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 -Vitex agnus( وكف مريم )Capparis spinosa Lدراسة مقدرة نباتي القبار )  

castus L على مراكمة عنصري الرصاص والنحاس في حوض سد معرين الصليب )
 )حماة(

 (2)ابراهيم نيصافيو   (1)سوسن هيفاو  (*1) محمد حداد

 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين ،كلية الزراعة  ،قسم علوم التربة والمياه( 1)

 سورية. ,الالذقية ،جامعة تشرين ،قسم الحراج والبيئة, كلية الزراعة (2)
 . ( alber@gmail.commsh.89.البريد االلكتروني:  ،محمد حداد )*للمراسلة:

 01/2022/ 3 تاريخ القبول:                       13/08/2021تاريخ االستالم:

 صخالمل
 – Vitex agnusوكف مريم    Capparis spinosa Lهدف هذا البحث إلى دراسة مقدرة نباتي القبار  

castus L    سد معرين حوض  جانبي  على  طبيعيا   المنتشرة  الرصاص والنحاس  عنصري  مراكمة                                                                           على 
حماة. في محافظة  جمعت    الصليب  كذلك  مريم,  وكف  القبار  نباتي  أوراق  النباتية من  العينات  جمعت 

سم. تم أخذ ثالثة مكررات لكل عينة, تم تقدير   20  –  0ات من التربة المحيطة بالنباتات على عمق  عين
( المدروسة  )Pb, Cuالعناصر  الذري  باالمتصاص  الطيفي  التحليل  جهاز  باستخدام   )Atomic 

Absorption Spectrophotometer.)    أظهرت نتائج البحث أن القيمة المتوسطة لمحتوى التربة من
, وبلغت في  ppm 4.45, بينما بلغت هذه القيمة في أوراق نبات القبار   ppm 62.39ر الرصاص  عنص

, وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تفوق أوراق كف مريم, إذ وجدت  ppm 9.21أوراق نبات كف مريم  
أما عنصر النحاس فقد بلغ متوسط محتوى   فروق معنوية بين القبار وكف مريم في مراكمة الرصاص.

 9.28, وكان متوسط محتوى أوراق نبات القبار من النحاس  ppm 45.32التربة في المواقع المدروسة  

ppm  12.6, وفي أوراق نبات كف مريم ppm بينت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية بين .
النباتات                                                                             القبار وكف مريم في مراكمة النحاس. وبناء  على هذه الدراسة يمكن عد أوراق كف   مريم من 

                                                     الجيدة لمراكمة النحاس والرصاص مقارنة  بأوراق القبار.
 .الرصاص, النحاس. القبار, كف مريم, مراكمة العناصر الثقيلة, سد معرين الصليب الكلمات المفتاحية:

 المقدمة 
ذ  تتعرض البيئة للتلوث بالمعادن الثقيلة وال سيما تلك الناتجة عن األنشطة البشرية, وتعد المعادن الثقيلة من أخطر الملوثات البيئية إ

                                                                                                                     تدخل عبر السلسلة الغذائية لألحياء وصوال  لإلنسان مسببة األمراض المختلفة وذلك بسبب تراكمها وعدم تحطمها بيولوجيا في األوساط 
الملوثة ومنها طريقة   البيئية البيئية  الثقيلة من األواسط  المعادن  التقانات إلزالة  للعديد من  العلماء والباحثون  لجأ  الحية.  وفي األجسام 

التربة وا تلوث  لمعالجة  النباتات  استخدام  الحديثة  التقانات  الدقيقة, ومن  باألحياء  البيولوجية  البوليميرية والمعالجة  الترشيح  لمياه أغشية 
من  با العضوية والالعضوية  الملوثات  إزالة  في  مهما   دورا   النباتات  بعض  تؤدي  إذ  التكلفة,  قليلة  مستدامة  بيئية  كتقانة  الثقيلة                                                                                                                              لمعادن 

mailto:msh.89.alber@gmail.com
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إذ يقوم النبات بامتصاص كمية كبيرة من الملوثات داخل   Phytoremedationاألوساط البيئية بعملية تدعى المعالجة النباتية للملوثات  
الحي طيارة  كتلته  مركبات  في  الملوثات  بعض  بإدخال  يقوم  وبعضها  النبات,  على  سمية  أعراض  ظهور  دون  أوراق(  ساق,  )جذور,  ة 

 (. Chowdhury et al., 2020للتخلص منها )
التقليدي                                                                                                                      يعد كل  من القبار وكف مريم من النباتات الطبية المنتشرة طبيعيا  في مختلف الجغرافيا السورية والمعروفة في الطب الحديث و  

ب                                                                                                                            بفوائدها المختلفة, وبدأت في اآلونة األخيرة زراعة القبار الشوكي على مستوى تجاري في سورية نظرا  ألهميته االقتصادية الكبيرة وبسب
ة. تحمله لمختلف الظروف المناخية السائدة, في حين أن نبات كف مريم مازال في الحالة البرية بالرغم من أهميته الطبية وفوائده الجم

دراسة   أهمية  يبرز  السورية  المناخية  البيئات  مختلف  مع  وتأقلمها  اإلنسان  قبل  من  النباتات  لهذه  والمتعدد  المباشر  االستخدام  إن 
وآخرون,   الجليل  )عبد  بيئية  كملوثات  الثقيلة  المعادن  مراكمة  على  ومقدرتها  التراكمية  الطبية 2014خصائصها  النباتات  تستعمل   ,)

عند مختلف الشعوب, لكن ال يمكن اغفال امكانية تعرضها للملوثات المختلفة ومنها المعادن الثقيلة, ففي دراسة    كمصدر عالجي رديف
% من العينات ملوثة 57حول تلوث عشرة نباتات طبية منتشرة في البيئة السورية بالمعادن الثقيلة تبين أن    2015أجراها اليونس عام  

بال14بالرصاص و العينات ملوثة  الكوبالت والكروم دون حدود  % من  الزنك,  النيكل,  الكادميوم,                                                                                     نحاس, في حين كان تركيز كال  من 
 التلوث. 

