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الفصل األول
المقدمة

 -1المقدمة:
 1-1مفهوم التلوث :
يعد إلتلوث من إلمشاكل إلكبيرة إلتي يوإجهها إالنسان إلمعاصر  .ال بل و أخطرها  ،وهي بحاجة
إلى تظافر إلجهود كافة لمعالجتها و إلحد منها  .و مما يزيد إلمشكلة تعقيدإ إن لﻼنسان نفسه
إلدور إلوإضح في زيادة خطورتها من خﻼل نشاطاته إلمختلفة إلتي أصبحت تهدد إلحياة إلبشرية
 .فضﻼ عن تأثيرها في إلكائنات إلحية إالخرى مما يحدث تغي إر في إلتوإزن إلطبيعي للبيئة و
مكوناتها إلمختلفة إلحية منها و غير إلحية ( مولود و إخرون . )1992 ،
تعد مشكلة تلوث إلبيئة من إخطر مشاكل إلعصر نتيجة تعرض إالنسان للعديد من إلملوثات
إلبيئية إلمستحدثة وإلتي برزت بسبب إلتطورإلهائل بالتكنلوجيا وإلذي أدى إلى ظهور إلعديد من
إلملوثات إلصناعية إلغير معروفة من قبل لذلك إتت هذه إلدإرسة لمعرفة مدى تأثير إلعناصر
إلثقيلة بالتربة.
إلتربة :هي إلمكون إالساسي للبيئات إلعمارنية وإلزإرعية وكذلك لنشاطات إلبشرية إلتي تتم عليها
لذلك فأن عمليات إلتعدين وإلتصنيع وإالستخدإم إلغيرإلوإعي للمنتجات إلصناعية مثل ) إلنفايات ،
حاالت إلصرف إلصحي وإلصناعي وغيرها ( تسبب تلوث إلترب ( عبدإهلل  ،ميثم سلطان ،
 )8811باﻹضافة إلى ذلك فأنا إلمعادن إلثقيلة وإلتي توجد بصورة طبيعة في إلتربة تؤدي إلى
تلوث إلتربة وخصوصا في إلموإقع إلتي تستعمل فيه إلمبيدإت بصورة كبيرة إو إلتي توجد فيها
مفاعﻼت إلتعدين وكذلك إلمناطق إلصناعية إلتي تطرح إلموإد إلكيمياوية

) . ( Al-Bassam,K.S,1977إن زيادة ترإكم إلمعادن في إلتربة يكون ساما لإلنسان وإلنبات
وإلحيوإن وكذلك فأن إلتعرض لمدة طويلة للمعادن إلثقيلة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة حسب
نوع إلمعدن و إلكمية إلتي تعرض لها إلشخص ) مهدي  ،سيف صالح)1008،

تلوث المياه
تعتبر إلمياه من إهم إلمولرد إلطبيعية على إالطﻼق حيث يعتبر عامﻼ إساسيا ترتكز عليه حياة
إالنسان و كافة أنشطته إالجتماعية و إالقتصادية في مختلف إلمجاالت و تتميز إلمياه هن
غيرها من إلموإرد إلطبيعية يكون كميته ثابتة في إلكرة إالرضية و يتجدد خﻼل فترة محددة من
إلزمن بقضل إلدورة إلهيدروجنية  .و قد شهدت مصادر إلمياه تدهو إر كبي إر في إالونة الخييرة
لعدم توجيه قدر وإفر من إالهتمام بها .
تعد إلمخلفات إلصناعية و إلفضﻼت إلزرإعية و مياه إلصرف إلصحي من إلمصادر إلرئيسية
لتلوث إلبيئة إلمائية بالكثير من إلملوثات إلعضوية و غير إلعضوية و إلمعادن إلثقيلة عند
رميها إلى إلمياه إلسطحية بدون معالجة مناسبة إذ تعمل هذه إلملوثات على تغيير موإصفات
إلمياه إلطبيعية  ،و تعد إلعناصر إلثقيلة من إلملوثات إلخطيرة لتأثيرإتها إلسامة إلخطيرة على
إلبيئة  .مما الشك فيه إن دخول إلعناصر إلثقيلة إلى إلبيئة إلمائية يسبب حالة من عدم إلتوإزن
للنظام إلبيئي و تسمم إلنباتات إلمائية و إالسماك و إلكائنات إلحية إالخرى في تلك إلبيئة و تعد
هذه إلعناصر ذإت سمية عالية بالنسبة لﻼنسان عند دخولها إلى إلسلسلة إلغذإئية .
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المعادن الثقيلة:

