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 ملخص

.  الدراسة إلى تعيين تركيز الرصاص في النظام البيئي المحيط بمعمل بطاريات السفيرةهدفت

بينت النتائج أن مستويات الرصاص كانت عالية جداً سواء داخل حرم المعمل أو في المناطق 

 في ٣م/ ميكروغرام٣٤ و ١٢تراوح مستوى الرصاص في الهواء بين . الزراعية المحيطة به

 والنباتات، علماً بأن غسل النباتات لم ةالمعمل، وكان اإلتجاه نفسه في التربالمناطق المحيطة ب

كان تركيز الرصاص في الدم . يؤد إلى خفض تركيز الرصاص إلى المستويات المقبولة

دسل وذلك لعمال المعمل وسكان / ميكروغرام٢٨ و٥٥مرتفعاً أيضاً وتراوح متوسطه بين 

 .القرية المجاورة على التتالي 

ير معطيات هذه الدراسة إلى ضرورة أن تتخذ السلطات المختصة اإلجراءات كافة لخفض تش

 .تركيز الرصاص سواء في حرم المعمل أو في المنطقة المحيطة

 

 :الكلمات المفتاحية

   .الرصاص ، معمل البطاريات ، النباتات ، الهواء ، التربة
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 المقدمة

ن وال يزال يستعمل بكميات دن الثقيلة التي استعملها اإلنسايعد الرصاص واحداً من أول المعا

، (Elsinger, 1996) السنين  عدة من، وقد عرفت أفران صهر الرصاص منذ آالفكبيرة

، وسهولة اً للبيئة وذلك بسبب تعدد مصادرهويعد الرصاص من أكثر المعادن الثقيلة تلويث

 .انتقاله وتأثيراته الصحية المتعددة 

 
  لتلوث بالرصاصمصادر ا

 المصادر الطبيعية  •

، والبـراكين  Weathering rocksينطلق الرصاص إلى الوسط المحيط من تجوية الصخور 

 إلـى   ، في الغالـب   ،، ولكن ال تؤدي هذه العمليات كافة      ، والعواصف الغبارية  وحرائق الغابات 

 Ewers et) ئي في أي من مكونات النظام البيزيادة تركيز الرصاص إلى المستويات الضارة

al., 1991). 
 المصادر الصنعية •

الرصاص  يستعمل إذ، وع استعماالتهتنتعددت المصادر الصنعية المطلقة للرصاص بسبب 

ى  الرصاص إلإضافةوقف بدء ب ( السيارات في كثير من دول العالمكإضافات في بنزين

اج العالمي من من اإلنت%  ٤٠، كما يستعمل أكثر من )٢٠٠٠البنزين في سورية في عام 

، (Ewers et al. , 1991; World resources, 1999)الرصاص في صناعة البطاريات 

لجانبي لعلب  والطالء واللحام اCeramic glassesويستعمل أيضاً في تزجيج السيراميك 

،  في صناعة بعض مستحضرات التجميل، وحتىحفظ المواد الغذائية، وفي صناعة الذخيرة

عمال الرصاص فقد أصبح من أهم العناصر المعدنية الثقيلة الملوثة للبيئة ونظراً لشيوع است

(Silbergeld, 1996). 

 

 تركيز الرصاص في مكونات النظام البيئي

 تركيز الرصاص في الهواء 

  الطبيعي تركيز الرصاص أنإلى (WHO, 2000; Kuhling, 1994)الدراسات   نتائجشيرت

، كما تتراوح الخلفية الطبيعية لتركيز ٣م/ غرام نانو٠,٦و  ٠,٥الجوي يتراوح بين في الغالف 

 في الهواء في المناطق الريفية غير الملوثة بين Background concentrationالرصاص 

يختلف تركيز الرصاص في هواء المدن اختالفاً بيناً تبعاً . ٣م/ ميكروغرام٠,١ و ٠,٠٥

 ٠,٥ و ٠,١٥اد األوربي بين ، ويتراوح تركيزه في مدن اإلتحنشاطات البشريةلل



 ٤

 ٣، وقد يصل تركيزه في هواء المدن الصناعية في الدول النامية إلى ٣م/ميكروغرام

 ( بنزين وبخاصةً في الدول التي ال تزال تستعمل الرصاص كإضافات إلى ال،٣م/ميكروغرام

(Lu et al., 2003. 

ة الرياح التي يمكن أن تنقله طا، بوس، غالباًو الصنعيةينتشر الرصاص من مصادره الطبيعية أ

 UNCEC , 1994; Holloway)تبعد مئات الكيلومترات عن مصادر إطالقه إلى مسافات 

et al. 2003). ن بي) Erel et al. واء مدينة القدس هصاص في رأن بعضاً من ال )٢٠٠٢

ن معظم الرصاص الموجود في أ  وهذا يعود الى،مصدره مصر وتركيا وأوروبا الشرقية

، وبخاصةً الرصاص الذي ينطلق من  ميكرون٢ق ذات األقطار األقل من واء يرتبط بالعوالاله

  أما الرصاص الذي ينطلق من عمليات ، البنزين المرصصاحتراقبنتيجة  عوادم السيارات

 .(WHO, 1999)الصهر ، فيرتبط في الغالب بالعوالق األكبر حجماً

 

 تربةتركيز الرصاص في ال

كغ ، أما تركيزه في الترب الطبيعية /غ م٢٠ و ١٠صاص في الصخور بين يتراوح تركيز الر

، عادةً ، ، ويعكس تركيز الرصاص في التربةكغ/غ م٤٠ و ١٠غير الملوثة فيتراوح بين 

يكون تركيز الرصاص في طبقة التربة . (Ewers et al , 1991)تركيزه في الصخور األم 

 الطرق والمدن  وبخاصةً في ترب جوانب،عميقة في الطبقات النهأعلى م)  سم٥-٠(السطحية 

 الترب الملوثة إلى  تركيز الرصاص في الطبقة السطحية منيصلو، والمناطق الصناعية

 Kabata Pendias and)كغ / مع١٠٠٠مستويات عالية تتراوح بين عدة مئات وأكثر من 

Pendias, 1992) .  سبب إدمصاصه يتركز الرصاص في الطبقة السطحية من التربة وذلك ب

المادة العضوية، التي توجد أساسًا في ب ارتباطهبسبب و ،على حبيبات التربة وبخاصةً الغضار

 ٣٠٠يعد التركيز . ) Harrison and Laxen, 1989; Wild, 993(الطبقة السطحية للتربة 

 هو التركيز األقصى المسموح به من الرصاص في التربة في دول اإلتحاد  وزن جافكغ /مع

التركيز األعظمي على أن  ٢٠٠٢لعام  تنص المواصفة السورية. (Wild 1993)وربي األ

تفع من ريؤدي التركيز الم .كغ/ مع١٠٠المسموح به في التربة الزراعية يجب أن ال يزيد عن 

الرصاص في التربة الى تأثيرات سلبية وبخاصة في الكائنات الدقيقة التي تعتبر شديدة 

 Nitrification   النترجةتتاثر العمليات الحيوية في التربة وبخاصةالحساسية للرصاص، كما 

)Ewers et al. , 1991  USEPA, 1986;.( 

 

 تركيز الرصاص في النباتات



 ٥

ال يلعـب دوراً فـي       يعتقـد بأنـه   ، و  بتركيز مـنخفض   النباتاتيوجد الرصاص طبيعيًا في     

 Kabata Pendias and ) توضـح الدراسـات   .(Broyer and et al , 1977)اإلستقالب 

Pendias, 1992; USEPA, 1986) أن تركيز الرصاص في النباتات التي تنمو على ترب 

، وقد وجد في درنـات البطاطـا         وزن جاف  كغ/غ م ١غير ملوثة منخفض ونادراً ما يتجاوز       

في النباتات التي   ، أما   وزن جاف  كغ/غ م ٠,٠٩ و   ٠,٠٤وحبوب القمح بمعدالت تراوحت بين      

 ١٥٠٦ و   ٤٥تراوح بين   ت إلى مستويات مرتفعة     فيهالوثة فيصل تركيز الرصاص      م تربتنمو  

، البطاريـات كغ حول معامـل     / مع ٤٥٩و   ٣٤، وبين   ق الصناعات المعدنية  في مناط  كغ/غم

يعـد   و ،كغ وزن جاف في النباتات التي على جوانـب الطرقـات          / مع ٩٥٠-٥٦ووصلت إل   

ـ فوق في النباتات الذي ي    الرصاصتركيز   للنباتـات  تركيزاً سـاماً     وزن جاف  كغ   /مغ ٣٠  ال

تأذي  و ،ؤدي إلى خفض عملية التمثيل الضوئي والتنفس وإلى خفض تفتح المسام            ويالحساسة،  

 ).IPCS ; Garty, 2001١٩٨٩ (الغشاء الخلوي 

 

 تركيز الرصاص في المياه

أن تركيز  إلى(Chow, 1978 ;Valenta et al., 1986) تشير الدراسات المرجعية 

، كما يتراوح في المياه يترل/ ميكروغرام١٠ و ٠,١ بين يتراوح في المياه الطبيعية لرصاصا

أما في مياه ، (Mart, 1988) ليتر / ميكروغرام٠,٠٣ و ٠,٠١السطحية للمحيطات بين 

  .(Bruland, 1983)ليتر / ميكروغرام٠,٠٠٤ و ٠,٠٠١المحيطات العميقة فيتراوح بين 

 وتنص المواصفة ليتر،/ ميكروغرام٢٥ و ٢بين  مياه الشربفي  الرصاص  تركيزيتراوح

يجب أن السورية لمياه الشرب على أن التركيز المسموح به من الرصاص في مياه الشرب 

  .)ليتر / ميكروغرام١٠( ليتر/غ م٠,٠١ اليزيد عن

 

 التأثيرات الصحية للرصاص

إلى مخاطر ، تنفس أو الهضمق الييؤدي وجود الرصاص في البيئة وانتقاله إلى اإلنسان بطر

تلف معدل ، ويخي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمييمتص الرصاص ف. صحية كبيرة

