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ABSTRACT  

    The focus of this study estimate the proportion of soil contamination in the 

University of  Technology lead metal using atomic absorption spectrometer Flame 

(AAS), and the results showed an increase in the proportion of lead in some 

samples , such as the cafeteria Electrical Engineering (4.50)  mg / L, the 

communications tower University (3.88) mg / L, the door of the presidency of the 

university (3.75) mg / L, this increase was attributed to the large number of entry 

and exit of private wheels powered by gasoline, especially as the fuel container on 

lead additives . While the proportion of at least the lead at the intersection of 

University Stadium (2.00) mg / L, dormitories for female students (2.25) mg / L, 

has been attributed to the lack of movement of the wheels in this region and to the 

perpetuation and constant cleaning of these places. 

       The samples taken from library Saif -2 -, position transmission lines university, 

watch door of the university , the club student of the university and the department 

of Civil engineering was (2.50, 2.50, 2.63, 2.88 and 3.00) mg / L, respectively, 

were state intermediate between the values of low and high. 

 
 تقدير نسبة تلوث التربة في الجامعة التكنولوجية بفلز الرصاص

 
 الخالصة
تقدير نسبة تلوث التربة فيي الامعةية التكنولوايية ب ليز الر يم  بتم التركيز في هذه الدراسة       

(, واظ ييرا النتييمجو واييود زيييمدة فييي نسييبة AASبمسييتادام عايييمم ااعت ييم  الييذر  الل بييي  
( علغييم ل لتيير , بيير  4.50 جييية  ندسيية الك ربمالكمفتريييم تاعيي  الر ييم  فييي بةييا النعييمذ  ع يي  

( علغييمل لتير, وتييد تةيز  هييذه 3.75( علغييم ل لتير, بييمس رجمسية الامعةية  3.88ات يماا الامعةية  
الزيمدة الى ك رة داو  وايرو  الةاي ا ام ية التيي تةعي  بوتيود البنيزيو سييعم واو هيذا الوتيود 

( 2.00على اظمفما الر م . بينعم كمنا نسبة اات  للر م  في تقما  علةس الامعةية  حمو  
( علغم ل لتر, وتد يةز  ذلك الى تلة حركية الةاي ا 2.25علغم ل لتر , ااتسمم الداالية للاملبما  

ة عكتبيياعييم النعييمذ  العييماوذة عييو  فييي هييذه العناقيية والييى ااداعيية والتنظيييم العسييتعر ل ييذه ااعييمكو.
تسييم و , عوتييم ااييوا نقيي  الامعةيية , بييمس السييمعة للامعةيية , النييمد  الا بييي للامعةيية  -2-سيييم
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( علغم ل لتر على التوالي فكمنيا  3.00و  2.88,  2.63,  2.50,  2.50 فكمنا ال ندسة العدنية 
 بحملة وساية بيو القيم الوااجة الةملية. 

 
 المقدمة  

لة إحد   ور التلوث البيجي النمتو عو نشما اإلنسيمو ال ينمعي او يةتبر التلوث بملعةمدو ال قي      
الزراعي، وفي السنواا األايرة اهتم الةلعمء بدراسة الةنم ر ال قيلة عيو نمحيية تواايدهم فيي البيجية 

 السييمعة ال لييزاا ال قيليية أحييدالر ييم   يةييد .وتأ يرات ييم البيولواييية وع تيية ذلييك ب ييحة اإلنسييمو
يدا  الر يم  فيي الةدييد عيو ال ينمعما ف يو  .]1 [ويتوااد بملابيةة كعركس كبريتيد الر م 

وعواد البنمء والسبمجك وعيو عركبمتي  ة البويا بمغ شمج  ااستةعم  في  نمعة بامريما السيمراا و
 .[2] شمج  استاداع  ابيمً كة   عوضةي للكدعماال , الةضوية ا ا الر م 

