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الخــالصــــة

ىدفت ىذه الدراسة الى قياس تراكيز خمسة مف العناصر الثقيمة في ترب بعض مناطؽ مدينة الشطرة ومعرفة مدى تموثيا ومقارنتيا بالمحددات القياسية

 سكنية مزدحمة حديثة) باإلضافة الى اف البعض منيا,صناعية,  ) محطات مختمفة مف المدينة (سكنبة مزدحمة قديمة7( اذ تـ اختيار.المحمية والعالمية

 تـ جمع عينات التربة لغرض قياس،  والبعض االخر قريب مف الشوارع المزدحمة بالمركبات,  ـ2003 تعرضت لمقصؼ في عاـ
,171.6857([  وقد سجمت معدالت تراكيز العناصر القيـ التالية.2016-2015 ) خالؿ شير حزيراف وتموز لمسنةPb,Cd,Zn,Cu,Ni(العناصر

Atomic absorption(  باستخداـ جياز امتصاص الطيؼ الذري اليبي.) جزء بالمميوف ] عمى التوالي20.928( ,)21.5( ,)66.4142( ,)12.27(

 الكادميوـ والزنؾ في مناطؽ الدراسة جميعيا اما بالنسبة النيكؿ والنحاس فكانت متفاوتة مقارنة مع،( وواضح مف النتائج ارتفاع نسبة الرصاصFlam

. الحدود المسموح بيا عالمياً وىذا دليؿ عمى تموث التربة

.مدينة الشطرة, العناصر الثقيمة,  تموث التربة-: الكممات المفتاحية

Assessment the concentration of some heavy metals of selected soils from Shattrah city.
Abstract
The aim of this study to measure the concentrations of five heavy elements in the soil of Shattrah city. We try to
detect the extent of contamination levels of heavy metal and make comparison between these level and international
standard determinants. We were selected (7) different stations in the city including (old crowded residential, industrial,
modern crowded residential, Industrial, area exposers bombed in 2003, and areas closed to the busy streets to vehicles)
samples were collected during the month of June and July of 2016 -2015. Using Atomic Absorption Spectrophotometer
device (Flam Atomic absorption). Values were arranged [(171.6857, (12.27), (66.4142), (21.5), (20.928) ppm]
respectively, the present results indicate that there was high ratio of lead, cadmium and zinc in all study areas and
another evidence of soil contamination.
Key words: Soil pollution, heavy metals and Shattrah city.
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ميساف ومف جية الغرب ناحية النصر اما مف جية الشماؿ فيحده قضاء

الرفاعي ومف الجنوب قضاء الناصرية ويشمؿ القضاء ثالث نواحي

يتبايف تواجد العناصر الثقيمة او النادرة في التربة بنسب طبيعية

اداريا (مركز القضاء  ,ناحية الغراؼ  ,ناحية الدواية ) (العيداني

وبتراكيز متفاوتة حسب طبيعة المحطة المختارة فضال الى عوامؿ

 ,)6100،كما يوضح الشكؿ (.)0

اخرى كالتجوية الجيولوجية لمصخور الحاوية عمييا واستخداـ مركباتيا

في الصناعات المتعددة مف اصباغ وأسمدة كيمياوية ومبيدات زراعية

باإلضافة الى مطروحات المصانع وفضالت المنازؿ وما تحممو
االمطار الى البيئة( . )Fernandes et al ,2000ويكمف خطر
العناصر النادرة في ثبوتيتيا العالية وفترات بقائيا الغير محدودة وانتقاليا

الى مسافات بعيدة عف مناطؽ نشوئيا ويمكف اف تتضاعؼ تراكيزىا

خالؿ السمسمة الغذائية  ،اذ تصبح بعض الحيوانات والنباتات وبسبب
احتوائيا لتراكيز عالية مف بعض ىذه العناصر الخطرة مصدر لمتسمـ

وخطر كبير عمى الصحة ( .)Shutzendubbel et al ,2002كما
انو ال يمكف تحمؿ ىذه العناصر بواسطة البكتريا وعمميات التحمؿ

