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دراسة تأثير ملوثات الهواء على خصائص مياه األمطار في قرية العريج /ناحية حمام العليل
جنوب مدينة الموصل
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استاذ مساعد

الخالصة
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كلية علوم البيئة وتقاناتها-جامعة الموصل

رؤى مظفر يونس
مدرس مساعد

جرت هذه الدراسة في ناحية حمام العليل /قرية العريج الواقعة جنوب مدينة الموصل ،إذ تعاني هذه

المنطقة من انتشار ملوثات الهواء الناجمة عن مداخن معامل اسمنت حمام العليل ،تم اختيار مواقع مختلفة من هذه
المنطقة لجمع عينات مياه األمطار المتساقطة خالل المدة من كانون األول  8002ولغاية آذار .8002

أظهرت نتائج الدراسة بأن مياه األمطار ليست حامضية على الرغم من وقوعها في بعض األحيان في
المجال الحامضي ،وأن الفحوصات النوعية لمياه األمطار أشارت إلى زيادة واضحة في تراكيز كل من

( (EC ,Mg+2, Ca+2, Cl-1, SO4-2, NO3 -1ويعزى ذلك إلى كثرة العواصف الترابية إضافةً إلى انبعاث اكاسيد
الكبريت والنتروجين وغازات أخرى كنواتج عرضية من مداخن معامل االسمنت ،أما بالنسبة للعناصر الثقيلة المتمثلة

بالرصاص والكادميوم فكانت ذات تراكيز عالية كون مصدر هذين العنصرين هو حرق النفط الخام المستخدم في
تشغيل الفرن الدوار لغرض إنتاج الكلنكر في معامل االسمنت إضافةً إلى وسائط النقل واالحتكاك بين االطارت

والطريق.

الكلمات الدالة :األمطار الحامضية ،التلوث الهوائي ،الخصائص النوعية ،غبار االسمنت.

Effect of Air Pollutants on Rain Water Characteristics in Hammam AlAleel District/ Al-Erej Village South of Mosul City
Abstract
This study focused on Hammam Al-Aleel district/ Al-Erej village which is
located south of Mosul city. This area has been suffering from spreading the airpollutants resulted from the chimneys of Hammam Al-Aleel cement factories. Different
areas were chosen for collecting samples of the rain water from December 2008 to
March 2009.
The study showed that rain-water is generally basic. The tests show an increase
in ( EC, Mg+2, Ca+2, Cl-1, SO4-2 and NO-1), due to the air pollutants emitted from local
industries. The concentration of heavy elements represented by Pb and Cd were high
and this increase is due to the source of these elements from burning of the crude oil
which is used in running the rotating kiln to produce the clinker in cement factory, In
addition to the fuel used for running vehicle and the friction between tires and road.
Key words: Acid rain, Air-pollutants, Cement dust.
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المقدمة

يعددد التلددوث البيئددي مددن مواضدديع السدداعة ،إذ

يش د ددكل التل د ددوث مص د دددر قل د ددق دائ د ددم لشد د درائ المجتم د ددع
المختلف ددة ،بس ددبب تع دددد ص ددوره وتوس ددع أش ددكال المد د ثرة

سددلباً علددى البيئددة وصددحة ا نسددان[ .]1وأصددب التلددوث
الهدوائي الددذو هددو أحدد أشددكال التلددوث البيئدي مددن اكبددر

المشددكالت التددي تواجد المجتمعددات المعاص درة وخاصددة
الصناعية منها وتتفاقم معضالت مع تقدم الزمن بزيادة

تركيددز الملوثددات المختلفددة المطروحددة وتوليددد أن دوا مددن
الملوثددات تضددر البيئددة لددذلك يعددد تلددوث اله دواء الخطددر
الحقيقددي الددذو يهدددد حيدداة ا نسددان وثروات د وممتلكات د

والمطددر النقددي بطبيعت د يميددل إلددى الحامضددية نوع داً مددا

بس ددبب ثن ددائي اوكس دديد الك دداربون الد دذائب فيد د  ،وبص ددفة
عامددة تتد دراوا ق دديم ال ددرقم الهيدددروجيني ف ددي مدداء المط ددر