الر يم ، عةليل ضيبمبي ليى حيمو  عينام عو الزحمم العيرور  وبسيبس احتيرال البنيزيو الو     
يحتيو  علييى نسييبة عمليية عييو الر ييم  يتيوز  فييي البيجيية العحليية رافةييمً عسييتويما التليوث بيي  فييي 

. ولكييو تةتبيير إضييمفة [3] وفييي العييواد الغذاجييية والعنتاييما الزراعييية,  ال ييواء والتربيية والنبمتييما
واو يا عنظعية ال يحة  . [4]للتسيعم بي  الر م  للبنزيو احد ع مدر تةرا اانسمو الرجيسية 

 .  [5]للر م  كحد أت ى في عيمه الشرس (لتر علغمل 0.05  الةملعية بتركيز
. تيد اليدم فيي الر يم  التسيعم بملر يم  هيي حملية نمتاية عيو وايود عسيتويما عرت ةية عيو     

الا ييمز  ،الا ييمز الة ييبي ييييد  التسييعم بملر ييم  إلييى أضييرار علييى عييدة أا ييزة عضييوية ع يي 
يدا  الر يم   .[6,1] لكليةبمإلضمفة إلى عشمك  في ا ا مز الدوراو ،الا مز التنمسلي ،ال ضعي

وأعم في حملة راب  إ ي  الر م  فإو هــــــذا الاسم عو اريل الا مز ال ضعي , الا مز التن سي 
وهنييمك عييدة ع ييمدر للتسييعم  ,العركييس يعييت  عييو الالييد واألخشييية العاماييية بمإلضييمفة ل ستنشييمل

 ,الحييمو  علييى الر ييم  التييراس ,  عييمء الحن ييية فييي البيييوا اا ييبمغ , خبييمر  بملر ييم  وهييي 
, األ قم  العستادعة في  ييد السيعك ,عواد اللحمم  ,األلواو  ,الزام  العلوو , بةا أدواا التسلية 

األاةعية , خبمر الةع  اليذ  يحعلي  الةيمعلوو بملر يم  عيو عكيمو ععل يم إليى العنيز  عليى  ييمب م
عالييية بعييواد حموييية علييى والعشييروبما العازنيية فييي أواو كريسييتملية أو فييي  ييحوو السيييراعيك ال

 .[8,7] الر م    الشةبية الحموية على   بةا األدوية ,الر م  
  ي ثويةتبر األا م  هم أك ر ال جما عرض  للتسعم بملر م  و ا و مً عو هم أت  عيو        

وتظ ر أعراضي  فيي  ,وهو نمدر الحدوث بملر م ,أعراا التسعم الحمد  وتكوو [9,2]. سنواا
ويةقس هيذا الشيةور بملغ ييمو والقييء ع يحوبة بعغي  شيديد وإعسيمك  عركبمت  بمل م ،حملة تةماي 

ت  وينشيأ نتياية ارت يم  نسيب .ةتبير إ يمبة اليدعمغ بملر يم  عيو أااير أعيراا التسـيـعم تو .[2]
(  Blood brain barrier  بملدم إلى دراية كبييرة تسيعع بةبيوره الحيماز اليدعو  الدعــــــيـمخي

ا مز الة بي وتظ ر األعراا على شك  نوبما  ر  تتبة يم خيبوبية تيد تييد  ععم يي ر علي ال
  [10]. بحيمة العتسعم

 
 الجزء العملي
 جمع العينات 

  السياع عيو التربية عت رتية       ية نعيمذ  عيو كي  عوتي ( اعةا الةينما عيو عشيرة اعيمكو      
 السييمب  عييو كييمنوو ال ييمني ولغمييية لل تييرة عييو  عييو الامعةيية التكنولوايييةعييأاوذة الةلييو  للتربيية ( ال

 عن م.ةينما ( يبيو العنمال التي تم ااذ ال1 رتم شك  الو,  2012الامعس والةشريو عو اذار لةمم 
     المستخدمة المواد الكيمياوية واالجهزة

