستعمال تقنيات  ،SEMو ،EDSو ،XRDو،FTIR
احملضرة نانوية البنية وتتمتع
ومطيافية رامان ،أن األغشية
ّ
بخواص مناسبة للتطبيقات الطبية احليوية .وأثبتت فعالية
هذه األغشية يف حتميل دواء الكولشيسني وحتريره خارج
اجلسم احلي باستعمال مطيافيتي  UVو .FTIR

قسم البيولوجيا اجلزيئية

 تنقية وتوصيف أنزمي ألفا أميالز املنتج من الساللة
الفطرية  Aspergillus flavus FSS63املعزولة محلي ًا
من التربة السورية باستخدام األضداد وحيدة النسيلة
والكروماتوغرافيا املناعية ذات األلفة
()α-amylase

الهدف :تنقية وتوصيف أنزمي ألفا أميالز
املنتج من السالالت الفطرية املعزولة من التربة السورية.
الشكل  .38صورة ملتقطة بالكاميرا لفلم السليكون املسامي احلر
احملضر بعد انفصاله من ركازة السليكون املنمشة.
االستناد
ّ

 العوامل املؤثرة يف التصاق واجتياح البكتيريا الضأنية
 Mannheimia haemolyticaللمستنبت اخللوي من
خاليا كلى احلمالن يف الزجاج
الهدف:
OMP36 kDa

النتائج :جرى إنتاج وتوصيف لألضداد وحيدة النسيلة
( )Mabsضد األنزمي ألفا أميالز باستخدام مستخلص
األنزمي اخلام من العزلة الفطرية Aspergillus flavus FSS63
كعامل متنيع حيث مت احلصول على  6أورام هجينة مستقرة
ومنتجة للـ  Mabsتفاعلت وبشكل نوعي فقط مع البروتني ذي
الوزن اجلزيئي  51كيلو دالتون (الشكل  .)40ثم ،استخدمت
األضداد يف تنقية األنزمي الهدف من املستخلص األنزميي
اخلام من العزلة  A. flavus FSS63وبتقانة الكروماتوغرافيا
املناعية ذات األلفة.

التحري عن دور بروتني الغشاء اخلارجي
يف إمراضية البكتيريا الضأنية الضارية Mannheimia
 haemolyticaعلى املستويني اجلزيئي واخللوي وذلك من
خالل عدد من االختبارات يف الزجاج.
النتائج:
Omp36 kDa

بينت النتائج أن بروتني الغشاء اخلارجي
هو عامل التصاق وغزو للبكتيريا  M. haemolyticaالضأنية
وأن البكتيريا الضأنية  M. haemolyticaرمبا تكون داخل
خلوية ،واقتحام اخلاليا قد عزز مبركبات غير حمض
الهيالورونيك واملستقبالت على سطح خاليا الـ  LKرمبا
تكون ذات طبيعة سكرية بروتينية؛ وقد مت توثيق نتائج
التصاق البكتيريا بخاليا كلى احلمالن بواسطة املجهر
اإللكتروني (الشكل .)39

الشكل  .40ناجت الرحالن الكهربائي  SDS-PAGEألنزمي ألفا أميالز
املنقى من مستخلص األنزمي اخلام املستخلص من العزلة الفطرية
 A. flavus FSS63بعد تلوين الهالمة بنترات الفضة (Silver nitrate
.)stain

 إنتاج وتوصيف لألضداد وحيدة النسيلة ضد
األفالتوكسني B1

النتائج :مت احلصول على خمسة من الـ Mabsضد AfB1
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الشكل  .39املواصفات الشكلية لعدد من سالالت البكتيريا الضأنية
 M. haemolyticaاملعزولة محلياً (األعلى) والتصاق البكتيريا بخاليا
مستخلصة من كلى احلمالن ( )LKبتقانة املجهر اإللكتروني املاسح
(( )SEMاألسفل).

تنتمي جميعها للنمط  IgG3حيث لوحظ تفاعلها أيضاً مع
أنواع أخرى من األفالتوكسينات مبا يف ذلك  B2و  G1و .G2
ثم ،مت توظيف الـ Mab Afb1c12املنقاة يف تطوير اختبار
املقايسة املناعية التنافسية غير املباشرة ( )cELISAوأمثلة
الشروط والتحقق من صحتها الستخدامها يف الكشف

التقرير السنوي

الهدف :تطوير محلي لطريقة سريعة دقيقة آمنة ورخيصة
التكلفة للكشف عن تراكيز األفالتوكسني  B1وحتديدها يف
املنتجات الغذائية واألعالف باختبار الـ  ELISAالتنافسية
(.)Compotitive ELISA

هيئة الطاقة الذر ّية

عن تركيز األفالتوكسني  B1وحتديده يف عدد من العينات
الغذائية واألعالف حيث بينت نتائج الـ  cELISAخطية جيدة
( )r2 = 0.9587وحداً أقصى للكشف يساوي ≤  5بيكوغرام/
ميكرولتر (الشكل .)41

 أمثلة شروط إنتاج أنزمي البروتياز بواسطة البكتيريا
العصوية ( )Bacillusاملعزولة محلي ًا من حمأة البترول
الهدف:
الكشف عن عزلة بكتيرية محلية قادرة على إنتاج أنزمي
البروتياز ،ودراسة الشروط املثلى إلنتاج هذا األنزمي من هذه
البكتيريا ،مما يتيح مستقب ً
ال إنتاجه وتنقيته بغية حتديد
هويته واستخدامه يف العديد من التطبيقات.
النتائج:

الشكل  .41تفاعل األفالتوكسني احلر  B1وبتراكيز متصاعدة مع الـ
 Mab Afb1c12بتمديد  1:4000كما تظهر باختبار الـ .cELISA

 التأثير التضادي لبكتيريا منتجة للكيتيناز ضد
الفطريات املسببة ملرضي عفن اجلذور الشائع وتخطط
أوراق الشعير

أظهرت العزلة البكتيرية  )Bacillus( G2قدرتها على
إنتاج أنزمي البروتياز ،ومت حتديد نوع هذه البكتيريا من
خالل دراسة تسلسل املورثة  ،16S rDNAفتبني أنها تتبع
للنوع  ،Bacillus cereusبينما أظهرت نتائج أمثلة إنتاج أنزمي
الـبروتياز بأن أعلى إنتاج لألنزمي بتلقيح وسط اإلنتاج بـ %3
من اللقاحة البكتيرية ،بعد  48ساعة من التحضني ،بدرجة
حموضة بدائية  ،pH 10عند درجة احلرارة  45˚Cوذلك
عند استخدام الغاالكتوز كمصدر وحيد للكربون وخالصة
اخلميرة كمصدر آزوتي (الشكل .)43

الهدف:
دراسة الفعالية التضادية لعزالت بكتيرية محلية قادرة على
إنتاج أنزمي الكيتيناز ضد بعض الفطريات املمرضة للنباتات،
ما يتيح استخدامه يف املكافحة البيولوجية مستقب ً
ال.
النتائج :أظهرت العزالت البكتيرية املعزولة من التربة
(عزلة واحدة من الـ  Bacillusوعزلتني من الـ  )Serratiaضد
فطرين مسببني لألمراض النباتية Pyrenophora graminea
و Cochilobolus sativusتأثيراً مثبطاً يتناسب مع زيادة تركيز
العزلة البكتيرية أو تركيز األنزمي ،حيث أدى أنزمي الكيتيناز
الناجت عن هذه البكتيريا إلى تثبيط كل من النمو الفطري
وإنتاش األبواغ أيضاً .كما أظهرت النتائج التجريبية يف
كل من الغرفة الزجاجية واحلقل التأثير املبيد للفطريات،
وكشفت عن إمكانية استخدام هذه العزالت كعوامل حتكم
حيوي ضد هذه األنواع الفطرية (الشكل .)42

الشكل  .43إنتاج أنزمي الـبروتياز من الساللة البكتيرية  ،G2حيث
يوضح املنحني دراسة الفعالية األنزميية ألنزمي الـبروتياز باستخدام
مصادر آزوتية مختلفة وذلك بتلقيح وسط اإلنتاج باحلجم األمثل
من اللقاحة البكتيرية ( ،)%3مبدة احلضن املثلى  48ساعة ،بدرجة
احلموضة البدائية املثلى  ،pH 10عند درجة احلرارة املثلى 45˚C
وذلك عند استخدام الغاالكتوز كمصدر وحيد للكربون.

 تأثير بعض الزيوت العطرية على العنقوديات الذهبية،
يف الزجاج.
الهدف:

B

A

الشكل  .42نسبة اإلصابة مبرض تخطط أوراق الشعير وتطورها على
النبات :A .نباتات ناجتة عن معاملة البذار املعاملة بالساللة
( :B ،)H2نباتات املعاملة بالفطر فقط (شاهد).

Bacillus
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دراسة تأثير بعض الزيوت العطرية املستخلصة يف
مخابرنا ضد بعض عزالت من العنقوديات الذهبية املعندة
على الصادات احليوية ،يف الزجاج.
النتائج:
بعد التأكد من العزالت أنها مكورات عنقودية ذهبية

قسم البيولوجيا اجلزيئية

أن أفضل الصادات
بواسطة الـ ( PCRالشكل  )44تبني َّ
املؤثرة عليها هي :اإلمييبينيم،األموكسيسلني ،الريفامبيسني،
النيومايسني والفانكومايسني ،وباستخدام أسلوب التركيز
املثبط األدنى للبكتيريا هي :الفانكومايسني ،اإلمييبينيم،
الريفامبيسني ،األموكسيسلني والنيومايسني .كانت جميع
الزيوت العطرية قادرة على تثبيط  %50فقط من البكتيريا
يف كل عزلة من العزالت .بينما أبدت املستخلصات اإليثانولية
وامليثانولية لقشر الرمان والقرفة القدرة على تثبيط %50
من البكتيريا.

الشكل  .45طيف  XRDلبودرة السليكا املستخلصة من بذور الزيتون:
( )iقبل و ( )iiبعد تلبيديها ،و ( )iiiطيف طور الكريستوباليت املرجعي
[ .]PDF 00-077-1317ت ُظهر الوجلية يف الشكل ( 2)iصورة TEM
للسليكا املستخلصة.

الشكل  .44رحالن شدف الدنا ضمن هالمة اآلغاروز ،حيث:
العصابتان  1و ُ 2م َح ِّد َدتان للجنس (املورثة 16SDNA؛  )bp479والنوع
(املورثة nuc؛  )bp270بالنسبة لعزلة مكورات عنقودية ذهبية عيارية
(شاهد إيجابي) ،العصابتان  3و ُ 4م َح ِّد َدتان للجنس والنوع بالنسبة
لعزلة من دراستنا (مشفى املجتهد) ،العصبة  5محددة للجنس فقط
لعزلة من دراستنا (مشفى األسد اجلامعي) العمودان  6و  7الشاهد
السلبي للجنس والنوع.

 استخالص السليكا من البذور النباتية الستعمالها يف
حتضير السليكون املسامي
الهدف:
استخالص السليكا من البذور النباتية بالطرائق
الكيميائية والكيميائية احلرارية ثم إرجاعها إلى السليكون
للحصول على بودرة نانوية من السليكون املسامي.
النتائج:

الهدف:
حتضير جسيمات الـ  Ag NPsباستعمال الطرائق
الكيميائية واحليوية وتوصيفها ،ومن ثم دراسة حتويلها إلى
أنظمة فعالة عند التماس مع امليكروبات الهدف وحتديد
اآلليات املمكنة التي يُ ْعتَ َق ُد أنها تشارك يف تفاعل الفضة
املضادة للميكروبات.
النتائج:
()Ag NPs
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ُحضرت جسيمات الفضة النانوية
حيوياً؛ ومت توصيفها بتحليل الطيف ( UV-Visالشكل
 )46وباستخدام املجهر اإللكتروني املاسح حيث لُوحظ
تشكل بنى نانوية بشكل إبر شجرية تعود إلى Ag
NPs؛ ثم مت حتديد الفعالية املضادة جلسيمات الفضة
النانوية ضد بكتيريا الليستيريا املستوحدة والساملونيال
التيفية عن طريق املقايسة امل ُ َع َّدلة لالنتشار يف اآلغار
حيث تراوحت أقطار هالة التثبيط من  17-15ملم.
وعند إضافة تركيز  30مكغ/مل من جسيمات الفضة
النانوية؛ لم يُالحظ أي منو للميكروبات بعد  18ساعة
من االستنبات.

2020-2019

استخلصت بودرة السليكا النانوية من بذور الزيتون
ووصفت
والتمر واملشمش باستعمال طريقة النض القلوي،
ّ
باستعمال تقنيات مطيافية  ،FTIRومجهر  ،SEMومطيافية
 ،EDSومجهر  ،TEMو  .XRDأظهرت النتائج أن السليكا
املستخلصة تتمتع ببنية ال بلورية ( )amorphousمكونة من
حبيبات متكتلة بأبعاد تتوزع بني ( nm 68 – 15الشكل .)45
وحتولت السليكا املستخلصة إلى طور الكريستوباليت
البلوري بتلبيدها عند الدرجة .C° 900

 النشاط ُ
املتمل املضاد للميكروبات ُ
جلسيمات الفضة
النانوية والتأثير السام على بعض اخلطوط اخللوية
الثدوية

هيئة الطاقة الذر ّية
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الشكل  .46طيف  UV-Visجلسيمات  Ag NPsاملستخلصة

 التحديد اجلزيئي والتحليل التطوري النوعي للبروسيال
الهدف :دراسة ومتييز حتت األنواع اخلاصة بجنس
البروسيال  Brucellaاملمرضة الوبائية بهدف حماية طعامنا
وصحتنا منها باستخدام التقنيات احلديثة والتحليل الوراثي
التط ّوري اجلزيئي.
النتائجُ :جمعت  94عينة حليب بقري خام من مدينة
دمشق وريفها؛ حيث اُستنبتت على الوسط االنتقائي
وحضنت أطباق البتري بالدرجة  37مئوية ملدة
للبروسيال؛ ُ
 72-48ساعة؛ وأظهرت نتائج الزرع أن  5عزالت كانت
إيجابية وبعد تنميطها باستخدام االختبارات احليوية
الكيميائية أمكن مبدئياً حتديد هوية العزالت على أنها
بكتيريا البروسيال الضأنية.
 تقييم الفعالية املضادة للبكتيريا والفطريات
للمستخلصات والزيوت العطرية لزعتر الدق واملردكوش
السوري والزعتر السوري على بعض البكتيريا
والفطريات املمرضة :دراسة مقارنة
الهدف :القيام بعملية اختبار حساسية بعض األنواع
البكتيرية والفطرية ملستخلصات كحولية والزيت العطري
ألوراق نبات زعتر الدق واملردكوش السوري والزعتر
السوري املزروع للمساعدة يف جهودنا الرامية الجتثاث هذه
امليكروبات.
النتائج :مت استحصال الزيت العطري واملستخلصات
العضوية (الكحول واألسيتون وإيتر البترول والكلوروفورم)
ألوراق الزعتر السوري ،وأوراق املردكوش السوري وأوراق
زعتر الدق .مت فصل املركب الفعال الثيمول والكشف عنه
باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة HPTLC
(الشكل  .)47اختلفت كمية الزيت العطري املستخلصة
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الشكل  .47مخطط فراغي يبني فصل مركبات الزيت العطري
واخلالصة الكحولية ألوراق نبات الزعتر السوري وعينة النموذج
العيارية بواسطة تقنية الـ TLCHP

 انتشار بكتيريا التهابات اجلهاز التنفسي العلوي،
والتوصيف اجلزيئي ،واملقاومة للصادات احليوية
الهدف :عزل وتنميط بعض البكتيريا املنتشرة يف القسم
العلوي للجهاز التنفسي بغية دراسة مقاومتها للصادات
احليوية ودراسة التآزر الدوائي للقضاء على البكتيريا املُعندة
منها؛ لتقييم تأثير بعض العالجات التقليدية والبديلة.
النتائجُ :جمعت  107عينة من بعض مشايف دمشق
(املواساة ،التوليد ،األسد اجلامعي ،األطفال ،املجتهد) ،من
مصادر مختلفة (خراجات جلدية ،مفرزات قصبية ،بول،
مسحات بلعوم ،دم) من أجل التحري عن وجود البكتيريا
املمرضة .زُرعت العينات بداي ًة على املاء الببتوني ملدة 3
ساعات بالدرجة 37°م؛ ثم اُستنبتت على وسط استنبات الـ
وحضنت
 LB Brothألجل تكاثر البكتيريا (إن وجدت بالعينة) ُ
بالدرجة °37م ملدة  18ساعة .وبعد ذلك متت زراعة مسحة
من السائل البكتيري على وسط منمي عام أو على أوساط
وحضنت  18ساعة بالدرجة °37م.
انتقائيةُ ،
 إنتاج وتوصيف لألضداد وحيدة النسيلة ضد أنزمي
بلمرة الدنا وتنقيته بتقانة الكروماتوغرافيا املناعية
ذات األلفة باستخدام األضداد وحيدة النسيلة املنقاة
الهدف:
إنتاج أنزمي بلمرة الدنا  Taq polymeraseمحلياً ذي كفاءة
ونقاوة عالية بتقانة Immunoaffinity chromatography
وباستخدام األضداد وحيدة النسيلة (Monoclonal
.)antibodies

قسم البيولوجيا اجلزيئية

النتائج:
Mabs

ضد

مت إنتاج وتوصيف األضداد وحيدة النسيلة
أنزمي بلمرة الدنا عن طريق متنيع فئران الـ BALB/c
باملستخلص األنزميي من ساللة البكتيريا  E. coli Bl21حيث
بينت النتائج بأن الـ  Mabsقد تعرفت على معينة مستضدية
وحيدة ذات وزن جزيئي =  ،kDa 94ومن ثم أجريت بنجاح
تنقية لألنزمي بتقانة Immunoaffinity chromatography
وباستخدام الـ  ،Mabsوبينت اختبارات الـ  PCRأن لألنزمي
املنقى فعالية وكفاءة عاليتني وحددت الفعالية لألنزمي بـ 1
وحدة أنزميية  0.05/ميكرولتر من األنزمي النقي.
 التوصيف اجلزيئي والوظيفي ألنزمي األوكسيدوريدوكتاز
DsbA

الهدف:
دراسة الوظيفة املفترضة ألنزمي الـ  DsbAلدى
البروسيال وتوصيف فعاليته وبالتالي تأكيد وتوثيق دوره
كأنزمي أوكسيدوريدوكتاز ،ومن ثم دراسة العالقة البنيوية –
الوظيفية لهذا األنزمي.
النتائج:
مت التعبير البروتيني ملورثة الـ  dsbAاملرمزة ألنزمي
األوكسيدوريدوكتاز عند البروسيال الضأنية Brucella
 melitensisضمن بكتيريا الـ ) E. coli BL21(DE3احملتوية
على البالسميد  ،pET/15b-dsbAومن ثم تبني ظهور بروتني
الـ  DsbAبوزن جزيئي  kDa 28تقريباً على هالمة الـ%12
ِص البروتني املؤشب الـ DsbA
استُخْ ل َ
 ،SDS-PAGEومن ثم ْ
ومتت تنقيته بواسطة الكروماتوغرافيا ذي األلفة للهستيدين،
وكما مت حتليل كل من التسلسل النكليوتيدي وتسلسل
األحماض األمينية ألنزمي الـ  ،DsbAباإلضافة إلى دراسة
البنية الثالثية لهذا األنزمي (الشكل .)48

الكشف عن العقديات الرئوية يف بعض العينات السريرية
الهدف:
عزل وتنميط بعض عزالت من العقديات الرئوية بغية
إغناء البنك البكتيري وتقييم تأثير بعض العالجات التقليدية
والبديلة على هذا النوع من البكتيريا يف الزجاج.
النتائج:
كانت أكثر الصادات فاعلية على  25عزلة من العقديات
الرئوية باستخدام أسلوب التركيز املثبط األدنى لـ  %90من
البكتيريا هي :السيفيكسيم ،السيفبودوكسيم ،السيفروكسيم،
الفانكومايسني،
األوفلوكساسني،
السيفترياكسون،
الليفوفلوكساسني ،الريفامبيسني والسبارفلوكساسني؛
وعلى  15عزلة من العقديات الطافرة :الفانكومايسني
والسبارفلوكساسني ،بينما أبدت أغلبية الصادات فاعلية
جيدة ضد  10عزالت من العقديات القيحية.
 الفعل التآزري للسيبروفلوكساسني وبعض الصادات
األخرى ضد عزالت معندة من الكليبسيال (الرئوية
واألوكسوتوكا) يف الزجاج
الهدف:
إغناء البنك البكتيري بعزالت من الكليبسيال الرئوية
واألوكسوتوكا وتقييم التأثير التآزري للسيبروفلوكساسني
وبعض املضادات البكتيرية األخرى عليها باستخدام عدة
تقنيات مختلفة ،يف الزجاج.
النتائج:
محافظتي دمشق وريفها (ضاحية
مت جمع العينات من
ْ
قدسيا ،قدسيا ،الهامة ،الزاهرة ،باب اجلابية ،مهاجرين،
ركن الدين ،مشفى دمشق ،مشفى األسد اجلامعي) ،وبلغ
عدد العينات املدروسة  85عينة (حليب ،حلوم ،سريرية)
وسيُتابع العمل عليها بالعزل على أوساط انتقائية ومن ثم
تنميطها باستخدام تقانة الـ .PCR

الشكل  .48البنية الثالثية ألنزمي الـ  DsbAلدى البروسيال ،حيث
تظهر كل من ثمالتي السيستني باللون األحمر يف املوقع الفعال.

قياس أثر درجة حرارة القلي يف التوتر السطحي لبعض
زيوت الطعام النباتية احمللية ،وعالقة ذلك بكمية الزيت
املمتصة من قبل بعض اخلضار املقلية مثل شرائح البطاطا.
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الهدف:

التقرير السنوي

 دراسة أثر درجة حرارة القلي وشروط التخزين والتسخني
باألمواج املكروية يف التوتر السطحي البيني لبعض
الزيوت النباتية املتوفرة يف السوق احمللية

هيئة الطاقة الذر ّية

النتائج :دراسة أثر عملية قلي شرائح من البطاطا املجففة
باستعمال بعض الزيوت احمللية يف التوتر السطحي للزيت
املستعمل ويف كمية الزيت املمتص يف الشريحة املقلية .قيس
وتبي
التوتر السطحي بطريقة القطرة املتدلية (ّ .)pendant drop
من النتائج وجود عالقة شبه طردية بني التوتر السطحي ()γ
للزيت وكمية الزيت املمتصة ( )Δmبعد عملية القلي (الشكل .)49

35

بكتيرية محلية معزولة من حمأة البترول ،وقادرة على هضم
البترول ،بغية االستفادة منها مستقب ً
ال يف التخلص من التلوث
الناجم عن مخلفات البترول.
النتائج:
متت زراعة العزالت البكتيرية املعزولة محلياً من حمأة
النفط وذلك بغية إكثارها واستخدامها يف كل من حتديد
التعداد البكتيري لكل عزلة والغربلة األولية بغية التحري
عن مقدرة هذه العزالت البكتيرية على هضم النفط اخلام
وحتديد النسبة املئوية للهضم احليوي لها (الشكل .)50
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الشكل  .49العالقة بني التوتر السطحي ( )γلقطرة الزيت ،واالزدياد
احلاصل يف وزن رقاقة البطاطا (.)Dm

 اختبار حتليل  Hot-start PCRباستخدام األضداد وحيدة
النسيلة املنتجة محلي ًا وأنزمي بلمرة الدنا املنقى بتقانة
الكروماتوغرافيا املناعية ذات األلفة
الهدف :توظيف وأمثلة شروط كل من أنزمي بلمرة الدنا
 Taq polymeraseواألضداد وحيدة النسيلة (Monoclonal
 )antibodyاملنتجني محلياً يف تطوير تقانة .Hot-start PCR
Mabs

النتائج :إنتاج وتوصيف لألضداد وحيدة النسيلة
ضد أنزمي بلمرة الدنا عن طريق متنيع فئران الـ BALB/c
باملستخلص األنزميي من ساللة البكتيريا .E. coli Bl21
 تقدير التحلل احليوي للنفط اخلام باستخدام سالالت
بكتيرية معزولة محلي ًا من حمأة النفط
الهدف:
تقدير التحلل احليوي للنفط اخلام باستخدام سالالت
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الشكل  .50النسبة املئوية للتحلل احليوي للنفط اخلام باستخدام
العزالت البكتيرية ،حيث يُظهر أن العزلة  C1ذات القدرة األكبر على
الهضم.

 التحلل احليوي للبالستيك باستخدام سالالت بكتيرية
معزولة محلي ًا من حمأة النفط
الهدف:
دراسة التحلل احليوي للبالستيك باستخدام سالالت
بكتيرية محلية معزولة من حمأة النفط ،وبالتالي حتديد
قدرة العزالت األكثر فعالية ،بغية االستفادة منها مستقب ً
ال
يف التخلص من التلوث الناجم عن النفايات البالستيكية.
النتائج:
متت زراعة العزالت البكتيرية املعزولة محلياً من حمأة
النفط وحتديد التعداد البكتيري لكل عزلة ،كما مت التحري
عن مقدرة هذه العزالت البكتيرية على هضم البالستيك
على الوسط الصلب.
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وصف التقنية

عدد العينات

اسم التقنية
تقييم األذى الوراثي الناجت عن التعرض املهني
الكيميائي والفيزيائي

دراسة عدد كايف من االنقسامات اخللوية اعتباراً من الدم احمليطي للعاملني
وتسجيل الكسور الصبغية احملرضة لتقييم األثر الوراثي للتعرض املهني
الكيميائي والفيزيائي

115

تصنيع بادئات لألعمال البحثية واخلدمية

يحتاج الباحثون يف مجال دراسة التبدالت الوراثية لبادئات نوعية حتتوي
تسلسل خاص من األسس ملضاعفة نسخ الدنا لدراستها يتم تركيبها بحسب
تسلسالت تقدم إلينا

5371

تشخيص األمراض الوراثية املترافقة مع تبدالت
صبغية كالعقم واالسقاطات املتكررة والتشوهات
اخللقية

هناك العديد من األمراض الوراثية تترافق مع تبدالت بنيوية يف الصبغيات
البشرية ،يتم دراسة عدد كايف من االنقسامات لتجديد التبدالت املسؤولة عن
احلالة املرضية

199

سلسلة الـ  DNAلألعمال البحثية الزراعية
والطبية

يحتاج الباحثون يف مجال دراسة التبدالت املورثية ملعرفة التبدالت الطارئة
على تسلسالت مورثية معنية يجري دراستها بتمريرها على أنظمة الكترونية
تسمح مبعرفة التسلسالت املدروسة

2348

تشخيص األمراض السرطانية املترافقة مع تبدالت تترافق بعض األمراض السرطانية و ابيضاضات الدم بتبدالت يف الصيغة
الصبغية يجري العمل على حتديدها مما يسمح بإختيار املعاجلة األنسب
صبغية عددية وبنيوية وابيضاضات الدم

التشخيصات الوراثية اخللوية واجلزيئية ماقبل
الوالدة

حتتاج بعض احلمول اخلطرة لتشخيص حالة اجلنني داخل رحم األم وخلوه
من األمراض الوراثية املترافقة بتبدالت صبغية عددية أو بنيوية .يجري العمل
لدراسة صيغتها الصبغية وتستعمل تقنية التهجني املتألق يف املوضع FISH
باستعمال مسابر نوعية للصبغيات  13, 18, 21, X, Yاملدروسة عاملياً يف
حاالت ماقبل الوالدة.

274

43

الكشف عن طفرات داء ويلسون

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة (-RFLPسلسلة شدف الـ  )DNAلكشف الطفرات املورثية
املسببة للمرض.

 2حالة

التنميط املناعي للداء الزالقي

يترافق هذا املرض مع وجود منط مناعي مميز يتم استعمال تقنيات جزيئية
مناسبة لكشف الطفرات املورثية املسببة للمرض.

 8حاالت

حتديد طفرة  JAK2بالطرائق اجلزيئية

تترافق هذه الطفرة مع وجود حالة ورمية يتم الكشف عنها تقنيات جزيئية
مناسبة ((RFLP

138

تشخيص الداء الكيسي الليفي بالطرائق اجلزيئية

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة (-RFLPسلسلة شدف الـ  )DNAلكشف الطفرات املورثية
املسببة للمرض باستعمال اطقم خاصة.

19

تشخيص التالسيميا بيتا بالطرائق اجلزيئية

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة (-RFLPسلسلة شدف الـ  )DNAلكشف الطفرات املورثية
املسببة للمرض باستعمال اطقم خاصة.

34

تشخيص ملرض احلثل العضلي الشوكي (ووردن
هوفمان) بالطرائق اجلزيئية

يترافق هذا الداء مع طفرات يطبق على عينة دم املريض تقنيات جزيئية
مناسبة (-RFLPسلسلة شدف الـ  )DNAلكشف الطفرات املورثية املسببة
للمرض.

39

تشخيص مرض حمى البحر املتوسط بالطرائق
اجلزيئية

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة لكشف الطفرات املورثية املسببة للمرض باستعمال أطقم
خاصة.

205

التقرير السنوي

الكشف عن طفرات داء الفينيل أالنني

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة (-RFLPسلسلة شدف الـ  )DNAلكشف الطفرات املورثية
املسببة للمرض.

 8حاالت

حتليل الكشف عن الثالسيميا بيتا يف األسبوع
من احلمل (سائل أمينوسي)

13

2020-2019

حتتاج بعض احلمول اخلطرة لتشخيص حالة اجلنني داخل رحم األم وخلوه
من مرض التالسيميا ،يتم سلسلة شدف الـ  DNAلكشف طفرات البيتا-
تالسيميا

 46حالة

137

هيئة الطاقة الذر ّية

تشخيص داء كرون  Crohn’s Syndromeبالطرائق
اجلزيئية

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة (-RFLPسلسلة شدف الـ  )DNAلكشف الطفرات املورثية
املسببة للمرض

5

تشخيص فقر الدم املنجلي بالطرائق اجلزيئية

يترافق هذا الداء مع طفرات نقطية يطبق على عينة دم املريض تقنيات
جزيئية مناسبة (لكشف الطفرات املورثية املسببة للمرض باستعمال اطقم
خاصة.

4

التشخيص ما قبل الوالدة للداء الكيسي الليفي
بالطرائق اجلزيئية

حتتاج بعض احلمول اخلطرة لتشخيص حالة اجلنني داخل رحم األم وخلوه
من مرض الداء الكيسي الليفي ،يتم سلسلة شدف الـ  DNAلكشف طفرات
باستعمال اطقم خاصة.

1

التشخيص ما قبل الوالدة ملرض احلثل العضلي
الشوكي (ووردن هوفمان) بالطرائق اجلزيئية.

حتتاج بعض احلمول اخلطرة لتشخيص حالة اجلنني داخل رحم األم وخلوه
من مرض احلثل العضلي الشوكي ،يتم سلسلة شدف الـ  DNAلكشف طفرات
(-RFLPسلسلة شدف الـ .)DNA

2

إنتاج مركبات ذا طبيعة بحثية غالية الثمن.

تأمني اخلليط الكامل الذي يقوم بتضخيم الدنا وإكثاره بواسطة جهاز
الـ  PCRدون احلاجة ملواد إضافية سوى عينة الدنا اخلاصة باملستخدم
واملرئسات املتخصصة.

 8.5مل

إنتاج مركبات ذات طبيعة بحثية غالية الثمن.

تأمني األنزمي اخلاص الذي يقوم بتضخيم الدنا وإكثاره بواسطة جهاز الـ
. PCR

 479000وحدة أنزميية

إنتاج األنكسني البشري املؤشب املوسوم
الستخدامه مخبريا يف معايرة التموت اخللوي
املبرمج املرافق ملعاجلة أمراض السرطان

يجري إنتاج األنكسني  Vاملؤشب النقي ضمن البكتيريا  E. coliمندمجاً مع
بروتني متفلور عالي الطي  sfGFPبحيث يستخدم يف الكشف عن اخلاليا
الداخلة باملوت اخللوي ،وذلك عبر استخدام تقانة التدفق اخللوي.

 12ملغ (سنتني)
 100اختبار شهرياً

تهدف اخلدمة إلى إنتاج األضداد النانوية جتاه مستضدات محددة بحسب
إنتاج أضداد اجلمل النانوية وتوصيفها
الطلب .حيث تنتج أضداد اجلمل النانوية بطرائق البيولوجيا اجلزيئية
الستخدامها مخبريا يف تطوير أطقم تشخيص
املستضدات املرضية املختلفة (كالبروسيال املسببة والهندسة الوراثية ،وهي أدوات كشفية واعدة يف العديد من التطبيقات
للحمى املالطية والليشمانيا املسببة حلبة السنة) .الطبية واحليوية.

