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 اجلذول الذوري واملعادن الثقيلت

 5املعادن الثقيلت هي عناصر يف اجلذول الذوري متتلك كثافت عاليت  •
ا 
ً
ا وهي املكوناث الطبيعيت لقشرة األرض وتكون سام

ً
اضعاف  املاء نسبي

ا برتكيزاث منخفضت 
ً
 أو سام

 



•. 
  والالنثاناتالفلزات االنتقالٌة وبعض اشباه الفلزات والالفلزات        

 .و تعتبر معادن ثقٌلة واالكتٌنٌدات

 

 

 

 

النحاس والسٌلٌنٌوم والزنك ضرورٌة للحفاظ مثل بعض المعادن الثقٌلة  

على عملٌة التمثٌل الؽذائً فً جسم اإلنسان ومع ذلك ، فً تراكٌز أعلى 

 .ٌمكن أن ٌإدي إلى التسمم

 

 الزئبق

13,54 

 الرصاص

11,34 

 الكادمٌوم

8,56 

 الزرنٌخ

7,5 



ٌعرؾ التلوث بانه قٌام االنسان بادخال مباشر ألي مادة الى البٌئة بحٌث •

 .  تإدي الى حدوث اضرار بالكائنات الحٌة او النظم البٌئٌة

 



 كٌف تنتقل المعادن الثقٌلة الى البٌئة•

 .لؽازات الصناعٌةمصاحبة لتدخل إلى الجو •

إلى التربة وتصبح مع الوقت او عند سقوط االمطارتنتقل •

 .التربة ملوثة

 .تصل إلى المٌاه الجوفٌة وتصبح المٌاه ملوثة•

المحٌطات والتً االنهار والبحار و قاعالنهاٌة الى فً  تصل•

 .مع الوقت تنجرؾ إلى السطح
 

 

 



 درجات التلوث•

تراكٌز المعادن الثقٌلة  تقع : التلوث المقبول•

ضمن القٌم المثبتة من قبل المنظمات الدولٌة 

 .ذات العالقة

تجاوزت التراكٌز الحد : التلوث الخطر -•

 .المسموح به وبحاجه الى معالجة

وصول التراكٌز الى حدود : التلوث القاتل -•

 .ممٌته
 

 

 



الحد األقصى لتركٌز المعادن الثقٌلة المسموح بها فً المٌاه والموصً بها من قبل 

كما هو موضح  (EPA) حماٌة البٌئة وكالةو (WHO) منظمة الصحة العالمٌة

 بالجدول

 WHO/FAO EPA المعدن الثقٌل

 لتر/ماٌكروغرام 2 لتر/ماٌكروغرام 6 الزئبق

 لتر/ماٌكروغرام 15 لتر/ماٌكروغرام 10 الرصاص

 لتر/ماٌكروغرام 5 لتر/ماٌكروغرام 3 الكادمٌوم

 لتر/ماٌكروغرام 1.3 لتر/ماٌكروغرام 2 النحاس



 انواع التلوث

 التلوث الطبٌعً-1

 .القشرة األرضٌة تحتوي على المعادن الثقٌلة -
تفاوت كمٌة الرصاص بٌن المنتجات الؽذائٌة جدول ٌوضح •

 المعلبة والطازجة

 

 



 

 انواع التلوث

 

 
 التلوث الصناعي والسكني-2 

A-ناتج من المنشاة الصناعية 

 
 

 

 

 

 

 

 

B-2ناتج من الفضالت السكنيه. 
 

 

 

2- 



 الزئبق

. الذي ٌكون سائالً فً درجات الحرارة العادٌةالعنصر الوحٌد الزئبق هو  •

فً ( HgS)نادرا ما ٌكون حرا فً الطبٌعة وٌوجد أساسا فً خام الزنجفر 

 .إسبانٌا وإٌطالٌا

بسهولة مع العدٌد من المعادن ، مثل الذهب والفضة والقصدٌر ٌكون سبائك •

تستخدم سهولة االندماج مع الذهب فً . وتسمى هذه السبائك بالملؽم -

 .خاماتهاستعادة الذهب من 

 .ٌنتج الزئبق طبٌعٌاً من ؼازات القشرة االرضٌة ومن االنبعاثات البركانٌة•

الزئبق فً الؽالؾ الجوي ٌكون مشتتاً عن طرٌق الرٌاح ، وٌعود إلى األرض •

 .الؽذائٌةٌتراكم فً السلسلة  عند هطول األمطار 

 



