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 تقييم معايير تلوث التربة بالمعادن الثقيلة على أثر مخلفات المحطة الحرارية في المسيب.
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 المستخلص 

تضمنت الدراسة الحالية تقييم معاير التلوث بالمعاان  الققيلاة  ار ترباة محهاة ء ربااي المحاير الحرارياة التابعاة الا  

ملغام ءغام 1133-3131محا ظة بابل، تراوح محتاو  الترباة مال الر اان بايل 
-3

حدياد وال 8.31- 8.31، والنحاا     ءاا 

ملغاام ءغاام31133-3.133و 131.-.8.3
-3
للزنااف  اار العيناااح الحااهحية للتاار  المتاا ارم بم.لتاااح المحهااة3 تااراوح  اماال  

 3313-..3. 33.3-318.، وللزنف والنيكال والموليياديو   بايل.331-311.وللنحا  بيل 3318-311.االغناي للر ان بيل

Sco1 3متاا ارم بم.لتااح المحهااة  ناد مقارنت ااا ماي تربااة المقارنااة لا  التتااابي  ار العيناااح الحاهحية للتاار  ال3333-311.و

وللنحاا  والزناف والنيكال والموليياديو   33.1-3.8.، تراوح  امل االغناي للر ان بايلSco2و ند ا تمان تربة المقارنة

الققيلاة  ار تار   ل  التتابي3 ءا   امال التلاوث للمعاان   3388-..33و        3311-3.3.، 3331-3.1.، 13.1-.338بيل

 .331-3.8.، للر ااااان Sco1العيناااااح الحااااهحية المتاااا ارم بم.لتاااااح المحهااااة بالمقارنااااة مااااي  ينااااة التربااااة الحااااهحية

 لااا  التتاااابي3 و ناااد 33.1-311.و 3331-.31.، 3331-..3.وللزناااف والنيكااال والموليياااديو  بااايل .333-3.1.وللنحاااا 

، وللزناف والنيكال والموليياديو                  33.3-3381وللنحاا   3318-..3.، ءا  للر انSco2مقارنت ا مي  ينة التربة الحهحية

-..3. ل  التتابي3 تراوح مؤشر حمل التلاوث للمعاان  الققيلاة             بايل 3311-.333و 3318-3.8.، 3311-33.3بيل 

، و نااد مقارنت ااا مااي تربااة Sco1 نااد تاار  العيناااح الحااهحية المتاا ارم بم.لتاااح المحهااة مقارنااة مااي تربااة العينااة  .333

 318.-.33.وللنحااا   311.-.3.33 تااراوح مؤشاار التااراءم الرصاار للر ااان باايل3381-..33تااراوح باايل Sco2العينااة

 لاا  التتااابي3 و ليااة  تااااودح المعااان  الققيلااة 311.-331.و 318.-331.، 318.-.31.وللزنااف والنيكاال والمولييااديو  باايل

 بيل التر  المت ارم بم.لتاح المحهة وتربة المقارنة3 الحدون المحموح ب ا، وبتارق قليل

 *اليحث محتل مل رسالة ماجحتير للياحث القانر

 

EVALUATION OF SOIL POLLUTION STANDARDS IN HEAVY  

METALS ON THE  IMPACT OF THE  WASTE PLANT IN 

MUSAYYIB. 

 

Abbas S. S. Al-Wotaify *                                    Marwa Ahmed Saeed** 

 

The current study included the evaluation of pollution standards of heavy metals in the soil of 

the electricity station Musayyab thermal, which belongs to the province of Babylon .The soil 

content of the lead, copper, lron and zinc in the soil samples of the soil affected by the plant 

wastes ranged from 13.6 to 23.1 g , 47.8-5.9.8 g and iron 59.9-72.8 and -110.6.1-132.1 mg -1 

kg respectively. The lead propagation Enrichment factor between 0.88-1.65 and the copper 

between 0.88-1.20 while Zn, Ni and Mo  between 0.84-1.01, 0.70-1.21 and 0.82-1.11 

respectively in the surface samples of the soil affected by the plant waste when compared 

with the Sco1 soil. At the time of the adoption of the Sco2 soil, the pb excretion factor 

Enrichment between 0.94-1.76 and cu, Zn, Ni and Mo between-1.49-2.03, 0.98-1.18, 0.91-

1.32and1.07-1.44 respectively. The heavy metals factor Contamination in the soil samples of 

the surface samples affected by the waste of the plant compared to the surface sample of 

Sco1: Pb, 0.94-1.60; Cu, 0.92-1.17, zinc, nickel and Mo between 0.90-1.12, 0.89-1.18 and 

0.88-1.08 respectively. When compared with the surface sample of Sco2, pb was 0.97-1.65 
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and cu 1.53-1.91, Zn, Ni and Mo between 1.01-1.26, 0.94-1.24 and 1.10-1.36 respectively. 