النقي بين(  (6.0- 5.5وكل األمطار التي تمتلك قيم

رقدم هيددروجيني مس ـ
داو ل د
حامضية ].]4

 5.5أو اقدل تعدد أمطدا اًر

ويتس د د ددبب المط د د ددر الحمض د د ددي بالعدي د د ددد م د د ددن

األضرار التي تلحق بالبيئدة منهدا زيدادة حموضدة التربدة
واض د ددطرابات ف د ددي تغلغ د ددل الم د دداء وبالت د ددالي يقل د ددل م د ددن
صددالحيتها للز ارع ددة ،كم ددا يد د ثر عل ددى النبات ددات ويعي ددق

نموه ددا أو يقتله ددا ،ويس ددبب تآك ددل األبني ددة ومد دواد البن دداء،

لمحدوديت د مددن جهددة ولعدددم وجددود بددديل ل د مددن جهددة

إضد ددافة إلد ددى زيد ددادة حموضد ددة البحي د درات واألنهد ددار ممد ددا

حيددث بددات مددن الواض د جددداً أن االنبعاثددات

أن

أخرى[.]8

غيد ددر الطبيعيد ددة ت د د ثر بدرجد ددة خطي د درة علد ددى التركيد ددب
الكيميد ددائي لطبقد ددات الج د ددو وأصد ددبحت مشد ددكلة عالمي د ددة
بحاجددة ملحددة للحددل ،وبمددا أن التغي د ارت ربمددا تقددود إلددى

ي دو إلى تأثر كثير من األحياء المائية ].]5

وقد أوض الباحث )(Leahy et al., 2000

][6

أكثر الغازات التي تساهم في تشكيل المطر الحمضي

هي أكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين وذلك بسبب
قابليتها على الذوبان في ماء المطر وتكوين

تغيرات مناخية غير محمدودة العواقدب فدال بدد مدن وقفدة

األحماض ،إن هذه االنبعاثات الغازية المنتشرة حول

عالميدة علميددة لمراقبددة التغدداير الدذو يحدددث فددي تركيددب

األرض تعود وتسقط وتترسب على األرض ثانية أما

طبق ددة الغ ددالف الج ددوو بمض ددمار واس ددع ،وتعتب ددر مي دداه
در جي د دددا غي د ددر مباش د ددر لتحدي د ددد التغي د ددر
األمط د ددار م ش د د ا
الحاصددل فددي طبقددة التروبوسددفير ،وهنالددك جهددود حثيثددة

مددن قبددل منظمددات األرصدداد الجويددة العالميددة السددتقراء
مثددل هددذا التغدداير وأحددد األسدداليب المتبعددة هددو فحددص
التركيب الكيميائي للسقيط

[]3

وبالتدالي يمكدن تحديدد مدا

يحدث د د الغبد ددار والملوثد ددات الغازيد ددة الموجد ددود بد ددالغالف
الجوو من تأثيرات سلبية كمشكلة التآكل التي تسببها

على شكل ترسيب حمضي رطب كاألمطار الحمضية

والضباب والثلج ،أو على شكل ترسيب حمضي جاف
[]7

كالجسيمات والغازات الحمضية الموجودة في الجو .
وق د ددد درد العدي د ددد م د ددن الب د دداحثين تل د ددوث مي د دداه

األمطددار الندداجم عددن التلددوث الهدوائي ،فقددد قددام الباحددث
(محمد د ددود وآخد د ددرون)8007 ،

[]3

بقيد د دداد تلد د ددوث ميد د دداه

األمط د ددار بالعناص د ددر الثقيل د ددة كالرص د دداص والك د ددادميوم
فض د دالً عد ددن ملوثد ددات أخد ددرى فد ددي سد ددتة مواقد ددع بمديند ددة

الموص ددل ،حي ددث أظهدددرت المواق ددع القريب ددة م ددن مركدددز

األمطد ددار الحامضد ددية ومش د ددكلة اخد ددتالل ت د دوازن المد د دواد
الداخل ددة ف ددي تركي ددب الترب ددة والنبات ددات إض ددافة إل ددى م ددا

تحدث من تأثيرات سلبية على نوعية المياه[.]8

يع ددرف المط ددر الحمض ددي بأند د المط ددر ال ددذو
يكتسددب الصددفة الحامضددية بسددبب ذوبددان الغددازات في د ،