                                                                                                                      يصن ف الرصاص من المعادن الثقيلة الخطيرة بيئيا , إذ لم يعرف له أي دور فيزيولوجي في الخاليا الحية ويبلغ متوسط الرصاص في  
النبات    mg\kg 32التربة   في    . mg\kg  (Kabata-Pendias and Pendias, 2001) 7.5وفي  مهما   دورا   للنحاس  أن  حين                                   في 

تغذية النبات وله وظائف فيزيولوجية أساسية ومتعددة, فالنحاس يدخل في تشكيل غبار الطلع والجدر الخلوية وكذلك في تركيب العديد 
 ,mg/kg  (Alloway  50, وتبلغ متوسط كميته في التربة  mg\kg  60من األنزيمات, ويبلغ متوسط النحاس في القشرة األرضية نحو  

 mg\kg  (Kabata-Pendias and Pendias, 2001.) 11(, ويبلغ متوسط محتوى النبات من النحاس 2013
الحيوي   التراكم  في  BF  (Bioaccumulation factorيعرف معامل  تراكم ملوث كيميائي  لمعرفة مدى  بأنه مؤشر حيوي يستخدم   )

وهذا يشمل امتصاص المبيدات والمعادن الثقيلة وغيرها من الملوثات, ففي حال    أنسجة كائن ما بالنسبة لتركيز الملوث في بيئة الكائن,
كان أكبر من الواحد فإن تركيز العنصر في أنسجة الكائن أكبر من تركيزه في المحيط وهذا دليل على فعالية الكائن في مراكمة العنصر 

 المدروس. 

                                                                                      الزراعية والبيئية من خالل توفير مياه الري للمحاصيل الزراعية, إضافة  لرفد مخزون المياه                                              تؤدي السدود السطحية دورا  مهما  في التنمية  
                                                                            (, لذلك يعد الحفاظ على جودة مياهها أمرا  ضروريا  وغاية في األهمية حيث تتنوع  Hahn et al., 2018الجوفية خالل أشهر الجفاف )

الم الملوثات  من  العديد  معرين  سد  يتلقى  تلوثها.  الجفت مصادر  بمياه  وتتمثل  النهر  امتداد  طول  على  تنتشر  والتي  المصادر  تعددة 
الصادرة عن معاصر الزيتون المنتشرة في المنطقة ومخلفات بعض المنشآت الصناعية كمعمل أحذية مصياف وورش تصليح المركبات  

كا المجاورة  الحقول  في  الزراعية  األنشطة  ومخلفات  صحي  صرف  وحمأة  مياه  لوجود  الفطرية منها                                                                                إضافة   سيما  وال  الزراعية  لمبيدات 
لتأمين  المتزايدة  الحاجة  ضوء  في  المختصين  من  متزايد  باهتمام  المياه  مصادر  دراسة  حظيت  لقد  المتنوعة.  الكيميائية  واألسمدة 

 مستلزمات النهوض الزراعي واالقتصادي وضمان األمن الغذائي.

 أهمية البحث وأهدافه  
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كم والذي بدوره يحمل كميات كبيرة    15يعد سد معرين الصليب حوض ترسيب ومصب نهائي لنهر أبو بعرة الموسمي بطول يزيد عن   
من الملوثات الصناعية على طول مجراه, إذ تتعرض مياه السد للملوثات المعدنية كنفايات بعض المنشآت الصناعية ومعاصر الزيتون  

الزراع المعامالت  بعض  عشبية ومخلفات  نباتات  والسد  النهر  مجرى  طول  على  وتنتشر  والصناعي,  الصحي  الصرف  ومجارير  ية 
الثقيلة ألنها من  المعادن  القبار وكف مريم على مراكمة  وشجيرية وجنبات مختلفة األنواع. تبرز أهمية البحث من تحديد مقدرة نباتي 

على استخدامها بشكل مباشر من قبل السكان المحليين, مما يزيد احتمالية                                                         النباتات الطبية ذات االستخدامات المتعددة ونتيجة  لإلقبال  
 وصول المعادن الثقيلة إلى جسم االنسان وقد هدف هذا البحث إلى:

 تقدير الكمية الكلية  لعنصري الرصاص والنحاس في تربة حوض سد معرين الصليب.  .1

                                مة كال  من عنصري الرصاص والنحاس.مقارنة مقدرة أوراق نباتي القبار وكف مريم على امتصاص ومراك .2

 لكل من نبات القبار وكف مريم.  BFايجاد قيمة معامل التراكم الحيوي  .3
 مواد وطرائق البحث

