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، تتبـع   )٩٧-٩٦،  ٩٦-٩٥(وعشرين نوعاً من الخضار على مدى عـامين         تم تعيين محتوى أربعة     
ثاً للبيئة  يثالث مجموعات خضرية، هي الخضار الورقية والثمرية والدرنية، من العناصر الثقيلة األكثر تلو            

يوم والزئبق، باستخدام تقانة االمتصاص الذري، حيث جمعت الخضار من          مالكادوالكروم  ووهي الرصاص   
ـ الغوطة لمعرفة مدى تأثر الخضـار بالميـاه العاد        / بردى  نهر  لى طول المجرى المائي ل    ستة مواقع ع   ة م

  .ومياه اآلبار التي تسقى منها
بـين أنـواع مجموعـات       ) ٠,٠٥<P(عدم وجود فروق معنويـة      على  اإلحصائي   نتائج التحليل دلت  

أظهرت بوضوح وجود فروق معنوية      هاإال أن  .الخضار في محتواها من العناصر الثقيلة األربعة المدروسة       
في محتويات الخضار من العناصر الثقيلة وفق مكان جمعها، مما يدل على تأثر ) ٠,٠٠٠١ >P(عالية جداً 

ة التي تسقى منها، وتدل النتائج على إمكانية تجمـع الكـروم فـي الخضـار،                مهذه الخضار بالمياه العاد   
تجاوزت المعدالت العامـة لدراسـات      حيث  ) امة، الدباغات، ما بعد الدباغات    اله(وخاصة في ثالثة مواقع     

   .مماثلة، وبخاصة في الخضار الدرنية
وكانت المتوسطات لمعادن الرصاص والكادميوم والزئبق أقل من المتوسطات العامة لخضار مماثلـة             

  . من دول أخرى

  

  .خضار، معادن ثقيلة، تلوث البيئة، مطياف ذري: الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
 
Heavy metals determination was carried out in ٢٤ of vegetable crops, belong 

to three groups, i.e.: Leaf, Fruit and Tuber vegetable crops. Lead, Chromium, 
Cadmium and Mercury, were determined using Atomic Absorption 
Spectroscopy provided with Graphite furnace. Vegetable samples were 
collected from six sites along the irrigation water source for Barada and 
Ghouta for two seasons, ٩٦-٩٥ and ٩٧-٩٦, to evaluate the effect of water source 
(surface polluted water and ground water) on the heavy metals content of 
vegetables. Statistical analysis point out clearly (P<٠,٠٠٠١) the effect of site of 
collection on heavy metals content of vegetables. The results shows that 
polluted water elevate the level of Pb, Cr, Cd and Hg in all vegetables. There 
were also no significant difference (P>٠,٠٥) between group of vegetables as 
regard heavy metals content . An accumulation of Chromium was observed in 
vegetables collected from polluted site  (٤ ,٢, and ٥). The average Chromium 
content in vegetable of these sites has been greater than published values for 
national surveys in many countries. The average of other metals (Pb, Cd,  Hg) 
were good below the published valuse for similar vegetables . 
 

Key words: Vegetable, Heavy metals, Pollution, 
Atomic absorption . 
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  المقـدمـة
صـحة اإلنسـان،    في  تؤثر المعادن والعناصر الكيميائية األخرى الموجودة في الغذاء         

لوجيـة  فبعضها له وظيفة بيولوجية مفيدة ومعروفة، وبعضها اآلخر ليس لـه وظيفـة بيو     
 مركبـات الزئبـق العضـوية السـامة         ، ومنها اإلنسانضاراً بصحة   معروفة، وقد يكون    

، ومركبات الرصـاص المؤذيـة للجهـاز العصـبي الحركـي            Neurotoxinsلألعصاب
Neuropsychological          فـي  والزرنيخ الالعضوي المسرطن، والكادميوم الـذي يـؤثر 

أثيرات صحية لفترة قصـيرة عنـدما       وتسبب بعض العناصر األخرى ت     .الوظيفة الكلوية 
من القصـدير الـذي     مرتفع  يتعرض اإلنسان لمستوى مرتفع منها، كتعرضه إلى مستوى         

كما أن هناك عناصر أخرى كالنحاس )   (٢٠٠٠,Murray, et alيسبب اضطراباً في المعدة
ذا  والسيلينيوم والزنك ضرورية للصحة والحياة، ويمكن أن تكون سامة إ          Cr(III)والكروم  

 ,Ysart, etal؛  WHO، ١٩٨٩؛١٩٨٧سـمينة،  (تعرض اإلنسان لمستوى مرتفـع منهـا   
٢٠٠٠.(  

وتعد العناصر الثقيلة الرصاص والكروم والكادميوم والزئبق من أهم ملوثات البيئة وأكثرهـا             
  . ١٩٨٤ WHO) ؛١٩٩٧ ,Sumainah etal؛  ١٩٨١ ,Thornton؛(١٩٨٦ ,Goyerانتشاراً 

لتربة والنباتات إلى نشاطات اإلنسان الصناعية المتعـددة مـن          يعزى التلوث المعدني ل   
إلى صـناعة الجلـود     باإلضافة  صهر للمعادن وطالئها وسائر األعمال المعدنية األخرى        

ثه من غازات ودخان وما تسربه من كيماويات إلى الماء وما تخلفه            نفودباغتها، وذلك لما ت   
 المـدن اتسـاع   من  تجة  بيئة النشاطات النا  كما تساهم أيضاً في تلوث ال     . من نفايات صلبة  

