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الخالصة
بهدف دراسة الصفات المورفولوجٌة والكٌمٌائٌة للتجمعات الملحٌة المتواجدة فً المنخفضات
المجاورة للطرٌق السرٌع (والتً تستخدم ألغراض البٌع باألسواق المحلٌة) ودراسة الملوثات المختلفة
ومصادرها والمتواجدة مع هذه االمالح  ،تم اختٌار ستة مواقع لهذه التجمعات الملحٌة ثالث منها قرٌبة
الى اراضً مزروعة وثالث اخرى قرٌبة من اراضً غٌر مزروعة فً المنطقة الممتدة من تقاطع
الشوملً الى تقاطع المحاوٌل بٌن محافظتً القادسٌة وبابل  ،كما تم اخذ عٌنتٌن من االكوام الملحٌة التً
ٌتم تجمٌعها ألغراض البٌع ولكافة المواقع المذكورة اعاله للعمقٌن ()5-0سم لتمثل التلوث من الهواء
الجوي ودخان السٌارات و ( ) 5سم (لتثبت ان التلوث جاء من اماكن تواجدها) كما تم اخذ عٌنتٌن من
الترب المجاورة للمواقع اعاله وللعمقٌن ( 55-0و  )00-55سم واخذت جمٌع العٌنات بثالث مكررات
وقد اظهرت النتائج االتً :
 تمٌزت بلورات االمالح بانها خشنة وكبٌرة الحجم ولونها ابٌض فً معظمها مع تأثرها ببعضالملوثات التً تسبب حصول بعض بلوراتها على اللون االسود او البنً او بعض االلوان االخرى ،
كما ان البلورات تكون متداخلة مع بعضها وبعدد من ( )6-2بلورة كما تتواجد بعض البلورات
الصغٌرة المنفردة  ،كما تمٌزت االمالح المتواجدة قرب اراضً مزروعة باحتوائها على نسبة عالٌة
من الرطوبة مقارنة باألمالح المتواجدة قرب اراضً غٌر مزروعة .
 ان جمٌع عٌنات االمالح تكون ذات اس هٌدروجٌنً قاعدي  ،وارتفعت قٌم الصفات الكٌمٌائٌة ، %NaClاالٌونات الذائبة ) (Cl- , K+ , Na+والمأخوذة من قرب الترب المزروعة مقارنة
بالعٌنات المأخوذة من قرب الترب غٌر المزروعة  ،فٌما انخفضت قٌم االٌونات الذائبة
( )HCO-3 , Mg+2 , Ca+2عند العٌنات الماخوذة من قرب الترب المزروعة  ،اما الكبرٌتات فكانت
ذات قٌم متباٌنة بٌن المواقع اعاله .
 حدوث تلوث بالرصاص والكادمٌوم من الهواء ودخان السٌارات فٌما كان التلوث بالنترات نتٌجةالغسل من االراضً المجاورة وكانت قٌمها اعلى قرب االراضً المزروعة .
 ان تلوث الترب المجاورة للطرٌق السرٌع كان عالٌا بعنصري الرصاص والكادمٌوم فً الطبقةالسطحٌة ()55-0سم مقارنة بالطبقة ()00-55سم على العكس من النترات والتً كانت قٌمها عالٌة
فً الطبقة ()00-55سم .
الكلمات المفتاحية  :االمالح  ،الطريق السريع  ،الرصاص  ،الكادميوم  ،النترات
ٌعد الطرٌق السرٌع رقم ( )5من االنجازات
الحضارٌة والعمرانٌة والمدنٌة المهمة فً
العراق لربط المدن العراقٌة وتسهٌل وصول
البضائع والمؤن والمواد الصناعٌة والزراعٌة
والتجارٌة بٌن هذه المدن من الجنوب باتجاه
وسط وشمال العراق .