الطبيعية اذ يمكف تغيير نوع المركب ولكف العنصر يبقى ويزداد تركيزه

تدريجيا( .)Hurst et al,1997كما وجد (صبيح  6102،والصفار

 )6102،اف زيادة عدد السيارات عمى اختالؼ انواعيا وسعتيا االمر
الذي يرفع مف معدالت تموث اليواء بفعؿ الغازات المنبعثة مف عوادميا

شكؿ ( )0خريطة محافظة ذي قار موضح عمييا صورة جوية لمدينة الشطرة

فضال عف محطات توليد الطاقة الكيربائية وبشكؿ خاص تمؾ التي

تستعمؿ الوقود االحفوري وتمييا القطاعات النفطية وصناعات المواد

االولية ( دندش . )6112,كما يعد تموث االراضي الزراعية بمتبقيات

المواد وطريقة العمل :

المبيدات الكيميائية التي تغير صفاتيا وخواصيا الطبيعية والحيوية

جمع وتحضير العينات  :جمعت ( )7عينات مف التربة بواقع عينة لكؿ

ويغير مف تركيبيا بشكؿ يجعميا تأثر سمبا بصورة مباشرة او غير مباشرة

محطة لػ ( )7محطات مختمفة [ الحي الصناعي ,حي االماـ الصادؽ

منطقة الدراسة :

االماـ الحسيف (ع) ] خالؿ شيري حزيراف وتموز لمعاـ - 6102

عمى مف يعيش فوؽ سطحيا مف االحياء( احمد. )6116،

(ع) ,محمة المستشفى ,حي المعيد الفني ,حي بغداد  ,المشتؿ ,حي

تقع مدينة الشطرة عمى احد فرعي نير الغراؼ المنحدر مف نير

 6102متمثمة بمناطؽ صناعية وسكنية وتجارية  ,حفظت العينات في

العاصمة بغداد عند خط العرض  31,4175وخط الطوؿ 46,1777

 ),1997لحساب تراكيز العناصر الثقيمة في عينات الترب المختارة

 .وتتبع اداريا وجغرافيا الى محافظة ذي قار فيي تقع منتصؼ المسافة

 .1طحف عينة التربة باستخداـ ىاوف سيراميكي بعد التجفيؼ في فرف

دجمة في منطقة الفرات االوسط جنوب العراؽ حوالي  350كـ جنوب

اكياس نايموف بعد نمذجتيا و استعممت طريقة ( Jackson et al

وتبمغ كثافتيا السكانية  254,000نسمة حسب احصائية عاـ 2014

وفيما يمي المراحؿ األساسية لمعاممة العينات وتييئتيا لمتحاليؿ النيائية :

أىميا اف
بيف بغداد والمحافظات الجنوبية والخميج العربي  .وىذا ما ّ
تحتؿ موقعا جغرافيا حيويا لسيطرتيا عمى طرؽ المواصالت والنقؿ البري

 100 Cلمدة ساعتيف.
O

 .2أجراء عممية النخؿ  Sievingلألنموذج المطحوف خالؿ منخؿ

بيف بغداد والخميج العربي مف جية وبيف بغداد وباقي مدف الجنوب مف

(.)0.63 µm

جية أخرىُ .يعد قضاء الشطرة ثاني اكبر قضاء في العراؽ اذ تصؿ
مساحة القضاء 2384كـ 6ويحده اداريا مف جية الشرؽ محافظة

 .3وزف (  (1 gmمف العينة المجففة ووضعت في بيكر نظيؼ سعة
 250mlباستعماؿ ميزاف حساس.
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.4ىضمت العينة بإضافة  15 mlمف حامض  HClمع  5 mlمف

الثقيمة [ ]Pb,Cd,Ni,Cu,Crفي التربة(  .)Bris et al ,1999وعند

 .5توضع العينة عمى حماـ رممي  Sand Bathلمدة  60-45دقيقة.