 8ملغ (بسنتني)
 500اختبار شهرياً

إنتاج هرمون النمو البشري املؤشب وأضداده
النوعية الستخدامها كأدوات جزيئية يف أبحاث
دراسة القزامة لدى األطفال وكذلك كمواد عيارية
أساسية يف كيتات معايرة هذا الهرمون يف الدم.

تهدف هذه اخلدمة إلى توفير طريقة مقايسة مناعية شطائرية تعتمد بالكامل
على األضداد النانوية من أجل املعايرة املباشرة لهرمون النمو البشري يف
العينات البيولوجية.

 1200مايكرو غرام
 100اختبار شهرياً

إنتاج أضداد متعددة النسيلة للبروتينات املؤشبة
املستعملة يف الدائرة

التعبير عن عدد من البروتينات املؤشبة ذات األهمية البحثية ومعايرتها من
خالل تقانات املقايسة املناعية أو التبصيم املناعي .وذلك باستخدام األضداد
النوعية احملضرة واملنقاة محلياً.

 500اختبار (شهرياً)

تنميط مستضدات اخلاليا اللمفاوية البيضاء

تنميط مستضدات التوافق النسيجي  HLAالصفني األول والثاني.

تنميط مناعي ألورام اخلاليا الدموية

كشف وتصنيف أورام اخلاليا الدموية (اللوكيميا ،اللمفوما) من خالل حتديد
النمط املناعي للخاليا السرطانية امللونة بأضداد وحيدة النسيلة مقرونة مع
أصبغة متفلورة باستخدام تقانة القياس اخللوي بالتدفق.

2

كشف الغش يف املواد الغذائية كاللحوم الطازجة
أو املصنعة والبهارات.

كشف غش اللحم بنوع آخر من اللحوم ،وغش املواد الغذائية والبهارات مبواد
أخرى ذات منشأ نباتي عن طريق استخدام تقنيات تعتمد على حتليل الدنا.

10

كشف الكائنات املعدلة وراثياً يف األغذية سواء
كانت مصنعة جزئياً أو كلياً

الكشف عن محتوى املواد الغذائية لكائنات معدلة وراثياً .سواء ملعرفة املواد
الغذائية املستوردة ،أو عند طلب ذلك بحاالت تصدير املواد الغذائية.

6

حتاليل جزيئية للعينات النباتية وتدريب طالب
دراسات عليا

إجراء بعض التحاليل اجلزيئية والتي تساعد طالب الدراسات العليا بإجناز
أعمالهم العلمية ،وذلك لتوفر املواد والتجهيزات واخلبرات يف مخابر الهيئة.

3

HLA

إجراء حتليل ميكروبيولوجي
) testيف الغذاء
حتاليل مياه

138

(Microbiological

300

الكشف عن تلوث الغذاء وحتديد مدى سالمة املنتج الغذائي وصالحيته
لالستهالك حسب املواصفة السورية.
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حتديد نقاوة املياه وخلوها من األحياء الدقيقة ،ومقارنة النتائج مع املواصفة
السورية القياسية ملياه الشرب.
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إن استعمال التكنولوجيا النووية يف املجال الطبي من أهم املجاالت وأوفرها الذي
أثبتت فيه التقانة النووية واإلشعاعية جدارة ملحوظة .يهدف قسم الطب اإلشعاعي
عموم ًا إلى حتسني الصحة العامة باستعمال التقنيات النووية والتقانات الرديفة
األخرى .ويقوم القسم بدوائره العلمية األربع (دائرة الطب النووي ،دائرة الدراسات
الدوائية ،دائرة البيولوجيا الطبية ،ودائرة اخلدمات الطبية :دائرة خدمية تقدم
اخلدمات الطبية للعاملني يف الهيئة وهي جزء من قسم الطب اإلشعاعي) مبتابعة
سبل توطيد استعماالت التقانات النووية واإلشعاعية والتقانات الرديفة األخرى يف
املجال الطبي.
A E C S

هيئة الطاقة الذر ّية

ً
أوال :الطب النووي
 دراسة انتشار متالزمة التناذر االستقالبي لدى مرضى
السكري من النمط الثاني يف املجتمع السوري
تشكل مجموعة من املكونات لدى معظم املرضى املصابني
بالداء السكري ما يسمى املتالزمة االستقالبية ()MetS؛
وهي مجموعة من عوامل اخلطر وتتضمن :ارتفاع سكر
الدم الصيامي ،والبدانة اجلذعية ،وانخفاض الكولسترول
الشحمي عالي الكثافة  ،HDLوارتفاع الشحوم الثالثية
( ،)TGوارتفاع ضغط الدم ( .)BPأظهرت البيانات املنشورة
أن املرضى املصابني باملتالزمة االستقالبية لديهم خطر
أكبر خمس مرات لتطوير الداء السكري باملقارنة مع عموم
الناس .لذلك فإن حتديد املتالزمة االستقالبية عند مرضى
السكري مفيد للغاية من أجل الوقاية من األمراض القلبية
الوعائية.

الشكل  .1نسبة انتشار املتالزمة االستقالبية (ذكور ،إناث) حسب
املجموعة العمرية وفقاً لـتصنيف .NCEP/ATP III

إن دراسات انتشار املتالزمة االستقالبية ومكوناتها بني
مرضى السكري يف البلدان النامية محدودة ولم يتم إجراء
مثل هذه الدراسات يف سورية سابقاً .هدف هذا البحث إلى:
-1

دراسة انتشار التناذر االستقالبي لدى مرضى الداء
السكري من النمط الثاني يف املجتمع السوري.

الشكل  .2نسبة انتشار املتالزمة االستقالبية (ذكور ،إناث) حسب
املجموعة العمرية وفقاً لـتصنيف .IDF

-2

حتديد الشذوذات االستقالبية األكثر شيوعاً لدى
مرضى السكري من النمط الثاني ضمن املجتمع
السوري.

-3

دراسة عوامل اخلطورة التنبؤية (اإلنذارية) األكثر
حرجاً لدى مرضى السكري من النمط الثاني.

 الدور التشخيصي واإلنذاري للحويصالت املكروية
اجلوالة لدى مرضى سرطان الرئة غير صغير اخلاليا
توجد ضرورة ملحة الستراتيجيات تشخيصية ملسح
األشخاص الذين لديهم خطورة عالية من أجل تقليل نسبة
الوفيات يف سرطان الرئة غير صغير اخلاليا ).)NSCLC
ولذلك كان من الضروري تطوير واسمات حيوية جديدة
ميكن تطبيقها بسهولة يف السريريات بهدف حتسني
املردود العالجي للـ  .NSCLCميكن للحويصالت املكروية
( )MPsاجلوالة ،وهي عبارة عن حويصالت صغيرة قطرها
( ،)µm 0.1-1أن تتحرر يف الدم احمليطي بوساطة اخلاليا
املفعلة أو االستمواتية ،فهي تنتج عن حتوصل غشاء بالزما
الصفيحات الدموية وبقية خاليا الدم ،وميكن كشفها يف
البالزما املجمدة الطازجة كحويصالت مكروية جوالة .جرى
تسجيل زيادة يف قيم الـ  MPsيف الكثير من األمناط الورمية
مبا فيها اخلباثات الدموية وسرطان الثدي .وعلى كل حال،
فإن الفائدة السريرية للـ  MPsيف الـ  NSCLCال تزال غير
محددة .ولذلك قمنا باستقصاء الدور السريري احملتمل للـ
 MPsاجلوالة كأداة تشخيصية وإنذارية يف الـ .NSCLC

أجريت دراسة مقطعية بني عامي  2017-2016يف إحدى
عيادات السكري التابعة لوزارة الصحة يف دمشق ،سورية.
جرى تطويع املشاركني بالدراسة من اإلعالن احمللي وتألفت
العينة من  424شخصاً ( 209ذكور 215 ،إناثاً) من مرضى
الداء السكري من النمط الثاني يعيشون يف مدينة دمشق
واملناطق املجاورة ،تراوحت أعمارهم بني  79-40عاماً .جرى
االنتقاء بحسب التوفر ورغبة املشاركني .واعتمدت معايير
اإلدخال بالدراسة على وجود إصابة بالداء السكري معروفة
أو مشخصة منذ عام .وجرى استبعاد حاالت الداء السكري
من النمط األول ،والنساء احلوامل واملرضى املصابني
بأمراض استقالبية خطيرة ،واإلصابة بأمراض فيروسية أو
جرثومية مزمنة.
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جمعت عينات الدم من املرضى واألشخاص األصحاء،
حيث جرى تقييم املرضى لكل حاالت الـ  NSCLCمرضى
املراحل السريرية املبكرة [(املرحلة  )IIIA-Iوأولئك من
املراحل املتقدمة موضعياً واالنتقالية (املرحلة ،])IIIB-IV
والتظاهر السريري إما عند التشخيص األولي ( )IDأو عند
النكس ( .)Rكما جرى تقييم فعالية العالج وفقاً ملعايير
تقييم االستجابة لألورام الصلبة كما جرى حتديد حجم
الورم التقديري  ETVوفقاً ملوجودات الـ  CTبقياس القطر
األعظمي ( )aوالقطر األصغراي ( )bللورم البدئي باستعمال
املعادلة التالية:

جرى ربط قيم الـ  MPsقبل املعاجلة مع املميزات
السريرية ملرضى الـ  NSCLCمبا فيها اجلنس ،العمر ،قصة
التدخني ،مشعر كتلة اجلسم  ،BMIالتظاهر السريري (ID,
 ،)Rالنمط النسيجي ،ETV ،املرحلة السريرية واالستجابة
للمعاجلة وفقاً لقيمتها احلدية.

النتائج Results

شملت هذه الدراسة ما مجموعه  134مريضاً مصاباً بالـ
ال 21 ،امرأة) منهم  98عند الـ  13 ،IDمريضاً
 113( NSCLCرج ً
عند الـ ( Rالشكل  )3و 30من املتبرعني األصحاء ( 25رج ً
ال5 ،
نساء) .جرى ربط املميزات السريرية الرئيسية للمرضى مع قيم
الـ  MPsاألولية كما يظهر يف اجلدول (.)1

الشكل  .3مستويات الـ  MPsاألولية (حادثة/مكرولتر) لدى مرضى
الـ  NSCLCولدى األشخاص األصحاء .كانت قيم الـ  MPsاألساسية
أعلى وبشكل ذي مغزى إحصائي لدى املرضى عند التشخيص األولي
) (IDوعند النكس ) (Rعنه لدى األشخاص األصحاء & p<0.0001
) ،p=0.007على الترتيب) .لم يكن هناك اختالف معنوي يف أعداد الـ
 MPsاألساسية بني املرضى عند الـ  IDوأولئك عند الـ .(p=0.75) R

اجلدول  .1قيم الـ  MPsاألولية واملميزات السريرية ملرضى سرطان الرئة غير صغير اخلاليا.
املتغيرات

املميزات السريرية

)Nº (%

MPs value
Mean ± SEM

p- value

134
30

2862±372
780±106

*p< 0.0001

2863±220
2835±616

0.96
0.53

العمر

≤  60سنة
>  60سنة

)92 (68.7
)42 (31.3

2835±616
3074±480

التظاهر السريري

 IDالتشخيص األولي
 Rالنكس

)98 (73.1
)36 (26.9

2902±293
2689±464

0.75

النمط النسيجي

شائك اخلاليا
SCC
 Non-SCCغير شائك اخلاليا

)55 (46.2
)64 (53.8

2281±308
3355±419

*0.02

الدرجة التشريحية
املرضية

 Well/moderateجيد/متوسط التمايز
سيء التمايز
Poor

)52 (53.6
)45 (46.4

2515±349
2435±363

0.86

حجم الورم البدئي
)القطر األعظمي(

< 4 cm
≥ 4 cm

)50 (60.7
)33 (39.3

3611±509
1846±324

*0.0007

املرحلة املبكرة
Early
 Advancedاملرحلة املتقدمة

)36 (26.9
)98 (73.1

2704±450
1916±298

0.68

 PR/SDاالستجابة اجلزئية
/استقرار املرض
 PDتفاقم املرض

)77 (66.4
)39 (33.6

2886±328
2959±477

0.85

املرحلة السريرية TNM

االستجابة للمعاجلة

 MPsاحلويصالت املكروية  ،SCCكارسينوما شائكة اخلاليا  ،SEMاخلطأ املعياري للمتوسط  ،IDالتشخيص األولي  Rالنكس  P/Yباكيت/سنة
 TNMورم ،عقد ،انتقاالت  ،PRاستجابة جزئية ،SD ،استقرار حالة املرض  ،PDتفاقم املرض

التقرير السنوي

اجلنس

 Maleذكور
 Femaleإناث

)113 (84.3
)21 (15.7

2020-2019

املرضى
الشواهد األصحاء

العدد

*.p≤0.05

141

هيئة الطاقة الذر ّية

وعلى الرغم من أنه لم يالحظ هناك اختالف معنوي يف قيم
الـ  MPsاألساسية وفقاً للدرجة النسيجية ( ،)p=0.86فقد جرى
احلصول على أعداد للـ  MPsقبل املعاجلة أعلى لدى مرضى
األمناط النسيجية غير شائكة اخلاليا باملقارنة مع أعدادها يف
الكارسينوما شائكة اخلاليا ( ،)p=0.02كما يف الشكل .4

MPs

البدئي ( .)p=0.003وعلى كل حال ،فلم يرتبط تعبير الـ
بشكل معنوي مع بقية املعايير السريرية املرضية مبا فيها
اجلنس ،العمر ،نقص الوزن التقديري ،التظاهر السريري،
الدرجة النسيجية ،املرحلة السريرية واالستجابة للمعاجلة
(كل قيم .)p>0.05
املناقشة Discussion

الشكل  .4مستويات الـ  MPsقبل املعاجلة لدى مرضى الـ
وفقاً لألمناط النسيجية .كانت مستويات الـ  MPsاجلوالة أعلى
وبشكل معنوي لدى مرضى األمناط النسيجية غير شائكة اخلاليا عن
تلك لدى مرضى النمط شائك اخلاليا (.)p=0.02
NSCLC

ارتبطت قيم الـ  MPsقبل املعاجلة بشكل عكسي مع
أعداد الـ  ETVلدى  83مريضاً أمكن تقييمهم ( )p=0.002انظر
إلى الشكل  .5وأكثر من ذلك ،كانت قيم الـ  MPsاألولية أعلى
وبشكل معنوي لدى املرضى الذين كان لديهم حجم الورم
البدئي أقل من  4سم عنها لدى أولئك الذين كان لديهم حجم
الورم البدئي أكثر من  4سم (املتوسط  ±اخلطأ النموذجي
للمتوسط =  509±2611مقابل .(p=0.0007 ،234±1846

الشكل  .5حتليل مبعثر نقطي لربط أعداد الـ  MPsاألساسية مع قيم
حجم الورم التقديري  ETVلدى مرضى سرطان الرئة غير صغير
اخلاليا  .NSCLCارتبطت أعداد الـ  MPsبشكل عكسيمع قيم الـ
.)r2=0.07, p=200.0( ETV

ترافق التعبير املرتفع للـ  MPsاجلوالة وبشكل معنوي
مع درجة التدخني منخفضة املستوى ( )p=0.001واألمناط
النسيجية غير شائكة اخلاليا ( )p=0.017وتناقص حجم الورم
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اقترحت تراكيز الـ  MPsاملشتقة من الصفيحات
الدموية ،والتي متثل معظم الـ  ،MPsكمشعر لتفاقم الورم
يفسر ملاذا لوحظ وجود ازدياد يف
يف الـ  .NSCLCوهو ما ّ
قيم الـ  MPsاألولية لدى مرضى الـ  NSCLCسواء عند الـ
 IDأو الـ  Rيف دراستنا .لقد وجدنا بشكل ملفت لالنتباه
أن أعداد الـ  MPsاألولية قد ارتبطت بشكل عكسي مع
قيم الـ  .ETVكما ترافقت قيم الـ  MPsاألساسية مع
تناقص يف حجم الورم البدئي .وعلى كل حال ،فقد اقترح
أن املستويات املتزايدة من الـ  MPsاملشتقة من وحيدات
النوى ميكن أن تكون مشعراً للمضاعفات الوعائية لدى
مرضى الـ  .LCوجد أن حجم الورم وتشكل األوعية
اجلديد قد تناقص بعد حقن الـ  MPsيف الفأر املصاب
بكارسينوما رئوية ،وهو ما ميكن أن يفسر ملاذا ترافقت
قيم أعلى للـ  MPsاألولية مع تناقص الـ  ETVيف دراستنا.
كان لدى مرضى األمناط اخللوية غير الشائكة ودرجة
التدخني منخفض املستوى ارتفاع يف التعبير عن الـ MPs
يف دراستنا .حيث سجلت نسبة عالية يف إيجابية طفرة
الـ  EGFRلدى هؤالء املرضى .كما وجد حديثاً أن حجم
الورم االستقالبي قد أظهر اختالفاً معنوياً بني مرضى
النمط السلبي لطفرة الـ  EGFRوأولئك إيجابيي طفرة
الـ  EGFRخاصة عندما تدمج مع حالة التدخني .كما
وجدنا أن أعداد الـ  MPsالعالية قبل املعاجلة قد ترافقت
مع تناقص يف قيم الـ  .ETVوبشكل مشابه ،فقد أظهر
مرضى األمناط غير شائكة اخلاليا ومستويات التدخني
املنخفضة قيماً مرتفعة من الـ  MPsاألولية يف دراستنا.
ميكن أن تقترح هذه املوجودات أن قيم الـ  MPsاملرتفعة
عند التشخيص ميكن أن تكون مؤشراً إلنذار جيد يف الـ
.NSCLC
اخلالصة Summary

لم تقتصر نتائجنا على التوسع يف املوجودات املوجزة
يف التقارير السابقة ،ولكنها قدمت أيضاً معلومات مرتبطة
سريرياً تقترح الـ  MPsاألولية كواسم حيوي محتمل مفيد يف
التدبير السريري للـ  .NSCLCحيث وجدنا أن القيم املرتفعة
من الـ  MPsعند التشخيص قد ترافقت مع تثبيط منو الورم

قسم الطب اإلشعاعي
MPs

لدى مرضى الـ  .NSCLCكما لوحظ تعبير زائد للـ
اجلوالة لدى مرضى درجات التدخني املنخفضة واألمناط
غير شائكة اخلاليا ،مقترحة تعبيرالـ  MPsعند التشخيص
كأداة تنبؤية عن إنذار الـ .NSCLC

 استخدام األصبغة الطبيعية املستخلصة من النباتات
كمقاييس للجرع اإلشعاعية
حضرت العديد من احملاليل املائية لبعض النباتات
يف أوساط ذات درجات حموضة مختلفة ،لدراسة مدى
استجابتها للجرع اإلشعاعية ومعدالتها يف مستخلصات
احملاليل املائية من النباتات املختلفة املزروعة يف سورية
كامللفوف األحمر والشوندر األحمر وغيرها .أظهر كل من
مستخلص امللفوف األحمر ومستخلص الشوندر األحمر
سلوكية واضحة جتاه تغير اجلرع اإلشعاعية ومعدلها .حيث
أظهرت النتائج حمللول امللفوف املستخلص احلمضي ترابطاً
جيداً بني االمتصاصية واجلرعة املمتصة وكذلك معدل
اجلرعة أثناء عملية التشعيع بأشعة غاما كما هو موضح يف
اجلدول رقم .2

الشكل  .6تغيرات طيف االمتصاصية حمللول امللفوف األحمر يف
الوسط احلمضي  A2بتأثير تغير معدل اجلرعة اإلشعاعية عند
اجلرع  1و  5و  10كيلوغراي.

 تقييم احلالة التغذوية لدى األطفال يف سورية
أدى التغير السريع يف طبيعة الغذاء ومنط احلياة أو ما
يسمى التحول الغذائي إلى تصاعد عدد األفراد زائدي الوزن
والبدينني مع ازدياد خطر األمراض املزمنة املرتبطة بالتغذية
مثل ارتفاع التوتر الشرياني ،أمراض القلب الوعائية ،السكتة
الدماغية ،الداء السكري...إلخ .إن العاملني األساسيني
الذين أديا إلى هذا التزايد السريع للبدانة هما سيطرة منط
احلياة الغربية (الطعام العالي الدسم) ،وانخفاض مستوى
النشاط البدني (الرياضة) .إن املعلومات املتوافرة عن انتشار
البدانة وعوامل اخلطورة املرتبطة بها يف سورية محدودة
جداً ،ووجود مثل هذه املعلومات مهم جداً لعدة أسباب:

قمنا بتطوير منوذج رياضي خطي من النقاط التجريبية
لتقييم تأثير التشعيع على احمللول وهو النموذج املوضح
يف املعادلة ( Eq (1لوصف العالقة بني االمتصاص ومعدل
اجلرعة املمتصة عند جرعة محددة:
()1

Ao - Ad.r. = θ . Dr + ϑ

حيث :
Ao

( )1حتديد العبء املرتبط باحلاالت املرضية ذات العالقة
بالبدانة.

 :معدل امتصاص العينة غير املشععة.

 :Ad.r.امتصاص العينة املشععة عند جرعة محددة.
Dr

( )2التخطيط ملعاجلة البدانة على املستوى الوطني.

 :معدل جرعة أشعة غاما.

( )3وضع برامج خاصة للوقاية من البدانة.

 :θ, ϑثوابت.

توجد مشكلة سوء التغذية يف سورية ،بشقيها نقص
وزيادة الوزن ،وبدرجات متفاوتة تبعاً للمنطقة اجلغرافية.
وهي متثل حتدياً مهماً يؤثر على الصحة بشكل عام السيما
لدى األطفال اللذين يبدون زيادة مفرطة يف الوزن مما حتمله

لوحظ أن امتصاصية محلول امللفوف األحمر تسلك
سلوكاً خطياً بداللة معدل اجلرعة نتيجة التفكك الضوئي
حتت تأثير معدالت اجلرع املختلفة من أشعة غاما (والتي
ترواحت بني  0.43و  38.88كيلوغراي يف الساعة).
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اجلدول  .2تغيرات درجة احلموضة بداللة اجلرع اإلشعاعية ومعدالت اجلرع حمللول امللفوف األحمر املشعع.

هيئة الطاقة الذر ّية

من مخاطر مستقبلية والتي تظهر على شكل ارتفاع التوتر
الشرياني ،أمراض القلب الوعائية ،السكتة الدماغية ،الداء
السكري من النمط الثاني .من جهة أخرى تبدي بعض
املناطق يف القطر تظاهرات معاكسة تتجلى على شكل نقص
التغذية ،مما ينعكس صحياً على هؤالء األطفال مما يعيق
التطور والنمو الطبيعي لديهم .يساهم التعرف اجليد على
احلالة التغذوية خالل مرحلة الطفولة يف رسم وحتديد
االستراتيجيات من أجل تخفيف األعباء املستقبلية لسوء
التغذية يف هذه املجموعة العمرية.
دراسة مدى انتشار البدانة ونقص الوزن يف فئة عمرية
مهمة وهي الفئة مابني  18-12عاماً على غاية من األهمية .لم
يسبق أنه جرت دراسة مثل هذه الفئة املهمة يف السابق على
مستوى القطر .إن التعرف إلى واقع سوء التغذية يف هذه
الشريحة يساهم يف التوجه إلى وضع خطة تداخالت وقائية
مبكرة متنع حدوث أمراض خطيرة يف مرحلة الكهولة.
هدف هذا العمل إلى:
( )1تقييم القياسات اجلسمية وبنية اجلسم لدى طالب
املدارس يف سورية بعمر  18-12عاماً (بدانة ،زيادة
وزن ،وزن طبيعي ،نقص وزن.
( )2تقييم النشاط الفيزيائي للمجموعة املدروسة.
( )3تقييم الطاقة املصروفة.
( )4حتديد العالقة بني مؤشرات القياسات اجلسمية
وبنية اجلسم والنشاط الفيزيائي.
( )5حتديد مدى انتشار عوز املغذيات الدقيقة لدى
املجموعة املدروسة.
( )6دراسة عالقة بعض بروتينات الدم مثل ،IL-6 ،CRP
 Insulin ،Transferin ،Leptinمع حاالت البدانة.
وفيما يلي أهم النتائج التي جرى احلصول عليها موضحة
يف اجلداول :5-4-3

اجلدول  .3خصائص املشاركني يف الدراسة متضمنة القياسات
اجلسدية ونسب الشحوم يف اجلسم مقاسة بطرائق مختلفة.
All

Male
)(Mean ±SD

Female
)(Mean ±SD

14 ± 1.5

14 ± 2

15 ± 1.4

Age

53.6 ±13.5

54.2 ± 15.5

53 ± 11

Weight

156.5 ± 9

158 ± 10.9

154.8 ± 6.0

Height

21.7 ± 4.3

21.4 ± 4.5

22 ± 3.9

BMI

70.3 ± 9.8

70.7 ± 11

69.9 ± 8.3

Waist

90.9 ± 10.3

89.2 ± 10.8

92.8 ± 9.5

Hip

5.5 ± 2.7

5.3± 3

5.7 ± 2.4

12.1 ± 5

10.8±5.4

13.4± 4.3

Triceps sf
)(mm

33.2 ± 3.6

33.1±4.4

33.2 ±3.5

calf girth

13.6 ± 6.6

12.1±7.1

15.2 ±5.7

)Calf sf (mm

20.1 ± 7.9

17.8±8.9

22.6 ± 5.8

)BF Slau (%

24.9 ± 8.1

21.3±8.2

28.5 ± 6

24.9 ± 8

21.3±8.2

28.5 ± 6.1

)BF BIA (%
correction BF
)BIA (%

All

Male
)(Mean ±SD

Female
)(Mean ±SD

106 ± 9.9

105 ± 10

107 ± 10

Systolic

65 ± 8.7

63± 9

67 ± 8

Diastolic

82 ± 12.5

79 ±12

86 ± 12

Pulse

88 ± 7.6

89 ± 8

87 ± 7

Glu

41 ± 3.2

42 ± 3

39 ± 3

HT

12.9 ± 1.2

13.6 ± 0.8

12.1 ± 1

HB

variables

اجلدول  .5نسب الشحوم يف اجلسم بحسب بيانات املعاوقة الكهربائية
باملقارنة مع معادلة سلوتر.
Estimated
FAT %TBW

Fat %
BIA

FAT %
Slaughter

sex

Age

8 ± 22.9

8 ± 22.9

8.5 ± 18.8

)M (97

)12 (133

7.4 ± 24.9

7.4 ± 24.9

6.1 ± 20.2

)F (36

6.3 ± 25.2

6.3 ± 25.2

5.8 ± 20.6

)F (86

5.9 ± 27.7

10.6 ± 21.4 5.8 ± 27.8

)F (92

7.3 ± 20.9
8.6 ± 21

8.8 ± 22.5
7.3 ± 20.9

±9.3 19.2

8.9 ± 17.5

)M (126

)13 (212

)M (78

)14 (170

8.6 ± 20.9

9.5 ± 17.4

5.9 ± 29.8

5.9 ± 29.8

8.2 ± 24

)F (130

4.6 ± 30.4

6 .7 ± 16.5

4.6 ± 30.4
7.5 ± 16.5

5.5 ± 23.4

)F (131

4.8 ± 30.3

4.8 ± 30.3

5.3 ± 23.9

)F (44

7.5 ± 20.5
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Biceps SF
)(mm

اجلدول  .4نتائج بعض القياسات السريرية والدموية للمشاركني يف
الدراسة.

8.6 ± 22.3

الشكل  .7العالقة بني النسبة املئوية للشحوم املصححة بالقياس
بطريقة الـ  BIAونسبة الشحوم املقاسة باالعتماد على معادلة سلوتر
”.Correlation between FAT% cor BIA & FAT% Slau

variables

7.5 ± 20.4

8.5 ± 17
5.9 ± 12.8

)M (118
)M (92
)M (27

)15 (248
)16 (223
)17 (71

قسم الطب اإلشعاعي

الشكل  8و 9و .10القياسات الفيزيائية املرتبطة بتقييم بنية اجلسم وتكوينه.

 حتديد مستويات العناصر النزرة لدى اليافعني السوريني
بعمر  16-12عام ًا باستعمال تقنية التحليل بالتنشيط
النتروني:
دراسة االرتباط مع بعض العوامل السريرية املهمة
ازداد يف اآلونة االخيرة اهتمام الباحثني بالعناصر النزرة
بشكل كبير ويف العديد من دول العالم ،وذلك نظراً للدور الذي
تؤديه هذه العناصر يف الصحة العامة يف املجال االستقالبي
يف العديد من أعضاء وظائف اجلسم ودورهم النوعي يف
تفعيل العديد من األنزميات والهرمونات يف اجلسم وبشكل
خاص احلديد والنحاس والزنك.
تؤدي العناصر النزرة دوراً مهماً يف عدد من العمليات
البيولوجية عن طريق تنشيط أو تثبيط التفاعالت األنزميية
عن طريق التنافس مع عناصر أخرى على مواقع االرتباط
يف البروتينات احملتوية على معادن وذلك بالتأثير على نفوذية
األغشية اخللوية أو عن طريق آليات أخرى .تعرف العناصر
النزرة يف جسم الكائن احلي بأنها العناصر املطلوبة بكميات
صغيرة من أجل استمرار احلياة ،وينتج عن غيابها يف الكائن
احلي املوت أو خلل وظيفي شديد .يتراوح تركيز العناصر
النزرة يف األنسجة احلية بني  100-0.01ملغ/كغ.

يهدف هذا البحث إلى:
.1

دراسة تراكيز بعض العناصر األساسية والنزرة
مثل  Mg, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Seلدى
مجموعة من اليافعني السوريني بعمر  16-12عاماً،
باستعمال تقنية التحليل بالتنشيط النتروني.

.2

دراسة عالقة االرتباط مابني تراكيز أهم العناصر
املذكورة مع بعض العوامل السريرية املهمة (اجلنس،
العمر ،وزن اجلسم ،الطول ،مشعر كتلة اجلسم،
والنسبة املئوية للشحم يف اجلسم املقدرة بطريقة
ثخانة اجللد واملعاوقة الكهربائية.
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أجريت الدراسة بالتنسيق مع مديرية الصحة املدرسية
النتقاء عدد من املدارس يف مدينة دمشق انتقاء عشوائياً،
ومبشاركة الطالب والطالبات من مرحلة التعليم األساسي-
احللقة الثانية (ذكور وإناث) ،بعمر  16-12سنة ،وبلغ عدد
الطالب والطالبات املشاركات إلى اآلن  200طالب .وجرى
احلصول على معلومات شخصية وعائلية .أجري فحص
سريري سريع جلميع املشاركني ،إضافة لقياس ضغط الدم
والنبض جلميع املشاركني .كما جرى قياس الطول والوزن ومن
ثم حساب منسب كتلة اجلسم  BMIجلميع املشاركني حيث يعبر
عن منسب كتلة اجلسم برقم ميثل ناجت قسمة الوزن (كغ) على

2020-2019

ميتلك العديد من العناصر النزرة وظائف متعددة وذلك
اعتماداً على صيغتها الكيميائية أو تركيبها وتوضعها يف
أنسجة اجلسم وسوائله .تقوم العناصر النزرة بدورين
مهمني :الدور األول هو وظيفتها كمواد بنيوية ،فاحلديد
مث ً
ال هو جزء من تركيب البروتني احلامل لألكسجني
وهو (الهيموغلوبني) يف كريات الدم احلمراء والكالسيوم
والفوسفور وعناصر أخرى تشكل جزءاً مهماً يف كتلة
األسنان والعظام .ويعد الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات

والكبريتات والكلوريد وعناصر أخرى عديدة مكونات مهمة
يف السوائل املوجودة يف داخل كل خاليا اجلسم وخارجها.
أما الدور العام الثاني للعناصر النزرة هو وظيفتها يف تنظيم
عدد كبير من الفعاليات البيولوجية؛ فالكالسيوم بتراكيزه
القليلة هو ضروري من أجل جتلط الدم الطبيعي .يحفز
املغنيزيوم فعالية العديد من األنزميات كما أن عدداً من
العناصر النزرة تضبط تقلص العضالت وانتقال النبضات
يف اخلاليا العصبية.