املقدمة
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ان انشاء هذا الطرٌق السرٌع ادى الى تكوٌن
منخفضات على جانبً هذه الطرٌق نتٌجة
الستخدام التربة الجانبٌة فً اعمال دفن ورفع
مستوى الطرٌق عن االراضً المجاورة له وان
هذه المنخفضات اصبحت مكان تتجمع فٌه المٌاه
من عدة مصادر فهً تتجمع اما نتٌجة لسقوط
االمطار على االراضً المزروعة وغٌر
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المزروعة المجاورة لها (والتً ٌكون مستواها)
اعلى من هذه المنخفضات وبالتالً تتحرك المٌاه
الٌها او نتٌجة لسقً االراضً المزروعة
(المجاورة لها) وبالتالً تبزل مٌاهها الى هذه
المنخفضات والمصدر الثالث هو من المٌاه
الجوفٌة باعتبار ان هذه المنخفضات هً اقل
مستوى من مستوى المٌاه الجوفٌة فً المنطقة
والدلٌل على ذلك هو تواجد المٌاه فٌها حتى عند
جفاف معظم اجزاء هذه المنخفضات اثناء فصل
الصٌف .
ان هذه المنخفضات تكون ملٌئة بالمٌاه اثناء
فصل الشتاء (ولألسباب المذكورة اعاله) وال
تظهر فٌها االمالح  ،اما فً فصل الصٌف عند
ارتفاع درجات الحرارة ونتٌجة لتبخر المٌاه فان
ذلك ٌؤدي الى انخفاض مناسٌبها وبالتالً زٌادة
تركٌز االمالح فٌها ،وان هذا االنخفاض
التدرٌجً لمستوى المٌاه ٌؤدي الى استمرار هذه
الزٌادة فً تركٌز االمالح مما ٌؤدي الى
وصولها الى حد االشباع وبالتالً ترسبها
وازدٌاد عملٌات الترسٌب مع زٌادة درجات
الحرارة وزٌادة تبخر المٌاه مما ٌؤدي الى تراكم
االمالح بكمٌات كبٌرة واحٌانا بهٌئة كتل ملحٌة
وٌقوم االهالً المحلٌون الموجودون فً المناطق
المجاورة والذٌن ٌعملون فً هذا المجال
(موسمٌا فً فصل الصٌف) بجمعها بهٌئة اكوام
ملحٌة بالطرق البدائٌة البسٌطة ومن ثم نقلها
وبٌعها باألسواق المحلٌة والتً تتجه الى العدٌد
من االستعماالت منها المخابز واالفران
ومحالت المخلالت كما انها تستخدم مباشرة فً
االستخدامات الٌومٌة داخل المنازل.
ان تواجد هذه االمالح فً هذا المكان ٌعرضها
للتلوث سواء التلوث عن طرٌق الهواء الجوي
او نتٌجة للدخان الناتج من السٌارات والمركبات
المارة على الطرٌق السرٌع او اختالطها بالمٌاه
الجوفٌة اثناء تجمعها بالمنخفضات او مع المٌاه
المبزولة من المناطق الزراعٌة المجاورة نتٌجة
لعملٌات الري .
ومن اهم هذه الملوثات المتوقعة هً الكادمٌوم
والرصاص والنترات  ،فقد اشار Dekhil
واخرون ( )2055ان تلوث الغذاء او الماء
بالكادمٌوم ٌسبب فشل الكلٌة وسرطانها وارتفاع
ضغط الدم وان التسمم الحاد به ٌؤدي الى العدٌد
من امراض الجهاز التنفسً وان المصادر
الرئٌسٌة للكادمٌوم فً البٌئة تتضمن انتاجه من
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العدٌد من الصناعات ومن احتراق الفحم كما
ٌنتج من دخان عوادم السٌارات  Evankoو
 )5997( Dzombakاما مصادر التلوث
بالرصاص فهً متعددة منها عوادم السٌارات
ومخلفات المجاري والمبٌدات ومداخن المعامل
والقمامة وغٌرها  Mondayو (2004) chael
فٌما بٌنت  (1996) USEPAان من المصادر
الرئٌسٌة لتلوث الترب بالعناصر الثقٌلة ومنها
الرصاص هً عوادم السٌارات واالنبعاثات
الهوائٌة من الرصاص الناتج من احتراق
البنزٌن الذي ٌحتوي على مادة رابع اثٌل
الرصاص والذي ٌتراكم فً الترب المتاخمة
للطرق السرٌعة .ان استخدام االسمدة
النتروجٌنٌة ٌؤدي الى زٌادة مستوى النترات فً
البٌئة  ،وتعد النترات بحد ذاتها غٌر سامة وان
حوالً  %85من النترات الكلٌة ٌتم تمثٌلها
بسهولة بواسطة النباتات والحٌوانات كما انها
تسبب مشاكل صحٌة لإلنسان مثل مرض الدم
المسمى  methaemoglobinaemiaوقد وجد
ان هذا المرض ٌقلل من مقدرة الدم لحمل كمٌة
كافٌة من االوكسجٌن للقٌام بالوظائف المطلوبة
لجسم االنسان وعندما ٌكون معدل اخذ
االوكسجٌن فً االنسجة عالً جدا تصبح
النترات مستقبل نهائً لإللكترون وٌتم اختزالها
لتصبح اكثر سمٌة مثل النترٌت وحامض
النتروز وٌمكن ان ٌنتج  nitrosamineكمسبب
خاص لسرطان المعدة (ساٌت . )2052،
ونتٌجة لما ذكر اعاله ولكون هذه االمالح تتجمع
قرب اراضً زراعٌة واخرى غٌر زراعٌة
ولكونها تدخل مباشرة فً االستخدامات الٌومٌة
والغذائٌة لإلنسان ولمعرفة مكونات هذه االمالح
ومصادر تلوثها هدف البحث الى االتً:
 -5دراسة الصفات المورفولوجٌة والكٌمٌائٌة
لهذه االمالح .
 -2دراسة الملوثات الكٌمٌائٌة المختلفة
ومصادرها (بتأثٌر االدارة الزراعٌة او
التلوث من السٌارات المارة على الطرٌق
السرٌع) والتً من الممكن ان تتواجد مع
هذه االمالح .
املواد وطرائق العمل
تم اجراء زٌارة مٌدانٌة لمواقع اخذ العٌنات
ومتابعة المنطقة التً تجمع منها العٌنات وبعد
هذه المتابعة تم اختٌار ست مواقع ثالث منها
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قرٌبة من مناطق مزروعة وثالث اخرى قرب
اراضً غٌر مزروعة لدراسة اثر ادارة هذه
االراضً فً نوعٌة اٌونات االمالح وتغٌراتها
الكٌمٌائٌة اعتمادا على هذه االختالف باعتبار ان
االستعماالت الزراعٌة تؤدي الى اضافة االسمدة
الكٌمٌائٌة السٌما النتروجٌنٌة منها اثناء الزراعة
اضافة الى الفعالٌة الحٌوٌة والباٌولوجٌة والتً
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تعد مصدرا اخر للعناصر المختلفة  ،تم اختٌار
المواقع فً المنطقة المحصورة بٌن تقاطع
الشوملً (محافظة القادسٌة) وتجاوزت تقاطع
قضاء المحاوٌل فً (محافظة بابل) على الطرٌق
السرٌع وكما موضح فً الجدول رقم (.)5

جدول ( )0مواقع اخذ عينات االمالح المدروسة
ت
5

الموقع
تقاطع الشوملً – دغارة

2

قرب تقاطع الشوملً على بعد ()750-500م

0

تقاطع الخمٌسٌة قرب مرقد السٌد ابو بكر بن االمام
علً الهادي (ع)

