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الممخص

 )Pbفممن مممانج مممن تربممة ماي ممة كركمموك بواق م

تضممم ت الا ارسممة الةاليممة تعيممين تراكي م الر مما

 .)Kتممم تةميممل مممانج التربممة باسممت اام

81عي م

جهمما البم ممما م اوجممة الةممث  -الطيمما الكتمممن ) (ICP-MSالموجمموا فممن م تبمرات ممركة أكمممن  )Acmeفممن م تبمرات فمما كوفر فممن ك مماا.أظهرت
تائج التةميل الكيميائن لم مانج ارتفاعا فن معال  Pbفن مانج التربة ان بمغ  )26.11 ppmمقار ة مم المعمال العمالمن لمتمرب والبمالغ )10 ppm
و التم ممرب لي م ممر الممو م ممة  )15ppmمم م م ال يم ممااة ف م ممن معم ممال تركيم م م ا ف م ممن احعمم مماق الس م ممطةية ان بمم ممغ  )30.2ppmمقار م ممة م م م احعم م مماق الس م ممفمية
 ، )17.97ppmوا فاضمما فممن معال م مقار ممة م م التممرب المةميممة لمممان أ ممرم مممن الع مراق .التةميممل العمماممن لمبيا ممات الجيوكيميائيممة لم مممانج اعممما
أظه ممرت وج مموا الف ممة وت مماةب جيوكيمي ممائن ب ممين  Pbوك ممل م ممن اوكس مميا البوتاس مميوم ،وأوكس مميا الفس ممفور ال ماس ممن و بع ممل الع ا ممر م ممل الفس ممفور،
الكمااميوم ،ال ةمما  ،ال ممك فضمم عممن الممواا العضمموية .التةميمل الةجمممن لم مممانج الماروسممة ا بتمت أن تركيم  Pbيم ااا فممن الجم ل الطي ممن فممن التممرب
بكميات اكبر ممما فمن الجم ل النري من والرمممن .اظهمرت قميم اليمل التمراكم احرضمن  )Igeoلعي مات التربمة بأ هما تقم ضممن الفئمة متوسمطة التمموث إلم
لير الممو ة .و قا ساهمت م ططات جها احكساة و اح ت ال و الاالة الةامضمية فمن التعمرا عمم الطمور المعما ن السمائا فمن تمرب م طقمة الا ارسمة
والني هو من وع السيروسايت.

الكممات الدالة :الر ا

 ،التربة  ،اليل التراكم احرضن  ،كركوك

المقدمة

م ممن الع ا ممر الكيمياوي ممة المتواج مماة ف ممن جميم م البيئ ممات

يعم ما الر مما

ومركبم م ممات ح عضم م مموية م م م ممل بروموكموريم م مما الر م م مما

األرض ممية ،فه ممو موج مموا بتراكيم م ا ري ممة ف ممن الن ممما الج مموي و الترب ممة و
ال م ور والميمماا واجسممام الكائ ممات الةيممة ] .[1ويتواجمما الر مما

أوكس مميا الر مما

فممن

الةجم بين  Ca+2و ، K+وهو ممن الع ا مر نات

 )PbOوال ممكل المعض مموي ه ممو احك ممر مميوعا إن

تبمممغ سممبة أممممح الر مما

ةم ممالتين مم ممن التأكسم مما ال ائيم ممة  Pb+2والرباعيم ممة  Pb+4و يكم ممون متوسم ممط

 )PbClBrو

الكمن] .[5يتم امت ا

المعضمموية ة موالن
الر ا

 59مممن الر مما

من قبمل المعماان الطي يمة واحكاسميا

ما القطمر احيمو ن

والسمكيات ويترسمب ب مكل كبريتمات او كاربو مات او فوسمفات فمن التمرب

الكبير و تةماث بي م وبمين بعمل الع ا مر اةممحت ،ان يةمل مةمل ال

العضم مموية

 Caو  Kف ممن مع مماان الفماس ممبار البوتاس ممن
 .[2] Micaويمتمممك الر مما

القموي ممة ،وت م م ااا نوبا يت م م بسم ممبب تك مموين معقم مماات الر م مما

النائبمة  )Soluble Pb - Organicومعقماات هياروكسمن الر ما

 K-feldsparو المايكم مما

. [2] )Pb – hydroxyعات الترسبات الةاي ة هن الةمول الةماوي

ا ممية جالكوفيمي ممة و لي وفيمي ممة إن إ م م

يتةا م احوكسجين و الكبريت و يكمون معماان معهمما ] ، [3][4لمنلك
فم ممن الظم ممروا الم ت لم ممة يتواجم مما الر م مما

عمي  ،فةوالن

موجموا فمن رواسمب األ همار

 59ممن تركيم الر ما

ب م ممكل  PbSليم ممر القابم ممل

موجممواا فممن الج م ل الرممممن  ،أم ما الج م ل األكبممر م م موجمموا فممن الن مرين

لمم ممنوبان و المترسم ممب مم ممن عمميم ممة ا ت م م ال الكبريم ممت ،أمم مما فم ممن الظم ممروا

والطم ممين مرتبطم مما بالكاولي م ممات والمايكم مما وأكاسم مميا وهياروكسم ممياات الةايم مما

المؤكس مماة فا م م ي ممبل اق ممل نوبا مما مم م ا اي مماا الاال ممة الةامض ممية ].[2

ف م ممن ال م م م ور

يتواجما الر ما

والم ن يم م م ]. [7يتم م مراوح التركيم م م الطبيع م ممن لمر م مما

الفوسممفاتية بممين) ، )>10 – 100 ppmو قممار تركيم ا بةموالن

بأ مكال معا يمة م تمفمة م هما الكالي ما PbS Galena

9

واح كمس م م م م م ممايت  PbSO4 Anglesiteو السيروسم م م م م م ممايت Cerussite

 )ppmفم ممن ال م م م ور الكاربو اتيم م مة  ،و يكم ممون تركيم م م ا ف م ممن المتب م م مرات

 ،MiniumPb3O4و

م م ور

 PbCO3ورب م م مماعن اوكس م م مميا م م م ممن الر م م م مما
البايرومورفايم م ممت Pyromorphite

البةري م مة أقم ممل مم ممن ال م م ور الكاربو اتي م مة الرسم مموبية  ،وتةتم مموي

 ، Pb5(PO4)3Clوالمميتم م ممات

 .[1] Mimetite Pb5(AsO4)3Clي ت ممر الر مما

الهميمت ) )Halite NaClعميم بتركيم

ف ممن المع مماان

م ور المتب مرات البوتاسممية تةمموي عمم تركي م ر مما

بمسممتويات أ ريممة بالمقار ممة م م معمماان أ ممرم ،وهممنا المسممتويات موجممواة
فممن البمجيمموكم

والمايكمما وال ركممون والمك تايممت  ،وعما الر مما

بسبب سهولة است م

 ،[6] )5.4 ppmليمر أن

) ، )ppmوس ممبب نل ممك يع مموا الم م مي ممل ع

ممر الر مما

أقممل مممن 1
لمتركم م ف ممن

سمماما

م ور الفماسممبار البوتاسممن ] .[8تنطممن التربممة مسمماةات واسممعة سممبيا

كمعان] .[5وبةسب ] [6فإ يتواجما بأ مكال

 )27عمم م احق ممل م ممن مس مماةة

م ممن يابس ممة احرل إن ت ممكل ةم موالن

معا ية م تمفة م ها كاربو ات وهالياات و يمواات و اكاسميا وفوسمفات .