لجهاز التنفسي للبالغين في ا%  ٤٠، إذ يبلغ معدل امتصاصه نحو امتصاصه تبعاً للعمر

لألطفال % ٥٠لبالغين و ل% ١٠، أما امتصاصه في الجهاز الهضمي فيبلغ نحو واألطفال

(WHO, 1987)  . يتوزع الرصاص الممتص في ثالثة من مكونات الجسم وهي الدم

ن الرصاص في العظام م%  ٩٠ نحو يتركز، و والعظام  Soft tissues ة وواألنسجة الرخ

من الرصاص %  ٩٩، ويرتبط نحو (Barry , 1981)عند األطفال % ٧٠، و عند البالغين

 ٤٠ و ٢٠مر النصف للرصاص في الدم بين يتراوح عكما  ،الكريات الحمربالموجود في الدم 



 ٦

 تركيز الرصاص في الدم من أفضل مؤشرات التلوث د يع. (Flaherty et al 1982)يوماً

ا  عالقة خطية بين تركيز الرصاص في الهواء وتركيزه في الدم وذلك إذتوجد ، اذبالرصاص

  (قة غير خطية، أما في حالة التركيز المرتفع فالعالكان تركزه في الهواء غير مرتفع

(WHO, 2000.منظمة الصحة العالمية تشير  )WHO, 2000( تركيزاً قدرهأن إلى           

 من الرصاص في الهواء يساهم في تركيز الرصاص في الدم بمعدل قدره ٣م/ميكروغرام ١

 .ديسل عند البالغيــــن/ ميكروغرام١,٦ديسل عند األطفال و / ميكروغرام١,٩

 لذا فإن تأثيراته ،Enzyme systemsخله مع الجمل األنزيمية اص من تدتأتي أخطار الرصا

، وفي الجملة Haem biosynthesisخاصة في البناء الحيوي للهيم بالصحيه واسعة و

 1996(العصبية، ويؤدي إلى تسمم الدماغ والكلى وأعضاء التكاثر والجملة القلبية الوعائية 

Silbergeld(للمواليد ، وربما التشوهات الخلقية ( Vinceti et al 2001) والسرطانات ، 

(Landrigan et al., 2002). 1996( وتشير الدراسات Goyer (إلى أن كل ارتفاع في 

 Intelligenceحاصل الذآاء ض يخفّديسل، / ميكروغرام١٠تركيز الرصاص في الدم بمعدل 

Quotientكما يترافق ارتفاع سةدرا نقاط عند األطفال في سن ال٥ و١ بمعدل يتراوح بين ،

تركيز الرصاص في الدم مع تصرفات عدوانية، واضطرابات في االنتباه واهمال الواجبات 

، أما عند الكبار )Needlman, 1996( سنة ١١-٦الدراسية، خاصةً عند األطفال بعمــر 

 ) .١( الجــدول .فيترافق مع زيادة في ضغط الدم واضطرابات قلبية وعائية
 

 (WHO, 2000)  التأثيرات الصحية الرصاصهم أ)١(الجدول 
 

 األطفال البالغون الفئة

 الترآيز

ميكروغرام 
 دسل /

التأثير في الدم 

 وغيره

التأثير في 

الجملة 

 العصبية 

 الترآيز

ميكروغرام 
 دسل /

التأثير في الدم 

 وغيره

التأثير في 

الجملة 

 العصبية 

عالئم اعتالل  - ١٢٠ -١٠٠

 دماغي رصاصي

ئم اعتالل عال - ٨٠

 دماغي رصاصي

 - فقر دم واضح ٧٠ - فقر دم واضح ٨٠

خفض تشكل  ٥٠

 الهيموغلوبين

عالئم إضطرابات 

عصبية وضعف 

 القدرة على التعلم

 زيادة الـ         ٤٠

ALA* في البول 

- 

 ALA*   زيادة الـ    ٤٠

 في البول

 - خفض تشكل الهيم ٢٥ -

  زيادة ١٥خفض التوصيل  خفض  ٣٠
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 البروتوبورفيرين العصبي
protoporphyrin 
 في الكريات الحمر 

 زيادة البروتوبورفيرين ٢٠
protoporphyrin  
في الكريات الحمر 

 للذكور

خفض التوصيل  Dخفض فيتامين  ١٥-١٠ -

 العصبي

زيادة البروتوبورفيرين  ١٥

في الكريات الحمر 

 لإلناث

خفض  ١٠ -

  ALAD**الـ

إضطرابات 

 سمعية

 
Amino laevulinic acid * 

**  Amino laevulinic acid dehydrase 

 

  الحدود المسموح بها من الرصاص    

يات الرصـاص   أن مستو ) WHO,1987 (١٩٨٧تشير معايير منظمة الصحة العالمية لعام       

ديسل في / ميكروغرام٢٠، وبمعدل ٣م/ ميكروغرام١-٠,٥في الهواء يجب أن تكون في حدود     

تي جرت في السنوات األخيرة توضح أن التعرض إلـى الرصـاص،            ولكن الدراسات ال  . الدم

 أن Silbergeld (1995)وحتى لمستويات منخفضة، يحمل أخطاراً صحية محتملة، إذ يعتقد 

 ينجم عنها تأثيرات صحية ملموسة      ٣م/ ميكروغرام ١٠مستويات الرصاص في الدم التي تفوق       

 انه ال يوجد Silbergeld (1996) و Schwartz (1994)وخاصةً في األطفال، كما يوضح 

عتبة ال يحدث دونها تأثيرات صحية سلبية، وأن مستويات الرصاص في الدم والتي تتـراوح               

 .ألطفالل مشاكل صحية وخاصةً بديسل يمكن أن تسب/ ميكروغرام١٠ و ٥بين 

أن ال تزيـد مسـتويات   ب) WHO, 2000(توصي المعايير الحديثة لمنظمة الصحة العالمية 

ديسـل، وأن ال    / ميكروغـرام  ١٠من السكان، بما فيهم األطفال عن       %  ٩٨ص في دم    الرصا

ديسل، كمـا يجـب أن ال       / ميكروغرام ٥,٤يزيد متوسط تركيز الرصاص في دم السكان عن         

هذا وتحـدد هيئـة المواصـفات        .٣م/ ميكروغرام ٠,٥يزيد تركيز الرصاص في الهواء عن       

الرصاص األسبوعي المسموح به بـ     ) (Intakeال  والمقاييس السورية، الحدود القصوى الندخ    

 ملـغ   ٣,٥، أي   )كـغ مـن وزن اإلنسـان      / ميكروغرام ٥٠(كغ من وزن اإلنسان     / ملغ ٠,٠٥

 . كيلوغراما٧٠ًللشخص الذي يزن 
 

 

 



 ٨

  هدف الدراسة

يتعرض العديد من السكان إلى الرصاص من مصادر مختلفة، لعل أهمها صناعة البطاريات 

تشير إلى أن نحو )  ,World resources ١٩٩٩( أن المصادر العالمية وإعادة تدويرها، ذلك

من الرصاص المستعمل في العالم، يدخل في صناعة البطاريات وتشكل صناعة % ٦٣

البطاريات، وإعادة تدويرها مصدراً مباشراً للتعرض للرصاص، أو مصدراً غير مباشراً من 

 1997(هذه الصناعة، وتشير الدراسات خالل تلويثها للتربة والهواء والماء بمخلفات 

Romieu,( إلى أن مستويات الرصاص في دم األطفال الذين يعيشون في مناطق صناعة

 ٢٣٥ و ١٧ت بين وإعادة تدوير البطاريات، وصلت إلى مستويات مرتفعة تراوح

 Preventing lead 1999( دراسة جرت في الصين ١٧أوضحت  .ديسل /ميكروغرام

poisoning (من األطفال، الذين يعيشون % ٩٩ و ٦٥ستويات الرصاص في دم ما بين أن م

ديسل، / ميكروغرام١٠في المناطق الصناعية والمناطق كثيفة حركة المرور، كانت أعلى من 

من األطفال الذين يعيشون في مدن % ٣٠ و ١٥، إذ أن ما بين اواألمر نفسه وجد في أفريقي

 .ديسل/ ميكروغرام٢٥ص في دمائهم أكثر من نيجيريا، مثالً، كانت مستويات الرصا

في مكونات النظام البيئي ) حلب (هدفت الدراسة إلى تعيين تأثير معمل البطاريات في السفيرة 

، ذلك أن معمل بطاريات السفيرة من المعامل القديمة  التربة والهواء والنبات والمياه،األساسية

 .في منطقة زراعية وكثيفة السكانالتي ال تراعي اإلعتبارات البيئية كما يوجد 
 

 المواد والطرائق

 ومياه جوفية وسطحية من منطقة معمل بطاريات ئية هواات وعوالقنباتو، جمعت عينات تربة

  ).١الشكل ( عدة تحيط به مواقع السفيرة من داخل المعمل ومن 

 



 ٩

 

لكابالت وقناة الري صورة فضائية لموقع معمل البطاريات والطريق العام ومعمل ا. ١الشكل 

 .الحقول الزراعية المحيطة بالمعملووبعض التجمعات السكانية، 

 

 عينات التربة جمع 

المعمل و  داخل  مختلفة سم من مواقع٥-٠جمعت عينات مركبة من الطبقة السطحية للتربة 

، وذلك في فترتين  كم إلى الجنوب من المعمل٨د نحو شاهد تبعات ، إضافة إلى عينخارجه

جففت عينات التربة . )آذار( الفترة الرطبة  هيوالثانية) تشرين( الفترة الجافة  هيولىاأل

 مم ٠,٥ مئوية واستبعد منها الحصى والقش ونخلت بمناخل قطر فتحاتها ١٠٥بدرجة حرارة 

 .وعين فيها تركيز الرصاص
 

 .يةعينات النباتجمع ال

 و من مواقع مختلفة تحيط بالمعمل ،معمل من مواقع مختلفة داخل التيةعينات النباجرى جمع ال

، وشملت العينات النباتية النباتات دد كبير من أفراد النوع الواحد، جمعت كل عينة نباتية من ع

 كم إلى ٨، كما جمعت عينة شاهد تبعد و في المنطقة والنباتات الزراعيةالطبيعية التي تنم