المدينددة تراكيددز عاليددة لهددذين العنصدرين ممددا يشددير إلددى

أن مصدددريهما هددو وسددائط النقددل المختلفددة نتيجددة حددرق
الوقود وكذلك احتكاك وتاكل إطارات المركبات.
كمدا أجدرى )(Lacatusu et al., 2001

[]2

د ارسدة فدي منطقدة زالنتندا فدي رومانيدا علدى التربدة التدي
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تلوثد د ددت باألمطد د ددار الحاملد د ددة للملوثد د ددات المنبعثد د ددة مد د ددن

طرائق العمل

ق دديم  pHم ددابين ) ،(3.9-3.6أم ددا بالنس ددبة للعناص ددر

االسمنت الكائنة في قرية العريج ناحية حمام العليل

المعامل الصناعية المنتشرة في المنطقة حيث تراوحت

تم تحديد أربعة مواقع قريبة من معملي

الثقيل ددة كالرص دداص والك ددادميوم والنحد داد والخارص ددين
فقد ازدادت تراكيزها  7 ،11 ،4 ،41مرة على التوالي

جنوب مدينة الموصل وهي (حي القاهرة ،حي

ا سكان ،العريج القديمة ،حي قرندل) لغرض جمع

أكثر من الحد المسموا ب لتواجدهم في التربة.

عينات مياه األمطار الساقطة وموقع آخر يقع إلى

وأش ددار (الند دواوو)1002 ،

[]2

إل ددى أن ص ددناعة

الجنوب من الناحية (قضاء القيارة) كموقع بعيد عن

االس ددمنت تع ددد إح دددى الص ددناعات الت ددي تس ددهم بش ددكل

المعملين فقط لغرض معرفة مدى انتشار الملوثات،

المتص د د دداعد ف د د ددي جمي د د ددع م ارح د د ددل تص د د ددنيع االس د د ددمنت

من مستوى األرض [ .]3تم جمع النماذج مياه األمطار

كبير في زيادة شددة التلدوث الهدوائي عدن طريدق الغبدار
(الكسارة ،الطواحين ،الفدرن الددوار) وكدذلك عدن طريدق

انبعداث الملوثدات الغازيدة (CO, HC, CO2, SOX,
) NOXالناتجة عن حرق الوقود نفس .
إن األبح د دداث العلمي د ددة تش د ددير إل د ددى أن مش د دداكل
التل د ددوث الهد د دوائي ازدادت بش د ددكل كبي د ددر خ د ددالل الق د ددرن
العشد د درين بس د ددبب التط د ددور الص د ددناعي وع د دددم االلتد د دزام

بالتشد دريعات البيئي ددة مم ددا أدى إل ددى ح دددوث العدي ددد م ددن
الك دوارث البيئيددة فددي مندداطق مختلفددة مددن العددالم ،ومددن

وتم جمع نماذج مياه األمطار على ارتفا أربعة أمتار

ابتداءاً من ( )8002/18/88ولغاية ()8002/3/13

تاريخ هطول آخر مزنة مطرية في ذلك الموسم.
النتائج والمناقشة

تم تحليل عينات مياه األمطار بعدد جمعهدا مدن

المواقع ونقلها إلدى المختبدر ،واجدراء الفحوصدات عليهدا

والتدي شدملت (،NO3‾1 ،SO4–2 ، Ec ، pH
،

+2

، Ca

+2

‾1

Cl

 )Pb ، Cd ، Turbidity ، Mgحيددث
[]13

هددذه الك دوارث كارثددة مدينددة دونددو ار فددي واليددة بنسددلفانيا

جدرى تحليدل النمداذج وفقداً للطدرق القياسدية

أربعددة أيددام مددع ملوثددات منبعثددة مددن المعامددل المجدداورة

جمعهددا خددالل الم ددزن المطريددة كأقددل وأعل ددى قيمددة ف ددي

ومددن الكدوارث المشددهورة كارثددة ضددباب لندددن الكيميدداوو

يالحظ من الجدول ( )1بأن نتائج الم شرات

األمريكي ددة ع ددام  ،1242حي ددث تس ددبب ض ددباب اس ددتمر
فددي وفدداة عش درين شددخص واصددابة  700آخ درين [.]10

 .ويبدين

الجدول ( )1النتائج التحليلية للنماذج المطريدة التدي تدم
المواقع المدروسة.