هيئة الطاقة الذر ّية

مربع الطول (م) ،ويحسب بتطبيق املعادلة الرياضية التالية:
)BMI = Weigh (kg) / Height 2(m

منسب كتلة اجلسم = الوزن (كغ) /مربع الطول (م)
كما جرى حتديد كمية الشحوم يف اجلسم بإجراء قياس
املعاوقة الكهربائية جلميع الطالب املشاركني باستخدام
جهاز املعاوقة الكهربائية  Bodystat Quadscan 4000وتسجيل
النتائج ضمن استمارة خاصة.
وأخذت عينة من الدم بحجم  10من كل مشارك ،حيث مت
تثفيلها وجمع مصل الدم يف فياالت خاصة ،تبع ذلك جتفيد
العينات .وجرى إرسال العينات املجفدة التي بلغ عددها 200
عينة إلى مخبر التحليل بالتنشيط النتروني لتحديد تركيز
بعض عناصر األثر ضمنها .وأجريت القياسات لتحديد
تراكيز عدد من العناصر النزرة لعدد من هذه العينات
باستعمال تقنية التحليل بالتنشيط النتروني ،والنتائج يف
الوقت احلالي قيد التحليل اإلحصائي.

الشكل  .11تأثير تراكيز متناقصة من مادة اإلكريل أميد احملتمل
وجودها يف الغذاء (من  20إلى  4ملّي غرام/وزن اجلسم) يف بعض
الستوكينات االلتهابية يف كبد الفئران.

 حتديد كفاءة املعاجلات املختلفة لألطعمة التجارية من
خالل جتارب على اخلاليا احلية
يعد اإلكريل أميد من املواد الكيميائية املهمة التي توثر
يف التغذية وميكن أن يودي إلى أمراض كثيرة وأحياناً إلى
إحداث السرطان .قمنا بدراسة تأثير تراكيز مختلفة من
مادة اإلكريل أميد من احملتمل وجودها يف الغذاء على
التعبير البروتيني لبعض اجلينات يف كبد الفئران مثل:

الشكل  .12تأثير تراكيز متناقصة من مادة اإلكريل أميد احملتمل
وجودها يف الغذاء (من  20إلى  4ملّي غرام/وزن اجلسم) يف بعض
الستوكينات املضادة لاللتهاب يف كبد الفئران.

IL-10, IFN-g, IL-5, IL-2, TNF-α, GM-CSF, IL-4, IL-17F, IL-9,

 IL-17A, IL-13, IL-22و .IL-6
أظهرت النتائج باستخدام التدفق اخللوي أن اإلكريل أميد
ميكن له أن يغير يف استجابة بعض اجلينات سواء االلتهابية
أو املضادة لاللتهاب كما هو موضح يف الشكل رقم  11و .12
كما أظهرت النتائج باستعمال تقنية الـ  PCRأن اإلكريل أميد
يؤدي إلى تناقص يف هرمون السعادة املسؤول عنه مستقبل
الدوبامني بأشكاله املختلفة من  D1إلى  D5كم يف الشكل .13
إضافة إلى ذلك فقد أدى وجود اإلكريل أميد يف الغذاء
إلى نقص يف وزن الفئران كما هو موضح يف الشكل .14
إن نتائج هذا البحث تبني أن اإلكريل من خالل تأثيره يف
إنقاص مستقبل الدوبامني يف اجلسم يعود إلى قدرته على
التأثير يف االستجابة املناعية من خالل تغيير استجابة التعبير
اجليني لبعض اجلينات املشاركة يف االستجابة االلتهابية مما
يؤدي إلى فقدان الشهية وبالتالي نقصان يف الوزن.
146

الشكل  .13تاثير تراكيز من  20إلى  4ملّي غرام/وزن اجلسم يف
مستقبالت الدوبامني ( )D1, D2, D3, D4, D5يف كبد الفئران.

قسم الطب اإلشعاعي

بشكل عام باإلضافة إلى أهميتها يف الوقاية والعالج من
التأثيرات الضارة ملصادر اإلشعاع.
 تأثير اخلالصات النباتية على مرض البدانة واألمراض
األخرى املرتبطة به
يهدف هذا العمل إلى تقصي التأثير املفيد لعدة
خالصات نباتية ألشجار مثمرة ونباتات عشبية على نشوء
وتطور األمراض االستقالبية املرتبطة بالبدانة من خالل
دراسة تأثيرها على وظائف اخلاليا املناعية املعزولة من
أشخاص أصحاء أو من مرضى يعانون من اضطرابات
استقالبية مرتبطة بالبدانة .مت جمع وحتديد هوية األنواع
النباتية والطحلبية التي سوف تتضمنها الدراسة .وتتضمن
هذه النباتات كل من الكنا ) Alkannassp. (Boraginaceaeوكذلك
بعض أنواع األشجار املثمرة مثل اجلميز Ficussycomorus
) L. (Moraceaeواجلوافة )Psidiumguajava L. (Myrtaceae
باإلضافة إلى بعض األنواع الطحلبية.

من خالل تقصي نتائج األبحاث املجراة محلياً وعاملياً
مبا يتعلق مبوضوع الدراسة تبني أن البوليفينوالت تشكل
النسبة األكبر من املواد الفعالة املوجودة يف النباتات
الطبية .بينت هذه األبحاث امتالك هذه املواد تأثيرات
مفيدة ضد العديد من األمراض مثل األمراض القلبية
الوعائية واالستقالبية والسرطان وغيرها .باإلضافة إلى
ذلك ،بينت هذه الدراسات امتالك البوليفينوالت تأثيرات
واقية إشعاعية مهمة ضد مصادر اإلشعاع املختلفة
ساهمت يف زيادة زمن البقيا حليوانات التجربة وتقليل
األذية اخللوية وتلف احلمض النووي بشكل كبير .هذا
يوضح ضرورة الوعي بأهمية البوليفينوالت يف الغذاء

 تقصي طفرات مورثة مستقبل الـ  LDLاملسببة لفرط
كولسترول الدم العائلي عند عينة من مرضى سوريني
باستخدام تقانة الـ HRM

 التأثيرات الوقائية للبوليفينوالت ضد اإلشعاع

يشكل فرط كولسترول الدم أحد عوامل اخلطورة
الرئيسة املسببة لتصلب الشرايني .ويعود فرط كولسترول
الدم العائلي ( )Familial Hypercholesterolemiaإلى حدوث
طفرات يف املورثة  LDLRاملرمزة للمستقبل اخلاص
بالبروتني الشحمي املنخفض الكثافة ،مما يؤدي إلى خلل
يف عمل املستقبل وارتفاع يف مستوى شحوم الـ  LDLيف
البالسما؛ وهو من األمراض الوراثية الشائعة حيث تقدر
نسبة اإلصابة به عاملياً بـ  .500/1ويعد التشخيص اجلزيئي
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النتائج:

ثاني ًا :البيولوجيا اجلزيئية

الشكل  .14يبني انخفاض وزن الفئران مع تزايد تركيز اإلكريل أميد
يف الغذاء من  4إلى  20ملّي غرام/وزن اجلسم وذلك خالل 13
أسبوعاً من التغذية احملتوية على اإلكريل أميد.

2020-2019

هدف الدراسة:
يهدف هذه العمل إلى جمع املعلومات املتوافرة محلياً
ومن املصادر العاملية املوثوقة والدراسات املنجزة حول التأثير
املفيد الواقي للبوليفينوالت املوجودة يف األغذية اليومية ضد
التأثيرات الضارة لإلشعاع املؤين.

يتم جمع هذه العينات النباتية حسب موسم وأماكن
منوها وتوزعها يف القطر ومن ثم حفظها يف الشروط
املناسبة ،باإلضافة إلى حتديد أكثر األجزاء أهمية يف كل
نبات .يتم كذلك حتضير مستخلصات بتراكيز مختلفة
(مائية وكحولية) من األجزاء املختلفة لهذه النباتات بهدف
حتديد اخلالصات ذات التأثير األفضل على وظائف اخلاليا
املناعية عند مرضى البدانة واألمراض األخرى املرتبطة
بها .سيتم يف املرحلة القادمة عزل اخلاليا اللمفاوية من
الدم احمليطي ألشخاص أصحاء وآخرين مصابني باملتالزمة
االستقالبية ومن ثم دراسة تأثير اخلالصات املختلفة على
وظيفة هذه اخلاليا.

هيئة الطاقة الذر ّية

وحتري الطفرات يف املورثة  LDLRأساسياً يف تشخيص
املرض وبخاصة لدى األفراد الذين لديهم قصة عائلية.
هدفنا من خالل هذا البحث إلى كشف وتقصي الطفرات
النقطية يف مورثة الـ  LDLRاملسببة ملرض فرط كولسترول
الدم العائلي يف املجتمع السوري ،واشتملت هذه الدراسة على
 35مريضاً من السوريني غير األقرباء املصابني بهذا املرض.
مت ضبط طريقة باستخدام تقانة الـ ( HRMالتحليل
العالي الدقة ملنحنيات االنصهار) لكشف وجود طفرات
نقطية يف كل واحد من إكزونات مورثة الـ .LDLR
أظهرت نتائجنا وجود  17تغيراً نكليوتيدياً ضمن  12إكزوناً
من أصل  17إكزوناً؛  6من هذه التغيرات النكليوتيدية لم تغير
احلمض األميني املر َّمز .كما وجدنا  9تغيرات نكليوتيدية لدى
 8مرضى ،ثمانية منها أدت إلى تغيرات يف احلمض األميني
( ،)missense mutationsبينما كانت إحدى الطفرات (الطفرة
 )Asp386FSعبارة عن حذف لنكليوتيد واحد أدى إلى انزياح
يف إطار القراءة ،وهذه أول مرة يكشف عنها كطفرة مسببة
لفرط كولسترول الدم العائلي ،كما اكتشفنا أول مرة على
مستوى العالم الطفرة  Leu414Glnكمسبب لفرط كولسترول
الدم العائلي ،حيث تنبأ التحليل احلاسوبي بأنها إمراضية.
أما بالنسبة للطفرات السبع الباقية ،فقد اكتشفت سابقاً يف
إطار فرط كولسترول الدم العائلي مع درجات متفاوتة من
الثقة يف دورها اإلمراضي وأهميتها السريرية.
وضع هذا البحث األسس التقنية لكشف طفرات مورثة
الـ  LDLRبطريقة منخفضة التكلفة وأتاح مراقبة  7عائالت
سورية اكتشفت لديها طفرات يف هذه املورثة ،كما أظهرت
نتائجنا أن طفرات مورثة الـ  LDLRاإلمراضية (باستثناء
الطفرة اللبنانية  Cys680Terالتي درسناها يف بحث سابق)
تتوزع على كامل املورثة وال تتركز يف أماكن محددة متواترة
لدى املرضى السوريني ،مما يؤكد ضرورة إدخال تقانات
سلسلة الـ  DNAمن اجليل اجلديد (.)NGS
NOBOX

 تقصي الطفرات النقطية يف مورثة الـ
مريضات فشل املبيض املبكر يف سورية
يصيب قصور املبيض املبكر ( )POFحوالي  %1من
النساء ،ويعرف بأنه فقدان وظيفة املبيض قبل سن األربعني
(العقم املبكر) ،وله أسباب متعددة منها وراثية .وندرس يف
هذا البحث الدور احملتمل للطفرات النقطية يف مورثة الـ
 ،)Newborn Ovary Homeobox( NOBOXوهي مورثة استتباب
خاصة باملبيض تؤدي دوراً مهماً يف املرحلة املبكرة لتشكل
اجلريبات يف املبيض ،وتتألف املورثة من  10إكزونات.
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لدى

الشكل  .15كشف الطفرات النقطية ضمن مورثة الـ  LDLRباستخدام
تقانة الـ ) .HRM (High Resolution Melting analysisمثال ملنحنيات
منحن شاذ لدى
االنصهار  HRMلإلكزون  ،9حيث يشير السهم الثخني إلى
ٍ
أحد املرضى ،مما يدل على وجود تغير نكليوتيدي لديه ،وإلى اليسار قراءة
السلسلة النكليوتيدية للطفرة ،وهي عبارة عن تبدل من  Tإلى ( Aالسهم)،
مما يؤدي إلى تبدل احلمض األميني «لوسني» يف املوضع رقم  414من
البروتني إلى «غلوتامني» ،وهو تبدل تنبأ به برنامج حاسوبي لدراسة تأثير
الطفرات بأنه ضار ) (deleteriousوقد يكون هو ما تسبب باملرض.

شمل هذا البحث  83من النساء السوريات غير األقرباء
املريضات بقصور املبيض املبكر غير معروف السبب،
إلى جانب  107نساء سوريات أصحاء كشواهد ،حيث مت
ضبط طريقة باستخدام تقانة الـ ( HRMالتحليل العالي
الدقة ملنحنيات االنصهار) لكشف وجود طفرات نقطية يف
اإلكزونات  9 ،8 ،3 ،2 ،1و  10ملورثة الـ .NOBOX
أظهرت نتائجنا ارتباط الطفرة ( Asp452Asnتغير نكليوتيدي
من  Gإلى  Aيف اإلكزون  )8بقصور املبيض املبكر ،حيث وجدنا
هذه الطفرة لدى أختني ،إحداهما متخالفة اللواقح واألخرى
متماثلة اللواقح ،انظر الشكل  .16وكانت أعراض املرض لدى
األخت متماثلة اللواقح أشد بكثير من أعراض املرض لدى أختها
تؤهب
متخالفة اللواقح ،مما يشير إلى أن الطفرة ّ Asp452Asn
(ولكن غير كافية لوحدها) لإلصابة بقصور املبيض املبكر.
كما عثرنا لدى  26مريضة على  9طفرات مختلفة،
طفرتني يف اإلكزون  ،1وطفرة واحدة يف اإلكزون  ،2وواحدة
يف اإلنترون  ،2وطفرة واحدة يف اإلكزون  ،3و 4طفرات يف
اإلكزون  10وفقاً للجدول املرفق.

قسم الطب اإلشعاعي

كالهيموغلوبني يف املراقبة البيولوجية عند مثل هذا املستوى
املنخفض من التعرض لذلك يجب تطوير طريقة جديدة
للمراقبة البيولوجية للتعرض للرصاص.

الشكل  .16يف األعلى مريضة لديها طفرة متماثلة اللواقح ،ويف
الوسط الطفرة متخالفة اللواقح ،أما يف األسفل شاهد طبيعي.

وكانت الطفرتان  Asp598Gluو  Pro609Leuهما أقوى
مرشحتني لالرتباط بالتأهب لفشل املبيض املبكر ،وعثرنا
عليهما بشكلهما متخالف اللواقح لدى مريضة واحدة لكل
منهما من أصل  83مريضة  .POFولدى حتليل الطفرة
بالبرنامج احلاسوبي  POLYPHENو ،SWIFTتنبأ البرنامج بأن
الطفرة  Pro609Leuحتدث أضراراً جسيمة يف بنية البروتني
 NOBOXمما قد يسبب املرض ،كما يوضح الشكل .17

الشكل  .17الطفرة  Pro609Leuلدى مريضة  POFبالشكل املتخالف
اللواقح.

ثالث ًا :الدراسات الدوائية
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النتائج
جرى سحب الدم على أنابيب حتوي مانع تخثر يحوي
سيترات الصوديوم من  34شخصاً متعرضاً للرصاص
بدرجات متفاوتة من عاملي الهيئة وعاملي معامل البطاريات
يف مدينة دمشق وجرى معايرة تركيز الرصاص بتقنية
البوالروغراف يف قسم الوقاية واألمان لكل من الدم الكلي
والكريات احلمر والبالسما باإلضافة لتركيز الرصاص يف
اخلاليا البطانية اجلوالة بعد عزلها من العينة الدموية
بتقنية الفيكول والعزل املناعي املغنطيسي.
أظهرت النتائج األولية أن متوسط تركيز الرصاص يف
الدم الكلي بلغ  48.9±6.9مكروغرام 100/مل ،يف كريات الدم
احلمراء  ،36±14.7يف البالسما  14.7±4.3أما يف اخلاليا
البطانية اجلوالة بلغ  15±6.4مكروغرام 100/مل.
حسب معايير منطمة الصحة العاملية املوضوعة عام 1995
فإن التركيز السوي للرصاص يف الدم يجب أن يكون بحدود 10
مكرو غرام /ديسيلتر ،ولكن نتائجنا تظهر بوضوح ارتفاع قيم
تراكيز الرصاص وجتاوزها احلد املسموح به مما يستوجب
إتباع إجراءات األمان احليوي للحد من التعرض للرصاص ملا
له من تأثير على الصحة العامة للعاملني يف املستقبل.
تظهر النتائج أيضاً أن الرصاص يتركز بشكل أساسي
يف الكريات احلمر كما هو واضح يف الشكل  .18جرى تعداد
اخلاليا البطانية اجلوالة لعدد من العاملني املتعرضني
للرصاص يف الدم الكلي بواسطة املجهر املفلور بعد عزلها
بتقنية العزل املناعي املغنطيسي فوجدنا ارتفاعاً ذا داللة
احصائية يف قيم هذه اخلاليا عن احلد الطبيعي ( 50خلية/
مل مقابل  20خلية /مل) .باإلضافة الرتفاع تركيز الرصاص
داخل هذه اخلاليا عن احلد املسموح به عاملياً ،مما يدل
على توضع الرصاص أيضاً يف اخلاليا البطانية اجلوالة وهو
ما يشكل عامل خطر قلبي على صحة العاملني املتعرضني
للرصاص بشكل مزمن.

2020-2019

 حتديد عوامل اخلطورة البيولوجية والسريرية وحتديد
مستويات الرصاص يف مكونات الدم عند العاملني يف
مجال البطاريات يف سورية
أشارت دراسات وبائية حديثة إلى وجود تأثيرات حتت
سريرية عند التعرض للرصاص حتى يف التراكيز املنخفضة
يف الدم ،فقد ذكر املؤمتر األمريكي احلكومي للسالمة
الصناعية املصادق عليه عام  1993أن تراكيز الرصاص يف
الدم يجب أن تضبط عند  20مكروغرام/دسل أو أقل .وعليه
فمن الضروري إيجاد واسمات بيولوجية لتقييم تأثيرات
الرصاص حتت السريرية وخصوصاً  20-10مكروغرام/
دسل .ال يساعد التشخيص املخبري وفحوصات الدم

الهدف من البحث
حتديد األخطار البيولوجية والسريرية لدى العاملني
املعرضني للرصاص عند العاملني يف مجال البطاريات يف
سورية ووحدة صب الرصاص يف هيئة الطاقة الذرية وتعيني
تركيز الرصاص يف مختلف حجرات األوعية الدموية (كريات
حمر ،بالسما ،خاليا جوالة ،حويصالت مكروية) ،باإلضافة
لدراسة ارتباطها مع الكثافة العظمية.

هيئة الطاقة الذر ّية

سرطان الثدي لوحظ أن انخفاض عدد اخلاليا الورمية
اجلوالة بعد العالج الكيميائي كان عالمة ذات داللة إحصائية
على انخفاض خطر االنتكاس مقارنة مع املرضى الذين لم
تنخفض لديهم هذه اخلاليا.
الهدف من العمل
.1

الشكل  .18يظهر تراكيز الرصاص مقدرة باملكروغرام 100/مل يف كل
من الدم الكلي والكريات احلمر والبالسما واخلاليا البطانية اجلوالة
عند  34من العاملني املتعرضني للرصاص.

 عمل تقني :عزل اخلاليا الورمية اجلوالة املوجبة
السيتوكيراتني من الدم احمليطي ملرضى السرطان
اخلبيث باستخدام تقنية العزل املناعي املغنطيسي
من املعروف أن التشخيص املبكر والعالج من الورم
الرئيسي يقي من حدوث انتقاالت الحقة ويجعل العالجات
أكثر كفاءة ضد اخلباثة ،والذي ميثل  %90من الوفيات بسبب
السرطان ،حيث إن الكشف عن الورم السرطاني يف وقت
مبكر كفاية ،ميكننا من القضاء على نسبة كبيرة منه ومنعه
من الظهور مرة أخرى بطرق العالج التقليدية.
تعد اخلزعة السائلة باستخدام اخلاليا الورمية اجلوالة
( )Circulating Tumor cells= CTCsطريقة غير باضعة لرصد
وجود اخلباثة الورمية وللكشف عن تطور السرطان حيث
ميكن احلصول عليها بسهولة وبشكل منتظم ،ويوفر قبط
خلية واحدة بالزمن احلقيقي البيانات املطلوبة لتحديد
العالجات الدوائية األمثل.
اخلاليا الورمية اجلوالة بالتعريف هي خاليا ورمية
(عموماً سلبية للـ  CD45وموجبة للـسيتوكيراتني (cytokeratin
 )(CKانفصلت عن الورم األساسي أو املوقع النقيلي للورم
وهاجرت إلى الدم.
أشارت الدراسات احلديثة إلى ارتباط تعداد اخلاليا
الورمية اجلوالة يف عدد من األورام الصلبة مثل البنكرياس
والكبد والبروستات واملستقيم وكذلك يف سرطان اجللد
مع تطور املرحلة السريرية وفعالية املعاجلة الدوائية ،ففي
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عزل اخلاليا الورمية اجلوالة املوجبة السيتوكيراتني
يف الدم احمليطي لدى مرضى سرطان الرئة اخلبيث.

 .2تطبيع تقنية العزل املناعي املغنطيسي يف عزل اخلاليا
الورمية اجلوالة املوجبة السيتوكيراتني.
مراحل العمل
جرى سحب  10مل من الدم من وريد عشرة مرضى
مصابني أورام الرئة لديهم انتقاالت خبيثة يف أنبوب EDTA
وثفلت وفق طريقة الفصل بالفيكول ومن ثم جرى حضن
الطبقة التي حتوي اخلاليا املنواة مع الضد  CD 45إلبعاد
الكريات البيض وبعد ذلك جرى حضن السائل املطروح مع
 20مكروناً من احلبيبات املمغنطة املرتبطة باألضداد CK19
احملضرة بتركيز مناسب و  3مل من محلول الغسل ،ووضعت
على حامل دوراني ملدة  45دقيقة يف الدرجة  4مئوية ،بعد 3
مراحل متتالية من الغسل جرى فصل املعلق اخللوي بواسطة
حامل مغنطيسي ،وأعيد تعليقه من جديد يف  100مكرولتر من
صباغ اإلكريدين أوراجن ملدة  10دقائق ويف النهاية جرى غسل
للخاليا وعلقت يف  100مكرون من الدارئة .وأخيراً مت تعداد
اخلاليا على شريحة زجاجية خاصة حتت املجهر املفلور.
النتائج
جرت أمثلة طريقة لعزل اخلاليا الورمية اجلوالة املوجبة
السيتوكيراتني من الدم احمليطي وفق البروتوكول الواضح
بالشكل  19لعشرة مرضى مصابني بورم رئوي لديهم انتقاالت
خبيثة مثبتة سريرياً.
جرى عزل وتعداد اخلاليا الورمية اجلوالة املوجبة
السيتوكيراتني ومشاهدتها حتت املجهر املفلور بعد تلوينها
باإلكريدين أوراجن كما يظهر يف الصورة ( ،)2وأظهرت نتائجنا
بشكل أولي زيادة عدد اخلاليا الورمية اجلوالة املوجبة
الـ  CKعند املرضى الذين تفاقمت لديهم حالة االنتقاالت
الورمية اخلبيثة التي أظهرتها املوجودات السريرية والصور
الشعاعية.
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جهاز قياس الكثافة العظمية

اسم املخبر

DEXA

مخبر سلسلة الـ

اسم التقنية
DNA

سلسلة الـ

كشف طفرات احلذف والتضاعف يف مورثة
الديستروفني
بيكر/التشخيص اجلزيئي ملرضى حثل دوشني
العضلي

مخبر قياس الكثافة العظمية

قياس الكثافة العظمية

مخبر التحاليل الطبية وعيادة الفحص
الطبي

املراقبة الطبية للعاملني يف مجال األشعة

مت إحداث قسم تكنولوجيا اإلشعاع يف بداية عام  1998وذلك بهدف
مواكبة التطور العلمي يف مجال التقانة اإلشعاعية والتطبيقات املمكنة
لهذه التقانة ،ويضم القسم حالي ًا أربع دوائر هي :دائرة تشعيع األغذية،
دائرة التشعيع الصناعي ،دائرة التطبيقات البيئية والصحية ،و دائرة
وحدات األشعة.
A E C S
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دائرة تشعيع األغذية:
التركيب واخلصائص الفيزيائية والكيميائية للبيض
الطازج واملجفف ومسحوق البيض اجلاف املعالج بأشعة
غاما
يعد تركيب وجودة البيض من املسائل الهامة جداً لكل
ّ
من املستهلكني واملهتمني يف صناعة الغذاء .وتضمن هذا
العمل تقدير خصائص فيزيائية وكيميائية محددة لكل من
البيض الطازج واملجفف ومسحوق البيض اجلاف املعاجلة
بأشعة غاما ،واملنتج يف الظروف السائدة يف اجلمهورية
العربية السورية .حيث مت تعريض مسحوق البيض اجلاف
للجرع  0و  5و  10و  15كيلوغراي من أشعة غاما .ومت تقدير
النسبة املئوية للرطوبة والبروتني اخلام والدهن اخلام
والسكر الكلي والسكريات املرجعة واألحماض الدهنية
احلرة وقيم احلموضة الـ  Phواآلزوت القاعدي الطيار
واللزوجة والتغيرات النوعية يف البيض الطازج واملجفف
وبودرة البيض اجلاف املعاجلة بأشعة غاما .وأشارت نتائج
تقدير املكونات األساسية إلى تفوق مسحوق البيض اجلاف
بالقيمة الغذائية على البيض الطازج .وبشكل عام لم يسجل
فروق معنوية يف املكونات األساسية بني مسحوق البيض
غير املعالج واملعالج بأشعة غاما .كما سجل بعض التغيرات
يف بعض اخلصائص الفيزيائية واخلصائص الكيميائية
بني مسحوق البيض غير املشعع ومسحوق البيض املعالج
باألشعة .ومع ذلك فقد بقيت قيم اخلصائص الفيزيائية
والكيميائية املختارة يف هذا العمل كمؤشرات لالستدالل
على طزاجة البيض ،ضمن احلدود املقبولة ملجمل العينات
املعاجلة باجلرع  0و  5و  10و  15كيلوغراي (الشكل .)1

يعد البيض ومنتجاته مبا يف ذلك املقبالت واحللويات
ّ
واملعجنات واملايونيز وتوليفات غذائية أخرى من
املنتجات املتسببة باإلصابة ببعض األمراض احملمولة
يف الغذاء ،نتيجة لتلوث هذه املنتجات بالكائنات احلية
الدقيقة .وكان قد اختبر تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف
كبح نشاط الكائنات احلية الدقيقة يف مسحوق البيض.
ومت يف هذه الدراسة تعريض عينات مسحوق البيض
للجرع  0و  5و  10و  15كيلو غراي ومن ثم تخزين هذه
العينات ملدة تصل حتى  12شهراً بدرجة حرارة الغرفة
( 25م.)°
وبينت نتائج هذه االختبارات أن العدد الكلي
للميكروبات الهوائية ( 5.56لوغاريتم عشري لعدد
املستعمرات املتشكلة يف 1غ مسحوق بيض) والعدد
الكلي ملجموعة الكوليفورم ( 2.65لوغاريتم عشري لعدد
املستعمرات املتشكلة يف 1غ مسحوق بيض) والعدد الكلي
للخمائر والفطور ( 2.33لوغاريتم عشري لعدد املستعمرات
املتشكلة يف 1غ مسحوق بيض) مرتفع وأعلى من احلدود
العليا املسموح بها يف مثل هذه املنتجات ( 4.88و 2.00
و  1.70لوغاريتم عشري لعدد املستعمرات املتشكلة يف 1
غ مسحوق بيض على التتالي) .وكان الستخدام اجلرع
 10و 15كيلو غراي تأثير واضح يف خفض العدد الكلي
للميكروبات الهوائية والعدد الكلي ملجموعة الكوليفورم
والعدد الكلي للخمائر والفطور يف مسحوق البيض إلى
أقل من  10ميكروب يف الغرام .وبقيت هذه السوية
املنخفضة ثابتة حتى نهاية فترة التخزين التي استمرت
 12شهراً.
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وحددت اجلرعة اإلشعاعية الالزمة خلفض احلمولة
امليكروبية دورة لوغاريتمية واحدة لكل من ميكروبي
اإليكوالي والساملونيال بـ  0.715و 0.268كيلوغراي على
التتالي (الشكل  .)2وميكن للمعاجلة بأشعة غاما أن
تكون خياراً واعداً بداللة االختبارات امليكروبية األولية
واملتضمنة العدد الكلي للميكروبات الهوائية والعدد الكلي
ملجموعة الكوليفورم والعدد الكلي للخمائر والفطور،
وميكن أن تساعد يف حتسني اخلصائص امليكروبية
ملسحوق البيض بداللة خفض أو القضاء على الكائنات
احلية الدقيقة احملمولة على املنتج ليحقق متطلبات
وشروط املعايير احمللية والدولية.

2020-2019

الشكل  .1التركيب واخلصائص الفيزيائية والكيميائية للبيض املعالج
بأشعة غاما.

حتسني اخلصائص امليكروبية ملسحوق البيض اجلاف
باستعمال أشعة غاما

هيئة الطاقة الذر ّية

الشكل  .2اخلصائص امليكروبية ملسحوق البيض اجلاف باستعمال أشعة غاما.

تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف اخلصائص الوظيفية
ملسحوق البيض
بهدف اختبار تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف اخلصائص
الوظيفية ملسحوق البيض ،فقد مت تعريض عينات مسحوق
البيض للجرع  0و  5و  10و  15كيلو غراي .ومت تقدير قدرة
مسحوق البيض على إنتاج الرغوة )Foaming capacity (FC
وثبات الرغوة ) Foam stability (FSوالقدرة على احتجاز
(االحتفاظ) املاء ) ،Water holding capacity (WHCوالقدرة
على احتجاز الزيت ) ،Oil holding capacity (OHCوالنشاط
االستحالبي ) ،Emulsifying activity (EAوثبات املستحلب
) ،Emulsion stability (ESواحللولية  .Solubilityوبينت
نتائج هذه االختبارات ارتفاع قيم اخلصائص الوظيفية
لعينات مسحوق البيض غير املعالج باألشعة .ولم تتأثر
قيم احللولية والقدرة على االحتفاظ باملاء وثبات الرغوة
والنشاط االستحالبي ملسحوق البيض باملعاجلة اإلشعاعية،
باملقابل فقد ازدادت معنوياً قيم القدرة على احتجاز الزيت
وعلى إنتاج الرغوة وثبات املستحلب يف العينات املعاجلة
باألشعة .وبحسب نتائج هذه التحاليل فقد تبني حصول
تغيرات أساسية (جوهرية) يف اجلزء البروتيني يف مسحوق
البيض ،نتيجة للتعرض لألشعة ورمبا يكون هذا التغير يف
بنية البروتني سبباً يف حتسن قيم القدرة على احتجاز الزيت
وإنتاج الرغوة وثبات املستحلب يف عينات مسحوق البيض
(الشكل .)3
154

الشكل  .3اخلصائص الوظيفية ملسحوق البيض اجلاف باستعمال
أشعة غاما.

تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف التراكيب واخلواص
اجلرثومية لنوى بذور املشمش ويف بعض خصائص الزيت
املستخلص من نوى املشمش ()prunus armeniaca L.
تستعمل املعاجلة بأشعة غاما إلزالة التلوث احلشري
وامليكروبي من املنتجات الغذائية اجلافة .نفذت هذه الدراسة
بهدف تقييم مخرجات املعاجلة باجلرع  0و  6و  9كيلوغراي
من أشعة غاما يف املكونات الكيميائية ،واحلمولة امليكروبية
لنوى بذور املشمش خالل تخزينها بدرجة حرارة الغرفة .ويف
اخلصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت نوى املشمش Apricot
 .kernel oilوأشارت النتائج إلى غنى نوى املشمش بالزيت
( )%40.27والبروتني ( )%21.78والعناصر املعدنية األساسية

قسم تكنولوجيا اإلشعاع

الشكل  .4تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف التراكيب وبعض خصائص
الزيت املستخلص من نوى املشمش.

تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف التراكيب واخلواص اجلرثومية
لنوى الكرز ويف بعض خصائص الزيت املستخلص من نوى
الكرز ()Prunus avium
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أجنزت هذه الدراسة على نوى بذور الكرز املعاجلة
بأشعة غاما (باجلرع  0و  3و  6كيلو غراي) واملخزنة ملدة
 12شهراً ،بدرجة حرارة الغرفة ،لتقدير التغيرات البنيوية
والكيميائية وامليكروبية يف نوى بذور الكرز .وبينت النتائج
أن النسبة املئوية للمؤشرات التقريبية السائدة املقدرة يف
املادة الطازجة ،املرتبة تنازلياً هي :الدهن اخلام ()%35.84
األكثر من السكر الكلي ( )%30.34األكثر من البروتني اخلام
( )%23.47األكثر من الرطوبة ( )%4.51األكثر من الرماد
( )%3.51األكثر من السكريات املرجعة ( .)%2.11وبشكل
عام لم تسجل فروق ملموسة يف املكونات األساسية بني
عينات نوى بذور الكرز املعاجلة باجلرع  0و  3و  6كيلو
غراي واملخزنة ملدة  12شهراً .ولم تؤثر املعاجلة بأشعة
غاما يف قيم احلموضة والـ  pHواآلزوت القاعدي الطيار
يف نوى بذور الكرز .وقدر العدد الكلي األولي للميكروبات
الهوائية والعدد الكلي ملجموعة الكوليفورم والعدد الكلي
للخمائر والفطور بـ  0.07 ± 4.20و  0.20 ± 4.52و 2.56
 0.17 ±لوغاريتم عشري لعدد املستعمرات املتشكلة
يف غرام نوى بذور الكرز على التتالي .وانخفضت قيم
العدد الكلي للميكروبات الهوائية والعدد الكلي ملجموعة
الكوليفورم والعدد الكلي للخمائر والفطور يف نوى بذور
الكرز معنوياً عند املعاجلة باجلرع  3و 6كيلوغراي .وبنتائج
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( .)%2.87ولم يتأثر كل من البروتني والدهن والسكريات
املرجعة معنوياً باجلرع املطبقة من أشعة غاما .باملقابل فقد
سجلت اختالفات معنوية يف الرطوبة والرماد والسكر الكلي
مقارنة باجلرع املطبقة من األشعة .وخفضت اجلرع املطبقة
من أشعة غاما العدد الكلي للميكروبات الهوائية ،والعدد
الكلي ملجموعة الكوليفور والعدد الكلي للخمائر والفطور يف
نوى املشمش إلى مستوى يقل عن حدود الكشف .وبقيت
احلمولة امليكروبية حتت حدود الكشف املعتمدة قانوناً خالل
كامل فترة التخزين .ورمبا تكون املعاجلة بأشعة غاما وسيلة
مفيدة للمحافظة على جودة نوى املشمش وميكن استعمالها
كطريقة حفظ .وقدرت اخلصائص الكيميائية للزيت
املستخلص من عينات غير معاجلة باألشعة من نوى املشمش،
كرقم احلموضة ( 10.95ملغ  KOHلكل غرام زيت) ورقم
البيروكسيد ( 2.91ميلي مكافئ أكسجني لكل كيلوغرام زيت)
والرقم اليودي ( 102.53( )IVغ يود لكل  100غ من الزيت)
ورقم التصنب ( 188.60ملغ  KOHلكل غ زيت) وقيم قرينة
االنكسار ( )25 oC) (1.4690ورقم الـ TBA (Thiobarbituric
 acid) (0.06ملغ  MDAلكل كغ زيت) والقيم اللونية (a=15.6
و  L= 30.18و b= 40.91و  .)∆E= 92.83ولم تتأثر معنوياً
قيم رقم البيروكسيد ورقم الـ  ،TBAوالرقم اليودي ورقم
التصنب وقيم معامل االنكسار وقيم  Lو  bلزيت نوى
املشمش بأي من اجلرع املطبقة من أشعة غاما .باملقابل فقد
سجلت زيادة ( )P <0.05يف قيم احلموضة ويف قيم التغير
اللوني ∆ Eيف الزيت املستخلص من نوى املشمش املعرضة
جلرعة إشعاعية قدرها  9كيلوغراي .وتشير نتائج تقدير
اخلصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت نوى املشمش إلى أنه
زيت صالح لالستهالك البشري وميكن التوصية باستخدامه
يف الطبخ .ومت تقدير األحماض الدهنية يف زيت نوى املشمش
بتقانة الكروموتوغرافيا الغازية .وأشارت النتائج إلى احتواء
زيت نوى املشمش على حوالي  %95.26-93.18من األحماض
الدهنية غير املشبعة و  %6.82-4.74من األحماض الدهنية
املشبعة .لذلك فإن النسبة بني األحماض الدهنية غير
املشبعة واملشبعة ( )U/Sتتراوح بني  13.67إلى  .20.12وكانت
األحماض الدهنية الرئيسية يف زيت نوى املشمش :حمض
النخيل ( )C16:0من  %4.16إلى %5.84؛ حمض بامليتوليك
( )C16:1من  %0.48إلى %0.96؛ حمض السيتريك ()C18:0
من  %0.58إلى  %1.40؛ حمض األوليك ( 60.61 )C18:1إلى
%77.38؛ وحمض اللينوليك ( 15.99 )C18:2إلى  .%31.79لم
يؤثر معنوياً تشعيع نوى املشمش باجلرع  6و  9كيلوغراي من
أشعة غاما على تركيبة األحماض الدهنية يف نوى املشمش.
وأكدت النتائج على أن زيت نوى املشمش هو زيت صالح

لالستهالك البشري .ولم تؤثر املعاجلة بأشعة غاما يف تركيبة
األحماض الدهنية وبشكل خاص األحماض الدهنية غير
املشبعة يف زيت نوى املشمش (الشكل .)4

هيئة الطاقة الذر ّية

كل هذه التجارب ميكن االستنتاج بأن املعاجلة اإلشعاعية
قد خفضت احلمل امليكروبي ،وحافظت على املكونات
الكيميائية وجودة نوى بذور الكرز .وأشارت النتائج إلى أن
الزيت املستخلص من نوى بذور الكرز ،سائل القوام بدرجة
حرارة الغرفة وبلون يتراوح بني األصفر الفاحت إلى األحمر
الغامق .وكانت قيم اخلصائص الفيزيائية والكيميائية مبا
يف ذلك رقم احلموضة ورقم البيروكسيد ورقم الـ TBA
) (Thiobarbituric acidوالرقم اليودي ورقم التصنب وقيم
قرينة االنكسار من مرتبة  1.19ملغ  KOHلكل غرام زيت
و 9.01ميلي مكافئ أكسجني لكل كيلوغرام زيت و  0.014ملغ
 MDAلكل كغ زيت و 99.48غ يود لكل  100غ زيت و194.50
ملغ  KOHلكل غ زيت و  1.472على التتالي.
وبشكل عام نتج عن اجلرع اإلشعاعية املطبقة ومدة
التخزين املختبرة زيادة يف قيم رقم احلموضة ورقم
البيروكسيد والـ  TBARSوقرينة االنكسار لزيت نوى بذور
الكرز .باملقابل لم تسجل فروق معنوية ( )p>0.05نتيجة
للمعاجلة اإلشعاعية يف قيم الرقم اليودي ورقم التصنب
والقيم اللونية ( aو  Lو  bو ∆ )Eلزيت نوى بذور الكرز.
ومع ذلك فقد بينت نتائج اختبار خصائص زيت نوى بذور
الكرز إمكانية استخدام نوى بذور الكرز كمصدر جيد للزيت
الذي ميكن استعماله ألغراض صناعية .وقدرت األحماض
الدهنية يف الزيت املستخلص من نوى (لب) الكرز باستخدام
تقانة التحليل بالكروموتوغرافيا الغازية .حيث سجل وجود
حلمض الزيت ) Oleic acid (C18:1بكمية عالية وبنسبة
قدرها  %51.7ليأتي يف املرتبة الثانية حمض اللينولييك
) linoleic acid (C18:2وبنسبة قدرها  %38.03يليه حمض
البامليتيك ) palmitic acid (C16:0وبنسبة قدرها  %7.71ثم
حمض الشحم) stearic acid (C18:0وبنسبة قدرها %2.41
ثم الباملتوليك ) palmitolic acid (C16:1وبنسبة قدرها
 %0.42وحمض اللينولينيك ) linolenic acid (C:18:3وبنسبة
قدرها  %0.38مما يشير إلى إمكانية استخدام هذا الزيت
لالستهالك البشري.
وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى عدم تأثر كل من حمض
البامليتيك وحمض الشحم وحمض الزيت وحمض اللينولييك
وحمض اللينوالنيك ومجمل األحماض الدهنية املشبعة
ومجمل األحماض الدهنية غير املشبعة باملعاجلة اإلشعاعية
التخزين .وعليه فإن زيت نوى الكرز يتمتع بسوية جيدة من
القيم الكامنة التي تخوله لالستعمال كزيت قابل لالستهالك
البشري أو يف صناعة الزيوت (الشكل .)5
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الشكل  .5تأثير املعاجلة بأشعة غاما يف ،التراكيب وبعض خصائص
الزيت املستخلص من نوى الكرز.

اخلصائص الكمية والنوعية لنوى بذور األكدنيا
( )Eriobotrya japonica L.املعاجلة بأشعة غاما
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة تأثير املعاجلة بأشعة
غاما (باجلرع  3و  6و  9كيلو غراي) يف املكونات األساسية،
واخلصائص الكيميائية وامليكروبية لنوى بذور األكدنيا
(املشمش الهندي) ( .)Eriobotrya japonica Lindl.أشارت
النتائج إلى غنى نوى بذور االكدنيا باملكونات الغذائية
الحتوائها على سكر كلي ( )%68.76وبروتني ()%9.46
وسكر مرجع ( )%3.49ودهن خام ( )%3.98وعناصر
معدنية (( )%7.52الشكل  .)6إضافة إلى ذلك فقد متتعت
نوى بذور األكدنيا بخصائص جيدة من حيث انخفاض
احلموضة الكلية ( )%0.73واعتدال قيم احلموضة الـ pH
) (6.33واحتوائها على كمية مقبولة من اآلزوت القاعدي
الطيار ( )32.00غرام آزوت قاعدي طيار يف كل كيلوغرام
نوى بذور األكدنيا) (جزء يف املليون) .ولم يسجل تأثير يذكر
للمعاجلة بأشعة غاما يف محتوى نوى بذور األكدنيا من
الرطوبة والدهن والرماد والسكر املرجع .باملقابل فقد نتج
عن املعاجلة بأشعة غاما زيادة يف كمية البروتني اخلام
ونقص يف السكر الكلي .وخالل التخزين فقد ازدادت كمية
الدهن والبروتني وانخفضت كمية السكر الكلي وازدادت
احلموضة الكلية نتيجة للمعاجلة باجلرع اإلشعاعية
وللتخزين .ولم ينتج عن املعاجلة اإلشعاعية والتخزين تباين
معنوي ( )p >0.05يف قيم اآلزوت القاعدي الطيار يف نوى
بذور األكدنيا .ومبقارنة العدد الكلي للميكروبات الهوائية
والعدد الكلي ملجموعة الكوليفور والعدد الكلي للخمائر

قسم تكنولوجيا اإلشعاع

والفطور مع الشاهد ميكن التوصية باستخدام جرع
متوسطة من أشعة غاما كمعاجلة ما بعد احلصاد فعالة يف
ضبط منو كل من العدد الكلي للميكروبات الهوائية والعدد
الكلي ملجموعة الكوليفورم والعدد الكلي للخمائر والفطور.

املجال  1800-800سم 1-والتي تعود إلى اهتزازات االمتطاط
ملختلف الزمر يف مكونات اخلشب والقشور الرقيقة كما
يظهر يف (الشكل .))b(7

-CH3, -CH2, -CH
asym, sym stretching

)(a

-OH stretching

)Absorbance (a.u.

S kin

S hell

4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400
)Wavelength (cm-1

-CH cellulose

C-O-C cellulose
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الشكل  .7طيوف األشعة حتت احلمراء للقشور اخلشبية والقشرة
الرقيقة لبذور املشمش.
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التقرير السنوي

عند دراسة اخلواص احلرارية لقشور بذور املشمش
الرقيقة والقاسية ،متت متابعة الفقد الوزني مع تغير درجة
احلرارة باستعمال جهاز التحليل احلراري الوزني (.)TGA
حيث نالحظ من (الشكل  )8ثالث مراحل متتالية مع تغيير
درجة احلرارة جلميع أنواع القشور ،حيث تبدأ مبرحلة
فقدان حوالي  %8-5عند الدرجة  100سْ وهذا يحدث
نتيجة خسارة للماء والتي تظهر كعملية ماصة للحرارة يف
منحني التحليل احلراري التفاضلي  DSCكما يف (الشكل
 ،)9أما املرحلة الثانية حوالي  %60-50مؤلفة من التفكك
احلراري املُالحظ يف املجال  380-250سْ ويدل على تفكك
السيللوز والهيمي سيللوز واملرحلة الثالثة بفقدان حوالي
 %40تدل على األكسدة احلرارية لليغنني يف املجال -400
 500سْ هذه التفككات ظهرت عند جميع أنواع بذور
املشمش وكذلك يف القشرة الرقيقة احمليطة بلب البذرة.

2020-2019

النتائج :استعملت مطيافية حتت األحمر كتقانة بسيطة
لدراسة البنية والتغيرات الكيميائية لألنواع املختلفة من
اخلشب .ظهر العديد من العصابات يف أطياف ما حتت
األحمر خلشب النوى وقشورها الرقيقة ،قسمت األطياف
إلى منطقتني لتسهيل تفسير كل منطقة ،املنطقة األولى يف
املجال  4000-2300سم 1-وهي منطقة اهتزازات امتطاط
الزمرتني  OHو CHكما يظهر يف (الشكل  ،))a( 7أما
املنطقة الثانية والتي تسمى منطقة بصمة اإلصبع فهي يف

-CH cellulose

طرائق العمل :جمعت أنواع مختلفة من بذور املشمش
من مناطق زراعة مختلفة يف سورية .بينما مت احلصول
على بذور الكرز من معمل الكونسروة بدمشق ،وهي من
إنتاج املناطق املزروعة بدمشق وريفها .مت يف هذه الدراسة
استعمال تقنيات التحليل احلراري املختلفة ومطيافية
األشعة حتت احلمراء ،وبيئات الزرع اجلرثومية.

C=C lignin

أهمية العمل وأهدافه :تهدف هذه التجربة لدراسة
بذور بعض النوى احلجرية (املشمش ،الكرز) ألنواع مختلفة
تزرع يف سورية وتوصيفها كيميائياً (باستعمال مطيافية
ما حتت األحمر) وفيزيائياً (اخلواص احلرارية) وإجراء
معاجلات مختلفة ودراسة حتللها جرثومياً.

C=C

توصيف البوليميرات الطبيعية الناجتة من مخلفات
قشور بذور املشمش والكرز (حراري ًا ،كيميائي ًا وميكروبي ًا)

S kin

)(b

)Absorbance (a. u.

دائرة التشعيع الصناعي

C=O hemicellulose

الشكل  .6اخلصائص الكمية والنوعية لنوى بذور األكدنيا املعاجلة
بأشعة غاما.
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اجلدول  .1درجات حرارة التفكك احلراري لبذور املشمش الكالبي
تبعاً حلجم احلبيبات.
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الشكل  .8مخطط التفكك احلراري للقشرة اخلشبية والقشرة الرقيقة
لبذور املشمش.
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الشكل  .9مخطط التحليل احلراري التفاضلي للقشرة اخلشبية
والقشرة الرقيقة لبذور املشمش.
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الشكل  .10تأثير حجم احلبيبات على مخطط التحليل احلراري
التفاضلي لعينات املشمش الكالبي.
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كما درست عينات املشمش الكالبي بأحجام مختلفة
للحبيبات من أقل من  75ميكرومتر إلى أكثر من 2
ميليمتر ،ويبني (اجلدول  )1نتائج تفكك ودرجات انصهار
مختلف أحجام احلبيبات .حيث إن املرحلة األولى للتفكك
 D1عند حوالي  178سْ والدالة على املاء املرتبط التي
اختفت عند حجم حبيبة أكبر من  250ميكرومتر يف حني
ظهرت املرحلتان ( )D2 ,D3يف جميع األحجام (األقل من
 250ميكرومتر) .ومن ناحية أخرى كانت درجة حرارة
القمة املاصة للحرارة حوالي  110سْ يف أحجام احلبيبات
الصغيرة (أقل من  250ميكرومتر) وبدأت باالرتفاع حتى
 123سْ يف األحجام األكبر من  2ميلمتر (الشكل  .)10مما
يعني الصعوبة الكبيرة لتبخر املاء املرتبط يف احلبيبات
الكبيرة مما تطلب تسخيناً أعلى إلزاحته ،باإلضافة إلى
ظهور ازدياد يف درجة حرارة التفكك يف املرحلة األولى من
 176.4إلى  179سْ ،وأيضاً زيادة يف درجة حرارة التفكك
الثالث من  421.2إلى  451.5سْ (الشكل  .)11بينما كان
االنخفاض واضحاً يف درجة حرارة التفكك الثاني من
 284.3إلى  257.7سْ.
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الشكل  .11تأثير حجم احلبيبات على مخطط التفكك احلراري
لعينات املشمش الكالبي.

أظهرت نتائج الدراسة على نوى الكرز تغيراً يف درجات
حرارة التفكك مع تغير أقطار احلبيبات املطحونة كما
أظهرت التقاطعات بني منحني التفكك احلراري الوزني
والتحليل احلراري التفاضلي درجة حرارة خروج املاء
ودرجات حرارة التفكك (الشكل .)12

قسم تكنولوجيا اإلشعاع
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الشكل  .12تأثير حجم احلبيبات على مخطط التحليل احلراري
التفاضلي لعينات قشور الكرز.

الشكل  .14منحني اإلجهاد عند احلمل األعظمي بداللة اجلرعة
للمتراكب (.)PVC\TiO2

دراسة اخلواص البنيوية والكهربائية ملتراكب البولي
فينيل كلورايد/أوكسيد التيتانيوم املشعع

قيست اخلواص الكهربائية باستخدام جهاز املمانعة
الكهربائية بتطبيق تواتر يف املجال ( )10-1-107هرتز وبتطبيق
توتر متناوب  1فولط على صفيحتي مكثفة مساحة كل
واحدة منهما  2cm×2cmاجلدول (.)2

أهمية العمل وأهدافه :يهدف هذا العمل إلى دراسة
اخلواص البنيوية والكهربائية ملتراكب البولي فينيل
كلورايد/أوكسيد التيتانيوم احملضر بنسب مختلفة ودراسة
أثر اجلرعات اإلشعاعية املختلفة على تغير اخلواص.
طرائق العمل :مت يف هذه الدراسة استعمال البولي
فنيل كلورايد ،واستعمال أوكسيد التيتانيوم كمادة مالئة.
ومن ثم دراسة تأثيرات عملية التشعيع باستعمال محطة
التشعيع غاما ومت استخدام تقنيات التحليل احلراري
املختلفة باإلضافة إلجراء العديد من القياسات امليكانيكية
والقياسات الكهربائية بدرجات حرارة مختلفة.
النتائج :أسهم أوكسيد التيتانيوم يف زيادة االستقرارية
احلرارية للبولي فينيل كلورايد ولوحظ ذلك بزيادة درجة
االنصهار بشكل خاص عند النسبة  %30حوالي أربع درجات
مئوية وزيادة يف درجة احلرارة الالزمة للتفكك (الشكل
 .)13باملقابل كان هنالك تناقص يف قيم قوة الشد للبولي
فينيل كلورايد بزيادة كمية أوكسيد التيتانيوم (الشكل .)14
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الشكل  .13درجات حرارة التفكك بداللة اجلرعة اإلشعاعية للنسب
املختلفة للمتراكب (.)PVC\TiO2
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األعمال الروتينية التي أجنزت يف مخبري التحاليل
احلرارية والقياسات الفيزيائية وامليكانيكية:
يهدف عمل مخبر التحليل احلراري ومخبر القياسات
امليكانيكية يف القسم إلى حتليل املواد املراد دراستها
وتوصيفها بعد إجراء املعاجلات عليها إما كيميائياً أو
إشعاعياً يف مخابر أو وحدات التشعيع التابعة للقسم.
تخضع العينة قبل معاجلتها وبعدها لبرنامج حراري
مبرمج وذلك حسب الطريقة املعتمدة وتؤخذ العينة مباشر ًة
من املادة التي ميكن أن تكون على شكل فيلم أو شرائح أو
بودرة وتوضع يف بوتقات خاصة بكل جهاز حتليل حراري،
أو تشكل بأشكال خاصة حسب الستاندر اخلاص بالعينة
لقياسها على جهاز القياس امليكانيكي (خمس عينات لكل
159
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230

اجلدول  .2قيم الناقلية الكهربائية مقدرة بـ  10-10s/cmملركب
( )PVC\TiO2من أجل اجلرع والنسب املختلفة.

هيئة الطاقة الذر ّية

حتليل).
تتنوع األجهزة املستعملة إلجراء التحاليل وفق ما يلي:
● ●جهاز حتليل حراري تفاضلي Differential Scanning
).Calorimetry (DSC20
● ●جهاز حتليل حراري تفاضلي Differential Scanning
).Calorimetry (DSC131
● ●جهاز حتليل حراري وزني Thermogravimetry Analyser
).(TG 50
● ●جهاز حتليل حراري ميكانيكي Thermal Mechanical
).Analyser (TMA40
● ●جهاز قياس اخلواص امليكانيكية ).INSTRON (1011
بلغ عدد العينات املراد حتليلها يف مخبر التحليل
احلراري ومخبر القياسات امليكانيكية كافة خالل عام
 518 2019عينة ،حيث بلغ عدد العينات احملللة ألقسام
الهيئة  357عينة ،والعينات اخلارجية .161
دائرة التطبيقات البيئية والصحية
حتديد كفاءة تدوير بيئات الزرع اجلرثومي (األوساط
العامة) لالستخدام مرات عدة
أهمية العمل وأهدافه:
هدف العمل إلى دراسة إمكانية االستفادة من بيئات
الزرع اجلرثومي املستعملة بهدف خفض نفقات التجارب
والتوفير يف بيئات الزرع من حيث الكميات والتكلفة املادية
وخاصة يف ظروف بلدنا احلالية وما نعانيه من صعوبة توفير
مواد جتارب الزرع اجلرثومي واالرتفاع الباهظ يف ثمنها
كونها مستوردة وبالقطع األجنبي.
طرائق العمل:
احلصول على السالالت البكتيرية املعتمدة:
مت احلصول على السالالت البكتيرية النقية من هيئة
الطاقة الذرية السورية (قسم البيولوجيا اجلزيئية) ضمن
أطباق بترية وهما ساللتان سالبتا الغرام E.coli, Salmonella.
 sp.وساللتان موجبتا الغرام .S. aureus, B. subtilis
استراتيجية العمل:
مت إجراء زراعات جرثومية باألطباق البترية باالعتماد
على البوتوكوالت املعتمدة بطريقة الفرش ()Spread method
من أجل احلصول على عدد مستعمرات من  103-102يف كل
طبق بتري .مت اعتماد بيئة الزرع اجلرثومي العام Plat Count
 Agarمن شركة  .HimediaTM-Indiaمت حتضني جميع
160

األطباق البترية امللقحة جرثومياً بدرجة حرارة  37درجة
مئوية ملدة  24ساعة (سميت هذه العملية بالزرع اجلرثومي
األول (الرئيسي)).
املعاجلات املختلفة لبيئة الزرع املتصلبة من األغار (إعادة
التدوير األول :)R1
متت إزالة املستعمرات اجلرثومية النامية على سطح بيئة
الزرع باستخدام املاسحة القطنية ومت اختبار ثالث طرق
لتعقيم بيئات الزرع املدرجة يف عملية إعادة التدوير األول.
● ●التعقيم بأشعة غاما :IRباستخدام محطة التشعيع
) CO60 (Russian Type :87 ROBOاملوجودة يف مركز
دير احلجر -قسم تكنولوجيا اإلشعاع  -هيئة الطاقة
الذرية السورية وبعدة جرع إشعاعية ( 15 ،10 ،5كيلو
غراي) الختيار اجلرعة الكافية للقضاء على املستعمرات
اجلرثومية.
● ●التعقيم باحلرارة العالية اجلافة ( :)Tمتت من خالل
جتفيف بيئات الزرع على درجة حرارة  80درجة مئوية
ملدة ست ساعات يف الفرن (Memmert- looding Model
 )Germany .800-100ثم مت طحنها وحتويلها إلى بودرة
بعد حتول املادة اجلافة إلى رقائق ليصار إلى إعادة
استخدامها.
● ●التعقيم بأشعة امليكروويف ( :)waمتت من خالل إذابة
املادة الهالمية (بيئة الزرع)  -وذلك أيضاً بعد التخلص
من املستعمرات اجلرثومية  -بأمواج امليكرووف (Wattar
 )Lux, MI42D, 1250 W, 2450 MHZ, Syriaملدة  8دقائق
وبعد ذلك مت جتفيفها يف احلاضنة على درجة حرارة
 35درجة مئوية ملدة ليلة واحدة وبعد ذلك مت طحنها
لتحويلها إلى بودرة.
القياسات اجلرثومية:
يتم التحري عن منو السالالت املختبرة يف البيئات
الهالمية األساسية واملعاد تدويرها ومقارنتها مع السالالت
النامية يف عينات الشاهد يف كل مرة ،من خالل حتديد
إمكانية النمو ،التعداد اجلرثومي القابل للعد على األطباق
البترية وحجم املستعمرات اجلرثومية التي استخدمت يف
حساب معامل قوة النمو .مت حساب قوة النمو من خالل
قياس القطر ألكبر عدد ممكن من املستعمرات النامية بشكل
مثالي داخل الطبق البتري وغير متالصقة مع مستعمرات
أخرى وغير مالصقة جلدار الطبق البتري وذلك يف عينات
الشاهد وعينات املعامالت املختلفة ثم حساب النسبة املئوية
للتغير وفق املعادلة التالية (:)1

قسم تكنولوجيا اإلشعاع

(1) S (Strength of bacterial growth)%=(x100)/X-100

 :%Sقوة النمو البكتيري.
 : xمتوسط قطر املستعمرات يف املعامالت املختلفة (.)mm
 :Xمتوسط قطر املستعمرات يف الشاهد (.)mm

الشكل  .15منو بكتريا املكورات العنقودية الذهبية ( )aاإلشريكية
القولونية ( )bالساملونيال ( )cالعصوية ( )dيف املرحلة الثانية من إعادة
التدوير لبيئة الزرع الصلبة يف املعامالت األربع (الشاهد ،أشعة غاما،
أشعة املايكروويف ،املعاملة احلرارية العالية).

الشكل  .16بيئة الزرع الصلبة املعادة التدوير بعد جتفيفها وحتويلها
إلى بودرة.

األعمال الروتينية واخلدمية التي أجنزت يف مخبر
امليكروبيولوجيا:
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يهدف عمل مخبر امليكروبيولوجيا إلى مراقبة املواد
املراد معاجلتها يف وحدات األشعة التابعة للقسم ومراقبة
جودة عمليات التشعيع وذلك من خالل تقدير احلمولة
امليكروبية للمنتجات الغذائية والطبية وحتديد األنواع
امليكروبية السائدة فيها بهدف حتديد اجلرعة اإلشعاعية
الالزمة لتخليصها من حمولتها امليكروبية والوصول إلى
مستوى العقامة املطلوب للمنتجات الطبية وإلى احلدود
امليكروبية ،وفقاً للمواصفات القياسية الوطنية وأيضاً وفق
املواصفة العاملية.

2020-2019

النتائج:
● ●تبني النتائج أنه باإلمكان االستفادة من بيئة الزرع Plate
 Count Agarاملستعملة واملصبوبة يف األطباق البترية
البالستيكية التي تنمو عليها املستعمرات اجلرثومية
بالزرع بطريقة الفرش.
● ●أظهرت النتائج أنه ميكن االستفادة مرتني من بيئة
الزرع اجلرثومي املعادة التدوير بإحدى الطرائق الثالث:
باستخدام أشعة غاما أو أشعة امليكروويف التي تستخدم
للتعقيم أو إعادة التدوير بالتجفيف باحلرارة  80درجة
مئوية.
● ●إن السالالت اجلرثومية األربع ;S. aureus; E. coli
- Salmonella spp; B. subtilisاملكورات العنقودية
الذهبية ،اإلشريكية القولونية ،الساملونيال ،العصوية-
الرقيقة قادرة على النمو يف بيئة الزرع Plate count agar
املعادة التدوير ملرتني (الشكل  )15لكن قوة النمو يف بيئات
الزرع املعاد تدويرها يف املرة الثانية تكون أضعف من
الشاهد وتعد  B. subtilisأكثر حساسية وتأثراً بقوة النمو
حيث ينخفض متوسط قطر املستعمرات اجلرثومية من
 10مم إلى  4مم.
● ●إن استخدام أشعة غاما بجرعة  5كيلوغراي يعد كافياً
لتعقيم بيئات الزرع اجلرثومي املستعملة.
● ●إن أفضل الطرق وأسرعها وأكثرها إتاحة يف املخابر
امليكروبيولوجية هي باستخدام أشعة امليكروويف للتعقيم
ثم التجفيف على حرارة دافئة ( 35درجة مئوية) حيث
إن البيئة املعادة التدوير بهذه الطريقة متتاز بشفافية
ووضوح أقرب إلى بيئة الشاهد.
● ●سيتم العمل على جتارب إعادة التدوير للبيئات النامية
عليها مستعمرات جرثومية بطريقة الصب.
● ●إن إعادة تدوير بيئات الزرع اجلرثومي وحتويلها إلى
مادة جافة (الشكل  )16يساهم يف حفظها لالستفادة
منها خالل فترات زمنية بعيدة ،وهنا ال بد من مزيد من
التجارب لتحديد الفترات الزمنية وصالحية هذه املواد
وهو ما مييز هذا العمل ويعطيه صفة .Original
● ●إن إعادة تدوير بيئات الزرع املصبوبة يف األطباق البترية
يساهم يف التخفيف من الفضالت احليوية ،كما أنه من
املمكن إعادة تعقيم األطباق البترية باستخدام أشعة

غاما باجلرعة املناسبة وذلك بعد إزالة بيئات الزرع
الهالمية وإعادة تدويرها مما يساهم أيضاً يف التخفيف
من الفضالت البالستيكية.
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ومن أهم األعمال التي قام بها املخبر يف عام :2019-2018
● ●حتديد جرع مستوى ضمان العقامة اإلشعاعية للمنتجات
الطبية املفردة االستخدام التي ترد ملنشأة التشعيع
والتحقق من صالحية هذه اجلرع .إن املساهمة يف
إجراء معاجلة إشعاعية ذات جودة عالية سيساهم يف
حتقيق هذا الهدف ويف استقطاب املنتجني الستخدام
هذه التكنولوجيا ،من جهة أخرى فإن خدمة هذه التقانة
بالشكل العلمي األمثل ،سوف يعمل على تشجيع إنتاج
مثل هذه املواد ،وبالتالي فإن ذلك سوف يخفف عبء
االستيراد ملثل هذه املواد ،مما يساهم يف توفير املال
والوقت واجلهد للحصول عليها من بلدان أخرى وتصل
األمور باملنتجني لتصدير منتجاتهم لبلدان ،وهذا بالتالي
سيساهم يف زيادة التنمية االقتصادية يف القطر من خالل
توفير القطع األجنبي كوارد للتصدير ملثل هذه املواد.
مت فحص ما يعادل  167 ،143دفعة يف عامي 2018
و 2019على التوالي ( 100-25صندوق للدفعة الواحدة ،أبعاد
الصندوق هي  cm39×49×39وال يزيد عن  20كيلوغرام).
● ●حتديد اجلرع اإلشعاعية الالزمة لتخفيض احلمولة
امليكروبية للمواد الغذائية .تستخدم األشعة املؤينة يف
مجال حفظ املواد الغذائية كبديل للطرائق التقليدية،
حيث يساهم التشعيع يف مجال حفظ املواد الغذائية إلى
خفض الفقد الناجت عن الفساد والتحلل باإلضافة إلى
السيطرة على امليكروبات واألحياء األخرى التي تسبب
األمراض املنقولة بالغذاء ،فالتشعيع يعطل األحياء املسببة
للفساد والتي تشمل البكتيريا والفطريات واخلمائر وهذا
بدوره يؤمن منتجات غذائية سليمة وآمنة من الناحية
الصحية وبالتالي يقلل من نسبة األمراض املنتقلة عن
طريق األغذية ،إضافة إلى ذلك فإن تطبيق هذه التقنية
ملعاجلة املواد الغذائية يساهم يف زيادة الطلب عليها
وخاصة من اخلارج.
مت فحص ما يعادل  131 ،178دفعة يف عامي  2018و2019

على التوالي ( 200-60صندوق للدفعة الواحدة) حيث شملت
املواد الغذائية ومتفرقات وضمت املنتجات العرق سوس
والبهارات والتوابل كالكمون واليانسون والقرفة وغيرها
باإلضافة إلى األعشاب الطبية التي تستخدم ألغراض طبية
عالجية مختلفة كالزهورات واخللطات امللينة واملضادة
للنفخة واملقوية للذاكرة والشاي األخضر بأنواعه املختلفة.
● ●نالحظ زيادة إقبال على معاجلة املواد الطبية يف عام
 2019مقارنة مع عام  2018بنسبة .%18
● ●ميكن املالحظة أن معاجلة املواد الطبية يف زيادة مستمرة
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167 ،143 ،148 ،82

من
حتى .2019

دفعة خالل األعوام من

2016

دائرة وحدات األشعة
استثمار محطة التشعيع يف مجال تعقيم املواد الطبية
وحفظ األغذية
2020-2019

لقد استمرت محطة التشعيع خالل عامي
بتقدمي خدماتها اإلنتاجية للزبائن الراغبني يف معاجلة
األغذية وتعقيم املواد الطبية والصيدالنية ،حيث استثمرت
احملطة بالعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية ومت تشغيلها على
مدار الساعة لتصل كمية املنتجات املعاجلة يف محطة
التشعيع خالل عامي  3000( 2020-2019متر مكعب) منها
( 800متر مكعب مواد طبية) و ( 2200متر مكعب مواد
غذائية) حيث تضمنت املواد الغذائية املعاجلة يف احملطة
خالل هذه الفترة البهارات والتوابل واملكسرات واألعشاب
الطبية ،وتضمنت املواد الطبية الشاش الطبي وأرواب طبية
وتضمنت املواد الصيدالنية عبوات األدوية وبعض املضادات.
ويبني (الشكل  )17إنتاجية احملطة خالل العامني -2019
 2020مقدرة بالليرات السورية و(الشكل  )18مقدراً باألمتار
املكعبة .بينما ميثل (الشكل  )19نسبة املواد الطبية والغذائية
املعاجلة خالل عام  .2019و (الشكل  )20نسبة أجور املواد
الطبية للمواد الغذائية لعام .2019

الشكل  .17إنتاجية احملطة خالل األعوام  2019-1996مقدرة بالليرات
السورية.