 (, HClحييييمعا ال يييييدروكلوريك   O2.4H2COO)3Pb(CH, )  ايييي ا الر ييييم  العمجييييية 
نييو   Atomic absorption/Flam Emissionألل بييي  ا ييمز عايييمم ااعت ييم  الييذر 

  AAS )PG-990  Ltd  ( PG Instrument. 
 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B2_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 طريقة العمل 
 تحضير النماذج

بمسيتادام  تم تحضير نعمذ  عو التربة التي اعةا عو أعيمكو عت رتية عيو الامعةية التكنولوايية     
حييث عوعليا اعيي  سيتيكية, اكييمس ب عيو السياع الةليو  ووضية م لاعي  ااتربية فرشمة  غيرة 

   [12,11]  النعمذ  العاعوعة كعم يلي
الايملي عيو عيو العيمء العقاير يلتير إذابية اليوزو فيي واحيد علوخم عو ك  نعوذ    (0.03)أاذ وزو

تيرك  ور  العيزيو اييدا .  (2N( ع  عو حمعا ال يدروكلوريك العركيز  2 م إضمفة  اايونما , 
حييمعا عييو ( عيي  10  اظمفيية  وعييو  ييمإكتعييم  ععلييية ال ظييم لغييرا يقيية ( دت15العحلييو  عييدة  

ع يرشيت. ايملي عيو اايونيما ( ع  عو العمء العقاير ال10وعو  م اظمفة  ( N 0.1ك  كلوريدرويال 
( عيي  واكعييم  الحاييم الييى الة عيية بملعييمء 25وضيي  الراشييع فييي تنينيية حاعييية ذاا سييةة  و العحلييو 
 املي عو اايونما. ال العقار

 لول القياسي تحضير المح
بدتيية والعا ييزة عييو  (O2Pb.3H2COO)3CHخييم( عييو ايي ا الر ييم  العمجييية 1وزو       

بمسييتادام عيييزاو حسييمس وأذيييس الييوزو بملعييمء العقايير الاييملي عييو اايونييما واكعيي   BDHشييركة 
 غيملعل 1000   حيث ا بع تركيز الةن ر في العحليو  القيمسيي عكيمفل اليى واحدلتر العحلو  الى 

,  0.05, 0.01   لتر بمايذ الحايوم  غملعل(  10,  5, 1   حضرا العحملي  القيمسية التملية  .لتر(
عييو  اييملي بملعييمء العقايير ال( عيي  10 واكعييم  الحاييم الييى اعيي ه ( عيي  عييو العحلييو  القيمسييي  0.1

 .  اايونما 
 النتائج والمناقشة 

او هنمك نسس ( AAS الل بي  ااعت م  الذر  عايمم اظ را نتمجو الكشم بمستادام ا مز    
( العيأاوذة عيو عنيمال عت رتية عيو التربية فيي عواتي   10التربية  عت موتة عو الر م  في نعيمذ  

 .(1كعم هو عوضع بملشك  رتم  الامعةة التكنولواية 

 
اذج التربةة لرةر  وضح االماكن التي اخذت منها نميللجامعة التكنولوجية مخطط ( 1الشكل رقم )

-2-. مكتبة سةي 3. باب األقسام الداخلية للبنات.2. تقاطع ملعب الجامعة.1)تقدير فلز الرصاص.
. قسةةم 7. النةةادا الطالبةةي للجامعةةة.6. بةةاب السةةالة للجامعةةة.5. موقةة  خطةةوط نقةةل الجامعةةة.4.
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ريةا الهندسةة . تجمةع كافت10. بةرج اتصةاالت الجامعةة.9. باب رئاسةة الجامعةة.8الهندسة المدنية.
 الكهربائية(. 