المشهورة عام  1258والتي تعتبر من افضدع الكدوارث

والخصائص كانت متقاربة ومرتفعة نسبياً في المواقع

[ ،]11ومن الكوارث المعاصرة كارثدة مديندة بومبداو فدي

للقيارة فأن تأثير معملي االسمنت يكاد يكون معدوماً.

التددي حصددلت حيددث تسددببت فددي مقتددل  4000شددخص

األربعة القريبة من معملي االسمنت بينما بالنسبة

الهند عام  1224وكاندت ناتجدة مدن انفجدار خدزان فدي

الرقم الهيدروجينيpH

حيددث انتش ددرت ه ددذه الم ددادة ب ددالهواء وتس ددببت ف ددي وف دداة

قيمددة  pHلميدداه األمط ددار الس دداقطة عل ددى قريددة العد دريج

مصددنع مبيدددات حاويداً علددى مددادة ايسوسدديانات المثيددل،

 800شخص ،أما من نجا مدن السدكان ويقددر عدددهم
ب د د 800000نس ددمة فقد دد ع ددانوا م ددن أمد دراض ومش دداكل
صحية [.]18

إن النتددائج المبينددة فددي الجدددول ( )1تبددين أن

تراوحد ددت مد ددابين ) ،(8.63-6.57وعند ددد مقارند ددة هد ددذه
النتائج مع الدراسة التي قام بهدا الباحدث (Elgohary,

) ]14[ 2008الت د ددي أجري د ددت ف د ددي منطق د ددة قلع د ددة عم د ددان

األردنيد ددة التد ددي كاند ددت ملوثد ددة بد دددخان معمد ددل االسد ددمنت
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وانبعاثددات محطددة تكريددر الددنفط والملوثددات الناتجددة عددن

التربة المكشوفة غير المزروعة في فترات انقطا

حركة المرور وجد أن أقل قيمة لد pHكاندت  5.38و

األمطار خالل شهر كانون الثاني وكذلك إلى كثرة

لوحظ ارتفا الحد األدنى للنتائج مع هذه الدراسة على

هبوب العواصف الترابية في هذا الشهر.

الرغم من التشداب الكبيدر للمنطقتدين المدروسدتين ،وهدذا

االيونات الموجبة

الع دراق أثندداء مدددة الد ارسددة والتددي تعمددل علددى رفددع قيمددة

 Mg+2مد ددن أهد ددم المكوند ددات القاعديد ددة لميد دداه األمطد ددار

قد يعود إلى ظاهرة العواصدف الترابيدة التدي حددثت فدي
 pHلكونهددا حاويددة علددى تراكيددز مددن األيونددات القاعديددة

تع د د ددد ايون د د ددات الكالس د د دديوم  Ca+2والمغنيس د د دديوم

والت ددي تد د ثر عل ددى قيم ددة ال ددرقم الهي دددروجيني  pHلمي دداه

مثددل  Ca+2و Mg+2با ضددافة إلددى الغبددار المتطدداير

األمطددار ،تشددير النتددائج فددي الجدددول ( )1إلددى أن قدديم

القاعديددة أيضداً [ ،]2والشددكل ( )8يبددين معدددل قدديم الددرقم

بين ( )128.25-6.41و( )49.28-2.32ملغم/لتر

مددن األف دران الدددوارة والددذو يدددخل فددي تركيب د األيونددات

الهيدروجيني .pH

التوصيلية الكهربائية EC

كددل م ددن عنص ددرو الكالس دديوم والمغنيس دديوم تراوح ددت م ددا
علد ددى الت د دوالي وعند ددد مقارند ددة هد ددذه النتد ددائج مد ددع د ارسد ددة
البداحثون )(Forti et al., 1990