 .الجنوب من المعمل

، ، غسل أحداهما بالماء الجاريمرحلة الجافة إلى قسمين عينات ال كل عينة منجرى تقسيم

 وذلك بسبب غسلها، حين لم تقسم عينات الفترة الرطبة في دون غسيل،وترك القسم الثاني ب

مئوية، ثم طحنت ونخلت درجة  ٧٠جففت العينات النباتية بدرجة حرارة . بمياه األمطار

 .ها  مم ، وعين تركيز الرصاص في٠,٥بمنخل قطر فتحاته 

البطاريات معمل

الكابالت معمل

 قناة الري

العام الطريق



 ١٠

 

 ئيةعينات الماجمع ال
من المناطق المحيطة بالمعمل إضافة ) آبار (الجوفيةمياه ال من )لتر لكل عينة (جمعت عدة عينات

 مل من حمض اآلزوت المرآز، ٥نة بـ ، حمضت آّل عينة من قناة الري المجاورة للمعملإلى عي

  .، لحين تحليلهاثم حفظت العينات في البراد

 

 ئية الهواق العوالعيناتجمع 
 أربعة و داخل المعمل ، مواقع شملت خمسة ا مواقع١١جمعت عينات العوالق الهوائية من 

 أحد مكاتب الشركة العامة للكابالت التي فيموقع واحد وحول المعمل ومن االتجاهات كافة ، 

 . باإلضافة إلى الشاهد، م عن المعمل٣٠٠تبعد نحو 

، وشمل جمع العينات فترة تشغيل المعمل ل موقع مكررات من ك٣عينات بمعدل جرى جمع ال

 .وفترة توقفه عن العمل ، ذلك أن المعمل ال يعمل بشكل مستمر

 جمع عينات الدم

 مل، ووضعت العينات في أنابيب خاصة، تحوي ١٠/قن سعة اجمعت عينات الدم بوساطة مح

 .احفظت العينات في البراد حتى وقت تحليله. مادة الهيبارين، كمانع تخثر

 

 األجهزة واألدوات المستعملة

 . High Volume Air Sampler من النمط (TSP)  أجهزة جمع العوالق الكلية -أ 

سـم   ٢٥ ٢٠X   ذات أبعـاد  Whatman EPM 2000  مرشحات ألياف زجاجية -ج 

   .لجمع العوالق الكلية

 . البوالروغراف جهاز-د

 
 طرائق القياس

 طريقة قياس العوالق الكلية •

 بعد وضعها في جو ، ميزان حساسباستعمال Whatman EPM 2000مرشحات  توزن

 محدد من   مرر حجم، في جهاز جمع العوالقت بعد ذلكركبو ،اعة س٢٤المخبر لفترة 

 عتوبعد انتهاء فترة الجمع وض)  ساعة٢٤(ولفترة زمنية محددة الهواء خالل المرشحات 

 ويبين فارق الوزن قبل الجمع وبعده ،ت ساعة ثم وزن٢٤ جو المخبر فترة المرشحات في

 .ساعة /٣ م٧٠ ، علما بأن تدفق الهواء كان نحوكمية العوالق في حجم عينة الهواء

 



 ١١

  :تعيين تركيز الرصاص 

باستعمال الطريقة ) البوالروغراف(ة التحليل اإلستقطابي ساط بورصاصال تركيز عيينجرى ت

ل البدء بتحليل  قبجرى .Anodic Stripping Voltametryالفولتمترية بالنزع المصعدي 

  وعينة تربة (Soil-7) تحليل ثالث عينات عيارية وهي عينة رسوبيات العينات المدروسة

(Sl-1)  وعينة قش(Hay V10) ، تم الحصول عليها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية  .

حيث يتضح أن القيم  ، والقيم المقيسة العيارية في العيناتالرصاص  تركيز ٢يوضح الجدول 

 ١لرصاص لالكشف  حد هذا وكان ،المقيسة كانت في حدود القيم الموثقة في العينة العيارية

 .كغ وزن جاف/ميكروغرام

 
  في العينات العيارية والقيم المقيسةالرصاص ترآيز  .٢الجدول 

 آغ/القيمة المقيسة مع آغ/القيمة الموثقة مغ العينة
Soil 7 55-71 54.4±1.7 
S1-1 30.3-45.1 32.19±1.49 
V10 0.8-1.9 1.61±0.25 

 
 

 النتائج

 خصائص التربة 

، أن التربة المنتشرة في موقع الدراسة هي (ACSAD, 1985)تشير خريطة الترب السورية 

 في سورية في المناطق التي يتراوح متوسط  التربةذه هنتشرتو ،Inceptisol نمط من ال

ة وهي التربة الزراعية األساسي( مم، وتتميز هذه التربة ٦٠٠و  300الهطول السنوي فيها بين 

، وبقوامها الطيني حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من بلونها البني المحمر) في سورية

 % ٤٤,٨( التركيب الميكانيكي للتربة أنها تربة غضارية سلتية  تحليل بينت نتائج.الغضار

 ٣٨عة التبادلية الكاتيونية نحو وكانت الس) سلت%  ٤٢,٦ و ،رمل% ١٢,٦، غضار

 ٠,٩٧ ، أما محتواها من المادة العضوية فكان٧,٨ والرقم الهيدروجيني ،غ١٠٠ /مليمكافىء

%. 
 ترآيز العوالق الكلية  •

 على - المصدربالقرب من  الكلية أن تركيز العوالق)١والجدول الملحق ( ٣يوضح الجدول 

شكل  (٣م/ ميكروغرام١٦٩٤٩جداً وبلغ نحو  كان مرتفعاً -  عن سطح األرضم1.5 ارتفاع 

من ، إذ تشير المواصفة العربية إلى أن تركيز العوالق تفعاًرم يعد هذا التركيز). ٣و ٢



 ١٢

،  )١٩٩٩الجامعة العربية، (  ٣م/ غ م٥٠يجب أن ال يزيد عن   )فوهة المدخنة( المصدر

، ومما قة البدائية في آلية عمله والطريويعود هذا التركيز غير الطبيعي للعوالق إلى قدم المعمل

 ميكرو ١١٦٧من المصدر بلغ بالقرب يجدر ذكره أن تركيز الرصاص في الغبار المنطلق 

  بها إلى أن الحدود المسموح )١٩٩٩الجامعة العربية، (   العربيةوتشير المعايير، ٣م/غرام

  .  )٣م / غ م٢(   يجب أن ال تتجاوز عند المصدر

 والجدول الملحق ٣ الجدول(   مرتفعاً وفي المواقع المدروسة كافةلكلية اكان تركيز العوالق

، في داخل المعمل حيث بلغ ، كما هو متوقع في الهواءعوالق الكلية للكيز تر وكان أعلى ،)١

 ٤٣٨ و ، في الصالة٣م/ ميكروغرام١٠٣١ و ، فرن الصهربالقرب من ٣م/غرام ميكرو١٨٠٢

لم يقتصر .  بجانب اإلدارة٣م/ ميكروغرام٢٤٢ و ،يسيباب الرئبجانب ال ٣ م/ميكروغرام

في المناطق المحيطة أيضاً  اً تركيز العوالق مرتفع ، وإنما كاناألمر على موقع المعمل

 إلى الشرق من بعد في معمل الكابالت الذي ي٣م/ ميكروغرام٦٦٦كافة وبلغ نحو بالمعمل 

، أما في مكاتب العاملين  المعملغرب ٣م/ميكروغرام ٣٩٢ ووصل إلى ، م٣٠٠المعمل بنحو 

 التركيز وبمقارنة هذه التراكيز مع. ٣م/ ميكروغرام١٠٩في معمل الكابالت فكان التركيز نحو 

يالحظ أن إطالقات المعمل ) ٣م/روغرامكمي ١٢٠(منظمة الصحة العالمية ل المسموح به تبعاً

 في معمل ٥,٥عمل و ب الم مرة غر٣,٢ إلى  بمعدالت وصلترفعت تركيز العوالق الكلية

 و ٢انظر الشكلين ( ضعفاً ١٥ أما داخل المعمل فارتفعت في الهواء الخارجي إلى الكابالت،

٣( . 

 

 في منطقة معمل بطاريات السفيرة ) ٣م/ميكروغرام(  تركيز العوالق الكلية  .٣الجدول 

 ٢٩/٩/٢٠٠٦-٢٢أثناء عمل المعمل في الفترة 
 متوسط الترآيز الموقع 

±   SD 

 لمدىا

 752-291 195.3±438 )م٥٠شرق فرن الصهر بـ(الباب الرئيسي 

 415-163 140±208.3 ) م٥٠شمال فرن الصهر بـ (اإلدارة 

 1245-320 415±509  م٥٠جنوب فرن الصهر بـ 

 2871-1187 743±1802 فرن الصهر

 1682-418 478±1032 الصالة

 

 داخل المعمل

 يدقياس وح ١٦٩٤٩ المصدر مباشرًة

 644-422 125±500 )م٣٠٠شرق المعمل بـ (معمل الكابالت  شرق المعمل



 ١٣

 180-82 69±131 مكاتب معمل الكابالت 

 قياس 392* 392 م٥٠٠غرب المعمل بـ  غرب المعمل

 وحيد

جنوب غرب 

 المعمل

 ١٢٠١-٥٧٥ 329±829 قرية تل حاصل 

  أعمال الشرآة العامة للري وليس لمعمل البطاريات بسبب * 

 

ي بعض من الليل  إذ يتوقف عن العمل وبخاصةً ف،ونظراً ألن المعمل ال يعمل بشكل مستمر

 عن ، فقد جرى تعيين تركيز العوالق الهوائية الكلية في فترة توقف المعملوفي فترات الصباح

  أن تركيز العوالق الكلية)١والجدول الملحق  4الجدول (، وأوضحت نتائج القياساتالعمل

 –، مما يشير إلى أن التركيز المرتفع من العوالق ٣م/ ميكرو غرام١٩٨ و ١٠٠ بين تراوح

، في فترة در ذكره أن تركيز العوالق الكليةومما يج.  عن المعمل ناتج- المعملتوقففي فترة 

