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Assessment of concentration of some heavy elements (cadmium, lead and 
manganese) in the soil of AL- Hanwah area- Sirte- Libya 

Abstract 
This study was conducted in the Haniwa area of Sirte to find out the soil 

content of some heavy elements (cadmium, lead and manganese)where three sites 
were identified to collect samples and collected samples in each site of three 
depths (ground surface – depth 10 cm – depth 20 cm), the content of cadmium, 
lead and manganese in the agricultural soil samples from the Haniwa area, The 
results showed that the concentration of elements in all locations was within the 
permissible limits while the surface samples were higher concentration than those 
deeper (10 cm, 20 cm) due to the internal movement of the elements, and their 
higher concentration in the surface due to pollution from traffic, however, these 
concentrations were within the permissible limits of natural soil.the results also 
showed that the first and second sites had values close to the concentrations of 
these elements because they were located at the same distance from the coastal 
road, and the third site had lower values than them and that of 1500 m from the 
paved road. 

Keywords: heavy metals-topsoil-depth – nostalgia – pollution –manganese – 
lead-cadmium. 

 :امللخص 
الكادميوم )  قيلةجريت هذه الدراسة مبنطقة احلنيوة مبدينة سرت ملعرفة حمتوي الرتبة من بعض العناصر الثأ

عماق أالعينات ىف كل موقع من ثالثة   مجعتحيث مت حتديد ثالثة مواقع جلمع العينات و (والرصاص و املنجنيز
حمتوى الكادميوم والرصاص و املنجنيز يف عينات  مت تقديرسم (،  20عمق  –سم  10عمق  –)سطح االرض 

هلضم الرطب للعينات ابستخدام املاء امللكي، واستخدم جراء اإعن طريق ،  الرتبة الزراعية من منطقة احلنيوة
كل املواقع ضمن احلدود ان تركيز العناصر  ىف   ظهرت  النتائجأمطياف االمتصاص الذري لتحليل هذه العينات. 

وذلك بسبب سم( 20سم،10املسموح هبا وبينما كانت العينات السطحية اعلي تركيزا من تلك األكثر عمقا )
الداخلي للعناصر، وارتفاع تركيزها يف السطح بسبب التلوث الناتج من حركة املرور، ومع ذلك  حركة االنتقال 

ل والثاين  و ضحت النتائج ان املوقعني األأو كانت هذه الرتكيزات ضمن  احلدود املسموح هبا للرتبة الطبيعية ،كما 
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ما املوقع الثالث أمن الطريق الساحلي، كان هلما قيم متقاربة من تركيزات هذه العناصر لوقوعهما على نفس البعد 
 م من الطريق املعبد. 1500قل منهما وذاك لبعده مسافة أفقد كانت له قيم 

 –الرصاص –املنجنيز  –تلوث  –احلنيوة  –العمق  -الرتبة السطحية  -املعادن الثقيلة  الكلمات املفتاحية :
                              الكادميوم.                                          

 املقدمة:

ابملعادن الثقيلة خطر مشاكل العصر، لقد ازداد بشكل واضح تلوث الرتبة أتعد مشكلة تلوث البيئة من 
خرية، وأن هذا التلوث أييت من مصادر بشرية وطبيعية، وتشمل املصادر  البشرية، الصناعة، خالل العقود األ

ت، حركة املرور، صهر املعادن، واملناجم وغريها، وتشمل املصادر الطبيعية حتلل الزراعة، الورش، حرق النفااي
 ذلك.  إىلالصخور وفوران الرباكني وما 

هم املشاكل اليت تؤثر علي صحة أخطرها، ومن أحدى صور التلوث البيئي و إيعد التلوث ابملعادن الثقيلة     
وتعترب هذه العناصر السامة ضارة للغاية حىت عند الرتكيز هنا سامه، أوميكن تصنيفها بصفة عامة عل  اإلنسان

