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  م. د. نجم عبداللھ جمعة الزبیدي.أ
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  م . م . احمد ھاشم ابراھیم الجوراني

  المدیریة العامة لتربیة دیالى

  الخالصة

ھا ، بھدف التعرف على مستویات التلوث بعنصر الرصاص ، تحدید تراكیزه أجریت ھذه الدراسة في مدینة بعقوبة وضواحی

عینة من  51في التربة , میاه األنھار , الجداول ورواسبھما وبعض النباتات المتواجدة فیھا . تضمنت الدراسة نمذجة وتحلیل 

اطق مختلفة من مدینة بعقوبة وضواحیھا عینة من النباتات لمن 14عینة من میاه األنھار والجداول ورواسبھما و  36التربة , 

ز  18تضمنت  ة لتركی دالت العام ائج إن المع موقعا مثلت مناطق صناعیة , سكنیة , زراعیة وجوانب الطرق. أظھرت النت

ي عینات التربة , میاه األنھار والجداول ورواسب األنھار والجداول على ف  ppm 21.72 ,أثر  36.96 , الرصاص بلغت

في   11.53ppm – 5.74 , 11.52 – 5.68 , 2.5 – 0.4ما لوحظ من النتائج ان تركیز الرصاص تراوح بین التوالي . ك

اع  ا ارتف ل الیھ م التوص ي ت ائج الت ن النت والي . ویالحظ م ى الت ارنج عل ال , والن عینات سعف نخیل التمر , وأوراق البرتق

او واحیھا ،  إذ تج ة وض ة بعقوب ة مدین ي ترب اص ف ز الرص ة تراكی ة المقترح دالت العالمی رات المع ع م ا أرب زت تراكیزھ

. بناًء على النتائج المستحصلة في الدراسة الحالیة تم استنتاج ان المسبب   10ppmلتراكیز الرصاص المسموح بھا والبالغة 

ي الم زین الرئیس الرتفاع تراكیز الرصاص في عناصر بیئة مدینة بعقوبة وضواحیھا ھو النشاط البشري ویأتي ف ة البن قدم

ن الصناعات  ھ, فضال ع اص ومركبات ل مع الرص ي تتعام المضاف الیھ رابع اثیل الرصاص , ویلیھ في ذلك المصانع الت

  واألنشطة األخرى .    
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Abstract 

          This field study was conducted in  Baquba city  and its suburbs, to investigate the  

pollution levels of lead element, and determine its concentration in the soil and river water 

and its sediments and some plants types of . The present study  included sampling and 

analysis of 51 of soil samples and 36 samples of  rivers water, streams and Sediments and 14 

samples of plant from different areas of Baquba city and its suburbs included areas of 18 

locations that represented industrial , residential , agricultural and roadsides . The results 

showed that the averages of lead concentration reached   36.96 , trace , 21.72 ppm  in soil 

samples , river water and rivers sediment, respectively   .  The results showed that lead 

concentration with a singe between  0.4 - 2.5 ,  5.68  - 11.52 , 5.74  -  11.53 ppm in leaves 

samples Phoenix dactylifera , Citrus sinensis,  Citrus aurantium , respectively . The results 

showed the high concentrations of lead in the soil of Baquba city and its suburbs, 

 exceeding four times the suggest global average concentrations of lead accepted, amounting 

to 10 ppm . Based on the results obtained in the present study it can be concluded that the 

main cause of the high concentrations of lead in the environment of Baquba city and its 

suburbs was the human activities. At the first of them comes from gasoline genitive tetra  

Ethyl  lead and followed by the factories that deal with lead and its compounds as well as 

industries and other activities . 

 
Keywords: Ecological Pollution , Pollution  With Lead , Pollution In   Diyala , Gasoline , 

Tetra Ethyl Lead   

 

  مقدمة 

دأت   Environmental Pollutionیعدّ التلوث البیئي د ب ر الحدیث، وق ي العص من المشاكل الھامة التي تواجھ اإلنسان ف

ھذه المشكلة بدخول اإلنسان عصر الصناعة والتعدین ومعرفتھ بمصادر الطاقة كالفحم والبترول بما ینطلق منھا من غازات 

مونفایات , فضال عن  الكثیر من المرك ي ل ان والت ل  بات الكیمیائیة التي أستحدثھا اإلنس ة مث ي البیئ ا ف ن موجودة طبیعی تك

ید ,  ناعیة (الس دائن الص تك والل واع البالس ة وأن بات الزراعی ة والمخص ا المختلف دات بأنواعھ ناعیة والمبی ات الص المنظف

2007. (  
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یة على الكائنات الحیة حتى في تراكیزه الواطئة  جداً ، یعد الرصاص  عنصراً ساماً ولھ القدرة على التراكم ذا تأثیرات سلب