 والتي تعرف إجمـاالً باسـم مخلفـات المـدن           وتطورها وما يرافقها من مخلفات متعددة     
  ). ١٩٨٤ ,WHO؛١٩٨٦ ,Goyer(باإلضافة إلى بقايا األسمدة والمبيدات 

كمـادة  بسبب اضافته الى البنزين ودخولـه       ويعد الرصاص ملوثاً عاماً للبيئة، وذلك       
ن يـزنوقد خفف استعمال الب   . ي كثير من المعادن وخالئطها وبخاصة خليط اللحام       شائبة ف 

ث غاز أكسيد الرصاص في الجو الناشئ من احتراق رباعي          نفالخالي من الرصاص من     
ـ دستعمل كمادة مضادة للالذي يإيتل الرصاص   ,Sawyer, et alن السـيارات  زيق في بن

  ويـة  وكل يـة دماغيـات    غيرهم ويسبب أذ   يؤثر الرصاص في األطفال أكثر من      ) (١٩٩٤
et al, ١٩٩٦)  (Bolger,  ويأتي الكادميوم بوصفه ملوثاً ساماً سهل االنتشار ألنه يسـتعمل

بكثرة في صناعة البطاريات والدهانات والبالستيك، كما أنه يستعمل في طلـي منتجـات              
د الفوسفاتي في تلوث     يساهم رمي المخلفات الصلبة والسما      كما الحديد المختلفة لمنع تآكلها،   

  .لكادميومبا البيئة
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وينتشر استخدام الكروم في صناعة الخالئط المعدنية وأفران الصهر ويدخل كعوامـل            
 أما الزئبق فيكثر استعماله     .، وصناعة الجلود  محفزة وفي صناعة الطالء وإنتاج الكرومات     

يـات وبعـض     ويدخل في بعض األجهزة واألدوات العلمية وبعض أنواع البطار         ملغماتك
تيليـة أحـد    يالمصابيح ويستعمل في استخراج الفضة والذهب، وتعد مركبات الزئبـق الم          

  .الزئبقبتلوث المصادر 
في العقود األخيرة القت الخضار من ضمن أنواع األغذية األخرى اهتمامـاً متزايـداً              

لوث البيئة وألن   والحتمال تأثرها بت  ،  نظراً للتوصية بزيادة تناولها لفوائدها الغذائية العديدة      
كما تم تقدم في تحليل     . عض العناصر الثقيلة  في تراكم ب    اًامهبعضها يمكن أن يؤدي دوراً      

تحري مسـتويات   يمكن بها   تحليل غاية في الدقة     العناصر الثقيلة حيث يستخدم اآلن طرق       
الطـرق   حساسية من    وأشدوتعد الطرق الحالية أدق     .  من العناصر الثقيلة السامة    نخفضةم

كتـب ومراجـع    اعتمد عليها في وضع جداول تراكيز المعادن الواردة فـي           القديمة التي   
 ,a,b; Sawyer, et al ١٩٩٨ ,FAO/WHO ;١٩٩٣,Galal-Gorchev) .تركيـب األغذيـة  

١٩٩٤)   
 للتنافس مع العناصر    ة عنصر نادر إلى أنسجة النبات عرض      خولنضيف إلى ذلك أن د    

 العناصر النادرة والثقيلة منها في النباتات ما هـو إال           يز فإن ترك  ومن ثم النادرة األخرى،   
 بين  التأثيرات المتبادلة نتيجة تداخالت معقدة لعدد من العوامل منها مثالً خصائص التربة،           

العناصر، الممارسات العملية الزراعية، التلوث البيئي، العوامل الوراثية للنبات، باإلضافة          
ألسباب السابقة ولكون ل .) (١٩٨٨,Al-Rifai ,١٩٨١ , Thorntonإلى التأثيرات الموسمية 

للتلـوث مـن    ، بدءاً من الزبداني إلى نهاية الغوطة، عرضـة           لنهر بردى  المجرى المائي 
الرصـاص،  : تحليل أربعة عناصر ثقيلة هـي     مصادر مختلفة، فقد جرى في هذا البحث        

  .الكروم، الكادميوم والزئبق في الخضار التي تزرع على المجرى المائي السابق
  

  مـواد البحث وطرائقـه
  جمع العينات

  نهـر  تم جمع الخضار التي تزرع من مناطق على طول مصدر مياه الري لمجـرى             
-٩٥( الغوطه، وأخذت العينات في وقت حصادها الطبيعي، وذلك خالل موسمي            –بردى  
، وشملت الخضار المجموعة ثالث مجموعات هي الخضـار الورقيـة           )٩٧-٩٦(و) ٩٦

 من الخضـار    اً وهي أحد عشر نوع    ،ءهاأسما) ١(والتي يبين الجدول    والثمرية والدرنية،   
  .  وثالثة أنواع من الخضار الدرنيةالورقية، وعشرة أنواع من الخضار الثمرية

  
  نواعها المدروسةأمجموعات الخضار و) ١(الجدول 
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 الرقم اسم المجموعة أسماء الخضار
  نعنع، بقدونس، خس، كزبرة، طرخوم،

 شاد، سبانخ، هندباء، سلقبقلة، خبازة، ر
  الخضار الورقية
Leaf vegetable ١ 

  بندورة، باذنجان، كوسا، خيار، فليفلة، بازالء
 فول، فاصولياء، أرضي شوكي، ملفوف

  الخضار الثمرية
Fruit vegetable ٢ 

  الخضار الدرنية فجل، ثوم، بصل
Tuber vegetable ٣ 

  
 لنهـر المجـرى المـائي     في  ع  ق، وت )٢الجدول(أخذت العينات جميعها من ستة مواقع       

  . الغوطة الشرقيةقصىبدءاً من الزبداني وانتهاء بأبردى 
تتدرج مواقع جمع الخضار بدءاً من أول مصدر مائي رئيسي في منطقـة الزبـداني               