واحليوان  اإلنساناملنخفض عند ابتالعها على مدى فرتة زمنية طويلة، بسبب قدرهتا على الرتاكم يف جسم 
 عضاء الكائن احليأعمار واجلنس و نواع و األللمعادن الثقيلة يتباين بني األ احليوين الرتاكم إ (،2019)بلعيد،

لق متزايد بسبب عالقته بسالمة (. ويعد تراكم العناصر الثقيلة يف الرتبة الزراعية مصدر ق2017ي،و طأل)اجل
 خماطر صحية حمتملة. إىلاملياه اجلوفية والسطحية مما قد يؤدى  إىلوصوله بواسطة الرشح  أوغذية، األ

ي: الرتسب من اهلواء جلزيئات انجتة عن ة لتلوث الرتبة الزراعية ابلعناصر الثقيلة هن املصادر الرئيسإوحيث     
الصناعة، عمليات التخصيب والتسميد وعمليات املكافحة، الرتسيب ابألهنار واالنتقال بواسطة عمليات  أوالنقل 

 (2009)كبيبو،املعاجلة جزئيا. أوغري املعاجلة  الصحيالري مبياه الصرف 

رام الناجتة عن املواد املسببة للسرطان و مثل األ حيث تتسبب العناصر الثقيلة مبشاكل صحية خطرية        
حتول كبري  إىلدى أابملواد الكيميائية البيئية قد  ن الوعي ابملخاطر الصحية املرتبطةإف يلاى. وابلتخر واالمراض اآل

عتها غري القلق بسبب طبي ىهنا تبعث علأالثقيلة يف الرتبة والغذاء، كما يف االهتمام الدويل حنو منع تراكم املعادن 
 (.2019)عويدات،موسي، املدى الطويل ىالقابلة للتحلل وطول العمر النصفي البيولوجي عل

الكادميوم  اهتمت هذه الدراسة بتقدير حمتوي الرتبة مبنطقة الدراسة ملعرفة مدي تلوثها ببعض العناصر الثقيلة مثل  
 واحليوان والنبات.  اإلنسانبدورها سلبا علي  ة اليت تنعكسإلىملا هذه العناصر من مسية ع والرصاص و املنجنري

(،  3ملجم / سم 5العناصر الثقيلة  هي العناصر املعدنية اليت تزيد كثافتها عن كثافة املاء مخسة مرات )          
خالل سلسلة الغذاء، وهي مواد سامة ولو   اإلنسانهنا ال تستهلك يف جسم أ أيتتصف هذه املعادن ابهنا اثبتة 
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يف النظام  هلا دورا هامارتكيزات منخفضة، بعض املعادن الثقيلة مثل احلديد والنحاس والزنك و املنجنيز، كانت ب
ن أالكادميوم، كما  –الزرنيخ  –الرصاص  –ضار ابلصحة مثل : الزئبق  منها فهو  خراحليوي، بينما البعض اآل

(. 2016مهيل،على واملسموح به)احلد األكيزها عن ثري سام عندما يزداد تر ساسية تصبح ذات تاملعادن األ
ى. تتنوع األدوار يف الكائن احلي هلذه خر أوظائف املعادن يف الكائنات احلية حمددة وال ميكن استبداهلا بعناصر 

مكونة وحمفزة وهكذا، على سبيل املثال، فإن احلديد جزء من  إىلالعناصر، ولكن ميكن تقسيمها عموًما 
 والفريكسني ويدخل النحاس يف هيكل البالستوسيانني والزنك هو مكون هيكلي للربوتني السيتوكروم واهليموغلوبني

مشاركتها كمنشطات  إىل. وتشري الوظيفة التحفيزية لإلنزميات 12املعدين والكوابلت جزء ال يتجزأ من فيتامني ب 
كن أن يكون هلا آاثر سامة. هلا بكميات كبرية ، ميو امت تن إذاوعوامل مساعدة يف تفاعالت االنزميية خمتلفة، 

 Akinola and  ى ليس هلا أي وظائف فسيولوجية ، لكنها تظهر تثريات سامة )خر املعادن الثقيلة األ