[]17

نجدد أن معددل

يعتبددر التوصدديل الكهربددائي م شددر مهددم لمعرفددة

قد د دديم كد د ددل مد د ددن الكالسد د دديوم والمغنيسد د دديوم كاند د ددت 562

تركيددز األمددالا الذائبددة فددي الميدداه ،حيددث توجددد عالقددة

ملغم/لت ددر و  196ملغم/لت ددر عل ددى التد دوالي ل ددذا يالح ددظ

قوية بين وبين نوعيدة وتركيدز األيوندات الذائبدة خاصدة

ب دأن هنالددك زيددادة واضددحة مقارنددة مددع الد ارسددة الحاليددة

الكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريد والكبريتات[.]15

التددي أجري دت وهددذا قددد يعددود إلددى اخددتالف فددي طبيعددة

وتش ددير النت ددائج ف ددي الج دددول ( )1إل ددى أن ق دديم

المنطقددة والظددروف المناخيددة ومعدددالت كميددة األمطددار

)( 50.33مايكروموز/س ددم) ،وه ددذا االرتف ددا ب ددالقيم ق ددد

تراكيز ايونات الكالسيوم والمغنسديوم بوحددة (ملغم/لتدر)

يع ددزى إل ددى الغب ددار المتط دداير الن دداتج م ددن ح ددرق المد دواد

على التوالي.

التوصديل الكهربدائي  ECتراوحدت مدا بدين(829.6-

األولية في الفرن الدوار

[]2

السد دداقطة

[]17

 .الشد ددكالن ( )4و( )5يوضد ددحان معد دددل

والى زيادة إثارة الغبار أثنداء

يالحد ددظ مد ددن الشد ددكلين ( )5(،)4ان د د قد ددد تد ددم

ذوبد د ددان االيوند د ددات فد د ددي ميد د دداه األمطد د ددار وارتفد د ددا قد د دديم

ف د ددي ش د ددهر ش د ددباط وه د ددذا ق د ددد يع د ددود إل د ددى كثد د درة هب د ددوب

هبوب الرياا فدي فتدرات انقطدا المطدر وبالتدالي زيدادة

تسددجيل أعل ددى مع دددالت تراكيددز الكالسدديوم والمغنيسدديوم

التوصيل الكهربائي [ ،]11والشدكل ( )3يبدين معددل قديم

العواصد ددف الترابيد ددة الحاويد ددة علد ددى مركبد ددات الكالسد دديوم

التوص دديل الكهرب ددائي بوح دددة (مايكروموز/س ددم) للمواق ددع

والمغنيسدديوم

وأيضددا لكددون المعامددل عملددت بطاقتهددا

المدروسة.

التشدغيلية القصدوى ممدا أدى إلدى كثدرة الغبدار المتطداير

[]11

يتبين من الشكل ( )3أن المزنة المطرية في

الندداتج عددن حددرق المددواد األوليددة فددي الفددرن الدددوار التدي

شهر شباط تظهر ارتفاعاً واضحاً بقيم  ECوهذا قد

يد د دددخل ف د د دي تركيبهد د ددا الكيميد د ددائي كد د ددل مد د ددن عنصد د ددرو
[]2

يعزى إلى كون المعملين عمال بطاقتيهما التشغيلية

الكالسيوم والمغنيسيوم .

القصوى مما أدى إلى زيادة الغبار المتطاير الناتج

األيونات السالبة

عن حرق المواد األولية في الفرن الدوار والتي يدخل

في طبيعة تركيبها الكيميائي أمالا الكالسيوم
والمغنسيوم وكذلك إلى إثارة الغبار واألتربة من سط

الكبريتات والنترات

تعد أكاسيد الكبريت والنتروجين إحدى نواتج

احتراق وقود مداخن المعامل والمركبات[ ،]6ويشير

5
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الجدول ( )1إلى أن قيم كل من الكبريتات والنترات