، ثم منطقة تعتمد على مياه اآلبار للـري وهـي           )٢الموقع  (، يليه منطقة الهامة     )١الموقع(
، حيـث   )٤الموقـع   (، فمدخل الغوطة الشرقية حول منطقة الدباغات        )٣الموقع  (معرونة  

  ) .٢(أخذت العينات من هذه المنطقة من ثالثة حقول يوضحها الجدول 
  مواقع جمع العينات وبعدها عن المصدر الرئيسي األول للمياه) ٢(الجدول 

)كم(متوسط البعد عن المصدر المائي الرئيسي  رقم الموقع اسم الموقع 
 ١ الزبداني ٠ 
 ٢ الهامة ٣٠ 
 ٣ معرونة  ٣١,٥ 

 ٤ الدباغات ٥٠ قصيبات، رهبان، بين النهرين 
 ٥ بعد الدباغات ٥٥ باال، زبدين ، دير العصافير، ببيال

 ٦ المعضمية ٤٠ 

  

يضاف ). ٥الموقع(أقصى الغوطة الشرقية    أربعة حقول في    من  عينات  وأخيراً جمعت   
ج وهي منطقـة    و األع نهر منطقة تعتمد في سقايتها على مياه        ت جمعت من  إلى ذلك عينا  

  ).٦الموقع (المعضمية 
تم الحصول على عينات عشوائية للخضار من مختلـف أجـزاء الحقـل المـزروع               

وفـي  . ووضعت في أكياس بالستيكية من البولي اتيلين      ) غ١٠٠٠– ٥٠٠(وبكميات كافية   
ت بماء الحنفية ثم بالماء المقطر، وجففت من ماء         سلغالمخبر تم فصل األجزاء المأكولة و     

  .غ للتحليل٥الغسيل وجنست وأخذ منها 
  هضم العينات
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غ ٥ ن كل منهمـا ا عينة مكرر، ُأخذ من كل)الترميد(تم هضم العينات بالطريقة الجافة      
 لمدة  س ˚١٣٥من العينة المتجانسة إلى جفنة بورسلين نظيفة، ووضعت في فرن بالدرجة            

اسـتمر   و ،س ˚٥٠٠ نقلت إلى مرمدة ورفعت درجة حرارتها تدريجياً إلـى           عتين، ثم اس
بعدها سحبت العينات وتركت لتبرد ضمن      .  ساعة ١٦الترميد بدرجة الحرارة السابقة لمدة      

، وبخـر   )Merck( مل من حمض اآلزوت المركـز        ٢مجفف زجاجي مغلق قبل إضافة      
عدها نقلت مرة ثانيـة إلـى       ب. لحمض ببطء وحذر على صفيح ساخن حتى جفاف الرماد        ا

، وتركت في هذه الدرجة لمـدة       س ˚٥٠٠ورفعت درجة حرارتها تدريجياً حتى      المرمدة،  
  . ساعة واحدة، حيث رفعت وبردت

أعيد الترميد مرة ثانية بعد أكسدة الرماد بحمض اآلزوت المركز للحصول على رماد             
، IN -HCL (Merck) مـن   مـل ١٥وأضيف إلى الرماد الناتج . خاٍل عملياً من الكربون

، ونقـل كليـاً إلـى دورق    (Hot plat)وأذيب الرماد بتسخينه تدريجياً على صفيح ساخن 
وللتأكد من إذابته بالكامل سخنت الجفنات وغسلت مرتين،        .  مل ٢٥معياري حجمي سعته    

 إلى الدورق الحجمـي، واسـتكمل الحجـم    ت، وأضيفIN -HCL مل من ٥في كل مرة 
بعدها رشحت محتويات الدورق ونقلت إلى عبوات من البولي         . ددممالبحمض كلور الماء    
  . ايتلين محكمة اإلغالق

  تعيين المعادن
 Graphite tube  (٩٦.GTA)استعمل جهاز امتصاص ذري مزود بفـرن غرافيـت   

Atomizer              مما يسمح بتقدير تراكيز ميكروغرامات من العناصر في كـغ مـن المـادة  .
 وتم تعيين عناصر الرصـاص   (١٠-Varian Spectra, AA)ع والجهاز المستعمل من نو

دريد البـورون فـي     يعد إرجاعه به  بق ب والكروم والكادميوم بفرن الغرافيت مباشرة، والزئ     
اتبع في تقدير  العناصر السابقة . في وحدة خاصة بذلك (NaOH +NaBH٤)وسط قلوي 

 هذه التقانة على حقن ثالثـة       وتعتمد. ١٩٩٧ينة وآخرون   مالتقنية نفسها المتبعة من قبل س     
تراكيز مختلفة من المعدن للحصول على المنحنـي المعيـاري الـذي يـربط التركيـز                

 حقنت عينات الخضار  ( Calibration Curve)وبعد رسم المنحني المعياري. باالمتصاص
وللتأكد من ثبات شروط التحليل حقـن       . ، وكرر حقن العينة مرتين    اً ميكرو لتر  ٢٠بمحقن  
حاليل المعيارية األقرب في تركيزه للعينات عدة مرات متتالية في أثنـاء تحليـل              أحد الم 