2

قبل تقاطع الحمزة الغربً بجسر واحد

5

تقاطع الحمزة الغربً

6

50م بعد جسر وقوف السٌارات فً المحاوٌل باتجاه
بغداد

المواصفات الظاهرٌة
االمالح من منخفض قرب تربة غٌر مزروعة
االمالح من منخفض قرب تربة غٌر مزروعة وٌوجد قلٌل
من المٌاه لونها وردي بالمنخفض
وجود شوائب كثٌرة فً النماذج المجمعة من قبل االهالً
مع تلون باللون الوردي بالماء المتبقً بالمنخفض وهو
قرب تربة مزروعة .
قلٌل الشوائب وان لون المٌاه المتبقٌة اصفر وهو ٌقع قرب
تربة غٌر مزروعة
االمالح من قرب تربة مزروعة وهً قلٌلة الشوائب
الترابٌة.
امالح قلٌلة التلوث باألتربة مأخوذة من منخفض قرب تربة
مزروعة .

() 5سم لدراسة تاثٌر حركة الهواء والدخان
الصادر من المركبات المختلفة المارة على
الطرٌق السرٌع على تلوث هذه التجمعات
الملحٌة او عدمه .

تم اخذ العٌنات من المواقع المذكورة اعاله وذلك
لدراسة الصفات المورفولوجٌة والكٌمٌائٌة لهذه
االمالح  ،كما تم اخذ عٌنات من الطبقة
السطحٌة لالكوام الملحٌة من ( )5-0سم العلٌا
ومن الطبقة تحت السطحٌة لالكوام الملحٌة
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صورة رقم ( : )5توضح اماكن جمع عٌنات االمالح المدروسة
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 الصفات المورفولوجٌة لالمالح  :لدراسةاشكال ومواصفات بلورات االمالح من
حٌث الشكل واللون تم فحصها بالعٌن
المجردة كما تم فحصها تحت المجهر
االعتٌادي .
 نسبة الغبار والعوالق  :تم دراسة كمٌةالغبار والعوالق االخرى المحمولة مع
عٌنات االمالح وذلك من خالل اخذ وزن
معلوم من تلك االمالح واذبتها بالماء
المقطر ومن ثم ترشٌح هذه االمالح الذائبة
على ورقة الترشٌح (بعد اخذ وزنها سابقا)
ومن ثم ٌؤخذ المحلول وٌجفف (بعد اخذ
وزن البٌكر قبل الترشٌح)  ،وتؤخذ ورقة
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الترشٌح وما حمل علٌها من الغبار والعوالق
وتجفف وتحسب النسبة المئوٌة لها ( بعد
طرح وزن ورقة الترشٌح قبل اضافة
االمالح) من عٌنة االمالح المأخوذة ذات
الوزن المعلوم .
 نسبة الرطوبة  :تم حساب النسبة المئوٌةللرطوبة مع االمالح من خالل اخذ عٌنة
ذات وزن محدد وتجفف على درجة حرارة
 65درجة مئوٌة (لضمان عدم حصول هدم
بالتركٌب الكٌمٌائً لها عند رفع درجة
الحرارة اكثر من ذلك) ومن ثم ٌتم حساب
النسبة المئوٌة للرطوبة وكذلك النسبة
المئوٌة لألتربة من خالل القانون التالً :

النسبة المئوٌة = وزن العٌنة قبل التجفٌف -وزن العٌنة بعد التجفٌف × 500
وزن العٌنة قبل التجفٌف
 الرصاص والكادمٌوم  :قدرت بجهاز
االمتصاص الذريAtomic absorption
وحسب الطرٌقة الواردة فً (,Jackson
. )5958
 النترات  :قدرت بجهاز الماٌكروكلدال
وحسب طرٌقة (1965) Bremner
الموصوفة فً ( Blackواخرون .)5965 ،

الصفات الكٌمٌائٌة  :تم حساب الصفات المدرجة
ادناه بعد اذابتها بالماء المقطر بنسبة ملح :ماء
مقطر ( )5:5وتم اجراء التحلٌالت الكٌمٌائٌة
المدرجة ادناه وحسب الطرائق الواردة فً
(. )5982 ، page
 االس الهٌدروجٌنً  :تم قٌاسه بوساطةجهاز pH-meter
 النسبة المئوٌة لكلورٌد الصودٌوم  :تمقٌاسها بوساطة جهاز االٌصالٌة الكهربائٌة
نوع . Martini
 االٌونات الذائبة : الكالسٌوم والمغنٌسٌوم  :قدرت بالتسحٌح مع
الفرسٌنت .
 الصودٌوم والبوتاسٌوم  :قدرت بجهاز
flame photometer
 الكاربونات والبٌكاربونات  :قدرت
بالتسحٌح مع حامض الكبرٌتٌك ()0005
عٌاري .
 الكلور  :قدر بالتسحٌح مع نترات الفضة
( )00005عٌاري .
 الكبرٌتات  :قدرت بترسٌبها مع االسٌتون .
 قٌاس الملوثات (الرصاص  ،الكادمٌوموالنترات)  :تم قٌاس الملوثات فً عٌنات
االمالح والترب المجاورة لالعماق (55-0
و )00-55سم ،والعٌنات السطحٌة وتحت
السطحٌة لالكوام المحلٌة وكما فً ادناه :