 موقع الدراسة  •
                                                                                                                             تعد معرين الصليب إحدى قرى محافظة حماة وتتبع إداريا  لمنطقة مصياف وزراعيا  لمنطقة السقيلبية )الغاب(, إذ تشكل امتدادا  طبيعيا  

)الشكل  لس الغاب كما هو واضح  ارتفاع  1هل  تتجاوز    250  -  230(, وعلى  التي  األولى  االستقرار  في منطقة  البحر  م عن سطح 
إذ يقع في وادي   600أمطارها   السد  الواسعة, باستثناء موقع  الدراسة بسهولها                                                                                                                ملم/عام, ومناخها بارد شتاء  حار صيفا , تمتاز منطقة 

تجة عن انهدام الغاب الرئيسي, تربته لحقية تحتوى على رسوبيات ناتجة عن الصخر األم ومنها منقولة  تحيط به الصخور الكلسية النا
                                                                                                                            مع مياه النهر, تتوضع على جانبي مجرى النهر, والمنطقة فقيرة بالغطاء الحراجي, وتعد من المناطق النشطة زراعيا , إذ تمتاز بسهولها 

شتاء   العام,  مدار  على  تزرع  والتي  االستراتيجية                                            الواسعة  المحاصيل  من  وغيرها  والبطاطا  السكري  والشوندر  والقطن  والشعير  بالقمح 
                                                                                                                  المهمة, وصيفا  بالخضار والمحاصيل الصيفية. أ قيم سد تجميعي جنوب شرقي قرية معرين بهدف درء مياه الفيضانات ورفع منسوب 

                             كم وصوال  إلى سهول قرية معرين   15مصياف ولمسافة تزيد عن  المياه الجوفية وذلك على مجرى نهر أبو بعرة الممتد من شرق مدينة  
 وعقيربة.

كم, ويمثل مصب نهائي لمياه النهر والتي بدورها تحمل أنواع عديدة من الملوثات العضوية    3  –  2                                يمتد حوض التخزين جنوبا  بمسافة  
العديد م أ قيم  النهر, حيث  السد وسرير  وتربة  تلوث مياه  إلى  المركبات وبعض                                                                           والمعدنية مؤدية   الصناعية وورش تصليح  المنشآت  ن 

                                                                                                                   معاصر الزيتون على طول مجرى النهر والتي تصب معظم مخلفاتها فيه, كما أن النهر كان سابقا  مصبا  لمياه الصرف الصحي لبعض 
 لى مجرى النهر.                                                                                                القرى المجاورة فضال  عن إمكانية وصول مخلفات وبقايا األنشطة الزراعية المختلفة من الحقول المجاورة إ
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 صورة فضائية لمنطقة الدراسة يوضح مواقع االعتيان   (: 1 ) الشكل 

 األنواع النباتية المدروسة •

الشجيري   النباتية كالعليق  العديد من األنواع  السد  الشوكي  Rubus fruticosusينتشر حول   Sarcopoterium spinosumوالبالن 
  وغيرها من األنواع النباتية, وتم اختيار نباتي القبار وكف مريم كنماذج ممثلة للنبت الطبيعي لمنطقة الدراسة, بسبب انتشارها الطبيعي 

المحليين  السكان  اقبال  وبسبب  الطبية  النباتات  من  وكونها  خاص,  بشكل  النهر  ومجرى  السد  وحول  عام  بشكل  المنطقة  في  الواسع 
طبيا   منطقة                   الستخدامها  تعد  اذ  والصيف,  الربيع  فصل  خالل  للنحل  مرعى  النباتات  هذه  تشكل  كما  دخل,  كمصدر  وجمعها                                                                                                  وغذائيا  

 الغاب أحد أهم مراعي النحل في سورية.
 Capparis spinosa Lالقبار 
المهمة من النباتات    يعد, و                خاصة  في سورية                                   ينتشر طبيعيا  في دول حوض المتوسطو   Capparinaceaeلفصيلة القبارية  بار ايتبع الق

للجسم وفي   الشعبي والحديث مقويا  عام  الطب  في  إذ يستخدم  استعماالت عديدة طبية وغذائية ورعوية وغيرها,  له من  لما                                                                                                                        اقتصاديا  
ابل وغذاء, ويعد القبار عالج تصلب الشرايين وآالم المفاصل وفي بعض حاالت فقر الدم ومنشط للكبد, كما تستخدم براعمه وثماره كتو 

 (.2014أحد أهم المراعي للنحل إلنتاج العسل )عبد الجليل وآخرون, 
 Vitex agnus – castus Lكف مريم  

, وتنتشر على  نمو في منطقة البحر األبيض المتوسط ووسط آسياتبراهيم, وهي شجيرة متساقطة األوراق  إأو شجرة    األرثدعرف باسم  ت
والبحيرات األنهار  مريم  ينتمي  ,ضفاف  األرثدية    كف  أو  اللويزية  راحيةVerbenaceaeللفصيلة  أوراقه  اليد  ,  كف  مفصصة    بحجم 

                                                                                                    والثمار سوداء صغيرة الحجم. وهو من النباتات الطبية المشهورة نظرا   الحتواء أنسجته المختلفة على مركبات   وأزهاره بنفسجية مزرقة
 (.Hobbs, 1991كيميائية فعالة أهمها الفالفونيدات والتربينات والصابونينات وزيوت طيارة وغيرها )

