
 

Muhammad and Saad –Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(5): 67-81 October 2021 

 

 2021تشرين األول / أكتوبر  81-67(:  5) 8المجلة السورية للبحوث الزراعية   –محمد وسعد 

 

 

67 

االستخالص النباتي للرصاص والكادميوم من ترب المكبات العشوائية في   
 مدينة حمص بسورية 

 ( 1)شروق سعدو  (1)*عابر محمد

 قسم الهندسة البيئية، كلية الهندسة المدنية، جامعة البعث، حمص، سورية.  (1)
  )shoroksaad333@hotmail.com الباحثة شروق سعد البريد االلكتروني: للمراسلة*)  

 17/10/2020تاريخ القبول:  20                 9/8/20تاريخ االستالم: 

  ملخصال
 Ocimum) حبقوال(  Vicia Faba) إلى دراسة مقدرة نباتي الفول البلدي  بحثالهذا  هدف  ي

basilicum  )  الرصاص تربة    في الموجودة  (  Cd)والكادميوم  (  Pb) على مراكمة عنصري 
النصر  نعشوائيي  ينمكب  تل  قرية  قرية  –)قرب  حمص  في  النويحة(  قرب    ت جمع.  مدينة 

)  التربة  عينات زرع   وضعت(  2018-9-10بتاريخ  أصص  كل    فيها  في  الفول  بذور  من 
و  العينات    الحبق.البلدي  العينات  و بذور(    –ذور  ج–)أوراق  النباتية  جمعت  لتحديد جهزت 
اللهبي  ( P  Cd ,)تراكيز   الذري  االمتصاص  جهاز   Shimadza AA)ماركة    بواسطة 

 راكمالت املمع حساب بطريقة العنصر راكمت تقدير تم،  ppmبـ  النتائج   عن  روعب،  (7000

)الحيو  التوالمتوسط    كان.  (BFي  على  للمطمرين  الرصاص  -  (ppm 36.82ي  محتوى 
البلدي  (15.30 الفول  نبات  أجزاء  مختلف  جذور(  في  أوراق،  قيمة   متوسط وبلغ  )حبوب، 

BF    للمطمرين(BF = 0.210<1)،  على    متوسط  كان للمطمرين  الرصاص  محتوى 
  متوسط  وبلغجذور(  -حبق )أوراقنبات الفي مختلف أجزاء   ppm) –(5.93 16.77التوالي
)للمطمري  BFقيمة   على متوسط    كان (.BF=0.08<1ن  للمطمرين  الكادميوم  محتوى 

  BFقيمة    متوسط  في مختلف أجزاء نبات الفول البلدي وبلغ  (  ppm) -0.27 0.93التوالي  
الكادميوم    متوسط  كان ،   (BF =0.73)للمطمرين على  محتوى   1.76  التواليللمطمرين 

ppm)-0.28ال نبات  أجزاء  مختلف  في  للمطمرين   BFقيمة    متوسط  وبلغ  حبق( 
((BF=0.82،  أن نجد  نباتي    بالتالي  من  البلديكل  جيدة    دتع  الحبق  وال  الفول  مراكمة 

   Cd. بينما كانت مراكمة جيدة للكادميومكبات، في الم Pb للرصاص

المفتاحية الحيوي،    ،النباتيستخالص  اال  :الكلمات  التراكم  البلديمعامل    ، حبقال  ،الفول 
 .رصاص ،كادميوم
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 المقدمة:  

عدد في  التزايد  للبشر،والصناع   الزراعي  والتطور السكان يلعب  المعيشي  المستوى  وتحسن  النقل    ي،  وسائل  وتطور 
النفايات الصلبة، دورًا  باإلضافة إلى تغير نمط المعيشة واالستهالك، وعدم إتباع الطرق   والمواصالت، المالئمة في إدارة 

تعد    .Lone et al., 2008)) في تكدس ماليين األطنان من النفايات والقمامة في المدن والقرى، وتشويه جمال الطبيعة
وما يرافقها من آثار بيئية خطرة، من أهم المشاكل التي يتوجب   (random landfills)  مشكلة مكبات النفايات العشوائية 

البيئة من التلوث، إن هذه النفايات تجمع وتنقل ويتم إلقاؤها في مكبات   سريعة لها للحفاظ على جميع عناصرإيجاد حلول  
هذ ويتم  حجمها  من  للتقليل  حرقها  األحيان  اغلب  في  ويتم  القطر،  أنحاء  جميع  في  منتشرة  العراء عشوائية  في  الحرق  ا 