The heavy metal Pollution index ramged from 0.90 to 1.19 in the surface samples affected by 

the waste of the plant were compared with the soil of the sample Sco1,and ramged between 

1.43-1.09. When compared with,Sco2. The Geoaccumulation index of pb ranged between 

0.19-0.32 and cu 0.19-0.24 and Zn, nickel and Mo between 0.27-0.34,0.18-0.24and0.18-

0.22respectively. Heavy metals have exceeded the permissible limits, and a small difference 

between the soils affected by the station   and the soil comparison.                                           

                                                         

________________________________________________________________ 

 

 المقدمة:

تتعاارا التربااة للتلااوث بالمعااان  الققيلااة التاار 

ت.تلط بمكونات ا، لااا  المحا ظاة  لا  الترباة مال التلاوث 

والتدهور صرورم حتمية مل صرورياح العصر، لكون ا 

تعد الم د الساسر للعيش واالتازا  اليييار، والت ام الاياد 

آللياااح انتقاااه هاااا المعااان  وتوديع ااا  اار النظااا  الييياار 

 [1]ؤني ال  معر ة الهرق الصحيحة لتتااني م.اررهااي

 ريقت ااا يصااير الاااي ويقصااد بتلااوث التربااة التاادمير

الرئيحاة  الييياة لعنا ار الهييعياة الصاتاح  ار والتغييار

 يصاعر معقادا ءيميائياة مرءيااح تحار   لا  ثاار  ي اا

 ماوان تحار  ثو المياا حرءة خاله مل التربة  ر تحليل ا

 اإلشااعا ر المحااتو  بر اايتقااو   ا ااهنا ية مشااعة

3 ويكااو  التلااوث الييياار بعاادم ]1[التربااة  اار المتواجاادم

 نرجااح نرجاح من ا ما هو مقياوه بدرجاة محادونم مال

 واصاحة ثخهاار ثي يصااحي ا  لا  الغلار ال التلاوث

 ام ومل الرا، سهح  ل  وغيرها مظاهر الحيام تمس

 مشاكلة وليحات بييياة ظااهرا ءون اا تتعد  ال نرجه   ر

 معظام  ار قائماة التلوث الدرجة مل هاا وقد ءانت بييية،

 ار حايل  ]1[ال ائال  الصانا ر قيال التهاور العاالم بييااح

المل  حدون التلوث ال.هر يعد مل الدرجاح التر تتااود

 برد ظاهرم، إذ وليحت مشكلة ليصيح والحالمة الصحية

 ءميااح ثراالق مال  ااحيه الصانا ر وماا االنقاال  مي

ال.صااائ   متنو ااة و ضااالح اياااحنت ماال هائلااة

 ثو الااتياة  لا  التقنياة قادرت ا يتاوق وبماا والمصاانر،

 بالحرءاة اإلخااله الا  ياؤني مماا الهييعار، التنظيا 

 النظاا   ويرا اذ ذلاف ثخهاار  ديادم  ار ناخال التوا قياة

وغيار الحياة، بينماا التلاوث  الحياة الييياة مكونااح معظام

التلااوث لكونااه القاتاال والماادمر يعااد ماال ثخهاار نرجاااح 

يتعااد  حاادون ال.هاار الم لااف للكائناااح الحيااة باااختال  

اليييياة  الملواااح اءيار مال الققيلاة المعاان  ثنوا  ا،(3 تعد

بحااير اسااتمرار انيعاا ااا ماال مصااانرها المتنو ااة سااواي 

ثءانت رييعية ث  ا هنا ية،  يزنان ترءيزها  ر الغاال  

ث الضارر الاوي والتربة3 وبالنتيااة مارنون الحاليية تحاد

والحااامية  ااار الكائنااااح الحياااة3 وتضااام المعاااان  الققيلاااة 

مامو ة ءييرم، من ا ما هو صاروري للتعاليااح الحيوياة 

 ند الحدون المحموح ب ا ءالحديد والنحا ، ومن ا ما هاو 

يتصاا  بالحاامية العاليااة ءااالزئيذ والر ااان الكااانميو  

3 ولجل التنيؤ  ل تو رها  ر التربة اقترحات ]8[والنيكل

معااايير لتقاادير حااام التلااوث الحا اال  ي ااا، من ااا  اماال 

( الااي يعاد مؤشار لتقيايم Enrichment factorاالغناي)