 .مقارنة بالمناطق المحيطة بالمعمل، كان األقل داخل حرم المعمل  المعمل عن العملتوقف

 ،ه، مقارنة بالمناطق المحيطة ب للعوالق داخل المعمل في فترة توقفهيعود التركيز المنخفض

 المعمل بسور إحاطة بسبب  العوالق المترسبةResuspensionتعليق إلى انخفاض نسبة إعادة 

عليق العوالق  م ، وبسبب كثافة األشجار داخل المعمل مما يعوق إعادة ت٢ارتفاعه نحو 

إعادة تعليق لمعمل فتتصف بأنها مناطق مفتوحة وبالتالي فإن ، أما المناطق المحيطة باالمترسبة

 مقارنة بداخل  منه، وهذا هو السبب في أن تركيز العوالق كان أعلىالعوالق أكثر وضوحاً

 .المعمل

 في منطقة معمل بطاريات السفيرة ) ٣م/ميكروغرام(   تركيز العوالق الكلية .٤الجدول 

 ٢٩/٩/٢٠٠٦-٢٢/٩في أثناء توقف المعمل في الفترة 
  التركيز التاريخ الموقع 

 ٥٠ شرق فرن الصهر بـ(الباب الرئيسي 

 )م

١٠٢ 

 ١٠٠ ) م٥٠شمال فرن الصهر بـ (اإلدارة 

 ١١٦  م٥٠جنوب فرن الصهر بـ 

 ١٣٦ فرن الصهر

 

 داخل المعمل

  االنتاجصالة 

 

 

٢٥/٩ 

 

١٠٨ 

 ١٧٤ ٢٨/٩ )م٣٠٠شرق المعمل بـ (معمل الكابالت  شرق المعمل



 ١٤

 ١٦٧ ٢٧/٩ م٥٠٠غرب المعمل بـ  غرب المعمل

 جنوب شرق المعمل بـ -قرية تل حاصل  المعملشرقجنوب 

  م٥٠٠

١٩٨ ٢٨/٩ 

 

 

 - بجانب المصدر-) السفيرة( بار المنطلق من معمل البطاريات غال. ٣الشكل 



 ١٥

 

)ةالسفير( معمل البطاريات ) المصدر( الغبار المنطلق من مدخنة. ٤الشكل 



 ١٦

 تركيز الرصاص المرتبط بالعوالق الهوائية

 أن تركيز الرصاص في منطقة الشاهد التي تبعد نحو )٢والجدول الملحق  (٥يوضح الجدول 

 ، وهذا التركيز أعلى من التركيز السائد في ٣م/ ميكرو غرام٠,٣٩ كم عن المعمل بلغ ٨

لتركيز المسموح به في الهواء ، ولكنه أقل من ا)٣م/ ميكرو غرام٠,١-٠,٠٥(لريفية المناطق ا

وربما يعود التركيز المرتفع للرصاص في هواء  .WHO,2000) ( ٣م/ ميكرو غرام٠,٥

التي يرتبط معظم ، )PM10 (ذلك أن العوالق التنفسية، منطقة الشاهد إلى تأثير المعمل

 ,.Adeep et al( الرصاص بها، يمكن أن تنتقل بواسطة الرياح إلى عشرات الكيلومترات 

2003; Erel et al., 2002( وهذا يعني أن تأثير المعمل في زيادة تركيز الرصاص يشمل ،

 وبخاصةً في المناطق الواقعة إلى الشرق من المعمل ،مناطق واسعة تصل إلى كيلومترات

 .وذلك بسبب اتجاه الرياح الغربية السائدة

 
 ثناء عمل المعملا الق الهوائيةالمرتبط مع العو)  ٣م/ميكرو غرام(ترآيز الرصاص  . ٥الجدول 
متوسط  الموقع المنطقة

   ± التركيز
SD 

 المدى

 75-1.78 20.6±42.2 )م٥٠شرق فرن الصهر بـ(الباب الرئيسي

 21.6-3.2 7.4±8.5 ) م٥٠شمال فرن الصهر بـ (اإلدارة 

 15.1-3 5±7.6  م٥٠جنوب فرن الصهر بـ 

105.8-70.1 16.5±94.3 فرن الصهر

 738-231 189±450 الصالة

 

داخل المعمل

 قياس وحيد 1167 المصدر مباشرةً 

شرق المعمل 24.9±34.4  م٣٠٠معمل الكابالت شرق المعمل بـ 

 4.3-3.5 0.56±3.9 مكاتب معمل الكابالت

 قياس وحيد 1.2 م٥٠٠غرب المعمل بـ غرب المعمل

 15.9-7.4 6±11.65 قرية تل حاصل ج غ المعمل

 0.61-0.2 0.2±0.39 الشاهد

 

 ميكرو ١١٦٧ن المصدر نحو العوالق الهوائية بالقرب مببلغ تركيز الرصاص المرتبط 

كان تركيز الرصاص المرتبط بالعوالق الهوائية مرتفعاً سواء داخل حرم المعمل أو و، ٣م/غرام



 ١٧

الة  في الص٣م/ ميكرو غرام٤٥٠ بين - أثناء عمل المعمل–، وتراوح  بهفي المناطق المحيطة

 في ٣م/ ميكرو غرام٩٤,٣ ووصل إلى ، جنوب فرن الصهر٣م/ ميكرو غرام٧,٦المغلقة و 

 . بالقرب من بناء اإلدارة٣م/ ميكرو غرام٨,٥، وإلى منطقة فرن الصهر

، وذلك تبعاً محيطة بالمعمل اختالفاً بيناً اختلف تركيز الرصاص في الهواء في المنطقة ال

 م إلى الغرب من ٥٠٠ على بعد ٣م/ ميكروغرام١,٢، وبلغ لاح والبعد عن المعمالتجاه الري

 ٣م/ ميكرو غرام١١,٧ و ٣٤,٤وصل إلى و - علماً بأن اتجاه الرياح السائدة غربيا–المعمل 

، وهما يقعان إلى الجهة الشرقية من المعمل ، بالت وقرية تل حاصًل على التتاليفي معمل الكا

 كم عن المعمل ، كما بلغ تركيز الرصاص في ٢و    0.5بينعلماً بأن قرية تل حاصل تبعد 

 .٣م/ ميكرو غرام٣,٩مكاتب معمل الكابالت الذي يقع مباشرةً إلى الجهة الشرقية للمعمل 

فـوق  ي أن تركيز الرصاص كان مرتفعاً حتى في فترة توقـف المعمـل، و             ٦يوضح الجدول   

 و  ١,٧ث تراوح التركيز بين     التركيز المسموح به وللمناطق كافة سواء داخل حرم المعمل، حي         

 فـي معمـل     ٣م/ ميكروغـرام  ٣,٥، أو في المناطق المحيطة حيث بلغ        ٣م/ ميكروغرام ١٤,٦

 في قرية تل حاصل، ويستثنى من ذلك المنطقة الواقعة إلـى            ٣م/ ميكروغرام ١,١الكابالت و   

، وهو ضمن الحدود    ٣م/ ميكروغرام ٠,٣٦الغرب من المعمل حيث كان تركيز الرصاص نحو         

 أن تركيز الرصاص المرتبط مـع العوالـق          الى ٦ و   ٥ن  ليتشير بيانات الجدو  . لمسموح بها ا

الهوائية أعلى بكثير من الحدود المسموح بها سواء في فترة عمل المعمل أو في فترة توقفـه ،               

وهذا يعني أن السكان والعاملين يتعرضون وبشكل دائم إلى تراكيز من الرصاص تفوق كثيراً              

 .موح بهاالحدود المس
 

في أثناء توقف   المرتبط مع عوالق الهواء)٣م/ميكرو غرام( تركيز الرصاص.٦الجدول 

 المعمل
  التركيز التاريخ الموقع 

 0.07±1.78 )م٥٠شرق فرن الصهر بـ(الباب الرئيسي 

 0.007±1.7 ) م٥٠شمال فرن الصهر بـ (اإلدارة 

 0.008±2.7  م٥٠جنوب فرن الصهر بـ 

 0.01±3.2 فرن الصهر

 

داخل المعمل

 الصالة

 

 

٢٥/٩ 

 
14.6±0.04 

 0.02±3.5 ٢٨/٩ م٣٠٠معمل الكابالت شرق المعمل بـ شرق المعمل

 0.01±0.36 ٢٧/٩ م٥٠٠غرب المعمل بـ غرب المعمل

 0.003±1.1 ٢٨/٩ قرية تل حاصل شرق نوبج



 ١٨

 المعمل

 

 تركيز الرصاص في التربة

في عينات التربة ضمن حرم المعمل وفي المناطق  تركيز الرصاص ٧يوضح الجدول 

 :المحيطة في الفترتين الجافة والرطبة، ويتضح من هذا الجدول اآلتي

تربة حرم المعمل مرتفعاً جـداً  ل سم ٥-٠كان تركيز الرصاص في الطبقة السطحية       •

 ٥٨٤٩٠ و   ٣١٣٨كغ في الفترة الجافة وبين      / مع ١٠٤٣٤٩ و   ٦٨٦٨وتراوح بين   

ف في الفترة الرطبة وذلك تبعاً لموقع وبعد مكان أخذ العينـة مـن              كغ وزن جا  /مع

تشير هذه التراكيز إلى التأثير الكبير للمعمـل فـي زيـادة تركيـز              . فرن الصهر 

، علماً بأن التركيز األقصى المسموح به في التربـة فـي دول              في التربة  الرصاص

لتركيز المسموح ، وا)Wild, 1993  ( وزن جاف كغ/ مع٣٠٠اإلتحاد األوربي هو 

كغ وزن جاف في    /مغ ٢٥٠كغ في التربة الزراعية، و      / مع ١٠٠به في سورية هو     

، وهذا يعني أن التربة داخل حرم       )٢٠٠٢المواصفة السورية لعام    ( التربة الحراجية 

المعمل هي تربة ميتة ذلك أن تركيز الرصاص فيها يفوق الحد األقصى المسـموح              

 . مرة٣٥٠ ونحو ٢٣ين به تبعاً للمواصفة األوربية ب

 مقارنـة   ،كان تركيز الرصاص في التربة الزراعية المحيطة بالمعمل مرتفعاً نسبياً          •