منهاوبشكل عشوا السطحية  الطبقة  تحرق  مما  ،ئي حيث  المنطقة،  في  والحيوانات  الضارة  للحشرات  يكون مالذ  تبق  وما 
عاة  . كما يتم في بعض هذه المكبات طمر النفايات دون مرا ( 2005،محمد) يشكل مشكلة صحية في مناطق هذه المكبات

الصحي للطمر  المناسبة  الجوفية والتربة، و  ،الشروط  المياه  تلوث  إلى  المناخ    انبعاث  وهو ما يؤدي  تلوث  التي  الغازات 
،  يط، يؤدي إلى عواقب سلبية على الوسط المحوائي في األنهار والوديان وغيرهاوالبيئة المحيطة. وقد يتم طرحها بشكل عش

تقسم عموم إلى مجموعتين رئيستين هما: ملوثات عضوية  الملوثات   .السيما الكائنات الحية التي تعتمد مباشرة على المياه
(organic pollutants( وملوثات غير عضوية )inorganic pollutants،)   من أهم الملوثات غير العضوية العناصر

الثقيلة من أخطر الملوثات غير العضوي  حيثالثقيلة   التلوث بالعناصر  بسبب تراكمها   (Balassa et al., 2010)ة  يعد 
البيئة في  بيولوجيا  وبقائها  تحللها  الكائنات    ،وعدم  إلى  تنتقل  أنها  الجوفيةكما  المياه  بواسطة  إما  طريق الحية  عن  أو   ،
األمر الذي شكل قلقًا  السالسل األخرى كاألسماك واللحوم، أو   ، كالمحاصيل والنباتات المستخدمة كطعام،السالسل الغذائية

  .(Kamnev, 2002)ت ماكبيرًا لدى الجهات الشعبية والمنظ
واستخدام أدلة حيوية على التلوث أكثر مالئمة للبيئة   ،ي إمكانية التخفيف من خطر التلوثتطورت دراسات عديدة للبحث ف 

النباتية المختلفة التركيز على األنواع  الملوثات وتفكيكهاوأقل تكلفة فقد تم  وتحويلها إلى شكل أقل سمية أو   ، في مراكمة 
، بدون ظهور أعراض السمية نباتات المراكمة للعناصر الثقيلةبعد أن تبين أن ظاهرة التراكم ميل طبيعي في ال  غير سام،

ومحمد) عليها الجبار  فئات،  .(2017 ،عبد  إلى ثالث  النباتات  امتص  تم تصنيف  على  لقدرتها  الثقيلة  وفقًا  العناصر  اص 
 : تحملها في أنسجتها هيمراكمتها و و 
 .الثقيلةالنباتات التي تتحمل أقصى مستوى من العناصر  المراكمات: هي-
 .هي نباتات التي تنظم امتصاص العناصر الثقيلة بحيث يعكس التركيز الداخلي المستوى الخارجي المؤشرات:-
 Ghosh)  اسجته: وهي النباتات التي تحافظ على تركيز ثابت ومنخفض من العناصر الثقيلة في أنالمستبعدات(المنفرات )-

and Singh, 2005).  تتم مقارنة النباتات من حيث قدرتها على امتصاص العناصر الثقيلة من التربة باستخدام معامل
  Bioaccumulation Factor (BF)التراكم الحيوي الذي يعبر عن نسبة كمية العنصر في النبات إلى كميته في التربة  

(Anwer et al., 2012; Baker et al., 2014) ام النباتات لمعالجة التلوث بالعناصر  وقد وجد الباحثون أّن استخد
لذلك تزايد في العقد األخير من القرن العشرين   ،الثقيلة خيار بديل وفعال من حيث التكلفة، صديق للبيئة وواعد جداً 

عديدة ، إذ أجريت دراسات ( كتقنية حديثةPhytoremediation) والمياهة استخدام األنواع النباتية لتنظيف ملوثات الترب
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 ( والفولعرفة مقدرة نباتي الريحان )الحبقتبرز أهمية البحث في م (.Ahmadpour et al., 2012) في هذا المجال 

 : من خالل البحث في النقاط التالية ،البلدي على تنقية التربة من الملوثات
 .للتربة والفيزيائية دراسة الخصائص الكيميائية -
  في التربة.( Cd, Pbة )الثقيلتحديد تركيز كل من المعادن  -
 البلدي.  والفول حبقفي أجزاء النبات لكل من ال( Cd, Pbة )الثقيلتحديد تراكيز المعادن  -

 لكل نوع نباتي. ((Bioaccumulation Factor BFالحيوي  التراكم معامل قيمة تحديد -

 مواده:طرائق البحث و 
   : موقع الدراسة •

 )مطمر  غربها  خر واآل )مطمر تل النصر(تمت الدراسة في محافظة حمص لمطمرين عشوائيين، أحدهما شمالي المحافظة  