) ،]80[1989كم د ددا أن للتراكي د ددز العالي د ددة مند د د ت د ددأثيرات

تراوحت ما بين ) (59.92–3.80و)(5.86-0.01

ضارة على النباتات والمنشآت والمعادن .حيدث أشدارت

إلى

النتائج الموضحة في الجدول ( )1إلى أن تراكيز أيون

ملغم/لتر على التوالي ،وقد يعود هذا االرتفا

كثرة انبعاث أكاسيد الكبريت والنتروجين الناتجة عن

الكلوريد في ميداه األمطدار تراوحدت مدا بدين (31.95-

حرق النفط الخام وكذلك من حرق وقود المركبات

) 1.05ملغم/لتر ،يعدود السدبب إلدى تطداير الغبدار مدن

الحاوو في تركيب على نسبة من الكبريت[ ،]18وأيضا

من إثارة الغبار المتصاعد من مراحل تصنيع السمنت

األسددط المكشددوفة خددالل فت درات انقطددا المطددر والددى

الريدداا الترابيددة التددي تعمددل علددى زيددادة تراكيددز ايونددات
[]11

حيث يدخل ايون الكبريتات في التركيب الكيميائي

الكلوريد في ماء المطدر

لحجر الجبد ) (CaSO4وخالل حدوث العواصف

مس دداهمة ت ددأثير األيروسد دوالت البحري ددة الغني ددة بأيون ددات

الترابية في فترات انقطا

سقوط األمطار[.]12

المطر والتي تغسل أثناء

ويضداف إلدى ذلدك احتمدال

الكلوريد المنقولة مع العواصف الممطرة [.]81

وعند مقارنة التراكيز مع نتائج دراسة الباحثة

الحد األدنى واألعلى لهذه

(محمد ]8[ )1002 ،والتي تراوحت ما بين ( – 28.89

الدراسة عن الدراسة التي أجراها الباحثون (محمود

الحد األعلى لهذا

ويالحظ ارتفا
()3

 )5.32ملغم/لتر لوحظ ارتفا

في مدينة الموصل التي تراوحت

البحث عن دراسة (محمد ،]8[ )1002 ،أما عند

فيها تراكيز الكبريتات والنترات ما بين (15.1-

في

وآخرون)8007 ،

مع دراسة )(Elgohary, 2008

مقارنت

[]14

) 1.65و ) (8.29-0.83ملغم/لتر على التوالي

منطقة قلعة عمان األردنية وجد بأن معدل ايون

وهذا قد يعود إلى اختالف في طبيعة المنطقة والمدة

الكلوريد بحدود  234 mg/lوهو أعلى من الحد

الزمنية التي أجريت الدراسة فيها [ .]17ويالحظ من

األعلى في هذا البحث ،وقد يعزى السبب إلى اختالف

الشكلين ( )1و( )7ارتفا واض في تراكيز الكبريتات

طبيعة المنطقة المدروسة والعوامل الجوية وكمية

والنترات في شهر شباط وهذا قد يعود إلى كثرة

األمطار الساقطة عليها أكثر كونها قريبة من
[]17

العواصف الترابية في هذا الشهر التي تعمل على

البحر

حمل الكبريتات المنبعثة من مداخن المعامل عند

الكلوريد بوحدة (ملغم/لتر).

عمليات الحرق للنفط الخام وبقائها معلقة في الجو
[]12

لتغسل في ماء المطر عند سقوط

وقد يعود إلى

تراكم الغبار الناتج عن حرق المواد األولية في الفرن
الدوار بشكل دقائق عالقة بالجو في فترات انقطا
األمطار

[]12

خالل شهر كانون الثاني حيث كان

تشغيل المعملين في حالت القصوى.

الكلوريد

-1

الكدرة

 .والشكل ( )2يبين معدل تراكيز ايون

هي حالة الماء الناجمدة عدن وجدود مدواد صدلبة

عالق ددة فيد د مث ددل دق ددائق الترب ددة والرم ددل والط ددين والمد دواد
العضد ددوية والالعض د ددوية العالق د ددة

[]88

 .أش د ددارت النت د ددائج

الموضددحة بالجدددول ( )1إلددى أن قدديم الكدددرة تقددع مددابين
) (496- 5 NTUكمددا وعنددد مقارنددة نتددائج الد ارسددة

Cl

الحالي د ددة م د ددع د ارس د ددة (محمد د دد)1002 ،

[]8

يالح د ددظ أن

إن أي ددون الكلوري ددد م ددن األيون ددات الس ددالبة غي ددر

الكدرة في أمطار قضاء الطوز تراوحدت مدابين (–22

ملوح د ددة مد د دداء المط د ددر ويعتمد د ددد ذل د ددك علد د ددى المكوند د ددات

وهذا قد يعود إلى كون المنطقدة تحتدوو علدى مسداحات

(Khemani

شاس ددعة مكش ددوفة وغي ددر مزروع ددة وعن ددد هب ددوب الري دداا

العضددوية المتواجدددة فددي المطددر ،كمددا أن د يتسددبب فددي
الكيميائي ددة لم دداء المط ددر

al.,

et

 )4 NTUإذ سددجل ارتفددا واضد فددي الحدددود العليددا
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تتشد ددكل عواصد ددف ترابيد ددة هائلد ددة ،إضد ددافة إلد ددى الغبد ددار