اليابس ممة باس ممت ال المس مماةات المنط مماة ب ممال موج والمي مماا والم مماطق اائم ممة

أيض مما ب ممكل مركب ممات عض مموية م ممل رب مماعن أ ي ممل

التجممما ،وت تممما التربممة فممن مكو اتهمما وسمممكها بمما تما ظممروا تكو همما

و يتواج مما الر مما
الر م م م م مما

 )PbC2H5وربم م م م مماعن م يم م م م ممل الر م م م م مما

والمواا اح مية التن ا تقت م ها ].[9

،Pb(CH3)4
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يعتقما بمأن الم مار الرئيسمن لمتراكيم العاليمة لمفمم ات ال قيممة وبضمم ها

ليم ممر الممو م ممة ف م ممن الع م ممالم بةم م موالن  ، [10] )17ppmإح أن مةت م مموم

فممن التربممة ب ممكل عممام هممن ال م ور الم ممارية الن يممة بهممنا

فن الترب الممو ة قار تركي ا بةموالن  )100 ppmإن اعتبمر

الر مما

الر ا

الفمم م م ات فض م ممم ع م ممن تم م مموث الن م ممما الج م مموي بممو م ممات م م ممن مةرك م ممات

هم ممنا التركي م م سم مماما لمتربم ممة ] .[12تهم مماا الا ارسم ممة الةاليم ممة ال م م إيجم مماا

السمميارات وة ممرق الوق مموا احةف مموري  )fossil fuelال ممني يترس ممب ف ممن

ف ممن آفمماق الترب ممة لماي ممة كركمموك و ا ارس ممة س ممموك و

ال هايمة عمم سممطل احرل ] ،[10ويتمأ ر مةتموم الر مما

مةتمموم الر مما

تو يع فن مكو اتها واجرال المعالجات احة ائية الم اسبة ل .

فمن التممرب

موقع وجيولوجيعة منطقعة الدراسعة Location & geological of
study area
تق م م م طقم ممة الا ارسم ممة ضم مممن مةافظم ممة كركم مموك و التم ممن تبمم ممغ مسم مماةتها

الفتية ب كل عام بعوامل عاياة من أهمها :مكو اتها األ مية parent
 rockوالم م مواا الم م ممتقة م هم مما .كمم مما تتم ممأ ر التم ممرب بعوامم ممل أ م ممرم م هم مما
تفاعمت احكساة واح تم ال ،و ممب أيو مات الر ما

المرتبطمة بالممااة

 ،)20000 km2مالن العراق ،بمين طمن الطمول

العضمموية ،و تفمماعمت التبمماال احيممو ن التممن تةمماث فممن الطممين وامت م ا ا

ʹ / 35° 22ʹʹ 12واائرتمن العمرل ʹ44° 24ʹʹ 36ʹ / 44° 22

مم ممن قبم ممل هياروكسم ممياات الةايم مما والم ن م ممن ،وال قم ممل بواسم ممطة المةاليم ممل

 . 12ممكل  .)8وه ممن ف ممن م طق ممة س ممهمية عمم م ض ممفتن ه ممر ال ا ممة

 solutionوالة م موامل العضم مموية ،والتم مماوير بواسم ممطة ال باتم ممات ،ويم ممؤ ر
كنلك عمق التربة عم مستويات الر ا
الطبيعن لمر ما

ʹ35° 30ʹʹ 36

الممني تجممري مياه م فممن الس م ين الممط مرة ممتال ويجمما

فيها ] .[6و يقمار المسمتوم

هر ال اب احسفل بةوالن . 40 km

فمن التربمة بةموالن  . [11] )10 ppmوفمن أةيمان

أ مرم بةموالن  ،)5 – 50 ppmكمما قمار متوسمط مةتمواا فمن التممرب

شكل ( )8خريطة مدينة كركوك موضحا عميها مواق النماذج
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ممممت م طقممة الا ارسممة عمم مواقم م تممارة مممن ماي ممة كركمموك  ،وتتكممون

 0.01ممموحري) ونلممك بإنابممة  )0.111 gmم م فممن

100

مممن ع ماة تكمماوين جيولوجيممة أهمهمما تكمموين ا جا م والفتةممة والمقااايممة و

 )mlمال مقطر .م تم انابمة  )1 gmممن ال ممونج ال ممب فمن 2.5

م رية متك ممفة

الاال ممة الةامض ممية باس ممت اام القط ممب

بماي ةسمن .طباقيما تتممألا م طقمة الا ارسمة مممن تتابعمات

 )mlم ممن المةم ممول الع ممالق وقي مما

رسمموبية الم ممأ بعضممها فتمماتن  )Clasticواآل ممر ليممر فتمماتن Non-

الني يقي

 )clasticو تتم م م م مراوح اعماره م م م مما ب م م م ممين احيوس م م م ممين وةتم م م م م الهولوس م م م ممين

تم ممم تةميم ممل مم ممانج التربم ممة باسم ممت اام جهم مما البم مم مما م اوجم ممة الةم ممث -

 )Holoceneضمممن الع ممر ال م ممن ) )Tertiaryوالع ممر الربمماعن

الطيمما الكتمممن Inductively Coupled Plasma - Mass

 )Quaternaryال الع ر الةايث ]. [13إن ترسبات التربمة تتكمون

) Spectrometry (ICP-MSممن موع Elmer Elam

ب ممكل عممام مممن الم م يج الرممممن والطي ممن وتتنيممر سممبتها ةسممب طبيعممة

 )6000الموجموا فممن م تبمرات ممركة أكمممن  )Acmeفممن فمما كوفر فممن

الم طقممة  ،و تتكممون مممن ا مواع م همما التربممة الم يجي مة )loamy soil

ك مماا  ,ان تممم تجفيمما ال مممانج بارجممة ةم اررة ˚. )60Cوتممم

مهمما بم ممل

التممن تتكممون ع مماما تمت م ج الرمممال ب سممب معي ممة م م الطممين و هممن تربممة

بةجمم )  )0.25 μmاي مما يعماال  .)150 meshمم يمو ن

جيمماة لم ارعممة ،والتربممة الرمميممة

الاالة الةامضية وبةسب ].[20

Perkin

0.25

 )sandy soilوهممن التممن ت ممتق مممن

 )gmمممن ال مممونج ويوضم فممن ا ابيممب ا تبممار مممن التفيمممون )Teflon

،)Clayey

.وتمت عممية هضم ال مانج بإضافة  )10 mlممن المةممول الةامضمن

وتت ممألا م ممن مكو ممات اتج ممة ع ممن التةم ممل الكام ممل لمةتوي ممات ال م م ور

 )2:2:1:1 HClO4-HNO3-Hf-H2Oال م أ ابيممب اح تبممار التممن

] .[14وتعا تربة كركوك تربة فيفة لري ية وقميل م ها طي يمة أو رمميمة

تة مموي ال م ممونج وم ممن ممم يسم م ن عمم م

 )Hot plateالم م أن ت ممرج

لري ي مة وجميعهمما معرضممة أل مواع التعريممة المائي مة والهوائي مة وت ت ممر هممنا

األب رة م يترك ليجا .بعا نلك يضاا  )4mlمن  HClبتركي 50

احراضن ةول المجاري الطبيعية والوايان التن تجمري فيهما الميماا ممل

 )%الم م المتبق ممن ويسم م ن ف ممن الف ممرن وبع مما تبري مماا ي ق ممل المةم ممول الم م

المواسم الممطرة.