 ,A1))من المطمر األول  مطمركل   تم اخذ عينتين من موقعين داخل  ،ةكالهما محاط بأراضي زراعية خصب   ،النويحة(

B1،    من المطمر الثاني(C2, D2)على عمق (20-0 cm)   وحفظت في أكياس حتى وقت الزراعة تم جمع العينات في
في  و   (2018-10-1)في    البلدي  الفول  بذور  زراعة  تمت ،(10-9-2018) لتحليل  العينات  في    (2019-3-15)تم جمع 

 . (2019-9-2) وتم جمع العينات لتحليل في( 2019-4-3ي )الحبق فبذور حين تمت زراعة 

 

      

 

 

 األول )مطمر تل النصر( المطمر 

 

 

 

 المطمر الثاني )مطمر النويحة(

1 

2 
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شمااًل )مطمر   وموقع المطمرين في ريف المحافظة، خريطة الجمهورية العربية السورية،. يوضح موقع مدينة حمص على 1  الشكل 
 . تل النصر( وغربًا )مطمر النويحة(

  
 حماه الدولي -مطمر تل النصر على طريق حمص . 3الشكل  الدولي طرطوس -مطمر النويحة قرب طريق حمص .2الشكل  

 األنواع النباتية المزروعة:   •

في تحسين خواص   دوراً  الفول البلدي يلعبو  )(Fabaceae البقولية الفصيلة من نباتي نوع :)icia faba)V البلدي  الفول
 .لتربة وزيادة خصوبتهاا

  
 . وضح زراعة تبات الفول البلدي ضمن أصصي .4شكل 

 : (Ocimum basilicum) حبقال .
، يمتلك الريحان كنبات عطري )Lamiaceae( من األعشاب العطرّية التي تنتمي إلى الفصيلة الشفوّية  حبقتعد عشبة ال

 ض.البعو القدرة على طرد الحشرات و 

 
 . ضمن أصص الحبق بات نوضح زراعة ي .5 شكل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وثالث أصص    (Vicia faba)بثالث اصص فول بلدي (A1, B1, C2, D2)تمت زراعة كل موقع من المواقع األربعة  
 24.بالتالي عدد األصص    (Ocimum basilicum)حبق
 :  تربةهضم عينات ال •

)وزن جاف( من كل عينة    1grحتى ثبات الوزن وتم أخذ    h 72حتى   (o40 C) حرارة  درجة  تم تجفيف عينات التربة عند
الماء   كلور  حمض  من  المكون  الملكي  الماء  من  مزيج  أنبوب  لكل  أضفنا  ثم  بروبلين  البولي  من  أنابيب  في  ووضعت 

ثم أضفنا  لكل أنبوب   4hلمدة    oC  100( ووضعت األنابيب في حمام مائي  1:3وحمض اآلزوت عالية النقاوة بنسبة )
المقطر  لور حيث تم هضم العينات بشكل كامل ثم رشحت ووضعت الرشاحة في عبوات و أكمل الحجم بالماءحمض الف

 .  ml (IAEA, 2006) 50 حتى
 :   النباتهضم عينات  •

حتى ثبات الوزن ثم  h 72 حتى ( o60 C) حرارة درجة وجففت عند بالماء المقطر والحبوب  الجذور تم غسل عينات األوراق و 
أخذنت  طح أنابيب زجاجية1gr   العينات بواسطة مطرقة وتم  في  لكل    يفثم أض  ،)وزن جاف( من كل عينة ووضعت 

( ووضعت األنابيب  1:3حمض اآلزوت عالية النقاوة بنسبة ) ملكي المكون من حمض كلور الماء و أنبوب مزيج من الماء ال
العينات بشكل كامل ثم رشحت  ثم أضفنا  لكل أنبوب حمض    h 4لمدة    oC  100في حمام مائي الفلور حيث تم هضم 

 50ml (IAEA, 2006 . )  المقطر حتى ووضعت الرشاحة في عبوات و أكمل الحجم بالماء
 : تحليل العينات •

الرصا  تقدير محتوى عنصري  التربة و ص و تم  اللهبي الكادميوم في عينات  الذري  االمتصاص  باستخدام جهاز  النبات 
 .(ppm)ن وعبر عن النتائج بوحدات جزء بالمليو  (Shimadza AA 7000) ماركة

 تقدير تراكم العنصر:  •

الحيوي   التراكم  عامل  بطريقة  النباتين  من  لكل  العنصر  تراكم  تقدير  بحسب    ((Bioaccumulation Factor  BFتم 
(Anwer et al., 2012; Baker et al., 2014 )كما في المعادلة التالية : 