هي عبارة عن عناصر تتميز بأن لها كثافة  ،أو عدد ذري  ،أو كتلة ذرية مرتفعة نسبيا ؛مثل
إلعناصر إالنتقالية ،إلﻼنثانيدإت ،إألكتينيدإت .تكون موجودة بصورة طبيعية في إلنظام إلبيئي ،
مع إختﻼفات كبيرة في إلتركيز .لكن إزياد نسبها مؤخ إر يرجع إلى إلمصادر إلصناعية و إلنفايات
إلصناعية إلسائلة( ،إحمد عصت عاشور. (1993
تعد إلعناصر إلثقيلة من إكبر إلملوثات إلبيئية إذ يؤدي إستمرإر إنبعاثها إلى زيادة ترإكيزها في
إلتربة وتضم مجموعة كبيرة منها ماهو مهم لﻼنسان مثل إلحديد و إلنحاس ومنهاما هو سام
لﻼحياء وتتصف إلمعادن إلثقيلة بوزنها إلنوعي إلعالي ) . (Kruus et al.1991توجد إلمعادن
إلثقيلة كمكونات في إلبيئة و تشمل قشرة إالرض و إلمحيط إلحيوي و إلوقود إالحفوري إو من
حرق وقود إلسيارإت وعمليات إلتعدين ويعض هذه إلعناصر تدخل في إنتاج مبيدإت زرإعية مثل
إلنحاس (Kruus et al.1991(.
إن إلضرر إلتي تحدثه إلعناصر إلثقيلة في إلجسم إلحي له عﻼقة بأكثر من جانب من جوإنب
إلنشاط إلكيميوحيوي وتركيب إلخلية الن إلعناصر إلثقيلة تتصف بقابليتها على إالتحاد مع
إلكبريت ومهاجمة إلمركبات إلبروتينية إلمكونة لكثير من إالنزيمات وتثبط نشاطه إدإخل إلكائن
إلحي وباﻹضافة إلى ذلك هنالك إلعديد من إلمعادن إلثقيلة ترتبط بغشاء إلخلية وتؤدي إحيانا إلى
منع إوعرقلة دخول إلموإد إلكيميائية أي إنها تعيق عملية
إلتنافذ إلحيوي) (ATSDR, 1992 .إن عملية تعطيل إو إيقاف إلتنافذ إلحيوي دإخل جسم
إلكائن إلحي بسبب تاركم إلمعادن إلثقيلة يؤدي إلى منع وصول إلغذإء إلﻼزم لتوليد إلطاقة )
 Baghurst, P.A,1992 (.إن مجمل إلتأثيرإت إلتي تحدثها إلعناصرإلثقيلة في إالنظمة إلحيوية
تؤدي إلى إحدإث مجموعة من إالمرإض إلتي تشمل إلسرطان و إألمرإض إلقلب وإلكلية وإلدماغ
وإالعصاب ()AL-Bassam,8811 ( ، ) WHO,2001