الشكل  .18إنتاجية احملطة باملتر املكعب خالل األعوام .2019-1996

قسم تكنولوجيا اإلشعاع

.2019  نسبة أجور املواد الطبية للمواد الغذائية لعام.20 الشكل

.2019  نسبة املواد الطبية والغذائية املعاجلة خالل عام.19 الشكل

2020-2019 النشرات العلمية التي مت نشرها يف عامي
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Al-Bachir, M., Koudsi, Y. (2019). Determination of fatty
acid composition of irradiated and not irradiated Syrian
olive oil. Journal of Food Chem and Nanotechnology, 5(3):
43-48.

Al-Bachir, M. Othman, Y. (2019). Comparative studies
on some physicochemical properties of oil extracted from
gamma irradiated Sesame (Sesamum indicum L.) seeds.
Journal of Food Chemistry and Nanotechnology, 5(2): 3642.

Al-Bachir, M. Othman, Y. (2019). Detection of long storage
and sunflower adulteration of olive oils using ultra violate
(UV) spectroscopy methods. International Journal of Food
Studies. 8: 24-42.

Al-Bachir, M., Microbial profile of gamma irradiated
thyme; cold prepared meal”. Journal of Agroalimentary
processes and Technologies (2019), 25(1): 1-9.

Al-Bachir, M., Kudsi, Y. (2019). Some characteristics
of oil extracted from gamma irradiated apricot (Prunus
armeniaca L.) kernels. Journal of Agroalimentary processes
and Technologies, 25(1): 24-30.

Al-Bachir, M., (2020). Improvement of microbiological
qualities of hen egg powder by gamma irradiation.
International Journal of Food Studies, Volume 9, 75-83:
S175-S183.
Al-Bachir, M. (2019). Effect of gamma irradiation on
composition and chemical properties of thyme meals.
Current Topics in Biotechnology (2019), 10, 45 – 54.
Al-Bachir, M. (2019). Irradiation effect on physico-

9.

chemical properties of thyme meal oil. Current Topics in
Biotechnology (2019), 10: 61-67.

Al-Bachir, M., Koudsi, Y. (2019). Effect of gamma
irradiation doses and storage time on the Syrian Kaissy
cv olive (Olea Europaea) oil properties. the Annals of the
University Dunarea de Jos of Galati – Food Technology,
43(1): 117-127.

10. Khalil, A. Aljoumaa, K., Al-Bachir, M. (2019). Evaluation
of Gamma Irradiation and Storage Period Effects on
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Load in Fava Bean
(Vicia Faba) Kernels. Journal of Scientific Research &
Reports. 21(1): 1-8, Article no.JSRR.44827 ISSN: 23200227.

11. Khalil, A, Al-joumaa. k (2019). Evaluations of Red
Cabbage (Brassica oleracea L. Var. Capitata F. Rubra DC.)
Extract Behavior under High Dose Gamma Irradiation.
Pure and Applied Chemistry 17(4):1-9.

األوراق املنشورة يف مؤمترات علمية محكمة

 السالمة امليكروبية لألغذية احمللية واملعاجلة. محفوظ البشير.د1 .1
الهيئة العامة للتقانة- ورقة يف املؤمتر األول لتقانة الغذاء.َإشعاعيا
2019  تشرين األول16-14 جامعة دمشق- كلية الزراعة.احليوية
.85 الصفحة
 التأثير. يحيى القدسي. د، محفوظ البشير. د، ماهر عبودي.د2 .2
املشترك ألشعة غاما وعمليات التبييض على محتوى األكريل أميد
الهيئة- ورقة يف املؤمتر األول لتقانة الغذاء.يف أصابع البطاطا املقلية
 تشرين16-14 جامعة دمشق- كلية الزراعة.العامة للتقانة احليوية
.84  الصفحة2019 األول

2020-2019 خدمات قسم تكنولوجيا اإلشعاع

عدد العينات

وصف التقنية

483

حتديد احلموالت اجلرثومية والفطرية يف املواد الغذائية والطبية والصيدالنية
(اخلاضعة للتعقيم يف محطة التشعيع أواملطلوب حتديدها جلهات خارج
)محطة التشعيع

2020-2019

التقرير السنوي

340

Cl-/Br-/ NO3-/ PO4-3/

اسم التقنية

حتليل مجموعة من الشوارد يف العينات املائية السالبة
K+/Na+/Ca+/Mg+2/NH4+/Li+  واملوجبةSO4-2

مخبر ميكروبيولوجيا األعمال اخلدمية
()الزرع والتشخيص اجلرثومي
IC

الكروماتوغرافيا الشاردية

51

قياس االشعة الشمسية بأنواعها
) والضوء املرئي والضوء الالزم للتركيب الضوئيB وA (فوق البنفسجية

مقياس الراديوميتر

2 سم1500
 طعم100 مبعدل

حتضير قطع من الغشاء االمينوسي
(كميات جتريبية ريثما تقلع وحدة إنتاج الغشاء االمينوسي يف مطلع عام
)2021

مخبر ميكروبيولوجيا األعمال اخلدمية

28

 والناقلية الكهربائيةTDS لتحديد و قياس تركيز املواد الصلبة الذائبة الكلية
و امللوحة يف العينات املائية

مقياس الناقلية الكهربائية

21

قياس حموضة السوائل املائية

163

pH

مقياس احلموضة

هيئة الطاقة الذر ّية

محطة التشعيع الصناعي

معاجلة مواد غذائية

35318

محطة التشعيع الصناعي

تعقيم مواد طبية

14016

تقدير احلمولة امليكروبية الكلية لعينة غذائية

تقدير احلمولة امليكروبية باستخدام طريقة الصب بأطباق بتري ومن ثم عد
املستعمرات املتشكلة يف األطباق.

113

تقدير احلمولة الفطرية الكلية لعينة غذائية

تقدير احلمولة امليكروبية باستخدام طريقة الصب بأطباق بتري ومن ثم عد
املستعمرات املتشكلة يف األطباق.

113

تقدير مجموعة الكوليفورم لعينة غذائية

تقدير احلمولة امليكروبية باستخدام طريقة الصب بأطباق بتري ومن ثم عد
املستعمرات املتشكلة يف األطباق.

113

تقدير الرطوبة النسبية لعينة غذائية

جتفيف العينة باستخدام فرن جتفيف كهربائي  Drying ovenعند الدرجة
 105م °حتى ثبات الوزن.

113

تقدير املادة اجلافة لعينة غذائية

جتفيف العينة باستخدام فرن جتفيف كهربائي  Drying ovenعند الدرجة
 105م °حتى ثبات الوزن.

113

عند الدرجة  550م.°

113

Furnaces

تقدير الرماد لعينة غذائية

ترميد العينة باستخدام مرمدة كهربائية

تقدير نسبة الزيت ملادة غذائية

استخالص الزيت باستخدام جهاز سوكسليت

108

تقدير الكربوهيدرات الكلية لعينة غذائية

استخالص الكربوهيدرات وتقديرها كمياً باستخدام املعايرة احلجمية أو
باستخدام جهاز سبكتروفوتوميتر.

113

تقدير السكاكر املرجعة لعينة غذائية

استخالص الكربوهيدرات وتقديرها كمياً باستخدام املعايرة احلجمية أو
باستخدام جهاز سبكتروفوتوميتر.

113

تقدير احلموضة الكلية لعينة غذائية

تقدير نسب األحماض العضوية باستخدام املعايرة بالقلوي.

108

تقدير رقم احلموضة الـ  PHلعينة غذائية

تقدير رقم احلموضة باستخدام جهاز قياس حموضة احملاليل .PH meter

108

تقدير اللزوجة لعينة غذائية

استخدام جهاز اللزوجة  Viscometerالدوراني لتقدير لزوجة املادة الغذائية.

113

تقدير نسبة املواد الصلبة املنحلة لعينة غذائية
Brix

تقدير قرينة االنكسار لعينة غذائية

استخدام جهاز الرفراكتوميتر لتقدير نسبة املواد الصلبة املنحلة الـ
استخدام جهاز الرفراكتوميتر لتقدير قرينة االنكسار الـ

Brix

Brix

Color meter

113
113
113

تقدير اللون لعينة غذائية

تقدير اللون باستخدام جهاز قياس اللون

تقدير رقم احلموضة لعينة زيت أو دهن

باستخدام املعايرة احلجمية

214

تقدير رقم البيروكسيد لعينة زيت أو دهن

باستخدام املعايرة احلجمية

214

تقدير الرقم اليودي لعينة زيت أو دهن

باستخدام املعايرة احلجمية

214

تقدير رقم التصنب لعينة زيت أو دهن

باستخدام املعايرة احلجمية

214

تقدير األحماض الدهنية لعينة زيت أو دهن

باستخدام جهاز الكروماتوغرافيا الغازية الـ

تقدير الفينوالت الكلية لعينة زيت أو دهن

استخالص الفينوالت وتقديرها باستخدام جهاز سبكتروفوتوميتر عند طول
موجة محدد.

214

تقدير االمتصاص الضوئي لعينة زيت أو دهن

باستخدام جهاز سبكتروفوتوميتر عند طول موجة محدد.

214

تقدير رقم الـ  TBAلعينة زيت أو دهن

باستخدام جهاز سبكتروفوتوميتر عند طول موجة محدد.

214

تقدير الصفات احلسية لعينة غذائية

من خالل عينة عشوائية ألشخاص يتراوح عددهم بني  35-25شخص.

113

تقانة التحليل احلراري
(مخبر التحاليل احلرارية)

توصيف السلوك احلراري للعينات البوليميرية واملواد املركبة (نقطة االنصهار،
نقطة حرارة التزجج ،انتالبية االنصهار ،التفكك احلراري)

315

قياس اخلواص امليكانيكة
(مخبر القياسات الفيزيائية وامليكانيكية)

حتليل اخلواص امليكانيكية للعينات البوليميرية واملواد املركبة (قوة الشد،
االستطالة ،اجهادات الشد والضغط)

385

تقنية االمتصاص الذري (اللهب)

قياس القرائن التحليلية للعناصر التالية:

164

GC

Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb

214

72

يتألف القسم من ثماني دوائر هي دائرة اإللكترونيات ،دائرة الرياضيات التطبيقية ،دائرة
تقانة املعلومات ،دائرة الطاقات املتجددة ،دائرة االختبارات الالإتالفية ،دائرة املعلومات العلمية
واإلدارية ،دائرة املكتبات ودائرة الترجمة والتأليف والنشر .يقوم القسم بإجناز الدراسات
والبحوث يف مجاالت اإللكترونيات النووية وتقانة املعلومات والرياضيات التطبيقية والنمذجة
واحملاكاة واالختبارات الالإتالفية وحتسني مردود أنظمة الطاقة وتطوير نظم برمجية وإنشاء
مواقع ويب ،كما يقوم بصيانة إلكترونية لألجهزة العلمية املخبرية الدقيقة .كما يقوم القسم
بتصنيف وفهرسة املطبوعات بجميع أشكالها (الكتب والتقارير واملقاالت واألطروحات)
لتوثيقها بشكلها اإللكتروني وإصدار النشرات اإللكترونية الشهرية والسنوية ،وإعداد مجلة
عالم الذرة والتقرير السنوي وإصدارهما وإعداد البروشورات واألقراص الليزرية املتعلقة
بالدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة.
A E C S

هيئة الطاقة الذر ّية

دائرة اإللكترونيات
 استخدام عناصر إلكترونية لقياس جرعات اإلشعاع
النووي

النظري واملعطيات التجريبية أن درجة التطابق تتعلق بعدد
منابع الضجيج املفترضة يف النموذج النظري وأن أفضل
تطابق ينجم عن فرضية وجود خمسة منابع ضجيج.

الهدف :دراسة خواص عناصر إلكترونية وخاصة
ترانزستورات  MOSFETالتجارية كمقاييس جرعة أشعة
غاما.
النتائج:
جرت دراسة تأثير األشعة املؤ َّينة على عمل الترانزستور
 MOSFETعموماً وجرى اختبار هذا التأثير على خواص
ترانزستورات جتارية  MOSFETمن النمط  pوخاصة
منحنيات التابع  IDS-VGSوجهد العتبة والناقلية التبادلية
بنمطي القياس اخلطي واإلشباع وذلك من أجل استثمار
انحياز جهد العتبة يف قياس اجلرعة .تبني من النتائج
التجريبية ازدياد جهد العتبة وتغير املنحنيات  IDS-VGSمع
زيادة اجلرعة ،ولكن هذا السلوك لم يكن خطياً خاصة
يف اجلرعات العالية ،وقد ُعرضت ونُوقشت أسباب هذا
السلوك الالخطي وطرق التقليل منه.

-ب-

أ--أ-

-ب-

الشكل  .1املنحنيات  IDS- VGSلترانزستور  p-MOSFETقبل التشعيع
وبعده بعدة جرعات تراكمية من أشعة غاما يف منطي العمل :اخلطي
(أ) واإلشباع (ب) ،مع بيان انزياح جهد العتبة  ∆Vthبعد التشعيع.

 مقارنة حسابات الشحنة املكافئة للضجيج يف حالتي
فرضية املضخم األولي املثالي واحلقيقي
الهدف :دراسة الضجيج اإللكتروني عند مخرج قناة
حتصيل معطيات إلكترونيات نووية يف حالتي اعتبار
املواصفات الترددية للمضخم األولي مثالية أو حقيقية
ومقارنتها كذلك مع النتائج التجريبية.
النتائج :جرى وضع مناذج رياضية للشحنة املكافئة
للضجيج  ENCيف حالتي فرضيتي االستجابة الترددية
للمضخم األولي ،املثالية واحلقيقية ،وتبني أن االختالف
بينهما يتجلى يف قيم معامالت التشكيل اخلاصة بكل منوذج
والتي تتعلق بوسطاء دارة املضخم األولي .وجرى حتديد
مجال هذه الوسطاء التي حتدد االختالف والتطابق بني
النموذجني .من جهة أخرى تبني من املقارنة بني النموذج
166

الشكل  .2مقارنة منحنيات ) ENC tot=f(tبني فرضيتي مضخم أولي
حقيقي ومثالي من أجل قيم الوسطاء التالية لدارة املضخم األولي:
(أ)
(ب)

دائرة الرياضيات التطبيقية
 خوارزمية بزمن حدودي حلل مناذج أمثلة رياضية خطية
وغير خطية
الهدف:
يهدف هذا العمل إلى تطوير خوارزمية نقاط داخلية
بهدف أمثلة دالة رياضية خطية أو غير خطية وحيدة (حالة
تعظيم) معرفة على مجموعة جزئية محدبة من الفضاء
احلقيقي املألوف  ،Rnاملجموعة هي أيضاً معرفة من خالل
قيود رياضية خطية .مت تطوير تلك اخلوارزمية باالعتماد
على مفهوم اإلسقاط على فضاء صفري وحل جمل معادالت
خطية جبرية آنية.

قسم اخلدمات العلمية

النتائج :مت يف هذا العمل اقتراح خوارزمية نقاط داخلية
تهدف إلى أمثلة دالة خطية وحيدة الهدف (حالة تعظيم)
وأمثلة دالة غير خطية معرفة على مجموعة جزئية محدبة
من الفضاء احلقيقي املألوف ( Rnمتعدد سطوح) كما مت
برمجة اخلوارزمية املقترحة يف بيئة ماتالب وأخذ نتائج
لعدة أمثلة رياضية معيارية.
 تطبيق تابع املعقولية األعظمي للتقدير األفضل
لوسائط مناذج رياضية عائدة لبنى هندسية مطمورة
الهدف:
يهدف هذا العمل إلى تقدير الوسائط اجليوفيزيائية
العائدة لبنى جيولوجية مطمورة ذات شكل هندسي معروف
بسيط أو مركب من شكلني هندسيني بسيطني (كرة،
أسطوانة ،صفيحة....،إلخ) من خالل قياسات حقلية (كمون
ذاتي ،مغنطيسية ،جاذبية....، ،إلخ) باستخدام تقانتي تابع
املعقولية األعظمي املعتمدة على التوزيع املضاعف املتناظر
واألمثلة الرياضية غير اخلطية املقيدة ومقارنة نتائج هذا
العمل بتلك النتائج التي جرى احلصول عليها باستخدام
طرائق أخرى .تختلف هذه الطريقة عن الطرائق التفسيرية
األخرى كونها طريقة تعتمد على مفهوم تابع املعقولية
األعظمي لتقدير الوسائط اجليوفيزيائية باستخدام التوزيع
املتناظر املضاعف الذي تعطى وسطاؤه اإلحصائية من خالل
األوسط واالنحراف املتوسط للقيم املتبقية .يتم من خالل
الطريقة املقترحة حل النموذج الرياضي غير اخلطي املقيد
الواصف للمسألة اجليوفيزيائية بواسطة خوارزمية البحث
النمطية لـ هوك-جيفس.
النتائج:

برمجة متطورة ملوقع هيئة الطاقة الذرية

يهدف هذا العمل إلى إعداد دراسة حتليلية أولية للموقع
وتصميم قواعد البيانات وواجهات التحكم بها وإدراج
البيانات وحتديثها وتصميم الصفحة االفتتاحية وزواياها
الرئيسية والفرعية واخلدمية.

أمن الشبكات مركزية املعلومات
الهدف:
يهدف البحث إلى تصميم نظام للتحكم بالنفاذ إلى
الشبكات مركزية املعلومات تعتمد على تشفير البث وتوقيع
املجموعة.
النتائج :دراسة حتليلية لعمارة الشبكات مركزية
املعلومات وحتليل التهديدات والثغرات ذات الصلة .دراسة
مرجعية ألنظمة التحكم بالنفاذ إلى الشبكات مركزية
املعلومات .تصميم نسخة أولية من نظام للتحكم بالنفاذ إلى
الشبكات مركزية املعلومات تعتمد على تشفير البث وتوقيع
املجموعة.
تطوير أداة برمجية تفاعلية يف بيئة ماتالب حلل مسائل
البرمجة اخلطية الضبابية
الهدف :تهدف هذه الدراسة إلى تقدمي طريقة حلل
مسألة األمثلة متعددة األهداف عند وجود غموض يف
األهداف حيث يتم االستفادة من املنطق الضبابي ملعاجلة
هذا الغموض.
النتائج :متت دراسة طرائق حل البرمجة اخلطية
الضبابية واختيار أفضلها لبرمجتها بلغة ماتالب ،ثم
إتاحة أداة تفاعلية يف بيئة ماتالب حلل مسألة البرمجة
اخلطية الضبابية .تعتمد هذه األداة بشكل أساسي على
167

2020-2019

الهدف:

دائرة تقانة املعلومات

التقرير السنوي

مت يف هذا العمل إعداد برنامج حاسوبي يساعد يف
احلصول على معطيات نقطية متقطعة وذلك من معطيات
منحن بياني مستمر ومت البدء
حقلية مرسومة على شكل
ٍ
أيضاً بإعداد منهجية تفسير رياضية تهدف إلى تقدير
الوسائط اجليوفيزيائية العائدة لبنى جيولوجية ذات شكل
هندسي بسيط أو مركب من شكلني هندسيني بسيطني.

النتائج :جرى يف هذا العمل إعداد موقع جديد للهيئة
على اإلنترنت باستخدام أدوات برمجية حديثة وإدراج قواعد
بيانات مؤسساتية للتقارير العلمية والورقات العلمية املنشورة
وفعاليات املركز التدريبي .يعطي املوقع املتصفحني فكرة
مبسطة عن الهيكلية اإلدارية والعلمية ومعلومات أولية عن
األقسام العلمية والدوائر فيها .كما يعرض املوقع معلومات
عن املكاتب واللجان العلمية .يسمح املوقع للزوار بتصفح
األرشيف اإللكتروني الكامل ملجلة عالم الذرة والبحث يف
محتويات األعداد عبر كلمات مفتاحية يف العنوان وعدة
حقول أخرى مع إمكانية حتميل نسخة إلكترونية من املجلة.
كما يسمح املوقع بالبحث يف املستودع املؤسساتي للتقارير
العلمية الصادرة عن الهيئة والورقات العلمية التي نشرها
الباحثني يف مؤمترات ومجالت عاملية وتتوافر للمتصفح
حتميل مستخلصات التقارير العلمية والورقات العلمية
املنشورة.

هيئة الطاقة الذر ّية

()Fuzzy logic toolbox

أداة املنطق الضبابي يف ماتالب
ومكتبة األمثلة ( )optimization toolboxوباألخص التابع
 linprogيف ماتالب ،حيث يتم حتويل مسألة البرمجة
اخلطية الضبابية إلى عدة مسائل برمجة خطية ميكن
حلها باستدعاء التابع .linprog
األنظمة اخلبيرة الضبابية وتطبيقاتها
الهدف :تهدف هذه الدراسة إلى االستفادة من تقنيات
الذكاء الصنعي وخصوصاً منهجية املنطق الضبابي من
أجل توصيف اخلبرة البشرية املمثلة بقواعد شرطية ومن
ثم نقل هذه اخلبرة إلى نظام حاسوبي قادر على إتاحتها
عند اللزوم.

لتخزين الطاقة احلرارية .أظهرت التجارب أن تشغيل
مضخة التحريك بالتزامن مع املصدر احلراري يف بداية
التجربة يعطي نتيجة أفضل بالنسبة لعملية الشحن مما لو
مت تشغيل املضخة بعد أن تسخن املياه يف وعاء التسخني.
كما أظهرت التجارب أن االرتفاع يف درجة حرارة البيتون
خالل فترة الشحن يتباطأ كلما ابتعدنا عن درجة حرارة
الوسط احمليط ،أما خالل فترة التفريغ فإن االنخفاض يف
درجة حرارة البيتون يتباطأ مع االقتراب من درجة حرارة
الوسط كما هو مبني يف الشكل .4

النتائج:
بناء نظام خبير ضبابي قادر على االستفادة من اخلبرة
البشرية املمثلة بقواعد شرطية ومن ثم نقل هذه اخلبرة
إلى نظام حاسوبي قادر على إتاحتها عند اللزوم .مت عملياً
تطوير نظام ضبابي خبير من نوع ( ،)Mamdaniله خمسة
مداخل ومخرج واحد بهدف تفسير أنواع مختلفة من البازلت
اعتماداً على معطيات احلفر النووية والكهربائية .إن قاعدة
املعرفة الضبابية يف هذا النظام اخلبير مشتقة من اخلبرة
البشرية يف توصيف البازلت ،ومداخل هذا النظام هي
القياسات البئرية النووية والكهربائية ،وخرج هذا النظام هو
املقطع الليثولوجي احملدد من تفسير القياسات البئرية انظر
الشكل .3

الشكل  .4صورة تبني طريقة قياس األداء احلراري لوحدة التخزين
البيتونية.

 استعمال مواد متغيرة الطور لتحسني السعة احلرارية
لإلسمنت.
الهدف :يهدف العمل إلى حتسني فاعلية اإلسمنت يف
االستفادة من الطاقة الشمسية احلرارية يف التدفئة عن طريق
استخدام مواد متغيرة الطور لزيادة السعة احلرارية املخزنة.
النتائج :مت حتضير عينات إسمنتية أسطوانية الشكل
تتضمن يف منتصفها حفرة لوضع مواد متغيرة الطور (شمع
البارافني) من ضمنها .وقد مت على إحدى هذه العينات
إجراء قياسات لسلوك التسخني والتبريد للعينة دون املادة
املتغيرة الطور ومعها .أظهرت القياسات حتسناً بسيطاً يف
سلوك التبريد عن طريق إضافة املادة املتغيرة الطور ومن
أجل زيادة هذا التحسن البد من زيادة كمية املادة املتغيرة
الطور ،انظر الشكل .5

الشكل  .3االستنتاج الضبابي .Matlab 2001

دائرة الطاقات املتجددة
 استخدام اإلسمنت يف تخزين الطاقة الشمسية احلرارية
الهدف :يهدف العمل إلى دراسة فاعلية اإلسمنت يف
تخزين الطاقة الشمسية احلرارية واستخدامها للتدفئة.
النتائج :مت يف هذا العمل تصميم وحدة بيتونية واختبارها
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الشكل  .5الفرق بني متوسط درجة حرارة العينة ودرجة حرارة
الوسط احمليط مع وجود مادة متغيرة الطور ودونها خالل فترتي
التسخني والتبريد.

قسم اخلدمات العلمية

دائرة االختبارات الالإتالفية
 أسس ومبادئ اختبار وثوقية وأمان األوعية املضغوطة
واألنابيب امللحقة بها بالضغط بالسوائل

تقييم جودة الوصالت اللحامية املنفذة على صفائح
من خليطة األملنيوم  6082لتطبيقات اإلجهادات العالية
بالتصوير الشعاعي والسوائل النافذة
الهدف:

الهدف:
إعداد كراس علمي عن جتارب الضغط اإللزامية
التي تنفذ على احلاويات واخلزانات املعدنية املعدة للعمل
يف املنشآت الصناعية عند ضغوط عالية وفقاً ملتطلبات
الكودات الدولية.
النتائج:
تعد احلاويات واخلزانات املعدنية التي تعمل عند ضغوط
عالية من التجهيزات األساسية يف املنشآت الصناعية ،ونظراً
إلمكانية احتوائها على مواد سامة أو متفجرة فقد اشترطت
الكودات الدولية على إلزامية اجتياز كل منها على اختبار
الضغط بنجاح قبل االستثمار .وقد جرى إعداد كراس علمي
يبني شروط اختبارات الضغط وكيفية تطبيقها والتجهيزات
املستخدمة فيها مبا يتناسب مع شروط عمل اخلزان للتأكد
من سالمته ووثوقية عمله وجتنب انهياره أثناء اخلدمة.
 اختبار الهياكل املعدنية وجودة عملها بطريقة اإلصدار
الذاتي لألمواج الصوتية
الهدف :إعداد كراس علمي عن طريقة وتقنيات اختبار
حديثة جرى تطويرها وتطبيقها يف الدول املتطورة صناعياً
حول اختبار الهياكل املعدنية وجودة عملها أثناء استثمارها
باإلصدار الذاتي لألمواج الصوتية.

يهدف البحث إلى حلام صفائح من خليطة األملنيوم 6082
ذات املعاجلة احلرارية من النموذج  T6بطريقة اللحام ()TIG

ودراسة سالمة هذه الوصالت بالتصوير الشعاعي والسوائل
النافذة وفقاً ملتطلبات الكودات الدولية ذات الصلة وبيان
قابلية استخدامها بدالً عن الفوالذ يف تطبيقات اإلجهادات
العالية ونشر ورقة علمية عن نتائج البحث.
النتائج:
جرى حلام أربع مجموعات من الصفائح املصنوعة من
خليطة األملنيوم  6082املعاجلة حرارياً وبثخانات واقعة
يف املجال  )80÷18( mmبتقنية حلام ( )TIGوجرى حتديد
محددات حلامها ومواد امللء املناسبة متهيداً لدراسة
استيفائها ملتطلبات الكودات واملواصفات الدولية وقابلية
استخدامها عوضاً عن الفوالذ يف املكونات والهياكل
املستخدمة يف تطبيقات اإلجهادات العالية كوسائل النقل
ويف الصناعات العسكرية .يبني الشكل  7عينات األملنيوم
التي جرى حلامها.

النتائج:
تعد طريقة اختبار الهياكل املعدنية وجودة عملها
بطريقة اإلصدار الذاتي لألمواج الصوتية واحدة من أهم
الطرائق املطبقة عاملياً يف ضمان وضبط جودة الهياكل
املعدنية يف املنشآت البترولية والبتروكيميائية ومحطات
الطاقة واجلسور بعد التشييد وخالل االستثمار ،وقد جرى
إعداد كراس علمي عن مبادئ وأسس تطبيق هذه الطريقة
والتجهيزات املستخدمة وذلك طبقاً ملا تنص عليه الكودات
الدولية ذات الصلة .يبني الشكل  6مبدأ الطريقة.

الشكل  .7عينات األملنيوم التي جرى حلامها بتقنية (.)TIG

الشكل  .6مبدأ االختبار باالنبعاث الصوتي.

إعداد كراس علمي حول طريقة وتقنيات اختبار املواد
والهياكل واملكونات املعدنية وضمان جودتها بالتصوير
الشعاعي النتروني.
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الهدف:

التقرير السنوي

ضمان وضبط جودة املواد واملكونات املعدنية بالتصوير
الشعاعي النتروني

هيئة الطاقة الذر ّية

النتائج :تعد طريقة اختبار املواد والهياكل بالتصوير
الشعاعي النتروني إحدى أهم الطرائق املطبقة يف ضمان
وضبط جودة املكونات احلرجة العائدة للطائرات ومحطات
الطاقة ويف املجاالت العسكرية التي ال ميكن الكشف عن
سالمتها وجودة بنيتها الداخلية بالتصوير باألشعة السينية
أو أشعة غاما ،وسيجري إعداد كراس علمي مرجعي عن
مبادئ وأسس تطبيق هذه الطريقة والتجهيزات املستخدمة
وذلك وفقاً للمراجع العاملية ذات الصلة.
دائرة املعلومات العلمية واإلدارية
 إطالق بوابة إنترنت إلدارة التعليم اإللكتروني لألوملبياد
العلمي السوري
easylearn.gnomio.com

الهدف :إطالق بوابة إنترنت
مبني على بيئة مودل  Moodleلتشكل منصة إلدارة محتوى
إلكتروني تعليمي وتعلمي ممزوج خاص بإدارة األوملبياد
العلمي السوري.
النتائج :جرى إعداد عدة مناهج درسية إلكترونية لرفد
حتضيرات الطلبة ملسابقة األوملبياد العلمي للفيزياء .وعلى
سبيل اإليضاح وكذلك التدريس ،أعدت بضعة مناهج تعليمية
يف الفيزياء والرياضيات وتقانة املعلومات واإلحاطة بتفاصيل
األوملبياد الدولي للفيزياء .وعلى وجه اخلصوص ،جرى
إعداد مقررين يف الفيزياء املفاهيمية والفيزياء احلسابية
وقد استفيد منهما يف محاضرات التدريب التي ألقيت خالل
امللتقى التدريبي العلمي .ميكن استخدام منصة التعليم
اإللكتروني من قبل املعنيني يف االختصاصات املشمولة
باألوملبياد العلمي وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم
األحياء ،انظر الشكل .8

 www.egov.syالتي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء.
النتائج :جرى جرد اخلدمات التي تقدمها أقسام
الهيئة ومكاتبها العلمية للمواطنني والشركات والقطاع
العام وغيرهم وفق قالب بيانات مطلوب من قبل نظام
إدارة معلومات اخلدمات على بوابة احلكومية اإللكترونية.
وجرى تصنيف اخلدمات وفق عشرين فئة وأدرجت بيانات
خدمات األقسام واملكاتب العلمية يف البوابة وأصبحت متاحة
للبحث للعموم .جرى استصدار تقارير دورية محدثة عن
هذه اخلدمات ودققت مع األقسام واملكاتب العلمية بشكل
دوري مما يضمن مواكبتها للتعديالت والتحديثات يف الهيئة.
يستفيد دليل اخلدمات احلكومية من بيانات دليل تقنيات
التحليل والقياسات الذي تصدره الهيئة دورياً والذي يركز
على تسويق خدمات األقسام واملكاتب العلمية من قياسات
وحتاليل واختبارات ومعايرات واستشارات وغيرها عبر
البوابة احلكومية اإللكترونية ويثبت نقاط االتصال اخلاصة
بهذه اخلدمات يف الهيئة ،انظر الشكل .9

الشكل  .9بوابة احلكومة اإللكترونية السورية.