أ ابيممب ا تبممار بمسممتيكية ويكمممل المةمممول ال م ةجممم  )10 mlوهممنا

م م ور تةتم مموي عم م م الك م موارت  ،والتربم ممة الطي ي م مة soil

المواد وطرائق العمل

تممم جم م
لم ف

المةمول سوا يا ل ال الجها لكن يتم تةميم ].[21

)81عي م مممن التربممة و يرم م لهمما بممالرم

النتائج والمناقشة

 )Kوعم م عمقممين

المحتوى العام لمرصاص في الترب General content of lead
in the soil
يعم ممرل الجم مماول  )8مم ممايات ومعم مماحت واح ة م مراا القياسم ممن جمم ممالن

الموق م  ،العمممق األول  KAمممن  )0 – 10 cmوالعمممق ال مما ن

 ، )10 – 20 cm KBوباسمت اام جهما  ، Augerوتم مل ال ممانج
عي م ممات لتربم ممة م م مماطق سم ممك ية لماي م ممة كركم مموك وعي م ممات مم ممن الطم ممرق

تركي م الر مما

ال ارجي مة  .تممم تةضممير ال مممانج ال مممبة لمتربممة بعمما سممةقها ب ممكل جيمما
بواسطة هاون

فن  ،وتم بعا نلك

 )P, S ,P2O5 , TiO2 ,MgO ,CaO, SiO2) (,K2Oوبعممل

مل ال ممانج بوسماطة م مل بةجمم

الع ا ر اح رية As, Sr, Cd, Mo, S, P, Ba, Cr, Co, )ppm

 ،)200 meshوتممم أ ممن ة موالن  )10 gmمممن ال مممونج الم ممول
ووضم ممعت فم ممن أكيم مما

، )Cr, Cu, La, Li, Rb, V, Zn, Zrفضمم عمن بعمل موا

بمسم ممتيكية مةكمم ممة النمم ممق ،وتم ممم اجرالالتةميم ممل

التربم م ممة م م م ممل الاالم م ممة الةامضم م ممية  ،)pHومةتم م مموم المم م ممااة العضم م مموية

الةجم ممن  )Size Analysis Methodباس ممت اام الما ممة وف مممها

 ،)O.Mوالجم م م ل المفق م مموا ب م ممالةرق  )L.O.Iف م ممن م م ممانج الترب م ممة قي م مما

الم احةجمام الم تمفمة لمرممل والطمين والنمرين )Sand , Silt , Clay

الا ارس ممة  ،كم مما ويعم مر

باس ممت اام الطريق ممة المتبع ممة م ممن قب ممل] ، [15][16وج ممرم وضم م رم ممو
ال مانج و ترقيمها ب كل جيا عم كمل كمي

أللمرال ال مةن الجموي ،

الر مما

بالترب ممة بال مماطات الطبيعيم مة ولي ممر الطبيعيم مة الم تمف ممة الت ممن

تعمممل عم م تننيممة التربممة بهممنا الع

المم ممااة العضم مموية فم ممن م تب م مرات التربم ممة التابعم ممة لمايريم ممة ارعم ممة

ممر عممن طريممق ارت مماح الميمماا ال م

التربة و است اام المبياات وتأ ير الترب الم قولمة وعمميمات تكموين التربمة

كركوك ،و ةسب الطريقة المو وفة من قبل ] .[1][18][19تمم قيما
الاالم ممة الةامضم ممية ل مم ممانج التربم ممة باسم ممت اام جهم مما

تركيم م الر مما
الج مماول  ) 7ا

ف ممن العمقم مين

األول  KAو ال م م مما ن  KBلمواقم م م م م طق م م ممة الا ارس م م ممة  .يت م م ممأ ر تركيم م م م

وتممم ارسممالها ال م م تب مرات ممركة أكمممن  )Acme lab.فممن ك مماا .تممم
قيم مما

الكمممن والع ا ممر الرئيسممية

,Al2O3, Fe2O3

] .[22وتكممون ةركممة الر مما

EUTECH

فممن التممرب الةامضممية أك ممر مممن ممما فممن

الترب القموية ،و ممن مم يتر مل ممن مةممول التربمة ليكمون ب مكل ارسمب،

)INSTRUMENT/ PCD650 / Cyber scan series 600

لير أن التراكي العاليمة لم فمن التمرب القمويمة تعكم

الموجم مموا فم ممن م تب م مرات قسم ممم الكيميم ممال بجامعم ممة كركم مموك  .ان اعتمم ممات

ولير المتوفر لم بات ].[6

الطريقممة عم م تةضممير مةمممول معمممق مممن كموريمما الكالسمميوم )CaCl2

831

مكم ليمر المنائب
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جدول ( )8مديات ومعدالت واالنحراف القياسي S.D.لمرصاص الكمي والعناصر الرئيسية وبعض العناصر االثرية وبعض الصفات الفيزيائية
والكيميائية

Samples of Soil
Range
S.D
251.50 – 1043 235.62
0.20 - .45
.0920
0.55 – 2
.370
0.10 - 3.20
.760
0.05 - 0.16
.020
201.50 – 511
51.17
32. - 46.50
3.06
14.70-1965
472.36
113-362.50
73.14
22.05 - 38.75
5
9.53 - 24.95
2.99
15.65 - 36.80
4.28
5.15 - 53.45
10.58
78-104
7.11
53.50-145.50
27.02

Mean
445.68
.310
1.06
.440
.0640
274.80
38.91
131.98
206.15
29.27
19.35
26.88
43.99
91.38
77.76

في نماذج التربة في مدينة كركوك.
Samples of Soil
Elements
Range
S.D
)10.25-64.30 20.46 Sr(ppm
)18.75-42.60 5.79 Cd(ppm
7.10-15.70
)1.84 Mo(ppm
3.60-4.80
.310
% S
3.00-4.00
.410
%P
)16.40-23.66 2.10 Ba(ppm
.47-1.000
).130 Ce(ppm
1.10-2.40
).280 Co(ppm
.47-1.000
.290
)Cr(ppm
.10-0.350
).060 Cu(ppm
0.07- 0 .20
.060
)La(ppm
18.40-24.80 1.52
)Li(ppm
7.19-7.50
)0.10 Rb(ppm
1.00-5.00
1.18
)V(ppm
6.30-10
).970 Zn(ppm

Elements
Mean
26.11
38.33
9.02
4.33
3.73
19.47
.650
1.40
.840
.130
0.027
21.32
7.34
2.18
7.66

)Pb (ppm
SiO2 %
Al2O3%
Fe2O3%
MgO%
CaO%
Na2O%
K2O%
TiO2%
P2O5%
MnO%
L.O.I.%
pH
O.M.%
)As(ppm

جدول ( )2تراكيز و مديات ومعدالت واالنحراف القياسي  S.D.لمرصاص في نماذج التربة لمعمق االول , )0 – 10 cm(KAالثاني (10 ( KB
)Pb (ppm

Location

11.4
11.2
16.8
13.3
29.5
28.8
98.8
29.8
12.6
11.8
51.8
35.6
10.9
9.6
23.0
16.9
15.4
11.0

بنجا علً
فلكت تكرٌت
شقق المصلى
الحً الصناعً
طرٌق القادسٍت الثانٍت
معسكر خالد
شركت النقل البري
نفق دومٍس
طرٌق تازة

– 20 cmفي منطقة الدراسة
Location
Pb (ppm) Sample
name
No.
طرٌق كركوك  -أربٍل
K10A
13.3
K10B
12.2
طرٌق كركوك – السلٍمانٍت
10.9
K11A
10.2
K11B
فلكت السٍوف – عرفت
53.6
K12A
53.6
K12B
فلكت االخوان – رحٍم ئاوه
23.9
K13A
13.9
K13B
فلكت المحافظت
K14A
19.2
K14B
12.9
مقابل رئاست الصحت
15.2
K15A
11.4
K15B
طرٌق بغداد
14.7
K16A
11.4
K16B
جامعت كركوك -الصٍادة
K17A
16.6
K17B
13.7
راش الجسر الرابع-حً النصر
16.0
K18A
15.1
K18B

30.20
17.97
10.90 – 106
9.60 – 53.60
29.13
11.63
ي ااا الر ا

Sample
Name
K1A
K1B
K2A
K2B
K3A
K3B
K4A
K4B
K5A
K5B
K6A
K6B
K7A
K7B
K8A
K8B
K9A
K9B
Mean KA
Mean KB
Range KA
Range KB
S. D. KA
S.D KB

فمن العممق احول  KAمقار مة مم العممق ال ما ن ، KB

العضمموية  ،كممما أن ةركت م ب ممورة عامممة تكممون بطيئممة لكممن ع مما تنيممر

إن و ل معمال تركيم ا فمن الجم ل العمموي  )30.2ppmوبممام 10.9

بعم م ممل معم م مماممت التربم م ممة م م م ممل ا ايم م مماا الةامضم م ممية وتكم م مموين مركبم م ممات