 1-2المخاطر البيئية لتراكم العناصر الثقيلة:
إن إلعناصر إلثقيلة هي إحدى إلملوثات إلبيئية إلتي تنتشر في أجزإء إلبيئية) إلهوإء–إلماء–إلتربة(
ومن خﻼل هذه إألجزإء ترتبط إلعناصر إلثقيلة بصحة إالنسان وإلحيوإن بصورة مباشرة و غير
مباشرة عن طريق تأثيرها في نمو إلنباتات إلتي تتغذى عليها إلكائنات إلحية .إن إهمية إلتلوث
بالعناصر إلثقيلة في إلطبيعة ناجمة عن عدم إمكانية تحلل نوإتجها بعكس بقية إلملوثات
إلكيميائية ) ( Gossel, T.H., Bricker, J. 1994إذ إن تحللها بفعل عدد من إلمؤثرإت إلبيئية
كيميائية كاإلح إررة و إلرطوبة و أشعة إلشمس إو بفعل مؤثرإت حيوية يؤدي في إغلب إالحيان
إلى خفض درجة سميتها  .إن إلعناصر إلثقيلة تدخل في دورة إلطبيعة وتنتقل بين أجزإء إلبيئة و
محتوياتها من إلعناصر إلحية وغيرإلحية بحيث يتم تركيزها حيويا . (Craig, N.,1980) .
حيث تتعرض جزيئاتها في إلهوإء إلى عملية إلتخفيف بفعل إنتشارها إلعمودي وإالفقي إال إن
ترسبها على إالرض وتلويثها للتربة يؤدي إلى تركزها فيها ويتم في إلبيئة إلمائية من خﻼل
إلكائنات إلحية و منها تنتقل إلى بقية إلكائنات في إلماء و إليابسة إذ يصل تركيزها إلى إعلى
مستوياته في إلحيوإنات إلتي تقع في قمة إلسلسلة إلغذإئية و ال سيما إالنسان .
)  . (Timbrell,1989إن تركيز إلعناصر إلثقيلة في إلتربة يعتمد على عدة عوإمل بعضها
طبيعي وبعضها إالخر ناتج عن إلنشاط إلبشري مثل إلموإد إلعضوية  ،إالس إلهيدروجيني
،إلملوحة  ،وغيرها ). )Brooks,1972 .

 1-3اهداف البحث:
تهدف إلىتحديد ترإكيز بعض إلعناصر إلثقيلة في إلتربة و إلمياه وإلتي تشمل )
إلكادميوم،إلزئبق،إلرصاص،إلنيكل ) .

الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 -1الدراسات السابقة
تتعرض إلتربة للثلوت بالمعادن إلثقيلة إلتي تختلط بمكوناتها  ،لذإ فالمحافظة على إلتربة من
إلتلوث و إلتدهور ضرورة حتمية من ضرويات إلعصر  ،لكونها تعد إلمهد إألساسي للعيش
وإالتزإن إلبيئي  ،و إلفهم إليد الليات أنتقال هذه إلمعادن وتوزيعها في إلنام إلبيئ يؤدي إلى معرفة
إلطرق إلصحيحة لتفادي مخاطر (عبدإلمنعم و إخرون  . )2112 ،و يقصد بتلوث إلتربة
إلتدمير إلذي يصيب طبقتها وإلتغيير في إلصفات إلطبيعية لعناصر إلبيئة إلرئيسة فيها على أثر
تسرب مركبات كيميائية معقدة يصعب تحليلها في إلتربة من خﻼل حركة إلمياه أو تسرب موإد
مشعة إصطناعية تقوم برفع إلمستوى إالشعاعي إلمتوإجدة في إلتربة (إلسعدي  . )2119 ،و
يكون إلتلوث إلبيئي بعدة درجات منها ما هو مقبول بدرجة محدودة من درجات إلتلوث ال
يصاحبها على إالغلب أي إخطار وإضحة تمس مظاهر إلحياة و غيرها على سطح إألرض  ،و
من ثم فهي درجة ال تتعدى كونها ظاهرة بيئية و ليست مشكلة بيئية  ،وقد كانت هذه إلدرجة من
إلتلوث قائمة في معم بيئات إلعالم قبل إلتطور إلصناعي إلهائل (إلعكيدي  . )2112 ،و تضم
إلمعادن إلثثقيلة مجموعة كبيرة  ،منها ما هو ضروري للفعاليات إلحيوية عند إلحدود إلمسموح بها
كالحديد و إلنحاس  ،و منها ماهو يتصف بالسمية إلعالية كالزئبق و إلرصاص و إلكادميوم و
إلنيكل (. )Kruus, and Mc, 1991