[ .]85والشكلين ( )10و( )11يوضحان معدالت

المتص دداعد م ددن م ارح ددل إنت دداج األس ددمنت مم ددا زاد م ددن

تراكيز الرصاص والكادميوم بوحدة (مايكروغم /لتر)

معدالت الكدرة لمياه األمطار ،أما أعلى قيم للكدرة فقد

خالل أشهر الدراسة.

تددم إيجادهددا فددي شددهر شددباط وهددذا قددد يعددزى إلددى كث درة
هبوب العواصف الترابية مما يسبب إثارة دقائق األتربدة

االستنتاجات

الشكل (. )2

المدروس د ددة للموس د ددم ( )2009-2008ليس د ددت ض د ددمن

العناصررررررررر الثقيلررررررررة( :عنصررررررررري الرصرررررررراص )(Pb

الم دددى الحامض ددي وان ك ددان ال ددرقم الهي دددروجيني يمي ددل

وبالتددالي زيددادة الكدددرة فددي مدداء المطددر وكمددا مبددين فددي

والكادميوم )) (Cd

يبين الجدول ( )1أن قيم تراكيز كل من عنصرو
الرصاص

والكادميوم

()20.05-3.22

كانت

 - 1أشارت النتائج أن األمطار الساقطة على المواقع

الدرسة.
إلى مادون  7في بعض مناطق ا

 - 2ت د ثر أنبعاث ددات اكاس دديد الكبريددت والنتددروجين م ددن
مد ددداخن معملد ددي االسد ددمنت علد ددى زيد ددادة تراكيد ددز أيد ددون

و( )74.70-1.30مايكروغم /لتر على التوالي ،وهي

الكبريتات والنترات في ماء المطر.

وجدت بأن معدل تركيز الرصاص كان ( )40مكغم/

األمطددار مددن العناصددر الثقيلددة (الرصدداص والكددادميوم)

أعلى مقارنة مع دراسة ) ]14[(Elgohary, 2008التي

لتر ،وهذا قد يعزى إلى احتراق النفط الخام المستعمل
في تشغيل الفرن الدوار كذلك احتراق الكازولين في

مكائن االحتراق الداخلي للمركبات المارة في هذه
المنطقة أو من إحترق الكيروسين الناجم عن التدفئة
المنزلية في موسم البرد ،إذ أشار الباحثان

)(Boutron andWolff, 1989

[]83

إلى أن معدل

محتوى الكيروسين من عنصر الرصاص وصل إلى
 0.1ملغم /لتر ،أو قد يعود إلى النشاط الصناعي في
هذه المنطقة [.]84

أما بالنسبة للكادميوم فيالحظ ارتفا

الحد

األدنى واألعلى لهذا البحث والذو كان يتراوا ما بين

 -3أظه د د ددرت نت د د ددائج الد ارس د د ددة ارتفد د ددا محت د د ددوى مي د د دداه
في المواقع األربعدة القريبدة مدن موقدع معملدي االسدمنت
والت ددي تس ددتخدم ال ددنفط الخ ددام ف ددي تش ددغيل الف ددرن ال دددوار
لحددرق الم دواد األوليددة با ضددافة إلددى الحركددة المروريددة

ومصادر االحتراق األخرى.

 -4يوج ددد ارتف ددا واضد د بق دديم الم شد درات وخص ددائص
الملوث ددات ف ددي ش ددهر ش ددباط وذل ددك بس ددبب عم ددل ك ددال
المعمل ددين بالطاق ددة التش ددغيلية القص ددوى با ض ددافة إلدددى

كثرة العواصف الترابية.

 -5عدم وجود تدأثير النبعاثدات الملوثدات مدن المعامدل
على ناحية القيارة إلى حدد مدا نظد ار لبعددها عدن منطقدة
التلوث.