 )– 106 ppmالجماول  ) 7فمن ةمين و مل معمال تركيم ا فمن الجم ل

الر ا

السممفمن  )17.97ppmوبمممام  ,) 9.6 – 53.6ppmوهممنا قمما يعمموا

وب ممكل عممام ف مإن التربممة تةتمموي عم م ع

الم تجمعم فممن اآلفمماق العمويمة لمتربممة بسممبب امت ا م مممن قبممل المممااة

مقار مة مم ال م ور التمن ا متقت م همما التربمة ،و تعم م همنا ال يمااة الم

838

العضوية ربما ي يا من نوبا يت وةركت ].[1
ممر الر مما

بكميممات أكبممر
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قابمية مكو ات التربة المعضموية والعضموية عمم احةتفماظ بالر ما

وع مما مقار ممة معممال تممائج الر مما
مع ممال تركيم م الر مما

إن يتراكم مل عمميمات التجويمة ،والتعريمة  ،وال قمل فمن احجم ال النرويمة
 ، )colloid fractionوالمااة العضوية لمتربمة األممر المني يمؤاي الم
جاا ].[10][1
ان اح
الر مما

فيهمما فضممم عممن وجمموا اكاسمميا الةايمما والمن يسمميوم ع مما ا

هياروجي ن  )6 - 8فإ يؤاي ال تجم الر ا
إن ترواح مام اح

 )26.11 ppmهممو أعم م مممن المعممال العممالمن ] [29والبممالغ
 ، )ppmوأقمل ممن معمال تركيم ا فمن ماي مة بنمااا ] [25والبمالغ

153

 ، )ppmو الب م مرة ]ppm [24
تراكيم الر مما

فمن التربمة ]، [23

م بعض الترب المحمية والعالمية
Country / city
Pb average
)(ppm
7.688
الاراسة الةاليةKirkuk city
39.4
ماي ة الب را ]Basra City[24

فممن مممانج التربممة قيمما الا ارسممة  ،و ياات م فممن العمممق العممموي
فن تربمة م طقمة الا ارسمة والتمن يعرضمها

الجاول  ) 7يتبين أن تركيم ا و مل فمن ال ممانج  )K3Aو ) K3B
و  )K9Aو  )K13Aو  )K15Aأعمم م م م م م م م م م م ممن بقيم م م م م مة ال م م م م م ممانج
الماروسممة وكا ممت  )53.6ppmو  )53.6 ppmو )106 ppm
و  )98.8 ppmو )51.8 ppmعمم التموالن ،و السمبب قما يكمون فمن
موق العمقمين  K3Aو  K3Bالمني يم مل فمكمة السميوا  -عرفم تما ير
فط ال مال اا ل ركة ال فط وما يطرة من مركبمات التمن قما

تكون ةاوية عم الر ا

والتمن تسمتقر فمن ال هايمة عمم سمطل التربمة
ممن السميارات والمني يسمتقر فمن تربمة همنا

الموق  ،فضم عن األعممال اح مائية التمن تممت فمن اآلو م األ يمرة فمن
الجسمر ال اربم – ةمن ال

قمما

15

الترب لير الممو ة والمواا الطبيعة][6

2.5

][28م ظمة ال ةة العالمي

10

المعال العالمن][29

الجاولي مة  )0.4ةسممب ال مراوي ] ،[30وكممما موضممل فممن الجمماول ،)4
ويتضممل مممن مممل الجمماول فس م أن الر مما

فممن تمممك الم طقممة ،أم ما الموق م

موجب ممة مم م األكاس مميا P2O5 %

في م

م هممما ،ويمرتبط الر مما

اتج عن الم مفات العسكرية فضم عن الك افمة المروريمة  ،و معمارل

ي مرتبط بعمقممات ارتبمماط

 )K2O%,إن بمن ممت  )0.5لك ممل

مم الع ا ممر األ ريمة )ppm

Cd, Cu,

 )Znبعمقة ائية موجبة وقوية بمنت  )0.606, 0.875,0.891عمم

الس مميارات القريب ممة م ممن نل ممك الموقم م  ،وا ت ممار ووج مموا مة مممت ت ممميل
السيا ارت والور ي

50

 )95.5%ةسم م ممب البر م م ممامج الةاسم م مموبن  )SPSSوكا م م ممت قيمم م ممة )r

ال م اعن قمما يكممون سممبب ارتفمماع تراكي م ا هممو تيجممة لم ت ممار الكبيممر
 K15Aو الممني يم ممل معسممكر المما فممإن ارتفمماع تركي م الر مما

]USA [26اميركا
]Brazil [27الب ار يل

الةالي مة وقمما تممم ا تيممار معمماممت احرتبمماط ال ائي مة  )rع مما مسممتوم قممة

ف ممن تم ممك الم طق ممة ،أمم ما الموقم م  K13Aوال ممني يم ممل الة ممن

لمةمممت ت ممميل السمميارات والممور ي

10.1

التربممة  ،فقمما تممم ايجمماا معمماممت احرتبمماط ال ائي مة ل مممانج تممرب الا ارسممة

تك ممون الك اف ممة المروريم مة فض ممم ع ممن ا ت ممار مة مممت ت ممميل الس مميارات
وال ممور ي

ماي ة بنااا ]Baghdad city[25

اكاس مميا الع ا ممر الرئيس ممية وبع ممل الع ا ممر األ ريم مة وبع ممل م موا

نلممك الموقم  ،أم ما بال سممبة لمموقم ال مما ن  K9Aو الممني يم ممل تربممة أر
مر فمان السمبب فمن يمااة تركيم الر ما

895

العالقعععععة بعععععين محتعععععوى الرصعععععاص و المكونعععععات الكيميائيعععععة لمتربعععععة
Relationship between lead content and chemical
Components of Soil
لنممرل التعممرا عم م العمقممة بممين مةتمموم الر مما الكمممن وبعممل

باحضممافة ال م الك افممة المروري مة فممن تمممك الم طقممة التممن تتضمممن اةت مراق
الوقوا الةاوي عم الر ما

اعية .

جدول ( )3مقارنة بين معدل تركيز الرصاص في نماذج تربة الدراسة الحالية

مقار ة بالعمق السفمن.

م ف

 ،)39.4قم مما يكم ممون سم ممبب ارتفم مماع

فممن بعممل مممانج التربممة فممن ماي ممة كركمموك يعمموا ال م

ال اطات الةضرية وال

الهياروجي ن ل مانج التربة قيا الاراسة بين 7.05

وع ا ممةظة تراكي الر ا

فمن ممانج التربمة قيما الا ارسمة
10

 )- 7.42و بمعال  )7.3414الجماول  ، )8قما يكمون سمببا فمن تجمم
الر مما

ف ممن الت ممرب المةميم مة والعالميم مة والت ممن يعرض ممها

الجاول  ، )5يتبين أن معال الر ما

مركم فيهما ويبقم لفتمرة طويممة
عام قم ال مسافات بعياة فن التربة إن يت ا
الهيم م م مماروجي ن  pHلمتربم م م ممة يم م م ممؤ ر عم م م م م نوبا يم م م ممة وترسم م م مميب

الكمممن فممن تربممة م طقممة الا ارسممة مم

التوالن .

فن تمك الم طقة.