 وزن  كـغ / مع ٣٤٢ الـ   زد عن ي ولم   ،) وزن جاف  كغ/ مع 3±14.3  (بتربة الشاهد 

 في الفترة الرطبة، وكانت معظم       وزن جاف  كغ/ مع ٢١٠ في الفترة الجافة و      جاف  

 وزن  كـغ / مـع  ١٠٠(سموح بها تبعاً للمواصفة السورية      التراكيز ضمن الحدود الم   

 وربما يعود السبب في أن تركيز الرصاص في التربة المحيطـة بالمعمـل              ).جاف

 زراعية وتتعرض إلى الحراثة سنوياً مما يؤدي        ةغير مرتفع إلى أن التربة هي ترب      

ون على  ، ومعظم الزراعة تك   صةً وأن الحراثة عميقة في الغالب     لى خلط التربة، خا   ا

-٤٠مما يعني خلط التربة حتى أعماق تصل إلـى          ) الخضار والقطن (الم عميقة   ثأ

رصاص فـي    وبالتالي فإن التركيز المقيس في التربة ال يعبر عن تركيز ال           ،سم ٥٠

في التربـة التـي ال    ومما يؤكد ذلك تركيز الرصاص      ). سم ٥-٠(الطبقة السطحية   

، كـغ / مع ٥٣١٠ث وصل التركيز إلى      حي ، معمل الكابالت   كما في  تتعرض للفالحة 

 ومع ذلـك    كغ،/ مع ٨٤٣ل حيث وصل التركيز إلى      وفي الموقع شمال شرق المعم    

 المواقع الزراعية كان تركيز الرصاص في تربتها أكثر من الحـدود            كثيرا من فإن  

ــورية   ــي المواصــفة الس ــا ف ــموح به ــع١٠٠(المس ــاف/ م ــغ وزن ج ).ك



 ١٩

  في عينات التربة الفترة الجافة )افآغ وزن ج/مع ( ترآيز الرصاص.٧الجدول 
 الموقع الترآيز

 الفترة الرطبة الفترة الجافة
71416±282 9050±32 

6868±92 12710±45 
104349±412 55552±19 

9615±37 58490±231 
17499±238 3138±12 

 داخل المعمل

- 27020±106 
209±2.7 170±3 
71.2±0.3 91.98±0.34 

 م٥٠جنوب المعمل بـ 
 م١٥٠جنوب المعمل بـ 

  1.7±23.99   م٢٥٠ل بـ  جنوب المعم
342±1.3 

 160.2±3.6 
62.86±0.3 

 
- 

تل حاصل جنوب شرق 
 م٣٠٠المعمل بـ 

تل حاصل جنوب شرق 
 م٤٠٠المعمل بـ 

تل حاصل جنوب شرق 
 م٥٠٠المعمل بـ 

21.1±1.4 - 

843.6±3.2 112.3±2.5 
53.6±2.7 42.43±1.3 

 م٢٠٠بـ   شمال شرق المعمل
 م٥٠٠شمال شرق المعمل بـ 
 1.3±39.2 - م٧٠٠شمال شرق المعمل بـ 

202.8±2.6 210.5±0.7 
102±1.3  

  م١٠٠غرب المعمل بـ 
 م٢٠٠غرب المعمل بـ 
 0.3±93.7 - م٣٠٠ـ غرب المعمل ب
 57±5310 - معمل الكابالت

 م٥٠٠شمال المعمل بـ  159.8±3.5 -
 1.4±62.1 - م٧٠٠شمال المعمل بـ 

17.43±0.1 16.6±0.37 
9.6±0.1 13.9±0.30 

 الشاهد

- 14±0.7 
 
 
 
 



 ٢٠

 تركيز الرصاص في النباتات

، )٩ و ٨الجدوالن  (ين الجافة والرطبةعين تركيز الرصاص في أوراق النباتات في الفترت

ك القسم الثاني وقد قسمت عينات النباتات في الفترة الجافة إلى قسمين غسل القسم األول وتر

 أما في الفترة الرطبة فقد جرى جمع النباتات بعد األمطار وبالتالي كانت ،بدون غسل

 : اآلتي٩ و ٨يوضح الجدوالن . مغسولة

كان تركيز الرصاص في النباتات التي تنمو في حرم المعمل مرتفعاً جداً وبلغ  •

كغ وزن جاف للنباتات غير المغسولة، أما في الفترة /مع  283±1568متوسطه 

تشير هذه النتائج . كغ وزن جاف/مع 411±730الرطبة فبلغ متوسط تركيزه نحو

فوق يإلى أن النباتات كافة التي تنمو في حرم المعمل تحوي على الرصاص بتركيز 

 إلى خفض هذا وقد أدى غسل النباتات.  مرة٣٠٠الطبيعية بمعدل يفوق الـ الحدود 

 في النباتات التي تنمو في المعمل % ٢٠و   %٢٣ بمعدل نحو تركيز الرصاص

  التي حصل عليها وهذا يتفق مع النتائج،وفي المنطقة المحيطة به على التتالي

زل إالّ غسل األوراق بالماء الجاري لم ي، التي بينت أن )١٩٩٩(عثمان وآخرون 

لى أوراق البقدونس والسلق والنعناع من الكمية المترسبة ع% ٣٧ و ٢٣و % ١٦

 الى امتصاصهمن التربة بوساطة  ويعود تلوث النباتات بالرصاص،على التتالي

إلى ترسب الرصاص الموجود في الهواء على سطوح النباتات و و الجذور،

 1993(امتصاصه مباشرةً من قبل األوراق، وخاصةً في حال توفر الرطوبة 

Capannesi.( سات وقد أوضحت دراHaygarth and Jones  (1992) أكثر أن 

من الرصاص الملوث للنباتات يأتي من ترسب الرصاص الموجود في % ٥٠

 . من امتصاصه من التربة فقط، وليس يعلق باألوراق وتصعب إزالته، حيثالهواء

اختلف تركيز الرصاص في النباتات الزراعية اختالفاً بيناَ تبعاً للنوع والبعد عن  •

،  التركيز  ويفوق هذاكغ وزن جاف،/ مع٧٨ و ٢ بين  في معظمهاتراوحالمعمل و

بمرات كثيرة، ومما يجدر ذكره أن ) كغ/ مع١أقل من (التركيز الطبيعي في النباتات 

أو ترعى من قبل ) الخبيزة(عدداً كبيراً من النباتات المقيسة تشكل غذاء لإلنسان 

غيرها، مما يشكل خطورة كبيرة الحيونات وبخاصةً القطن وقش القمح والعدس و

 . على الحيوانات الرعوية

الى قيمة قياسية ) Funaria hygrometrica(وصل تركيز الرصاص في الطحاب  •

كغ وزن جاف، وهذا يتوافق مع الدراسات التي جرت في  / مغ ٢٠٩٥٣بلغت  

 والتي بينت أن ،)Loppi et al., 2000; Garty, 2001(مناطق مختلفة من العالم 

 .من النباتات المراكمة للعناصر المعدنية الثقيلة Lichensلطحالب واألشنيات ا



 ٢١

 ات فينباتلل المجموع الخضري في )كغ وزن جاف /مغ (تركيز الرصاص.  ٨الجدول 

   ٢٠٠٥ تشرين المرحلة الجافة

 بدون غسل مغسولة الموقع نوع العينة

 ٩٤٥,٥±٣,٤ 2.6±740 مرجان

 10±2283 7±1811 صنوبر

 11±2957 10±2014 كرمة

 14±3970 10±2712 صنوبر

 5±1435 5±1336 شوفان

 5±1444 4±1151 كينا

 4±1020 5±902 كينا
 10±1485 5±850 تين
 10±1337 4±887 عنب
 10±1530 5±1208 صنوبر
 5±1195 5±1117 صنوبر
 5±1162 5±916 عنب
 تين

 

 

 داخل المعمل

 

 

 

 

 

1045±5 1075±5 
 2±300 1±260 ش ش المعمل جانب السكة بةخريني
 0.06±18.33 0.04±12.03 قطن
 قطن

  م١٥٠شمال المعمل بـ 

 0.05±4.66 0.04±4.12  م٥٠٠شمال المعمل بـ 
 2±47.0 1.5±38.4 قطن
 0.04±10.08 0.9±9.3 ذرة

 قطن

  م٣٠٠شرق المعمل بـ 

  م٣٠٠شرق المعمل بـ 
 

  م500شرق المعمل بـ 

4.94±0.04 

6.23±0.04 
 0.33±87.98 0.21±57.15 قش القمح
 قطن

 م٢٠٠المعمل ب  شمال شرق

 0.3±26.83 0.1±19.47 م٥٠٠المعمل ب  شمال شرق
 0.02±2.36 0.02±2.01 قطن
 قطن

  م١٠٠غرب المعمل بـ 

 0.02±1.89 0.02±1.77  م٣٠٠غرب المعمل بـ 
 
 



 ٢٢

  للنباتات في الجافع الخضريالمجموفي  )كغ وزن جاف/مغ (تركيز الرصاص.  ٩الجدول 

   الرطبةفترةال

 كغ/معالتركيز  الموقع رقم العينة

 10±1375   سياج
 3.62±976.75   صنوبر
 1.1±328.5   دفلة
 1.93±542.75   سرو

 1±309.0   حشيش
 2±561.5   سرو

 100±20953 الطحالب 
 4.4±1176.3   كينا
 5±892   سرو
 0.9±142.3 شائ  حش
   كينا

 داخل المعمل

998.5±10.6 
 3.57±145.3   م٣٠٠ بـ لمعمل اجنوبية شرق       قمح
 5.23±443.3   خبيزة
   عدس