  . العينات للوقوف على دقة التعيين
مـن  ) جزء بالبليون (كغ  /وعبر عن جميع النتائج على أساس ميكرو غرام من العنصر         

  .رطبةالمادة ال
  

  التحليل اإلحصائي
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 completely عشوائي الكامـل   وفق التصميم ال (ANOVA)ُأجري تحليل االختالفات
randomized design  باستخدام برنامج (Cohort ٣) Costat حيث كان عدد المتغيرات ،

(variables)  أربعة وهي المعادن المدروسة، وعدد العوامل Factors ان وهما موقـع  ن اث
   (٠,٠٥ > P )عدَّ االختبار معنوياً إذا كانت . جمع العينات ونوع مجموعة الخضار

  

  النتائج والمناقشـة
ربعـة المدروسـة وهـي      مستويات المعادن الثقيلـة األ    يبين التحليل اإلحصائي بوضوح عدم اختالف       
 الخضار المجموعة من المواقع الستة على طول المجرى         الرصاص والكروم والكادميوم والزئبق في أنواع       

 العائدة إلى نوعيـة مجموعـات    Fصائية لقيم  فقد كانت االحتماالت اإلح.)٣الجدول (بردى نهر المائي ل
  .٠,٠٥الخضار أعلى من 

ـ        Fاالحتماالت اإلحصائية لقيم    ) ٣(الجدول    .تهـا  ونوعي ار العائدة إلى تأثير موقع جمـع الخض
  .٠,٠٥>P المعنوية عند Fأخذت

Hg Cd Cr Pb  المعادن 
 )١(الموقع  ٠,٠٠٠١ ٠,٠٠٠١ ٠,٠١ ٠,٠٤
 )٢ (ارنوع الخض ٠,١٧٣٦ ٠,٠٦٥٨ ٠,٠٨٢ ٠,٠٩٢٥

  ).١(راجع الجدول ) ٢. (١راجع الشكل ) ١(

ن التحليـل   ويعود ذلك إلى التفاوت الكبير في تركيز العناصر المدروسة بين خضار كل موقع، حيث بيَّ              
، ومعنويـة  (٠,٠٠٠١>P ) عالية المعنوية بالنسبة للرصاص والكروم  F قيماً لـ) ٣الجدول (اإلحصائي 

 األربعة نوهذا يدل بوضوح على أن تراكيز المعاد. (٠,٠٤>P) والزئبق (٠,٠١ >P)بالنسبة للكادميوم 
  .المدروسة تتأثر بالموقع الذي جمعت منه عينات الخضار

   تركيز المعادنفيير مواقع جمع الخضار أثت

تغيرات متوسط تركيز الرصاص والكروم والكادميوم والزئبق في الخضـار          ) ٧ -٤(رض الجداول   تع
  . مجرى نهر بردى وحوض الغوطة الشرقية طولالمواقع الستة علىالمجموعة من 

والخطأ المعياري والحد األدنـى واألعلـى فـي         الرصاص    مستوى تغيرات متوسط ) ٤(الجدول  
  . المدروسة  وفق مواقع جمعهاارالخض

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg 

 المتوسط
µg / Kg 

 عرقم الموق

١ ٠,٠٥٣ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٩ 
٢ ٢١,٦٧٢ ١١,٠٠٧ ٢,٢ ٦٩ 
٣ ٢,١٤٠ ٠,٢٥٣ ١,٤ ٣,٢ 
٤ ٤,١٤٠ ٠,٩٦٤ ١,٦ ٦,١٥ 



  .…مواقع على طول مصدر الري لمجرىمستوى العناصر الثقيلة في الخضار المجموعة من  ـ  والجبةسمينة

  ١٨٤

٥ ١٣,١٢٢ ٦,٤٥٦ ٠,٣٨ ٤٧ 
٦ ٠,٦٠٤ ٠,١٢٩ ٠,١٧ ١,٣٢ 
 المتوسط العام ٦,٨٩٦ ٢,٣٢١ (١) ٠,٠٢ (٢)٦٩

  أكبر الحدود العليا) ٢(أصغر الحدود الدنيا ، ) ١(

 اروالخطأ المعياري والحد األدنى واألعلى  في الخض    الكروم    مستوى توسطتغيرات م ) ٥(الجدول  
  .المدروسة  وفق مواقع جمعها

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg 

 المتوسط
µg / Kg 

 رقم الموقع

١ ١,٢٣٩ ٠,٧٩٧ ٠,٢ ٥,١٨ 
٢ ١٥١,٨٣٣ ٢٨,٥٧٥ ٩١,٥ ٢٤٤ 
٣ ٠,٤٩٧ ٠,٠٧٧٨ ٠,٢٥ ٠,٨٥ 
٤ ٦٥٧,٢٥ ١١٣,٩٥٣ ٣٦٧ ٩٧٧ 
٥ ٢٠٤,٨٨٣ ١١١,٣٢٧ ٠,١٧ ٩١٥ 
٦ ٠,٣٦٦ ٠,٠٨٨ ٠,١٢ ٠,٨٧ 

 المتوسط العام ١٤٦,٢٥٤ ٤٢,٠٣٧ ( ١) ٢ .٠ (٢ )٩٧٧
   أكبر الحدود العليا) ٢(أصغر الحدود الدنيا ، ) ١(

ـ      الكادميوم    مستوى تغيرات متوسط ) ٦(الجدول   ى فـي   والخطأ المعياري والحد األدنـى واألعل
   .المدروسة وفق مواقع جمعهاار الخض