الحظنا أف تراكيز الرصاص قد سجمت نتائج أعمى مف المحددات

مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات المحمية حسب جدوؿ ()6

حامض النتريؾ المركز . HNO3

 .6تبريد البيكر إلى ح اررة المختبر واضافة  5mlمف حامض HCl

العراقية (عزيز )0992,وأعمى مما سجمو (العبيدي )2000,في تربة

 5دقيقة

في تربة بغداد – النيرواف ومما سجمو (خويدـ )2007,في تربة البصرة

الكوفة ومما سجمو (شنشؿ )2004,ومما سجمو (السمطاني)2006,

ويسخف في حماـ رممي حتى الجفاؼ وتستغرؽ ىذه المرحمة نحو 10-

 .7تبريد البيكر واضافة  5 mlمف حامض  HClو 50mlمف الماء

ومما سجمتو(إسماعيؿ  )2010,في تربة العمارة ومما سجمتو

 .8تسخيف المزيج إلى درجة الغمياف لمدة  3-2دقائؽ.

تربة الناصرية و مما سجمتو عمواف )2009 ,في تربة بغداد ومما سجمتو

(جبار)2011,في تربة الكوت وأعمى مما سجمتو( كاظـ  )2012,في

المقطر الحار لغسؿ جوانب البيكر مف أثار العينة المذابة .

 .9الترشيح بورؽ الترشيح رقـ  42وضع الراشح في قنينة حجمية سعتيا

(كاظـ  )6102,في تربة مدينة اور االثرية .

 .10غسؿ الراسب غير الذائب بالماء المقطر واضافة ماء الغسؿ إلى

العراقية البالغة ( )5ppmجزء بالمميوف( ,) 1979, Lindsayوقد اشار

امتصاص الطيؼ الذري  Flam Atomic absorptionلتحديد تراكيز

الرياح وما ينجـ عنيا مف تأثير في سموؾ المموثات اذ تعمؿ عمى رفعيا

كما الحظنا ارتفاع تراكيز عنصر الكادميوـ مقارنة مع المحددات

.100 ml

(لطيؼ  )1990,في دراستو الى دور ارتفاع درجات الح اررة واتجاه

الراشح واكماؿ الحجـ إلى  100mlثـ إرساليا لمتحميؿ بوساطة جياز

الى الطبقات العميا وانتشارىا الى مسافات بعيدة  ,كما اكد (عبد الحمزة

العناصر قيد الدراسة.