) . إن الحركة المروریة على  الطرق واألنشطة الصناعیة وتجویة المواد ھي , Neis 1999وھو عنصر ذو سمیة شدیدة (

رصاص في عام ، وكذلك األنشطة البشریة مثل مخلفات المصانع التي یمكن ان تزید ال 80من المصادر المھیمنة ألكثر من 

  ) .                       , Zhang 2003الكثیر من الترب (

اكل  ن مش ة م ونتیجة للنشاط الحضاري , واالجتماعي , والصناعي في محافظة دیالى ، فمن المتوقع ان تعاني مدینة بعقوب

ن الم ة م ات المنبعث ا الملوث ة منھ ادر مختلف ل الشركة التلوث بالمعادن الثقیلة بدرجات متفاوتة ومن مص ة مث انع المختلف ص

العامة للصناعات الكھربائیة في دیالى ، وعوادم وسائط النقل ، والمخلفات السائلة المطروحة مباشرة من األحیاء السكنیة ، 

ار  ة كالغب ا بیئی رى منھ ات أخ ذلك ملوث ة . ك ع الزراعی ى المواق ة إل دات المختلف فضال عن إضافة األسمدة الكیمیائیة والمبی

  ة كاألغذیة .    وصناعی

ار  ى آث ؤدي إل ا ی رة , وان وجودھ ة خطی د مشكلة بیئی ادر السیارات تع ن مص إن تلوث التربة والنباتات بالمعادن النزرة م

صحیة خطرة وھذه المعادن غیر ضروریة ألنھا ال تظھر أي وظیفة سواًء في النباتات أو الحیوانات . وان ھذه المعادن یتم 

ادن إطالقھا خالل عملیات م ل المع ات وتسرب السوائل وتآك راق ، وسیر المركب ل االحت ل البري مث ختلفة من وسائل النق

)2006 ,  (Akbar.  

ناعة  ة ، وص ات الناری ة , واالطالق ة القدیم ل األصباغ , وحروف الطباع ن الصناعات مث ر م ي الكثی اص ف دخل الرص ی

زین لتحسین اشتعالھ البطاریات ، وأسالك لحیم المعادن وفي طالء األنابیب ، واأل ى البن اف إل ا یض ة ، كم سالك الكھربائی

  ).  2000(العمر ,  C) Tetraethyl Lead  4 )5H2Pbوذلك على شكل رباعي اثیل الرصاص

    ) . ppm10 )Davies , 1980یقدر المستوى الطبیعي للرصاص في التربة 
  

  المواد وطرائق العمل

  وصف منطقة الدراسة • 

ى  60یة تقع شمال شرق بغداد على بعد بعقوبة مدینة عراق مھا إل الى ویقس كم , وھي مركز محافظة دیالى , یمر بھا نھر دی

  جزأین شرقي وغربي كما یمر في جزئھا الشرقي جدول خریسان وھو احد فروع نھر دیالى . 

  مواقع الدراسة • 

یة والسكنیة والزراعیة أخذت منھا عینات والتي مثلت مناطق جوانب الطرق والصناع 1موقع كما في جدول   18تم اختیار

  تربة ومیاه ورواسب بعض األنھار والجداول وبمعدل ثالث عینات , وعینة واحدة من أوراق بعض النباتات المتواجدة فیھا .

 الدراسة الحقلیة • 

م  2011رین األول لسنة جمعت عینات التربة , میاه األنھار والجداول ورواسبھما وأوراق بعض النباتات ابتداًء من شھر تش

م ، وتم جمع  العینات من مواقع مثلت مناطق جوانب الطرق والصناعیة والسكنیة  والزراعیة  2012إلى شھر نیسان لسنة 

ن  1لمدینة بعقوبة وضواحیھا جدول  ع وبعدھا ع م الموق ة , اس م العین من رق ة تتض ل عین ز استمارة خاصة لك م تجھی ، وت

  العینات األخرى .
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اس  15 - 0: أخذت عینات التربة من عمق یتراوح بین  ت التربةعینا • ل أكی ات داخ سم تحت سطح التربة ، جمعت العین

رارة  ة ح ائي بدرج  60من البولي اثیلین , ونقلت إلى المختبر , وجففت بتعریضھا ألشعة الشمس ثم وضعت في فرن كھرب

ات مل 2درجة مئویة لمدة ساعة , وطحنت ثم مررت من خالل منخل  ى إجراء الفحوص ي علب بالستیكیة حت م وجمعت ف

  المختبریة  الخاصة بھا.

وافرة  30سم تحت سطح الماء وبمسافة  5: أخذت من عمق  عینات المیاه•  ة المت سم من ضفاف األنھار والجداول الجاری

وضعت في ثالجة حتى إجراء لتر ونقلت إلى المختبر و 0.5في منطقة الدراسة , ثم وضعت المیاه في قناني بالستیكیة سعة 

  الفحوصات المختبریة الخاصة بھا .