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg

المتوسط
µg / Kg

رقم الموقع

٠,٠٨٧ ٠,٠٠٣ ٠,٥٨ ٠,١٥٢٠ ١
٠,٨٠١ ١ ٥,٨ ٣,٥٣٣ ٢
٠,٠٦٤ ٠,٢ ٠,٧١ ٠,٥٢٦ ٣
٠,٠٤١٢ ٠,٢٩ ٠,٥ ٠,٤٢٢ ٤
٠,٢٠٤ ٠,١٢ ١,٨ ٠,٦٦ ٥
٠,٠٥٩ ٠,٠٤ ٠,٥٤ ٠,١٩ ٦

٠,٢١٧ ( ١ )٠,٠٠٣ (٢) ٥,٨ ٠,٨٦٨ المتوسط العام 
  أكبر الحدود العليا) ٢(أصغر الحدود الدنيا ، ) ١(

 اروالخطأ المعياري والحد األدنى واألعلى في الخض      الزئبق    مستوى تغيرات متوسط ) ٧(الجدول  
  .المدروسة وفق مواقع جمعها
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 الحد األعلى
µg / Kg 

ىالحد األدن  
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg

المتوسط
µg / Kg

رقم الموقع

٠,١١٦ ٠,٠٢ ٠,٧٥ ١ ٠,١٧٩
٠,٣٥٨ ٠,٢٥ ٢,٤٥ ١,٠٩٢ ٢
٠,٠٧ ٠,١٦ ٠,٥٨ ٠,٢٩٤ ٣
٠,١١٤ ٠,٠٤ ٠,٧١ ٠,٣٥٤ ٤
٠,٤٢٤ ٠,٠٤ ٢,٩٥ ٠,٠١٥ ٥
٠,٠١١ ٠,٠١ ٠,٠٩ ٠,٠٤٤ ٦

٠,١١٨ ( ١)٠,٠١ ( ٢ )٢,٩٥ ٠,٤٩٨  المتوسط العام
  أكبر الحدود العليا) ٢(أصغر الحدود الدنيا ، ) ١(

  .كما توضح الجداول السابقة الحد األدنى والحد األعلى لتركيز العنصر مع الخطأ المعياري

  الرصــاص

 ٦,٨٩٦ مـن الخضـار     نوعاً ٢٤بلغ المتوسط العام للرصاص في جميع الخضار المدروسة وعددها          
الخضـراء فـي المملكـة       راذا أقل بعشر مرات من متوسط الخض      ، وه الرطبكغ من الوزن    /كرو غرام مي

كـغ  / ميكروغرام٦١,٠ عينة في دراسة مسح وطنية ٤٠٠المتحدة، حيث بلغ متوسط تركيز الرصاص في     
إال أن مستوى الرصاص في الخضار السورية اختلف كثيراً حسب  .) (٢٠٠٠ ,Ysart etalوزناً طازجاً

ارتفـع فـي   و، كـغ / ميكروغرام  ٠,٠٥٣بلغ  ١تي جمعت من الموقعففي الخضار ال.موقع جمع العينات 
كـغ  /ميكروغرام  ٤,١٤إال إلى  ٤كغ، ولم يصل في الموقع / ميكرو غرام ٢١,٦٧إلى  ٢الموقع  خضار

كغ / ميكروغرام  ٢,١٤في نهاية الغوطة، وكان ٥في الموقع كغ /ميكروغرام   ١٣,١٢ليعود لالرتفاع إلى 
 وهو ٦كغ  في الموقع / ميكروغرام ٠,٦٠لم يتجاوز مياه اآلبار، مند على السقاية  الذي يعتم٣ في الموقع

 وهذا يدل بوضوح على تأثر مسـتويات الرصـاص فـي            . على السقاية بمياه اآلبار أيضاً      فيه موقع يعتمد 
فتسقى ، تسقى خضارها من المياه الجوفية، أما بقية المواقع          ٦ ،٣ ،١ بموقع جمع العينات، فالمواقع      الخضار

  ).٤الجدول  (بالراحة من المجرى المائي الملوث بالنفايات المتعددة

  الكـــــروم

 متوسطات تراكيز الكروم في الخضار وفق مواقع جمعها الستة، وهي عالية المعنوية             ٥يوضح الجدول   
وهذا . كغ وزناً رطباً  /روغرام ميك ١٤٦,٢٥ بلغ المتوسط العام للكروم في الخضار المدروسة      ). ٣الجدول  (

 ٢٠,٠المتوسط أعلى بنحو سبع مرات من المتوسط العـام للخضـار الورقيـة فـي المملكـة المتحـدة                    
  مرات فقط من المتوسط العام للخضار الدرنية٣، وأعلى بحوالي (٢٠٠٠,Ysart, etal)كغ /ميكروغرام

  .بريطانيةالتي تنمو في 

 الخضار روسة هي أعلى من متوسطات   وال يعني ذلك أن مستوى الكروم في جميع أنواع الخضار المد          
 ،١-٠٣٧، حيث تراوح متوسط التركيز فيها بين        ٦،  ٣،  ١ ألن الخضار المجموعة من المواقع       ابريطانيفي  
 والمواقع الثالثة السـابقة ال      ).٤٢,٠–٢٠,٠( أدنى من المتوسط البريطاني بكثير       كغ وهو /ميكروغرام ٢٣

سـجل  ) هو موقع الـدباغات    (٤الصناعية، في حين أن الموقع      رى المياه الناتجة عن النشاطات      جتقع في م  



  .…مواقع على طول مصدر الري لمجرىمستوى العناصر الثقيلة في الخضار المجموعة من  ـ  والجبةسمينة