النتائج واملناقشة
الصفات المورفولوجية لألمالح
عند الفحص المجهري لعٌنات االمالح وجد ان
هذه االمالح تتصف بصورة عامة بكونها امالح
بٌضاء اللون فً معظمها ماعدا بعض بلورات
االمالح والتً تكون ذات لون اسود او بنً وان
ذلك ٌعود الى تلوثها باألتربة من جهة او تلوثها
بلون المٌاه المحٌطة بها والتً تكون ذات الوان
معٌنة مثل اللون الوردي واالصفر حسب طبٌعة
االراضً المجاورة من جهة اخرى كما اتصفت
بعض البلورات لهذه االمالح باحتوائها على
مواد غامقة اللون ضمن تركٌبها وان ذلك قد
ٌعود الى احتباس هذه المواد الملوثة داخل
تركٌب البلورة اثناء تبلورها نتٌجة لحركة
الهواء وبالتالً حركة التٌارات المائٌة وهو
المرجح او نتٌجة لحركة الحٌوانات داخل هذه
المٌاه اثناء مرورها فً المٌاه المكونة لألمالح
فً تلك المناطق صورة رقم ( ، )2اما فٌما
ٌخص اشكال واحجام بلورات االمالح فكان
01
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معظمها ذات شكل مكعب صورة رقم ( )0وان
ذلك قد ٌعود الى سٌادة معدن الهاالٌت (ملح
كلورٌد الصودٌوم) جدول ( )0وان هذه
البلورات تكون خشنة لكونها تتواجد مجتمعة
ومتداخلة مع بعضها عند فحصها تحت المجهر
وان تجمعها ٌتراوح من ( )6-2بلورة وان هذه
االحجام الكبٌرة تعود الى كونها اخذت الوقت
الكافً لنمو البلورة نتٌجة التركٌز العالً
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لألمالح والتبخر التدرٌجً للمٌاه صورة رقم
( )2ومن النادر وجود بلورات االمالح باحجام
منفردة وصغٌرة والتً تواجدت فً بعض
المواقع التً تكون فٌها كمٌة المٌاه المتجمعة
والمكونة لهذه البلورات قلٌلة مما ادى الى
سرعة تبخرها وبالتالً عدم وجود الوقت الكافً
الكتمال نمو البلورة الى حجمها الطبٌعً موقع
(. )5

صورة رقم ( : )6بمورة مموثة (احتباس شوائب)

صورة رقم ( : )0تجمع البمورات الممحية (المتداخمة وغير المتداخمة) المكعبة الشكل الممثمة لمعدن الهااليت

صورة رقم ( : )4بعض اشكال بمورات االمالح لعينات الدراسة وتسود فيها البمورات المكعبة

00
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ٌبٌن الجدول ( )2ان جمٌع العٌنات المدروسة
متأثرة باألتربة وتتباٌن كمٌاتها من موقع آلخر
وان ذلك قد ٌعود الى طرٌقة جمع هذه االمالح
او تعرضها لظروف بٌئٌة كالعواصف الترابٌة
او مرور الحٌوانات فً منخفضات تجمعها كما
ٌظهر من الجدول ان كمٌة االتربة من الطبقة
السطحٌة اعلى من الطبقة تحت السطحٌة فً
جمٌع المواقع وان ذلك ٌعنً ان اكوام االمالح
تتعرض الى تلوث بالهواء الجوي بعد تجمٌعها
(من العٌنة السطحٌة التً تتعرض للغبار عن
طرٌق حركة الهواء) اكثر من التلوث الناجم عن
جمعها (من العٌنة تحت السطحٌة باعتبار ان
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الغبار ناتج عن جمع االمالح) كما تظهر النتائج
ان العٌنات المأخوذة من قرب المناطق
المزروعة اقل تلوثا بالغبار من العٌنات
المأخوذة من قرب مناطق غٌر مزروعة وان
ذلك ٌعود الى زٌادة تعرضها لألتربة عن طرٌق
الهواء لكونها غٌر مزروعة من جهة كما ان
المنطقة المزروعة تزٌد من المٌاه المجهزة
للمنخفض وبالتالً تقلل من اختالط االمالح مع
التربة التً تجمع منها مما ٌؤدي الى تقلٌل
تلوثها بها من جهة اخرى وكانت اكثر نسبة
تلوث فً الموقع ( )5واقلها فً الموقع رقم ()5

جدول ( )6الصفات المورفولوجية لألمالح والنسبة المئوية للرطوبة
ت

لون االمالح

5
2
0
2
5
6

بٌضاء مع لون بنً
بٌضاء متأثرة بلون بنً و وردي
بٌضاء مع بعض اللون الوردي
بٌضاء مع لون اصفر
بٌضاء
بٌضاء مع لون بنً

نسبة االتربة من الطبقة
السطحٌة لألكوام الملحٌة
()5-0سم
52059
8006
8057
8067
0020
0065

اما فٌما ٌخص المحتوى الرطوبً لألمالح
فتباٌنت هذه النسبة حسب المناطق وحسب ادارة
الترب المجاورة لها فقد وجد ان اقل محتوى
رطوبً لالمالح فً المواقع ( 2 ، 5و)2
المأخوذة من قرب ترب غٌر مزروعة واعالها
فً المواقع ( 5 ، 0و  ) 6المأخوذة من قرب
ترب مزروعة وان ذلك قد ٌعود الى زٌادة
تجهٌز المٌاه من االراضً الزراعٌة المجاورة
مما ٌثبت ان زٌادة رطوبة االمالح عائد الى
التجهٌز الخارجً للمٌاه (من االراضً
المجاورة) ولٌس الى المٌاه الجوفٌة فقط .