ات الرواسب•  ن عمق  عین اع وبمسافة  5: أخذت م ب الق ن رواس م م ة  30س ار والجداول الجاری ن ضفاف األنھ م م س

ل  م  2المتوافرة في منطقة الدراسة ثم وضعت  الرواسب في علب بالستیكیة , وجففت وطحنت ثم مررت من خالل منخ مل

  جمعت في علب بالستیكیة حتى إجراء الفحوصات المختبریة الخاصة بھا .و

م  عینات النبات•  : جمعت أوراق المسنة لبعض النباتات المتوافرة ( نخیل التمر والبرتقال والنارنج ) في منطقة الدراسة ث

دة  60حرارة وضعت في أكیاس من البولي اثیلین, ونقلت إلى المختبر , وجففت في فرن كھربائي بدرجة  ة لم ة مئوی درج

  ساعة , وطحنت وجمعت في علب بالستیكیة حتى إجراء الفحوصات المختبریة  الخاصة بھا .  

  الدراسة المختبریة • 

ل                            ن قب ة م ة المتبع ق الطریق ى وف داد عل ي بغ ة ف ینا العام ن س ركة اب ي ش اص ف ات الرص اس ایون م قی ت

Banks and Klingman (1956) and Marczenko (1976)  ذري اص ال اف االمتص از مطی تخدم جھ . واس

وع    Flame Atomic Absorption Spectrophotometerاللھبي ز   Shimad24 AA-680ن اس تراكی لغرض قی

  عنصر الرصاص .

  التحلیل اإلحصائي • 

اطة تم تحلیل النتائج إحصائیا , وتم حساب متوسطات عنصر الرصاص للتربة , و   داول رواسبھما بوس ار والج میاه األنھ

  ) . 2009(الكناني , اإلصدار العاشر  SPSSالبرنامج اإلحصائي 

  

  النتائج والمناقشة

  تـركیز عنصر الرصاص في التربة• 

ین   2أظھرت نتائج الجدول  ت ب ب الطرق تراوح ة جوان ي ترب اص ف ر الرص ز عنص  ppm 29.11  – 19.60أن تركی

, في  ppm 63.41وبمعدل   ppm 104.66 – 20.20, واما في المنطقة الصناعیة فتراوحت بین ppm 24.35 وبمعدل 

,  وفي المنطقة الزراعیة تراوحت  ppm 34.77وبمعدل  ppm 50.17 – 28.29حین تراوحت في المنطقة السكنیة بین 

ة ppm 25.32وبمعدل  ppm 27.97 – 21.94بین  ى قیم اص  . ومن ھذه النتائج یالحظ ان أعل ز الرص دالت تركی لمع

ب الطرق ppm 104.66 ظھرت في المنطقة الصناعیة إذ بلغت   ة جوان ي منطق  ppm .مقارنة مع أدنى قیمة ظھرت ف

19.60   
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،  ppm 29.11تشیر النتائج في منطقة جوانب الطرق إلى ارتفاع تركیز الرصاص في موقع المجدد ، إذ كانت أعلى القیم 

المروریة للسیارات ، وربما یكون السبب ناتجاً عن وقوع ھذا الموقع بالقرب من معمل الطابوق , والسبب یعود إلى الكثافة 

إذ ان نسبة الرصاص في التربة یمكن ان تأتي من مختلف أنواع الوقود المستخدم في تشغیل معامل الطابوق , إذ كان تركیز 

ال2004الرصاص عالیا في ھذه المخلفات (شنشل ,  ان )   ) . كذلك ھو الح ة المركز ( شارع خریس ع  بعقوب بالنسبة لموق

الن ھذا الموقع من المناطق السكنیة والتجاریة القدیمة  ؛ ppm  28.00 الذي شھد ارتفاعا نسبیا في تركیز الرصاص إذ بلغ

ز  ویالحظ .التي تشھد كثافة سكانیة ومروریة عالیة نسبیا بسبب توافر مرائب عدیدة لوقوف السیارات المختلفة  وجود تركی

في جوانب الطرق   ppm 19.60 , 20.70قلیل لقیم الرصاص المسجلة في الموقعین كاطون الرحمة وخان اللوالوة البالغة 

ا  ة تكثر فیھ ة  حدیث اطق سكنیة وتجاری على التوالي ، وكان موقع خان اللوالوة اقل القیم ، إذ تمتاز ھذه المواقع بوصفھا من

  .  الحدائق العامة والمنزلیة

ي الصناعي األول إذ بلغت  ع الح ي موق جلت ف د س یم ق ى الق ،  ppm 104.66بینت النتائج في المنطقة الصناعیة ان أعل