الايدو  عيم ويتضع عو ية للزيمدة جوتركيز فلز الر م  والنسبة الع( 1رتم  يوضع الادو  و
 يلي 
 ( 2.00  على ات  نسبة عو التلوث بملر م حو  ي كموالعماوذ عو تقما  العلةس نعوذ  ال      
فيي يقي   عكيمو اظمفية اليى كوني هيذا الفيي عحيدودة الحركية الةاي ا وتد يةز  ذليك اليى  لتر علغمل

 عناقة ع توحة وعشعولة بمععم  التنظيم اليوعي .
تحتيو   كمنيا -2-بمس األتسمم الداالية للبنما وعكتبة سييمك  عو عو  اوالعماوذمو ذاوالنع       
م فيي نسييبة ا ي ي مهنييمك ارت معيوعليى التيوالي , عييو الر يم  لتير  علغيمل( 02.5( و 2.25 عليى 

القيرس عيو بيمس دايو  اليى الزييمدة هيذه ةيز  توتيد , تقيما  العلةيس نعيوذ  عقمرنة عي  الر م  
الةايي ا الييى الامعةيية  بملنسييبة الييى ااتسييمم الداالييية للبنييما( , والييى واييود اا ييزة ااستنسييم  

, معييعن ورفيي  اانقييما تيييو العناق ييذه لتنظيييم ال( , واو -2-والابمعيية  بملنسييبة الييى عكتبيية سيييم 
 وعم ل م عو تم ير ايايمبي فيي تنظييم البيجيةبملقرس عن عم التشاير والحداجل العزروعة  وكذلك ك رة

 .ح و  زيمدة كبيرةالتقلي  عو سمهم في يكوو , تد 
 

 جدول يبين تركيز فلز الرصاص في نماذج من التربة ماخوذة  (1الجدول )
 من مناطق متفرقة من الجامعة التكنولوجية.

رقم 
النموذ
 ج

التركيز  نموذجمكان أخذ ال
 ملرم/لتر

 التركيز
 ملرم/غم

النسبة المئوية للزيادة 
 بالتركيز االقل اقياس

 - 1.67 2.00 تقما  علةس الامعةة 1

 % 12.5 1.88 2.25 بمس األتسمم الداالية للبنما 2

 % 25 2.08 2.50 -2-عكتبة سيم 3

 % 25 2.08 2.50 عوتم ااوا نق  الامعةة 4

 % 31.25 2.19 2.63 ةبمس السمعة للامعة 5

 % 43.75 2.4 2.88 لامعةةل يا بالنمد  ال 6

 % 50 2.5 3.00 تسم ال ندسة العدنية 7

 % 87.5 3.13 3.75 بمس رجمسة الامعةة 8

 % 93.75 3.23 3.88 بر  ات ماا الامعةة 9

 % 125 3.75 4.50 جية ندسة الك ربمالتاع  كمفتريم  10

 
 ( 2.63, 2.50  و عوتم ااوا نق  الامعةة , بمس السمعة للامعةة كمناالنعمذ  العماوذة ع     
عنيد اايوا نقي  الامعةية فيمو خملبيية هيذه لةاي ا على التوالي. على اليرخم عيو تاعي  التر  علغمل

عوايود فيي وتيود البنيزيو ليذلك ليم يظ ير يكيوو الر يم  وحييث او  ,الكيمزوتود تةع  بلةا ا ا
فييمو  ,وكييذلك الحييم  لعكييمو بييمس السييمعة للامعةيية, عواتييم الةايي ا زيييمدة كبيييرة عقمرنيية عيي  بقييية

اارت م  تد يةز  الى ترب  عو عوتيم تاعي  الةاي ا العوايود ايمر  الامعةية وكيذلك لقربي  عيو 
 اريل العرور السري    شمر  عحعد القمسم (. 