نسبة االتربة فً الطبقة تحت
السطحٌة لألكوام الملحٌة
() 5سم
0022
0068
2076
0065
5052
5097

النسبة المئوٌة
للرطوبة
7029
8020
52087
9022
55080
50095

اما النسبة المئوٌة لكلورٌد الصودٌوم فكانت
اعالها عند الموقع رقم ( )6وكانت قٌمته
 89002واقلها فً الموقع رقم ( )2وكانت قٌمته
 60090وٌتضح من النتائج ان العٌنات المجاورة
للترب المزروعة كانت االعلى بالنسبة المئوٌة
لكلورٌد الصودٌوم فً تجمعات االمالح
المجاورة لها اذ كانت قٌمتها 86062 ، 85076
و  89002للمواقع ( 5 ، 0و  )6على التوالً
فٌما كانت قٌمتها  60090 ، 69058و 70052
للمواقع ( 2، 5و  )2على التوالً وان ذلك ٌعود
الى ان الترب المزروعة تتعرض لعملٌات الري
ألغراض الزراعة وبالتالً ٌؤدي الى غسل
االمالح وتجمعها بالمنخفضات المجاورة خاصة
وان ملح كلورٌد الصودٌوم من االمالح سرٌعة
الحركة (الزبٌدي  )5989 ،وبالتالً زٌادة غسله
وانتقاله من الترب الى المنخفضات المجاورة
والتً تتجمع فٌها االمالح .
اما اٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم فقد كانت
اعلى قٌمها فً الموقع ( )6وبلغت ( 08002و
 )2009ملٌمول شحنة .كغم 5-ألٌونً الصودٌوم
والبوتاسٌوم على التوالً واقلها فً الموقع ()2

الصفات الكيميائية
تبٌن النتائج الواردة فً جدول ( )0الصفات
الكٌمٌائٌة لعٌنات االمالح المدروسة وقد تبٌن ان
االس الهٌدروجٌنً لجمٌع االمالح للعٌنات مائلة
للقاعدٌة وكانت اعالها فً الموقع رقم ()6
وكانت قٌمته  7089واقلها فً الموقع رقم ()0
وكانت قٌمته  7022وان ذلك ٌعود الى سٌادة
االٌونات القاعدٌة فً هذه االمالح .
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الٌون الصودٌوم اذ كانت قٌمته  27800ملٌمول
شحنة .كغم 5-بٌنما كانت القٌمة االقل للبوتاسٌوم
فً الموقع ( )5وكانت قٌمته  5802ملٌمول
شحنة .كغم 5-واتفقت هذه النتائج الٌون
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الصودٌوم مع النسبة المئوٌة لكلورٌد الصودٌوم
وكمٌته فً هذه العٌنات.

جدول ( : )0الصفات الكيميائية لعينات االمالح
االٌونات الذائبة ملٌمول شحنة.كغم
Nacl%
HCOCl- Mg+2 Ca+2 K+1 Na+1
5-

الموقع

pH

5
2
0
2
5
6

7060
7070
7022
7082
7075
7089

Co32

3

69058
60090
85076
70052
86062
89002

00205
27800
05505
05709
07607
08802

5802
2502
0505
0205
0202
2009

7006
6607
0806
6502
0908
2500

اما الكالسٌوم فقد كانت قٌمته االعلى عند الموقع
( )5واالقل فً الموقع ( )0اذ بلغت قٌمته 7006
و  0806ملٌمول شحنة .كغم 5-على التوالً
وكانت هذه القٌم بصورة عامة عالٌة فً االمالح
المجمعة من قرب ترب غٌر مزروعة اذ
تراوحت ( 6607 ، 7006و  )6502ملٌمول
شحنة .كغم 5-للمواقع ( 2 ، 5و ) 2على التوالً
واالقل فً االمالح المجمعة من قرب ترب
مزروعة وكانت قٌمتها ( 0908 ، 2500و
 )0806ملٌمول شحنة.كغم 5-للمواقع ( 5 ، 6و
 )0على التوالً وان ذلك ٌعود الى قلة حركة
اٌونات الكالسٌوم والذي ٌكون ممتز على دقائق
التربة او مترسب علٌها وبالتالً تقر حركته او
استنفاذه من قبل النباتات المزروعة بالترب
المجاورة لكون النباتات تحتاجه فً بناء
اجسامها عمادي ( )5995كما نستدل من النتائج
بان الكالسٌوم فً االمالح المجمعة من قرب
الترب غٌر المزروعة ٌكون مجهز من المٌاه
الجوفٌة خاصة وان الكالسٌوم بطئ الحركة
(الراوي واخرون  )5986 ،اما المغنٌسٌوم
فكانت اعلى قٌمه فً الموقع ( )2واالقل فً
الموقع ( )5وبلغت ( 9502و  )5902ملٌمول
شحنة.كغم 5-على التوالً وتباٌنت قٌمه فً
المواقع المدروسة ولم تاخذ اتجاها واحدا بالنسبة
للعٌنات المأخوذة من المواقع قرب الترب
المزروعة او غٌر المزروعة على الرغم من ان
االتجاه العام لقٌم العٌنات كان اكبر فً العٌنات