ن  د م ع العدی ذا  الموق اص إذ یشھد ھ ا الرص ة ومنھ ادن الثقیل ن المع ة م ات الصناعیة المطروح والسبب ھو نوعیة المخلف

  ي دیالى ، وكذلك محالت الحدادة ,  المعامل والمصانع التابعة للصناعات الغذائیة ف

م  ي تعتبر من أھ یارات والت وورش تصلیح السیارات , والمكائن الزراعیة , والصناعیة المختلفة فضال عن زیادة عدد الس

مصادر التلوث بالرصاص . وأما قیم تراكیز الرصاص المسجلة في موقع الشركة العامة للصناعات الكھربائیة في دیالى ، 

فكانت ذات تراكیز عالیة بسبب تسربھا من الشركة العامة للصناعات الكھربائیة ، ولكن كانت ھذه   ppm  85.13البالغة 

التراكیز اقل نسبیا من الموقع السابق للحي الصناعي األول ؛ بسبب توقف نشاط العدید من معامل الشركة العامة للصناعات 

ة الكھربائیة في الوقت الحاضر نتیجة نقص المواد ا ات الكھربائی ألولیة  الداخلة في الصناعة مثل معامل المكواة ؛ والمنتج

ي  ادة ف ذه الزی ا ھ باستثناء معملي التوزیع ومحوالت القدرة والمكائن اللذان استمرا بالعمل إلى یومنا ھذا ، ولذا یعزى إلیھم

ا تركیز الرصاص فضال عن انبعاثات الرصاص من عوادم سیارات الحمل الصغیرة والكب ع . وأم یرة المارة في ھذا الموق

ة  , 20.20 بالنسبة لقیم تركیز الرصاص المسجلة في الموقعین محطة تعبئة وقود بعقوبة القدیمة وبعقوبة المؤجرة ، البالغ

43.66  ppm ود  على التوالي , فإن النتائج ة وق ة تعبئ ع محط ي موق تبین وجود زیادة في قیم تركیز الرصاص المسجلة ف

ن بعقوبة ا ات عوادم السیارات م ى انبعاث ادة إل زى ھذه الزی ة المؤجرة ، وتع ود بعقوب لقدیمة مقارنة بموقع محطة تعبئة وق

ود  ة وق ة تعبئ ع محط ائج موق ان لنت ي حین ك وسائط النقل المختلفة فضال عن تسرب الوقود من مشتقات النفط األخرى . ف

اطق ذ ي من ة بعقوبة المؤجرة اقل القیم ، نتیجة وقوعھ ف ود الحدیث ن محطات الوق ة نسبیا وبوصفھا م كانیة قلیل ة س ات كثاف

   نسبیا.

ة  ین ، البالغ ي المعلم ع ح   ppm 50.17 أشارت النتائج إلى إن قیم تراكیز الرصاص في الترب السكنیة المسجلة في موق

لی ا ورش تص ر فیھ ي تكث كنیة  الت ة ومحالت تشھد ارتفاعا في قیمھا ؛ الن ھذا الموقع من المناطق الس ح السیارات المختلف

ازات  ن الغ ر م ث الكثی ي تبع ا والت ة  وحرقھ ات المنزلی ع النفای اكن تجم ذلك أم لصبغ السیارات , وتصلیح البطاریات , وك

الحاویة على العناصر الثقیلة المختلفة ومن ضمنھا الرصاص ، فضال عن الكثافة المروریة العالیة مما أدى إلى زیادة نسبة 

ي القادسیة) , البالغة عنصر الرصا رازي وبھرز (ح اطون ال وقعین ك ائج الم ان لنت ي حین ك ة . ف ي الترب ,  31.02ص ف
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ات  29.60 راق محرك ن احت على التوالي شأناً أخراً ، إذ یمكن ان تتأثر بمصادر تلوث أخرى ، مثل انبعاثات الرصاص م

الرصاص والسخام ) . واما موقع بعقوبة   (ي مخلفات الوقودالدیزل والبنزین لتولید الطاقة الكھربائیة للمنازل فضال عن رم

ألنھ یعد من المواقع التي تكون ذات كثافة سكانیة قلیلة وتكثر فیھ الحدائق العامة  ppm 28.29الجدیدة  فكان اقل القیم إذ بلغ 

  , والمنزلیة وتقل فیھا المولدات التي تعمل بالدیزل . 