Ekeif,2008 ) 

عنصر سام  عنصر الكادميوم  (Cd)(48ورقمه الذري )  يقع يف اجملموعة اثنا عشر يف الدورة اخلامسة
مراض أقى هبا مسببا ارتفاع ضغط الدم و وعند تراكمه يف الكلية يب اإلنسان وأاحليوان  أوليس له وظيفة يف النبات 
نزمي الكولني أمينع تكوين االستيل كولني وينشط لتلف مباشر للخالاي ألنه  ياج ويؤدخر الكلية ويصعب ازالته ابإل

وث الصناعي وحرق ، التلوث الزراعي، التلياين الطهأو التدخني،   يز وهو يدخل اجلسم من عدة مصادر وهاسرتي
الم املعدة والتقيؤ آتية  االسهال و ميوم يف اجلسم يسبب املضاعفات اآلاملخلفات. وعند ارتفاع مستوايت الكاد

وهشاشة العظام واضطراابت تنفسية، سرطاانت وعقم ، زايدة ضغط الدم والتأثري علي عضلة القلب، واختالل 
تلف الكبد يف  إىلثري علي اجلهاز العصيب املركزي ويؤدي وظائف الكليتني مسببا مرض الفشل الكلوي، له ت

 احلالت الشديدة.

عنصر الرصاص  عنصر يقع       (Pb)ورقمه الذري (82)ربعة عشر يف الدورة السادسة. أيف اجملموعة 
و  ابلبطن آملد و نيميا وشحوب اجللاأل إىلالتعرض له فرتة طويلة  يلإلنسان واحليوان والنبات، ويؤد ضار جدا
ارتفاع ضغط الدم و تلف يف  خالاي املخ و فقد القدرة التعليمية ؤ وشلل يف املفاصل وتلف الكلية و غثيان وتقي

اجلنني من خالل املشيمة مما يسبب له ضمور يف اجلهاز  إىلطفال ويصل االطفال واضطراابت سلوكية عند األعند 
مهها أحدوث تشوهات خلقية، وله عدة مصادر  وأالعصيب وتقليل اخلصوبة وزايدة الفرصة حلدوث فشل احلمل 

انبيب أاملاكينات واملعدات اليت ال تزال تستخدم البنزين املرصص، الصناعات التعدينية، الفحم ومشتقات النفط، 
  (2016مهيل،) الرصاص املستعملة لنقل املياه، ماء الصرف الصحي غري املعاجل.

كميات بسيطة من املنجنيز،   إىل، حتتاج الكائنات احلية 25لذري وعدده ا 54.938املنجنيز: وزنه الذري      
ى ويعرضه لألضرار الصحية مثل السمنة، خر و احليواانت األ اإلنسانونقص معدالت املنجنيز يف جسم 

، اضطراابت اجلهاز العصيب ىت اجللد، اضطراابت اهليكل العظمالتجلطات الدموية، اختالل يف النمو، اضطرااب
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عراض التسمم أراقه ومن أو اصفرار  إىلالكلوروفيل مما يؤدي  إنتاجن نقصه يف النبات يؤثر على أما املركزي، ك
العقم، الشيزوفرينيا، عصاب، الشلل الرعاشى، التهاب الشعب اهلوائية، نجنيز اهللوسة، النسيان، ضمور األابمل

هلا و اة واخلضروات امللوثة مباشرة عند تنميكن أن تتأثر بواسطة الفاكه اإلنسانن صحة إوهكذا فرق، الصداع ،األ
(، لذلك درس العديد من الباحثني هذا التلوث 2016مهيل،تعتمد على مادهتا، طبيعتها، موقعها. ) واليت

ثبت العديد من أواستخدموا طرقًا خمتلفة لتحضري العينات وتقنيات خمتلفة لتحديد املعادن الثقيلة يف الرتبة، وحيث 
ن هناك تلوث كبري للمنتجات الزراعية من العناصر الثقيلة، حيث مت الرتكيز يف هذه إواحمللية الدولية  الدراسات

 الدراسة علي عناصر املنجنري، الرصاص، الكادميوم.