قام إلعديد من إلباحثين بإجرإء أبحاث ودرإسات على هذه إلمياه وما تتعرض له من صور
إلتلوث  ،وعليه فقد تم إﻹطﻼع على بعض إلدرإسات إلتي تطرقت إلى درإسة ظاهرة تلوث إلمياه
إلجوفية بمياه إلصرف إلصحي باﻹضافة لبعض إلدرإسات إألخرى ذإت إلعﻼقة بالموضوع وإلتي
منها :قام (محمد بلعيد  )1981بدرإسة أوضحت وجود تركيزإت عالية للنترإت في إلمياه إلجوفية
للخزإن إلرباعي في منطقة سهل إلجفارة  ،حيث بينت إلدرإسة أن  %6994من إآلبار إلتي شملتها
إلدرإسة إحتوت مياهها على تركيزإت من إلنترإت تقل عن  11مليجرإم/لتر بينما  %9396من
إآلبار كان تركيز إلنترإت بها أكثر من  11مليجرإم/لتر ،كذلك وجد أن  %48955من إآلبار
إلتي إرتفعت فيها إلنترإت عن  11مليجرإم/لتر وصل تركيز إلنترإت فيها إلى  45مليجرإم/لتر وأن
تركيز إلنترإت يتزإيد بهذه إآلبار.
يؤدي إلتلوث بالعناصر إلثقيلة ( إلسامة ) إلى تغيير بعض صفات إلتربة إلفيزيائية و إلكيميائية
مما يؤدي إلى إالخﻼل بالتوإزن إلحيوي و يعتبر إلزرنيخ و إلكادميوم و إلنحاس و إلرصاص و
إلزنك و إلزئبق (( ) )As, Cd, Cu, Pb, Zn and Hgمن أكثر إلعناصر إلمسببة للتلوث
(. (Alloway, 1990

الفصل الثالث
مواد و طرق العمل

 -2مواد و طرق العمل
2-1

منطقة الدراسة
اجريت الدراسة في مدينة سبها في (حي التانوية)  ،ثم اختيار اربعة مزارع واقعة
بالقرب من مياه الصرف الصحي .
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طريقة جمع العينات

تم جمع إلعينات من إربع مزإرع على إلنحو إلتالي :

 -1تم أخذ إربعة عينات مياه جوفية (إبار) -:
تم جمع إلعينات في قنينات تسع لتر ونصف وذلك الستخدإمها في إلتحاليل إلكيميائية
لتحديد تركيز إلعناصر إلكيميائية حيث تم نقلها إلي معامل قسم إلكيمياء في كلية إلعلوم
ليتم تحليلها .
 -2تم أخذ إربعة عينات تربة سطحية من كل مزرعة تم حفظها في إكياس معقمة خاصة
و تم تسجيل إلبيانات إلخاصة بكل عينة و إخدت إلى إلمعمل الجرإء إلتحاليل إلمطلوبة
 2-3طريقة العمل
/8إلعناصر إلثقيلة:
تم إستخﻼص أيونات كل من) كادميوم ، Cdزئبق ، Hgزنك ، Znنحاس ، Cuنيكل (  Niحسب
طريقة ) (Yietal,2007وكما يأتي:
بعد إن تم تجفيف إلعينات إلمأخوذة من إلتربة تم طحنها بوإسطة هاون خزفي ومررت من
خﻼل منخل ذو قطر  05.0مايكرون  ،.بعد ذلك تم وزن ) ( 8غم من كل عينة جافة ووضعت
في بيكر ذو حجم (  ).0مل و تم إضافة (  )10مل من  Hclو  HNO3إلمركزين ثم سخنت
على صفيحة على درجة ح إررة 880م  ،إضيف ( )4مل من حمض إلبيروكلوريك إلمركز  ،ثم
بخر إلى قرب إلجفاف بعد ذلك فصلت بجهاز إلطرد إلمركزي بسرعة

) 3000دورة  /دقيقة لمدة  30دقيقة ) بعد ذلك تم قياسها بجهاز
طيف إالمتصاص إلذري إللهبي (FAAS) Flame atomic absorption
 spectrophotometerوإلتي تم فحصها حسب )(APHA,2003
 -إلتحليل إﻹحصائي :

 -تم إستخدإم برنامج  SPSSفي مناقشة إلنتائج.

