•

صور العناصر الثقيلة في التربة وطرق استخالصها

العناصر الثقيلة في التربة
• أن التركيز الكلي للعناصر الثقيلة في التربة ال يعطي صورة واضحة عن مدى
خطورة تلوث التربة بالعناصر الثقيلة ومقدار االضرار البيئية لهذا التلوث.
• الذي يتحكم في مدى خطورة التركيز الكلي للعناصر الثقيلة في التربة الصور
الكيميائية والفيزيائية لهذه العناصر.
• من ذلك تبرز أهمية معرفة صور العناصر التي تتواجد بها في التربة لنستطيع ان
نتعرف مدى تيسرها وسلوكها في التربة

العناصر الثقيلة في بيئة التربة
تسود أحد صور العناصر الثقيلة في التربة حسب توازن عدد من العوامل التالية -:
 - 1تركيز العنصر - 2 .تنافس الكاتيونات - 3 .سيادة أحد املكونات سواء أنيونات
أو مخلبية في التربة pH -4 .التربة– 5 .جهد األكسدة واالختزال - 6 .طبيعة ومواقع
االختزال.(Harmsen, 1977) .

صور العناصر الثقيلة في التربة
توجد العناصر الثقيلة في التربة-:
 - 1كصورة ذائبة في محلول التربة.
 - 2كصور مركبات غير ذائبة-:
• صور مرتبطة بمعادن الكربونات والكبريتات واألكاسيد و الهيدروكسيدات
).(Lindsay, 1979
• كذلك توجد مدمصة على مواقع التبادل الكاتيوني لغرويات التربة املعدنية أو
ً
ً
العضوية ،وقد تدمص إدمصاصا كيميائيا).(Kookana et al., 1999

االستخالص الكيميائي املتتابع لصور العناصر الثقيلة
)SEQUENTIAL EXTRACTION SCHEMES(SES
هناك عوامل رئيسية قد تؤثر على عملية االستخالص املتتابع-:
 - 1املحاليل واملركبات الكيميائية التي تم استخدامها في عملية االستخالص.
 - 2كفاءة طريقة االستخالص املستخدمة.
 - 3تأثير العوامل املتغيرة.
 - 4تسلسل عمليات االستخالص للصور املختلفة.
 - 5نوع الصور املتواجدة في العينة وتركيزها.
 - 6الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة الصلبة.

مراحل عملية االستخالص

يجب أن تكون مراحل عملية االستخالص بين  8- 3مراحل يحدد ذلك-:
• نوع الدراسة.
• نوع العينة.

اختيار عملية االستخالص املناسبة
ترتبط عملية االستخالص ارتباط وثيق بي-:
 - 1طبيعة العنصر.
 - 2صورة العنصر.
 - 3نوع املعدن الذي تستخلص منه صور العنصر.
 - 4كفاءة التقنية املتوفرة واملستخدمة في عملية االستخالص.
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الجدول السابق أستعراض لبعض طرائق اإلستخالص التتابع والتي تم
 م2000  الى عام1973 أستخدامها بين عام
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).