 :هدافهاأُهية الدراسة وأ

،  اإلنسانمهية الدراسة يف كون العناصر الثقيلة املرتاكمة يف الرتبة تعترب خطرا حقيقيا يواجه تكمن أ
جزاء العامل ملوثة هبذه العناصر واليت يكون مصدرها عوادم السيارات د الرتبة الزراعية يف الكثري من إث تعحي

ولتعدد  اإلنسانصحة  را ألمهية وخطورة هذه العناصر علىواملصانع وكذلك االستخدام املفرط للمبيدات، ونظ
هذه الدراسة  نميكن القول  أب أودراسات ن  منطقة الدراسة تعترب شحيحة جدا مبثل هذه المصادرها، وحيث إ

تقييم الرتب الزراعية مبنطقة احلنيوة مبدينة سرت، من حيث  جلىل، لذلك رآى الباحثني القيام هبا من أو هي األ
فاق خمتلفة من الرتبة على آص، منجنيز( عن طريق تقدير حمتوى التلوث ببعض املعادن الثقيلة )كادميوم، رصا

  . واستخدام املاء امللكي يف استخالص العينات طريق العامأبعاد خمتلفة من ال

 الدراسات السابقة: 

( درجة تلوث الرتبة احمليطة بنهر الرميلة يف منطقة اجلبلة يف حمافظة الالذقية 2015درس )نبصاين،
ملاء بعنصري الرصاص والكادميوم ودراسة حركتهما من خالل تقدير الكمية الكلية ابستخدام طريقة اهلضم اب
-0امللكي وذلك من خالل اخد عينات الرتبة من ست مواقع علي جانيب هنر الرميلة علي عمقني :)

ن الكية أ إىلشارت النتائج ة والكيميائية للرتبة املدروسة وإ( ومت تقدير بعض اخلصائص الفيزايئي30-15(و)15
ملي 100ز و ااضي الزراعية حيث مل تتجر ا يف األالكلية لكال العنصرين كانت ضمن احلدود الطبيعية املسموح هب

   ملي جرام لكل لرت بنسبة للكادميوم 1.5جرام لكل لرت بنسبة للرصاص و 

ن معدل أضحت النتائج أو ( لقياس درجة التلوث يف الرتب الشاطئية ملنتزه لبدة  2017ون،آخر بوراس و أ) قام    
يف املواقع القريبة من  أيزداد املعدل يف املواقع البعيدة عنه نه اأو  القريبة من الشاطئ تركيز الكادميوم صفر يف املواقع

ما ابلنسبة  للزنك كان هناك ارتفاع بسيط يف تركيزه للمواقع الثالثة. كان تركيز الكادميوم والزنك أالطريق املعبد, 
الثالثة املدروسة , ضمن احلدود املسموح هبا ملنظمة الصحة العاملية، بينما هناك تلوث بعنصر الكوبلت يف املناطق 
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حركة  إىلى مما يشري خر كيزه يف الطبقات األقل من تر أكيزه يف الطبقات السطحية للرتبة ونالحظ انه كانت ترا 
 انتقال هلذا العنصر خالل طبقات الرتبة.

نت ( لقياس مدى التلوث ببعض املعادن الثقيلة يف الرتبة احمليطة مبعمل امس2009كبيبو،كما بينت دراسة )       
م  200امتلك املوقع ضمن احلدود الطبيعية، طرطوس مبدينة الالذقية بسورية، كان حمتوى العناصر يف هذه الرتب 

فق حتت فق السطحي مع األب املوقع من املعمل، ومبقارنة األة ملعامل تعزيز الرتبة السطحية ويعود ذلك لقر إلىقيم ع
عال ملعظم العناصر أفق السطحي حيتوي على قيم وسة كان األقيلة املدر السطحى من حيث حمتواها من املعادن الث

ن للتضاريس املنطقة دور كبري يف حتديد حمتوى الرتبة من املعادن أضحت نتائج الدراسة أو غلب املواقع، و أويف 
 الثقيلة.