  ١٨٦

-Al) الحظ الرفـاعي   ١٩٨٨ومنذ عام   .  في نهاية الغوطة الشرقية    ٥أعلى مستوى من الكروم يليه الموقع       
Rifai, ارتفاع كل من النيكل والكروم في مياه نهر بردى الملوثة بالمياه العادمة، وعزى ذلك إلى (١٩٨٨ 

ة والمعامل الصناعية األخرى، باإلضافة إلـى المختبـرات العلميـة وغيرهـا مـن               وجود مصانع الدباغ  
 إلـى  ( ١٩٩٨ ,Zayed, etal)) بيركلـي (ويشير بحث علمي صادر عن جامعة كاليفورنيا . المختبرات

   Brassicaceaeإمكانية تجمع الكروم في نسيج جذور نباتات متعددة، وبخاصة نباتات الفصيلة الصليبية 
حث السابق أيضاً على أن جميع النباتات المدروسة قادرة على تحويل الكروم السداسي التكافؤ فـي                ويدل الب 

تراكم أنسجة الجذور إلى كروم ثالثي التكافؤ، وأن انتقال الكروم من الجذور إلى األوراق محدود جداً، حيث    
  .لكروم مرة، مهما كان تكافؤ ا١٠٠ الكروم في الجدذور بمعدالت تفوق األوراق بنحو

  الكــادميــوم

بلـغ  . متوسطات الكادميوم في خضار المواقع الستة التي جمعت منهـا  العينـات            ) ٦(يوضح الجدول   
الزبـداني، حيـث بلغـت    ) ١(كغ، وأخفض قيمة سجلت في الموقـع  / ميكرو غرام  ٠,٨٦٨المتوسط العام   

 ٣,٥٣) الهامـة ( ٢وأعالهـا فـي الموقـع       ) المعضـمية  (٦يليـه الموقـع     . كغ/ ميكرو غرام  ٠,١٥٢
كغ، وبمقارنة القـيم    /رام ميكروغ ٠,٦٦--٠,٤٢  متوسطات بقية المواقع بين      تراوحت  كغ، و /ميكروغرام

 قل هي أوكغ، / ميكروغرام٥,٨٠السابقة للخضار المجموعة نجد أن أعلى قيمة سجلت في هذه الخضار هي 
ولـيس مـن    . كغ وزنـاً رطبـاً    /كروغرام مي ٢٣,٠ مرات من متوسط الخضار البريطانية البالغة        ٤بنحو  

 Ysart, et)كـغ  / ميكروغـرام ٥,٦المستغرب أن نجد الخضار المعلبة قد انخفض فيها الكادميوم إلـى  
al,ا يدل على مساهمة عمليات التحضير الصحية للخضار التي تجري على خطوط التصـنيع              مم،  (٢٠٠٠

 اإلشارة هنا إلى أن البحـث البريطـاني         ويحسن. في خفض الملوثات للمواد األولية المعدة للتصنيع الغذائي       
 مسح العناصر الثقيلة في مختلف أنواع األغذية قد ذكر أن الكادميوم (٢٠٠٠,Ysart, et al)السابق الذي

كغ وأن  /وغرام ميكر ٥٩,٠كغ، وفي المكسرات    / ميكروغرام ٧٧,٠يتركز في مجموعة السواقط من اللحوم       
وفـي مصـر   . لكادميوم التي تدخل إلى جسم اإلنسان الكلية لةمن الكمي% ٢٥ي الخبز والبطاطا تساهمان ف   

، يـوم /كغ/ ميكرو غرام كادميوم٢٤٠ أن مدخول الفرد المصري الكهل هو  (١٩٩٨, Saleh, et al)قدر
  ت منظمـة الصـحة العالميـة والتـي قـدر           من الحـد األقصـى المسـموح بـه مـن قبـل             كبروهو أ 
يـوم لرجـل    /  ميكروغرام زئبق  ٤٣يوم  و  /  رصاص    ميكروغرام ٢١٠ويوم   / ميكروغرام كادميوم  ٦٠

  .(١٩٩٣ ,WHO) . كغ٦٠وزنه 

  الـزئبــق

 ٠,٠١ كغ، وكان الحد األدنـى    / ميكروغرام ٠,٤٩٨ة  بلغ المتوسط العام للزئبق في الخضار المدروس      
وهو أقصى الغوطـة    ) (٥الموقع  (كغ في   / ميكرو غرام  ٢,٩٥ى  كغ، وقد وصل الحد األعلى إل     /غرامميكرو
-٠,٠٤٥)هكان فيها التركيز في أدنـا     ) المعضمية (٦والموقع  ) الزبداني (١، في حين أن الموقع      )يةالشرق

ريباً المتوسط العام للزئبق في الخضار السورية المدروسة المتوسـط العـام للخضـار    يعادل تق.  (٠,١٨
   .(٢٠٠٠ , Yasrt , et al)كغ وزناً رطباً / ميكروغرام٠,٤الخضراء في المملكة المتحدة، حيث بلغ 
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١٨٧

 ٧٨ أن الفرد المصـري الكهـل يتعـرض إلـى     (١٩٩٨, Saleh, et al) وتشير دراسة مصرية 
  .يوم/ زئبق ميكروغرام

  ادن في مجموعات الخضارالمع

أرجعت الخضار التي تم جمعها لتسهيل عرضها إلى ثالث مجموعات معروفة للخضار، وهي مجموعة              
ومجموعة الخضـار الدرنيـة     ) ٢المجموعة  (خضار الثمرية   ومجموعة ال ) ١المجموعة  (الخضار الورقية   