كانت  ppm 27.97اص في المنطقة الزراعیة المسجلة في موقع حي المصطفى البالغة  بینت النتائج ان قیم تراكیز الرص

أعلى القیم ؛ بسبب الترسیب الجوي للرصاص من عوادم السیارات ،فضال عن ري ترب ھذا الموقع بالمیاه الملوثة من نھر 

إذ أن معدني الرصاص والكادمیوم ملوثان دیالى واالستخدام المفرط لألسمدة الكیمیائیة الحاویة على الرصاص والكادمیوم,  

ل  یضافان إلى التربة باستمرار من خالل األنشطة الزراعیة المختلفة مثل استخدام الكیمیاویات الزراعیة واالستخدام الطوی

, لحمأة الصرف الصحي المدنیة في الترب الزراعیة ، واألنشطة الصناعیة مثل رمي النفایات ومخلفات المنظفات المنزلیة 

ة KHAN , 2005وعوادم السیارات (  ppm 26.16) . وان قیم تراكیز الرصاص المسجلة في موقع الھاشمیات ، البالغ

ض  ي بع اص ف ى وجود عنصر الرص ادة إل ا ترجع ھذه الزی ة  ، ربم تكون مرتفعة  بالرغم من وقوعھ خارج مدینة بعقوب

عیر, ) . إذ یمتاز ھذ2007أنواع أسمدة السوبر فوسفات (السید ,  ا الحنطة , والش ة ومنھ ا الموقع بزراعة المحاصیل الحقلی

مدة ذه األس ل ھ تخدام مث تم اس ا ی ادة م ات ، .  وع ع خرناب ي موق جلة ف اص المس ز الرص یم تراكی بة لق ا بالنس وام

أثر   ppm25.21البالغة ادر  فكانت تراكیزھا مرتفعة  بالرغم من وقوعھ خارج مدینة بعقوبة ،   إال إنھا یمكن  ان تت بمص

ض  ي بع ة ف ادن الثقیل رة من المع ز كبی ى تراكی ي تحتوي عل تلوث أخرى ، مثل االستخدام المتكرر  للسماد ، واألسمدة الت

ة   Alloway , 2004)األحیان ومنھا  الرصاص ( ع  دُوره , والبالغ ي موق جلة ف اص المس ز الرص  ppm. أما قیم تراكی

خارج مدینة بعقوبة ، وعدم تأثره  بمصادر التلوث المذكورة في المواقع السابقة  فكانت اقل القیم لوقوع ھذا الموقع  21.94

  ؛ وذلك لقلة استخدامھا لألسمدة الكیمیائیة ,فضال عن قلة مرور السیارات فیھا .

ت  2أظھرت نتائج الدراسة في جدول  ي حین كان اطق الصناعیة والسكنیة ف ي المن ة ف ت مرتفع بأن تراكیز الرصاص كان

ة في المناطق الزراعیة وجوانب الطرق , وان محتوى التربة من عنصر الرصاص في المواقع كافة أعلى من الحد منخفض

  ) . Mengel and Kirkby 1982 ,( 1 –ملغم . كغم  15المسموح بھ للرصاص في التربة والذي یقدر بـ 

ومن خالل مقارنة معدالت  ppm  36.96بلغویالحظ ان المعدل الكلي لتركیز الرصاص في تربة مدینة بعقوبة  وضواحیھا 

الغ  ة الب ر ملوث ة غی ي ترب اص ف ز الرص رح  لتركی المي المقت دل الع ع المع ة م ة الحالی  , ppm  ) IPCS 10الدراس

رح  Aubert and Pinta , 1977؛1995  4)  فإن  تراكیز الرصاص في الدراسة الحالیة تجاوزت المعدل العالمي المقت

وث  مرات تقریبا . وھذا ذا التل ل ھ ة لغرض تقلی ول الناجم ینذر بالخطر المتوقع للتلوث بالرصاص , وضرورة وضع الحل

              الحاصل بعنصر الرصاص .

  ورواسبھماتركیز عنصر الرصاص في میاه األنھار والجداول • 

ة  ي جدول الرحم ة وھ ة الدراس ع منطق ي مواق اء ف تبین نتائج الدراسة ان المعدالت الكلیة لتركیز الرصاص الذائب في الم

ونھر دیالى وجدول خریسان كانت ( أثر ) وھذه النتیجة عند مقارنتھا بالرواسب نجدھا منخفضة جدا ,  وذلك لصعوبة تقدیر 

مطیاف االمتصاص الذري اللھبي لكونھ دون تحسس الجھاز .أو قد تعزى  الصورة الذائبة لعنصر الرصاص بوساطة جھاز
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إلى  النشاطات البشریة القلیلة من المخلفات المنزلیة المطروحة وعملیات التسمید وتوقف العملیات  الصناعیة خالل الفترة 

ة في دیالى وبالتالي قلت المخلفات السابقة بسبب ظروف الحرب األخیرة , إذ توقفت مثال الشركة العامة للصناعات الكھربائی