 جمع العينات وتحضيرها  •
النبات في نهاية صيف   إذ    2019تم جمع عينات  السد,  المنتشرة طبيعيا  على جوانب حوض  القبار وكف مريم  نباتي  تم                                                                         من أوراق 

السد وهي كاآلتي   أبعاد من جسم  السد والموقع   3000و  1500,  200تحديد مواقع االعتيان على ثالثة  الموقع األول قرب جسم  م, 
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حيث تكون الدراسة ممثلة عن كامل حوض السد, وتم                                                                       الثاني في منتصف حوض السد تقريبا  والموقع الثالث في بداية حوض السد, ب 
                                                                                ( بمعدل ثالثة مكررات من كل عينة, وقد أ خ ذت العينات في الموقع الواحد من كال جانبي St.1 – St.2 – St.3ترميزها على التوالي )

 عتيان.                                                                     (, إذ أ خذ المكرر الواحد من الجهات األربع ومن عدة شجيرات من كل نقطة ا 1الحوض كما في الشكل )
                                                                                                                      وضعت العينات ضمن أكياس ورقية مع بطاقة تعريف لكل عينة, وبعد نقلها للمخبر تم غسلها جيدا  بالماء العادي عدة مرات ثم غسلت 

بالفرن على درجة   المقطر, ثم جففت  بأكياس    °م  70بالماء  الوزن بعد ذلك طحنت بالمطحنة وحفظت  لمدة ستة ساعات حتى ثبات 
 نايلون مغلقة.

التربة فجمعت من عمق )أما عين إذ تم تشكيل عينات مركبة بوزن  cm 20 – 0ات  كغ,   0.5( من األبعاد ومواقع االعتيان نفسها, 
النباتية غير   ووضعت في أكياس بالستيكية مرفقة ببطاقات تعريف ونقلت إلى المخبر حيث تم تنقيتها من الشوائب )الحصى والبقايا 

أكياس ورقية في  ثم وضعت  الفرن على درجة    المتحللة(,  في  بمنخل    °م   40وجففت  ، وتم طحنها وتنخيلها  الوزن  ثبات  مم    2حتى 
 (, إلجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية.2000وآخرين ) Hseuبحسب 

 التحاليل المخبرية •

 تم إجراء التحاليل المخبرية في مخابر كلية الزراعة في جامعة تشرين
 . (2003)راين وآخرون,  pH meterبجهاز  وتم القياس ( )تربة : ماء(1 : 2.5) مستخلص مائي حضر :(pH) التربةتفاعل  •
( تربة من كل عينة تربة g 1تم هضم العينات بالماء الملكي, إذ أخذنا )  في التربة: تقدير الكمية الكلية من عنصري الرصاص والنحاس •

ارلينماير زجاجي سعة   )  ml 250ووضعت ضمن  إليها   3HNO( ومحلول  37%)  HCl( من محلول  ml 2.5( و)lm 7وأضيف 

                                                                                  ( ساعة لكي تتم عملية الهضم األولي, بعد ذلك س خنت العينات تدريجيا  حتى الوصول لدرجة 24( على التوالي, وتركت لمدة )65%)
                                                (, وح فظت لتقدير التركيز الكلي للعناصر الثقيلة  μm 0.45                                                    ثم ت ركت لتبرد في ظروف المخبر، ثم ر شحت بورق ترشيح )  , °م  175حرارة  

 AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer( )AL-Jaboobi et al., 2014.)باستخدام جهاز االمتصاص الذري 

إذ    ,( 1N)  األزوت  حمض  بمحلول  والهضم  الجاف  الترميد  بطريقة  القبار وكف مريم:  أوراق نباتي  في  والنحاس  تركيز الرصاص  تقدير •
 ووضع(  g 2)  منه   أخذ(  µm  150)  بمنخل  منها  جزء  نخل   الوزن،  ثبات  حتى  °م   70حرارة    درجة  على  بالفرن   المجففة  األوراق  طحنت

(  ml 10) اثم تركت لتبرد, بعد ذلك أضيف إليه °م 500حرارة  درجة على ساعات ست لمدة المرمدة في ووضعت بورسالنية، جفنة في
  العناصر   لتقدير  وحفظت  العينة  ورشحت,  بهدوء  مقطر  ماء(  ml  40)  أضيف  ثم  ساعتين,   لمدة  ونقعت(  1N)  اآلزوت   حمض  من

 (.2002, والجبة سمينة) الذري  االمتصاص بجهاز الثقيلة المعدنية

 التحليل اإلحصائي  •
برنامج   بوساطة  احصائيا   المخبرية  النتائج  تحليل  تحليل  SPSS  (Statistic Program for Social Sciences)                                                  تم  أجري  إذ   ,

ANOVA    لنتائج البحث. كما فصلت المتوسطات وحساب قيم أقل فرق معنويLSD    وذلك لتقييم الفروقات 5عند مستوى معنوية ,%
                                                                                     االرتباط بين كال  من الكمية الكلية للرصاص والنحاس في التربة مع تركيزهما في أوراق نباتي   بين المواقع المدروسة, وتم إيجاد عالقات

 القبار وكف مريم. 