محااتو  تلااوث التربااة بالمعااان  الققيلااة  لاا  ثااار النشااار 

و امال ]8[اليشري  ل  و ذ نرجاح محادنم مال التلاوث

( يعياار  اال مقاادار Contamination factorالتلااوث)

ل المعااان  الققيلااة بمحااتوياح تلااوث التربااة باا ي معااد  ماا

 Pollution ر حيل مؤشر حمل التلوث) ]1[ماءورم  ر

load index يمقااال  ااادن الماااراح التااار خرجااات ب اااا )

المعااان  الققيلااة قيااد الدراسااة  اال الحاادون المحااموح  ي ااا، 

وبااالف يعهاار إشااارم  اال التلااوث الكلاار بعاادم  نا اار 

مامو اة لمنهقة واحدم  يما إذا ءانت ملواة وغير ملواة ب
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تلف المعان  الققيلة3 وءالف ثنخل مؤشر التراءم الرصار 

(Geoaccumulation index )7] [ اار ححااا  ءميااة 

التلوث  ر التربة بالعنا ر الققيلة بمعامل تصحيح يرجاي 

سير وجونا ال   عل العامل اليشري الاي يمكل ث  ياؤار 

 ااار قااايم المؤشااار المااااءور3 و ااار صاااوي ذلاااف توج ااات 

 ية لتحقيذ الهدا  ءل مل3الدراسة الحال

نراسة تا اير م.لتااح محهاة ء ربااي المحاير الحرارياة  

  ر تلوث التربة بالمعان  الققيلة 3

تقييم معاايير تلاوث الترباة بالمعاان  الققيلاة  لا  ثاار تلاف 

 الم.لتاح3

 

 المواد وطرائق العمل:     

سم لتار  .8-3اختيرح تحي  يناح سهحية بعمذ

الغاااداح والب.اارم المنهلقااة ماال  ءاناات متاا ارم بانيعاااث

محهة ء رباي المحير الحرارية  ر محا ظة بابال، وهار 

مود ااة بمكاارريل لتربااة تياادث ماال المنهقااة الولاا  التاار 

،  Ss12و Ss11ءاناات قرييااة ماال المحهااة تمقلاات بالعيناااح

ومكاارريل لتربااة تتوسااط المنهقااة قيااد الدراسااة رماازح 

ة ثخااااااح 3 و ااااار ن اياااااة المنهقاااااSs22و Ss21بالعينااااااح 

3  اار Ss32و Ss31مكاارريل ماال تربت ااا تمقلاات بالعيناااح

حيل اختيرح  يناح تربة مال منهقاة اإلساكندرية التابعاة 

لمحا ظة بابل با تيارها خارجة  ل ت اير م.لتاح محهة 

 Sc01ء رباي المحير الحرارية تمقلات للمنهقاة بالعينااح 

3بعااد ث   يياات العيناااح ب ءيااا  ماال اليااولر ثالاايل Sc02و

ت العينااااح إلااا  م.تيااار الدراسااااح العلياااا  ااار ءلياااة نقلااا

جامعااااة القاساااام ال.ضااااراي إلجااااراي ءا ااااة  -الزرا ااااة 

المتهلياح مل مراحال التاتيا  والهحال وال.از  لتكاو  

 م ي م للتحون التقييمية3 

 

 الخصائص الكيميائية:

  المحتوى الكلي للمعادن الثقيلة في التربة :

تاام تقاادير المعااان  الققيلااة الر ااان والنحااا  والنيكاال 

ميدن راقاة) لورم( والزنف والمولييديو   ر التربة بـا اد 

جامعااة  -(  اار ءليااة  لااو  الراXRFالشااعة الحااينية)

 بغدان3 

 معايير التلوث في التربة :

استعملت معايير لتقييم حالة تلوث الترباة بالمعاان  

 اآلتية:الققيلة  ل  و ذ المعانالح 

EFsoil= [Cm/Cref]contam.soil / [ Cm/ Cref.]cont. 

soil…(2)      [8]. 

