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الملخص بالعربية
أعطى العلماء والباحثون أهمية كبيره للتلوث الناتج عن المعادن والمعادن الثقيلة لتأثيرها السللبي عللى ةلحة اانسلان
خصوةللا ا ا تسللربت هللعه المعللادن الللى اللللعاء مثللخ الخضللروات المختلفللة فهللعه المعللادن سللامة حتللى عنللد التراكيللز
المنخفضة.
تهدف هعه الدراسلة اللى دراسلة تركيلز المعلادن الثقيللة فلي األسلمدة المسلتخدمة فلي الزراعلة والتلي مصلدرها النفايلات
الخطيرة أو المجهولة المصدر ألنها قد تكون مصدر لتلوث التربة والخضروات بالمعادن والمعادن السامه قاملت هلعه
الرسللالة بتسللليض الضللوء علللى السللماد المجهللو (الكمبوسللت) والللعي يللتر توريللده مللن مكبللات نفايللات تح لت السلليطرة
ااسرائيلية حيث يتر طحنه وتوزيعله بكلكخ مجلاني عللى الملزارعين الفلسلطينيين مل العللر أن الكمبوسلت المسلتمد ملن
المكبات األخرى مكلف من الناحية المادية فهعا السماد الخطير قد يكون مخلفات ةناعية وطبية خطيرة وسامة يتوق
أن تحتوي تراكيز غير مقبولة من المعلادن الثقيللة مثلخ (البلاريوم الكوبللت النحلاا المنلنليل السليلينيوم اللزرني
الرةاص الثاليوم).
أخعت عينات من التربة التي تعرضت للتلوث بهعا الكمبوست من عكر مواق مختلفة من عمق  0سلر وعملق 00-0سلر
وكعلك أخعت عينات من الخضروات التالية (العرة البا نجلان الكوسلا الخيلار الفليفللة) المزروعلة عللى هلعه التربلة
و لك من نوفمبر الى ديسمبر حيث تر اخع  0عينات في ابريخ من البا نجان والكوسا والفليفلة التي نمت عللى التربلة
المعرضلة لهللعا الكمبوسللت الخطيلر وتللر مقارنتهللا مل تربلله وخضللروات ملن عكللر مللزار مختلفلة لللر تتعللرذ لهللعا ا
الكمبوست الخطير المجهو

من نفل األعماق وبنفل الطريقة وكلعلك عينلات ملن نفلل الخضلروات الملعكورة أعل ه

في منطقة الدراسة الجفتلك وفي نفل األوقات
وفي تجربة أخرى تر دراسة تراكيز هعه المعلادن الثقيللة (البلاريوم الكوبللت النحلاا المنلنليل السليلينيوم اللزرني
الرةاص) في النعن والميرمية حيث تر زراعتها في قوارير تحتوي تربه ملوثه ومقارنتهلا بكلت ت مزروعلة فلي تربله
سليمه غير ملوثة بهعا الكومبست ع وة على لك لقد قمنا بدراسة تراكيز المعادن الثقيلة في مياه الري سلواء ملن بركلة
التجمي او من البئر في منطقة الدراسة في منطقة الجفتلك .لقد تر جلب عينات من هلعه الخضلروات والتربلة والميلاه وثلر
تحليلها مخبريا عن طريق جهاز مطياف الكتلة الب زمي لمعرفة تراكيز هعه المعدان الثقيلة.
ولقد خلصت الدراسلة ان كلخ عينلات التربلة والخضلروات التلي للر تتعلرذ لهلعا السلماد الخطيلر كلان تراكيلز المعلادن
والمعادن الثقيلة اقخ بكثير وضمن الحدود المسموح بها من قبخ منظمة الصحة العالميلة بااضلافة اللى للك فلان عينلات
الماء أيضا كانت سليمة وتراكيز المعادن الثقيلة ضلمن حلدود منظملة الصلحة العالميلة المسلموح فيله وكانلت قليللة جلدا
v

و على العكل فان جميل عينلات الخضلروات والتربلة التلي تعرضلت لهلعا السلماد الخطيلر الليلر معلروف كانلت تراكيلز
المعادن فيها عالية جدا وخطيرة واعلى من المسموح فيه من قبلخ منظملات الصلحة العالميلة مملا يلد ان مصلدر التللوث
الوحيد هو هعا السماد المجهو الخطير ومكوناته .وعلينا العمخ على من استخدامه.
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