الكربون و ن الثقيلة )الكادميوم بتحديد حمتوايت ومصادر املعاد  (M. Peris,et al,2008)قام 
م والنحاس واحلديد واملنغنيز والنيكل والرصاص والزنك( للرتبة الزراعية يف مقاطعة كاستيلون )اسبانيا(، والكرو 

أظهرت النتائج أن الكوابلت واحلديد واملنغنيز والنيكل مرتبطة بشكل أساسي ابلصخور األم، بينما الكادميوم 
ى مثل الزنك خر ة الزراعية. ابلنسبة للمعادن األوالنحاس والرصاص ترتبط بشكل أساسي ابألنشطة البشرية يف الرتب

 .، خيتلف  املصدر ابختالف املناطقوالكروم

وحيث َث تقييم مستوايت الرصاص , النحاس , الزنك , الكادميوم , النيكل واحلديد يف عينات النبااتت والرتبة    
( لتقدير العناصر. مت AASمطياف االمتصاص الذري )) Abdul-Wahab,et al,2008) يف األردن بواسطة

سم ابلقرب من مواقع عينات النبات. أظهرت النتائج أن تراكيز املعادن اليت  10-0أخذ عينات الرتبة من عمق 
,  وكان هناك ارتباط إجيايب بني تراكيز املعادن يف النبات ويف  العينة  عدادإمت فحصها اختلفت ابختالف طريقة 

 إىلاملعادن الثقيلة مت العثور عليها بني الرباعم املغسولة وغري املغسولة ، مما يشري  الرتبة. أيضا فرق كبري يف مستوايت
 أن كميات كبرية من املعادن الثقيلة ترتسب بواسطة الغبار 

ى املتعلقة ابملركبات حول خر (  حبثا حول حركة املرور واألنشطة األHamzeh,et al,2011)جرى أ       
ن التلوث حبركة املرور سبب تراكمًا كبري للمعادن الثقيلة يف الرتبة أضحت الدراسة أو التلوث ابملعادن الثقيلة، 

، 8.3، 8.5، 1     والرواسب، حيث كانت تركيزات الكادميوم، الكروم، النحاس، الرصاص، القصدير والزنك
  .الرتكيزات ذات الصلة يف الرتبة الطبيعيةمرات أكثر من متوسط  13.5،3، 230

 (، لتقدير مستوايت تركيز بعض املعادن الثقيلة2009خويدم،ى ىف مدينة البصرة جنوب العراق)آخر اسة ويف در   

Cd   وCr  وC  وPb  و وZn  وNi و Feن أظهرت النتائج أ. حيث مصادر التلوث احملتملة إىل اشارةCd  و
Cr  وPb  وNi  البرتولية. وكذلك هناك زايدة يف  تاملنشآالغرب من مدينة البصرة لقرهبا من  إىلتتزايد تركيزاهتا

تركيزات بعض املعادن يف تربة وسط املدينة يف املناطق التجارية ملا تعانيه من حركة املرور كثيفة للسيارات واملركبات 
 مثل الرصاص الناتج من احرتاق الوقود.
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  منطقة الدراسة :
قع يف اجلزء الشرقي من مدينة سرت، وتتميز طبيعة متت هذه الدراسة علي بعض املزارع مبنطقة احلينوة واليت ت     

وبرتبة  منطقة احلنيوة يف غالبها بوجود اراضي زراعية و بعض التالل، وتتميز املنطقة بنشاطها الرعوي و الزراعي
 رملية طينية الغنية بعناصر الغذائية.