 النتائج والمناقشة
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 الرصاص -1 
 الرصاص في التربة  •

. يالحظ 7.6في مواقع الدراسة    pHأظهرت نتائج البحث أن الترب المدروسة هي ترب معتدلة مائلة للوسط القاعدي, إذ كان متوسط الـ  
الشكل ) الترب بلغ )2من  الثالث mg/kg 62.39( أن متوسط كمية الرصاص في  الموقع  الكلي في  (, وكان أعلى تركيز للرصاص 

St.3  ( 72.47إذ بلغ mg\kg  وأقل تركيز في الموقع األول )St1  ( 46.64وكان mg\kg  أي ازداد تركيز الرصاص باالبتعاد عن ,)
والبالغ    الزراعية  التربة  في  للرصاص  الحرج  الحد  دون  الرصاص  من  المدروسة  الترب  محتوى  ويعد  السد,   mg/kg 100جسم 

(Wuana and Okieimen, 2011وعموما  ترك ز الرصاص في الجزء الع ,)                                       ,لوي من حوض السد وتناقص تدريجيا  باتجاه جسم السد                                                  
المياه  وفي  التربة  في  حركته  وتقييد  العنصر  هذا  وتعقيد  بربط  التربة  تقوم مكونات  إذ  التلوث,  من مصادر  القرب  بسبب  ذلك  ويفسر 

النباتات   قبل  من  امتصاصه  وكذلك  )(Khan, 2011)الجارية  وقاسم  الجردي  نتائج   مع  يتوافق  وهذا  لتركيز 2007,  دراستهم  في   )
الرصاص في التربة المحيطة بأحد مصادر التلوث, إذ تناقصت كمية الرصاص في التربة مع االبتعاد عن المصدر. يصنف الرصاص  

(, Wuana and Okieimen, 2011من العناصر بطيئة الحركة ضمن قطاع التربة وذلك بسبب ارتباطه بالمواد العضوية في التربة ) 
% من الكمية 26كاسيد المعادن بنسبة  أأن الرصاص يرتبط بشكل كبير مع المادة العضوية و إلى  (  2010)وآخرون  Yobouet ر  يشيو 

 . الكلية

 
 متوسط كمية الرصاص في عينات التربة للمواقع المدروسة (:2 )الشكل

   تركيز عنصر الرصاص في أوراق القبار وكف مريم •
بين   تراوحت  القبار  أوراق  عينات  في  الرصاص  كمية  أن  البحث  نتائج  الموقع    mg/kg 4.14بينت  في    mg/kg 5.03و  St.2في 

 - 2, وكانت ضمن الحدود الطبيعية لتركيز الرصاص في النبات والمقدر بــ  mg/kg 4.45( وبمتوسط  3كما في الشكل )  St.3الموقع  

12 mg/kg  (Kabata-Pendias and Pendias, 2001 المنشآت الى قربها من  المواقع  التركيز في بعض  ارتفاع  (, ويعود سبب 
المعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل والكادميوم   الصناعية والطرق العامة واألراضي الزراعية, إذ أظهرت نتائج التحليل الجيوكيمائي تراكم

العشوائي )الساعدي وآخرون,   التسميد  المعدنية, والسيما  الطويل باألسمدة  المدى  المسمدة على  لعوامل  2019في األراضي                     (, ونتيجة  
                                                                             النقل وطبوغرافيا المنطقة يمتد التلوث بعيدا  عن مصدر التلوث إلى مئات األمتار. 
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 متوسط كمية الرصاص في أوراق نباتي القبار وكف مريم  (:3 )الشكل

 rوأظهرت دراسة عالقات االرتباط وجود عالقة إيجابية ضعيفة بين تركيز الرصاص في التربة وأوراق القبار, وقد بلغ معامل بيرسون )

التربة السبب في ضعف العالقة بسبب دخول    pH(, وبالتالي كانت العالقة إيجابية ضعيفة, ويرجح أن يكون ارتفاع درجة  0.37 =
(, كما أن محتوى النباتات من الرصاص ال يرتبط بمحتواه في التربة  Alloway, 2013الرصاص في تشكيل معقدات وضعف انحالله )

الرصاص   الهوائي لعنصر  الترسيب  السبب  المعادن األخرى كالكوبالت والنيكل والكادميوم, ويمكن أن يكون  والناتج عن  وذلك نقيض 
مصادر التلوث الصناعية, إذ يمكن للنبات أن يمتص الرصاص الموجود في الهواء من قبل األوراق, ويتوقف تلوث النبات بالرصاص 
)علي   ذلك  في  بارزا   دورا   للنبات  الوراثي  العامل  ويؤدي  الرياح,  واتجاه  التلوث,  مدة  الورقي,  المسطح  مساحة  منها  عوامل  عدة                                                                                                                           على 

(, وكان P < 0.05(. وقد وجدت فروق معنوية في تركيز الرصاص في أوراق القبار بين المواقع المدروسة, إذ كانت )2008وحمودي,  
 (.BF= 0.07                                                                                                تركيز الرصاص بعيدا  عن تركيزه في التربة, في حين كانت قيمة معامل التراكم الحيوي أصغر من الواحد ) 

,  St.3في الموقع    mg/kg 11.95و  St.1في الموقع    mg/kg 7.8صاص فيها بين  أما بالنسبة ألوراق كف مريم فقد تراوحت كمية الر 
الشكل )  mg/kg 9.21بمتوسط   الحدود3كما في  بـ   ( وكذلك كانت ضمن  النبات والمقدر  لتركيز الرصاص في   12 – 2الطبيعية 

mg/kg  (Kabata-Pendias and Pendias, 2001  وأظهرت دراسة عالقات االرتباط بين تركيز ,) الرصاص في التربة وفي أوراق
( بيرسون  معامل  بلغ  إذ  القوة,  متوسطة  إيجابية  عالقة  وجود  مريم  مريم r = 0.59كف  لكف  االرتباط  معامل  قيمة  ارتفاع  يفسر   .)