ترءياااز المعاااد   Cm== امااال االغنااااي،   EFsoilإذ إ  : 

 الملواة3  ر  يناح التربة الملواة وغير

= و رم المعد   ر القشرم الرصية ءمرجي لعيناح 

 Cref التربة الملواة وغير الملواة3
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 مديات عامل االغناء وتقييم درجة تأثيره في المصادر البشرية.1جدول

 

 مدياح  امل االغناي

 

 ث نا  التقييم

 نق  الحد النن  مل وجون المعد  1ثقل مل 

 معتده)متوسط( 1-8

 ءيير)معنوي( .8-1

 مرتتي ) الر جدا( .8-.1

 مرتتي )بدرجة  وق العالية( .8ثءير مل 

 

CF=CmSample/ CmBackground ………..(1)   [9]. 

 = ترءيز المعد   ر  ينة التربة الملوثCm Sample 3=  امل التلوث، CFإذ إ :  

 CmBackground = ترءيز المعد   ر  ينة تربة المقارنة3  

 للهييعة واليشرية3مدياح  امل التلوث الييير وتقييم اإلس اماح النحيية  1جدوه

 ث نا  التقييم مدياح  امل التلوث

 من.تض 3ثقل مل

 معتده)متوسط( 3-1

  الر 1-1

  الر جدا 1ثءير مل 

 

PLI=(CF1 ×CF2 × CF3 ×…..CFN)
1/N

 ……..(4)  [10] . 

 = مؤشر حمل التلوثPLl3إذ إ : 

CF1, CF2 CF3, CFN 3ماموع  امل التلوث لمعان  الققيلة  ر التربة قيد الدراسة = 

 

 

 3]33[حالة ت.ميل ثو تقدير مؤشر حمل التلوث بالمعان  الققيلة   1جدوه

 حالة الت.ميل ثو التقدير بالتلوث (PLIحمل التلوث)

 خط السا  لمحتوياح التلوث 3يحاوي

 التدهور  ر تلوث الموقي ثو المكا  ثءير مل واحد

 التدخل التوري لت.تي  التلوث ثءير ثو يحاوي واحد

 نراسة ثءقر تتصيال لمراقية الموقي وثقل مل واحد 38.ثءير مل 

  د  الحاجة الت.اذ التدابير الواجر ات.اذها 38.ثقل مل 

 

Igeo=log2[Cmsample/(1.5 × CmBackground)]…….…(8)  [7]    3 

   (= اابت تصحيحر لنشار العامل اليشري3383الرصر،)= مؤشر التراءم Igeoإذ إ : 
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 .[12] مديات مؤشر التراكم األرضي وشدة التلوث بالمعادن الثقيلة، وتقديرات حاالته  4جدول

 

مدياح مؤشر التراءم الرصر وشدم التلوث 

 بالمعان  الققيلة

 تقديراح حالة التلوث بالمعان  الققيلة

 ت.ميل الحالة القيمة التلوثشدم  الصن  المدياح

 د  الحاجة لخا  38.ثقل مل  غير ملواة  تر ثقل مل  تر

 التدابير الالدمة

وثقل  38.ثءير مل معتدلة -غير ملواة 3 3-.

 3مل 

 االهتما  بمراقية الموقي

ال.ط السا   قط  3 معتدلة)متوسهة( 1 3-1

 لمحتوياح التلوث

التدهور  ر نو ية  3ثءير مل  اقيلة –معتدلة  1 1-1

 الموقي ثو المكا 

  اقيلة 8 1-8

 3يحاوي 

 

التدخل التوري لت.تي  

 التلوث
 شديدم -اقيلة 8 8-8

 شديدم 1 8ثءير مل 

 

 النتائج والمناقشة :

 المحتوى الكلي من المعادن الثقيلة في التربة:

الكلار مال المعاان  ال  المحتاو   8الادوه ثشارح نتائج 

الققيلاااة  ناااد تااار  العينااااح الحاااهحية المتااا ارم بم.لتااااح 

ملغاام  1133-3131المحهااة الاااي تااراوح للر ااان باايل 

ءغااام
-1

والحدياااد بااايل  8.31-8.31والنحاااا  ءاااا  بااايل  

ملغااام ءغااام31133-3.833وبااايل 131.-.8.3
-1
للزناااف3  

ملغم ءغام.13- .83و .1813-18138وءالف تراوح بيل 
-

1
ولييديو   ل  التتاابي3 وباالف ثخااح المعاان  للنيكل والم 

الققيلة  ر تر  الدراسة مل حيث الحايانم الترتيار اآلتار: 