BF =  المعدل الكلي لتركيز العنصر في التربة(  \)معدل تركيز العنصر في النبات 
 اإلحصائية:الدراسة   •

لمقارنة الفروق المعنوية بين   (ANOVA)إجراء تحليل التباين  حيث تم    SPSSتمت الدراسة اإلحصائية باستخدام برنامج  
 .%5 عند مستوى معنوية المتوسطات بحساب قيمة أقل فرق معنوي 

 المناقشة:و  النتائج

 :)الشاهد( المطمرين ربلت الكيميائيةو  فيزيائيةال  صائصخال

  –قلوية خفيفة    (8.34-6.72)بين     pHحت قيم الـ( تفاوت بين التربتين في الخواص الكيميائية حيث تراو 1الجدول )يبين  
في مطمر تل النصر   القيم  في كال المطمرين وكانتوالفوسفور المتاح    حامضية خفيفة كما لوحظ ارتفاع المادة العضوية

 من مطمر النويحة. ى أعل



 

Muhammad and Saad –Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(5): 67-81 October 2021 

 

 2021تشرين األول / أكتوبر  81-67(:  5) 8المجلة السورية للبحوث الزراعية   –محمد وسعد 

 

 

72 

 ، حيث تجاوزت الحد المسموحينفي كال المطمر   والكادميوم  الرصاصكل من    ارتفاع نسبة  ( 1الجدول )  تبين النتائج  كما 
 1)للرصاص و  (ppm 100) على المسموح في التربة الزراعية  حيث الحد األ   (2002)حسب المواصفات القياسية السورية

ppm)  ين التي تلعب دورًا في  المطمر تربة  كمية المادة العضوية في، ذلك يعود لعمر المطمر األول األقدم وزيادة  للكادميوم
الثقيلة،  المعادن  انحاللية  الجوفيةو   ضبط  المياه  نحو  ترسبها  تمنع  تربة   .)et al Ribeiro,. 2013 (ال  كانت  حين  في 

القياسية السورية   النتائج مع المواصفات  الثاني غير ملوثة بمقارنة   ، ئة المواصفات والمقاييس العربية السوريةيه(المطمر 
2002). 

 .. الخواص الكيميائية والفزيائية لتربة المطمرين 1الجدول 

 المدروسة: الرصاص في التربة قيم 
( الجدول  الشاهد  (6الشكل(و  (2يبين  تربة  مع  المدروسين  الموقعين  ترب  في  الرصاص   محتوى متوسط  تراوح    ، قيم 

البلدي  ppm 318.43)) حبقالمزروعة بال  التربةو   ppm 319.50)) الرصاص في التربة للمطمر األول المزروع بالفول 
والتربة المزروعة    (ppm 49.9)محتوى الرصاص في التربة المزروعة بالفول البلدي  متوسط  المطمر الثاني تراوح    لتربةو 

اإل ،(ppm 50.1)  حبقبال التباين  تحليل  الموقع    ANOVAحصائي  وأظهر  وتربة  الشاهد  بين  معنوية  فروق  وجود 
التربة المزروعة بالفولوعدم وجود  ،  لكال المطمرين  البلدي  والفول   لحبقالمزروعة با والمزروعة    البلدي  فروق معنوية بين 

حيث    بالنسبة للمطمر األول نالحظ ارتفاع محتوى الرصاص حتى بعد الزراعة ،  وذلك بالنسبة لتربة كال المطمرين  حبقبال
قيمته فيه  ،   (ppm 100)أكبر من   (ppm 300)كانت  الذي سمحت  اي هالحد  العربية  المواصفات والمقاييس   لسوريةئة 

 .للتربة الزراعية (2002)

. المتوسطات ذات األحرف المتشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند  ppmقيم الرصاص في الترب المدروسة مقدرة بـ 2. الجدول

 . ANOVAحسب اختبار التباين  0.05مستوى معنوية 

Pb 
ppm 

 مطمر )النويحة(  )تل النصر(  مطمر 
 Ocimum الشاهد 

basilicum 

Vicia faba  الشاهد Ocimum 

basilicum 

Vicia faba 

1 340.4 

 

331.3 325.3 63 

 

42.1 45.0 

2 326.1 325.1 41.0 48.3 

3 324.3 321.3 45.2 42.0 

4 326.1 310.3 312.3 74 61.0 54.0 

5 311.4 313.4 58.1 55.2 

6 313.6 313.2 52.0 56.1 

mean 333.25b 319.5a 318.43a 68.5b 49.9a 50.1a 
 

تصنيف   P TOM EC pH الموقع

 التربة

 Pb الرمل   السلت الغضار 

 