ومساحة   الشجيرة  شكل  يسهم  إذ  الرصاص,  امتصاص  فرصة  يزيد  مما  مريم  كف  لنبات  المائية  االحتياجات  بزيادة  بالقبار  بالمقارنة 
                                                                                                                         لمسطح الورقي وبالتالي كمية النتح الدور األبرز في ذلك مقارنة  بالقبار الذي بدوره يصنف من نباتات المناطق الجافة الشوكية ذات ا

وآخرون,   )المصري  المنخفضة  المائية  تسهل من  2011المتطلبات  والتي  األحماض  بإفراز بعض  النبات  جذر  يقوم  أن  يمكن  كما   ,)
( العناصر  امتصاص  المواقع  Alloway, 2013عملية  بين  مريم  كف  أوراق  في  الرصاص  تركيز  في  معنوية  فروق  وجدت  وقد   ,)

, إذ  mg/kg 11.95وبلغت    St.3وأقل قيمة كانت في الموقع    mg/kg 7.8وبلغت    St.1المدروسة, فقد كانت أعلى قيمة له في الموقع  
البعد عن مصادر  P < 0.05كانت ) الواحد ) ( وذلك بسبب اختالف  الحيوي أصغر من  التراكم   =BFالتلوث, وكانت قيمة معامل 

وآخرون عام    Chowdhury( بالتالي ال يمكن اعتماد أوراق نبات كف مريم كمؤشر للتراكم الحيوي للرصاص, ففي دراسة أجراها  0.15
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النباتات تبين أن أوراق كف م2020)  الثقيلة في أجزاء بعض  العناصر  ريم مراكمة جيدة للزنك بعكس الجذور  ( لمقارنة تركيز بعض 
                                                                                                                       والقلف, أما بالنسبة لعنصر الرصاص فقد كانت تراكيز الرصاص متقاربة في كل  من الجذور والقلف واألوراق, ويفسر ذلك  بأن كال  من 

% من 3ألوراق  (, إذ ال تتجاوز نسبة الرصاص المنقول إلى ا2015التربة والجو المحيط بالنبات مصدر للتلوث بالرصاص )ليونس,  
 (.Kabata-Pendias and Pendias, 2001الرصاص الممتص عبر الجذور )

القبار وكف مريم يالحظ أن محتوى أوراق كف مريم كان أكبر, وقد وجدت فروق   من خالل مقارنة تركيز الرصاص في أوراق نباتي
المراكمة الحيوية للرصاص, ويفسر ذلك بسبب االختالف ( وهذا دليل على تأثير النوع النباتي في عملية  P < 0.05معنوية, إذ كانت )

في الصفات المورفولوجية للنباتين من حيث شكل الشجيرة وامتدادها وارتفاعها وشكل األوراق ومساحتها, إذ ينتقل الرصاص بشكل رئيس 
 (. 2011ين )المصري وآخرون,                                                                                       إلى أنسجة النبات عن طريق الترسيب الهوائي إضافة  لالختالفات الغذائية والمائية بين النبات

 النحاس -2
 النحاس في التربة  •

الكلي بين   النحاس  (, 4كما في الشكل )   St.3في الموقع    mg/kg 55.19و  St.1في الموقع    mg/kg 40.37تراوح متوسط كمية 
( حسب معايير منظمة الصحة  mg/kg 50دون الحد الحرج لتركيز النحاس في التربة والبالغ ) St.3وكانت جميع القيم باستثناء الموقع 

وأقله    St.3                                                                                        (, ويالحظ زيادة تركيز النحاس تدريجيا  باالبتعاد من جسم السد, إذ سجل أعلى تركيز في الموقع  WHO, 2011العالمية )
الموقع   الملوثا St.1في  كبيرة من  كميات  وترسب  تراكم  بسبب  لهذه ,  نهائي  ترسيب  حوض  السد  يعد  إذ  النهر,  مياه  عبر  المنقولة  ت 

 ,McLean and Bledsoeالملوثات, وبسبب خصائص النحاس الحركية إذ يميل النحاس لالرتباط مع المواد العضوية في التربة )

(. وهذا يتفق مع Aydinalp and Marinova, 2003(, إذ يصنف النحاس من العناصر متوسطة الحركة ضمن قطاع التربة )1992
ونسبة الطين مع ظروف الرطوبة يؤدي إلى    PHبأن التأثير المتبادل لخصائص التربة مثل ارتفاع    2018وآخرون    Ballabioما وجده  

( وجود فروق معنوية في محتوى المواقع المدروسة من %5تراكم النحاس في التربة. أظهرت نتائج تحليل التباين عند مستوى معنوية )
(, P < 0.05, وكانت )St.3في الموقع    mg/kg 55.19و  St.1في الموقع    mg/kg 40.37نحاس, إذ تراوحت كمية النحاس بين  ال

 (. Alloway, 2013وهذا دليل على تأثير البعد عن مصادر التلوث في تركيز النحاس في المواقع المدروسة )