بين أنـواع  ) ٠,٠٥ <P(ويبين التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية ). ١الجدول ) (٣المجموعة (
ورغم ذلك فمن ) ٣الجدول (مجموعات الخضار الثالث السابقة في محتواها من العناصر الثقيلة التي درست 

 ملخصـاً   ١١-٨عادن الثقيلة في مجموعات الخضار الثالث والتي تعرض الجداول          المفيد مناقشة تراكيز الم   
  .عنها

والخطأ المعياري والحد األدنى واألعلـى وفـق         مستوى الرصاص    تغيرات متوسط ) ٨(الجدول  
  .مجموعات الخضار 

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg 

 المتوسط
µg / Kg 

مجموعة 
 الخضار

١ ٧,٠٥٧ ٢,٩٦٨ ٠,٠٦ ٤٧ 
٢  ١,٨٢٥ ٠,٥٤٨ ٠,٠٢ ٥,٩٨ 
٣ ١٦,٦٠٣ ١٠,١٣٨ ٠,٣٧ ٦٩ 

 المتوسط العام  ٦,٨٩٦ ٢,٣٢١  (١) ٠,٠٢  ( ٢ )٦٩
  أكبر الحدود العليا) ٢(أصغر الحدود الدنيا ، ) ١(

والخطأ المعياري والحـد األدنـى واألعلـى وفـق          الكروم    مستوى تغيرات متوسط ) ٩(الجدول  
  .جموعات الخضار م

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg 

 المتوسط
µg / Kg 

مجموعة 
 الخضار

١ ١٦٠,٠٩ ٦٢,٤٥١ ٠,٢٤ ٩١٥ 
٢ ٥٨,٩١٩ ٤٠,٠٢٢ ٠,٠٢ ٤٥٣,٢٥ 
٣ ٢٨٣,٣٦٦ ١٤٥,٥١٤ ٠,١٢ ٩٧٧  

المتوسط العام  ١٤٦,٢٥٤ ٤٢,٠٣٧ (١) ٠,٠٢  (٢) ٩٧٧
  أكبر الحدود العليا) ٢(ود الدنيا ، أصغر الحد) ١(

والخطأ المعيـاري والحـد األدنـى واألعلـى         الكادميوم    مستوى تغيرات متوسط ) ١٠(الجدول  
  .ومجموعات الخضار

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg 

 المتوسط
µg / Kg 

مجموعة 
 الخضار

١  ٠,٩٥٩ ٠,٢٥٦ ٠,٠٤ ٤,٥ 
٢ ٠,٣٠٢ ٠,٠٥٩ ٠,٠٠١ ٠,٧١ 
٣ ١,٧٤٩ ٠,٩٨٤ ٠,٠٧ ٥,٨ 



  .…مواقع على طول مصدر الري لمجرىمستوى العناصر الثقيلة في الخضار المجموعة من  ـ  والجبةسمينة

  ١٨٨

المتوسط العام  ٠,٨٦٨ ٠,٢١٧ ٠,٠٠٢ ٥,٨
  

والخطأ المعياري والحد األدنـى واألعلـى وفـق         الزئبق    مستوى تغيرات متوسط ) ١١(الجدول  
  .مجموعات الخضار 

 الحد األعلى
µg / Kg 

 الحد األدنى
µg / Kg 

الخطأ المعياري
µg / Kg 

 المتوسط
µg / Kg 

مجموعة 
 الخضار

١  ٠,٧٠٦ ٠,١٩٦ ٠,٠١ ٢,٩٥ 
٢ ٠,١٤ ٠,٠٣٨ ٠,٠٢ ٠,٥٤ 
٣ ٠,٦٥ ٠,٣٦٣ ٠,٠١ ٢,٤٥  

المتوسط العام  ٠,٤٩٨ ٠,١١٨ (١)٠,٠١  (٢)٢,٩٥
  أكبر الحدود العليا) ٢(أصغر الحدود الدنيا ، ) ١(

البصـل والفجـل    تركز الرصاص في مجموعة الخضار الدرنية والتي يمثلها في هذه الدراسة الثوم و            
 ٧,٠٦كغ وزناً رطباً، يليها الخضار الورقية       / ميكروغرام ١٦,٦، فبلغ متوسط الرصاص فيها      )١الجدول  (

كغ والتي يمثلها أحد عشر نوعاً، ثم الخضار الثمرية التي احتوت أقل مستوى من الرصـاص                /ميكروغرام
  ٦٩,٠لثمرية والحـد األعلـى    ضمن الخضار ا٠,٠٢ ى، وفعالً جاء الحد األدن)كغ/ ميكروغرام١,٨٣(

هي بتماس مباشر    وربما يعود السبب في هذا إلى أن الخضار الدرنية        ). ٨الجدول  (ضمن الخضار الدرنية    
 إلـى قد ساهمت بتحريك الرصاص المقيد وانتقاله ) ١٩٨١ ,Thornton( لتربةالرصاص المقيد في امع 

سطح أوراقها، نتيجة الترسب المباشر على هذه        ويأتي الرصاص  إلى الخضار الورقية نظراً لسعة          .نسجها
متوسطات الكـروم والحـد   ) ٩الجدول (ويعرض ). ١٩٩٧,Mench,et al(األجزاء الهوائية من النبات 

غ وزناً رطبـاً  ك/  ميكروغرام٢٨٣األدنى واألعلى في مجموعات الخضار الثالث، ويبين أن أعلى متوسط           
 ٥٨,٩(يـة وأقلها الخضار الثمر  ) كغ/ ميكروغرام ١٦٠,١(ورقية  جاء في الخضار الدرنية، يليها الخضار ال      