 )6112,عمى اف نواتج احتراؽ الوقود المستخدـ في معامؿ الطابوؽ

النتائج والمناقشة

يعمؿ عمى زيادة العناصر النادرة في الجو وبعدىا تترسب عمى سطح

بينت نتائج الدراسة ارتفاع تراكيز عنصر الرصاص في نماذج

التربة.وحسب دراسة ( )Baird,2001اف مف اسباب زيادة تركيز

مع المحددات العراقية البالغة ( )Lindsay ,1979( )150 ppmوكما

االحتراؽ ىذه عمى زيادة نسبتو في الجو وترسبو عمى التربة ومف جدوؿ

الرصاص ويعزى السبب في ذلؾ الى كثرة ورش تصميح السيارات

الحي الصناعي حيث تحتؿ المرتبة االولى ويعود السبب في ذلؾ نواتج

ساىـ القصؼ خالؿ حربي  2003 , 1991وانفجار القنابؿ والصواريخ

والمكائف بأنواعيا باإلضافة الى مطروح معامؿ الكاشي والبموؾ

التربة (7محطات) المأخوذة مف مناطؽ متفرقة مف مدينة الشطرة مقارنة

عنصر الكادميوـ في التربة ىو حرؽ المواد البالستكية اذ تعمؿ نواتج

مبيف بالجدوؿ ( .)0سجمت منطقة حي الصناعي اعمى تركيز لعنصر

( )1نالحظ اف تركيز الكادميوـ سجؿ اعمى نسبة [ ]15.3 ppmفي

والمكائف بأنواعيا المختمفة وانتشار معامؿ الثمج والبموؾ و الشتايكر كما

االحتراؽ لموقود في وسائط النقؿ وكثرة ورش تصميح السيارات واآلالت

وطمر المخمفات الحربية وتحمميا الى رفع نسبت العناصر عامة

والسيراميؾ ونواتج احتراؽ الوقود في مولدات الطاقة الكيربائية االىمية

وجماعتو

وسجؿ تركيز عنصر الكادميوـ في منطقة حي بغداد [ ]14ppmويمكف

والرصاص

بصورة

خاصة

عمى رابع اثيؿ الرصاص او رابع مثيؿ الرصاص المستعمؿ فيو

الصاروخي االمريكي لمعاـ  6112باإلضافة لمطروحات مياة الصرؼ

في البيئة المحيطة فضال عف احتراؽ الوقود المستعمؿ في مولدات

الدراسة الحالية مع الدراسات المحمية الحظنا أف تراكيز الخارصيف

مصد ار رئيسيا لتموث المناطؽ المحيطة بالعناصر الثقيمة باإلضافة الى

)عزيز)1995,

()50ppm

وتراكـ الفضالت والنفايات المنزلية وىي مواد معقدة التركيب وغير

الكوت ومما سجمتو (كاظـ  )2012 ,في تربة الناصرية ومما سجمتو (

()Alwan,2009

(فيد

.)2000,كما اف حركة الموصالت وما ينتج عف احتراؽ الوقود الحاوي

نفسر سبب التموث بيذا العنصر ىو نتيجة تعرض المنطقة لمقصؼ

لمتخفيؼ مف فرقعة محركاتيا يساعد عمى رفع نسب التموث بالرصاص

الصحي والمخمفات المنزلية مباشرة عمى سطح التربة  .عند مقارف نتائج

الطاقة الكيربائية المحمية والمنتشرة في االحياء السكنية وتشكؿ وحدىا

سجمت

قمة الخدمات الصحية والبيئية المتمثمة بطرح مياه الصرؼ الصحي

( )Lindsay,1979واعمى مما سجمتو جبار (جبار )2011,في تربة

متجانسة ورمييا الى التربة مما يؤدي الى تحمميا وزيادة تراكيز العناصر

كاظـ  )2013 ,في تربة مدينة اور االثرية  .نالحظ ارتفاع عنصر
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الخارصيف في نفس المناطؽ التي شيدت ارتفاع في تركيز عنصري

االستنتاجات :

