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 ملخص الدراسة

هذه الدراسة إلى فحص مستوٌات تراكٌز العناصر الثقٌلة فً الحمأة  الناتجة عن عملٌة المعالجة للمٌاه العادمة فً محطة  هدفت

الصناعٌة والمنزلٌة لقد تم من خالل الدراسة فحص أنواع محددة من العناصر الثقٌلة والتً قد تتواجد فً المٌاه العادمة . البٌرة 

التأثٌرات التً قد تحدثها تلك  الحمأة لتقٌٌمالدراسة بالتحدٌد إلى فحص مستوٌات تركٌز العناصر الثقٌلة فً  لقد هدفت. القادمة للمحطة

.  العناصر إذا ما استخدمت الحماة فً تسمٌد األراضً الزراعٌة

البٌرة خالل فترة ستة  عٌنات ممثلة للحمأة الناتجة من عملٌة معالجة المٌاه العادمة فً محطة 10جمع  تم, ولتحقٌق غرض الدراسة

ومن ثم تم معالجة العٌنات وتجهٌزها للفحص المخبري بتطبٌق الطرق ,  أشهر من الخزان الخاص بتكثٌف الحمأة فً المحطة

. ICP-AES))المعٌارٌة لفحص عٌنات المٌاه والمٌاه العادمة باستخدام جهاز 

, معامل التوصٌل الكهربائً, الرقم الهٌدروجٌنً)صفات الفٌزٌوكٌمٌائٌة  تم فً البداٌة تحدٌد الخصائص األساسٌة للحمأة والمتمثلة بال

وقد تم إخضاع العٌنات فٌما بعد للفحص ألمخبري , (المواد الصلبة العالقة المتطاٌرة, المواد الصلبة العالقة, المواد الصلبة الكلٌة

باإلضافة إلى عنصر ( الرصاص واالرسٌنك, الكادمٌوم, مالكرو, النٌكل, النحاس, الزنك)لتحدٌد مستوٌات تركٌز العناصر الثقٌلة 

لقد أثبتت . الطرق المعٌارٌة  لتحلٌل عٌنات المٌاه والمٌاه العادمة  من خالل تطبٌق , (ICP-AES) وذلك باستخدام جهاز , البورون

, 1150.3)تً تم قٌاسها قد بلغت على عٌنات الحمأة أن الحدود القصوى لتراكٌز العناصر الثقٌلة وال إجراؤهاالتحالٌل التً تم 

بٌنما بلغ المستوى األقصى  ,كغم حمأة جافة على التوالً للعناصر المذكورة/ملغم(  0, 62.6, 94, 232.9, 115.7, 411.4

ٌز لترك ةتلك المستوٌات لم تتجاوز المستوٌات القصوى المسموح لقد اثبتت التحالٌل أن  .كغم حمأة جافة/ملغم 58.8لتركٌز البورون 

العناصر الثقٌلة فً الحمأة  فً كل من المعاٌٌر األمرٌكٌة والمعاٌٌر الموحدة لدول االتحاد األوروبً الخاصة بإضافة الحمأة لألرض 

وتبٌن كذلك أن تلك المستوٌات هً اقل من  المستوٌات القصوى المسموحة الواردة فً  المعاٌٌر اإلسرائٌلٌة كذلك باستثناء . الزراعٌة

تشٌر تلك النتائج إلى أن الحمأة الناتجة عن محطة البٌرة لمعالجة المٌاه العادمة  قابلة لالستخدام على األرض .  كلعنصر النً

مع ضرورة تطبٌق  بعض التقٌٌدات واالحتٌاطات المتعلقة  بطبٌعة   الزراعٌة من حٌث مستوٌات تراكٌز العناصر الثقٌلة المفحوصة

 .خرى على البٌئة والمصادر الطبٌعٌةالمحاصٌل واألراضً وآي تأثٌرات أ

تم أٌضا من خالل الدراسة تحلٌل ثمانٌة عٌنات من المٌاه العادمة المتدفقة للمحطة والمٌاه المعالجة الخارجة من المحطة بهدف  لقد