ق الرئيسة للتغذية مدينة سرت واملدن مهية اختيار موقع الدراسة كون منطقة احلنيوة تعترب من مناطأوتيت        
. مهية املوقع جتعل من الضروري دراسة واقع درجة تلوث الرتبة ببعض العناصر الثقيلةأن إرة مبحاصيل الزراعية، و ااجمل

   (1ابلشكل )
 سرت( –خريطة تبني منطقة الدراسة  ومواقع العينات )احلنيوة 1:الشكل 

 
 مواد وطرق الدراسة:

، حيث  (1ابلشكل )رتبة من تربة زراعية يف منطقة احلنيوة من ثالثة مواقع خمتلفة كما هو موضح أخذت عينات ال
مرت عن 75 ة الطريق الساحلي ويبعد املوقعان مسافة تقريبا ذاارتني مبحو ال والثاين من مزرعتني متجو كان املوقع األ

مرت من الطريق الساحلي،  1500عد مسافة الطريق الساحلي، واملوقع الثالث يقع جنوب املوقعني السابقني و يب
عينات الرتبة من كل موقع بثالثة مرت افقيا، كذلك مجعت 1 تكرار يبعد مسافة مقدارها  عينةحيث كان لكل 

كياس بالستيكية  أسم ( ووضعت العينات يف  20سم( و عمق ) 10عماق خمتلفة )طبقات سطح الرتبة( وعمق )أ
 1) ) ابجلدول م املوضحة أدانهومت ترقيم العينات بنفس األرقا

أايم(. بعد  3ساعة ) 72ًا  بتجفيف عينات الرتبة ابهلواء عند درجة حرارة الغرفة ملدة ءمت جتهيز العينات بد       
مم، ومت ختزين العينات اليت  2ن( وغربلة من خالل غرابل قطرة أو التجفيف مت سحق العينات ابملدق العقيق )اهل

جراء عملية اهلضم.  اعتمد يف حتليل العينات الرتبة علي طريقة إحني  إىلأكواب خاصة  مت احلصول عليها يف
 3سم 100دورق حجمي سعته  إىلجرام من مادة الرتبة املطحونة واجملففة  1 حوايلمت نقل  اهلضم الرطب حيث

ض مح (2009(،)كبيبو،2019بنفس طريقة استخالص )عويدات،من )املاء امللكى( مل 15وخلطه مع 
ساعات تقريبا، ابستخدام مسخن   5- 4( ملدة  3HCL: HNO ( )3: 1اهليدروكلوريك :محض النيرتيك )
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دورق  إىل، مت تربيد انتج اهلضم، وترشيحه من خالل ورق الرتشيح 0م110 حوايلكهرابئي، عند درجة حرارة 
املخترب  إىلنقلت العينات و ز مل وخيفف ابملاء املقطر، حيث اصبحت العينة جاهزة لقراءة اجلها 50حجمي سعته 

ما أل الكيمائية املطلوبة، ملعرفة تراكيز الكادميوم و املنجنيز و الرصاص يف املنطقة املدروسة ،إلىجاف لإلجراء التح
جزء من املليون  1000ل القياسية املختلفة كان تركيزها اليل القياسية للعناصر الرئيسية املستخدمة لصنع احملالياحمل
(ppm( )1 )جزء من املليون ) 100متوسطة  إىل,مت ختفيف املعايري الرئيسية  ميكرو جرام/لرتppm( )100 

يف مجيع . Cd, Pb, Mnميكرو جرام/لرت(,مت استخدام هذه املعايري إلعداد ستة معايري خمتلطة لتحليل العناصر 
مجيع القياسات يف هذا  حيث مت إجراء (2014ون،آخر املركز)اسعدو  3HNOمل من محض 1املعايري متت اضافة 

 Atomic Absorption Spectrometry (AAS).  العمل على مطياف االمتصاص الذري

 : يوضح ارقام العينات ومواقعها.(1)جدول 

 

 رقم العينة طبقات العينات نوع الرتبة املوقع
 1 سطح الرتبة رملي طيين 1
 1 سم10عمق  رملي طيين 1
 1 سم20عمق  رملي طيين 1
 2 سطح الرتبة طيينرملي  1
 2 سم10عمق  رملي طيين 1
 2 سم20 رملي طيين 1
    