الصناعیة المطروحة التي تحتوي على تراكیز عالیة إلى میاه نھر دیالى , وبالتالي انخفاض مستویات ھذه العناصر في میاه 

النھر , وكذلك یعزى ھذا االنخفاض إلى جریان ماء النھر وتحرك الملوثات نحو مصب النھر من نھر دجلة, فضال عن عدم 

ؤثر األس ذوبان  ر, إذ ی اه النھ دروجیني لمی اع األس الھی ك بسبب ارتف ر وذال الرصاص في المیاه وترسبھ في رواسب النھ

وان   Mclean and Bledsoe , 1992)الھیدروجیني بصورة مباشرة وغیر مباشرة في االدمصاص والترسیب واإلذابة (

ین  ت ب ي تراوح ار والجداول والت ي األنھ اه ف اص وترسیبھ   8.02 –7.89قاعدیة المی ان عنصر الرص ة ذوب ى قل أدت إل

  وادمصاصھ على سطوح دقائق الطین في رواسب ھذه األنھار والجداول . 

د  ذلك تع ائي  ول ي الم ام البیئ دخل النظ ي ت ریة الت ة والبش ات الطبیعی واتج الفعالی ع  ن آل لجمی د الم ب فتع ا الرواس ام

ر الث وث بالعناص ة للتل دالئل البیئی م ال ن أھ راكم م ى الت ل إل ي تمی ة الت ا قیل ,  (Saeed and Shaker , 2008)فیھ

ا ,  دم تحطیمھ ة لع دة نتیج رات ع اه م ي المی ھ ف و علی ا ھ ى مم ب أعل ي الرواس ة ف ر الثقیل ون  العناص ا تك ادة م وع

وت م د الم ادھا بع وي ألجس ل العض دل التحل ادة مع ة  وزی ات الحی ل الكائن راكم داخ اء والت ى البق ا عل ا وقابلیتھ ّم

  .  (Defew et al . 2005)یؤدي إلى زیادة تراكیزھا في الرواسب  

ب  ي الرواس اص ف ز الرص ة لتراكی دالت العام ت المع دول   ppm21.72كان و  3ج ر ھ ذا العنص در ھ . إن مص

ب  ي الرواس لكیة ف ب الس ة بالتراكی ر المرتبط ة غی ر الثقیل احثین أن العناص ن الب د م ر العدی ة, إذ ذك اه الملوث المی

ة (ی اه الملوث ن المی لھا م ون أص ود  Chester and Hughes , 1967)ك ا یع ة ؛ وربم ز عالی ذه التراكی د ھ وتع

دول  ائج الج ن نت ظ  م ناعیة . ویالح ة والص ان الزراعی أثیرات اإلنس ى ت ة إل ز العالی ي التراكی بب ف ى  3الس ان أعل

ت  ان إذ بلغ دول خریس ب ج ي رواس ت ف اص كان یم الرص زى   ppm 29.41ق ي ویع دول ف ع الج ى موق ك إل ذال

طة  ادة األنش اعم , وزی باغ , المط الت األص ناعیة , مح ورش الص رة ال یارات وكث دا بالس ة ج ة مزدحم منطق

ال  اعم, فض ناعیة , والمط ورش الص انع وال ات المص ن مخلف دول م ي الج ى ف ا یلق ادة م ى زی ؤدي إل ا ی ریة مم البش

ل  ائط النق وادم وس ن ع اص م ات الرص اث مخلف ن انبع ت ع الى اذ بلغ ر دی ي نھ اص ف یم الرص ل ق ت اق . وكان

12.33 ppm   زء ى الج ب إل ذه الرواس ل ھ ى نق ؤدي إل ا ی ر مم ان النھ رعة جری ى س اض إل ذا االنخف زى ھ , ویع

  ) .1992األسفل من نھر دیالى (العادلي , 

  تركیز عنصر الرصاص في أوراق بعض نباتات منطقة الدراسة • 

دول  ائج الج ی 4أظھرت نت ل التمر أن ق ي سعف نخی اص ف ز عنصر الرص ة   Phoenix dactyliferaم تركی ي منطق ف

, وتعزى الزیادة في تركیز عنصر الرصاص في موقع الشركة العامة للصناعات   ppm 2.5 - 0.4الدراسة تراوحت بین 

ي سعف , إ الكھربائیة في دیالى إلى تربة ھذا الموقع الملوثة بھذا العنصر والتي یتأثر بھا النبات اص ف ذ ان مصادر الرص

النخیل ھي التربة الملوثة بمركبات الرصاص, وان زیادة تراكیز الرصاص في التربة یؤدي إلى اغناء التربة بھذا العنصر 

وبالتالي زیادة تراكیزه الجاھزة مما یسھل من امتصاصھ من قبل النباتات .  فضال عن مصادر أخرى للرصاص في سعف 