Cd 

 
ميلي   % ppm الواحدة 

 سم /موز

- - % % % ppm ppm 

A1 40 6.5 1.10 8.30  سلتيطيني  40.3 38.1 21.5 340.4 4.2 

B1 41 5.4 1.13 8.34 37.8 33.7 28.5 326.1 2.43 

C2 18 4.21 0.60 6.81 0.28 63 50.4 28.5 21.1 رملي سلتي 

D2 20 4.55 0.55 6.72 26 30.5 43.5 74 0.26 
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 .في الترب المدروسة (ppm)الرصاص  . متوسط قيم6الشكل  

 : )الحبق - )الفول البلدي الرصاص في األنواع النباتية المدروسة  قيم
النتائج  40.49)لمطمر األولفي ا  البلدي  أن أعلى محتوى للرصاص كان في المجموع الجذري للفول (  7)الشكل     تبين 

ppm)    الثانيو  15.37)  وللمطمر األول    ppm 39.46))  يليه المجموع الخضري بمحتوى ،   (ppm 17.05)للمطمر 

ppm)  بينما كان أقل محتوى للحبوب بقيمة  ،للمطمر الثاني   (30.53 ppm)  للمطمر األول و   (13.49 ppm)  للمطمر
النباتات المزروعة بتربة  المطمر االول   أقل مقدرة على مراكمة الرصاص من النباتات المزروعة بتربة الثاني كما كانت 

 (ppm 17.66للمطمر األول )( 8)الشكل    حبقمحتوى الرصاص في المجموع الخضري للمتوسط  تراوح  و  ،المطمر الثاني
للمطمر (  ppm 5.75(  للمطمر األول و )ppm 16.7يليه المجموع الجذري بمحتوى )،  (ppm 6.11للمطمر الثاني )و 

بين المجموع الخضري للفول والمجموع الخضري وجود فروق معنوية    ANOVAتحليل التباين االحصائي    بينالثاني. و 
منهماللحبق.   كل  لتربة  الكيميائية  و  الفيزيائية  الخواص  اختالف  إلى  المطمرين  بين  االختالف  تربة  ،يعود  كانت  حيث 

للتربة يعني أنها حامضية تعمل على إذابة     pHلـوكلما انخفضت قيمة ا  ،6  ـأقرب ل   pHة الـالمطمر الثاني من حيث قيم
(.  Subhashini and Swamy, 2013ة ) يبعكس الترب القاعد ،مما يعجل امتصاها من قبل الجذور  ،أيونات العناصر

األجزاء المختلفة من النبات ومن جهة آخرى أبدت    ،كذلك نسبة الطين أقل في المطمر الثاني مما يقلل من االدمصاص
هذا يتعلق بعدة  ،  من تركيزه في التربة  وكان محتوى الرصاص في النبات أقل بكثير ،قدرة متقاربة على مراكمة الرصاص

التي تخفض من امتصاص    (1)أقرب للقلوية كما يبين الجدول  pH  الـ  درجة  : النوع النباتي الذي يلعب دورًا كبيرًا،عوامل
المرتفعة التي تلعب دورًا في ضبط انحاللية بعض المعادن    كمية المادة العضوية و   الرصاص خاصة بالنسبة للمطمر األول

قبل    الثقيلة، من  الرصاص  امتصاص  انخفاض  في  كبير  دور  يلعب  مما  بالكادميوم  المطمرين  تربة  تلوث  النتائج  وتؤكد 
 (.let a Egendorf,. 2020)لمعادن الثقيلة النبات نتيجة التنافس بين ا

0

200

400

فول ريحان شاهد

49.9 50.1 68.5

319.5 318.43 350.8

المدروسةالتربة

1مطمر

2مطمر
الحبق
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 (.Vicia faba) في األجزاء المدروسة من الفول البلدي( ppm)متوسط قيم الرصاص .  7الشكل 

 

 

 .( (Ocimum basilicumفي األجزاء المدروسة من الحبق (ppm) متوسط قيم الرصاص .8الشكل  
 

المتوسطات ذات األحرف المتشابهة ال يوجد بينها  األوراق لألنواع النباتية المدروسة.  في ppmمقدرة بـ  قيم الرصاص . 3الجدول 
 .ANOVAحسب اختبار التباين  0.05فروق معنوية عند مستوى معنوية  