6906
9502
5805
2006
5902
2608

02605
28502
08505
02806
08502
20205

8702
55200
50905
9008
6700
5202

Nill
Nill
Nill
Nill
Nill
Nill

-2

So4

5008
7002
2502
2500
5600
8006

الماخوذة من قرب المناطق غٌر المزروعة وهذا
قد ٌعود الى ان مصدر تجهٌزها هو المٌاه
الجوفٌة  ،اما االٌونات السالبة ومنها الكلورٌدات
فكانت اعلى القٌم فً الموقع ( )6واقلها فً
الموقع ( )2وكانت قٌمته ( 20205و )28502
ملٌمول شحنة.كغم 5-على التوالً وهو نفس
الترتٌب الذي اخذته النتائج الٌون الصودٌوم
وهو ما ٌؤكد تفسٌرنا بان ملح كلورٌد الصودٌوم
سرٌع الحركة وبالتالً انتقالها الى اماكن تجمع
االمالح بصورة اسرع وبالتالً ٌتجمع بكمٌات
اكبر وٌتفق ذلك اٌضا مع النتائج الواردة
بخصوص النسبة المئوٌة لكلورٌد الصودٌوم
جدول (.)0
اما اٌون البٌكاربونات فكانت قٌمته االعلى فً
الموقع ( )2واالقل فً الموقع ( )6وكان
5مقدارها ( 55200و  )5202ملٌمول شحنة.كغم
على التوالً وكانت بصورة عامة عالٌة فً
المواقع الماخوذة من المنخفضات المجاورة
للترب غٌر المزروعة وكانت قٌمها (، 55200
 9008و  )58702ملٌمول شحنة.كغم 5-للمواقع
( 0 ، 2و )5على التوالً اما القٌم االقل فكانت
للعٌنات المأخوذة من المنخفضات المجاورة
للترب المزروعة وكانت قٌمتها (، 50905
 6700و  )5202ملٌمول شحنة.كغم 5-للمواقع (0
 5 ،و  )6على التوالً وان ذلك ٌعنً ان معظم
البٌكاربونات الموجودة فً هذه االمالح تأتً من
المٌاه الجوفٌة الن امالح البٌكاربونات قلٌلة
00
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الحركة بالترب وبالتالً قلة وصولها الى
التجمعات الملحٌة اضافة الى استنزافها من قبل
النبات اما اٌون الكاربونات فلم تظهر اي قٌمة
وان ذلك ٌعود الى ان اٌونات البٌكاربونات
تتحول الى اٌون الكاربونات والتً تترسب بهٌئة
كاربونات الكالسٌوم قلٌلة الذوبان نتٌجة
الظروف الجافة وشبه الجافة وبالتالً عدم
تواجدها باألمالح طاقة وعدنان (. )5995
اما فٌما ٌخص اٌون الكبرٌتات فكانت اكبر قٌمها
عند الموقع ( )6واقلها عند الموقع ( )5وبلغت
( 8006و  )5600ملٌمول شحنة.كغم 5-على
التوالً ولم تأخذ الكبرٌتات اتجاها ثابتا فً قٌمها
فً المواقع المدروسة سواء كانت قرب ترب
مزروعة او غٌر مزروعة وهذا قد ٌعود الى
طبٌعة وظروف وكمٌة الكبرٌتات فً الترب
المجاورة او مساهمة المٌاه الجوفٌة بذلك .

االمالح بالمنخفضات) وقد اظهرت النتائج
وجود تلوث بعنصري الرصاص والكادمٌوم ،
وان هذا التلوث قد ٌعود الدخان الناتج من
المركبات والسٌارات المارة على الطرٌق
السرٌع وتباٌنت الكمٌات لهذه الملوثات حسب
االماكن التً اخذت منها العٌنات وهذا ٌتفق مع
ما وجده  Mondayو  (2004) Michaelبان
مصادر التلوث بالرصاص متعددة ومنها عوادم
السٌارات ومخلفات المجاري والمبٌدات ومداخن
المعامل والقمامة وغٌرها وكذلك ما ذكرته
 (1996) USEPAبان المصادر الرئٌسٌة
للتلوث بالعناصر الثقٌلة هً عوادم السٌارات
واالنبعاثات الهوائٌة من الرصاص الناتج من
احتراق البنزٌن الذي ٌحتوي على مادة رابع
اثٌل الرصاص والذي ٌتراكم فً الترب المدنٌة
المتاخمة للطرق السرٌعة .
وكانت اعلى القٌم لعنصر الرصاص عند الموقع
 2وبلغت  02806ماٌكروغرام.غم 5-وذلك قد
ٌعود الى مكان اخذ العٌنة من تقاطع طرق مما
ٌعنً زٌادة حركة السٌارات والمركبات المارة
على الطرٌق السرٌع بالمنطقة مما ٌزٌد من
التلوث جدول ( )5واقل القٌم عند الموقع 0
وبلغت قٌمتها  55605ماٌكروغرام.غم. 5-

الملوثات الكيميائية
تبٌن النتائج الواردة فً جدول ( )2الملوثات
الكٌمٌائٌة فً التجمعات الملحٌة والتً اخذت من
العمق ()5-0سم من اعلى االكوام الملحٌة
(ممثلة التلوث بالهواء الجوي او من دخان
المركبات) والعمق االخر هو ((5سم من نفس
االكوام (ممثلة للتلوث الناتج من مكان تجمع

الموقع
5
2
0
2
5
6
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جدول ( : )4الملوثات الكيميائية في التجمعات الملحية
الطبقة السطحٌة ()5-0سم لالكوام
الطبقة السطحٌة ()5سم لالكوام
5555ملغم.غم
ماٌكروغرام.غم
ملغم.غم
ماٌكروغرام.غم
النترات
الكادمٌوم
الرصاص
النترات
الكادمٌوم
الرصاص
8502
5502
6006
8709
5207
52502
50500
5007
9207
50502
2209
02806
57502
602
6508
56000
5006
55605
9706
205
2009
8900
5002
55500
56907
5002
9508
58705
2008
05707
50202
205
2909
50507
5005
56502

اما فً العٌنات المأخوذة من العمق ()<5سم
لألكوام الملحٌة فكانت اعلى القٌم فً العٌنة
المأخوذة من الموقع ( )2وبلغت 9207
ماٌكروغرام.غم 5-واقلها عند الموقع ( )2وبلغت
 2009ماٌكروغرام.غم 5-وهنا حدث تباٌن
واختالف لقٌم الرصاص عن القٌم فً العمق
السطحً وهذا ٌعنً ان مكان تجمع االمالح