 
 للمواقع المدروسةمتوسط كمية النحاس في عينات التربة   (: 4 )الشكل
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 تركيز عنصر النحاس في أوراق القبار وكف مريم • 
بين   القبار  أوراق  في  النحاس  النحاس   ,mg\kg 11.87 – 7.54تراوحت كمية  لتركيز  الطبيعية  الحدود  القيم ضمن  إذ كانت جميع 

 mg/kg  (Chauhan, 2008.) 30ولم تبلغ حد السمية المقدر بـ  mg/kg 15 – 4ضمن أوراق النبات والمقدرة بـ 
القبار,  التربة وأوراق  في  النحاس  بين كال  من تركيز  النحاس  بين تركيز  قوية  إيجابية  االرتباط وجود عالقة                                                                                                                      وأظهرت دراسة عالقات 

النباتات من النحاس يرتبط  (, وبالتالي كانت العالقة إيجابية قوية, و r = 0.83وكانت قيمة معامل بيرسون مرتفعة ) ذلك ألن محتوى 
التربة, ) إليه  Alloway, 2013بمحتواه في  ( في دراسة مقارنة بين محتوى 2013وآخرون عام )   Shah(. وهذا يتفق مع ما توصل 

في إحدى مناطق   بعض النباتات الطبية بما فيها القبار من بعض المعادن الثقيلة في تربتين إحداهما ملوثة واألخرى خالية من التلوث
بلغت   إذ  الملوثة  غير  بالتربة  مقارنة   الملوثة  التربة  في  القبار  أوراق  في  النحاس  كمية  تضاعف  الدراسة  اظهرت  إذ   15.4                                                                                                                   باكستان, 

mg/kg   للمنطقة غير بالنسبة  طفيف  بشكل  فازداد  الملوثة  التربة  في  القبار  أوراق  في  الرصاص  أما  الملوثة,  التربة  في  األوراق  في 
قبل  المل الملوثة, وهذا يؤكد أن امتصاص العنصر من  التربة غير  الملوثة ضعف كميته في  التربة  الرصاص في                                                                                                                  وثة, علما  أن كمية 

 ANOVA                                                                                                              الجذور مصدر رئيس بالنسبة للنحاس وثانوي بالنسبة للرصاص مقارنة  بالترسيب الهوائي. وأظهر تحليل التباين باستخدام  
النح تركيز  في  معنوية  فروق  بين  وجود  تراوحت  اذ  المدروسة,  المواقع  بين  القبار  أوراق  في  الموقع    mg/kg 7.54اس    St.1في 

 =BF(, كما كانت قيمة معامل التراكم الحيوي بشكل عام أصغر من الواحد )P < 0.05, وكانت )St.3في الموقع    mg/kg 11.87و

0.2.) 

 
 مريم متوسط كمية النحاس في أوراق نباتي القبار وكف    (: 5 ) الشكل 

 12.6, بمتوسط    St.3في الموقع    mg/kg 15.44و  St.1في الموقع   mg/kg 10.47تراوحت كمية النحاس في أوراق كف مريم بين  

mg/kg   معامل بلغ  إذ  قوية,  إيجابية  عالقة  وجود  القبار  أوراق  وفي  التربة  في  النحاس  كمية  بين  االرتباط  عالقات  دراسة  وأظهرت 
النباتات من (, وبالتالr = 0.87بيرسون ) التربة ونقله لألوراق, وذلك ألن محتوى  ي, وهذا دليل على امتصاصه من قبل الجذور من 

للنبات. كما وجدت فروق معنوية في تركيز النحاس في   التربة, ألن النحاس من العناصر الغذائية المهمة  النحاس يرتبط بمحتواه في 
 (.BF= 0.27(, وكانت قيمة معامل التراكم الحيوي أصغر من الواحد )P < 0.05أوراق القبار بين المواقع المدروسة, إذ بلغت )
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س                                                                                                                              كما تؤدي الخواص الكيميائية والميكروبيولوجية للتربة ومحتواها من المعادن الثقيلة األخرى دورا  بارزا  في التأثير في امتصاص النحا 
كادميوم من جهة أخرى, كما يقل االمتصاص في ظروف وجود من قبل النبات, إذ يحدث تنافس بين النحاس والرصاص من جهة مع ال

 (2015أنواع ميكروبية متحملة للمعادن الثقيلة )اليونس, 

من خالل مقارنة تركيز النحاس في أوراق القبار وكف مريم يالحظ أن محتوى أوراق كف مريم كان أكبر, وقد وجدت فروق معنوية إذ  
( وتعزى هذه الفوارق بين محتوى أوراق النباتين من النحاس إلى االختالف في االحتياجات الغذائية والمائية لهذين P < 0.05كانت )

(, إذ قاموا بدراسة  2011النباتين بشكل خاص, كون النحاس من العناصر الغذائية وذلك بعكس الرصاص, و بحسب المصري وآخرين )
العشبية على مراكمة النباتات  أنواع من   مقدرة بعض  الطبيعية في ثالث  الحدود  لعناصر ثقيلة, فكانت ضمن  الكيميائية  بعض نظائر 