  م١٠٠غرب المعمل بـ 

 3.78±40.65  م٣٠٠غرب المعمل بـ 
 0.24±3.8   فجيلة
 0.18±5.1 عدس
   فول

  م١٥٠جنوب المعمل بـ 

  م٥٠٠جنوب المعمل بـ 

 0.19±1.23  م١٥٠٠جنوب المعمل بـ 
 5.12±434.3   سياج
   سرو

 معمل الكابالت

 14±1102.0 معمل الكابالت
 5±66.0  م٣٠٠شمال المعمل بـ    فجيلة
 0.37±7.9   قمح

 0.73±19.0   خبيزة
   خبيزة

  م٣٠٠شمال شرق المعمل بـ

  م٣٠٠شمال شرق المعمل بـ 

 0.19±1.68  م ٧٠٠شمال شرق المعمل بـ
 0.14±13.4   قمح
   نفل

 م ٥٠٠شمال المعمل بـ  

 0.31±14.9  م٧٠٠شمال المعمل بـ 
 



 ٢٣

 تركيز الرصاص في الماء

) أقنيـة الـري     ( أن تركيز الرصاص في المياه كافة السطحية منهـا           ١٠يتضح من الجدول    

كيز  التركيز ضمن التر   اقع هذ يل ، و  / ميكروغرام ٩منخفض ولم يتجاوز    ) مياه آبار (والجوفية  

 ,Chow)ل / ميكروغـرام ١٠-٠,١األكثر مصادفة في المياه الطبيعية الذي يتـراوح بـين   

1978; Valenta, 1986)من حيث تركيز الرصاص-، كما أن هذه المياه صالحة للشرب - 

ويجدر التنويه لوجود بعض اآلبار الملوثة بمياه       . )ل/ ميكروغرام ١٠(ة  تبعاً للمواصفة السوري  

 ٤٣,٢سبياً ووصل إلى     الكابالت فقد كان تركيز الرصاص مرتفعاً ن       ملالصرف الصناعي لمع  

هذا وتنص المواصفات على أن التركيز المسموح به من الرصاص في ميـاه             . ل/ميكروغرام

ل، مما يعني أن المياه في منطقة الدراسة كانـت صـالحة            /غ م ٥الري يجب أن ال يزيد عن       

 .للري

 
 الفترة الجافة في عينات الماء) ل/مميكروغرا( ترآيز الرصاص .١٠الجدول 

 الفترة الرطبة الفترة الجافة الموقع

 ١أقل من  0.02±2.85  م ٣٠٠بـ  بئر جنوب شرق المعمل

 0.04±1.3 0.02±4.06  م٣٠٠بئر جنوب شرق المعمل بـ 

 0.04±1.72 0.03±7.7  م٢٥٠مياه سطحية، نهاية قناة الري جنوب المعمل بـ  

 0.04±4.44 0.02±6.91 م٤٠٠ري فرعية جنوب شرق المعمل بـ مياه سطحية، قناة 

 ٤٠٠مياه سطحية ، قناة ري فرعية جنوب شرق المعمل بـ  - 8.8±0.06

 م

 0.02±2.68  م٤٠٠بئر جنوب شرق المعمل بـ 

- 

 - 0.02±2.61  م٥٠٠بئر شرق المعمل بـ 

 0.03±3.79 0.03±7.99  م٦٠٠بئر شرق المعمل بـ 

 0.04±1.3 -  م٤٠٠ حاصل شمال شرق المعمل بـ  بئر مزارع تل

 0.04±1.26 -  م  ٧٠٠بئر شمال شرق المعمل بـ 

 ١أقل من  -  م  ٧٠٠بئر شمال شرق المعمل بـ 

 بئر ملوث بمياه الصرف الصناعي لمعمل الكابالت 16.2±0.05 43.19±0.15

 - 0.15±38.9 بئر ملوث بمياه الصرف الصناعي لمعمل الكابالت

 



 ٢٤

 الرصاص في عينات الدمتركيز 

 مؤشرات التلوث بالرصاص، ذلك أفضليعد، كما ذكر سابقاً، تركيز الرصاص في الدم من 

(  ١١من الرصاص الممتص يرتبط بكريات الدم الحمر، يوضح الجدول %  ٩٩أن نحو 

اريين أن تركيز الرصاص في الدم كان مرتفعاً، سواء عند العمال أو اإلد ) ٣والجدول الملحق 

 أو عند عمال معمل الكابالت الذي يقع إلى الشرق ،الذين يعملون في أقسام المعمل المختلفة

 .من المعمل، أو لدى سكان قرية تل حاصل البالغين منهم واألطفال
 

 في عينات دم عمـال معمـل         )دسل/ميكروغرام   (تركيز الرصاص  .١١الجدول   •

 .سكان المناطق المجاورةبطاريات السفيرة و

عدد  كان العملم

 العينات

 SD   ±المتوسط  مدى التركيز

 18.4±50.5 28.6-85.2  ١٦ عمال الصهر

 32±55.5 17.9-161  27 عمال الصالة

 6.5±14.8 7- 26.4  12 اإلداريون

 26±43.4 15.5-67  3 الحرس والسائقون

 ١٤,١ - 1 )جنوب المعمل(عمال مديرية الري 

 27.5±30.9 10.7-71.5  4 عمال معمل الكابالت

 18.25±28.3 15.4- 41.2- 2 ونبالغ/سكان قرية تل حاصل 

 6.4±11.5 4.2- 17.8 9 أطفال/سكان قرية تل حاصل

 

 ٥٥,٥بلغ تركيز الرصاص عند مجموعة العاملين في المعمل قيماً عالية وصل متوسطها إلى 

 نفسه كان عند بقية ، واألمر) دسل/ميكروغرام  ١٦١ و ١٨( دسل وتراوح بين /ميكروغرام 

( دسل/ ميكروغرام ٥٠,٥العاملين إذ بلغ متوسط تركيز الرصاص في دم عمال الصهر 

( دسل/ ميكروغرام ٤٣,٤، وفي دم الحراس والسائقين )دسل/ ميكروغرام ٨٥-٢٩تراوح بين 

 ١٥ اإلداريين إذ بلغ نحو عندأقل تركيز كان ، و)دسل/ ميكروغرام ٦٧ و ١٥,٥تراوح بين 

 ويعود السبب في ذلك إلى ،)دسل/ ميكروغرام ٢٦,٤ و ٧,٣تراوح بين (دسل /رام ميكروغ

 .أن بناء اإلدارة يقع إلى الشمال من المعمل وبالتالي فإن تعرضهم إلى الهواء الملوث هو األقل

، وإنما كان مرتفعاً أيضاً عند  للرصاص في الدم على عمال المعمللم يقتصر التركيز المرتفع

 ذلك أن معمل ،لكابالت الذين يتعرضون مباشرةً إلى الهواء المحمل بالرصاصعمل امعمال 



 ٢٥

، وكان متوسط تركيز الرصاص في دم ى الشرق من معمل بطاريات السفيرةالكابالت يقع إل

 ٧١,٥و  ١٠,٧  دسل وتراوح بين/ ميكروغرام ٣١العاملين في معمل الكابالت نحو 

اع تركيز الرصاص في دم سكان قرية تل حاصل   ومما يثير القلق ارتف،دسل/ميكروغرام 

 حيث ، كم٢ و 0.5مسافة تتراوح بين التي تبعد إلى الجنوب والجنوب الشرقي من المعمل بـ

ين دسل وتراوح ب/ ميكروغرام ٢٨,٣بلغ متوسط تركيز الرصاص في دم البالغين منهم 

 من ىالسكان أعل، مما يعني أن تركيز الرصاص في دم )دسل/ ميكروغرام ٤١,٢ و ١٥,٤(

 وبالتالي فإنهم يتعرضون إلى التأثيرات الضارة ،)دسل/ ميكروغرام ١٠(الحدود المسموح بها 

 في protoporphyrinللرصاص وبخاصةً خفض التوصيل العصبي وزيادة البروتوبورفيرين 

  .)١الجدول انظر  (في البول  Aminolaevulinic Acid، وزيادة تركيز الكريات الحمر

 ٤,٢دسل وتراوح بين / ميكروغرام ١١,٥توسط تركيز الرصاص في دم األطفال نحو كان م

 وهذا يعني أن بعض األطفال يتعرضون إلى تأثيرات مرضية ،دسل/ ميكروغرام ١٧,٨و 

ناجمة عن زيادة تركيز الرصاص في الدم وأهمها زيادة البروتوبورفيرين في الكريات الحمر 

 وخفض إضافة إلى اإلضطرابات السمعية،ALA ـ ، وخفض التوصيل العصبي وخفض ال

 .)١الجدول  انظر  (حاصل الذكاء والقدرة على التعلم

 

  المناقشة

يعد معمل بطاريات السفيرة من المعامل القديمة والتي ال تراعي االعتبارات البيئية، كما يوجد 

 كالحبوب  ويزرع فيها المحاصيل المختلفة– معظم أراضيها مروية –في منطقة زراعية 

والخضار، في الفترة الرطبة، والقطن والذرة وغيرها في الفترة الجافة، هذا إضافة إلى 

النباتات البرية، وتشكل النباتات البرية وبقايا المحاصيل الزراعية أحد مصادر األعالف 

لألغنام خاصةً والحيوانات المستأنسة عامة، كما تدخل الخضار وبعض النباتات البرية 

 .ة في غذاء سكان المنطقة المحيطة بالمعمل، وربما بعضها يصدر إلى المدن المجاورةالمأكول

بينت نتائج القياسات أن المعمل يؤثر تأثيراً كبيراً في زيادة تركيز الرصاص في مكونات 

سواء في منطقة المعمل أو في المناطق المحيطة به، ) الهواء والتربة والنباتات( النظام البيئي 

د تركيز العوالق الكلية المحملة بالرصاص، في المنطقة المحيطة بالمعمل، بمعدالت اذ ازدا

 مرة، واألمر نفسه كان بالنسبة إلى تركيز الرصاص في الهواء الذي ٥,٥ و ٣,٣تراوحت بين 

، كما تراوح تركيز الرصاص في ٣م/ ميكروغرام١١,٧وصل في القرية المجاورة مثالً إلى 

كغ، أما تركيز الرصاص في الدم فوصل متوسطه عند بعض /مغ ٨٧ و ٢النباتات بين 

، )دسل/ميكروغرام ١٦١و١٨تراوح بين (دسل / ميكروغرام٥٥ نحو ىالعاملين في المعمل إل

دسل / ميكروغرام٢٨,٣دسل عند العاملين في معمل الكابالت، وإلى /  ميكروغرام٣١وإلى 
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ي دم األطفال ووصل عند بعض دسل ف/ ميكروغرام١١,٥عند سكان قرية تل حاصل، وإلى 