جدول ( )4معامالت االرتباط الثنائية بين الرصاص الكمي والعناصر الرئيسية و بعض العناصر الثانوية والصفات الكيميائية في التربة .
K2O
*0.504
As
-.162
Ce
-.176
V
-.243

Na2O
.023
O.M.
*0.793
Ba
-.020
Rb
*-.493

CaO
-.161
pH
0.204
P
*0.468
Li
0.143

MgO
-.140
L.O.I
0.129
S
-0.275
La
0.016

Fe2O3
-.072
MnO
-.086
Mo
-0.287
Cu
*0.875

Al2O3
0.448
P2O5
*0.509
Cd
*0.606
Cr
-0.080
Zr
-.102

SiO2
0.311
TiO2
.219
Sr
-0.274
Co
-0.146
Zn
*0.891

Pb
Pb
Pb
Pb
Pb

*Significant at level (95.5%) , r = 0.4.
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ر الفسمفور P%بعمقمة موجبمة إن بمنمت ، )0.468

مما قا يمال عمم ترسميب الر ما

بالر ما

فمن معماان الفوسمفات و ت ماةبهما

الممني ي بعممث ممن عواامهمما ليسممتقر عمم تربممة جمما بن الطريممق

فضممم عممن مةمممت ت ممميل السمميارات والممور ي

فممن تمممك الم طقممة ،أممما

معمما ] ،[10][31وي مرتبط بعمقممة سممالبة م م الروبممايوم  Rbإن بمنممت -

عي ممة التربممة قممرب ممقق الم ممم فقمما بمممغ تركي م ا  ،)58.3 ppmوقمما

 Al2O3 ,و K2O

يعمموا سممبب ارتفمماع مةتممواا فممن هممنا الترب مة ال م وجمموا مةمممت ت ممميل

 ، )0.493ويمرتبط بعمقمات مع ويمة مم كممل ممن

و  ) P2O5 %فممن التممرب قيمما الا ارسممة ،و هممنا قمما يممال عم م ارتباط م

الس مميارات وال ممور ي  ،وف ممن ترب ممة فمك ممة الس مميوا – عرف ممة ق مما بم ممغ تركيم م ا

بالمعمماان الطي ي مة ل مممانج التممرب قيمما الا ارسممة و هممنا يتفممق م م ا ارسممات

 ،)53.6 ppmو همنا قما يعموا الم الك افمة المروريمة واح اةاممات ومما

عاياة م ها ].[32][33
كممما ي مرتبط الر مما

ي بعث من الر ا
م ممف

م م أوكسمميا البوتاسمميوم بعمقممة مع ويممة موجبممة إن

بمنم م ممت  )0.504إن توجم م مما ألفم م ممة جيوكيميائي م م مة بي همم م مما ،إن يترك م م م فم م ممن
مةممل

الفماسممبار ،كممما يةممل الر مما

التربة ] ، [10][33ويرتبط الر ا

+

فممط ال مممال اا ممل ال ممركة والقريممب مممن م طقممة عرفممة إن ت بعممث

مركبممات الر مما

 Kفممن المعمماان الطي يمة فممن

تيجمة اةتمراق الوقموا فمن تممك الم طقمة ظم ار لقمرب
تيجممة ةممرق الم مفممات ال فطي مة وا بعا همما ال م الجممو

لتستقر فن ال هاية عم سطل التربة .
وفممن عي ممة تربممة معسممكر المما كممان تركي م الر مما

م االكااميوم  Cdبعمقمة موجبمة

ة موالن

43.7

مع وية ان بمنت  )0.606وهنا يتفمق مم ] [31][33إن أ ماروا الم أن

 ،)ppmان تعمموا ه ممنا ال يممااة ربم مما ال م الك اف ممة المروري مة و الم مف ممات

فممن التممرب

العسم ممكرية و قربهم مما مم ممن معم ممارل السم مميارات ،أم م ما بقي م مة مقم مماط التم ممرب

لمكممااميوم ألفممة قوي مة لمت مماةب الجيوكيميممائن م م الر مما
فضم عن ارتباطهما م الج ل الفتاتن لمتربة.
ي م مرتبط الر م مما

الماروسة فإن مةتوم الر ا

بالمم ممااة العضم مموية Matter

فن تو يم الر ما

 )Organicارتباطم مما

موجبمما إن بمممغ معامممل احرتبمماط ال ممائن بي هممما  ،)0.793وهممنا يتفممق مم
الر مما

ال اطات الةضرية وال

 )Adsorbedم ممن قبمه مما فض ممم ع ممن

الر ا

العض مموية

م م .0 – 1

ب ممكل معقمماات الر مما

العضمموية ] ،[34و يمكممن القممول بممإن المممااة
فن التربمة وهمنا مما تؤكماا

عمميممات الت مرابط الو يممق بي هممما و بالتممالن يممااة تركي م ا فممن تربممة م طقممة
الاراسة.
كممما يمرتبط الر مما

بعمقممة موجبمة و قويمة مم ال ةمما

جمماول  )9إن

بمنت  ، )0.875مما يمال عمم الت ماةب الجيوكيميمائن بي همما فضمم
عممن ال ا ممية الجالكوفيمي م لهممما .[3][35وي مرتبط الر مما

فممن التربممة

م م ال ممك  Znبعمقممة موجبممة قوي مة جمماا إن بمنممت  )0.891وهممنا يتفممق

مم ] [36][37فمن ا ارسمة لسمموك بعممل الع ا مر فمن التمرب إن أ مماروا
ال وجوا ت اةب جيوكيميائن بين الر ا
ألفممة قوي مة لتواجمما ال ممك م م الر مما

وال ك ممن جهمة ،ووجموا

ألجل التعرا عمم ممام الت مال التربمة بالع ا مر الفم يمة  ،فقما اقترةمت

].[38

ط ارئم ممق متعم ممااة لهم ممنا النم ممرل لكم ممن أك رهم مما م مميوعا هم ممن اليم ممل الت م مراكم

التوزي المكاني لمرصاص في التربة Spatial distribution of
lead in the soil
يوضممل الجمماول  )9وال ممكل  )7تو ي م مةتمموم الر مما الكمممن بممين

األرض ممن  )geoaccumulation indexوال ممني يرمم م لم م ا ت مما ار
 ،)Igeoوكمان العممالم مممولر ] [39قما اقتممرح هممنا الطريقمة لةسمماب مممام
تم مموث الرواس ممب المائيم مة ب ممالفم ات ،وق مما ت ممم اس ممت اامها فيم مما بع مما ف ممن

بممين

ا ارسممات متعممااة لنممرل تقيمميم مممام تممموث التربممة بممالفم ات ]، [40][41

احعممماق التربممة الم تمفممة ،فقمما كممان التركيم األعم م ل م فممن تربممة الةممن

التركم األرضن ةسب المعاالة اآلتية:
ويمكن ةساب اليل ا
)Igeo = log 2 (Cn/1.5Bn
إن إن  )Cnتم ل مةتوم الفم  )ppmفمن التربمة الماروسمة  ،و )Bn

ال م اعن و يبمممغ  ،)64.3 ppmوهممنا قمما يعمموا ال م وجمموا مةمممت
ت ممميل الس مميارات وتب ممايل البطاري ممات وال ممور ي
سبة كبيرة ممن الر ما

 ،أمما تربمة أر

ال ممني ق مما يةت مموم عمم م

الجسمر ال اربم – ةمن ال

Sample
Numbers
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
Mean
Range
S. D.

اغتناء التربة بالرصاص Enrichment of Soil in Lead

فممن التممرب مممن الجهممة األ ممرم

أعممماق تممرب م طقممة الا ارسممة ،إن يوجمما تبمماين فممن مةتمموم الر مما

ال التربة فن م طقة الاراسة.

التربة مدينة كركوك
Concentration
Sample
Concentration
)of Pb (ppm
Numbers
)of Pb (ppm
12.75
K10
11.3
10.55
K11
15.05
53.6
K12
58.3
18.9
K13
64.3
16.05
K14
12.2
13.3
K15
43.7
14.2
K16
10.25
14.55
K17
19.95
60.55
K18
13.2
10.25 - 64.30 ppm
26.11 ppm
20.46

ال ممنائب ف ممن الترب ممة يك ممون

العضوية تمعب او ار هاما فن ت بيت الر ا

اعية الم تمفة من اضافة كميات ممن ع

مر

الجدول ( )5تركيز ومعدل الرصاص في العمقين السطحي واالسفل في نماذج

ةاوث التباال احيو ن وتكون معقاات معم  ،وتمموث التربمة عائما لمممااة
م ممن الر مما

بمين أعمماق تربمة م طقمة الا ارسمة ربمما يكمون بسمبب

الفعالي م ممات الةياتي م م مة ف م ممن الم م م مماطق الم تمف م ممة ،فضم م ممم ع م ممن إسم م ممهامات

اور مهم مما ف ممن ت بي ممت
ا ارس ممة ] [10إن أ ممار الم م أن لمم ممااة العض مموية ﹰا
ف ممن الترب ممة  ،إن يمتم م