ن النخیل وھو الغبار ا ث م اص والمنبع ل الرص ع اثی ھ راب اف إلی زین المض ن حرق البن اتج م اص الن لمحمل بدقائق الرص
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ال  2005عوادم السیارات (عبد الكریم ,  ات البرتق ي أوراق نب اص ف ر الرص ز عنص یم تركی ا بالنسبة لق  sinensis) . أم

Citrus    11.52 - 5.68في منطقة الدراسة فتراوحت بین ppm  ب بین تراكیز الرصاص في مواقع الدراسة , ھذا التقار

ائق  ى دق اص , ال ى الرص ة عل فاتیة المحتوی مدة الفوس ة واألس دات الزراعی ى استخدام المبی ( السكنیة والزراعیة ) یعود إل

ات  ل  زرنیخ اص مث ى الرص ة عل ة الحاوی ات الزراعی ن عوادم السیارات , إذ ان استخدام الكیمیائی ة م الرصاص المنبعث

) 2005المستخدم كمبید ضد اآلفات الزراعیة یؤثر على مستوى الرصاص في العدید من النباتات (عبد الكریم  , الرصاص 

ارنج   ات الن ة ف Citrus aurantium. أشارت النتائج إلى إن قیم تركیز عنصر الرصاص في أوراق نب ة الدراس ي منطق

ین   ت ب ي تراوح ي قیم ppm 11.53 – 5.74الت ا ف ھدت ارتفاع ذا , ش ة بھ ة الملوث ى الترب ك إل ي ذل ا , والسبب یعود ف ھ

ى المجموع  ود السیارات عل راق وق ن احت ة م اص المنبعث ى ترسب جسیمات الرص ات , و إل ا النب و فیھ ي ینم العنصر الت

ق الترسیب السطحي  ن طری اص ع   Surface depositionالخضري للنبات , إذ إن الفواكھ والخضراوات تكسب الرص

  . EPA , 1980)مطار , والغبار , ومن خالل االمتصاص الحیوي لنظام الجذر من التربة (من میاه األ

ومن خالل النتائج یبدو ان تركیز عنصر الرصاص في أوراق النباتات المتوافرة في منطقة الدراسة كانت تتفاوت من نبات 

  نقل وتراكم ھذه العناصر  إلى أخر بسبب عدة عوامل منھا , نوع النبات , العمر , وقابلیة النبات على

ا ,  ة فیھ ضمن أنسجتھ , والعوامل المؤثرة على انتقالھا وجاھزیة النبات لھا مثل األس الھیدروجیني للتربة واالیونات الذائب

  وأماكن اخذ عینات التربة , والمصادر المسببة لتلوث ھذه العناصر في الجو والتربة والماء .

  

   االستنتاجات

ل إن السبب الرئیس  -1 ع اثی ھ راب زین المضاف إلی ة وضواحیھا ھو البن ة بعقوب ة مدین ي بیئ ز الرصاص ف الرتفاع تركی

ي  ة الت دات الكھربائی ن المول الرصاص المنبعث من عوادم السیارات ومخلفات المصانع والورش الصناعیة فضال ع

ھ ب زه وتراكم اع تركی ببة الرتف رى المس ل األخ ض العوام دیزل . وبع ات ال ل بمحرك دروجیني تعم األس الھی ة ك الترب

 والملوحة وكاربونات الكالسیوم .  

ب  -2 ة وجوان اطق الزراعی ي المن ت منخفضة ف ارتفاع  تركیز الرصاص  في المناطق الصناعیة  والسكنیة في حین كان

 الطرق .

التربة ان تركیز عنصر الرصاص في المواقع كافة ضمن مدینة بعقوبة ھي أعلى من الحد المسموح  بھ للرصاص في  -3

) . وقد تجاوزت تراكیز الرصاص المعدل العالمي Mengel and Kirkby 1982 ,( 1-ملغم . كغم  15والذي یقدر بـ 

 مرات تقریبا , وھو اشارة إلى ضرورة االنتباه لھذه الظاھرة الخطرة . 4) بـ ppm 10المقترح (

ى القیم لتركیز عنصر الرصاص في رواسب زیادة تركیز الرصاص في الرواسب على تركیزه في المیاه , وكانت أعل -4

  جدول خریسان وأدنھا  كانت في نھر دیالى . 