 إطالق منهاج تعلمي تفاعلي عبر اإلنترنت ملقرر الهندسة
البتروكيميائية وصناعاتها
الهدف :إعداد مقرر تعلمي تفاعلي ملوضوعات منهاج
الهندسة البتروكيميائية والصناعات املتعلقة بها وإتاحته
للتعلم الذاتي عبر منصة إدارة تعلم إلكتروني https://
 /easylearn.gnomio.comتستند إلى بيئة «مودل» عبر
اإلنترنت.

الشكل  .8منصة التعليم اإللكتروني.

 إدارة بيانات خدمات الهيئة يف بوابة احلكومة اإللكترونية
الهدف :جرد اخلدمات التي تقدمها أقسام الهيئة
ومكاتبها العلمية للمواطنني والشركات والقطاع العام
وغيرهم وذلك وفق قالب بيانات مطلوب من قبل نظام
إدارة معلومات اخلدمات على بوابة احلكومية اإللكترونية
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النتائج :متكني ال ّدارس من إجراء التسجيل ضمن
املنصة وإدراج نفسه ضمن املشاركني يف املقرر التعلمي دون
تدخل عنصر بشري .يصلح املقرر الدرسي املقدم كنموذج
يحتذى يف إعداد احملتوى اإللكتروني للمقررات التدريسية
والتدريبية اإللكترونية التفاعلية يف مختلف العلوم األساسية
والتطبيقية .يتضمن املقرر  6فصول دراسية ملحق بكل منها
اختبار فصلي مؤمتت مؤلف من  10أسئلة ومدته  10دقائق.
يجتاز الدارس املقرر الدراسي إذا جنح من محاولة وحيدة

قسم اخلدمات العلمية

30

الجتياز االختبار النهائي املؤمتت للمقرر الذي تبلغ مدته
دقيقة ويعتمد على مجموعة من  20سؤاالً متقدماً تغطي
موضوعات املنهاج .يعتمد هذا املقرر على مفهوم التعلم
وفق معايير الكفاءة مبعنى أنه ال ميكن للدارس التقدم يف
املنهاج إال بعد جتاوز األطر املعيارية احملددة يف املقرر وهي
إطالعه على كل مفردات املنهاج وحصوله على عالمة %70
يف االختبارات الفصلية واالختبار النهائي ،انظر الشكل .10

احلكومة اإللكترونية .وميكن من هذه البوابة حتميل مناذج
طلب اخلدمة وتعليمات ملئها قبيل إيداع الطلبات شخصياً
لدى ديوان مكتب ضمان اجلودة (نقطة االرتباط) للمتابعة مع
أقنية التخدمي الداخلية مع املكاتب واألقسام العلمية املعنية
بتنفيذ اخلدمات ،انظر الشكل .11

الشكل  .11موقع هيئة الطاقة الذرية على اإلنترنت.

دائرة املكتبات
الشكل  .10منوذج املنهاج.

مهام الدائرة:

 حتديث موقع الهيئة على اإلنترنت
الهدف:
www.aec.org.

إعداد موقع جديد للهيئة على اإلنترنت
 syباستخدام أدوات برمجية حديثة وإدراج قواعد بيانات
مؤسساتية للتقارير العلمية والورقات العلمية املنشورة
وفعاليات املركز التدريبي.
النتائج:

 العمل على تصنيف وفهرسة املطبوعات بجميع أشكالهامن الكتب والتقارير واألطروحات واملقاالت وغير ذلك،
لتوثيقها بشكلها اإللكتروني وفق نظام  WinISISاملعتمد
من قبل منظمة اليونيسكو ،والتي تصل إلى الدائرة
إهدا ًء أو شرا ًء من داخل القطر أو خارجه.
 االشتراك بالدوريات احمللية والعربية واألجنبية ملتابعةاجلديد منها حسب حاجة الباحثني.
 إصدار النشرات الببليوغرافية اإللكترونية الدوريةالشهرية لإلعالم عن اجلديد من املطبوعات السنوية
إلحصاء مجمل املطبوعات بجميع أشكالها فض ً
ال عن
نشرة تقارير الهيئة الداخلية التي وصلت إلى الدائرة
خالل عام لتبقى مرجعاً ضمن موقع دائرة املكتبات على
الشبكة الداخلية للهيئة ،وهي:
http://www.saec.sy/library/index.php?p=beblo&cat=63

التقرير السنوي

النشرة الشهرية عبر الرابط:

http://www.saec.sy/library/index.php?p=beblo&cat=29

2020-2019

يعطي املوقع املتصفحني فكرة مبسطة عن الهيكلية
اإلدارية والعلمية ومعلومات أولية عن األقسام العلمية
والدوائر فيها .كما يعرض املوقع معلومات عن املكاتب
واللجان العلمية .ويسمح املوقع للزوار بتصفح األرشيف
اإللكتروني الكامل ملجلة عالم الذرة والبحث يف محتويات
األعداد عبر كلمات مفتاحية يف العنوان وعدة حقول أخرى
مع إمكانية حتميل نسخة إلكترونية من املجلة .كما يسمح
املوقع بالبحث يف املستودع املؤسساتي للتقارير العلمية
الصادرة عن الهيئة والورقات العلمية التي نشرها الباحثون
يف مؤمترات ومجالت عاملية ،وميكن للمتصفح حتميل
مستخلصات التقارير العلمية والورقات العلمية املنشورة.
وملن يتقصد البحث عن اخلدمات (القياسات والتحاليل
واالختبارات والتراخيص وغيرها) التي تقدمها الهيئة للزبائن
اخلارجيني ،فقد أفردت فقرة خاصة عن اخلدمات مع رابط
لالطالع على البيانات الوصفية للخدمة كما أدرجت يف بوابة

 تأمني املراجع والكتب والدوريات العلمية املتخصصةيف العلوم النووية ،خلدمة البحث العلمي يف الهيئة
وتنشيطه لدعم التنمية املستدامة.

النشرة السنوية عبر الرابط:
النشرة السنوية لتقارير الهيئة عبر الرابط:
http://www.saec.sy/library/index.php?p=beblo&cat=28
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 تقدمي اخلدمات املرجعية من خالل خدمة البث االنتقائيللمعلومات (،Selective Dissemination of Information )SDI
والتبادل املجاني للمطبوعات مع املؤسسات احمللية
والعربية واألجنبية ،وتسعى الدائرة دائماً لتطوير
خدماتها اإللكترونية وبرامجها احلاسوبية.
 تعاون هيئة الطاقة الذرية السورية ( )AECSمع الوكالةالدولية للطاقة الذرية ( )IAEAعلى إعداد مدخالت
( )Inputsالنظام الدولي للمعلومات النووية INIS
للمنشورات الوطنية السورية التي تقع ضمن اهتمامات
الوكالة ( )IAEAللنشر يف قاعدة بيانات ( )INISللبحث
عبر موقع الشبكة الدولية:
https://inis.iaea.org/search/

 تدريب متدربني مرشحني من قبل الوكالة الدوليةللطاقة الذرية  IAEAحول نظام  INISملراكز INIS
الوطنية لدول غرب آسيا وشمال إفريقيا العتبار الهيئة
مركزاً إقليمياً معتمد من قبل الوكالة (.)IAEA
 ترجمة قوائم مكنز  )INIS Thesaurus( INISالصادرعن الوكالة ( )IAEAإلى اللغة العربية والذي يحوي على
أكثر من ( )32.000مصطلح علمي.
 إقامة وتدعيم الصالت مبراكز املعلومات واملكتباتالوطنية واإلقليمية والدولية لزيادة االستفادة من
إمكانياتها خدمة للبحث العلمي يف الهيئة فكان انضمام
دائرة املكتبات ( ).AECS Lib. Divيف عام  2017عبر
التعاون مع مكتبة الوكالة ( )IAEA Libraryإلى الشبكة
الدولية للمكتبات النووية .INLN
 حتديث قاعدة بيانات املكتبة  Web ISISعلى موقع دائرةاملكتبات ضمن الشبكة الداخلية للهيئة عبر الرابط:
http://sperlserver.saec.sy/libcat/

 حتديث فهرس املكتبة  Win ISISعلى الشبكة الداخليةوهي خاصة بالعاملني يف دائرة املكتبات للبحث من
أجل تلبية طلبات املستفيدين من خدمات املكتبة ،وهي
حتدث شهرياً مع إصدار النشرة الشهرية للمطبوعات
اجلديدة الواردة للدائرة.
INLN

بالعلوم التطبيقية النووية مثل:
[INIS, AGRIS, ARDI, AGORA, OARE, GOALI,
Hinari, DOAJ, Ulrich, Research Gate,].

 العمل على إصدار دراسات ضمن محاور اهتماماتالقسم وعليه مت إجناز :تقرير تقني بعنوان :إطالق
منهاج تعلمي تفاعلي عبر اإلنترنت ملقرر الهندسة
البتروكيميائية وصناعاتها ( ،)PEIبالتعاون مع دائرة
املعلومات العلمية واإلدارية.
 تقرير عن دراسة علمية مكتبية بعنوان :آفاق تطبيقشبكة التعليم والتدريب اإللكتروني عبر منصة
 Easyclassالتعليمية يف الهيئة من خالل اإلنترنت
(موافق على تنفيذه ضمن خطة .)2020
 تقرير عمل خدمي بعنوان :األعمال املنجزة لدائرةاملكتبات لعام ( 2019ضمن خطة  2020ولم يعرض على
مجلس القسم بعد).
 نشر مقالة حول :النظام الدولي للمعلومات النووية( )INISمجلة عالم الذرة ،نيسان  2020العدد .153
 نشر مقالة مترجمة حول :هل نحن مستعدون للمستقبل؟تأثير الذكاء الصنعي على إدارة األدب الرمادي 2020
العدد ( 154قيد اإلصدار).
دائرة الترجمة والتأليف والنشر
مهام الدائرة:
 إصدار وبيع كتيبات علمية باللغة العربية حولاالستخدامات السلمية للتقانات الذرية والنووية يف
مختلف العلوم األساسية والتطبيقية.
 إعداد وإصدار مجلة عالم الذرة وهي مجلة دوريةتصدر مرتني بالسنة عن الدائرة .إن الهدف من املجلة
هو اإلسهام يف نشر املعرفة العلمية باللغة العربية
يف امليدانني الذري والنووي ويف كل ما يتعلق بهما
من تطبيقات وتشمل موضوعاتها بشكل عام :علوم
الرياضيات والفيزياء بشتى فروعها الذرية والنووية
والفيزياء الفلكية والكيمياء والعلوم الفلزية وعلم املواد
وعلوم األرض وعلم األحياء وعلم النبات وعلم احلراجة
وعلم احليوان والعلوم الطبية والهندسات امليكانيكية
والكهربائية والنووية والهندسة الكيميائية.

 املشاركة بالشبكة الدولية للمكتبات النوويةبالتعاون مع مكتبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA
لالستفادة من املراجع العلمية العاملية واملتخصصة
مبجال اهتمامات الوكالة باالستخدامات السلمية
للطاقة النووية.

 إخراج وإصدار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة كلعامني .األنشطة التي متت يف الدائرة خالل العامني
:2019-2020

 -االشتراك ببعض القواعد العاملية للبيانات ذات الصلة

 .1بيع املطبوعات التالية من مستودع املطبوعات يف
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الدائرة :فيزياء البالزما ،معجم املصطلحات العلمية،
العناصر الترابية النادرة ،االختبارات الالإتالفية.
 . 2مشاركة الهيئة يف معرض مكتبة األسد الدولي للكتاب
يف دورته احلادية والثالثني لعام :2019
أُقيم معرض مكتبة األسد الدولي للكتاب يف دورته
احلادية والثالثني لعام  2019حتت رعاية السيد الرئيس بشار
األسد يف مكتبة األسد يف دمشق ،حيث تنافست دور النشر
واملكتبات السور ّية والعرب ّية يف تقدمي ك ّل ما هو جديد ومفيد
ٍ
مقبولة حتاول من خاللها دور النشر استقطاب أكبر
بأسعار
ٍ
شريحة ممكنة من الق ّراء .شارك يف معرض هذا العام أكثر

من أربعمئة دار نشر ،عرضت أحدث منشوراتها من الكتب
الثقاف ّية واألدب ّية والعلم ّية والدين ّية ،لتستقطب مثقّفي ك ّل
حد سواء.
شرائح املجتمع و
طالب ك ّل فروع اجلامعات على ٍ ّ
َ
شاركت الهيئة مبجموعة قيمة ومتنوعة من مطبوعات الهيئة
العلمية ومجلة عالم الذرة احملفوظة يف مستودع الكتب
يف دائرة الترجمة .ولقد متكنا من احلصول على مشاركة
مجانية يف املعرض دون دفع أية رسوم .أبدى العديد من
زوار املعرض ،والسيما طالب الدراسات العليا اهتماماً
مبعروضات الهيئة .وقمنا بإهداء عدد كبير من نسخ مجلة
ثمن ممكن
عالم الذرة وبيع عدد من املطبوعات بأرخص ٍ
حسب األسعار احملد َدة من قبل الهيئة لكل كتاب.

النشرات العلمية التي مت نشرها يف عامي 2020-2019

والتكنولوجيا باإلشراك مع املدرسة العربية للعلوم ،آذار .2019
[ .5وفيق حرارة ]2019 ،ضبط جودة املنتجات املعدنية بالتصوير الشعاعي
الرقمي ،مجلة اجلودة ،العدد األول ،املعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا ،مركز الدراسات والبحوث العلمية ،شباط .2019
2020
1. M. Tlas and B. Abdul Ghani. Interactive software for
classification and ranking procedures based on multicriteria decision-making algorithms. Computational
Ecology and Software , Vol 10(3) (2020), 133-150.
2. J. Assaf, Reducing the ringing oscillation of IC timer by
using gamma rays nd neutron radiation, Microelectronics
Relability 104(2020)113553 1-8.
3. Jamal ASFAHANI, Zuhair AHMAD. “Estimation of
hydraulic parameters by using VES sounding and neural
network techniques in the semi-arid Khanasser valley
region, Syria”. Contributions to Geophysics and Geodesy
Vol. 50/1, 2020 (113–133).

2019
1. Tlas M. Asfahani J. Multiple-linear regression to bestestimate of gravity parameters related to simple geometrical
shaped structures, Contributions to Geophysics and
GeodesyVol. 49/3, 2019 (303–324).
2. M. Chahoud and Z. Ajji; [Chahoud 2019] Experimental study
of an integrated solar water heater containing polyethylene
glycol as phase change material; Journal of scientific and
engineering research, 6(12), 53-61, December 2019.
3. J. Assaf, Recovering of irradiation damaged BJTs
by isothermal and isochronal annealing processes,
Optoelectroics and Advanced Materials Vol.21, No. 9-10
(2019) 641-648.

[ .4وفيق حرارة ]2019 ،معايير قبول الوصالت اللحامية املنفذة على
صفائح من خالئط األملنيوم لتطبيقات اإلجهادات العالية بالتصوير
الشعاعي ،دراسة حالة :تنفيذ وصلة حلامية على صفائح من خليطة
األملنيوم 6082-T6بتقنية  TIGوتقييمها بالتصوير الشعاعي ،ورشة
عمل حول حلام األملنيوم وتطبيقاته الصناعية ،املعهد العالي للعلوم

خدمات قسم اخلدمات العلمية 2020-2019

اسم التقنية
تقنية التصوير الشعاعي الصناعي

تهدف التقنية إلجراء الدراسات والبحوث العلمية يف مجال لتطبيقات الصناعية
للعناصر املشعة ،تنفيذ اختبار املواد واملكونات املعدنية بالتصوير الشعاعي
واختبار الوصالت اللحامية املنفذة على مراجل وعلى أنابيب النفط والغاز

2

تقنية اختبار املواد باألمواج فوق الصوتية

تهدف التقنية إلجراء الدراسات والبحوث العلمية يف مجال التطبيقات الصناعية
باألمواج فوق الصوتية ،تنفيذ اختبار املواد واملكونات املعدنية باألمواج فوق الصوتية
واختبار الوصالت اللحامية املنفذة على مراجل وعلى خزانات النفط والغاز

25

تقنية اختبار املواد بالتيارات الدوامة

تهدف التقنية إلجراء الدراسات والبحوث العلمية يف مجال التطبيقات الصناعية
بالتيارات الدوامة ،تنفيذ اختبار املواد واملكونات املعدنية بالتيارات الدوامة واختبار
انابيب املبادالت احلرارية يف محطات الطاقة الكهربائية واملنشأت البتروكيماوية

8

تقنية اختبار املواد بالسوائل النافذة واجلسيمات
املغناطيسية

تهدف التقنية إلجراء الدراسات والبحوث العلمية يف مجال التطبيقات
الصناعية باجلسيمات املغنطيسية والسوائل النافذة وتنفيذ اختبارات الكشف
عن سالمة وجودة سطح وما حتت سطح املواد واملكونات املعدنية من العيوب

6

صيانة األجهزة اإللكترونية

تفيذ عملية الصيانة للتجهيزات اإللكترونية املخبرية املؤمتتة داخل وخارج
الهيئة .يتم يف هذه العمليات استخدام أجهزة قياس مختلفة.

46

صيانة التجهيزات احلاسوبية

تنفيذ عمليات الصيانة البرمجية للتجهيزات احلاسوبية املرتبطة بتجهيزات املخابر
يف الهيئة وخارجها .يتم يف هذه العمليات استخدام برمجيات ونظم تشغيل مناسبة.

33

التقرير السنوي

وصف التقنية

عدد العينات

2020-2019
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تتركز أعمال قسم اخلدمات الفنية يف تقدمي اخلدمات املختلفة بدء ًا من بناء املنشآت الالزمة
لألقسام العلمية وإكسائها وجتهيزها ميكانيكي ًا وكهربائي ًا ليتم استثمارها بشكل يتوافق مع
متطلبات القسم التابع له املنشأة ،إضافة إلى متابعة صيانة املباني عمراني ًا وصيانة كافة
التجهيزات الكهربائية وامليكانيكية وجتهيزات أنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة اإلنذار عن
احلريق وغيرها من األنظمة ،كما يشارك القسم أيض ًا مبسيرة البحث العلمي من تطوير
األجهزة العلمية وصيانتها على اختالف أنواعها وتقدمي اخلدمات اإلشعاعية والفنية املختلفة
وصيانة جتهيزاتها امليكانيكية والكهربائية وتشغيلها واستثمارها بالشكل األمثل .إضافة إلى
تركيب وصيانة الشبكات احلاسوبية وشبكة االتصاالت يف كل بناء وبني املراكز املختلفة للهيئة.
A E C S

قسم اخلدمات الفنية

دائرة تطوير األجهزة العلمية ومتابعة استثمارها
تصنيع حاضن لكبسوالت حفظ النفايات مشعة لصالح
قسم الوقاية واألمان:
يصنع احلاضن من بواري احلديد املزيبق بداخلها بواري
بالستيكية بقياسات مناسبة لقياس كبسولة حفظ النفايات
املشعة ،توزع البواري بشكل دائري وتثبت مع بعضها البعض
لتشكل احلاضن للكبسوالت حيث يوضع احلاضن ضمن بئر
النفايات املشعة ومتأل الفراغات بالرمل .كما مت تصنيع غطاء
من التانلس ستيل ومعدن الرصاص لكل بوري من البواري.
كما مت تصنيع طاولتني لتفكيك املنابع املشعة إحداهما مزودة
بدرع مائل من الزجاج الرصاصي.

جتهيزات املخبر احلار لصالح اجلمعية السورية ملكافحة
السرطان (مجمع الشام الطبي):
مت تصنيع جتهيزات مخبر املعاجلة باليود احلار وهي:
طاولة حتضير مع ساحبة /هود/عدد ./1/
حاوية رصاصية للنفايات مشعة متحركة على دواليب
بالستيكية عدد ./2/
حاوية رصاصية دائرية للنفايات مشعة دائرية عدد./1/
بلوكات وزوايا رصاصية.

جتهيزات املخبر احلار لصالح مشفى تشرين العسكري
بدمشق:
مت تصنيع جتهيزات مخبر املعاجلة باليود احلار وهي:
طاولة حتضير مع ساحبة /هود/عدد ./1/
حاوية رصاصية للنفايات مشعة متحركة على دواليب
بالستيكية عدد ./4/
حاوية رصاصية دائرية للنفايات مشعة عدد./1/
درع رصاصي مائل مع بللور رصاصي عدد ./1/
جدار رصاصي متحرك عدد./1/
حوامل رصاصية للسيرنكات متنوعة القياسات.عدد/4/
بلوكات وزوايا رصاصية.
التقرير السنوي
2020-2019
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الدائرة الهندسية
جتهيز مخبر طعوم الغشاء األمنيوسي البشري لصالح
قسم تكنولوجيا اإلشعاع:
استحوذت اخلصائص وامليزات التي يتمتع بها الغشاء
األمنيوسي على اهتمام القائمني على أمور الرعاية
الصحية املرتبطة مبعاجلة احلروق واجلروح والقروح مبا
فيها احلاالت املزمنة واملستعصية على الشفاء باإلضافة
الى تطبيقات اإلستطبابات العينية والعظمية والترميمية
وغيرها .وعليه يعتبر الغشاء األمنيوسي يف الدول األكثر
تطوراً من املنتجات ذات األهمية العالجية الكبيرة وفقاً
ملعايير اجلودة والسالمة املعتمدة.
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تتكون وحدة إنتاج طعوم الغشاء األمنيوسي من أربعة
أجزاء:
غرفة املعاجلات الرطبة

غرفة املراقبة والتوثيق

غرفة املعاجلات اجلافة

مكتب خدمي ملجموعة العمل

ُيعنى قسم الهندسة النووية بالبحوث العلمية والتطبيقات الهندسية وتأهيل
الكوادر يف مجال تشغيل املفاعل منسر واستثماره وتقييم أمان املفاعالت والتصميم
النتروني والترموهيدروليكي وتخطيط الطاقة وسياساتها وحتلية املياه .ويتألف
القسم من خمس دوائر تشمل :أمان املفاعالت ،تشغيل منسر واستثماره ،فيزياء
املفاعالت ،والطاقة النووية وحتليل األنظمة والتطبيقات النووية.
A E C S
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دائرة تشغيل واستثمار املفاعل منسر
هدف البحث :تعنى هذه الدائرة بتشغيل مفاعل البحث
السوري منسر وصيانته واستثماره وفق الهدف الرئيسي
احملدد له املتمثل بالتحليل بالتنشيط النتروني وإنتاج بعض
النظائر قصيرة عمر النصف إضاف ًة الستثماره بشكل فاعل
يف تدريب وإعداد الكوادر يف مجال الهندسة النووية.
النتائج :يبني )الشكل  (1مقطعاً طولياً يف مفاعل
البحث منسر حيث تعرض األجزاء الرئيسية املكونة
للمفاعل .ميتلك املفاعل خمسة مواقع تشعيع داخلية
ضمن العاكس احللقي للمفاعل إضاف ًة إلى خمسة مواقع
خارجية يف املاء حول العاكس احللقي للمفاعل حيث
تستخدم هذه املواقع لتحليل العينات املجهولة بطريقة
التحليل بالتنشيط النتروني وإنتاج بعض النظائر قصيرة
عمر النصف .ويبلغ التدفق النتروني احلراري األعظمي
يف مواقع التشعيع الداخلية واخلارجية  1×1012و 5×1011
 cm-2.s-1على التوالي ،وتبلغ االستطاعة االسمية املوافقة
 30كيلو واط.

النتائج :بينت النتائج أنه بعد  200يوم من زمن تشغيل
املفاعل ( %35استحراق) ومن أجل الوقود  HEUو MEU
و  ،LEUكان االستهالك الكلي لـ  2360 235Uو 2334و2320
غرام على التوالي ،وكان لـ  13 238Uو  105و  238غرام على
التوالي .كما بلغت كمية  239Puاملنتجة يف القلب  67.07و
 157.86غرام للوقودين  MEUو  LEUعلى التوالي ،مقارنة
مع  7.95غرام للوقود  .HEUكما كان املخزون اإلشعاعي
الكلي لقلب املفاعل للوقودين  MEUو  LEUوبعد  200يوم من
تشغيل املفاعل  8.84×1016و  9.31×1016بيكرل على التوالي،
مقارنة مع  8.63×1016بيكرل للوقود .HEU
يبني )الشكل  )2عنصر وقود املفاعل  .MTRكما يبني
)الشكل  )3مقطعاً عرضياً لقلب هذا املفاعل باستعمال الكود
.MCNP4C

A l
UA x
l
A l

H 2O

الشكل  .2عنصر وقود املفاعل .MTR

الشكل  .1مقطع طولي يف مفاعل البحث منسر.

دائرة فيزياء املفاعالت
MTR-10

التصميم النتروني ملفاعل بحثي من النوع
باستخدام وقود منخفض اإلغناء و سموم مستحرقة

200

هدف البحث :مت باستعمال الكود  GETERAوبعد
يوم من زمن تشغيل املفاعل ،حساب مخزون النوى املشعة
املتراكمة يف الوقود  UAlx-Alوذلك عند إغناءات مختلفة
عال ( )HEU 93% 235Uومتوسط (MEU 45%
هي :وقود ٍ
235
 )235Uومنخفض ( )LEU 20% Uاإلغناء.
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الشكل  .3مكونات قلب املفاعل  MTRباستعمال الكود :MCNP4C
 -Fعنصر وقود طازج -G ،غرافيت -C ،عنصر وقود حتكمي وقود.

قسم الهندسة النووية

متثل )األشكال من  4إلى  )6توزع التدفق النتروني
احلراري على طول احملور  Xوذلك ألنواع الوقود املدروسة
( )LEU, MEU, HEUمع أنواع مختلفة من العواكس.

الشكل  .4توزع التدفق النتروني احلراري يف املستوى الوسطي كتابع
للمحور  Xللوقود العالي اإلغناء مع أربعة أنواع مختلفة من العواكس.

النتائج :بينت النتائج أن التدفق النتروني احلراري يف
مركز قناة التشعيع املائية ينخفض تبعاً لكثافة اليورانيوم
مبقدار من  1إلى  %3وذلك مقارنة مع الوقود العالي اإلغناء.
كما ازدادت كمية البلوتونيوم 239-الناجتة  13مرة مقارنة
مع الوقود العالي اإلغناء .بينما بقيت كمية اليورانيوم235-
املستهلكة دون تغيير تقريباً جلميع أنواع الوقود املدروسة بعد
انقضاء  200يوم تشغيل .كما ازدادت النشاطية اإلشعاعية
كنتيجة لعملية حتويل الوقود وبلغت بعد  200يوم من زمن
تشغيل املفاعل القيم التالية،1015×2.83 ،1015×2.78 :
 1015×2.88 ،1015×2.86و  1015×2.89بيكرل على الترتيب.
يبني )الشكالن  7و  )8منوذج حزمة الوقود والقلب
للمفاعل باستخدام الكود  MCNP4Cعلى التتالي .كما
يبني )الشكل  )9توضع حزمة الوقود ضمن قلب املفاعل
باستخدام الكود .MCNP-4C

الشكل  .5توزع التدفق النتروني احلراري يف املستوى الوسطي كتابع
للمحور  Xللوقود املتوسط اإلغناء مع أربعة أنواع مختلفة من العواكس.

الشكل  .7حزمة الوقود للمفاعل  IRT4M-8Tباستخدام الكود
.MCNP4C

الشكل  .6توزع التدفق النتروني احلراري يف املستوى الوسطي كتابع
للمحور  Xللوقود املنخفض اإلغناء مع أربعة أنواع مختلفة من العواكس.

دائرة أمان املفاعالت
التقرير السنوي

IRT-MEPHI

التصميم النتروني ملفاعل بحثي من النوع
باستخدام وقود منخفض اإلغناء وسموم مستحرقة

2020-2019

هدف البحث :دراسة حتويل قلب املفاعل البحثي  IRTمن
الوقود العالي اإلغناء ( )HEUإلى الوقود املنخفض اإلغناء
( )LEUبحزم وقود مؤلفة من ستة أنابيب باستخدام الكود
 GETERAوالكود .MCNP4C

الشكل  .8قلب املفاعل  IRT4M-8Tباستخدام الكود .MCNP4C
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النتائج:
يتكون النموذج املُعد يف هذا العمل من املعادالت
التفاضلية الالخطية التالية :معادلة النقل احلراري واحلمل
ومعادلة نافييه-ستوك ومعادلة االستمرار وتطبيقها يف حالة
األنبوب  ،EST-Uكما يف )الشكل  .)11مت حل هذه املعادالت
عددياً بطريقة ( )FEMباستخدام الكود Comsol؛ بعد األخذ
باحلسبان اخلواص الفيزيائية ملكونات األنبوب EST-U
وخواص األوساط الناقلة فيه والشروط االبتدائية واحلدية،
كما يف )اجلدول .)1

الشكل  .9توضع حزمة الوقود ضمن قلب املفاعل باستخدام الكود
.MCNP-4C

يبني )الشكل  )10التغير يف معامل التضاعف الفعال
( )keffكتابع لزمن استحراق الوقود  UO2-Alعند كثافات
وإغناءات مختلفة لليورانيوم.
الشكل  .11مخطط األنبوب  EST-Uومكوناته (مناطقه) الثالثة.
اجلدول  .1أهم اخلواص الفيزيائية ملكونات األنبوب
واألوساط الناقلة فيه.
اللزوجة

معامل
التمدد
احلراري

)η(Pas

سرعة

m
)
s

(иL

1
) (αth
k

الشكل  .10معامل التضاعف الفعال لقلب املفاعل عند كثافات مختلفة
للوقود.

الناقلية السعة
احلرارية احلرارية

J
w
() λcond
)
kg.k
m.k

(Cp

الكثافة
kg
)
m3

EST

الوسيط

(ρd

الوسط

-

-

0

1.09

750

2595

زجاج

20

3.3*10-6

0.005

0.167

1925

889

زيت معدني

0.2

0.61

4200

999.9

ماء مقطر

206.7×10-6 8.91×10-4

20W50

دائرة التطبيقات النووية
منذجة توزع درجات احلرارة يف أنبوب شمسي ُمخلى
( EST-U) Evacuated Solar Tubeمع أنبوب نحاسي على
شكل حرف  Uباستخدام الكود  Comsol multiphysicsوتأثر
التوزع بوسائط األنبوب الشمسي
هدف الدراسة :إعداد منوذج رياضي حاسوبي لوصف
النقل احلراري يف األنبوب الشمسي املُخلى  EST-Uوتقدير
معدل تدفق املاء ضمنه خالل تعرضه إلشعاع شمسي.
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يبني )الشكل  )12توزع درجات احلرارة ضمن األنبوب
 EST -Uعند تعرضه لإلشعاع الشمسي عند زمن تشميس
قدره  2000ثانية .يُالحظ من )الشكل  )12أن درجة احلرارة
االبتدائية لألنبوب  EST -Uكانت نحو ) ،320(kوارتفعت درجة
حرارة كل مناطق اجلزء العلوي من األنبوب  EST -Uاملعرض
لزمن تشميس قدره  2000ثانية؛ حتى الدرجة ) .390(kولكن
يبقى اجلزء السفلي من األنبوب  EST -Uعند درجة حرارة
باردة نسبياً نحو ). 320(k

قسم الهندسة النووية

املنشآت وإطالة عمرها االفتراضي ،كما أن التحكم يف هجرة
الشوارد املشعة يسهم يف رفع درجة وثوقية تخزين املواد
والنفايات املشعة ضمن احلاويات البيتونية.

الشكل  .12توزع درجات احلرارة ضمن مكونات األنبوب EST -U
املعرض لإلشعاع الشمسي عند زمن تشميس قدره  2000ثانية.

النتائج :وضع تصميم خلية الهجرة الكهركيميائية ونفذ
من مادة البليكسي غالس ،بأبعاد داخلية  30 × 10 × 10سم،
وجرى تعيني الشروط التجريبية املناسبة لها .ومخطط اخللية
موضح يف )الشكل  ،)14وقد حضرت العينات اإلسمنتية
(مكعبات خرسانية  )10 × 10 × 10والعينات املبدئية احملضرة
ال حتتوي على أية عناصر مشعة مضافة يراد استخالصها
منها ،إذ إن سلوك النظائر غير املشعة يف هذه احلالة ينطبق
على النظائر املشعة ،وكذلك صممت ونفذت وحدة تغذية
تيار مستمر بحيث ال يتجاوز تيار اخلرج  60فولت من أجل
تغذية اخللية.