النيكاالا الزناافا الحدياادا النحااا ا المولييااديو 3 و اار 

صاوي ذلااف بينات النتااائج ارتتااع واصااح  ار ءميااة النيكاال 

يلياه الزناف، ويا تر بعادهما النحاا  والر اان، ويكااو  

تياة الخياارم3 وهار تااااودح الحاادون الموليياديو   اار المر

المحموح ب ا لمنظمة الصحة العالمية، السايما  ار التار  

المت ارم بم.لتاح محهة ء ربااي المحاير الحرارياة، وا  

ثسيا  ارتتاع النيكل  ر تر  منارذ الدراساة  ال غيارا 

مل المعان  الققيلة لكونه يترءز  ار الهيقاة الحاهحية مال 

ادا مااال قيااال الهااايل والماااانم الترباااة بحاااير قابلياااة إمتاااز

        [13] .العضوية 

 المحتوى الكلي للمعادن الثقيلة في تربة الدراسة. 5جدول

العمق  العينات 

 )سم(

المحتوى الكلي من المعادن الثقيلة)ملغم كغم
-1

) 

 المولبيديوم الحديد النيكل الزنك النحاس الرصاص

Ss11 50-0 3838 8131 31.31 1..31 1831 .31 

Ss12 50-0 1133 8831 31133 1313. .131 .31 

Ss21 50-0 1133 8.31 33138 181 8.3. 13. 

Ss22 50-0 383. 813. 33.3. 11.38 113. .38 

Ss31 50-0 3131 8.31 3.133 18138 1831 138 

Ss32 50-0 1.3. 8131 33133 11.3. 1.38 .3. 

Sc01 50-0 3838 8.3. 33138 1..3. 1338 .38 

Sc02 50-0 383. 1331 3.833 1.13. 1131 83. 
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 معايير تلوث التربة بالمعادن الثقيلة:

 اماال االغنااي للمعااان  الققيلااة  يياايل 1الاادوه 

 اااار تاااار  العيناااااح الحااااهحية، إذ تااااراوح للر ااااان 

وللزنااااف ، .331-311.وللنحااااا  باااايل 3318-311.باااايل

 3313-..3.، 33.3-318.والنيكااااال والموليياااااديو  بااااايل

 لاا  التتااابي  اار العيناااح الحااهحية للتاار  3333-311.و

المتاااا ارم بم.لتاااااح المحهااااة  نااااد مقارنت ااااا مااااي تربااااة 

ءمرجي معايري  ار تلاوث المعاان  الققيلاة  Sco1المقارنة

معياار  Sco2لعامل االغناي3 و ناد ا تماان ترباة المقارناة 

ناااح الحااهحية  نااد التاار  المتاا ارم بم.لتاااح لتلااوث العي

 33.1-3.8.المحهة تراوح  امل االغناي للر ان بايل

، 13.1-.338وللنحا  والزنف والنيكال والموليياديو  بايل

 لااا  التتااااابي3  3388-..33و 3.3-3311.، 3.1-3331.

تشااير النتااائج الاا  ث   اماال االغناااي لتاار  الدراسااة ءااا  

وجاون المعاد  المحادن  صمل مد  نق  الحد الننا  مال

المااااءور  ياااه مااادياح  امااال  3 ناااد الاااادوه 1ب قااال مااال

االغناي، وهاا ال يعنر إ  ت اير العامل اليشري  ار تلاوث 

 تر  الدراسة بالمعان  الققيلة محدون  ندما يكو  ثقل مل

لكاو  محتاو  التار  المتا ارم بم.لتااح  وإنما [14].338

بالتااارق الكيياار  اال المحهااة ماال المعااان  الققيلااة ليحاات 

تر  المقارنة التر ءانت تتضمل محتاو  ال با   باه مال 

هاااا المعااان  الققيلااة،  ضااال  اال ءميااة الحديااد  نااد ءااال 

التاار  التاار ثخاااح ءمعيااار  اار التلااوث بالمعااان  الققيلااة 

لعاماال االغناااي3 وهاااا مااا بينتااه نتااائج  اماال االغناااي  اار 

االغنااي  ار تر  المقارنة التار ءانات مقارباة لقايم  امال 

 ..33التاااار  المتاااا ارم بالم.لتاااااح، إذ ءااااا  للر ااااان

وللنحااااااااااااااااااااااااااا  والزنااااااااااااااااااااااااااف والنيكاااااااااااااااااااااااااال 

  ل  التتابي331.3،..33،.333،..33والمولييديو 

 

 عامل االغناء للمعادن الثقيلة في ترب الدراسة. 6جدول

 (EFعامل األغناء للمعادن الثقيلة )

  ( كمرجعSco1المتأثرة بمخلفات المحطة مقارنة مع عينات تربة المقارنة)عينات التربة 

 العمق)سم( العينات السطحية

 

 المولبيديوم النيكل الزنك النحاس الرصاص

Ss11 50-0 .3.8 33.8 33.3 .3.3 .3.. 