) (74.7-1.03مايكروغم /لتر عن دراسة (محمود
وآخرون)8007 ،

[]3

والتي تراوا فيها تركيز الكادميوم

المصادر

بين (غير محسود –  )20مايكروغم /لتر  ،وهذا

 .2الدباغ ،عمار غانم أمين إسماعيل" ،دراسة بيئية

أغلب مناطق الدراسة وقد يعود السبب إلى االحتكاك

ا نسان ضمن مدينة الموصل" ،رسالة ماجستير،

بين إطارات المركبات مع سط الطرق با ضافة إلى

كلية العلوم ،جامعة الموصل.)2006( ،

يدل على زيادة رقعة التلوث بالكادميوم والذو شمل

االحتكاك

الحاصل

لنواقل

الكسارة

والطواحين

المطاطية والتي يدخل عنصر الكادميوم في صناعتها

على تأثير بعض ملوثات الهواء على صحة

 .1محمد ،شنو مصطفى علي" ،دراسة تأثير ملوثات
الهواء على خصائص مياه األمطار في قضاء
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شكل ( )4معدل تراكيز ايون الكالسيوم (ملغم/لتر)
لألمطار الساقطة على المواقع المدروسة

شكل ( )5معدل تراكيز ايون المغنيسيوم (ملغم/لتر)
لألمطار الساقطة على المواقع المدروسة

شكل ( )7معدل تراكيز ايونات النترات (ملغم/لتر)
لألمطار الساقطة على المواقع المدروسة

شكل ( )6معدل تراكيز ايونات الكبريتات (ملغم/لتر)
لألمطار الساقطة على المواقع المدروسة

شكل ( )8معدل تراكيز ايون الكلوريد (ملغم/لتر) لألمطار
الساقطة على المواقع المدروسة

10
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شكل ( )9معدل قيم الكدرة ( )NTUلالمطار الساقطة
على المواقع المدروسة

شكل (  )10معدل تراكيز الرصاص (مايكروغم/لتر) في االمطار
الساقطة على المواقع المدروسة

شكل ( )11معدل تراكيز الكادميوم (مايكروغم/لتر) في األمطار
الساقطة على المواقع المدروسة
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شكل ( )11معدل تراكيز الكادميوم (مايكروغم/لتر) في األمطار
الساقطة على المواقع المدروسة
52
5m

997
m
m
18
10

154
0m

m

5
2
5

2250 m

شكل ( :)12خارطة موضح عليها مواقع جمع النماذج المطرية

11

12
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الجدول ( )0النتائج التحليلية للنماذج المطرية التي تم جمعها كأقل وأعلى قيمة في المواقع المدروسة

المناطق

حي القاهرة
أوطأ قيمة

أعلى قيمة

حي اإلسكان
أوطأ قيمة

أعلى قيمة

العريج القديمة
أوطأ قيمة

أعلى قيمة

حي قرندل
أوطأ قيمة

أعلى قيمة

القيارة
أوطأ قيمة

أعلى قيمة

المؤشرات والخصائص
pH

7.82

2.18

7.13

2.13

7.83

2.38

1.57

2.18

7.18

7.82

 Ecمايكرموز/سم

820.1

521.28

813.5

282.1

813.1

121.53

817.11

738.08

40.13

50.33

(Ca+2ملغم/لتر)

80.02

182.85

38.00

21.8

88.17

21.80

80.04

182.85

1.41

84.05

(Mg+2ملغم/لتر)

1.78

42.82

2.21

35.2

7.85

30.75

1.78

40.38

8.38

18.54

( SO4–2ملغم/لتر)

17.27

52.28

18.15

53.82

18.83

41.01

14.81

43.82

3.20

1.03

(NO3‾1ملغم/لتر)

0.31

5.11

0.13

4.32

0.31

5.21

0.145

5.18

0.01

0.02

(Clملغم/لتر)

3.22

82.22

7.22

12.25

1.74

81.87

7.22

31.25

1.05

8.0

)NTU( Turbidity

15.00

350.00

5.00

437.00

3.00

810.00

5.00

421.00

10.00

85.00

(Pbمكغم/لتر)

80.81

20.81

30.00

20.05

80.81

86.20

30.10

20.15

3.89

9.86

(Cdمكغم/لتر)

11.01

53.30

10.13

10.81

10.17

74.70

7.13

41.11

‾1

1.30

2.07
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