الكمن فيها يكمون قمميم .ان همنا التبماين

مر

تم م ممل التركي م م المرجعم ممن لمفم م م وهم ممو معم ممال مةتم مموم الفم م م فم ممن الق م مرة

فقمما بمممغ تركيم ا  ، )60.55 ppmوهممنا قمما يعمموا الم الك افممة المروري مة

األرضممية .واسممت ااا ال م قيمممة  )Igeoف مإن التربممة ت م ا ةسممب ][39

وا اي م مماا أعم م ممااا الس م مميارات التم م ممن ية م مماث فيهم م مما اةتم م مراق الوقم م مموا الن م م ممن

833
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ال م سممبعة أ مواع مممن ةيممث مممام تمو همما بممالفم وكممما هممو موضممل فممن

جدول ( )6تصنيف التربة حسب قيم دليل التراكم االرضي ( )geoaccumulation indexعن ].[39
Values of geoaccumultion
Classification of Soil
index
Igeo < 0
Practically uncontaminated
0 < Igeo < 1 Uncontaminated to moderately contaminated
1 < Igeo <2
moderately contaminated
2 < Igeo <3
moderately to heavily contaminated
3 < Igeo <4
heavily contaminated
4 < Igeo <5
heavily to extremely contaminated
Igeo >5
extremely contaminated
إن الةمما األعم م المسممموح ب م لمر مما

ل م  )10 ppmةسممب ] ،[29وتعمما القيمممة  )25 ppmأعم م ةمما

فممن التربممة مممن قبممل م ظمممات

مسموح ب لمر ا

ال ةة العالمية قار بةموالن  ، [28] )2.5 ppmأمما المعمال العمالمن

فن التربة.

الشكل ( )2التوزي المكاني لمحتوى الرصاص الكمي في ترب منطقة الدراسة (.)ArcGIS
لقمما تممم ةسمماب اليممل الت مراكم احرضممن )geoaccumulation index
لمر مما
بمنت قيمت

ال فطية ،وم ف

الكمممن ةسممب المعاالممة أعممما فممن تربممة ماي ممة كرك م ك فقمما

ت ميل السيارات والمور ي  ،باحضمافة ح ايماا عماا السميارات فمن اآلو مة

 )0.261جاول  ).و نلمك بمافترال أن معمال تركيم ا فمن

الق مرة األرضممية

 ،[42] )20 ppmوأن معممال الر مما

فط ال مال ،ومعممل اسمم ت لميمن ،وا ت مار مةممت

األ ي م مرة األم م مر الم ممني يم ممؤاي ال م م

يم ممااة اةت م مراق الوقم مموا الةم مماوي عم م م

الكمممن فممن

الر مما

م ممن ه ممنا الوس ممائط ،كم مما إن اس ممت اام الط مممل الة مماوي عمم م

الترب قيا الاراسة كان  ، )26.1 ppmمما يع ن أن التربة تقم ضممن

الر ما

اا مل و مارج الب ايمات والم ما ل فع ما ةماوث التجويمة بواسمطة

الترب م م م م م ممة لي م م م م م ممر الممو م م م م م ممة الم م م م م م م متوس م م م م م ممطة التم م م م م م مموث بالر م م م م م مما

الهم موال أو احمط ممار ية مماث ق ممط أو ة ممك له ممنا الط مممل وي ت ممر ب ممالهوال

 ،)Uncontaminated to moderately contaminatedوالسمبب
قا يعوا ال ال اطات الةضرية وال
إن ارتفماع مسمتوم الر ما

ليستقر بال هاية عم سطل التربة فضم عن ةرق الفضممت الةضمرية
الةاويم ممة عم م م م م مواا م تمفم ممة م م ممل البطاريم ممات قم مما يم ممؤاي ال م م إضم ممافة

اعية.

ب مورة عاممة فمن تربمة ماي مة كركموك وفمن

عم ماة م مماطق ق مما يع مموا بالارج ممة األس مما

الر ا

الم م وج مموا مة ممارق الفض مممت

834

ال التربة فن م طقة الاراسة.
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عالقة الدالة الحامضية  pHو جهعد االكسعدة واالختعزال  EHبمحتعوى

الرصاصRelationship of Eh-pH with content of lead

 )PbC2H5وربمماعن م يممل الر مما
] .[5إن الر ا

بمغ معال الاالة الةامضمية  )pHل ممانج تمرب م طقمة الا ارسمة )7.34

الر م م م مما
لمع

الموجم م م ممواة فم م م ممن التربم م م ممة تعتمم م م مما عم م م م م المكو م م م ممات المم م م مما ة

ةرك ممة الر مما
الر ما

 )Ehوالاالم م ممة الةامضم م ممية لهم م مما  ، [10] )pHوع م م مما ا فم م ممال اح

المياا الجوفية ].[1

الهياروجي ن – 9

إن لمر ا

فممن التربممة

إن سم م ممموك الر م م مما

عمقة تمرابط موجبمة مم ال مك إن بمنمت  )0.891و همنا

قمما يممال عم م وجمموا معممان السيروسممايت فممن تربممة م طقممة الا ارسممة  ،كممما

تعمماق بسممبب تكمموين معقمماات ليممر نائبممة ي ممعب امت ا ممها مممن قبممل
ال بات مما ي يا من مستويات

العضموية ،أو ربمما ت يما نوبا يمة الر ما

إن مةتوم ال ك العمالن المني كمان معالم

].[43][10

والر مما

همو الكبريتيما

وال م ممام الرئيسم ممن هم ممو الكالي م مما  ، Galenaان يتأكسم مما الر م مما

 )77.76و بممام 53.50

 )– 145.50 ppmووجموا عمقمة التمرابط القويمة و الموجبمة بمين ال مك

م م مممل عمميم م ممات التجويم م ممة وتفم م مماعمت األكسم م مماة

واح ت ال لمترسبات أظهرت أن المعان الرئيسن لمر ما

المممت

فيتةمرك

بسممهولة مممن آفمماق التربممة العموي مة ال م اآلفمماق العميقممة  ،إن يسممبب تممموث

فيهما وهمنا

 )8وبوجموا أكاسمميا الةايمما والمن يسمميوم فمإن ةركممة الر مما

ب ممورة عام ممة تك ممون بطيئ ممة لك ممن ع مما تني ممر بع ممل

مع م مماممت الترب م ممة م م ممل ا ف م ممال الاال م ممة الةامض م ممية وتك م ممون مركب م ممات

مر  )sorb componentsفمن التربمة ،و جهما األكسماة واح تم ال

يسهل ةركت فن عموا التربة ،فن ةين ارتفاع اح

ح يتو ع ب ورة م تظمة فن آفاق التربمة ويتركم فمن

العموية لمتربمة بسمبب امت ا م ممن قبمل الممااة العضموية لمتربمة  ،و إن

قاعايم مة التفاع ممل  ،و أن أ م مواع مركب ممات

الهياروجي ن لمتربة من  )5 - 4ت ااا قابمية نوبان الر ما

) )Pb(CH3)4فتعمما أقممل مميوعا

معقمماات الةايمما وج يئممات الكاربو ممات والفوسممفات ،إن يتجم م فممن اآلفمماق

و بمممام  )2690 - 2685كممما موضممل فممن الجمماول  ، )1مممما ي ممير
بم مإن ه ممنا الت ممرب متعاال ممة الم م

 ، )PbOأم ما ال ممكل العضمموي م ممل ربمماعن أ يممل الر مما

مممن جهممة ،وتكممون معممان السيروسممايت ع مما االممة ةامضممية

أكبمر ممن  Ph> .كمما فمن م طقمة الا ارسمة إن و مل معمال قيممة الاالمة

ببط م م

(Anglesite

الةامضممية فيه مما  )7.43مم من الجه ممة األ ممرم ،ل ممنلك يعتق مما بم مأن الط ممور

) PbSO4أو بواس م م م م ممطة الكاربو م م م م ممات ليك م م م م ممون مع م م م م ممان السيروس م م م م ممايت