الفصل الرابع
النتائج و المناقشة

 -3إلنتائج

أوال:نتائج النيكل :ال بيانات حيث كانت جميع إلقيم أصفار وبالتالي ال يمكن تحليلها وإنما
إلتعليق من قبلكم.
بمعني بوجه عام ومن خﻼل نتائج إلتجربة تبين أنه ال توجد فروق حيث كانت نتائج إلتجربة
كلها أصفار للتربة وإلماء .
ثانيا :نتائج الرصاص :لمعرفة إلفروق بين إلمجموعات إألربعة في إلتربة وإلماء حيث تم
إستخدإم تحليل إلتباين ( )ANOVAلمعرفة هذه إلفروق وعرض إلنتائج كما هو موضح في
إلجدول إلتالي:
جدول ( ) 1نتائج تحليل التباين لمعرفة الفروق في الرصاص بين إلمجموعات إألربعة في
إلتربة وإلماء

المتغير

المجموع

المتوسطا

ة

ت

االنحراف المعياري

احصاءة

مستوى

إف

الداللة

القرار

إلتربة8

إلماء8

1

0.239

0.121

2

0.130

0.004

0

0.228

0.231

4

0.264

0.238

1

3.242

1.921

2

1.962

0.243

0

1.944

0.204

4

6.334

2.251

ال توجد
3300

83..

33.3

3332

فروق

توجد فروق

ومن خﻼل نتائج إلجدول أعﻼه تبين أنه ال توجد فروق معنوية بين متوسطات إلمجموعات
إألربعة للتربة  .،بينما توجد فروق معنوية بين متوسطات إلمجموعات إألربعة للماء  ،و كانت
نسب إلرصاص إقل من إلحد إلمسموح به بالتالي ال يوجد تأثير على إلتربة و إلبيئة و هذإ يتفق
مع رإي إلعالم (. (Alloway, 1990
إألعمدة إلبيانية لتوضيح  :إلشكل ( )1للتربة بينما إلشكل ( )2للماء:

0.264
0.239

0.228

0.130

G1

G2

G3

G4

إلشكل (  ) 1أعمدة بيانية توضح متوسطات إلرصاص لعينة للتربة

6.334

3.242

G1

1.962

1.944

G2

G3

G4

إلشكل (  ) 2أعمدة بيانية توضح متوسطات إلرصاص لعينة للماء

ثالثا :نتائج الكاديوم :لمعرفة إلفروق بين إلمجموعات إألربعة في إلتربة وإلماء حيث تم إستخدإم
تحليل إلتباين ( )ANOVAلمعرفة هذه إلفروق وعرض إلنتائج كما هو موضح في إلجدول
إلتالي:
جدول ( ) 2نتائج تحليل التباين لمعرفة الفروق في الكاديوم بين إلمجموعات إألربعة في إلتربة
وإلماء

المتغير

إلتربة

إلماء

المجموع

المتوسطا

ة

ت

1

0.027

0.016

2

0.053

0.046

0

0.393

0.070

4

0.035

0.010

1

0.079

0.124

2

0.007

0.006

0

0.008

0.006

4

0.073

0.029

االنحراف المعياري

احصاءة

مستوى

إف

الداللة

813.4

3333

القرار

توجد فروق

ال توجد
1311

330.

فروق

ومن خﻼل نتائج إلجدول أعﻼه تبين أنه توجد فروق معنوية بين متوسطات إلمجموعات إألربعة
للتربة  ،بينما ال توجد فروق معنوية بين متوسطات إلمجموعات إألربعة  ،بالنسبة لعنصر

إلكادميوم كانت نسبته في إلتربة و في إلمياه قليﻼ جدإ  ،و بالتالي ليس له تأتير في تلوث إلتربة
و إلمياه و هذإ يتفق مع رإي إلعالم ((. )(Alloway, 1990
ولتوضيح متوسطات إلمجموعات إألربعة للتربة وإلماء عن طريق إلرسم إلبياني تم إستخدإم
إألعمدة إلبيانية لتوضيحها كما هو موضح في إلشكل ( )3للتربة بينما إلشكل ( )4للماء.