بني القياس التجريبي لدرجة حرارة الزيت ضمن
األنبوب  EST-Uبعد تعرضه لإلشعاع الشمسي أن نحو
) .(Toil) = 106(ºCيبني )الشكل  )13نتائج القياس التجريبي
لدرجة حرارة الزيت املعدني ودرجة حرارة ماء خرج األنبوب
) .U-(Twaterيالحظ من هذا الشكل توافق جيد بني القيم
احملسوبة عددياً والقيم املقيسة جتريبياً.
)Temperature (K

T oil

390

T water

370
solar irradiance

)» 949 (W/m2

T amb.
14 00

350
330
310

13 00

12 00

290

11 00

الشكل  .14مخطط خلية الهجرة الكهربائية.

)Time (h

الشكل  .13نتائج قياس درجة حرارة الزيت املعدني ) (Toilيف األنبوب
 EST -Uومقارنتها مع درجة حرارة خرج املاء املقطر من األنبوب
).U-(Twater

هدف البحث :يهدف العمل إلى عملية توجيه الشوارد
التي تسهم بدورها يف تخفيض األيونات املشعة التي تنشأ
ضمن أنظمة التدريع يف املنشآت النووية وكذلك حماية هذه

2- Dawahra S., Khattab K., Alhabit F., MNSR transient analysis
using the RELAP5/Mod3.2 code, Nuclear Engineering and
Technology, 2020.

3- Dawahra S. Increasing plutonium disposition rate in
the thermal reactors (VVER and RBMK). International
Conference on the Management of Spent Fuel from Nuclear
Power Reactors: Learning from the Past, Enabling the Future.
IAEA Headquarters, Vienna, Austria 24–28 June 2019.
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تطبيق تقنية االستخالص الكهركيميائي للشوارد ضمن
خرسانات املفاعالت النووية وخرسانات النفايات املشعة،
وتوصيفها باستخدام تقنيات التحليل باحلزم األيونية

1- Khattab K., Saba G, feasibility study for productions of 99Mo
and 99mTc by the neutron activation of 98Mo in the MNSR
reactor, Int. J. Nuclear Energy Science and Technology, Vol.
13, No. 1, 2019.

التقرير السنوي

دائرة الطاقة النووية وحتليل األنظمة

النشرات العلمية التي مت نشرها يف عامي
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خدمات قسم الهندسة النووية 2020-2019

املخبر الذي يقوم بالعمل

عدد العينات التي مت

وصف العمل

حتليلها يف اجلهاز

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

تشعيع عينات رقائق معدنية  /قسم الهندسة النووية

3

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر األثر يف عينات بيض /قسم تكنولوجيا اإلشعاع

4

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات مصل الدم /قسم الطب اإلشعاعي

50

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات حبوب /

IAEA

1

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات مصل الدم /قسم الطب اإلشعاعي

50

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات سائلة  /قسم الكيمياء

3

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

تشعيع عينة هيدروكسأباتيت  /قسم تكنولوجيا اإلشعاع

2

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

سيليكونIAEA/

2

حتليل عناصر االثر يف عينات نباتية +

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات ورد  /قسم تكنولوجيا اإلشعاع

4

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات كشك  /قسم تكنولوجيا اإلشعاع

4

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات مصل الدم /قسم الطب اإلشعاعي

50

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات مصل الدم /قسم الطب اإلشعاعي

52

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات مصل الدم /قسم الطب اإلشعاعي

50

مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

حتليل عناصر االثر يف عينات تربة

املجموع الكلي للعينات احملللة
مخبر التحليل بالتنشيط النتروني

182

حتديد عناصر االثر يف عينات معدنية ونباتية

IAEA/

1
276
408

يشكل مكتب األمانة العلمية جزء ًا أساسي ًا من هيكلية البنية اإلدارية
العلمية للبحث العلمي يف هيئة الطاقة الذرية .وهو أحد املكاتب العلمية
املرتبطة مباشرة باملدير العام ويعمل بإشرافه املباشر .يتولى املكتب مهمة
متابعة البنية التحتية العلمية اإلجرائية الناظمة لألعمال واملشاريع
واخلدمات العلمية يف الهيئة ،والتأكد من توافقها مع القوانني والتعاميم
والقرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن املدير العام ،ومجلس
اإلدارة ،وتوصيات اللجنة االستشارية العلمية ،ومجالس األقسام.
A E C S

هيئة الطاقة الذر ّية

 محاضر مجالس األقسام
يقوم مكتب األمانة العلمية باستالم محاضر مجالس األقسام وبعد احلصول على توجيهات املدير العام اخلطية بتنفيذ
بنودها يتابع احلصول على املوافقات الالزمة إلقرار أعمال ومشاريع الباحثني العلمية ،قبل املباشرة بإجنازها ،وحتديد تاريخ
البدء بها ،ومتابعة تقوميها ومراجعتها مرحلياً ونهائياً ،وتوثيق وتصنيف وأرشفة نتائجها.
ويبني الشكل  1عدد احملاضر الكلية التي جرى معاجلتها يف املكتب خالل عام  2019وعام ( 2020لغاية شهر تشرين األول)
حيث بلغ مجموعها ( )164محضر.

الشكل  .1عدد محاضر مجالس األقسام التي مت معاجلتها عامي  2019و .2020

ويظهر الشكل  2عدد مشاريع األعمال العلمية التي وردت ضمن محاضر مجالس األقسام خالل عام  2019وتتضمن مشاريع
البحوث والدراسات العلمية واملكتبية والتجارب واألعمال اخلدمية واخلدمية التحليلية واخلدماتية واألعمال التقنية والتقارير
النهائية عن األعمال العلمية املنجزة.
كما يبني الشكل  3األعمال العلمية والتقارير النهائية التي جرى معاجلتها خالل عام  2020ولغاية شهر تشرين األول.
وتتضمن مشاريع البحوث والدراسات العلمية واملكتبية والتجارب واألعمال اخلدمية واخلدمية التحليلية واخلدماتية واألعمال
التقنية والتقارير النهائية عن األعمال العلمية املنجزة.
تخضع كافة األوراق العلمية التي يعدها الباحثون يف األقسام املختلفة لبرنامج كشف التشابه (االنتحال  )plagiarismويطلب
من معدي الورقة تخفيض نسبة التشابه بغرض حتسني فرص قبول األوراق يف املجالت العاملية.
ويبني الشكالن  4و  5أعداد مشاريع األوراق العلمية اجلديدة خالل عامي  2019و 2020على التوالي واألوراق التي مت نشرها
ومنحت مكافآت نشر لها.
ويبدو جلياً من الشكلني عدد محاوالت اإليداع للورقات العلمية والتي تتطلب جهوداً كبيرة من املكتب يف انتقاء املجالت املناسبة
والتي حتقق شروط النشر يف الهيئة ومتابعة إيداعها والتواصل املستمر بني املكتب والباحثني من جهة ودور النشر من جهة أخرى.
 اجتماعات اللجنة االستشارية العلمية
يتولى املكتب أمانة سر اللجنة االستشارية العلمية والتحضير الجتماعاتها بتهيئة املواد العلمية املقرر عرضها ،ومن ثم تنفيذ
توصياتها وتهيئة كتب التنفيذ املوافقة الواردة يف محاضر اجتماعات اللجنة بعد اعتماد محضر اجتماعها من قبل املدير العام،
ويتابع دعوة أعضاء اللجنة حلضور اجتماعاتها ،كما يتابع شؤون أعضاء اللجنة االستشارية العلمية واملقيمني العلميني من داخل
الهيئة وخارجها وإعداد جداول تعويضاتهم املالية.
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مكتب األمانة العلمية

الشكل  .2مشاريع األعمال العلمية والتقارير النهائية التي مت معاجلتها عام

2019

(يتضمن البحوث والدراسات والتجارب واألعمال اخلدمية).

الشكل  .3مشاريع األعمال العلمية والتقارير النهائية التي مت معاجلتها عام

2020

(يتضمن البحوث والدراسات والتجارب واألعمال اخلدمية).

التقرير السنوي
2020-2019

الشكل  .4مشاريع األوراق العلمية اجلديدة التي مت معاجلتها عام
وعدد اإليداعات الكلي والورقات املنشورة خالل .2019

2019
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الشكل  .5مشاريع األوراق العلمية اجلديدة التي مت معاجلتها عام
وعدد اإليداعات الكلي والورقات املنشورة خالل .2020

2020

بلغ عدد اجتماعات اللجنة االستشارية العلمية لعام  2019اثنا عشر اجتماعاً ُدرِ س خاللها  540مادة ،بينما بلغ عدد االجتماعات
حتى نهاية شهر تشرين األول  2020سبعة اجتماعات ُدرِ س خاللها  390مادة قابلة للتعديل وفقاً لالجتماعات الالحقة.
 متابعة طلبات حتكيم األوراق العلمية الواردة من دور النشر العاملية لباحثي الهيئة وتوثيقها:
يتلقى مكتب األمانة العلمية طلبات التحكيم التي ترد من املجالت العلمية العاملية ،ويتأكد أوالً من أن هذه املجالت حتقق
املعايير املعتمدة يف الهيئة ،وأن موضوع الورقة العلمية من اختصاص باحثي الهيئة ،ومن ثم ترسل إلى الباحث املختص.
وجرى إعداد برنامج خاص بالتعاون مع قسم اخلدمات العلمية من أجل أرشفة طلبات التحكيم وتصنيفها وتصدير
اإلحصائيات التي تتضمن أسماء الباحثني احملكمني وأسماء املجالت ودور النشر وعناوين األوراق وغير ذلك.
إضاف ًة إلى ذلك يجري أرشفة طلبات التحكيم التي ترد من مجالت اجلامعات السورية املختلفة.
وقد تلقت الهيئة خالل العامني
موضوعات علمية مهمة ،وهي:

2020/2019

عدداً كبيراً من طلبات التحكيم من جهات مختلفة داخلية وخارجية ،لتقييم

داخلياً :تنوعت هذه الطلبات بني حتكيم مشاريع أبحاث علمية ،أو تقييم إنتاج علمي لترفيع أحد أعضاء الهيئة التدريسية،
أو حتكيم رسائل املاجستير والدكتوراه لطالب الدراسات العليا ،وهذه الطلبات هي خاصة باجلامعات السورية احلكومية.
خارجياً :مت تكليف عدد من أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية بتحكيم عدد كبير من الورقات العلمية التي تنشر يف
دوريات عاملياً تصدر عن دور عاملية مشهورة ،أو تنشر ضمن فعاليات مؤمترات معينة.
وقد بلغ عدد طلبات حتكيم الورقات العلمية التي تلقتها الهيئة لعام  2019حوالي  410طلباً .كما بلغ عدد طلبات حتكيم
الورقات العلمية التي تلقتها الهيئة لعام ( 2020نهاية شهر تشرين األول) حوالي ( )469طلباً ،وفق اجلدول أدناه:
إحصائي طلبات التحكيم لعامي 2020-2019
املعطيات

عدد املجالت الكلي

عدد الطلبات الكلي

عدد الباحثني الكلي

عام 2019

241

410

76

عام ( 2020لنهاية شهر تشرين األول)

227

469

67

 توثيق مشاركات الهيئة يف اللجان اخلارجية:
ُكلِّف مكتب األمانة العلمية (التعميم رقم  1681تاريخ  )2012/7/9بحفظ مشاركات الهيئة يف اللجان اخلارجية للوزارات
واملؤسسات احلكومية واجلهات األخرى وإعداد تقرير سنوي عن مشاركة الهيئة يف اللجان اخلارجية ومدى مشاركة املكلفني
يف هذه اللجان ومراعاتهم لتقدمي التقارير املطلوبة.
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يعد مكتب ضمان اجلودة يف هيئة الطاقة الذ ّرية اجلهة املسؤولة عن إصدار ومتابعة
تنفيذ متطلبات نظم إدارة اجلودة وفق املواصفات واملعايير العاملية بهدف رفع كفاءة
املخابر وحتسني أدائها ،وتقدمي نتائج موثوقة عن األعمال واخلدمات الصادرة عنها
يف األقسام واملكاتب العلمية ومراجعة ذلك دوري ًا لتحسني املمارسات املهنية اجليدة
واإلقالل من املخاطر يف بيئة عمل آمنة ومستقرة دائم ًا وذلك استناد ًا إلى املواصفات
واملعايير العاملية وتنفيذ ًا لتوجيهات اإلدارة العليا.
A E C S
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أوال :األعمال املنجزة للعام :2019
-1

تنفيذ دورة البرنامج الوطني لتقييم جودة التحاليل
املخبرية للعام - 2019املخبر الكيميائي -عدد
املشاركني  27من خارج الهيئة و 14من داخل الهيئة
وعدد العينات احملضرة  738عينة –البرنامج مجاني.

-2

إعداد وإصدار تقرير دورة البرنامج الوطني لتقييم
جودة التحاليل املخبرية يف شهر  11لعام .2019

 -3إدارة بنك املواد املرجعية واحملاليل العيارية يف الهيئة:
مت توزيع  85عينة (بنك املواد املرجعية واحملاليل
العيارية) إلى مختلف مخابر الهيئة التحليلية يف
األقسام واملكاتب العلمية ( 20عينة شوارد موجبة،
 5عينات شوارد سالبة 51 ،عينة معادن 3 ،عينات
محاليل اختبار الناقلية 6 ،عينات محاليل قياس درجة
حموضة ،حجم احمللول محدد بناء على توجيهات
الدكتور املدير العام .كما مت توزيع مواد مرجعية من
الوكالة عدد  3عينات ملخابر الهيئة.
 -4إدارة وتوثيق وتصدير نتائج العينات اخلارجية الواردة
إلى الهيئة العدد اإلجمالي  994وإجمالي املبلغ الوارد
املتوقع  27000000سبعة وعشرون مليون ليرة سورية
(.)2019
-5

تقرير إحصائي حول خدمات العينات اخلارجية يف
الهيئة للعام  2019متضمنة بيانات التقانات وعدد
العينات اإلجمالي وماهيتها وذلك لعام .2019

-6

تنفيذ جوالت التدقيق الداخلي (الشهر الثالث
والرابع من عام  )2019لألقسام واملكاتب العلمية
التالية :التقانة احليوية ،الطب اإلشعاعي ،الكيمياء،
تكنولوجيا اإلشعاع ،الوقاية واألمان ،النظائر املشعة،
الهندسة النووية ،الفيزياء ،اجليولوجيا ،الزراعة
(تقارير التدقيق الداخلي لعام .)2019

 -3مشروع عمل تقني :نظام معلومات حاسوبي شبكي
متعدد املستثمرين حول اخلدمات (قياسات وحتاليل
واختبارات ومعايرات وتراخيص وغيرها) التي تقدمها
الهيئة للمجتمع .بالتعاون مع قسم اخلدمات العلمية
 AECS Services Information System- SISيسهم
بأمتتة خطوات تدفق البيانات بدء من املراسالت
مروراً بالديوان وشعبة احملاسبة ثم مكتب ضمان
اجلودة وصوالً للمخابر املنفذة للخدمة حلني صدور
الشهادات والتقارير وتوزيعها .وطرح مختلف أنواع
االستعالمات عن اخلدمات واستصدار تقارير دورية
أو حسب الطلب الحقاً.
● األعمال املنفذة والتي ستنفذ:
-1

استثمار مخابر مكتب ضمان اجلودة (البنك العياري
 املخبر الكيميائي -مخبر املايكروبيولوجيا – املخبرالغذائي) يف البرامج الوطنية لتقييم أداء املخابر يف
حتليل العينات املائية والغذائية (مزود برنامج )PT
(النصف الثاني من عام .)2020

-2

تنفيذ دورة البرنامج الوطني لتقييم أداء املخابر يف
حتليل العينات املائية – دورة عام ( 2020الشهر 8
عام .)2020

-3

إعداد وإصدار تقرير دورة البرنامج الوطني لتقييم
أداء املخابر يف حتليل العينات املائية – دورة عام
( .2020الشهر  11عام .)2020

-4

تفعيل وتنفيذ دورة البرنامج الوطني لتقييم أداء
املخابر يف حتليل العينات الغذائية – دورة أولى عام
( 2020الشهر  10للعام .)2020

-5

إعداد وإصدار تقرير دورة البرنامج الوطني لتقييم
أداء املخابر يف حتليل العينات الغذائية – دورة عام
( .2020الشهر  12للعام .)2020

-6

–

إعداد ومراجعة وتدقيق دليل اخلدمات لشامل
الطبعة  2020وتوزيعه على األقسام/املكاتب العلمية
بعد املصادقة عليه من قبل الدكتور املدير العام
(األول من شهر .)8/2020

-7

تعديل بيانات اخلدمات يف البوابة االلكترونية للعام
 2020باالستناد إلى دليل اخلدمات الشامل يف الهيئة
(شهر .)8/2020

ثاني ًا :األعمال املنجزة وقيد االجناز يف عام :2020
● الدراسات العلمية املكتبية (قيد االجناز :)2020
-1

دراسة علمية مكتبية حول توصيات التحقق من
الصالحية للعمليات العقيمة.

-2

دراسة علمية مكتبية حول واقع البرنامج الوطني
لتقييم أداء املخابر التحليلية منذ نشأته يف عام 2002
ولغاية عام  ،2019مع تقييم أداء مخابر املؤسسة
العامة ملياه الشرب والصرف الصحي يف دمشق.

188

 -8متابعة إدارة العينات اخلارجية (مكتب ضمان اجلودة )

والداخلية (عن طريق دراسة ومعاجلة بيانات التقارير
الربعية الواردة من األقسام واملكاتب العلمية) .وذلك

ضمان اجلودة

بالعالقة مع إجراء إدارة خدمات العينات والنماذج
ذات العالقة بها ودليل اخلدمات (إصدار عام )2020
إضافة إلى رفع تقرير دوري عنها للسيد الدكتور
املدير العام (عمل مستمر).
-9

تقرير إحصائي حول خدمات العينات اخلارجية يف
الهيئة متضمنة بيانات التقانات وعدد العينات الكلي
وماهيتها وكلفة اخلدمات وذلك للنصف األول من
عام ( 2020مت تنفيذه يف شهر .)7/2020

 -10متابعة توثيق أنشطة وأعمال األقسام واملكاتب
العلمية وفق نظام اجلودة يف الهيئة (عمل مستمر).
 -11العمل على إعداد وإصدار إجراءات نظام اجلودة يف
الهيئة وفق املواصفة القياسية ISO/IEC 17025:2017
( بدء من النصف الثاني من عام .)2020
-12

تنظيم وتنفيذ دورة تعريفية بالنظام اجلديد بعد
تصديره.

● أنشطة مخابر ضمان اجلودة:
ISO 17025

تنفيذاً ألحد مطالب املواصفة العاملية
املتضمن أن على املخبر الراغب يف احلصول على اإلعتماد
الدولي أن يشارك يف برامج مقارنات بينية ،وأن يستخدم
مواد مرجعية  /عيارية لضبط أدائه ،فقد مت جتهيز مخابر
يف مكتب ضمان اجلودة مهمتها:
أوالً :إدارة برامج مقارنات بينية:
حيث تقوم هذه املخابر بإدارة برنامجني مجانيني على
مستوى القطر (أحدهما خاص ببراميترات املياه والثاني
خاص ببراميترات الغذاء) وهذان البرنامجان يغطيان طيف
واسع من الباراميترات.

 -1برنامج املياه :نقوم بتحضير العينات التالية:
 -الشوارد املوجبة.

 املعادن يف املياه. ،Ph ،EC -بيكربونات ،قساوة ،كربون عضوي وال

 -2برنامج الغذاء :نقوم بتجهيز البراميترات التالية:
 عينات زيت :لفحص البيروكسيد ،التصنب ،الرقماليودي ،قرينة احلموضة ،قرينة الإلنكسار.
 عينات زيت :األحماض الدهنية. عينات غذائية (حليب مجفف +أغذية أطفال):الرطوبة ،الرماد ،الدسم الكلي ،فيتامينات،
األلياف ،معادن ،كربوهيدات ،سكريات (مالتوز،
غلوكوز ،الكتوز).
 عينات حليب مجفف :تعداد كلي للجراثيم. جفادة حليب :التشخيص اجلرثومي.وبعد استالم النتائج نقوم مبعاجلة النتائج وفق
اإلحصائيات املعمول بها عاملياً واخلاصة ببرامج املقارنات
البينية وإصدار تقرير لكل مشارك ،وتوزيع شهادات مشاركة
على املخابر احلاصلة على نتائج جيدة عن كل باراميتر.
ثانياً :خطة حتضير وإنتاج مواد عياريه ويتم ذلك:
 -1من خالل االستفادة من نتائج املشاركني يف برامج
املقارنه يف حساب القيمة النظرية (قيمة مجمع
عليها) للباراميتر.
 -2احلصول على تغذية راجعة للمخابر اجليدة التي
ميكن أن نعتمد عليها يف املشاركة يف تأكيد القيمة
النظرية (قيمة مجمع عليها) للعنصر ضمن العينة
العيارية وإجراء جتارب إضافيه بالتعاون مع هذه
املخابر.
 -3العمل على حتقيق السلسلة املتررولوجيه للمواد
العيارية  /املرجعية املنتجة.
 -4تنفيذ جتارب الثباتية والتجانس (من خالل تطبيق
العمليات اإلحصائية املخصصة لهذه التجارب وفق
مواصفات العاملية).
 -5إصدار شهادة للمواد العيارية  /املرجعية املنتجة
ترفق مع املواد.
 -6العمل على دعم البنك العياري املوجود لدى مكتب
ضمان اجلودة باملواد املرجعية  /العيارية التي تلبي
املتطلبات التحليلية للمخابر.
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 -الشوارد السالبة.

 -التعداد الكلي للجراثيم  +التشخيص اجلرثومي.

التقرير السنوي

حيث نقوم يف كل عام منذ عام  2002بإرسال طلبات
مشاركة إلى جميع مخابر القطاعات العامة واخلاصة
يف القطر ،وبعد إستالم الطلبات من اجلهات الراغبة يف
املشاركة نقوم بتحضير دورتني يف كل عام لكل برنامج على
حد nحيث يتضمن كل برنامج الباراميترات التالية:

عضوي.COD ،BOD ،TDS ،
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تتركز األنشطة العلمية للمكتب على أبحاث التعدين املائي يف مجال
الصناعة وحماية البيئة ،وتقدمي اخلدمات التحليلية للجهات العامة
واخلاصة ،كما يختص املكتب بإنتاج حمض الفسفور املركز الصالح
لالستخدامات الغذائية والصيدالنية بنقاوة عالية.

A E C S
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استخالص العناصر الترابية النادرة من الفسفات كمنتجات
ثانوية أثناء تصنيع حمض الفسفور بالطريقة الرطبة
َط ّورت هذه الدراسة طريقة عملي ًة السترجاع الالنثانيدات
املختلطة كمنتج ثانوي أثناء تصنيع حمض الفسفور من
خامات الفسفات السورية .يُصنّع حمض الفسفور يف الشركة
العامة لألسمدة من الفوسفات بالطريقة الرطبة ويتم خالل
التصنيع انتقال حوالي  %25-20فقط من الالنثانيدات إلى
حمض الفسفور ،وهذا البحث يهدف إلى اقتراح تعديالت
على مخطط العملية اإلنتاجية ليتم استخالص العناصر
الترابية النادرة كمنتجات ثانوية من حمض الفسفور من
خالل محورين:

نض الالنثانيدات.
الشكل  .1تأثير زمن التفاعل على مردود ّ
محلول التمديد  ،20% P2O5درجة احلرارة ،70 oC
سائل/صلب =  9kg/ton P2O5 ،1/4من ،CMR-100
النسبة الستيكومترية .H2SO4/CaO=1.1

> زيادة نسبة العناصر الترابية النادرة املنتقلة حلمض
الفوسفور أثناء حتضيره من الفوسفات.
> استخالص العناصر النادرة من حمض الفوسفور.
زيادة نسبة الالنثانيدات املنتقلة حلمض الفسفور أثناء
حتضيره من الفسفات
أظهرت النتائج التجريبية أن التح ّكم بشروط التشغيل
إلنتاج حمض الفسفور بالطريقة الرطبة يزيد من تركيز
تبي من الدراسة أيضاً
الالنثانيدات يف احلمض املنتج ،كما ّ َ
أن املواد املضافة لتحسني عملية بلورة الفسفوجبسوم تؤثر
ّ
بشكل ف ّعال على زيادة تركيز الالنثانيدات يف حمض الفسفور
وخاصة خافض التوتر السطحي الالأيوني  CMR-100الذي
نض الالنثانيدات حتى .%69
أدى إلى أفضل مردود لعملية ّ
نض الالنثانيدات من
ويُظهر الشكل  1الشروط املثلى لعملية ّ
خام الفسفات عند درجة حرارة  ،70 oCنسبة ستيكومترية
حلمض الكبريت إلى أكسيد الكالسيوم =  ،1.1نسبة الطور
السائل إلى الصلب =  ،4زمن تفاعل =  180دقيقة ،تركيز
حمض فسفور كمحلول ممدد  ،%20 P2O5تركيز املادة الفاعلة
بالسطح .CMR-100= 9kg/ton P2O5
استخالص الالنثانيدات من حمض الفسفور
يبي الشكل  2إمكانية استخالص
أظهر العمل املنجز كما ّ
الالنثانيدات من حمض الفسفور مبردود  %79باستخدام
 1.5 mol/L DEHPAيف الكيروسني عند درجة حرارة ،25 oC
تركيز حمض الفسفور  ،% 10 P2O5ونسبة الطورين مائي إلى
عضوي=  .2يُلخّ ص الشكل  3الشروط املثلى للنتائج التجريبية
من خالل املخطط التعاقبي املقترح لفصل الالنثانيدات
كمنتج ثانوي أثناء عملية إنتاج حمض الفسفور من الفسفات.
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الشكل  .2تأثير نسبة الطور العضوي إلى الطور املائي  O/Aعلى
مردود استخالص الالنثانيدات .درجة احلرارة ،25 oC
املخلص  1.5 mol/L DEHPAيف الكيروسني،
تركيز الالنثانيدات  ،141 ppmتركيز احلمض .%10 P2O5

إزالة املواد العضوية املتبقية يف حمض الفسفور الغذائي
يهدف العمل إلى حتسني مواصفات حمض الفسفور
الغذائي املر ّكز املنتج يف مكتب التعدين املائي عن طريق إزالة
املواد العضوية املتبقية يف احلمض.
أظهرت التجارب أفضلية الستعمال تقنية االمتزاز
بالفحم الف ّعال على تقنية األكسدة باملاء األكسجيني إلزالة
املواد العضوية من حمض الفسفور الغذائي .كما يوضح
الشكالن  4و  5فقد وصل مردود إزالة املواد العضوية بتقنية
االمتزاز بالفحم الف ّعال  %80عند استعمال نسبة  0.7 gفحم
ف ّعال 100 mL/من احلمض املمدد وعند درجة حرارة 50 oC
وزمن متاس  ،5 minبينما بلغ مردود إزالة املواد العضوية
 %74تقريباً بعد إضافة كمية تساوي  0.75 mLمن املاء
األكسجيني 100 mL/من احلمض املر ّكز عند درجة حرارة
 50 oCوزمن تفاعل .30 min

مكتب التعدين املائي

ﻓﺳﻔﺎﺕ )ﺧﻧﻳﻔﻳﺱ(
CaO
∑Ln
205 ppm

ﻓﺳﻔﻭﺟﺑﺳﻭﻡ

46.32%

P2O5
30.58%

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ 70 oC
ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺘﻴﻜﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺾ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ = 1.1
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻠﺐ=4
ﺯﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ= 180ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺣﻤﺾ ﻓﺴﻔﻮﺭ ﻛﻤﺤﻠﻮﻝ ﻣﻤﺪﺩ 20% P2O5

ﺣﻣﺽ ﻛﺑﺭﻳﺕ
ﺗﺟﺎﺭﻱ )(98%
CMR-100
9kg/ton P2O5

ﺣﻣﺽ ﻓﺳﻔﻭﺭ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺣﺘﻰ 25 oC
ﻓﻠﺘﺮﺓ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻝ
ﺣﻣﺽ ﻓﺳﻔﻭﺭ
)(10% P2O5
 141 ppmﻻﻧﺛﺎﻧﻳﺩﺍﺕ
DEHPA
ﻣﺣ ّﻣﻝ ﺑﺎﻟﻼﻧﺛﺎﻧﻳﺩﺍﺕ

ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ 25 oC
ﺯﻣﻦ 10 min
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻮﺭﻳﻦ ﻣﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻮﻱ=2

1.5 mol/L DEHPA
ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻳﺭﻭﺳﻳﻥ

الشكل  .4تأثير كمية الفحم الفعال يف إزالة املواد العضوية من حمض
الفوسفور الغذائي املمدد .زمن اخللط  5دقائق ،ودرجة احلرارة 50
.oC

)ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﻣﺭﻭﺩ (79%

ﻻﻧﺛﺎﻧﻳﺩﺍﺕ
112 ppm

ﺣﻣﺽ ﻓﺳﻔﻭﺭ
ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

الشكل  .3املخطط التعاقبي املقترح لفصل الالنثانيدات كمنتج ثانوي
أثناء عملية إنتاج حمض الفسفور من الفسفات.

أن امتزاز املواد العضوية بالفحم
وب ّينت التجارب أيضاً ّ
الف ّعال من احلمض املمدد قبل عملية التبخير والتركيز
يعطي كفاءة أعلى من إجراء عملية االمتزاز من احلمض
املر ّكز ،ويعود ذلك للزوجة األقل للحمض املمدد مما يؤدي
إلى متاس أفضل بني احلمض والفحم الف ّعال وبالتالي
مردوداً أفضل لعملية االمتزاز .وهذا يظهر بوضوح يف
الشكلني  4و  ،6فقد بلغ مردود إزالة املواد العضوية بتقنية
االمتزاز على الفحم الف ّعال  %80عند استعمال نسبة 0.7 g
فحم ف ّعال 100 mL/من احلمض املمدد وعند درجة حرارة
 50 oCوزمن متاس  ،5 minبينما بلغ مردود إزالة املواد
العضوية  %74عند استعمال نسبة  6 gفحم ف ّعال50 mL/
حمض مر ّكز وعند درجة حرارة  50 oCوزمن متاس .30 min

الشكل  .6تأثير كمية الفحم يف نزع املواد العضوية من احلمض
الغذائي املركز .درجة احلرارة  ،50 oCوزمن متاس .30 min

التقرير السنوي

وبنا ًء على النتائج السابقة وبتطبيق الشروط املثلى لتنقية
فضل تنقية احلمض من
حمض الفسفور الغذائي املمدد ،يُ ّ
املواد العضوية بتقنية االمتزاز على الفحم الف ّعال بعد عملية
استخالصه وقبل عملية تركيزه بالتبخير حيث يكون احلمض
ممدداً ونحصل على أفضل مردود إلزالة املتبقيات العضوية.

الشكل  .5تأثير كمية املاء األكسجيني يف إزالة املواد العضوية من
حمض الفوسفور الغذائي املركز .زمن التفاعل  ،30 minدرجة احلرارة
.50 oC

2020-2019

193

هيئة الطاقة الذر ّية

خدمات مكتب التعدين املائي 2020-2019

اسم اخلدمة

وصف التقنية

اإلنتاجية

االمتصاص الذري

تستخدم طرق االمتصاص الذري لتحليل العناصر املعدنية يف عينات سائلة

 50عينة

الكروماتوغرافيا الغازية

هي وسيلة لفصل وحتليل تركيبة املواد التي لها خاصية التطاير أي ميكن أن
تتبخر بدون أن تتحلل ،مثل املواد العضوية كاحلموض الدسمة واملبيدات ...

 40عينة

HPLC

هو شكل من أشكال الكروماتوغرافيا العمودية وغالبا ما تستخدم يف الكيمياء
احليوية والكيمياء التحليلية لفصل وحتديد ،وقياس املركبات كالسكاكر
والسموم الفطرية واملادة الفعالة الدوائية...

 100عينة

Flame photometer

جهاز يستخدم يف التحليل الكيميائي غير العضوي لتحديد تركيز أيونات
معدنية معينة ،من بينها الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والكالسيوم.