( 3.00,  2.88نيا  وتسيم ال ندسية العدنيية كم النعمذ  العأاوذة عو النمد  الا بي للامعةية       
, وتد يةز  ذلك الى ك رة عكمتس ااستنسم  والابمعة في تليك العناقية واليى علغمل لتر على التوالي

حييث او عركبيما الر يم  تيدا  تةرا العناقة الى ععلية الترعيم والا ء فيي ااونية اااييرة 
  لامبل الةلو  للبنمية .وك رة استادام ال  مجع العةدنية في بنمء ا في ك ير عو  نمعما اا بمغ

واظ ييرا النتييمجو او النعييمذ  العييماوذة عييو بييمس رجمسيية الامعةيية و بيير  ات ييماا الامعةيية       
على التوالي. وتكوو لتر  علغمل( 4.50و  3.88,  3.75كمنا   جية  ندسة الك ربمالوتاع  كمفتريم 

وتربي  عيو الشيمر    الةا ا داو  وارو ك رة ليةز  تد الزيمدة في نعوذ  بمس رجمسة الامعةة 
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ترب  عو عوتيم الةاي ا بر  ات ماا الامعةة يةز  الى في . اعم الزيمدة الةمم  شمر  ال نمعة(
ك رة اانقيما وااععيمر الحم ي  والى وكذلك الى ترب  عو شمر  العرور السري  الال ي للامعةة 

يةيز  ذليك تيد وسية الك ربيمء تاع  كمفتريم هندترس وأعلى نسبة ر م  وادا . تلك العناقةفي 
بمايييمم هم تييد ي يي  عييددالتييي إلييى ك ييرة داييو  واييرو  عايي ا الامعةيية  الام يية بييملعوظ يو( 

بينعييم عوتييم عايي ا رجمسيية بييمس الامعةيية فييي اليييوم الواحييد , عاليية ( 200-150ااعتيمدييية إلييى  
تةعي  ةاي ا او هيذه ال علعم( عالة بمليوم الواحد , 100 - 75ي   عددهم بمايمم ااعتيمدية الى  

ييييد  إلييى ةايي ا وإو تزايييد عييدد البوتييود البنييزيو الييذ  هييو الع ييدر ااسمسييي العسييبس للتلييوث 
عواتس وايعة على  حة اإلنسيمو والبيجية وكيذلك تةيود هيذه الزييمدة اليى ك يرة ااععيمر واانقيما 

 العتاعةة في هذه العناقة وال بغ للبنميما العامورة . 
ية للزيمدة بملر م  اعليى  ي ث نسيس وهيي جوالنسبة الع( عقمرنة بيو  2  رتم   يبيو الشك       

,   93.75, 87.5بمس رجمسة الامعةة , بمس بر  اات ماا وتاع  كمفترييم ال ندسية الك ربمجيية  
 0    لر يم  وهيي تقيما  علةيس الامعةيةللزييمدة بمجويية عات  نسبة على التوالي , ع    %(125
ااشيام  او ااشام  الذيو يتكرر تواادهم في هيذه ااعيمكو هيم اك ير   يتضع ( . وعو الشك%

ل  يبة يكونوو اك ر عرضية عو  م عرضة لاار اا مبة بمرت م  عستو  الر م  في الاسم و
 بملعرا. 

 

 
 

 للزيادة بالرصاص ئويةاللى ثالث نسب ميبين   (2)رقم  المخطط
 وتجمع كافتريا الهندسة الكهربائية ( )باب رئاسة الجامعة , باب برج االتصاالت

 ) تقاطع ملعب الجامعة (. يةئومقارنة باقل نسبة م
 

 االستنتاجات 
التيي تةعي  بوتيود او نسبة الر م  تتزايد في العنمال التي تك ير في يم الةاي ا عو الواضع      

ويةز  ذليك  ,او الابمعةاا زة ااستنسم  في م واود التي تاو , و التي تك ر في م الا ء , االبنزيو 
وهيذا يت يل عي  النتيمجو العوايودة فيي او احبيمر الابمعية الر م  في الوتيود عركبما الى استادام 