 1 سطح الرتبة رملي طيين 2
 1 سم10ع  رملي طيين 2
 1 سم 20ع  رملي طيين 2
 2 سطح الرتبة رملي طيين 2
 2 سم10ع  رملي طيين 2
 2 سم 20ع  رملي طيين 2
    
 1 سطح الرتبة رملي طيين 3
 1 سم 10ع  رملي طيين 3
 1 سم 20ع  رملي طيين 3
 2 سطح الرتبة رملي طيين 3
 2 سم 10ع  رملي طيين 3
 2 سم 20ع  رملي طيين 3
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 النتائج واملناقشة : 

مت حتضري تسعة عينات من الرتبة وفقاً لإلجراء املوصوفة سابقاً، حيث كانت النتائج املتحصل عليها ابمللجم /      
مت عمل قراءات لكل معدن مت اختباره بناء على سلسلة من  ، / كجم من املادة اجملففةلرت تكون حمسوبة  للملجم 

  ( .1احللول القياسية)الواردة يف امللحق
يف كل عينة مت الكشف عن مستوايت معينة من الكادميوم و الرصاص و  املنجنيز ومع ذلك ، كانت هذه   

عطاء هذه الرتكيزات يف )امللحق أيتم  ، ذه املعادن يف الرتبةاملستوايت أقل من الرتكيزات القصوى املسموح هبا هل
2) ( Snezana,et al,2012).  تركيزات هذه املعادن ملتوسط  ايلمجإ هيوكانت النتائج املتحصل عليها

 ( .2كما موضحة يف اجلدول )قياسات  
 طقة املدروسة تركيزات املنجنيز والرصاص و الكادميوم يف مواقع املنمتوسط (: يبني (2اجلدول 

 الكادميوم الرصاص املنجنيز العمق املوقع

 1املوقع 
 3.217 89.3 247.68 الرتبةسطح 
 2.34 80.11 239.86 سم10عمق 
 1.2 75.9 217.5 سم20عمق 

 2املوقع 
 2.87 90.85 233.92 الرتبةسطح 
 2.54 86.11 219.87 سم10عمق 
 Nil 78.12 194.68 سم20عمق 

 3املوقع 
 2.73 77.41 226.7 الرتبة سطح
 1.76 62.19 216.78 سم10عمق 
 Nil 60.87 215.46 سم20عمق 

 

 1ل املوقع رقم  إلى( يوضح نتائج التح2الشكل )
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( لوجود تفوق بسيط لألفاق السطحية لرتكيز عنصر 2( يف الشكل رقم)1تشري نتائج عينات الرتبة يف املوقع رقم )
سم( ، وسجلت نتائج الرصاص والكادميوم يف نفس املوقع 20سم( و)10ت السطحية )املنجنيز مقارنة لألفاق حت

وتتفق هذه النتائج مع سم(.20سم( و)10نفس نظام ترتيب نتائج وفقا لألفاق السطحية وحتت السطحية )
  (.2009ون ،آخر (،)كبيبو و 2017ون ،آخر ها يف دراستني )سامل و إلىالنتائج اليت مت توصل 

 2ل املوقع رقم  إلىنتائج التح ( يوضح3الشكل )

 
لرتكيز  فاق السطحية( لوجود تفوق بسيط لآل3الشكل رقم)( يف 2تشري نتائج عينات الرتبة يف املوقع رقم )       

سم( ، وسجلت نتائج الرصاص والكادميوم يف 20سم( و)10فاق حتت السطحية )عنصر املنجنيز مقارنة لآل
ن وصلت أ إىلسم( 20سم( و)10فاق السطحية وحتت السطحية )وفقا لآل م ترتيب نتائجنفس املوقع نفس نظا

 سم(.20خلوه هنائيا عند ) إىليوم نسبة تركيز الكادم

 (3)ل املوقع رقم  إلى( يوضح نتائج التح4الشكل )
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 حيةفاق السطط لآل( وجود تفوق بسي4( يف الشكل رقم)3تشري نتائج عينات الرتبة يف املوقع رقم )              
سم( ، وسجلت نتائج الرصاص والكادميوم 20سم( و)10فاق حتت السطحية )لرتكيز عنصر املنجنيز مقارنة لآل