واالكوام الملحٌة كالهما تتعرضان للتلوث
بالهواء الجوي ودخان السٌارات وهذا ٌتفق مع
ما اشار الٌه النعٌمً ( )5982من ان احتراق
الكازولٌن الحاوي على مركبات الرصاص
الناتج من وسائط النقل ٌعد من المصادر
الرئٌسٌة والمهمة لتلوث البٌئة والتربة بعنصر
الرصاص اذ تخرج مركبات الرصاص مع
04
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الغازات الناتجة من االحتراق وتترسب نظرا
لثقل وزنها فتسبب تلوث المناطق القرٌبة من
الشوارع المزدحمة وٌشمل ذلك التربة والماء
والنبات .
ان القٌم المذكورة للرصاص كانت من ضمن
القٌم المحددة من قبل منظمة الصحة العالمٌة
( )2000والتً ذكرت بان القٌم المحددة لتركٌز
المعادن الثقٌلة للرصاص هً بٌن ()000-50
ملغم غرام.كغم 5-اذ نجد ان الموقعٌن ( 2و )5
قد تجاوزت القٌم المحددة عند العٌنة السطحٌة
لالكوام الملحٌة ()5-0سم فٌما كانت باقً
العٌنات ضمن القٌم المحددة اما الموقعٌن (2
و )6عند العٌنات تحت السطحٌة للعمق ()<5سم
فكانت اقل من القٌم المحددة لتركٌز المعادن
الثقٌلة ومن هذه النتائج نجد ان العٌنات الملحٌة
بصورة عامة معرضة للتلوث بالرصاص سواء
كانت بالمنخفضات او متجمعة بهٌئة اكوام
ملحٌة وان تجمٌعها وتركها ٌبقٌها معرضة
للتلوث بعنصر الرصاص مما ٌستوجب ابعادها
من قرب الطرق السرٌعة لتقلٌل التلوث .
اما عنصر الكادمٌوم فكانت قٌمة عالٌة وكانت
اعالها عند الموقع ( )2وبلغت 2209
ماٌكروغرام.غم 5-واقلها عند الموقع ( )2وبلغت
 5002ماٌكروغرام .غم 5-للعمق السطحً (-0
)5سم لألكوام الملحٌة .
اما قٌمته عند العمق ()<5سم من االكوام
الملحٌة فكانت اعلى القٌم عند الموقع ()5
وبلغت  5502ماٌكروغرام.غم 5-واقلها عند
5العمق ( )2وبلغت  205ماٌكروغرام.غم
وكانت جمٌع القٌم المذكورة فً جدول ()2
عالٌة عن القٌم المحددة لتركٌز المعادن الثقٌلة
لعنصر الكادمٌوم والتً ذكرتها منظمة الصحة
العالمٌة ( )2000والتً حددت القٌم المحددة
للكادمٌوم بٌن ( )0-5ملغم.كغم 5-ماعدا الموقع
رقم ( )6للعمق تحت السطحً ()<5سم لألكوام
5الملحٌة فكانت قٌمته ( )205ماٌكروغرام.غم
وان التلوث الكبٌر الماكن تجمع االمالح وكذلك
الحال لالكوام الملحٌة والمجاورة للطرٌق
السرٌع مما ٌشٌر الى ان التلوث به هو عن
طرٌق احتراق الوقود الناتج من السٌارات
والمنقول بواسطة الهواء وهذا ٌتفق مع ما ذكرته
 (1996) USEPAمن ان التلوث بالعناصر
الثقٌلة هو من عوادم السٌارات واالنبعاثات
الهوائٌة الناتجة من احتراق البنزٌن والذي
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ٌتراكم على الترب المجاورة للطرق السرٌعة
وهنا فً هذا البحث فانه ٌشمل الترب
والمنخفضات الحاوٌة على االمالح والمجاورة
للطرٌق السرٌع .
اما اٌون النترات فقد تواجد اٌضا فً مواقع
تجمع االمالح واكوامها وكانت اعلى القٌم عند
الموقع ( )5واقلها عند الموقع ( )5وبلغت
( 58705و  )8709ملغم.غم 5-على التوالً
للعمق السطحً من االكوام الملحٌة ()5-0سم
اما العمق تحت السطحً ( )<5سم من االكوام
الملحٌة فكانت اعلى القٌم عند الموقع ( )0واقلها
عند الموقع ( )5وبلغت ( 57502و )8502
ملغم.غم 5-على التوالً ومن النتائج نجد ان
اعلى القٌم كانت عند المواقع المجاورة للترب
المزروعة ( 5 ، 0و  )6واقلها لألمالح
المأخوذة من قرب الترب غٌر المزروعة (، 5
 2و  )2وان ذلك قد ٌعود الى تجهٌز االمالح
بهذا االٌون ٌكون نتٌجة للعملٌات الزراعٌة
واضافة االسمدة المجهزة للنترات هذا من جهة
ونتٌجة لسرعة حركة اٌون النترات وانتقاله من
الترب المجاورة من جهة اخرى عواد ()5986
.
وبغٌة التاكد من مصادر التلوث بالعناصر فقد تم
اخذ عٌنات من الترب المجاورة للتجمعات
الملحٌة وللعمقٌن ()55-0سم و ( )00-55سم
وكما موضحة بالجدول ( )5فقد اظهرت النتائج
ان اعلى القٌم للرصاص كانت 52506
ماٌكروغرام.غم 5-للموقع ( )2واقلها عند الموقع
( )0وبلغت  5205ماٌكروغرام .غم 5-عند العمق
()55-0سم فٌما كانت اعلى القٌم عند الموقع 2
وبلغت  8902ماٌكروغرام.غم 5-واقلها عند
الموقع  0وبلغت  5800ماٌكروغرام.غم 5-عند
العمق ( )00-55سم وهذا ٌتفق مع ما وجده
 Mihalievicواخرون ( )2006من ان
التراكٌز العالٌة من الرصاص ٌكون فً الطبقات
السطحٌة من التربة بسبب وقود السٌارات
واحتراق الوقود فً المناطق الزراعٌة كما تتفق
النتائج مع ما وجده  Martinواخرون ()5982
من ان تركٌز الرصاص ٌنخفض بزٌادة عمق
التربة .
لقد حدد  (1989) Bridgeالتركٌز الكلً
لعنصر الرصاص ومستوٌات التلوث وذكر ان
المستوى ٌ 50مثل التركٌز الكلً للتربة القٌاسٌة
والقٌمة  550تمثل الحد الحرج اما القٌمة 600
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لعمق التربة ()00-55سم مما ٌشٌر الى قلة
حركة العنصر وبقاؤه على سطح التربة وهذا
ٌتفق مع ما ذكرته الحلفً ( )2050من ان لعمق
التربة تاثٌرا فً محتوى التربة من الرصاص
حٌث بلغ اعلى تركٌز للرصاص فً الطبقات
السطحٌة لترب الدراسة .