 .دسل/ ميكروغرام١٨األطفال إلى نحو 

لقد انعكست زيادة تركيز الرصاص في الهواء خاصةً ومكونات النظام البيئي عامة في زيادة 

تركيز الرصاص في الدم سواء للعاملين في المعمل أو، وهو األهم، في دم سكان المنطقة 

دسل وهذا / ميكروغرام٢٨,٣ية تل حاصل إلى المجاورة حيث وصل متوسطه عند سكان قر

 إذ تشير منظمة الصحة ،يعني أن سكان المناطق المجاورة يتعرضون إلى التسمم بالرصاص

 ٣٠ و ٢٠تراوح بين  إلى أن تركيز الرصاص في الدم  الذي ي)(WHO 2000العالمية 

يؤدي إلى خفض التوصيل العصبي وزيادة البروتوبورفيرين دسل /ميكروغرام

Protoporphyrin في الكريات الحمر، كما يؤدي إلى تأثيرات بالغة في المواليد (Vinceti 

et al 2001) وربما إلى زيادة نسبة األورام ، (Landrian et al 2002) واألمر نفسه عند ،

 مما يعني زيادة ،دسل/ ميكروغرام١٨األطفال ذلك أن تركيز الرصاص وصل إلى نحو 

 والتوصيل العصبي ALAD وخفض الـ Dات الحمر وخفض فيتامين البروتوفيرين في الكري

، أما بالنسبة للعاملين )١انظر الجدول (إضافةً إلى اإلضطرابات السمعية وخفض معدل الذكاء 

مما يعني أنهم ) دسل/ ميكروغرام٥٥,٥متوسطه (في المعمل فكان تركيز الرصاص مرتفعاً 

أخطار بالغة أهمها خفض تشكل يتعرضون إلى مستويات من الرصاص تؤدي إلى 

 ). ١انظر الجدول (الهيموغلوبين واإلضطرابات العصبية وضعف القدرة على التعلم وغيرها 

دسل أما / ميكروغرام٥٥,٥كان متوسط تركيز الرصاص في دم العاملين في الصالة نحو 

ط ، أما في قرية تل حاصل فكان متوس٣م/ ميكروغرام٤٥٠فوصل الى تركيزه في الهواء 

 في دم البالغين والهواء ٣م/ ميكروغرام١١,٧دسل و / ميكروغرام٢٨,٣تركيز الرصاص 

 الدم على التتالي ، وهذا يشير إلى أن تركيز الرصاص في الهواء لم يؤد  إلى رفع تركيزه في

التي تشير  (WHO, 2000)  دراسات منظمة الصحة العالمية، مما يتوافق معبالنسبة نفسها

بين تركيز الرصاص في الهواء وتركيزه في الدم ليست عالقة خطية عندما  أن العالقة الى

يكون تركيز الرصاص في الهواء مرتفعاً، وربما يعود التأثير األكثر وضوحاً لتركيز 

الرصاص في الهواء في زيادة التركيز في دم سكان المناطق المجاورة، مقارنةً بعمال المعمل، 

داً في مثل هذه األجواء أما السكان فيتعرضون إلى تركيز إلى أن العمال يقضون وقتاً محد

مرتفع من الرصاص ولفترة تكاد تكون دائمة، كما قد يعود أيضاً إلى أن السكان يتغذون 

 .ببعض المحاصيل التي تنمو في المنطقة والتي تزيد من اإلندخال اليومي بشكل بالغ

 بالمعمل، اختالفاً بيناً وذلك تبعاً اختلف تركيز الرصاص في التربة، في المنطقة المحيطة

كغ وزن جاف / مع٣٤٢الستعماالت التربة، ففي قرية تل حاصل كان تركيز الرصاص نحو 

في التربة غير الزراعية والتي ال تتعرض للحراثة، وانخفض التركيز في التربة الزراعية التي 
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زن جاف، وهذا يعود إلى كغ و/ مع٥٤ م فقط ، إلى ١٠٠تبعد عن التربة غير الزراعية بنحو 

 ٤٠الحراثة العميقة للتربة الزراعية وخلط الرصاص مع كامل قطاع التربة وحتى عمق نحو 

-٠سم، مما يعني أن أن تركيز الرصاص في التربة ال يعبر عن التركيز في الطبقة السطحية 

 .وإنما في كامل قطاع التربة)  سم٥

 

 االستنتاجات

 :تيأوضحت نتائج هذه الدراسة اآل

أدى معمل صناعة البطاريات إلى زيادة تركيز العوالق الكلية في الهواء سواء في  •

 .بالتركيز المسموح به مقارنة بمرات عدةبه داخل المعمل أو في المناطق المحيطة 

كان تركيز الرصاص في الهواء مرتفعاً جداً وفي مناطق اإلعتيان كافة، ووصل في  •

 إلى معدالت كبيرة تفوق الحدود )قرية تل حاصل(مل المناطق الريفية المحيطة بالمع

 مرة أما في ١٢بمعدل نحو ) ٣م/ ميكروغرام١(المسموح بها تبعاً للمواصفة السورية 

، وفي معمل الكابالت الذي يبعد نحو ٣)م/ ميكروغرام٤٥٠-٨(داخل حرم المعمل 

 .فوصل إلى تركيز ال يجوز حدوثه )٣م/ ميكروغرام٣٤( م إلى الشرق ٣٠٠

وقف المعمل عن العمل أكثر من الحدود المسموح بها تكان تركيز الرصاص في فترة  •

، ويستثنى من ذلك المنطقة الواقعة إلى ٣م/ ميكروغرام١٤,٦ و ١,١اوح بين وتر

 .الغرب من المعمل وذلك بسبب الرياح الغربية السائدة

سموح بها في كان تركيز الرصاص في التربة داخل حرم المعمل أكثر من الحدود الم •

 مرة ، أما في المناطق الزراعية المحيطة ٣٠الترب الحراجية بمعدالت تفوق الـ 

بالمعمل فكان تركيز الرصاص في عدد من المواقع أعلى من الحدود المسموح بها 

  المسموح بها،، أما بقية المواقع فكان تركيز الرصاص ضمن الحدود)كغ/مغ١٠٠(

 .عميقة وخلط الرصاص بكامل قطاع التربة الإلى الحراثة هذا وربما يعود

كان تركيز الرصاص في النباتات التي تنمو داخل حرم المعمل أكثر من المعدالت  •

 أما التركيز في النباتات التي تنمو في المناطق  مرة،٣٠٠ـ الطبيعية بمعدل يفوق ال

رعي كغ مما يعني أن هذه النباتات غير صالحة لل/ مع٨٧ و ٢المحيطة فتراوح بين 

القطن،  ( في المنطقة المحيطة بالمعمل ومما يجدر ذكره أن النباتات،أو الغذاء البشري

 .هي نباتات رعوية أو غذائية)  والخضار وغيرهانبات القمح والخبيزة

 .كان تركيز الرصاص في مياه أقنية الري والمياه الجوفية ضمن الحدود الطبيعية  •

المعمل مرتفعاً إلى المستويات التي تؤدي كان تركيز الرصاص في دم العاملين في  •

إلى تأثيرات صحية بالغة أهمها فقر الدم واإلضطرابات العصبية وزيادة ضغط الدم 



 ٢٨

وربما اإلضطرابات القلبية، واألمر نفسه كان لدى السكان البالغين في المناطق 

 ١٨(ى المستويات ووصل تركيز الرصاص في دم األطفال إل، المجاورة

 والتوصيل العصبي Dالتي تؤدي إلى خفض فيتامين ) دسل /ميكروغرام

 .IQ  الذكاءوخفض معدل واإلضطرابات السمعية

 التوصيات 

طقة حرم المعمل تشير نتائج قياس تركيز الرصاص في مكونات النظام البيئي في من •

، إلى الحاجة الماسة التخاذ اإلجراءات كافة لخفض تركيز والمنطقة المحيطة

 . من المعملقالرصاص المنطل

نظراً الرتفاع تركيز الرصاص في مكونات النظام البيئي وبخاصةً الهواء والنباتات ،  •

 .فإنه من المفيد حساب اإلندخال اليومي من الرصاص لدى سكان المنطقة

 

 

 

 

 كلمة شكر

نشكر السيد الدكتور المدير العام لهيئة الطاقة الذرية لدعمه الدائم للبحث العلمي، كما نشكر 

، وإدارة الشركة العامة لمعمل مدير عام الشركة العامة للكابالتالمهندس مصطفى جويد 

البطاريات ، لتسهيلهما مهمة جمع العينات وإجراء القياسات ، ونشكر أيضاً كل من السادة 

 . رامز عشيش وعمار عوض لمساهمتهما في جمع وتحضير العينات
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 )٣م/ميكرو غرام( الكلية في منطقة معمل البطاريات العوالقتركيز   .١الجدول 
 الموقع 

 التاريخ
 ناء أثالتركيز

 عمل المعمل
 التركيز أثناء

 توقف المعمل

22/9 752 - 

23/9 291 - 

24/9 502 - 
 25/9 353  102 

 
 الباب الرئيسي،

شرق فرن الصهر 

 م٥٠بـ 
26/9 293 - 

22/9 415 - 

23/9 163 - 

24/9 229 - 
25/9 217 100 

 
اإلدارة، شمال 

م ٥٠بـ المعمل   

26/9 185 - 

22/9 1245 - 

23/9 323 - 

24/9 320 - 
 25/9 403 116 

 
ـ المعمل جنوب   ب

  م ٥٠

26/9 254 - 

22/9 1703 - 

23/9 1447 - 
24/9 16949 - 
 25/9 2871  136 

 
 فرن الصهر

 
  المصدرقرب

26/9 1187 - 

22/9 1682 - 

23/9 418 - 

24/9 756 - 
25/9 1088  108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داخل 

