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العناصرالثقيلةنبذة عن 

والتي لها 3سم/ جرام 5هي عناصر موجودة في الطبيعة تكون كثافتها أكثر من : المعادن الثقيلة•

.تأثيرات سامة بدرجة معنوية

TOXIC)جرام ويطلق عليها المعادن السامة 200.5و 63.545ويتراوح الوزن الذري بين  METALS .)

.ةتلوث المعادن الثقيلة في كثير من األحيان يكون بسبب األنشطة البشري•

على ، ويحتوي جسم اإلنسانتستخدم المعادن الثقيلة في مجاالت متعددة كالزراعة والطب والصناعة • 

سم على القيام تكفي لتساعد الجبعض هذه العناصر مثل النحاس والزنك ولكن بمعدالت ال تسبب السمية بل

.ر ثقيل ما بوظائفه ، وتحدث السمية عندما تمتص أنسجة الجسم كميات كبيرة من عنص



أهمية العناصر الثقيلة للبيئة واإلنسان والحيوان 

. هواءأجسامنا عن طريق الغذاء من طعام وشراب وكذلك مع الالعناصرالثقيلةتدخل •

ان وذلك عند نسالعناصر الثقيلة ضرورية إلتمام عملية التمثيل الغذائي داخل جسم اإل•

. دخولها الجسم بالحد المسموح به بحيث ال تصل إلى درجة السمية

لمادة والتراكم يعني زيادة تركيز ا)تتمثل خطورتها في أنها تميل إلى التراكم •

(. الكيميائية داخل جسم الكائن الحي بمرور الوقت

يزها بالرغم من أهمية العناصر الثقيلة للكائنات الحية فهي تصبح سامة إذا زاد ترك

لبعض وذلك مثل النحاس والزنك والكوبلت والنيكل والكروم والمنجنيز والكادميوم ،  وا

اآلخر غير ضروري وسام حتى بأقل تركيز مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ

معينة لحدودكما يمكن للجسم التخلص من العناصر الثقيلة إذا زاد مستواها في الجسم 

. بتكوين معقدات معها وطردها خارج الجسم
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أضرار العناصر الثقيلة



الكادميوم. 1

تركيزات كبيرة جة تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بمـن المعـادن الثقيلـة شـديدة السـمية، يحدث التسمم بالكادميوم نتي: الكادميوم

ومن . سمالجفىيرة كجم وتظهـر أمـراض التسـمم بـه بعـد عدة سنوات وبعد تراكم كميات كب/لتر أو /مليجرام16من المعدن مثل 

.آالم بالبطن, القيء, الغثيان: أهم أعراض التسمم

خفاض في امتصاص فوسفور والكالسيوم حيث يحدث انللكادميوم تأثيرات سامة على الجهاز الهيكلي بسبب تأثيره على أيض ال-أ

الذي حدوث الحادثة الشهيرة باليابانفىوقد كان ذلك السبب الرئيسي (. OSTEOMALACIA)الكالسيوم والنتيجة هي لين العظام 

(.تعنى ألمإيتاىكلمة )نتيجة لتناولهم أرز ملوث بالكادميوم ( ITAI-ITAIإيتاىإيتاى)أصيب فيها أعداد كبيرة من األفراد بمرض 



الكادميوم. 1

.ميوم على انقباض األوعية الدمويةللكادميوم أثر مباشر في اإلصابة بإرتفاع ضغط الدم بسبب تأثير الكاد-ب

(.سرطان الرئة والبروستاتا)للكادميوم تأثيرات مسرطنة -ج

.الحاالت المتقدمةكما إنه يُسبب اضطراب في وظائف الكليتين، وقد يؤدي إلى فشل كلوي في-د

ميكرو ٤٥٠(لمســــموح تناولــــه مــــن الكــــادميوم وتحــــدد منظمــــة الصــــحة العالميــــة الحــــد األعلــــى ا-هـ

.جزء فى البليون١٠٠ويجب أال تتعدى نسبة الكادميوم فى األسماك ومنتجاتها عن , (للفرد/جرام





الرصاص.2

ألسماك يـأتي من اتركيز الرصاص في البيئة المائية وبالتالي األحياء المائية والسيماإرتفاع

ريـات مـصانع البطاهىومن أهم مصادر التلوث بالرصاص األنشطة الصناعية والبشرية، 

تأثيرات وال. عيةواألنابيـب المستخدمة في نقل مياه الشرب وإلقاء بعض المخلفات الصنا

لعصبي ثل الجهاز االسامة التي يُحدثها الرصاص بجسم اإلنسان تشمل العديد من األجهزة م