والبرمودا   Medicago Sativa Lوهي السوري واألمريكي والملحي, بينما ازدادت عشر مرات في نبات الفصة    Atriplexجنس الرغل  
Cynodon dactylonء لنباتي الفصة والبرمودا مقارنة  بالرغل وبالتالي زيادة فرص , وفسروا ذلك بسبب الحاجة الكبيرة من الماء والغذا                                                           

 انحالل المعدن من معقداته وانتقاله للنبات.
 االستنتاجات 

 (. BF<1ال يمكن االعتماد على أوراق القبار وكف مريم كمؤشر جيد للمراكمة الحيوية للرصاص والنحاس )  .1

 النحاس والرصاص ضمن األوراق.                                              تفوق نبات كف مريم على القبار في مراكمة كل  من  .2

وجود ارتباط وثيق بين محتوى أوراق النباتين من عنصر النحاس مع محتوى كميته في التربة, بينما ال يوجد أي عالقة   .3
 بين محتوى التربة واألوراق لعنصر الرصاص. 

 المقترحات 

 دراسة محتوى جذور وقلف النوعين المدروسين من عنصري النحاس والرصاص.  .1

                                                                                  ركيز المعادن الثقيلة في زيوت النوعين المدروسين أو المادة الفعالة المستخدمة طبيا .دراسة ت .2

 دراسة عناصر ثقيلة أخرى وعلى نباتات أخرى.  .3

 القيام بدراسة  ميكروبيولوجية التربة لمعرفة أهم األنواع الموجودة ومدى تحملها للمعادن الثقيلة.  .4

 المراجع 
 ( قاسم  وصفاء  أحمد  الفوسفور (.  2009الجردي,  من  والمياه  التربة  محتوى  في  الفوسفاتية  األسمدة  صناعة  مخلفات  تأثير  دراسة 

والكادميوم والرصاص في منطقة قطينة ـــ حمص. تحسين خواص التربة والتقنيات الزراعية الحديثة ندوة علمية. كلية الهندسة 
 . 46 -29الزراعية جامعة البعث سورية. 

. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق دليل مخبري   -تحليل التربة والنبات(.  2003الرشيد )  راين, جون وجورج اسطفان وعبد 
 صفحة.  172الجافة )إيكاردا(, حلب, سورية.  

الجبار وعدنان شبار )  الساعدي, نصير عبد  العناصر  2019فالح ورغد سلمان محمد  تراكم  المعدنية على  استخدام األسمدة  تأثير   .)
 . 404 – 395(: 2) 6الثقيلة في التربة ونبات البندورة. المجلة السورية للبحوث الزراعية. المجلة السورية للبحوث الزراعية. 
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ر المجموعة من مواقع على طول مصدر الري لمجرى نهر (. مستوى العناصر الثقيلة في الخضا2002سمينة, غياث وملك الجبة ) 
 . 190 – 177(: 2) 18. األساسية للعلوم دمشق جامعة مجلةبردى / الغوطة. 

( ابراهيم  وغسان  المعمار  وأنور  محمد  الجليل,  الشوكي  2014عبد  القبار  لنبات  والبيئي  الجغرافي  التوزع   .)(Capparidaceae)  
Capparis spinosa L. 205 – 195(: 3)  36. مجلة جامعة تشرين. في سورية . 

(. تحديد كميات بعض العناصر الثقيلة في بعض النباتات البقولية المزروعة في تربة 2008علي, فائزة عزيز وأنور فخري حمودي )
 . 65 -  53(: 3) 12ملوثة. مجلة التربية والعلم. العراق. 

من   210والبولونيوم    210والرصاص    226(. معامالت انتقال الراديوم  2011المصري, محمد سعيد وهيام مخلالتي وأحمد الحموي )
التربة الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية إلى شجيرات الرغل والفصة واألعشاب. هيئة الطاقة الذرية السورية. تقرير عن دراسة  

 علمية مخبرية. قسم الوقاية واألمان. 

( الحميد  عبد  وفاء  تركي2015اليونس,  تحديد  أطروحة  (.  السورية.  المحلية  الطبية  النباتات  من  عدد  في  الثقيلة  المعادن  بعض  ز 
 صفحة.  129ماجستير. قسم علم تأثير األدوية والسموم, كلية الصيدلة, جامعة دمشق, سورية. 
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Abstract  

This study aimed to study the accumulative abilities Capparis spinosa and Vitex 

agnus – castus for lead and copper. This plants are native near the Marren 

Alsaleeb dam in Hamah city. The plants samples were collected from leaves for 

plant species, the soil samples were taken at (0-20) cm depth. Concentration of 

heavy metals were determined in soils and plants with "Atomic Absorption 

Spectrophotometer". Our results showed that the amounts of pb in the soil 

samples were 62.39 ppm. The average concentrations of lead pb in the leaves of 

Capparis spinosa was 4.45 ppm; in the leaves of Vitex agnus – castus was 9.21 

ppm. According to statistics analysis V. agnus – castus leaves surpass with 

accumulate lead. Our results showed that the amounts of Cu in the soil samples 

were 45.32 ppm. The average concentrations of Cu in the leaves of C. spinosa. 

was 9.28 ppm; in the leaves of V. agnus – castus was 12.6 ppm. According to 

statistics analysis there is moral differences between C. spinosa and V. agnus – 

castus with accumulate copper. 

Keywords: Lead, Copper, Capparis spinosa L, Vitex agnus – castus L, 

Accumulating Heavy Metals, Marren Alsaleeb dam. 
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