
الصهاصور العناصر الثقيلة في التربة وطرق استخ

•



العناصر الثقيلة في التربة

مدىعنةواضحصورةيعطيالالتربةفيالثقيلةللعناصرالكليالتركيزأن•
.لتلوثالهذاالبيئيةاالضرارومقدارالثقيلةبالعناصرالتربةتلوثخطورة

الصور ربةالتفيالثقيلةللعناصرالكليالتركيزخطورةمدىفييتحكمالذي•
.العناصرلهذهوالفيزيائيةالكيميائية

اننستطيعلالتربةفيبهاتتواجدالتيالعناصرصور معرفةأهميةتبرزذلكمن•

التربةفيوسلوكهاتيسرهامدىنتعرف



العناصر الثقيلة في بيئة التربة

-:لتاليةاالعواملمنعددتوازن حسبالتربةفيالثقيلةالعناصرصور أحدتسود

أنيوناتسواءاملكوناتأحدسيادة-3.الكاتيوناتتنافس-2.العنصرتركيز-1

ومواقعطبيعة-6.واالختزالاألكسدةجهد–5.التربةpH-4.التربةفيمخلبيةأو
,Harmsen).االختزال 1977).



صور العناصر الثقيلة في التربة

-:التربةالعناصر الثقيلة في توجد 

.التربةكصورة ذائبة في محلول -1

-:ذائبةمركبات غير كصور -2

داتالهيدروكسيوالكبريتات واألكاسيد و مرتبطة بمعادن الكربونات صور •

(Lindsay,  1979)  .

نية أو توجد مدمصة على مواقع التبادل الكاتيوني لغرويات التربة املعدكذلك •

 
ً
 العضوية، وقد تدمص إدمصاصا

ً
Kookana)كيميائيا et al., 1999).



االستخالص الكيميائي املتتابع لصور العناصر الثقيلة

SEQUENTIAL EXTRACTION SCHEMES(SES)

-:هناك عوامل رئيسية قد تؤثر على عملية االستخالص املتتابع

.الصاملحاليل واملركبات الكيميائية التي تم استخدامها في عملية االستخ-1

.كفاءة طريقة االستخالص املستخدمة-2

.املتغيرةتأثير العوامل -3

.تسلسل عمليات االستخالص للصور املختلفة-4

.  نوع الصور املتواجدة في العينة وتركيزها-5

.الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة الصلبة-6



مراحل عملية االستخالص

-:مراحل يحدد ذلك8-3يجب أن تكون مراحل عملية االستخالص بين 

.نوع الدراسة•

.نوع العينة•





اختيار عملية االستخالص املناسبة

-:ترتبط عملية االستخالص ارتباط وثيق بي

.طبيعة العنصر-1

.صورة العنصر-2

.نوع املعدن الذي تستخلص منه صور العنصر-3

.كفاءة التقنية املتوفرة واملستخدمة في عملية االستخالص-4



Stage

Scheme GFEDCBA

DCBNH4Ox/HOxK4P2O7HOAcCaCl2MacLaren and

Crawford (1973)

DCBBNaOCl/ DCBCMgCl2Gibbs (1977)

DCBH2O2/NH4OAcNH2OH?HClNH4OAcEngler et al. (1977)

H2O2/NH4OAcNH2OH?HCl /

HOAc

NaOAcMgCl2Tessier et al.(1979)

H2O2/NH4OAcBNH2OH'HCl/

HOAcD

NaOAcBaCl2Meguellati et al.(1983)

NH4Ox/HOxNaOClBNH2OH'HClCMg(NO3)2Shuman (1983)

H2O2/NH4OAcNH4Ox/HOxNH2OH'HClNaOAcNH4OAcSalomons and  

Fo¨rtsner (1984)

NH4Ox/HOxNH4Ox/HOxK4P2O7NH2OH'HClHOAc/

Ca(NO3)2

Ca(NO3)2/

Pb(NO3)2

Miller et al. (1986)

NH4Ox/HOxCNa4P2O7DNaOAcMgCl2Elliot et al. (1990)

H2O2/NH4OAcNH2OH'HClHOAcUre et al. (BCR)(1993)

NH4Ox/AAH2O2/Mg(NO3)2
ENH4OxFNa4P2O7

CNH2OH'HClDNaOAcMg(NO3)2Krishnamurti et al

(1995)

HClC/NaOHD/

HNO3
E

NH2OH'HCl/

HOAc

NH4OAcCampanella et 

al.(1995)

H2O2/NH4OAcNH2OH'HClbHOAcSahuquillo et al.(1999)

(Modified BCR)



تم التتابع والتياإلستخالصلبعض طرائق أستعراضالجدول السابق 
م2000الى عام 1973بين عام أستخدامها

When the order of attack differs from that shown in the table, this is indicated 

by the superscript. Phases: A, exchangeable; B, acid soluble; C,

easily reducible (i.e. Mn oxides); D, easily oxidisable (i.e. humic and fulvic

acids); E, moderately reducible (i.e. amorphous Fe oxides); F, oxidisable

oxides anf sulfides; G, poorly-reducible (i.e. crystalline Fe-oxides). The residual 

fraction is not included in the table. bThis scheme differs

mainly from that of Ure et al.35 in the hydroxylamine hydrochloride 

concentration (0.5 instead of 0.1 mol dm23 and the pH of this extractant

(1.5 instead of 2).