فممن تربممة م طقممة الا ارسممة هممو مممن مموع السيروسممايت

بواس ممطة احوكس ممجين الج مموي الم م مع ممان اح كمس ممايت

المعمما ن لمر مما

 ، )PbCO3 Cerussiteكما فن ال كل .)5

).)Cerussite PbCO3
يوضم ممل ال م ممكل  )4أ م ممواع الر م مما

 5 – 2 – 3التحميعععل الععععاممي نعععوع (Factor analysis R- )R

المتوق م م فم ممن مم ممانج التربم ممة قيم مما
ب كل  PbSليمر قابمل

 :Modeالتةمي م ممل الع م مماممن ه م ممو اس م ممموب اة م ممائن يفس م ممر مع م مماممت

لم م م ممنوبان والمترس م م ممب م م م ممن عممي م م ممة ا تم م م م ال الكبريت م م ممات الم م م م كبريتي م م مما

احرتب مماط الت ممن له مما احل ممة اة ممائية ب ممين م تم مما المتنيم مرات ،إن يفس ممر

 ، Sulfate→ Sulfideأما فمن الظمروا المؤكسماة فإ م يتواجما ب مكل

الت مماةب النال ممب لمع ا ممر ف ممن المعطي ممات الجيوكيميائيم مة م ممن مممل

م يكمون

مقار مة العمقمات بمين تراكيم الع ا مر باحلمة ال ممانج ] [11][44وفمن

الاراسة .وفن الظروا الم ت ل يوجا الر ا

 Pb+2وي بل أقل نوبا ا م ا ايماا الاالمة الةامضمية pH

الا ارسممة الةالي مة تم ممل المتني مرات تراكي م ع

معقاات م المااة العضوية ]. [2

الرئيسمية

ممر الر مما

و الع ا ممر

( ), K2O , Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, SiO2

 )P, S ,P2O5 , TiO2وبعمل الع ا مر اح ريمة )ppm

As, Sr,

،)Cd, Mo, S, P, Ba, Cr, Co, Cr, Cu, La, Li, Rb, V, Zn,
فضم ممم عم ممن الم م ممااة العضم مموية والاال م ممة الةامضم ممية  ، )pHو مفق م ممواات
الة ممرق  )L.O.Iف ممن م ممانج الت ممرب الماروس ممة .ويوض ممل الج مماول )2
سب التةميل لمع ا ر المنكورة أعمما ،وال سمب المئويمة لتفسمير التبماين
لمعوامل المؤ رة فن تو ي همنا الع ا مر فمن ممانج التربمة قيما الا ارسمة .
ويتضل من الجماول فسم وجموا مم

عواممل رئيسمة تفسمر 2...4.

) من التباين الكمن تتةكم بهنا التو ي وهن كاآلتن:
العامععل ا ول  :يفسممر هممنا العامممل  )22.79مممن مجممموع التبمماين الكمممن

الج مماول  )1يتض مممن ه ممنا العام ممل تةم مميم موجب مما وض ممعيفا لمر مما

 ،)0.187وتةمي ممل ع ممالن وموج ممب لمس ممميكا  )SiO2وأكاس مميا الةاي مما

الشكل ( )3مخطط  pH – Ehلمجاالت استقرار أنواع الرصاص ] [6مؤش ار
عميه بالعالمة (

والمن يسيوم  )MgO، Fe2O3والسي يوم .)Ce

) لمعدل  pHو  Ehفي ترب منطقة الدراسة.

يعما ال ممكل المعضمموي لمركبممات الر مما
سممبة األم مممح المعضمموية لمر مما

هممو األك ممر مميوعا إن تبمممغ

أك ممر م ممن 59

الكم ممن ف ممن البيئ ممة ،م ممل بروموكموري مما الر مما

العامععل الثععاني :يفسممر هممنا العامممل  )17.17مممن مجممموع التبمماين الكمممن
الج مماول  )1 – 5إن إن ه مماك تةمي ممل موج ممب لمر مما

مممن الر مما

مم م ك ممل م ممن

أوكسم م م مميا الفسم م م ممفور  )P2O5والمم م م ممااة العضم م م مموية  )O.M.والكم م م ممااميوم

 )PbClBrوأوكس مميا

والفس م م م م م ممفور  )P، Cdوال ة م م م م م مما

835

وال م م م م م ممك  ،)Zn ، Cuوأوكس م م م م م مميا
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العامل الراب  :يفسر هنا العامل  )12.906من مجموع التبماين الكممن،

وال ك الجاول  ،)1وقا يفسر هنا العاممل األلفمة والت ماةبات

 ) Zn, Rb ,Cu,Na2Oوالتةميممل الموجممب لكممل مممن , P , P2O5

ائيمة موجبممة مم كمل مممن المممااة العضموية واكاسمميا الفسممفور والبوتاسمميوم
وال ةا

الجيوكيميائية لمر ا

ويتم مل بالتةميمل السمالب لمر ما

م هنا احكاسيا والع ا مر ،فضمم عمن أطموار

المعماان الطي يممة الةاممممة لمر مما

التممن يةمماث امتم ا الر مما

مم كمل ممن , K2O ، Al2O3

 ) V , P , As , pHوالتةميممل الموجممب العممالن لمبمماريوم ، Baمممما

عمم

ي ير ال ارتباط الر ا

سطوةها ال ارجية.

بالمكو ات الفتاتية.

العامل الخامس :يفسر هنا العاممل  )9.381ممن مجمموع التبماين الكممن

العامل الثالث :يفسمر همنا العاممل  )14.149ممن مجمموع التبماين الكممن

الجاول  ) 1 – 5ويعا أ نر العواممل و يم مل عاممل مفقمواات الةمرق

يم ممل التةمي ممل الموج ممب لك ممل م ممن  )Fe2O3و  )MgOو  )TiO2و

 )L.O.I.م

 )O.M.و  ,)Asو التةميم م ممل السم م ممالب لكم م ممل مم م ممن  )MnOو )Cr

 )CaOو يم ل أيضا المكون الكاربو اتن.

و . )La
جدول ( )7تحميالت العوامل المهمة ( )Loadedبعد تدويرها من تحميل العامل بصيغة  )Factor Analysis R-Mod) Rوالتباين
( )Variance%لمرصاص
Communalities
5
.14100.864
.0180
0.744
.3420
0.640
.0840
0.936
.03000.844
.1720
0.810
.30200.557
.2860
0.648
.2160
0.860
.43200.974
.2830
0.781
.5580
0.828
.1070
0.466
.0500
0.950
.4670
0.643
.18600.775
.1340
0.579
.14000.821
.56500.852
.43400.956
.2340
0.514
.1050
0.925
.19600.887
.02100.878
.1790
0.938
.4830
0.938
.1730
0.673
.10400.887
9.381
2...4.

م العناصر الرئيسية وبعض العناصر ا ثرية لنماذج التربة.
Component
Variables
1
2
3
4
.1870
.8470 .0150- .3130Pb
.9060 .0240- .0350 .0940SiO2
.1890
.5090
.2490 .3900Al2O3
.8210 .1430- .3990
.2400
Fe2O3
.5780 .1800- .6140
.3370
MgO
.8580- .0800- .1070- .0350CaO
.4500 .2470- .2860 .3540Na2O
.2570
.5550
.1770 .3870K2O
.7990
.1200
.4190 .0280TiO2
.3790
.6450 .0580- .4740
P2O5
.0650- .1200- .8940- .0610
MnO
.5200- .3920 .2720- .1300
L.O.I.
.2490- .4780 .0300- .4010
Ph
.1740
.9340 .2230- .0420
O.M.
.0330- .0850
.4200
.4470
As
.8190- .1660- .0060- .0120Sr
.1860- .7270
.0260 .0060Cd
.7800- .0650- .2890
.2620
Mo
.7100- .1880- .0190 .0940S
.4040
.5830 .2260- .4830
P
.0270- .2810
.0920
.7210
Ba
.8200 .3320- .3430- .1210
Ce
.7370 .3110- .4350- .1160Cr
.3620
.7590
.1040 .4020Cu
.8120 .3120- .3700- .1290
La
.1040- .6530- .2260 .4670Rb
.6080 .3980- .0330
.3030
V
.2330
.8150 .0880- .3880Zn
Variance % 22.790 17.178 14.149 12.906
جماا  )Heavy Loam Soilsقمما ي مل تركيم الر ما