Ss12 50-0 3311 .3.3 .3.8 .3.1 .31. 

Ss21 50-0 3318 331. 33.. 3313 3333 

Ss22 50-0 .3.8 33.. .3.. .311 .3.1 

Ss31 50-0 .311 .311 .318 .311 .311 

Ss32 50-0 3311 .3.3 .318 .3.. .3.1 

 

  كمرجع (Sco2عينات التربة المتأثرة بمخلفات المحطة مقارنة مع عينات تربة المقارنة)

Ss11 50-0 33.. 33.1 3331 .3.. 3311 

Ss12 50-0 3388 3388 333. 33.. 3331 

Ss21 50-0 33.1 13.1 3331 3311 3388 

Ss22 50-0 33.3 3311 3331 .3.8 331. 

Ss31 50-0 .3.8 338. .3.1 .3.3 33.. 

Ss32 50-0 3313 3388 .3.1 33.1 331. 

 كمرجع   (Sco2مع عينات تربة المقارنة ) (Sco1عينات تربة المقارنة)

Sco1 50-0 33.. 33.. 333. 33.. 331. 
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 اماال التلااوث للمعااان  الققيلااة  اار  .يياايل جاادوه

تاار  العيناااح الحااهحية المتاا ارم بم.لتاااح المحهااة  نااد 

، إذ تاااراوح Sco1مقارنت اااا ماااي  يناااة الترباااة الحاااهحية

، .333-3.1.وللنحاا  بايل  .331-3.8.للر ان بايل 

-.31.، 3331-..3.وللزناااف والنيكااال والموليياااديو  بااايل

 ل  التتابي3 و ند مقارنت ا مي  يناة 33.1-311.و 3331

تااااراوح  ي ااااا  اماااال االغناااااي  Sco2التربااااة الحااااهحية

، 33.3-3381وللنحاااااا   3318-..3.للر اااااان بااااايل 

-3.8.، 3311-33.3وللزنااف والنيكاال والمولييااديو  باايل 

 ل  التتابي3 ييدو مل خاله مالحظاة 3311-.333و 3318

  الققيلة  ر التر  المت ارم النتائج إ   امل التلوث للمعان

ءااا  ثقاال ماال قيمااه  Sco1بالم.لتاااح والمقارنااة مااي العينااة

 اااار التاااار  المتاااا ارم بالم.لتاااااح  نااااد مقارنت ااااا مااااي 

، وهااا النتاائج جاايح متتقاة ماي نتاائج  اماال Sco2العيناة

، و لا  نتاس المناواه، ربماا تعاز  1االغناي  ر الاادوه

مال المعاان   Sco1السيا  ال  إ  محتو  تربة المقارناة

التاار  Sco2القليلااة ثقاال ممااا هااو  ليااه  اار تربااة المقارنااة

تكو   ي ما ءل مل معانن ا الققيلة مرجاي معيااري لعامال 

التلاوث  اار  يناااح التاار  المتاا ارم بالم.لتاااح  لاا  و ااذ 

 الماءورم  ر الموان وررائذ العمل3 1المعانلة

 

 عينات السطحية لترب الدراسة.عامل التلوث لل 7جدول

 (CF) عامل التلوث للمعادن الثقيلة

 ( كمرجعSco1عينات التربة المتأثرة بمخلفات المحطة مقارنة مع عينات التربة )

 

 العينات
 العمق

 )سم(

 المولبيديوم النيكل الزنك النحاس الرصاص

Ss11 50-0 33.. 333. 33.. .3.1 33.1 

Ss12 50-0 331. 33.1 3331 33.. 33.1 

Ss21 50-0 331. 333. .3.1 3331 33.1 

Ss22 50-0 .3.. 333. .3.. 33.. 33.. 

Ss31 50-0 .3.8 .3.1 .3.. .31. .311 

Ss32 50-0 331. 33.1 .3.8 333. 33.8 

 Sco2عينات التربة المتأثرة بمخلفات المحطة مقارنة مع عينات التربة 

Ss11 50-0 33.1 331. 3313 33.3 331. 