ان من أھم أسباب ارتفاع تركیز الرصاص في أورق نباتات مدینة بعقوبة وضواحیھا ھي التربة الملوثة بھذا العنصر   -5

 الذي یمتص بسھولة من قبل النباتات .
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  ) مواقع الدراسة .1جدول (

 نوع العینات               اسم الموقع المنطقة

ق 
طر

 ال
نب

وا
ج

  

 تربة    كاطون الرحمة                       

 تربة   خان اللوالوة                          

 تربة       المجدد                              

  تربة , نبات نخیل التمر والنارنج   بعقوبة المركز( شارع خریسان )                 

یة
اع

صن
 ال

طق
منا

ال
  

  تربة  محطة تعبئة وقود بعقوبة المؤجرة               

  تربة  محطة تعبئة وقود بعقوبة القدیمة              

  تربة  الحي الصناعي األول                         

 تربة , نبات نخیل التمر  الشركة العامة للصناعات الكھربائیة في دیالى   

منا
ال

ل 
اخ

(د
یة

سكن
 ال

طق ن) 
سك

لم
ا

( 

 تربة , نبات البرتقال والنارنج  حي المعلمین                       

 تربة , نبات النارنج  بھرز(حي القادسیة )                

 تربة , نبات البرتقال والنارنج  كاطون الرازي                           

 تربة , نبات النارنج                                بعقوبة الجدیدة 
یة

اع
زر

 ال
طق

منا
ال

   
 

 

تربة , نبات نخیل التمر والبرتقال                                                                دُوره      

 تربة , نباتین برتقال ونبات نارنج  خرنابات                           

   تربة               حي المصطفى        

  تربة   الھاشمیات                         

ر 
ھا

ألن
ه ا

میا
ما 

بھ
اس

رو
 و

ول
جدا

وال
  

  میاه , رواسب القاع      جدول الرحمة                   

  میاه , رواسب القاع                        نھر دیالى    

  رواسب القاع میاه ,                      جدول خریسان 
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  .  )(ppm) تركیز عنصر الرصاص لعینات التربة في منطقة الدراسة , معبرا عنھا  بوحدات 2جدول (

  Pb ppmعنصر            المواقع  المنطقة 

رق
لط

ب ا
وان

ج
 

 20.70 كاطون الرحمة                        

 19.60        خان اللوالوة                     

 29.11 المجدد  

 28.00 بعقوبة المركز  ( شارع خریسان )    

 24.35  المعدل   

یة
اع

صن
 ال

طق
منا

ال
  

 20.20 محطة تعبئة وقود بعقوبة المؤجرة  

 43.66 محطة تعبئة وقود بعقوبة القدیمة     

 104.66 الحي الصناعي األول                  

 85.13  لصناعات الكھربائیة في دیالى  الشركة العامة ل  

 63.41  المعدل   

   
یة

سكن
 ال

طق
منا

ال
   

 50.17 حي المعلمین                           

 29.60 بھرز (حي القادسیة )                  

 31.02 كاطون الرازي                        

       28.29                           بعقوبة الجدیدة  
 34.77  المعدل   

یة
اع

زر
 ال

ق 
اط

من
ال

  

 21.94                                               دُوره     

 25.21 خرنابات  

 27.97 حي المصطفى                      

   26.16              الھاشمیات                       

 25.32  المعدل   

    36.96               المعدل   راسةالمعدل الكلي للد
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تركیز عنصر الرصاص لعینات رواسب میاه األنھار والجداول في مواقع الدراسة , معبرا عنھا بوحدات  3)جدول (

)ppm  ( .  

  )ppmعنصر الرصاص (                     المواقع    

 23.42  جدول الرحمة    
 12.33  نھر دیالى           
 29.41 خریسان   جدول   
 21.72  المعدل   

     

  ) .ppm) تركیز عنصر الرصاص في األوراق لعینات نباتات منطقة الدراسة , معبرا عنھا بوحدات (4( جدول

  Pb  ppmعنصر    اسم الموقع  نوع النبات  المنطقة 

رق
لط

ب ا
وان

ج
 

 0.4   )        بعقوبة المركز (شارع خریسان  نخیل التمر

 ___ ___                      البرتقال

                7               (شارع خریسان) زبعقوبة المرك  النارنج

یة
اع

صن
 ال

طق
منا

ال
  

الشركة العامة للصناعات الكھربائیة في   نخیل التمر
 دیالى 

 2.5  

 ___ ___                      البرتقال

 ___ ___                      النارنج

منا
ال

ن )
سك

الم
ل 

اخ
(د

   
یة

سكن
 ال

ق 
ط

  
 ___ ___                     نخیل التمر
 6.93    حي المعلمین البرتقال

 11.39  كاطون الرازي

       9.58                   حي المعلمین               النارنج

 11.53        بھرز (حي القادسیة)    

  7.34               كاطون الرازي

  6.63               بعقوبة الجدیدة              

یة
اع

زر
 ال

ق 
اط

من
ال

  

 1.90    دُوره                    نخیل التمر

 5.68    دُوره  البرتقال

 11.52  خرنابات

 7.67   خرنابات
 5.74   خرنابات  النارنج

  

  