Pb  ((ppm 
 مطمر )النويحة( مطمر)تل النصر(

Vicia faba Ocimum basilicum Vicia faba Ocimum basilicum 

1 40.8 17.54 14.88 5.56 

2 42.3 17.75 15.45 5.88 

3 44.1 16.22 15.99 6.12 

4 35.5 18.56 13.2 5.89 

5 34.9 18.79 18.45 5.56 

6 39.2 17.1 14.26 6.10 

Mean 
39.46b 17.66a 15.37b 6.11a 

 المدروسة: في التربة  Cdالكادميوم  قيم
الشاهد،  الكادميوممحتوى    متوسط  (9  الشكل)و  4)الجدول  )يبين   تربة  المدروسين مع  الموقعين  ترب  متوسط تراوح    في 

 ،ppm 1.54))  حبقالمزروعة بال  التربةو   ppm 2.35)لمطمر األول المزروع بالفول البلدي ) اتربة  في    كادميومال  محتوى 
التربة المزروعة  و  ،(ppm 0.09)محتوى الكادميوم في التربة المزروعة بالفول البلدي    متوسط  المطمر الثاني تراوح  ولتربة

التباين اإل(ppm 0.10)  حبقبال تحليل  الشاهد و ع  ANOVAحصائي  . وأظهر  بين  الموقع  دم وجد فروق معنوية  تربة 

2مطمر 

1مطمر
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بال  معاينة    البلدي   والفول  حبقالمزروعة  مستوى  الدراسة    %5عند  وبينت  المطمرين.  فروق   االحصائيةلكال  وجود  عدم 
. بالنسبة للمطمر األول نالحظ ذلك بالنسبة لتربة  كال المطمرينو   حبقمعنوية بين التربة المزروعة بالفول والمزروعة بال

ئة المواصفات والمقاييس العربية يهالحد الذي نصت عليه     (ppm 1)ارتفاع محتوى الكادميوم حيث كانت قيمته أكبر من
عدة مواسم،  .2002))  السورية إلى زراعة  يحتاج  التربة ضمن ا أما    بالتالي  الكادميوم ضمن  كان محتوى  الثاني  لمطمر 

 .(ppm 1)الحدود المسموحة أي أقل من 
. المتوسطات ذات األحرف المتشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند  في التربة المدروسة ppmمقدرة بـ قيم الكادميوم . 4الجدول 

 . ANOVAحسب اختبار التباين  0.05مستوى معنوية 

Cd  

 )تربة( 

ppm 

 مطمر )النويحة(  مطمر)تل النصر( 

 Ocimum الشاهد 

basilicum 

Vicia 

faba 

 Ocimum الشاهد 

basilicum 

Vicia 

faba 

1 4.2 

 

2.90 1.96 0.28 

 

0.10 0.14 

2 2.81 1.85 0.09 0.09 

3 2.84 1.91 0.09 0.12 

4 2.43 1.8 1.12 0.26 0.12 0.11 

5 1.6 1.12 0.11 0.10 

6 1.7 1.13 0.08 0.09 

mean 3.31a 2.35a 1.54a 0.27a 0.09a 0.10a 

 

 
 . في التربة المدروسة( ppm)الكادميوم  متوسط قيم. 9الشكل  

 : )الحبق - )الفول البلدي في األنواع النباتية المدروسة Cdالكادميوم قيم 

  (ppm 1.21)لمطمر األولفي ا إلى أن أعلى محتوى للكادميوم كان في المجموع الجذري للفول    (10)الشكل   تبين النتائج
للمطمر     (ppm 0.28)مطمر األول ولل   (ppm 1.10)يليه المجموع الخضري بمحتوى ،  (ppm 0.30)للمطمر الثاني  و 

متوسط  تراوح    .للمطمر الثاني  (ppm 0.22)للمطمر األول و     (ppm 0.50)بينما كان أقل محتوى للحبوب بقيمة  ،الثاني
تشير الدراسة إلى أن أعلى محتوى للكادميوم كان    حبقفي مختلف أجزاء نبات ال(  ppm 1.76-0.28م )محتوى الكادميو 

لل الخضري  المجموع  األول    (11  )الشكل  حبقفي  الثاني  (ppm 1.77)للمطمر  المجموع    ، (ppm 0.29)للمطمر  يليه 
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بمحتوى   و   (ppm 1.58)الجذري  األول  اإل   (ppm 0.28)للمطمر  التباين  تحليل  وأظهر  الثاني.  حصائي للمطمر 
ANOVA    ال  %5عدم وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية المجموع  البلديبين  للفول  والمجموع الخضري   خضري 

يعود ذلك الختالف خواص التربة    .ي أظهر التحليل وجود فروق معنويةعلى عكس المطمر الثان ،األولحبق في المطمر  لل
المطمري الجدول  بين  في  كما هي موضحة  النباتية    (1)ن  المعالجة  لعملية  مثالية  أكثر  الثاني  المطمر  درجة تربة  أهمها 