 أكبر الكوارث البٌئٌة بسبب الزئبق

 مٌناماتا 1932-1952•

ٌتم إطالق مٌاه الصرف الصحً التً تحتوي على الزئبق من خالل •

.  فً الٌابان Minimataالكٌمٌائٌة فً خلٌج  Chissoأعمال 

ٌتراكم الزئبق فً الكائنات البحرٌة ، مما ٌؤدي فً النهاٌة إلى تسمم 

 .بالزئبق السكان 

، ظهرت أول حوادث التسمم بالزئبق فً سكان  1952فً عام •

Minimata  فً الٌابان ، والناجمة عن استهالك األسماك الملوثة

 . شخص 1000بالزئبق ، مما أدى إلى وفاة حوالً 

منذ ذلك الحٌن ، وضعت الٌابان أشد القوانٌن البٌئٌة فً العالم •

 .الصناعً

 



 1971كارثة الحبوب السامة فً العراق 

 

حٌث أن   .مثٌل الزئبق بسبب مادة 1971 هً حادثة تسمم جماعً بدأت فً أواخر عام•

كانت تحتوي على مادة  والمكسٌك الوالٌات المتحدة الحبوب التً استوردها العراق من

ولم تكن الشحنة معدة لالستهالك البشري، إنما  كمبٌد للفطرٌات مثٌل الزئبق الذي ٌعمل

ولكن هذه الحبوب السامة استهلكت . كانت مخصصة ومعدة بوصفها بذور للزراعة فقط

كؽذاء من قبل الفالحٌن العراقٌٌن المقٌمٌن فً المناطق الرٌفٌة، إذ ٌعود سبب ذلك إلى 

اللؽة  عدة عوامل، منها استعمال اللؽة األجنبٌة للكتابة على العالمات التعرٌفٌة بدال من

المحاصٌل الزراعٌة، مما جعل  زراعة ، إضافة إلى تؤخر توزٌعها عن موسم العربٌة

التنسٌق اإلرادي انعدام  الجلدتنمل  الخدران الناس ٌعانون منوبدأ الفالحٌن ٌستعملونها 

الذي  مٌناماتاداء  لحركة العضالت وفقدان البصر، إضافة إلى أعراض مشابهة لمرض

شخص، ولكن األرقام المقترحة ال  650ولقد بلػ عدد الوفٌات حوالً  .الٌابان ظهر فً

أكبر حادثة تسمم بالزئبق فً  1971تقل عن عشرة أضعاؾ هذا الرقم، وتعد حادثة عام 

 .وقتها

https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86


 أكبر الكوارث البٌئٌة بسبب الزئبق
 ساندوز 1-11-1989•

طن من مبٌدات الفطرٌات التً تحتوي  30كبٌر تقرٌبا حرٌق •

الحرٌق صبت فً المستخدمة إلطفاء والمٌاه على الزئبق 

قتل األسماك على األعلى وحدث تلوث بٌئً كبٌر وتم الراٌن 

 .  كم 100امتداد 

 



             CADMIUM    الكادمٌوم 

ٌوجد بالقشرة األرضٌة ودائما ٌتواجد مع الرصاص والنحاس والزنك عند • 

 .استخالصهم 

ٌدخل البٌئة بشكل اساسً من خالل تواجده فً المبٌدات الحشرٌة وبعض من •

 .  األسمدة

 .ٌمكن أن ٌتراكم الكادمٌوم فً بلح البحر والمحار والجمبري واألسماك•

حٌث ٌزٌد  من مصادر التعرض للكادمٌوم ًتدخٌن السجائر مصدر رئٌس•

أضعاف نسبته فً  5-4نسبته فً المدخنٌن من  Cd-Bمعدل كادمٌوم الدم 

 .غٌر المدخنٌن

 



CHROMIUM                                          الكروم 

ٌشكل خطرا على صحة اإلنسان ، وخاصة بالنسبة ( VI)الكروم • 

 .والنسٌج والدباغةلألشخاص الذٌن ٌعملون فً صناعة الصلب 

 .األشخاص الذٌن ٌدخنون التبغ لدٌهم فرصة أكبر للتعرض للكروم•

ٌُمنع استخدامه فً الصناعة الكهربائٌة  • الكروم السداسً  

 .واإللكترونٌة

ٌستخدم الكروم فً دباغة الجلود ومعامل الدباغة تفضل استخدامه •

وذلك الن الفترة الزمنة المستغرقة بالدباغة ساعات قلٌلة  مقارنة مع 

 .الدباغة النباتٌة والتً تستغرق اشهر

وبالنظر لوقوع معمل الدباغة فً مدٌنتنا على جانب نهر دجله فهنالك •

حالة تلوث من خالل الدراسات العدٌدة التً اجرٌت على مٌاه نهر 

 .دجله بالقرب وجنوب المعمل

•.                  