 حرم المعمل

  صالة اإلنتاج

26/9 1215 - 

27/9 422 - 
 28/9 434  174 

29/9 644 - 

27/9 575 - 
 28/9 1201 198 

الباب الرئيسي 

 لمعمل الكابالت 
شرق فرن الصهر 

م  ٣٠٠بـ   
29/9 712 - 

 

 

 

 

 

 
٢٧/٩قرية تل حاصل   ٥٧٥ - 
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٢٨/٩ جنوب شرق فرن  ١٩٨ ١٢٠١ 

م٣٠٠ب الصهر   ٢٩/٩  ٧١٢ - 

مشروع الري غرب 

ـ  فرن الصهر ب

 167  392 27/9   م٢٠٠

27/9 82 - 

 

خارج حرم 

 المعمل

أحد مكاتب الشركة 

 العامة للكابالت 
شرق فرن الصهر 

 66 180 28/9  م٣٠٠بـ 
 

 

 

 )٣م/ميكرو غرام ( تركيز الرصاص المرتبط مع عوالق الهواء. ٢ الجدول
 وقعالم 

 التاريخ
  في أثناءالتركيز

 عمل المعمل
 التركيز في أثناء

 توقف المعمل

22/9 75.0±٠,٢ - 

23/9 39.4±٧,٥ - 

24/9 43.٧,٤±٧ - 

 25/9 18.8±٠,٦ - 

 
شرق  الباب الرئيسي،

م٥٠فرن الصهر بـ 

26/9 33.١,٢٢±٩   1.78±٠,٠٧ 

22/9 3.٠,٠٥±٢ - 

23/9 5.9±٠,٠٢ - 

24/9 21.٠,٠٩±٦ - 

25/9 4.٠,٠١±٧ - 

 
فرن اإلدارة، شمال 

م ٥٠الصهربـ   

26/9 7.٠,٠٢±٢ 1.7±٠,٠٠٧ 

22/9 15.1±٠,٠٥ - 

23/9 7.٠,٠٣±١ - 

24/9 3.4±٠,٠١ - 

 25/9 9.3±٠,٠٣ - 

 
 جنوب فرن الصهر 

  م ٥٠بـ 

26/9 ٠,٠١±٣,٠   2.7±٠,٠٠٨ 

22/9 70.٣,٨±١ - 

23/9 104.١١,٢±١ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داخل 

 حرم المعمل

 
  الصهرفرن

 
24/9 116٤,٧±٧.٠ - 



 ٣٥

  25/9 105.8±٠,٤    3.٠,٠١±٢ 

22/9 737.7±٢,٩ - 

23/9 231.1±٠,٩ - 

24/9 364.7±١,٤ - 

25/9  409.1±١,٦ - 

 

 
 

  صالة اإلنتاج

26/9 505.7±٢   14.٠,٠٤±٦ 

27/9 13.4±٠,٣ - 

 28/9 27.9±٠,٣   3.5±٠,٠٢  

يسي لمعمل الباب الرئ

 الكابالت 
شرق فرن الصهر 

م ٣٠٠بـ   29/9 ٠,٢±٦٢,٠ - 

٢٧/٩ قرية تل حاصل  1.1±٠,٠٠٣ 15.9±٠,٧ 

جنوب شرق فرن 

م٣٠٠الصهر ب   ٢٨/٩  7.4±٠,٠٠٠٣ 
- 

مشروع الري غرب 

م٢٠فرن الصهر بـ    27/9  1.2±٠,٠٠٤ 0.3٠,٠١±٦ 

أحد مكاتب الشركة  - 3.5±٠,٠٤ 27/9

 العامة للكابالت 
شرق فرن الصهر 

 ٠,٠٣±3.١ ٠,٠٧±4.3  28/9  م٣٠٠بـ 

27/9 0.37±٠,٠٣ - 

28/9 0.6٠,٠٧±١ - 

 

 

 

 

 

 

 

خارج حرم 

 المعمل

جنوب فرن الصهر 

مشروع ( م ٣٠٠بـ 

 - ٠,٠٠٠٦±0.2 29/9 )الري

 

 

 



 ٣٦

  الدمعينات الرصاص في تركيز . ٣ الجدول

 هر عمال قسم الص.أ
  الرصاصتركيز  سنوات الخدمةعدد العمر اإلسم

 ديسل/ غرامميكرو

١٥ ٤٧ ١ 32.1±0.32 

١٤ ٣٣ ٢ 64.6±0.65 

١٠ ٣١ ٣ 36.5±0.37 

١٣ ٣٨ ٤ 30.7±0.31 

١٥ ٤٢ ٥ 66. 2±0.66 

١٠ ٣٢ ٦ 53.5±0.54 

١٢ ٣٥ ٧ 48.4±0.48 

٢٦ ٥٠ ٨ 41. 2±0.41 

١١ ٣٥ ٩ 72. 2±0.72 

٩ ٣٢ ١٠ 85.2±0.85 

١٢ ٣٤ ١١ 81.6±0.82 

١٥ ٤٠ ١٢ 28.6±0.29 

١٦ ٣٩ ١٣ 45.4±0.45 

١٣ ٣٨ ١٤ 37.5±0.38 

١٠ ٣٠ ١٥ 33.9±0.34 

١٣ ٤٠ ١٦ 50.1±0.5 

 



 ٣٧

  عمال الصالة .ب
  الرصاصتركيز  سنوات الخدمةعدد العمر اإلسم

 ديسل/ غرامميكرو

٢٤ ٣٩ ١ 71.49±0.71 

١١ ٣٥ ٢ 17.93±0.18 

٣٠ ٥٩ ٣ 17.9±0.18 

١٠ ٤٠ ٤ 75.93±0.76 

١٠ ٣٣ ٥ 161.01±1.61 

١٥ ٣٨ ٦ 52.73±0.53 

٦ ٣٤ ٧ 48.89±0.49 

٢٥ ٥٣ ٨ 35.41±0.35 

١١ ٣٣ ٩ 45.85±0.46 

٢٨ ٤٥ ١٠ 30.19±0.3 

٥ ٢٨ ١١ 39.13±0.39 

١٠ ٣٢ ١٢ 99.93±1 

١٢ ٣٨ ١٣ 43.27±0.43 

١٢ ٣٨ ١٤ 62.93±0.63 

٧ ٣٠ ١٥ 47.23±0.47 

٢٣ ٥٠ ١٦ 21.61±0.22 

١٢ ٣٥ ١٧ 54.01±0.54 

١٥ ٤٠ ١٨ 31.93±0.32 

٢١ ٤٧ ١٩ 61.35±0.61 

١٠ ٣٤ ٢٠ 37.13±0.37 

١٠ ٢٨ ٢١ 35.25±0.35 

١١ ٣٢ ٢٢ 28.77±0.29 

١٢ ٤٠ ٢٣ 77.83±0.78 

٧ ٢٨ ٢٤ 116.192±1.16 

٢١ ٤٣ ٢٥ 31.29±0.31 

١٣ ٣٨ ٢٦ 65.99±0.66 

١٠ ٣٠ ٢٧ 87.71±0.88 

 



 ٣٨

 اإلداريون. جـ

  الرصاصتركيز  سنوات الخدمةعدد العمر اإلسم

 ديسل/ غرامميكرو

٣٠ ٥٨ ١ 12.89±0.13 

١١ ٣٥ ٢ 26.39±0.26 

١١ ٢٩ ٣ 21.07±0.21 

٨ ٣١ ٤ 8.43±0.08 

٢٣ ٤٥ ٥ 7.01±0.07 

٢٧ ٥٠ ٦ 12.45±0.12 

١٣ ٣٨ ٧ 18.89±0.19 

١٤ ٣٨ ٨ 11.19±0.11 

٣٠ ٥٠ ٩ 12.89±0.13 

١٤ ٤٥ ١٠ 7.75±0.08 

١٥ ٤٥ ١١ 24.37±0.24 

١٨ ٤٢ ١٢ 13.85±0.14 

 

  الحرس والسائقون.د
  الرصاصتركيز  سنوات الخدمةعدد العمر اإلسم

 ديسل/ غرامميكرو

٣٢ ٥٧ ١٣ 66.99±0.67 
 

٢٤ ٥٠ ١٤ 15.47±0.15 
 

١٠ ٥٠ ١٥ 47.95±0.48 
 

 
 

  معمل الكابالت. و

  الرصاصتركيز  سنوات الخدمةعدد العمر اإلسم

 يسلد/ غرامميكرو

٣ ٣٢ ١٦ 23.392±0.23 
٢٨ ٥٥ ١٧ 10.672±0.11 
٣ ٣٢ ١٨ 18.232±0.18 
٢٠ ٤٨ ١٩ 71.452±0.71 

 
 



 ٣٩

 سكان قرية تل حاصل. ز
  الرصاصتركيز العمر اإلسم

 ديسل/ غرامميكرو

٤٥ ١ 41.212±0.41 
١٦ ٢ 15.392±0.15 

 
 

 أطفال. ح
  الرصاصترآيز العمر اإلسم

 ديسل/ غرامميكرو
١٢ ١ 4.252±0.04 
١٢ ٢ 14.332±0.14 
١٠ ٣ 10.372±0.10 

 
٨ ٤ 17.392±0.17 

 
١٠ ٥ 7.132±0.07 
٧ ٦ 17.758±0.18 
٧ ٧ 21.372±0.21 
٧ ٨ 6.772±0.07 
٧ ٩ 4.172±0.042 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ٤٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
The study aimed to determine the lead concentrations in the ecosystem 
surrounding the batteries factory in Al-Safera. The results showd that the 
lead levels were very high in both factory area and the surrounding 
agriculural area. Lead levels in air varied between 12 and 34 µg/m3 in the 
area outside the factory. The same trends were in both soil and plant 
samples, and normal washing does not decrease the lead level in plant 
samples to acceptable levels. Mean lead levels in blood was also high and 
ranged between 55 and 28 µg /dl for factory workers and village 
inhabitants respectively. 
In conclusion the authorities adminstration must take all necessary 
procedures to reduse the lead levels in the factory area and in the 
surrounding area. 
 
Key words: 
Lead , Battary factory , Plants , Soil , Air.   
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