0.393

0.053

0.035

0.027

G1

G2

G3

G4

إلشكل (  ) 3أعمدة بيانية توضح متوسطات إلكاديوم للمجموعات إألربعة للتربة

0.079
0.073

G1

0.007

0.008

G2

G3

G4

إلشكل (  ) 4أعمدة بيانية توضح متوسطات إلكاديوم للمجموعات إألربعة للماء

رابعا :نتائج الزئبق :لمعرفة إلفروق بين إلمجموعات إألربعة في إلتربة و إلماء حيث تم إستخدإم
تحليل إلتباين ( )ANOVAلمعرفة هذه إلفروق وعرض إلنتائج كما هو موضح في إلجدول
إلتالي:
جدول ( ) 3نتائج تحليل التباين لمعرفة الفروق في الزئبق بين إلمجموعات إألربعة في إلتربة
وإلماء

المتغير

إلتربة

إلماء

المجموع

المتوسطا

ة

ت

1

3.109

1.181

2

4.851

1.809

0

4.183

1.010

4

3.430

1.223

1

6.690

1.346

2

5.218

2.512

0

2.175

0.763

4

5.403

3.100

االنحراف المعياري

احصاءة

مستوى

إف

الداللة

القرار

ال توجد
1332

3340

فروق

ال توجد
2302

3314

فروق

ومن خﻼل نتائج إلجدول أعﻼه تبين أنه ال توجد فروق معنوية بين متوسطات إلمجموعات
إألربعة للتربة وإلماء  ،إلنسب إلقليلة للزئبق دليل على عدم وجوده بكميات كبيرة في إلتربة و
إلمياه وهذإ ما أشار إليه إلعالم ((Alloway, 1990
ولتوضيح متوسطات إلمجموعات إألربعة للتربة وإلماء عن طريق إلرسم إلبياني تم إستخدإم
إألعمدة إلبيانية لتوضيحها كما هو موضح في إلشكل ( )5للتربة بينما إلشكل ( )6للماء:

4.851
4.183
3.430
3.109

G1

G2

G3

G4

إلشكل (  ) 5أعمدة بيانية توضح متوسطات إلزئبق للمجموعات إألربعة للتربة

6.690
5.403

5.218

2.175

G1

G2

G3

G4

إلشكل (  ) 6أعمدة بيانية توضح متوسطات إلزئبق للمجموعات إألربعة للماء

التوصيات

 -8درإسة تأثير إلعناصر إلثقيلة في إلنبات في إلمزإرع إلقريبة من إلصرف إلصحي
 -1نشر إلثقافة إلبيئية بين إلموإطنين بوجه خاص في إلمناطق إلتي تقع قريبة من إلصرف
إلصحي
 -3إالستمرإر في إجرإء إلبحوث على تلوث إلمياه إلجوفية و إلتربة في هذه إلمنطقة ومرإقبة
إلتغيرإت إلتي قد تحدث في إلمياه إلجوفيه ومحاولة إيجاد إلحلول إلمناسبة للتخفيف من
أثار هذه إلمشكله.
 -4إجرإء مثل هذه إلدرإسات على إلمناطق إألخرى إلتي تعاني من مشكلة إلصرف إلصحي
.

الخالصة

تم تنفيذ إلتجربة في مدينه سبها في حي إلتانوية و شملت إلدرإسة إلمزإرع إلقريبة من إلصرف
إلصحي  ،و يرجع ذلك إلى بعض إلشكاوي و إلتاكد من عدم وصول و إختﻼط مياه إلصرف
إلصحي بالمياه إلجوفية للمزإرع و كذلك لتاكد من عدم حدوث تغيير في خصائص إلتربة
تتوإجد إلمعادن إلثقيلة في إلطبيعة  ،و لكن قليﻼ ما تصل إلى إلمستويات إلسامة  .إن إلترإكم
إلمفرط للمعادن إلثقيلة في إلتربة له أثر سام على إالنسان و إلحيوإن  .يكون إلتعرض للمعادن
إلثقيلة مزمن ( أي إلتعرض لفترة طويلة من إلوقت )  ،و ذلك بسبب إنتقالها إلى إلسلسلة إلغذإئية
 .و من خﻼل إلنتائج إلمتحصل عليها من إلدرإسة نﻼحظ إنخفاض ترإكيز إلعناصر إلثقيلة

(إلكاديوم  ،وإلرصاص  ،وإلنيكل  ،وإلزئبق) في إلتربة و إلمياه إلجوفية هذإ يدل على إن (إلتربة
و إلمياه إلجوفية ) للم إزرإع لم تتأثر بمياه إلصرف إلصحي .
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