توزيع الرصعاص فعي ا جعزاء الحجميعة لمتربعة
lead in size fraction of soil
تممم احعتممماا فممن هممنا الا ارسممة عم م أرب م عي ممات م تممارة مممن التربممة هممن
distribution of

أك ر ممن  ، )90 ppmفضمم عمن يااتم فمن التمرب الكمسمية والتمرب
الن ية بالمااة العضوية ]. [1

 )K1 , K5 , K12 , K18الجماول  . )8وب مورة عاممة تعما التمرب
نات الرمممال القميمممة
الر ا

يتركم المةتمموم األكبممر لمر مما

 )Light Sandy Soilsتةمموي أقممل سممبة مممن

ةوالن  ، )40 ppmأما التمرب الم يجيمة العاليمة او ال

فيهما الم

فممن الج م ل الطي ممن clay fraction

مممن الترب ممة يميم م النم مرين  silt fractionأمم ما الجم م ل الرمم ممن sand

مبة

 fractionفهو يةوي أقل سبة م ] . [10كما همو الةمال فمن ممانج
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الاراسة  ،إن كان أكبر تركي ل فمن الجم ل الطي من مقار مة مم الجم ئين

وجوا وجوا ألفة و ت اةب جيوكيميمائن لمر ما

النري م والرمممن  )Pb clay > Pb silt > Pb sandالجماول )1

م مل  )K2O%, P2O5%و بعمل الع ا مر م مل P , Cd, )ppm

مممن قبممل المعمماان الطي ي مة و

 )Cu, Znمممما أام ال م تركي م ا فممن اآلفمماق العموي مة مقار ممة م م اآلفمماق

وال ممكل  ،)4ان يممتم امت مما

الر مما

أكاسم مميا الةايم مما واحلم يم مموم و المن يسم مميوم والسم ممميكات الموجم ممواة ضم مممن
الهيكل الب ائن لممعاان الطي ية و يترسب الر ما

السفمية .
 -7ارتفمماع معممال تركي م الر مما

ب مكل كاربو مات أو

كبريتات أو فوسفات فن الترب ].[2

 )ppmو ا فممال معال م مقار ممة م م التممرب المةمي مة لمممان أ ممرم مممن

و الطين  Clayلنماذج التربة في مدينة كركوك

العراق.

Size
fraction
K5
10.65
17.55
40.95

K1
11.5
14.8
21

فممن تربممة ماي ممة كركمموك مقار ممة م م

المعال العالمن لمترب و البالغ  )10 ppmو الترب لير الممو مة 15

جدول ( )8تراكيز الرصاص( )ppmفي أجزاء الرمل  Sandو الغرين Silt

)Pb (ppm
Soil samples
K12
K18
18.9
8.5
34.7 13.75
62.7 18.25

مم بعمل األكاسميا

 -5لممااة العضوية او ار مهم فن ت بيت الر ا
ال

فن التربة ممما يمؤاي

يااة تركي ا فيها.

 -4تسم مماهم ال م مماطات الةض م مرية و ال م م م اعية الم تمفم ممة ف م ممن اض م ممافة

Sand
Silt
Clay

ال التربة .

كميات مهمة من الر ا

 -9أظهمرت قيمممة اليممل التمراكم األرضمن  )Igeoلتربمة م طقممة الا ارسممة
والبالن ممة  )0.261مم مما ي ممال أ ه مما تقم م ض مممن الفئ ممة لي ممر الممو ممة الم م
متوسم ممطة التمم مموث

to

moderately

Uncontaminated

.)contaminated
 -.أظه ممر م ط ممط جه مما األكس مماة و اح تم م ال والاال ممة الةامض ممية ب ممأن
الطور المعا ن السائا فن م طقة الاراسة هو من وع . Cerussite
 -2يترك م الر مما

فممن الج م ل الطي ممن  clay fractionفممن التممرب

بكميات أكبر مما فن الج ل النري ن والرمممن بسمبب امتم ا ا عمم سمطوح
المعمماان الطي ي مة إن بمممغ معال م فممن الج م ل الطي ممن لمتممرب
 )35.55 ppmعم التوالن .

الشكل (  )4محتوى الرصاص في ا جزاء الحجمية ( & Sand & Silt

 -1تكممون احعممماق السممطةية لمتربممة اك ممر عرضممة لمتممموث مممن احعممماق

 )Clayلنماذج التربة

إن لمر ا
أيون الر ا

السفمية ان تمعب عمميات احكساة او ار مهما فمن التقميمل ممن قمبيمة نوبمان

القابمية عمم التبماال األيمو ن مم المعماان الطي يمة ان يةمل
+2

وةركة ايون الر ا

 Pbمةل أيمون  Kفمن السمميكات ويةمل مةمل Ca
+

+2

تهتم تو يات الاراسة الةالية بما يأتن :

مةمممول التربممة يممتم امت م ا ا عم م أسممطل المعمماان الطي يممة] ،[10][6وقمما
والنري

 -8متابعممة يممااة تراكي م الر مما

ف ممن الجم م ل الطي ممن

يمكن تم ي

 -7الةمما مممن الةممرق الع موائن لم فايممات الم تمفممة التممن تسممهم فممن تممموث
الترب ممة والن ممما الج مموي عمم م ة مما سم موال ،فض ممم ع ممن اس ممت اام الوق مموا

أهم احسمت تاجات التمن تو ممت إليهما الا ارسمة الةاليمة بمما

ال الن من الر ا

يأتن:
 -8ي م ممااة تركيم م م الر م مما

والعمممل عم م الة ما مممن تراكم م فممن

األوساط البيئية الم تمفة.

ل مانج التربة فن م طقة الاراسة

االستنتاجات

.

 2 – 6االتوصيات

فمن الكاربو مات إةمممح متمما م  ،)isomorphic substitutionوفممن
يك ممون ه ممنا الس ممبب ف ممن ارتف مماع مةت مموم الر مما

44.48 ,

 ،واست اام الطمل ال الن من الر ا

.

 -5إبع م مماا مةط م ممات الوق م مموا الةكومي م ممة و المت قم م ممة و األهمي م ممة و إبع م مماا

ف م ممن األعم م مماق الس م ممطةية لمترب م ممة مقار م ممة

مةمممت ت ممميل السمميارات و الممور

باألعمماق السمفمية ممما يمال عمم تجمعم فمن اآلفماق العمويمة م هما إن بممغ

ممارج الماي ممة مممن اا ممل احةيممال

السك ية التن تسهم فن إضافة كميات من الع

 )30.20 ppmفمن العممق األول  KAو  )17.97 ppmفمن العممق
ال ا ن ، KBبسبب تأ ير المااة العضوية والاالة الةامضية .فضمم عمن
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Abstract
The current study includes determination of the concentrations of lead (Pb) in 18 specimen of Kirkuk city soil
(K). Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) technology has been used in the analysis of soil
samples in laboratories Acme company in Canada. Results of chemical analysis of samples clarified a rise in
average of lead in soil samples (26.11 ppm) compared with international average of soil (10 ppm) and with
uncontaminated ones (15 ppm), and rise in its average in surface depth (30.2ppm) compared with the lower
depths (17.97ppm), and decreases in its average as compared with local soils in other cities in Iraq. Factor
analysis of the geochemical data for the samples above has been conducted and has been shown a presence of
affinity and geochemical associations among Pb and both of potassium oxide and phosphorus penta oxide and
also some elements such as phosphorus, cadmium, copper and zinc, as well as organic materials. Size analysis of
the samples has confirmed that the concentration of Pb increases in the clay fraction in soils, and in a larger
quantities than in the silty and sandy fractions. The value of Geoaccumulation index (Igeo) for samples of soil
showed that it lies within the medium pollution category to non-pollution. Oxidation - reduction potential and
the acidic function have helped to identify the prevailing metallic phase in the soils at the area of study, which is
a type of Cerussite.
Key words: Lead, Soil, Geoaccumulation index, Kirkuk

839