 



 الرصاص

 ، من الكلمة الالتٌنٌة Pb الرمز الكٌمٌائً للرصاص هو•

«plumbum» ًفً إشارة إلى »محطات المٌاه«، والتً تعن ،

ٌُستخدم على نطاق واسع فً  العصور القدٌمة عندما كان المعدن 

 .بناء أنابٌب المٌاه

رؼم ان األخطار الصحٌة الناتجة من استخدامات الرصاص معروفة •

إال أنه ال ٌزال هذا العنصر ٌدخل فً صناعات كثٌرة ومتنوعة 

لٌومنا هذا ، حٌث ٌستخدم الرصاص فً األصباغ واللحام وحروؾ 

الطباعة والبطارٌات السائلة والسٌرامٌك ومستحضرات التجمٌل 

وفً الخمسٌنات بدأ استخدام مركبات . والعقاقٌر الطبٌة الشعبٌة

الرصاص كمضافات فً وقود وسائل النقل لرفع الرقم األوكتٌنً 

 .وزٌادة كفاءة الوقود



 رابع اثٌالت الرصاص

إلى بشكل رابع اثٌالت الرصاص وتقدر كمٌات الرصاص المضافة •

ونتٌجة . ؼراما فً اللتر الواحد  0.80إلى  0.15الوقود بٌن 

ة لوسائط النقل فإن تراكٌز الرصاص فً الهواء دللزٌادة المضطر

. بدأت باالرتفاع بصورة عامة وفً أجواء المدن بصورة خاصة 

من الواضح أن التلوث بالرصاص الناتج من الوقود أكثر خطورة 

حٌث أن حدة التلوث . وشموال من التلوث الناتج من الصناعة 

الصناعً تنحصر خطورته عادة بٌن العاملٌن والمناطق المجاورة 

أما فٌما ٌخص التلوث الناتج من وقود السٌارات فإن . للمصدر 

 .مصادره هً الطرقات والشوارع المنتشرة فً كل مكان

 



 كارثة تلوث بالرصاص

 1990تلوث مٌاه الشرب فً بورتالند عام •
ند مستوٌات مرتفعة من الرصاص فً مٌاه الشرب ببعض الوجد مكتب مٌاه بورت•

 .تسبب فً مشاكل صحٌة خطٌرةمما . المبانً\المنازل

وفً بورتالند، ٌدخل الرصاص فً مٌاه الشرب بسبب تآكل مواد أنابٌب المٌاه . •

 .المنزلٌة 



 اسبانٌا -كارثة سد منجم ادٌالً

كارثة بٌئٌة حدثت نتٌجة انفجار سد تابع لمنجم ادٌالى الذي  •

ٌقع بالقرب من محمٌة طبٌعٌة جنوب إسبانٌا اذ اصبحت 

مالٌٌن متر  5المحمٌة ملوثه بسبب انهٌار السد وتقرٌبا 

 والرصاصمكعب من الطٌن المحتوي على الكبرٌت 

.  والنحاس والزنك والكادمٌوم تتدفق عبر رٌوغوادٌمار

وٌعتبرون الخبراء أن المحمٌة كانت أكبر مالذ للطٌور فً 

أوربا وكذلك افضل منطقة زراعٌة وتحتوي على اكبر 

االحواض لتربٌة األسماك فً إسبانٌا ،مما ادى الى أضرار 

 .دائمة بسبب التلوث الحاصل بهذه االٌونات

 



 االستنتاجات

.  المعادن الثقٌلة تشكل خطورة ألنها تمٌل إلى التراكم األحٌائً•

التراكم األحٌائً ٌعنً زٌادة فً التركٌز اي تتركز العناصر الثقٌلة 

 .  فً كائن حٌوي بمرور الوقت ، مقارنة بتركٌزها فً البٌئة

المعادن الثقٌلة ٌمكن أن تدخل المٌاه عن طرٌق النفاٌات الصناعٌة •

والمستهلك ، أو حتى من األمطار الحامضٌة التً تعمل على إطالق 

المعادن الثقٌلة من التربة الى الجداول والبحٌرات واألنهار والمٌاه 

 .  الجوفٌة

التعدٌن من اهم عوامل تلوث البٌئة والعاملٌن قً هذا المجال وعلى •

المدى الطوٌل مع تعرضهم ألبخره للمعادن أو مركباتها قد ٌسبب 

 .السرطان 

 



وفً الختام نتمنى ان نحصل على بٌئة سلٌمه خالٌة من تلوث المعادن 

 الثقٌلة السامه والملوثات االخرى