 30عينة
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إن مكتب اخلدمات الفنية واحلدودية هو مكتب علمي يقوم بإجراءات الكشف
اإلشعاعي وفق القواعد والتعليمات املعتمدة من إدارة الهيئة على جميع البضائع
املستوردة واملصدرة والعابرة من املراكز احلدودية يف اجلمهورية العربية السورية
كافة ويف األمانات الداخلية للتخليص اجلمركي وحتصيل األجور املترتبة عليها
باستخدام التجهيزات اخلاصة بالكشف اإلشعاعي وذلك بهدف التأكد من
حتقيقها للمعايير الوطنية املعتمدة ذات الصلة وفق املرسوم التشريعي رقم 64
لعام  2005وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم  134لعام  2007ملنع االجتار الغير
املشروع مبصادر األشعة وذلك بالتنسيق الكامل مع املراكز احلدودية التابعة له
وعددها  /13/مركز موزعة على كافة منافذ القطر والتي يغطي العمل فيها /42/
عنصر ،ويقوم املكتب بصيانة كافة أجهزة الكشف اإلشعاعي ومعايرتها بشكل دوري
مع تقدمي خدمات فنية وإشعاعية تطلبها إدارة الهيئة وتقع خارج نطاق املراكز
احلدودية.
A E C S
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وكانت أهم األعمال التي قام بها املكتب :
○

تفعيل شبكة تبادل معطيات  PDNلبعض املراكز احلدودية وقيد التفعيل لبعضها اآلخر.

●

افتتاح مركز جديد يف منطقة البوكمال.

○

فصل مركز العريضة عن مركز طرطوس إدارياً ومالياً بشكل كامل.

●

إعادة البضائع امللوثة إشعاعياً إلى بلد املنشأ والبالغ عددها  /2/بيان.

○

أعمال الكشوفات اإلشعاعية يف عام  /49704/ 2019كشفاً.

●

أعمال الكشوفات اإلشعاعية لغاية تاريخ  /19697/ 2020/7/31كشفاً.

عدد وثائق الكشف اإلشعاعي يف جميع املراكز احلدودية خالل عامي 2020-2019

2019

2020

السبينة

206

160

دمشق

1551

1050

عدرا

189

160

مطار دمشق

1366

840

اجلديدة

7057

4720

نصيب

2138

1590

حمص

261

110

الدبوسية

735

1145

طرطوس

1756

920

العريضة

339

675

الالذقية

33849

20010

حلب

256

225

البوكمال

1

85

املجموع

49704

31690

اسم املركز
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ركزت هيئة الطاقة الذرية منذ إنشائها على تطوير البنية التحتية
األساسية واملتقدمة للتطبيقات السلمية يف التقانات النووية يف كافة
املجاالت ،وكان موضوع الـتأهيل والتدريب املناسب واملمنهج واملستدام
أحد محاور سياستها بهدف نشر املعرفة باالستخدامات النووية
وإتاحة الفرصة لالستفادة من نخبة اخلبرات العلمية املتميزة يف
الهيئة على الصعيد الداخلي أو الوطني أو العربي أو اإلقليمي أو
الدولي .ومن أجل ذلك فقد أحدثت الهيئة يف منتصف عام 2010
املركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية.
A E C S
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آلية عمل املركز التدريبي
سعى املركز منذ تأسيسه إلى استمرار عالقات التعاون يف مجال التأهيل والتدريب التي أنشأتها هيئة الطاقة الذرية
السورية مع جامعات القطر واملراكز البحثية املختلفة التابعة للوزارات والهيئات العامة باإلضافة إلى املنظمات ومراكز األبحاث
العربية والدولية؛ فعمل على تلبية اخلطط السنوية واالحتياجات التدريبية لألقسام واملكاتب العلمية يف الهيئة ،وكذلك
احتياجات اجلهات الوطنية احلكومية واخلاصة باإلضافة إلى اجلهات العربية والدولية.
البنية التحتية للمركز التدريبي
املــركز التدريـــبي مجـهز مبدرجيـــــن للمحاضـــرات وعدد مـــن قــاعــات االجتماعـات والقاعات التدريســــية والتدريبـــية
احلديثة املزودة بوسائل اإليضاح املناسبة.
يضاف إلى ذلك قاعة تدريب تفاعلي مزودة ببرمجية متخصصة يف إدارة التدريب التفاعلي ،توفر تقنيات تدريبية حديثة
ميكن توظيفها استثمارياً يف عدة مجاالت مما يسهم يف رفع كفاءة التوظيف والتدريب ،كما ميكن أن تؤمن جلسات التدريب
ومراقبة حواسب املتدربني والتحكم بها عن بعد.
التعليم اإللكتروني
متاشياً مع التوجهات العاملية احلديثة يف التعليم
الذكي ،نشأ التعليم اإللكتروني  E-Learningكطريقة
مبتكرة للتعليم والتدريب اإللكتروني/رقمي ،وساهمت
الشبكة العاملية لإلنترنت يف ذلك؛ فقد بدأ املركز
التدريبي بإطالق نظم إدارة التعليم اإللكتروني Learning
) Management System (LMSوتأهيل الكوادر التي
تسهم يف القيام بهذه العملية.
يف هذا املجال ،حتقق قاعة التدريب التفاعلي يف
املركز قفزة نوعية يف أساليب ومحتوى التعليم والتدريب
اإللكتروني من أجل تبني مسارات التعلم عن بعد الذي يحول العملية التعليمية من طور التلقني إلى طور اإلبداع ،ويجمع كل
األشكال اإللكترونية للتعليم والتعلم باعتماد احلواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها.
برامج الدراسات العليا
يشرف املركز التدريبي على تنفيذ برامج الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص يف الوقاية اإلشعاعية والفيزياء
الطبية (دبلوم وماجستير) بالتعاون مع قسم الفيزياء بكلية العلوم يف جامعة دمشق ،وقد استفاد من هذه البرامج عدد من
الطالب خالل األعوام السابقة .يلخص اجلدول ( )1عدد الطالب املقبولني خالل العامني الدراسيني  2019-2018و.2020-2019
اجلدول  .1عدد الطالب املقبولني يف العامني الدراسيني  2019-2018و .2020-2019

م
1
2

3

198

املوضـوع

السنة

عدد الطالب
2019-2018

2020-2019

-

20

17

ماجستير الدراسات العليا يف:

أولى

10

13

الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة

ثانية

3

11

ماجستير التأهيل والتخصص يف:

أولى

19

18

الفيزياء الطبية

ثانية

14

8

دبلوم التأهيل والتخصص يف:
الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة

املركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية

الدورات التدريبية
ّ
نظم املركز التدريبي عدداً من الدورات التدريبية التخصصية الداخلية والوطنية واإلقليمية منذ تأسيسه وحتى اآلن.
يبني املخططان البيانيان ( 1و  )2عدد الدورات التي نفذها املركز خالل السنوات اخلمس األخيرة ،وعدد املشاركني يف
تلك الدورات.
املخطط البياني رقم )(1
عدد الدورات التدريبية التي نفذها املركز خالل السنوات اخلمس األخيرة .2019-2015

املخطط البياني رقم )(2
عدد املشاركني يف الدورات التدريبية التي نفذها املركز خالل السنوات اخلمس األخيرة .2019-2015

وكنموذج عن الدورات التخصصية التي يعمل املركز على تنفيذها ،يلخص اجلدول ( )2املناسبات العلمية التي جرت منذ
أيلول  2018وحتى نهاية العام  2019وأهداف تلك املناسبات ،وعدد املشاركني فيها ،وتاريخها ومدتها.

التقرير السنوي

كما جرى ،كعادة املركز ،إعداد خطة تدريبية سنوية للمناسبات العلمية املقترح تنفيذها خالل العام  ،2020يُؤ ّمل ّأل يكون
جلائحة فيروس كورونا  2020العاملي ( )COVID-19دور يف احلد من تنفيذ هذه اخلطة.

2020-2019

199

هيئة الطاقة الذر ّية

اجلدول  .2املناسبات العلمية التي نفذها املركز التدريبي منذ أيلول  2018وحتى نهاية عام 2019

عدد املتدربني
م

1

2

3

موضــوع الــدورة

هدف الدورة

الدورة التدريبية الوطنية حول:

التعرف على النظام الدولي
للقياس يف املجاالت اإلشعاعية،
والتقنيات املستخدمة يف املعايرة

7

الدورة التدريبية الوطنية حول:

تأهيل وتدريب العاملني يف مجال
األشعة على نقل املواد املشعة
وجتهيزاتها

9

الدورة التدريبية الوطنية حول:

رفع كفاءات العاملني يف مجال
الكشف عن السموم الفطرية يف
املواد الغذائية

-

املعايرة اإلشعاعية

النقل اآلمن للمواد املشعة

تدريب فني وتقني على كشف
السموم الفطرية يف الغذاء

من

من خارج

الهيئة

الهيئة
3

15

4

املجموع

10

24

4

تاريخ املناسبة
ومدتها (يوم)
2018/9/19-16

 4أيام
2018/9/27-24

 4أيام
2018/10/11-7

 5أيام

الدورة التدريبية الوطنية حول:
4

5

6

استخدام طرائق الهندسة
الوراثية والبيولوجيا اجلزيئية
يف تشخيص األمراض التي
تسببها بعض األحياء الدقيقة
املستوطنة يف البالد العربية

الدورة التدريبية الوطنية حول:

التصوير الشعاعي الصناعي –
مستوى أول

ندوة وطنية حول:
تكنولوجيا اإلشعاع

الدورة التدريبية الوطنية حول:
7

8

تأهيل مسؤولي الوقاية
اإلشعاعية يف التطبيقات
الطبية لإلشعاع
دورة تدريبية للعاملني يف
شركة ابن حيان حول:
القواعد األساسية يف الوقاية
من اإلشعاع واستعمال جهاز
NORM Monitor

9

200

ورشة عمل داخلية حول:
استخدام برنامج التقييم
الذاتي ()SARIS

تنميط بعض امليكروبات املستوطنة
يف البالد العربية باستخدام
طرائق البيولوجيا اجلزيئية

-

تدريب الكوادر الفنية يف مجال
ضمان وضبط جودة املنتجات
املعدنية باألشعة السينية

-

التعرف على عملية املعاجلة
باألشعة يف تعقيم املواد واألدوات
الطبية والصيدالنية ومعاجلة
املنتجات الغذائية

3

تأهيل مسؤولي الوقاية اإلشعاعية
للعاملني يف مجال التعرضات
الطبية التشخيصية والعالجية يف
املشايف واملراكز الشعاعية

5

تأهيل موظفني من شركة ابن
حيان كمشريف وقاية إشعاعية
واستخدام جهاز
الـ NORM Monitor

-

إطالع بعض الباحثني املختصني
على برنامج التقييم الذاتي
()SARIS

15

16

14

14

3

5

-

16

14

17

8

5

15

2018/10/25-14

 10أيام

2018/11/15-11

 5أيام
2018/11/28-26

 3أيام

2018/12/20-16

 5أيام

2019/1/17-6

 10أيام

2019/2/28

يوم واحد

املركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية

عدد املتدربني

-

11

ورشة عمل داخلية حول:

مناقشة أحدث التقانات
واإلجراءات املتبعة لزراعات خلوية
ناجحة ومثمرة

15

12

دورة تدريبية داخلية حول:

توعية العاملني على إجراءات
السالمة بهدف حتقيق بيئة آمنة
للعمل املخبري

39

رفع سوية ثقافة الوقاية
اإلشعاعية يف التصوير اإلشعاعي
املقطعي احملوسب

-

رفع سوية ثقافة الوقاية
اإلشعاعية يف التصوير اإلشعاعي
التدخّ لي والقثطرة القلبية

6

آليات تطبيق إجراء التحقق
صالحية طرائق االختبار وتقدير
ارتيابها

28

التعريف بأهمية الغشاء
األمينوسي البشري كغطاء للجروح
واحلروق والقروح ،وما تقدمه
تقنية التعقيم اإلشعاعي جلعل
استخدامه آمناً

-

آليات تطبيق إجراء التحقق
صالحية طرائق االختبار وتقدير
ارتيابها

32

تعريف الباحثني يف مجال التقانة
احليوية على تقنية زراعة اخلاليا
السرطانية البشرية وطرائق
معاملتها باستخدام تقنيات
البيولوجيا اجلزيئية

-

التعريف بأهمية استخدام تقانة
النظائر والهيدروكيمياء يف دراسة
موارد املياه

3

13

14

الزراعة اخللوية

السالمة واألمن الكيميائية

ورشة عمل وطنية حول:

الوقاية اإلشعاعية يف التصوير
الطبقي احملوسب

ورشة عمل وطنية حول:

الوقاية اإلشعاعية يف التصوير
التدخّ لي والقثطرة القلبية

دورة تدريبية داخلية ( )1حول:
15

التحقق من صالحية طرائق
االختبار وفق متطلبات
املواصفة 17025

ندوة عملية وطنية حول:

16

طعوم الغشاء األمينوسي
والتعقيم اإلشعاعي بني الواقع
والتطبيق

دورة تدريبية داخلية ( )2حول:
17

18

التحقق من صالحية طرائق
االختبار وفق متطلبات
املواصفة 17025

دورة تدريبية وطنية حول:

تقنيات زراعة ومعاملة اخلاليا
السرطانية البشرية

دورة تدريبية وطنية حول:

19

تطبيقات تقانة النظائر البيئية
والهيدروكيمياء يف مجال
دراسة موارد املياه

10

-

-

5

4

-

33

-

26

14

10

15

39

5

10

28

33

32

26

17

حمص

2019/3/7-3

 5أيام

2019/4/15

يوم واحد
2019/4/25-24

يومان
2019/4/30

يوم واحد
2019/7/2

يوم واحد
2019/7/10-9

يومان

2019/7/22

يوم واحد

2019/7/24-23

يومان

2019/8/1-7/28

 5أيام

التقرير السنوي

10

دورة تدريبية وطنية للعاملني
يف الشركة العامة ملصفاة
حمص حول :اختبار املواد
باألمواج فوق الصوتية

تدريب عاملني من شركة مصفاة
حمص حول فحص اللحامات
بواسطة األمواج فوق الصوتية

الهيئة

الهيئة

2019/8/1-7/28

 5أيام

201

2020-2019

م

موضــوع الــدورة

هدف الدورة

من

من خارج

املجموع

تاريخ املناسبة
ومدتها (يوم)

هيئة الطاقة الذر ّية

عدد املتدربني
م

موضــوع الــدورة

هدف الدورة

20

دورة تدريبية داخلية للباحثني
وأعضاء الهيئة الفنية حول:
برمجة  Matlabوالطرق
العددية

التعرف على برنامج
والطرق العددية املستخدمة يف
مجاالت البحث العلمي والهندسة

45

21

دورة تدريبية لطالب برنامج
العلوم الطبية احليوية – هيئة
التميز واإلبداع يف مجال:
تقنيات زراعة اخلاليا
السرطانية البشرية وتطبيقاتها

تدريب عدد من طالب برنامج
العلوم الطبية احليوية لالستفادة
من الهيئة يف مجال تقنيات زراعة
اخلاليا السرطانية البشرية
وتطبيقاتها

-

دورة تدريبية وطنية متقدمة لـ:

تأهيل مسؤولي الوقاية اإلشعاعية
العاملني يف مجال التعرضات
الطبية التشخيصية والعالجية

2

دورة تدريبية وطنية حول:

تعريف املتدربني باملبادئ العامة
لتقانة القياس اخللوي بالتدفق،
وتطبيقاتها الطبية والبيولوجية
املختلفة

1

تعريف املنتِج واملستَهلك واملسوِ ق
واملراقِ ب للمنتجات الغذائية
والطبية على املعاجلة اإلشعاعية
لهذه املنتجات

-

حتقيق السالمة واألمن داخل
املخابر واملعامل ونشر ثقافة
السالمة واألمن الكيميائي وتطبيق
مبادئ الكيمياء اخلضراء يف إدارة
النفايات الكيميائية

-

تعريف العاملني يف مجال البحث
العلمي بأهمية املعلوماتية احليوية
وآفاقها وتطبيقاتها املختلفة يف
مجال التقانة احليوية

5

دورة تدريبية ملجموعة من
مركز االختبارات واألبحاث
الصناعية على جهاز الـ PCR

تدريب عاملني من مركز
االختبارات على تقنية تفاعل
البلمرة التسلسلي

-

دورة تدريبية وطنية حول:

التعريف بالتقنيات احلديثة
لتحضير وتوصيف السطوح
واألفالم الرقيقة

-

دورة تدريبية وطنية للعاملني
يف شركة مصفاة بانياس حول:
اختبار املواد باألمواج فوق
الصوتية – املستوى األول

تدريب الكوادر الفنية من شركة
مصفاة بانياس على اختبار املواد
وضبط جودتها باألمواج فوق
الصوتية

-

22

23

24

25

26

27

28

29

202

مسؤولي الوقاية اإلشعاعية يف
التطبيقات الطبية لإلشعاع

التطبيقات البيولوجية والطبية
لتقانة القياس اخللوي بالتدفق

ندوة وطنية حول:

التطبيقات املمكنة لتكنولوجيا
اإلشعاع

دورة تدريبية وطنية حول:

السالمة الكيميائية وإدارة
النفايات الكيميائية

دورة تدريبية وطنية حول:
املعلوماتية احليوية

تقنيات تصنيع وتوصيف
األفالم الرقيقة

Matlab

من

من خارج

الهيئة

الهيئة

-

19

3

16

52

33

24

املجموع

45

19

5

17

52

33

29

4

4

14

14

تاريخ املناسبة
ومدتها (يوم)
2019/8/13-6/18

 20يوماً

2019/8/29-25

 5أيام

2019/9/12-8

 5أيام

2019/9/19-15

 5أيام

2019/9/30

يوم واحد

2019/10/3-1

 3أيام

2019/10/17-13

 5أيام

-10/29

2019/11/14

 13يوماً

2019/11/14-10

 5أيام

بانياس
8

8

2019/11/28-24

 5أيام

املركز التدريبي للعلوم والتقانات النووية

التدريب الفردي
ساهم املركز خالل عامي  2019و 2020يف تدريب عدد من األفراد (بشكل فردي) بنا ًء على طلبهم الشخصي أو عن طريق
مؤسساتهم كما هو موضح يف اجلدول (.)3
اجلدول  .3املتدربون الفرديون يف الهيئة لعام  2019حتى تاريخ إعداد التقرير

عدد املتدربني
م

موضــوع التدريب

املكان

من
الهيئة

من
خارج
الهيئة

املجموع

1

تدريب كادر فني من مشفى األطفال على جهاز
السيكونسر وجهاز الـ Real Tim PCR

الهيئة

-

4

4

2

زراعة اخلاليا السرطانية والتدريب على طرق
معاجلتها

الهيئة

-

1

1

3

املعسكر العلمي التدريبي لطالب األوملبياد العلمي
السوري – الفريق الدولي

الهيئة

-

20

20

4

الوراثة اخللوية البشرية والوراثة اخللوية اجلزيئية

الهيئة

-

1

1

5

6

تدريب طالب السنة الثانية يف برنامج العلوم
الطبية احليوية

الهيئة

-

18

18

7

املعسكر العلمي التدريبي لطالب األوملبياد العلمي
السوري

الهيئة

-

15

15

الهيئة

-

1

1

9

املعلمات اجلزيئية النباتية

الهيئة

-

1

1

10

الزراعة اخللوية

الهيئة

-

1

1

11

تدريب عناصر من شركة كتاكيت على تنميط
املكورات العنقودية الذهبية

الهيئة

-

2

2

12

زيارة علمية حملطة دير احلجر لطالب قسم علوم
البستنة

الهيئة

-

25

25

الهيئة

-

1

1

الهيئة

-

3

3

8

13
14

التدريب على جهاز التدوير احللقي

PCR

تقانات عزل الـ  DNAمن الدم البشري والتضخيم
يف الزمن احلقيقي
تربية دودة ثمار التفاح

 5أيام
2019/6/9

 20يوماً
2019/7/9-6/23

 10أيام
2019/6/11-30

 10أيام
2019/7/22-8

 11يوماً
2019/7/25-21

 5أيام
2019/8/8-4

 5أيام
2019/8/25-21

 5أيام
2019/9/2

 5أيام
2019/9/22

 20يوماً
2019/12/3-1

 3أيام
2019/12/12

يوم واحد
2020/2/20-16

أسبوع
2020/8/17-16

يومان
203

التقرير السنوي

الهيئة

-

13

13

2019/5/21-12

2020-2019

املعسكر التدريبي اإلنتاجي لطالب السنة الرابعة –
قسم الهندسة النووية  -كلية الهندسة امليكانيكية
– جامعة حلب

مدة التدريب
وتاريخه
(يوم)

تقوم دائرة التعاون التقني مبهمة ضابط ارتباط بني الهيئة ومختلف
الهيئات واملنظمات الدولية والعربية التي تبرم معها اتفاقيات للتعاون
العلمي والفني لتقدمي املساعدات واملعونات على اختالف أنواعها إضافة
إلى أداء كافة املهمات التي توكل إليها وخاصة االتصاالت باجلهات
الرسمية املعنية وتأمني متطلبات الهيئة املتعلقة بتمويل املشاريع
ومتابعتها مع اجلهات الدولية والعربية.
A E C S

دائرة التعاون التقني

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تتعاون الهيئة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تنفيذ أولويات وثيقة اإلطار البرنامجي القطري املوقعة بني الهيئة
والوكالة،وذلك من خالل عدد من املشاريع ضمن برنامج التعاون التقني .تهدف هذه املشاريع إلى تلبية احتياجات القطر
من حيث بناء اخلبرات والقدرات والبنى األساسية ملعاجلة القضايا اإلمنائية الوطنية واملساهمة يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة.
كما تقوم الهيئة مبهمة ضمان مشاركة متدربني من األقسام و املكاتب العلمية يف املناسبات التدريبية و املؤمترات العلمية
التي تقيمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن مشاريع التعاون الفني لزيادة الكفاءات وتعزيز القدرات العلمية للمشاركني،
حيث تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لتذليل الصعوبات التي يعاني منها املتدربون للحصول على القبول و إمتام إجراءات اإليفاد.
تستعني الوكالة بخبراء من هيئة الطاقة الذرية السورية لتقدمي خبراتهم يف مجال اختصاصهم لصالح مشروع معني يف
اخلارج لتقدمي اخلبرة واحملاضرات.
برنامج التعاون التقني مع الوكالة لعام 2020-2019

على الرغم من الصعوبات التي واجهت الهيئة يف تنفيذ بعض مكونات املشاريع  ،فقد استطاعت الهيئة استقدام خبير من
الوكالة خالل هذا العام حيث ساهمت زيارة اخلبير يف مراجعة برنامج التعاون التقني وحتديد األولويات الوطنية واإلقليمية
وكذلك متكنت الهيئة من إيفاد عدد من العناصر عبر منح تدريبية وزيارات علمية ،دورات تدريبية و ورشات عمل من خالل
مشاريع التعاون مع الوكالة وكما وردتنا مجموعة من التجهيزات عبر املشاريع.
ويف ظل الظروف احلالية النتشار جائحة كورونا كان هناك صعوبة يف تنفيذ التدريبات املقرة ضمن مشاريع التعاون التقني
للدورة .2021-2020
العنوان

التسلسل

رقم املشروع

1

SYR1012

بناء القدرات الوطنية يف مجال حماية القطع والوثائق التاريخية وصونها وترميمها باستخدام املعاجلة اإلشعاعية
للمواد املونومرية/البوليمرية

2

SYR2006

إعداد دراسات استراتيجية للتنمية املستدامة لقطاع الطاقة مع أخذ إعادة اإلعمار يف احلسبان

3

SYR5025

تعزيز اخلصائص التغذوية والتناسلية للمجترات الصغيرة عن طريق التقنيات النووية وغيرها من التقنيات ذات الصلة
باستخدام موارد غير تقليدية للعلف متاحة محليا

4

SYR5026

استخدام االستيالد الطفري املعجل للمحاصيل األساسية لزيادة القدرة على التكيف مع تغيير املناخ من خالل تسريع
االستيالد وحتديد النمط الظاهري وحتديد النمط الوراثي

5

SYR6016

تطبيق التقنيات النووية من أجل تقييم احلالة التغذوية لدى البالغني وصغار األطفال

6

SYR6017

بناء القدرات الوطنية على قياس اجلرعات األحيائية اإلشعاعية

7

SYR7005

تقييم جودة املياه اجلوفية باستخدام التقنيات النووية والنظيرية

8

SYR9012

تعزيز الوقاية من االشعاعات يف سياق التعرض الطبي

التقرير السنوي

وتندرج نشاطات املشاريع يف مجاالت مختلفة وذلك وفق النسب املبينة يف املخطط التالي:

2020-2019

205

هيئة الطاقة الذر ّية

كما قدمت الوكالة مجموعة من التجهيزات ملواجهة واحتواء جائحة كورونا .ونظمت مجموعة من املناسبات اإلفتراضية.
يف مجاالت متعددة:
اسم املناسبة

التسلسل

التاريخ

1

ندوة حول تطوير إجراءات االستجابة للطوارئ

2020/7/29

2

ندوة حول أهمية نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي بهدف تصميم وتنفيذ ومراقبة برامج التعاون التقني

2020/8/20

3

اجتماع مجموعة عمل شبكة البيئة حول التحليل اإلشعاعي

2020/8/25

4

ندوة لألطباء وموظفني الطوارئ حول االستعداد واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية

2020/8/25

5

ندوة حول االستجابة الطبية لطوارئ األمن واألمان النووي واإلشعاعي

2020/8/27

6

اجتماع حول مكافحة السرطان يف سورية

2020/9/7

7

 4ندوات حول تأثير جائحة كورونا

8

اجتماع افتراضي حول تأسيس املعايرات اإلشعاعية التشخيصية يف مخبر املعايرة

2020/9/8

9

ندوة حول تطوير ترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية

2020/9/10

10

ندوة حول املراقبة اإلشعاعية خالل حادثة فوكوشيما

2020/9/15

11

ندوة حول تأثيرات جائحة كورونا

2020/9/21

12

ندوة حول احلفاظ على حياة النساء من السرطان

2020/9/22

13

اجتماع مراقبني األمان واألمن رفيعي املستوى

2020/9/24

14

دورة تدريبية افتراضية حول اإلبتكارات يف التقنيات النووية للتصدي لتغير املناخ

2020/9/30-28

15

اجتماع افتراضي حول استعراض ضبط وتقييم والتفتيش على مفاعالت البحث

2020/10/9-5

16

ورشة عمل افتراضية حول تطوير خطة وطنية للطوارئ اإلشعاعية

2020/10/15-11

17

اجتماع تقني حول تبرير وحتسني وقاية املرضى اللذين يحتاجون إلجراءات تصوير متعددة

2020/10/23-19

18

دورة تدريبية افتراضية حول إنتاج وضبط جودة املواد الصيدالنية املشعة ( غاليوم)68-

2020/10/29-28

19

مؤمتر افتراضي حول إدارة املواد املشعة طبياً يف الصناعة

2020/10/30-19

20

اجتماع استشاري حول سياسة واستراتيجية الدول األعضاء

2020/11/2

21

ندوة حول تطوير وتنفيذ برامج املراقبة البيئية

2020/11/10

22

مومتر دولي حول أمان اإلشعاع وحتسني الوقاية من اإلشعاع

2020/11/20-9

23

اجتماع ملدراء دورات الدراسات العليا يف مجال الوقاية اإلشعاعية وأمان املنابع املشعة

2020/11/5-3

24

ندوة عبر اإلنترنت حول نظام القيادة والتحكم املوحد-ركن أساسي يف االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

2020/11/11

25

مؤمتر دولي حول التقنية السريرية للتصوير املقطعي احلاسوبي

26

ورشة عمل حول اإلستخدام األمثل ألداء حتليل التنشيط النتروني

27

ندوة حول السياسات واالستراتيجيات املتبعة يف بناء قدرات األمان اإلشعاعي

28

دورة تدريبية افتراضية حول النظائر املشعة وتكنولوجيا اإلشعاع

29

 9ندوات تخص القانون النووي

30

اجتماعات ملتابعة برنامج التعاون التقني
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2020/11/26-24
2020/12-4/11/30
2020/12/11-7
2020/12-4/11-23
من شهر  10إلى شهر 12
خالل عام 2020

دائرة التعاون التقني

املشاريع اإلقليمية املنفذة يف إطار االتفاق التعاوني للدول العربية من آسيا للبحث والتطوير والتدريب يف مجال العلوم
والتكنولوجيا النوويني (أراسيا):
تشارك الهيئة يف جميع أنشطة االتفاق التعاوني للدول العربية من آسيا للبحث والتطوير والتدريب يف مجال العلوم
والتكنولوجيا النوويني (أراسيا) حتت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،هذا وقد بادرت الهيئة بإنشاء موقع إلكتروني لالتفاق
حيث تديره وتستضيفه على موقع الهيئة منذ عام  2007وذلك كمساهمة عينية يف برنامج التعاون التقني لالتفاق.
مشاريع عقود البحث التنسيقية مع الوكالة CRP

تشارك الهيئة يف عدد من مشاريع البحث التنسيقية التي تدعمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل تبادل املعلومات
واخلبرات وحتقيق الفائدة املشتركة بني الدول،حيث تساهم الوكالة بتمويل نسبة من كلفة البحث وسطياً  7000يورو لكل
مشروع بحث حيث يشارك الباحث الرئيسي يف االجتماعات التنسيقية الدورية لتبادل املعلومات بينه وبني الباحثني املشاركني
من الدول األخرى.
فيما يلي جدول يبني مشاريع البحث التنسيقية اجلارية:
عنوان عقد البحث

القسم
الفيزياء

املعطيات الذرية للتدريع البخاري يف أجهزة االندماج

الوقاية

اختبار كود املعايرة لقياس اجلرعة من أجل أبعاد مساحات صغيرة

تكنولوجيا اإلشعاع

تطوير األغشية املطعمة باإلشعاع للطاقة النظيفة واملستدامة”

الهندسة النووية

تقييم مناذج االنتثار االنفجاري بيانات األداء املتعلقة باألمن النووي ملفاعالت البحث واملنشاءات امللحقة

الكيمياء

تطوير منهجيات العالج اإلشعاعي والتركيبات الراتنجية اجلديدة لتعزيز وحفظ املواد احملفوظة وحتف التراث الثقايف

الزراعة

تطوير تطبيقات احلزمة اإللكترونية واألشعة السينية لتشعيع األغذية

النظائر

الصيدالنيات العالجية املشعة املوسومة بنظائر مشعة جديدة (النحاس ,67الرينيوم  186والسيزيوم .)47

النظائر

استخدام الصيدالنيات املشعة املوسومة بنظير النحاس  64يف تطبيقات تشخيصية عالجية.

التقانة

زيادة الفعالية احلقلية لذكور الفراشات العقيمة لضمان جناح برامج تقانة الذكور العقيم

اجليولوجيا

تباين نظائر املطر لتقييم تأثيرات تغير املناخ

مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية ICTP

2020-2019

كما استفادت الهيئة من التدريبات التي ينظمها املركزخالل عام  2019ضمن املجاالت التالية:

التقرير السنوي

يف إطار االتفاقية مع مركز  ICTPيتم التعاون عن طريق تقدمي بعض منح الزمالة للباحثني باإلضافة إلى منح خاصة يف
بعض احلاالت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مع هيئات الطاقة الذرية لدى بعض الدول األعضاء أيضاً.
○ املشاركة يف املدرسة الدولية املشتركة بني  ICTPوالوكالة حول األمن النووي.
○ تدريب يف مجال تطبيقات األطر العضوية املعدنية يف اخلاليا الضوئية.
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املركز الدولي للهندسة الوراثية والتقانة احليوية ICGEB

يتم التعاون مع املركز عن طريق منح الزمالة للباحثني باإلضافة إلى برامج تدريبية قصيرة األمد (وهي نشاطات تدريبية
عملية ونظرية يتم تنظيمها لدى الدول األعضاء يف املركز يتم اإلعالن عنها سنوياً (بهدف بناء املقدرات التطبيقية للباحثني
واندماجهم بشكل فعلي يف مجموعات عمل بحثية.
استفادت الهيئة من عقد البحث مع املركز الدولي للهندسة الوراثية والتقانة احليوية رقم  CRP/SYR11-03بعنوان تطبيق
تقنية النانو يف تشخيص الالشمانيا يف سورية ،ويهدف هذا املشروع إلى تطبيق تقانة إنتاج األضداد النانوية الستخدامها يف
تطوير أساليب معاجلة وتشخيص جديدة ملرض اللشمانيا يف سورية وذلك نظراً للخصائص الفريدة التي تتمتع بها األضداد
النانوية .ومت تنفيذ زيارتني علميتني ضمن املشروع يف عامي  2016و .2019ومت تقدمي التقرير النهائي للمشروع عام .2019
كما استفادت الهيئة من املنح التدريبية التي نظمها املركز للتدرب يف عام  2019ضمن املجاالت التالية:
○ التدرب على تقانات جديدة مثل كريسبر-كاز 9-الهامة لتثبيط بروتني األنكسني الذي ثبت ارتباطه بحاالت السرطان.
○ التدرب على عزل وتوصيف سالالت جديدة من الريزوبكتيريا ودراسة تأثيرها على تنشيط منو النبات.
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