Ss12 50-0 3318 33.1 3311 3338 331. 

Ss21 50-0 3318 33.3 3333 3318 3311 

Ss22 50-0 3 33.. 3333 .3.8 3318 

Ss31 50-0 .3.. 3381 33.3 .3.8 333. 

Ss32 50-0 3381 331. 33.. 3331 331. 

 كمرجع   Sco2مع تربة المقارنة  Sco1تربة المقارنة 
 

 50-0 33.1 3311 3331 33.8 3318 

 

مؤشار حمال التلاوث للمعاان  الققيلاة  1يييل جادوه

 ااار تااار  العينااااح الحاااهحية المتااا ارم بالم.لتااااح  ناااد 

-..3.، إذ تااراوح باايل Sco1مقارنت ااا مااي تربااة العينااة 

تاراوح باايل  Sco2، و ناد مقارنت اا مااي ترباة العينااة.333

 ند مقارنت ا ماي  3Sco1 و ر تربة المقارنة 3381-..33

، و ناد                 .331بلا  مؤشار حمال التلاوث Sco2 يناة الترباة 

إ هااي الت.مايل ثو التقادير لحالاة التلاوث بالمعاان  الققيلااة 

   [11]و [12]  لاا  و ااذ المحااتوياح الماااءورم ماال قياال
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    مؤشر حمال التلاوث ءاا  ثءيار مال واحاد  ار  ينااح 

متاا ارم3 ممااا يشااير الاا  تاار  الدراسااة المتاا ارم وغياار ال

تدهور الموقي  ر التلاوث بالمعاان  الققيلاة، و لا  الارغم 

ماال ذلااف  اا   هاااا التقااديراح لاال تعكااس تلااوث التااار  

المتاا ارم بم.لتاااح المحهااة، و ااد  و ااوه مؤشاار حماال 

التلاوث الا  التقااديراح ال لا ، نتيااة لقاايم  امال التلااوث 

مقارباة التر ءانات  ار التار  المتا ارم بم.لتااح المحهاة 

 ال  قيمه  ر تر  المقارنة3  

 مؤشر حمل التلوث للمعادن الثقيلة في ترب الدراسة. 8جدول

 

يياااايل قاااايم مؤشاااار التااااراءم الرصاااار  .جاااادوه

للعينااح الحاهحية  ناد التار  المتا ارم بم.لتااح المحهااة 

، إذ تراوحاات للر ااان Sco1بالمقارنااة مااي  ينااة التربااة

وللزنااف والنيكاال  318.-.33.وللنحااا   311.-.33.باايل

-331.و 318.-331.، 318.-.31.والمولييااااااديو  باااااايل

التتاااابي3 وهااار مقارباااة لقااايم مؤشااار التاااراءم  لااا  311.

التااار  Sco2الرصااار  ناااد مقارنت اااا ماااي  يناااة الترباااة

، 311.-313.وباايل 311.-.33.تراوحاات للر ااان باايل

للنحاااااااااااااااااا   .31.-311.و 318.-.33.، 318.-.31.

والزنف والنيكل والمولييديو   ل  التتابي3 وجايح  ينااح 

مل مادياح المقارنة بقيم لمؤشر التاراءم الرصار تقاي صا

قايم المعاان  الققيلااة  ار تار   يناااح، وبشاكل  اا  ءاناات 

النتائج ثءير مال الصاتر وثقال مال الواحاد صامل المادياح 

3 و لياه تكاو  قايم مؤشار التاراءم 8الماءورم  ار الاادوه

الرصااار بمحاااتوياح صااامل الماااد  غيااار الملوااااة الااا  

المعتدلااة  اار تاار  الدراسااة جميع ااا3 وهاااا ال يعناار  ااد  

للنشاار اليشاري  ار اإلسا ا  باالتلوث، لكاو   وجون تدخل

المحاتعمل  ار  338النتائج ءانت ثقل مل  امال التصاحيح 

معانلة مؤشر التراءم الرصر،  عندما يكو  ثقل مل هاا 

القيمة يشير ال  إ  مصادر المعاان  الققيلاة ماانم ال ال، 

وا  ءاااا  ث لااا   النشاااار اليشاااري لاااه نور  ااار تلاااوث 

االن.تااااا  ااار نتاااائج الدراساااة 3 لكااال ثسااايا  [7]الييياااة

( ترجاااي الااا  تاااراءم 338الحالياااة  ااال القيماااة المااااءورم)

  كمرجع Sco1عينات التربة المتأثرة بمخلفات المحطة مقارنة مع عينة التربة 

 (PLlمؤشر حمل التلوث ) العينات السطحية

SS11 33.1 

SS12 333. 