أنما وجد بصورة متحدة  ،ويكثر في المناطؽ التي تعاني مف سوء

مناطؽ مختمفة مف مدينة الشطرة ارتفاع تراكيز كؿ مف العناصر

فضالً عف طرح مياه الصرؼ الصحي إلى التربة والمياه الجوفية وتراكـ

االرتفاع الى عدة عوامؿ واىميا استخداـ

وقود السيارات والوقود

أكدت (عمي )2010،أف محتوى الخارصيف في الترب يكوف واسع

السكنية باإلضافة الى قمة الخدمات الصحية والبيئية المتمثمة بمياه

النيكؿ والنحاس فنالحظ اف معدالت الدراسة الحالية قد سجمت نتائج

التركيب وغير متجانسة ورمييا الى التربة مما يؤدي الى تحمميا وزيادة

(العبيدي )2000,في تربة الكوفة ومما سجمو (شنشؿ )2004,ومما

المحاـ والسمكرة وتصميح السيارات ساىمت جميعيا في رفع تراكيز

الرصاص والكادميوـ لكوف عنصر الخارصيف ال يتوفر بصورة مفردة

تبيف مف الدراسة الحالية التي اجريت لعينات تربة جمعت مف

الخدمات الصحية والبيئية وكثرة الفعاليات البشرية المختمفة فييا

الرصاص والكادميوـ والخارصيف

في عينات المختارة ويعزى ذلؾ

النفايات والفضالت المنزلية التي تحتوي اغمبيا عمى الخارصيف  ,كما

المستعمؿ في مولدات الطاقة الكيربائية المحمية والمنتشرة في االحياء

التغاير ويعزى ذلؾ لمصخور التي اشتقت منيا  .اما تركيز عنصري

الصرؼ الصحي وتراكـ الفضالت والنفايات المنزلية وىي مواد معقدة

وأقؿ مما سجمو

تراكيز العناصر الثقيمة [ ]Pb,Cd,Ni,Cu,Crفي التربة وكثرة ورش

سجمو (السمطاني )2006,في تربة بغداد – النيرواف ومما سجمتو

المموثات عمى سطح التربة كما كاف الى استخداـ االسمدة الكيميائية

(جبار)2011,في تربة الكوت وأعمى مما سجمتة (كاظـ )6106,في

النشاط البشري دور في تموث التربة بالعناصر الثقيمة .

اقؿ مف المحددات العراقية

إسماعيؿ

(اسماعيؿ)2010,

(عزيز)1995,

في

تربة

العمارة

ومما

سجمتو

والمبيدات الحشرية دور في تموث االراضي الزراعية مما يوكد الى اف

تربة الناصرية و مما سجمتو (عمواف)2009,في تربة بغداد ومما سجمتو

التوصيات

( كاظـ )6102 ,في تربة مدينة اور االثرية واعمى بقميؿ مما سجمو (

 -1العناية بتشجير المناطؽ السكنية القريبة مف الشارع العاـ بمختمؼ

خويدـ  )6117 ,في تربة البصرة  .نالحظ ارتفاع تركيز ىذا العنصر

أنواع األشجار لما ليا مف منظر جميؿ وتمطيؼ الجو باإلضافة الى

في الحي الصناعي مما يوكد اف التموث ناتج عف احتراؽ الوقود

عمميا كمصدات لمرياح مما يقمؿ مف نسب المموثات والعوالؽ التي تزيد

المستعمؿ في مولدات الطاقة الكيربائية المحمية والمنتشرة في االحياء

مف نسب العناصر الثقيمة فضال عف دورىا في منع تعرية الترب

السكنية وتشكؿ وحدىا مصد ار رئيسيا لتموث المناطؽ المحيطة

وتثبيتيا.

بالعناصر الثقيمة باإلضافة الى قمة الخدمات الصحية والبيئية المتمثمة

 -2االلتزاـ بالتعميمات الخاصة بنقؿ مخمفات عمميات توليد الطاقة

بطرح مياه الصرؼ الصحي وتراكـ الفضالت والنفايات المنزلية وىي

الكيربائية الصمبة والسائمة.

مواد معقدة التركيب وغير متجانسة ورمييا الى التربة مما يؤدي الى

 -3اختيار اشجار خاصة وزراعتيا حوؿ محطات توليد الطاقة لتقوـ

تحمميا وزيادة تراكيز العناصر الثقيمة [ ]Pb,Cd,Ni,Cu,Crفي التربة

بامتصاص او التقميؿ مف المموثات البيئية.

( .)Bris et al,1999وسجؿ ارتفاعا ممحوظا في منطقة حي بغداد

 -4االستفادة مف المخمفات الصمبة والسائمة الناجمة عف عممية توليد

حيث كاف اعمى مف المحددات العالمية ويعزى ذلؾ كوف المنطقة تقع

الطاقة الكيربائية باالستفادة مف االساليب العممية والعممية في تدوير

بالقرب مف محطة تعبئة بانزيف وتعرضت لمقصؼ الصاروخي 6112

المخمفات.

وكانت تعاني مف االىماؿ البيئي والصحي لسنوات طويمة ,وقد اكدت

 -5تخصيص مناطؽ لمطمر الصحي بعيدة عف المناطؽ السكنية ورفع

(االسدي وجماعتيا )2010,في دراستيا اف تركيز النيكؿ والنحاس يرتفع

مخمفات البناء لممحافظة عمى جمالية ونظافة المنطقة باإلضافة الى

في موسـ الصيؼ اكثر مف المواسـ االخرى يعزى ذلؾ الى ارتفاع

التقميؿ مف نسب العناصر الثقيمة الناتجة عف المواد االولية.