, النحاس, من الزنكلقد بٌنت التحالٌل أن تركٌز كل  .ICP-AES التدفقٌن باستخدام جهاز معرفة تركٌز العناصر الثقٌلة فً كل من 

و , 0.00, 0.00, 89.4, 47.6, 207.6, 1480.0الرصاص واالرسٌنك فً المٌاه المعالجة كان , الكادمٌوم, الكروم, النٌكل

العناصر استنادا إلى المعاٌٌر الفلسطٌنٌة إلعادة  وهذه القٌم هً اقل من مستوٌات التركٌز لهذه, لٌتر على التوالً/مٌكرغرام 0.00

الكمٌات المتوقعة من العناصر الثقٌلة والتً قد تبقً  تحدٌدتم , إضافة الى تلك التحالٌل  .لمٌاه المعالجة فً ري المحاصٌل استخدام ا

المٌاه العادمة المتدفقة للمحطة والمٌاه المعالجة تركٌز المعادن الثقٌلة فً  من خالل معرفة. فً الحمأة بعد انتهاء عملٌة المعالجة

وتطبٌق معادلة فرق الكتلة من خالل معرفة معدل حجم التدفق الٌومً الداخل والخارج من المحطة فً األوقات  ةالخارجة من المحط

 . التً أخذت فٌها العٌنات

بإجراء تقٌٌم لقابلٌة الحمأة المنتجة من محطة البٌرة لالستخدام على األراضً الزراعٌة من خالل دراسة تأثٌر  كذلك  قامت الدراسة

و لتحقٌق ذلك تم إضافة الحمأة , للتربة وخلطت  قبل الزراعةاة على إنتاجٌة المحصول الزراعً فً حال أضٌفت إضافة الحم

( معدالت إضافة)متر مربع للقطعة بتطبٌق أربع معامالت 0.25المنتجة من محطة البٌرة بعد تجفٌفها على قطع تجرٌبٌة بمساحة 

فً القطع  شائعتم زراعة محصول علفً . مكررات 4بحٌث احتوت كل معاملة على , (للهكتارطن  06, 40, 20, 0)مختلفة 

ولفحص . التجرٌبٌة وهو البرسٌم المصري الحولً وذلك لدراسة التأثٌرات السلبٌة أو االٌجابٌة إلضافة الحمأة بالمعدالت المذكورة

فقد تبٌن أن إضافة الحمأة  , ونتٌجة لذلك , نمو المحصول   تم قٌاس وتسجٌل مؤشرات نمو النباتات خالل فترة,  أٌة تأثٌرات محتملة
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وقد وجد أٌضا فرقا معنوٌا بٌن (. بدون إضافة الحماة)بالمعدالت الثالثة قد أدى إلى فروق معنوٌة بالمقارنة مع معاملة الشاهد 

, للهكتارطن  20قارنة مع المعاملة األولى بالم للهكتارطن  60و  40النباتات فً المعاملتٌن الثانٌة الثالثة  وإنتاجٌةمعدالت نمو 

لم ٌالحظ خالل فترة النمو أٌة , إضافة لذلك .  للهكتار طن  60و  40بٌنما لم ٌكن هناك أٌة فروق معنوٌة بالمقارنة بٌن المعاملتٌن 

 . التجربةأعراض تشٌر إلى وجود سمٌة للعناصر الثقٌلة على أي من أجزاء النبات فوق التربة فً أي من  معامالت 

 إال أنها لم تتطرق إلى احتمال وجود ملوثات أخرى,  إن نتائج هذه الدراسة صحٌحة فً حالة المحاصٌل ذات الدورة القصٌرة

ٌجب إجراء فحوص ودراسات إضافٌة لبحث أٌة تأثٌرات طوٌلة األمد إلضافة ,  على أٌة حال .فً الحمأة عضوٌة وغٌر عضوٌة

.   الملوثات األخرىوكذلك دراسة تأثٌر ,  الحمأة

 