  ، التربة األقرب للرمليةقوام  وكمية المادة العضوية فيه أقل كذلك    ،لمطمر الثاني أقرب للحموضةل   pHالـ  حيث  الحموضة
من جهة آخرى أبدت األجزاء   ،تربة(  –)نبات    من أكثر العناصر نشاطًا في منظومةيعد  طبيعة عنصر الكادميوم حيث  

الكادميوم  الحبقالمختلفة من   على مراكمة  متقاربة  التربة   ،قدرة  في  تركيزه  قريب من  النبات  في  الكادميوم  وكان محتوى 
  .بالنسبة للمطمر الثاني

 
 .( (Vicia fabaفي األجزاء المدروسة من الفول البلدي ( ppm)متوسط قيم الكادميوم  .10الشكل  

 

 
 .((Ocimum basilicum الحبق في األجزاء المدروسة من( ppm)متوسط قيم الكادميوم  .11الشكل  
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المتوسطات ذات األحرف المتشابهة ال يوجد بينها فروق  .ي األوراق لألنواع النباتية المدروسة( فppm)قيم الكادميوم  .5الجدول  
 .ANOVAحسب اختبار التباين   0.05معنوية عند مستوى معنوية 

Cd  ppm) ) 
 

 مطمر )النويحة( )تل النصر( مطمر
Ocimum basilicum Vicia faba Ocimum basilicum Vicia faba 

1 1.55 2.25 0.25 0.25 

2 1.62 2.01 0.24 0.27 

3 1.65 1.92 0.25 0.28 

4 0.74 1.54 0.33 0.32 

5 0.56 1.57 0.32 0.30 

6 0.49 1.41 0.33 0.33 

mean 1.10b 1.77a 0.28a 0.29a 
 العالقة بين العناصر الثقيلة وأوراق النباتات:  

)الفول البلدي، الحبق( المبينة ( في التربة وأوراق النباتات  Cd, Pb( بين العناصر الثقيلة )rمعامل االرتباط ) عند حساب
 Lyubenova and( لوحظ بأن هناك عالقة طردية موجبة لجميع العناصر وهذا يتفق مع نتائج الباحثان  6في الجدول )

Schroder (2010ب ).وجود عالقة ارتباط بين تركيز كل من الرصاص والكادميوم في التربة والنباتات الناميه فيها   
 .ن تركيز العناصر الثقيلة في التربة وتركيزها في النباتات المزروعة فيهالعالقة بي . ا6الجدول 

 :للعناصر الثقيلة في النباتات (Bioaccumulation Factor: BF)عامل التراكم الحيوي 

ل التراكم الحيوي للرصاص  متوسط قيم معام  كان  نباتين في كال المطمرين،لقيم معامل التراكم الحيوي ل  (7)يبين الجدول  
أكبر   كانت قيمة الرصاص في النباتو   جيدة،في كال المطمرين كانت المراكمة ليست    ،(BF=0.2)الفول البلدي  في نبات  

حتى لو كان النبات ليس مراكم جيد فإن تركيز العناصر الثقيلة    إذاً تربة أكبر  في ال ألن قيم الرصاص  في مطمر تل النصر 
األ المناطق  في  أكبر  يكون  النبات  أنسجة  وآخرون،    تلوثاً   شدضمن  التراكم    ،(2007)الفرج  لمعامل  الحيوي وبالنسبة 

الفول البلدي من    يعد كلبكثير وبهذا ال    1أصغر من  نت صغيرة جدًا في كال المطمرين و للرصاص في نبات الحبق كا
 أما قيمة متوسط معامل التراكم الحيوي للكادميوم كانت قريبة من الواحد لكال النباتين،   الحبق مراكمان جيدان للرصاص،و 

 . Cdعتبر النباتين جيدان في مراكمةوبهذا ي

 Ocimum basilicum تربة Vicia faba تربة الموقع العنصر

Pb ((ppm  )17.17 323.9 42.4 327.16 مطمر )تل النصر 

311.76 36.53 312.96 18.15 

 5.85 45.1 15.44 42.76 مطمر )النويحة( 

57.03 15.30 55.1 6.37 

Mean 184.67 27.41 184.26 11.88 

r 0.991 0.996 

Cd ((ppm  )2.06 1.9 1.60 2.85 مطمر)تل النصر 

1.7 0.59 1.12 1.506 

 مطمر )النويحة( 
0.093 0.243 0.11 0.267 

0.10 0.32 0.10 0.316 

Mean 1.18 0.68 0.807 1.03 

r 0.934 0.993 
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بينما بالنسبة  Pb<Cd ( قابلية التراكم الحيوي للعناصرين في النباتين كانت بالتسلسل التنازلي التالي :7يبين الجدول ) 
 عامل التراكم الحيوي وفق التسلسل التنازلي التالي : مللنباتات كانت قيمة 