ة الحيوية ويمتد التأثير ليشمل األنشطة الكيميائي( الدم)الكلوي والجهاز الدوري واإلخراجي

.بالكائنات الحية المتأثرة بالرصاص



الرصاص . 2

ندما عفقدان الشهية وتلون اللثة باللون األزرق , الهزال, األنيميا: من أهم أعراض التسمم 

مة المليون بينما في الحاالت المتقدفـىجـزء ٨,٠–٦,٠الدم إلـى فىتصل نسبة الرصاص 

فـىجـزء ٢٠٠٠األسـماك إلـى فـىوقـد تصـل نسـبه التلـوث , الكلوىالفشل يؤدى إلى 

جـزء ٥٠٠وتقتـرح منظمـة الصحة العالمية الحد األقصى المسموح به أن يكـون . المليـون

صـفيح فقـد علـبفـىاألسـماك المعلبـة فـىبينمـا . األسـماك غيـر المعلبـةفـىالبليـون فـى

البليون، وهذه الزيادة تنتقل من العلبة إلى أنسجةفـىجـزء ١٠٠٠تصـل النسـبة إلـى 

.األسماك



الزئبق. 3

,  شوكىالالمـخ والعصـب هو أكثر المعادن الثقيلة ُسمية، وهـو مـن السـموم المـؤثرة علـى •

لسلسلة ل إلى احيث يتم تناول تلك المركبات الزئبقية من خالل األسماك وبالتالي يدخ

.الغذائية ومن ثم يصل إلى اإلنسان

سم والمخ الجفىومن أهم أعراض التسمم والتي تظهر بعد تراكم كميات كبيرة من الزئبق •

جة وقد تصل خطورة الزئبق إلى اختراق األنس, فقدان الذاكرة, العصبىاإلضطراب: 

.المخفىبطن األم والوصول إلى الجنين وإحداث تلف فىالواقية للجنين 



الزئبق. 3

جزء فى ٥٠٠ح بتواجــده مــن الزئبــق فــى األسماك هو وتقتـرح منظمــة الصــحة العالميــة بــأن الحــد األعلـى المســمو•

جرام ٥٠٠ـى ذلـك عـدم تنـاول أكثـر مـن والقوانين الغذائية فى معظم الدول حددت نفس النسبة في األسماك ويعن, البليون

ـى األسـماك وقـد وصـلت نسـبة الزئبـق ف, الزئبـقسمك في األسبوع لو احتوى هذا السمك على الحد األعلى المسموح به مـن

ماك من يراد األسجـزء فـي البليـون، لـذلك نوصي بالكشف عن العناصر الثقيلة عند إست٢٠٠٠٠إلـى ٥٠٠فـى اليابـان مـن 

قيلة في وكما ذكرنا سالفاً أن تواجد المعادن الث. نةاألماكن الصناعية كاليابان وغرب أوروبا وخاصة أسماك الماكريل والتو

ة أكبر من واألسماك الالحم( المصادة)الحجم والعمر األسماك يعتبر تراكمي وبناء عليه فإن نسبة وجودها في األسماك كبيرة

. األسماك الصغيرة والعشبية والتي يتم تربيتها لفترة قصيرة قبل بيعه



صي والموالحد األقصى لتركيزات المعادن الثقيلة المسموح بها في المياه
ومنظمة حماية البيئة ( WHO)بها من قبل منظمة الصحة العالمية 

(EPA )كما هو موضح بالجدول التالي :



الزرنيخ. 4

اء وهواء نطاق واسع في جميع أنحاء البيئة من ممادة الزرنيخ من العناصر الطبيعية المكونة لقشرة األرض وتتوزع على •

وتربة، وهي شديدة السمية في شكلها غير العضوي

تلك المياه في شرب مياه ملوثة بالمادة واستخدامويتعرض الفرد الرتفاع مستويات الزرنيخ غير العضوي في جسمه من خالل •

.  ول األطعمة الملوثة وتدخين التبغإعداد الطعام وري المحاصيل الغذائية وعمليات التجهيز الصناعية وتنا

ن خالل التعرض الطويل األجل للزرنيخ غير العضوي، وذلك أساسا مطريق ويمكن أن ينجم التسمم المزمن بالزرنيخ عن •

ألضرار التي ومن ا. ل األغذية المروية بمياه غنية بالزرنيخشرب المياه الملوثة به وتناول األطعمة المعّدة من تلك المياه وتناو

.تميز التسمم بشكل كبير اآلفات الجلدية وسرطان الجلد



الزرنيخ . 4

:  الزرنيخ في مياه الشرب واألغذية

ل طبيعي في وترتفع مناسيب هذه المادة بشك. بالصحة العموميةالمحيقةالمياه الجوفية الملوثة بمادة الزرنيخ من أكبر األخطار 