درجات الح اررة وما ينجـ عنيا مف تأثير في سموؾ المموثات اذا تعمؿ

عمى رفع المموثات الى الطبقات العميا وبالتالي زيادة انتشارىا الى

مسافات بعيدة ,توضح االشكاؿ ( )4,6,5,4,3تراكيز العناصر الثقيمة

في تربة مناطؽ الدراسة .

44

هجلة علوم ذي قار
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كانوى االول 2016/

الوجلد )1(6

جدوؿ ( )0تراكيز العناصر الثقيمة في منطقة الدراسة

شكل ( )5تركيز النيكل في مناطق الدراسة بوحدة ppm

شكؿ ( )2تركيز الرصاص في مناطؽ الدراسة بوحدة ppm
شكل ( )6تركيز النحاس في مناطق الدراسة بوحدة ppm

جدوؿ ( )6مقارنة بيف معدالت تراكيز العناصر الثقيمة في منطقة الدراسة
بمثيالتيا في تربة محمية والمعدؿ العالمي.

شكؿ ( )3تركيز الكادميوـ في مناطؽ الدراسة بوحدة ppm

الوصادر

شكؿ( )4تركيز الخارصيف في مناطؽ الدراسة بوحدة ppm

احمد ,شحاتة حسف( .)6116تموث اليواء القاتؿ الصامت وكيفية

مواجيتو ,مكتبة الدار العربية لمكتاب ,الطبعة االولى ,القاىرة.
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شباط2013/

كانوى االول 2016/

الوجلد )1(6

االسدي ,االء مثقاؿ و الخفاجي ,باسػـ يوسػؼ و الركػابي ,حسػيف يوسػؼ

الصفار ,نب ارس محمد عبد الرسوؿ (.)6102دراسة التموث البيئي

والتربة في المنطقة القريبػة مػف معامػؿ صػنع الطػابوؽ فػي ناحيػة

جامعة بغداد ,المجمة العراقية لبحوث السوؽ وحماية البيئة

ببعض العناصر الثقيمة لتربة محطة كيرباء ديزالت الجادرية –

( .)6101تركيػػز بعػػض العناصػػر النػػزرة فػػي الػػدقائقيات اليوائيػػة

،مجمد (,)8العدد(.)1

االصالح – محافظػة ذي قار,وقػائع المػؤتمر ال اربػع لكميػة التربيػة
لمعمػػوـ الصػػرفة ,مجمػػة كميػػة التربيػػة لمعمػػوـ الصػػرفة ,المجمػػد (,)4

عبد الحمزة ,احمد رحيـ ( .)6112تأثير التربة وىواء منطقة النيرواف –

العدد(, )1ص(.)440-431

شرؽ بغداد بالفمزات الثقيمة الناتجة عف معمؿ

ماجستير ,جامعة بغداد .

إسماعيؿ ,زىراء عبد الحسيف(" .)6101قياس تراكيز الرصاص والنيكؿ

والكادميوـ والكروـ واليورانيوـ في تربة بعض مناطؽ محافظة

الطابوؽ ,رسالة

العبيدي ,احمد قاسـ (" .)6111تأثير معمؿ سمنت الكوفة عمى تربة

ميساف " ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،

نبات وىواء المناطؽ المحيطة بو" ،رسالة دكتوراه ،جامعة

بغداد.

جبار ,شروؽ جاسـ ( " .)6101تقويـ مستوى التموث اإلشعاعي
باليورانيوـ والرادوف وتراكيز بعض العناصر الثقيمة في تربة

عزيز ,احمد محمد ( .)0992تأثير بعض العناصر الثقيمة في المخمفات

مدينة الكوت" ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد.،

الصمبة ومياه المجاري عمى نمو نبات الخس وتموث التربة ،

خويدـ ,كريـ حسيف واالنصاري ,حبيب رشيد و البصاـ ,خمدوف صبحي

رسالة ماجستير ،جامعة بغداد .