وايود الةاي ا او القيرس عيو تاعةمت يم في م ق  يكمنا النتمجو عتدنية في ااعمكو التي . ا البحث هذ
ة التليييوث لييى او خملبيييية نسييباو واييود انقييما او اععيييم  تييرعيم او اييي ء للعبييمني , وهييذا ييييد  ع
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بملدرايية ااولييى وعييو  ييم عييو اا ييبمغ وااحبييمر التييي يييدا   ملر ييم  تييمتي عييو وتييود الةايي اب
 .الر م  في تركيب م

 
 المراجع 

[1].Hotz M, Kniepmann K, Kohn L: Occupational therapy in pediatric lead 

exposure prevention. Am. J. Occup. Ther. Jan; 52(1): (1998),PP.53-9. 

[2].Ciriza C, Garcia L, Suarez P, et al: What predictive parameters best 

indicate the need for emergent gastrointestinal endoscopy after foreign 

body ingestion? J Clin Gastroenterol ; 31(1), (2000),PP. 23-8. 

[3].Wilda A. M. 1993. Environment- Cambridge University Press, 1, 

(1993), PP.89-210. 

ا8للةةاة اللم يةةة اة،ةج يا ناةة اياا.NEP/FAO/PIC/INCلجنة اللفاةة الاللمية اة اللةالاةة ا[4]

 .68.اللبنة ا نا ةالالألةم لاللمؤقتاياصام ا2004أةلةلا/سابفمبجا

جياللةةفميوااللجةة دايايلةالليفةة ا.اللملةثةة االلم ةاةة اصللم،ةةةةاياللفةة ثا2008للسةةجا يالدمةةةا.ا[5]

 للجلما اللن،جااللفةزةعياللق هج .

تقةةجاللجص صافة اعجةااللمة تةواااللم،ةجاع االل،ةجبا الل،ة ةج افة اا .د ةثاةججبا ممةي[6]

 ااااااااااااااااااااااااااااااا.ااااااااااااااااااااااااااااااا106ا–اا101ا2010صاا:اا1صاا3 جل اية لىاللجلةماللزةلةا ا.اا2010-للججلق- ةةن اللب،ج 

[7]. Bryson ,P.D.; M.D.,Comprehensive review in toxicology for emergency 

clinicians . Third edition, chapter 62:(1996),PP.600-613. 

[8].Chuang HY, Chao KY, Tsai SY Reversible neurobehavioral 

performance with reductions in blood lead levels a prospective study on 

lead workers. Neurotoxicol Teratol (United States), 27(3), 

(2005),PP.497-504 

[9]. Lanphear BP, Hornung R, Khoury J, et al: Low-level environmental 

lead exposure and children's intellectual function: an international pooled 

analysis. Environ. Health Perspect.; 113(7): ( 2005),PP.894-9. 

[10].Farrell SE, Vandevander P, Schoffstall JM, Lee DC: Blood lead levels 

in emergency department patients with retained lead bullets and shrapnel. 

Acad. Emerg. Med. ; 6(3): (1999),PP.208-12. 

[11].Khandekar, R.N., R. Tripathi , R.M. Raghnnath  and V.C Mishra.  

Simulaneous determination of Pb, Cd, Zn, Cu, in surface soil using 

differential pulse anodic stripping voltmetry. Indian J. Environ Health 30, 

(1988),PP. 98-103. 

[12].Sperling, Michael B.; Welz, Bernhard (1999). Atomic Absorption 

Spectrometry. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 3-527-28571-7. 

 

 

 

 

ا

 

http://intapp.medscape.com/px/medlineapp/getdoc?ord=51&searchid=2&have_local_holdings_file=1&local_journals_only=0&searchstring=lead+poisoning
http://intapp.medscape.com/px/medlineapp/getdoc?ord=51&searchid=2&have_local_holdings_file=1&local_journals_only=0&searchstring=lead+poisoning
http://intapp.medscape.com/px/medlineapp/getdoc?ord=51&searchid=2&have_local_holdings_file=1&local_journals_only=0&searchstring=lead+poisoning
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/3-527-28571-7