 Zayed, et)ويؤيد ارتفاع الكروم في الخضار الدرنية في هذه الدراسة ما جاء في بحث ). غك/ميكروغرام
al,الذي أجراه على أحد عشر نوعاً من الخضار، واستخدم فيها الزراعة المائية لتنمية الخضـار،                (١٩٩٨ 

في جذور النباتات المدروسة، إال أن المتوسطات الواردة هنا تعكس جميعها تفاوتاً كبيراً             حيث تجمع الكروم    
وجود تلوث محلي حسب موقع الحقل      فترض  بين الحد األدنى والحد األعلى للكروم في هذه الخضار، مما ي          

ة بريطانيـة   وتشير دراس .  الموقع بالمزروع ناتج عن مدى وصول المياه الصناعية الحاملة للكروم إلى تر          
 كـغ وزنـاً   /  ميكروغرام ٢٠٠-١٠٠ إلى أن تركيز الكروم في الخضار يتراوح بين          ١٩٩٤لمسح األغذية   

 إلـى أن تركيـز   (٢٠٠٠ , Ysart, et al)في حين تشير دراسة أحدث .  (١٩٩٩ Ysart,et al)اًرطب
تركيز الكروم فـي    كغ وزناً رطباً، ولم يعرف السبب الظاهري الرتفاع         /كروغراممي ٤٠-٢٠ الكروم بين 

 لذلك أعيدت الدراسة بعد ثالث سنوات للوقوف فيما إذا كانت هـذه زيـادة               ١٩٩٤الدراسة التي جرت عام     
كما يحسن اإلشارة هنا إلى أن منظمة الصحة الدولية لـم           . طارئة فريدة أم أنها جزء من منحى زيادة مؤكد        

وقامـت المؤسسـات   ) ١٩٩٣ ,WHO(تضع حتى اآلن حداً أعلى لمدى تعرض اإلنسان لعنصر الكروم 
 ميكروغرام من الكروم فـي      ٢٠٠-٥٠المهنية المختصة في الواليات المتحدة األمريكية بالتوصية بتناول         



٢٠٠٢ـ العدد الثاني ـ ) ١٨(مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية ـ المجلد   

  
  

١٨٩

وال يختلف منحى اتجاه قيم المتوسطات العامة للكـادميوم  ). ٢٠٠٠ ,Murray,et al ١٩٩٢مينة س(اليوم 
روم، حيث نجد أن الخضار الدرنية بلغ فيها أعلى         في مجموعات الخضار الثالث عن سابقيه الرصاص والك       

 وأقلها الخضار الثمريـة     ٠,٩٦ية  كغ وزناً رطباً، يليها الخضار الورق     /ميكروغرم ١,٧٥تركيز للكادميوم   
٠,٣٠.  

 اختالف   ويعكس  التفاوت بين الحدين األعلى واألدنى للكادميوم في أنواع الخضار          ١٠الجدول  يوضح  
ع العينات في ارتفـاع تركيـز   مقع جمع العينات، ويدل على مدى مساهمة مواقع ج   تركيز الكادميوم في موا   

 من العناصر الثقيلة التي تتصف ادميومالكن أفمن المعروف . الكادميوم في الخضار المزروعه في كل موقع
  ثمريةباحتمال امتصاصه من جذور النبات وإمكانية تجمعه في األجزاء الخضراء ونقله أيضاً إلى األجزاء ال              

(Mench,et al,١٩٩٧).  

وكـان أخفـض    ) ١١الجدول  (تساوت تقريباً متوسطات الزئبق في الخضار الورقية والخضار الدرنية          
 وقارب المتوسط العام لجميـع الخضـار        اً، رطب اًكغ وزن /ميكروغرام   ٠,١٤ الثمرية   متوسط في الخضار  

) كغ وزن رطب  /روغرام ميك ٠,٤(خضراء  متوسط الخضار ال  ) كغ وزناً رطباً  / ميكروغرام (٠,٥ سةلمدروا
) البطاطا( في حين بلغ تركيز الزئبق في الخضار الدرنية (٢٠٠٠ ,Ysart, et al)في الدراسة البريطانية 

 وهو أكبر من متوسط الخضار الدرنية فـي         كغ وزناً رطباً  / ميكروغرام ١,٠ السابقة    البريطانية في الدراسة 
  . % ٣٥بمعدل ) وزناً رطباًغ ك/   ميكروغرام  ٠,٦٥(هذه الدراسة 

  التوصيات
تؤكد هذه الدراسة على ضرورة متابعة تركيز العناصر الثقيلة السامة األخرىليس في الخضـار فقـط                
وإنما على سائر األغذية وذلك بإجراء مسح وطني لجميع األغذية وخاصة تلك األغذية التي تتصف بكثـرة                 

منتجاتها، وذلك للوقوف على مدى تعرض الفرد السوري لهذه         واستهالكها وخاصة القمح ومنتجاته واأللبان      
المعادن الثقيلة للوصول بتوصيات معتمدة على أساس علمي تتصل وتتعلق بصحة الفرد وتلوث البيئة التـي             

وتتطلب مثل هذه الدراسة وضع مخطط علمي لمعرفة استهالك مجموعـات الألغذيـة             . يعيش ويسعى فيها  
  .ل محتوياتها ثم إجراء دراسة إحصائية لبيان مدلوالتهاوإجراء اعتيان لها وتحلي
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