( .)2009دراسة توزيع بعض العناصر الثقيمة في تربة مدينة

البصرة – جنوب العراؽ ،المجمة العراقية لمعموـ ،المجمد

عمواف ,عدوية محسف ( " .)6119قياس تراكيز العناصر الثقيمة ( Ni

(،)30العدد( ،)4الصفحات (.)542-533

 ),Cd ,Pbواليورانيوـ في تربة بعض مناطؽ بغداد "،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد.

دندش ,نزار( . )6112كتاب البيئة ,دار الخياؿ لمطباعة والنشر ,الطبعة
االولى ,بيروت.

عمي ,ميسوف عمر ( .)6101دراسة التموث بالعناصر الثقيمػة فػي بعػض
من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطؽ بغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد  ،مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد لمعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ

السمطاني ,احمد رحيـ عبد الحمزة و الزبيدي ,جعفر حسيف عمي

،المجمد(،)7العدد(،)2ص(.،)962-955

(" .)6117تموث تربة مختارة لمجزء الغربي مف منطقة النيرواف

( شرؽ بغداد) بالفمزات الثقيمة  ،مجمة جامعة كربالء العممية

العيداني ,عباس عبد الحسيف و الخالدي ,قاسـ مطر ( .)6100واقع

المجمد( ،)5العدد( ، )4الصفحات (. )31-26

الخدمات العامة لسكاف ريؼ قضاء الشطرة وعالقتيـ االقميمية

مف قبؿ الباحثاف ,مجمة اداب البصرة  ,العدد (,)56

شنشؿ ,سميرة محمود حسيف (" .)6114تأثيرات التموث الناتج عف

ص()258-239

معامؿ الدباغة والطابوؽ عمى التربة والمياه في منطقة النيرواف
– شرؽ بغداد "،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد.

فيد ,عمي عبد و محمد ,رمزي و عبد الحسيف ,عمي عباس(.)6111
دراسة حركة وانتقاؿ

صبيح ,سوسف (.)6102االختناقات المرورية وأثرىا عمى ارتفاع

اليورانيوـ المنضب في ترب المناطؽ

الجنوبية مف العراؽ ,مقررات المؤتمر العممي عف تأثير استعماؿ

معدالت التموث في مدينة بغداد ,مجمة المستنصرية لمدراسات

اليورانيوـ في االنساف والبيئة في العراؽ ,ج.1

العربية والدولية ,العدد( )54ص (.)243-217
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( العناصر الثقيمة

Jackson D.R and Watson A.P(1997) Distribution on
nutrient pools and transport of heavy metal s in
watershed near alead ,Vol (6) ,No(4) , pp (331332) .

" حساب تراكيز.)6102(  ابتياج احمد, كاظـ

اليورانيوـ) في، النحاس،  الخارصيف، الكادميوـ،الرصاص
نماذج مختارة مف تربة منطقة أور األثرية في محافظة ذي

.جامعة الكوفة, رسالة ماجستير,"قار

Lindsay. W.L (1979) "Chemical equilibrium of soil",
John Wiley and sons, New York , pp(449).

 "النشاط االشعاعي ومستوى التموث.)6101(  زينب جواد, كاظـ

Shutzendubel. A. and Polle. A. (2002) Plant
Responses to A biotic Stresses ; heavy metal –
induced Oxidative stress and protection by
mycorrhization .J.Exp.Bot.53,pp(1351-1365).

باليورانيوـ وغاز الرادوف وتراكيز بعض العناصر الثقيمة في تربة
. جامعة بغداد، رسالة ماجستير،" مدينة الناصرية

 دار,تموث البيئة والسيطرة عميو.)0991(  باسؿ عبد الجبار,لطيؼ
. الحكمة

انت ػػاج خارط ػػة لمغط ػػاء االرضػ ػػي.)6117(  عمػػػاد عم ػػي عب ػػد, اليالل ػػي
 جامعػػة, لمدينػػة الشػػطرة مػػف تصػػنيؼ موجػػو لمصػػورة الفضػػائية

.الكوفة
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