ن أ إىلسم( 20سم( و)10فاق السطحية وحتت السطحية )قع نفس نظام ترتيب نتائج وفقا لآليف نفس املو 
 سم(.20خلوه هنائيا عند ) إىلوصلت نسبة تركيز الكادميوم 

 :االستنتاجات

سم( ابلنسبة لكل العناصر 20سم( و)10نستنتج مما سبق للقول بتفوق الطبقة السطحية علي حتت سطحية )   
(، 3من املوقع ) ىعلأ( 1،2راكيز العناصر يف املوقعني)املدروسة )الرصاص واملنجنيز والكادميوم ( حيث كان ت

يز كلما كرت الاخنفاض  على كبات مما يدلوذلك لوقوعهما ابلقرب من الطريق الساحلي وما تسببه حركة مرور املر 
خبرة خاصة الرصاص املنطلقة من عوادم غازات واأللتلوث اهلواء ابالطريق املعبد حيث تزداد نسبة  ابتعدان عن
، واخنفاض الرتاكيز كلما زاد العمق يف الرتبة  الرتبة إىلة ومنها حيدث ترسيب هلذه املركبات من اهلواء يلاملركبات اآل
)تتوافق 2014، كانت الرتاكيز املقاسة ضمن احلدود املسموح هبا وفقا للمعايري منظمة الصحة العاملية ومع ذلك

يضا للعدم ارتفاع هذه العناصر أويعزي ( 2015ون ،آخر نبصاين و ) هذه النتائج مع ما مت تسجيله يف دراسة
املعاجلة جزئيا يف  أوالصحي غري املعاجلة  مسدة الكيمائية واملياه الصرففراط يف استخدام األعدم اإل إىلاملدروسة 

ن حركة االنتقال نواع الرتبة ألأجود أنيوة تعترب رملية طينية وهي من منطقة الدراسة. وطبيعة الرتبة يف منطقة احل
 الداخلي للعناصر تكون متوسطة.

 وقت الغليان الطويل. حيث أعطت طريقة التحضري نتائج ممتازة بسبب استخدام املاء امللكي القوي للهضم و     
 التوصيات 

 للحد من تلوث الرتبة بعناصر الثقيلة يف املنطقة: يلامن هذه الدراسة نوصي ابلت
ل دورية للمناطق الزراعية للمنطقة لضمان عدم تلوثها برتكيزات خارج احلدود املسموح هبا ملا له من اليجراء حتإ -

 خطر علي الصحة العامة. 
، وميكن استخدامها مثل البطاطس والبطيخ والورقية  ع من اخلضار يف منطقة الدراسةنو أراعة من املمكن ز  -

 البشري.  نتاجأبمان لإل
راضي البعيدة الساحلية بل يفضل زراعتها يف األ راضي القريبة من الطرقل زراعة احملاصيل الزراعية يف األال يفض -

 اصر الثقيلة .عن الطرق املعبدة لكوهنا مصدرا من مصادر التلوث ابلعن
 .تلوث ابلعناصر الثقيلة ووضع حلول مناسبة هلا ىللحد من مد ىخر أجراء دراسات مشاهبة يف مناطق إ-
البيئة وصحة  ىناصر بشكل عام وتوضيح خماطرها علاملزارعني مبخاطر التلوث هبذه الع دىزايدة الوعي البيئي ل-

 الكائن احلي.
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 : منحنيات املعايرة :1امللحق 
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Figure 1:Calibration curve for determination of Cd by AAS. 
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Figure 2:Calibration curve for determination of Pb by AAS. 
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Figure 3: Calibration curve for determination of Mn by AAS. 
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Element MRL (mg / kg) 

As 25 

Cu 100 

Zn 300 

Pb 100 

Cd 3 

Hg 2 