. دة األمريكيةوالصين والهند والمكسيك والواليات المتحالمياه الجوفية بعدد من البلدان، ومنها األرجنتين وبنغالديش وشيلي 

.اه الملوثة واألطعمة المعّدة من تلك المياهوتتمثل مصادر التعرض للمادة في مياه الشرب والمحاصيل المروية بالمي

حاوية على من المصادر الغذائية الاألسماك وحيوانات المحار واللحوم والدواجن ومنتجات األلبان والحبوبويمكن أن تكون أيضاً 

ذ الزرنيخ ويتخ. في المياه الجوفية الملوثة بها، على أن مستوى التعرض للزرنيخ من هذه األطعمة هو أدنى عموماً منه الزرنيخ

.في المأكوالت البحرية شكال عضويا هو األقل سمية إلى حد بعيد



النحاس . 5

در فوائد البيئة المحيطة الهواء والصخور والمياه والتربة وعلى قفىتوجد التىأحد المعادن الثقيلة •

يقدمها التىة منه اضعاف الفوائدالنحاس الى جسم االنسان تأتى مخاطر احتواء المياه على تركيزات كبير

.لك

جزء من البليون 15تتجاوز التىالمياه فىالتركيزات العالية من النحاس :المياهفىأضرار النحاس •

ال يحتاج الى فجسم االنسانللكلى و المعدة و الكبد وتسبب فقر الدمتسبب العديد من المشاكل الصحية 

طورة يشكل تواجد المعدن ختركيزات عالية من النحاس و بشرط عدم تجاوزه النسبة المذكورة حتى ال

.  على صحة االنسان



النحاس . 5

:  كيفية تلوث المياه بالنحاس

منزلك فىلمواسير المياه المصنعة من النحاس تكمن خطورة تلوث المياه هنا عند استخدامك 

بان لذومواسير المياه مع مرور الوقت وصداها تظهر مركبات النحاس القابلة لتاكلفمع 

لطرق االعلى فيجب عليك اتباع افىتسبب االضرار المذكورة التىهىوهذه المركبات 

.منزلكفىالصحيحة لالعتناء بصرف ومواسير الماء 



جماعة أوعوا يكون

شكلكم كدة وهللا 

��أزعل



العالقة بين العناصر الثقيلة وحياة األسماك 

، كما البشرياألولى من ناحية الصيد واالستهالكاألسماك من أهم مصادر البروتين في البيئة المائية وتكون في المرتبةتعد •

ب زيادة الملوثات ألسبوع ، وهذا المصدر في  خطر بسبأن وكالة حماية البيئة األمريكية توصي بتناول وجبتين من السمك في ا

.م الحيوي جوي والمحيط المائي وقابليتها على التراكوالتي من أهمها المعادن الثقيلة نظراً لسرعة انتشارها في الغالف ال

بح سامة ومؤثرة على ها اختراق دائرة التمثيل الغذائي لتصتدخل العناصر الثقيلة إلى البيئة المائية بوسائل متعددة مما يتيح ل•

.الوظائف الفسيولوجية للكائنات الحية 

إال أنها مصدراً ( 3مثل أوميجا )لدهون غير المشبعة بالرغم من كون األسماك مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن وا•

غذية، االحتياجات مد على عادات التومن المعروف أن العناصر الثقيلة انتقال خالل السلسلة الغذائية يعتهاماً للعناصر الثقيلة

.البيئية ، التمثيل الغذائي ، عمر وحجم وطول وجنس األسماك 





مقترحات إزالة العناصر الثقيلة أو الحد من أثرها 

PENAEUS، والمحّضر بالطريقة الكيميائيّة من قشور الروبيان نوع الكيتوسانلمرّكب تّم دراسة الّدور الحيوي  SEMISULCATUS والهيكل الخارجي

PORTUNUSللسرطان البحري  PELAGICUS وعلى أس هيدروجيني ( حجم:وزن% )1في بعض التطبيقات الزراعيّة والصناعيّة، حيث استخدم بتركيز

تّم تقدير . ، لمخلّفات مياه الصرف الصحي(الرصاص، والزنك، والحديد، والنحاس والكادميوم)ساعة، في ترسيب ومسك المعادن الثقيلة 12لمدة ( 8و4)

FLAMEتركيز المعادن بواسطة جهاز مطياف االمتصاص الذري  ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER.