SS21 333. 

SS22 33.3 

SS31 .3.. 

SS32 33.. 

  كمرجع Sco2عينات التربة المتأثرة بمخلفات المحطة مقارنة مع عينة التربة 

SS11 3318 

SS12 338. 

SS21 3381 

SS22 333. 

SS31 33.. 

SS32 3313 

  كمرجع   Sco2مع عينة التربة Sco1عينة التربة 

Sco1 331. 
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 ءمرجي قياسر لتلوث التر  المت ارم بم.لتاح المحهة3 المعاااان  الققيلاااة  ناااد تااار   ينااااح المقارناااة المااا خوذم 

 

 الدراسة.مؤشر التراكم األرضي للعينات السطحية الملوثة لترب  9جدول

 (lgeoمؤشر التراكم األرضي للمعادن الثقيلة )

  

 ءمرجي  Sco1 يناح التربة المت ارم بم.لتاح المحهة مقارنة مي  ينة التربة    

العيناح   

 الحهحية

 العمذ

 )سم(

 المولييديو  النيكل الزنف النحا  الر ان

Ss11 50-0 .31. .311 .311 .33. .313 

Ss12 50-0 .311 .311 .318 .311 .313 

Ss21 50-0 .311 .318 .31. .318 .311 

Ss22 50-0 .31. .311 .31. .331 .31. 

Ss31 50-0 .33. .33. .31. .331 .331 

Ss32 50-0 .311 .313 .31. .311 .313 

 ءمرجي  Sco2 يناح التربة المت ارم بم.لتاح المحهة مقارنة مي  ينة التربة     

Ss11 50-0 .313 .311 .318 .31. .311 

Ss12 50-0 .311 .318 .318 .311 .311 

Ss21 50-0 .311 .311 .311 .318 .31. 

Ss22 50-0 .31. .311 .311 .33. .318 

Ss31 50-0 .33. .313 .31. .33. .311 

Ss32 50-0 .31. .318 .313 .311 .311 

 ءمرجي  Sco2مي  ينة تربة المقارنة  Sco1 ينة تربة المقارنة 

Sco1            

       
50-0   

.313 .311 .311 .313 .318 

 

 

و ليااة  قااد اسااتنتات الدراسااة الحاليااة ا  محتااو  تاار  

الدراسة مل المعان  الققيلة تااود الحادون المحاموح ب اا، 

وبتارق قليل بيل التر  المت ارم بم.لتااح المحهاة وترباة 

التلاااوث للمعاااان  الققيلاااة ءاااا  صااامل ومعاااايير . المقارناااة

نقاا  الحااد ماال وجااون المعااد  لعاماال االغناااي، ولعاماال 

التلوث بيل المان.تض الا  المتوساط، وتقيايم حالاة مؤشار 

حمل التلوث ءانت بيل التدهور ال  مراقية الموقي يتهلر 

نراسة ثءقار تتصايال، ومحاتو  مؤشار التاراءم الرصار 

عتااده3 وءاناات ءااا  صاامل المااد  غياار الملااوث الاا  الم

محااتوياح معااايير التلااوث بالمعااان  الققيلااة ال تعناار  ااد  

وجاااون تلاااوث، بااال ارتتااااع محتاااو  تااار  المقارناااة مااال 

المعان  الققيلة التر ثخاح ءمرج معياري ءا  مقاربا ال  

محتواها  ار التار  المتا ارم بم.لتااح المحهاة، ثن  الا  

 ح3ان.تاا قيم معايير التلوث لتكو  صمل هاا المحتويا

 

   المصادر:

عبدددد المدددنعم، عصدددام محمدددد والتركدددي، أحمدددد بدددن  33

3العنا ااااااار الققيلاااااااة مصاااااااانرها 2112إبدددددددرا يم 

 وثصرارها  ل  الييية ،جامعة القصيم، الحعونية 3

 الهيعاة المائياة، الييية . 2119علي حسين السعدي، 13

 .الرن   ما ، العربية،

تكنولوجيا معالاة الميااا . 2112العكيدي، حسن خالد 13

 الرن 3-وتحليل ا، المكتية الورنية، ما 

83 Kruus, P., Demmer, M. and Mc Caw, 

1991.Chemicalin the environment, 

Chapter 5,Poly Science Publication. 

pp.123-140. 
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