Pb :Vicia faba )الفول البلدي( Ocimum basilicum < )الحبق(  
Cd: Ocimum basilicum   )الحبق( Vicia faba < ()الفول البلدي 

  كل من الفول البلدي والحبق.ل BF عامل التراكم الحيوي مقيم  .7الجدول 

 Vicia faba Ocimum basilicum تربة الموقع العنصر

 BF نبات  BF نبات 

Pb A1 340.4 42.4 0.13 17.17 0.05 

B1 326.1 36.53 0.12 18.15 0.05 

C2 63 15.44 0.25 5.85 0.09 

D2 74 15.30 0.206 6.73 0.08 

Mean 200.87 27.42 0.2 11.97 0.08 

Cd A1 4.2 1.6 0.4 2.06 0.49 

B1 2.43 0.59 0.33 1.50 0.7 

C2 0.28 0.25 0.9 0.27 1.00 

D2 0.26 0.32 1.25 0.32 1.23 

Mean 1.8 0.7 0.73 1.03 0.9 

 
 ـويعود ذلك لبعض التأثيرات السمية ل  Cdو    Pb  الـ  منلكل  تسجيل أي نبات ذا تجميع عال  لم يالحظ في الدراسة الحالية  

Cd    النباتات إتاحة  ول(،  (Anderson et al, 2004على  الع  Cdو  Pbقلة  لهذين  العالية  لأللفة  للمادة ننتيجة  صرين 
أفضل    Metal tolerance  النباتات التي تمتلك خاصية مقاومة المعادنلذلك ربما تعد  (  McBride, 2001)  ةالعضوي

في الترب الملوثة ألن مثل هذه   لزراعةلتعد أفضل اختيار    Cdـ  والنباتات التي تنمو في تربة ملوثة ب  اختيار لهذا الموضوع، 
المعادن   دليل على تحمل  الحقيقة  في  المواقع   .Zehra et al., 2009))األنواع  قيمة  أغلب  فيها  مرتفعة هي   BFالتي 

التلوث، وقليلة  ملوثة  الغير  المراكمة،  المواقع  على  عالية  قدرة  لها  نباتات  هناك  بأن  االعتبار  بعين  أخذه  لكن    هذا يجب 
   .)et al Karangwa(2018 ,.ة المراكمة غير ممكنة نتيجة الكميات المنخفضة من العناصر المتاحة في بيئة الترب

 :االستنتاجات

النتائج الفول  كل من  أن    أظهرت  الرصاص،  الحبقو البلدي  نباتي  في مراكمة  جيدة  غير  معامل   كانت  قيم  كانت  حيث 
قريبة من  حيث كانت قيم معامل التراكم الحيوي    ،كادميومفي مراكمة ال   نسبياً   كانت جيدة. بينما  1أقل من  التراكم الحيوي  

1. 
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Abstract     
This research aims to study the ability of fava beans (Vicia faba) and 

basil (Ocimum basilicum) plants to accumulate lead and cadmium 

elements in the soil of two random dumpsites (near the village of Tal 

Al-Nasr - near the village of Al-Nuwaiha) in Homs city. Soil samples 

were collected on (10-9-2018) and were placed in potted planted with 

the seeds of both fava beans and basil. Plant samples were collected 

(leaves - roots - seeds) and samples were prepared to determine the 

concentrations of (Pb, Cd) by means of the flame atomic absorption 

device brand (Shimadza AA 7000) and the results were expressed in 

ppm. The element accumulation was estimated by calculating the 

bioaccumulation factor (BF). The average lead content for two 

landfillers was (36.82 -15.30 ppm) respectively in different parts of 

the fava beans plant (grains, leaves, and roots) and the average value 

of the BF for two landfillers was (BF = 0.210 <1). The average lead 

content for two landfillers was (16.77-5.93 ppm) respectively in 

different parts of the basil plant (leaves - roots) and the average value 

of BF for two landfillers was (BF = 0.08 <1). The average cadmium 

content for two landfillers was respectively (0.93-0.27 ppm) in 

different parts of the faba bean plant and the BF for two landfillers 

was (BF = 0.73), the average cadmium content of landfillers was 

(1.76-0.28 ppm), respectively in the different parts of the basil plant 

and the average value of the BF for the two landfillers was (BF = 

0.83), therefore we find that all of the fava bean and basil did not 

provide as a good accumulators of Pb in landfills, while they were 

good accumulators of cadmium. 

Key words: Phytoextraction, Bioaccumulation factor, Fava beans, 

Basil, Cadmium, Lead. 
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