 واضح  في تركيز ، حيث أظهرت حصول انخفاض  الكيتوسانانت قبل المعاملة بمرّكب أظهرت نتائج الّدراسة بأّن أعلى تركيز للعناصر المعدنيّة للمياه ك

قشور الروبيان، بكيتوسانالسرطان البحري إمكانيّة عالية في خلب العناصر المعدنيّة مقارنةً كيتوسان، إذ امتلك بالكيتوسانالمعادن كنسبة مئوية بعد معاملتها 

الية العالكيتوسانوقد أثبتت نتائج الّدراسة إمكانيّة 8مقارنةً مع 4عند األس الهيدروجيني وقد بيّنت النتائج أّن أعلى نسب مئوية لخلب العناصر المعدنية كانت 

في خلب وترسيب األيونات المعدنية من المياه الملّوثة



لعلوم بخلق مادة قام باحثون من معهد خفي لعلم الفيزياء التابع لألكاديمية الصينية ل
جة حرارة من مخلفات العلب الكرتونية بواسطة تطبيق در" نانو"معالجة بتقنية 

التي يمكن تغطيتها بحديد نانويD8وضغط مرتفعين، وتستطيع المادة الجديدة  
تسيطر نإزالة عنصر الكروم سداسي التكافؤ من الماء بشكل فعال، كما بوسعها أ
ن ة معلى تحويل المادة الملوثة في المصادر المائية، باإلضافة إلى الوقاي

س أيه سي أ"وتم نشر نتيجة البحوث في مجلة .امتصاصها من قبل النبات 
الصين فيوسجلت.مؤخرااألكاديمية لمنظمة الكيمياء األمريكية " أنجمير

.السنوات األخيرة تزايدا في الحوادث المتعلقة بتلوث 





5أكثر من )وعلى المدى الطويل ( سنوات5أقل من )دراسة تلوث المياه بالعناصر الثقيلة على كال من المدى القصير

:وذلك عن طريق( سنوات

Contamination factor (Cf)حساب معامل التلوث         -1
Contamination degree index(Cd)حساب دليل درجة التلوث    -2

Contamination factor (Cf)حساب معامل التلوث : أوال

 Contamination factorمعامل التلوث                             Cfi: حيث أن
CAi                    تركيز العنصر في عينة الماءAnalytical Concentration 
CNi (للتركيز اآلمناألقصيالحد )التركيز المسموح به للعنصر في المياه بدون حدوث أضرار

Permissible Concentration (upper allowable concentration)                                            



الثقيلهجدول الدرجات المختلفة لتلوث المياه بالعناصر 



بناء على قيم معامل التلوثالثقيلهجدول مستويات التلوث بالعناصر 



Contamination degree index(Cd)حساب دليل درجة التلوث    : ثانيا

Contamination degree indexدليل درجة التلوث                        Cd:    حيث
Cfi                                 معامل التلوثContamination factor 



بناء على قيم دليل درجات التلوثالثقيلهجدول مستويات التلوث بالعناصر 

:ملحوظة

يتم حساب معامل التلوث لكل عنصر على حده•

يتم حساب دليل درجات التلوث كقيمه واحده للمصدر المائي المتأثر بالتلوث•



مثال تطبيقي
:ليتم تقدير مجموعة من العناصر الثقيلة في خمس مصادر مختلفة للمياه بمدينة كفر الدوار وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التا

:حيث

DA       :                                مصرف أبوقيرDrain Abu Qir

CD       : ديفشوترعة دبورCanal Dbora Deufsho

DD      : ابوقيرمصرف دبورDrain Dbora Abu Qir 

DK      : ديفشوكفرالدوارمصرفDrain Kafr Dawar Deufsho

DY      :                        مصرف الغزل والنسيجDrain Yarn and Fabric 

:المطلوب
تقدير درجات التلوث المختلفة لكل عنصر في كل مصدر مائي بناء على حساب معامل التلوث ، وذلك على كال من المدى القصير والمدى الطويل -1

تقدير درجة التلوث لكل مصدر مائي بناء على حساب دليل درجة التلوث ، وذلك على كال من المدى القصير والمدى الطويل -2



األسئلة
:  أذكر ما يلي1.

أهميه العناصر الثقيلة •

أسباب حدوث التسمم بعنصري  الكادميوم والزرنيخ•

أعراض التسمم بعنصريالرصاص والزئبق•

تأثير عنصري الكادميوم والزئبق على جسم الكائن الحي•

مصادر التعرض لعنصر الزرنيخ في األغذية •

أضرارعنصر النحاس في المياه وكيفية تلوث الماء به•

.  بعض المقترحات إلزالة العناصر الثقيلة من الماء•