فتمثل التربة الملوثة ونجد من النتائج اعاله ان
جمٌع المواقع غٌر ملوثة ولم تصل الى الحد
الحرج استنادا للتقٌٌم اعاله وللعمقٌن ()55-0
سم و ( )00-55سم وبقٌت جمٌعها ادنى من
الحد الحرج وكانت قٌمها اعلى من التربة
القٌاسٌة  ،ما عدا المواقع ( 2 ، 0 ، 5و )6

الموقع
5
2
0
2
5
6
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جدول ( : )5تركٌز الملوثات فً الترب المجاورة للتجمعات الملحٌة
عمق التربة ()00-55سم
عمق التربة ()55-0سم
5555ملغم.غم
ماٌكروغرام.غم
ملغم.غم
ماٌكروغرام.غم
النترات
الكادمٌوم
الرصاص
النترات
الرصاص الكادمٌوم
5209
205
2508
906
605
5600
2200
009
8902
5600
5506
52506
0205
508
5800
2502
209
5205
2500
502
0505
905
208
7508
2505
006
8502
2502
5008
50600
2508
502
0009
5200
207
8006
فً المواقع ( 5 ، 0و  )6المجاورة لالراضً
الزراعٌة واالقل فً المواقع قرب المناطق
المجاورة لالراضً غٌر المزروعة ولكال
العمقٌن ( )55-0سم و ( )00-55سم وان ذلك
قد ٌعود الى التسمٌد باالسمدة النتروجٌنٌة وكذلك
للفعالٌة الحٌوٌة فً تلك الترب فٌما قد ٌكون
تجهٌز النترات فً المنخفضات المجاورة للترب
غٌر المزروعة من المٌاه الجوفٌة .
ان زٌاد التراكٌز للنترات باتجاه العمق االدنى
من سطح التربة المجاورة للمنخفضات الملحٌة
ٌؤكد ان النترات الموجودة فً االمالح ٌعود الى
غسلها من الترب المجاورة لكونه اٌون سالب
سهل الحركة وسرٌع الغسل باتجاه التجمعات
الملحٌة فً المنخفضات المجاورة اضافة لما قد
تجهزه المٌاه االرضٌة من هذا االٌون باعتبارها
غنٌة به السٌما فً فصل الصٌف وارتفاع
درجات الحرارة والتبخر العالً للمٌاه .

اما الكادمٌوم فكانت اعلى قٌمة عند العمق (-0
)55سم عند الموقع ( )2واقلها عند الموقع ()6
وبلغت ( 5506و  )207ماٌكروغرام.غم 5-على
التوالً اما العمق ( )00-55سم فكانت عند
الموقع ( )2واقلها عند الموقع ( )6وبلغت (009
و  )502ماٌكروغرام.غم 5-على التوالً وهذا
ٌتفق مع ما ذكره  Evankoو )(1997
 Dzombakبان المصادر الرئٌسٌة للكادمٌوم
فً البٌئة تتضمن انتاجه من العدٌد من
الصناعات ومن احتراق الفحم كما ٌنتج من
دخان عوادم السٌارات .
ان جمٌع القٌم كانت ادنى من مستوى التلوث
5للترب بهذا العنصر والذي ٌبلغ  20ملغم.كغم
بحسب ما حدده  (1989) Bridgeوالذي ذكر
اٌضا ان قٌم التربة القٌاسٌة والحد الحرج هً
( 5و  )5ملغم.كغم 5-على التوالً ومن النتائج
الواردة فً جدول ( )5نجد ان الترب كانت اقل
من الحد الحرج واعلى من الترب القٌاسٌة عند
العمقٌن اعاله ما عدا المواقع ( 5و  2و  )5عند
العمق ()55-0سم  ،اي ان التلوث ٌكون عند
سطح التربة وٌقل مع العمق وهو مشابه لسلوك
الرصاص .
اما اٌون النترات فً العمق السطحً ()55-0
سم فكانت قٌمتها اقل من العمق ( )00-55فً
جمٌع المواقع التً تم قٌاسها وكانت اعلى القٌم

املصادر
الحلفً  ،بٌداء عالوي حسن  . 2050.تقٌٌم
تلوث وسلوك الرصاص فً بعض ترب
مناطق البصرة وتأثٌره فً نمو الذرة
الصفراء ) (Zea mays L.عند
مستوٌات مختلفة من التسمٌد الفوسفاتً
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The Study of the Morphological and Chemical Properties of
Accumulated Salts from Soils Beside the Highway .
Raid SH.Jarallah
Al-Qadisiyah Univ. / colle. of Agri.
Abstract
The present research aims to study the morphological and chemical
properties of accumulation salts in swags beside the highway (used for sale in
the local markets) and to study the different pollutants and its resources with
these salts .
Six sites are chosen for the accumulations salts , three of them are present
near cultivated soils and the three author present of near uncultivated soils
between Al-Qadisiyah and Babylon governorates.
Two samples from the salts tumbles (are accumulated for sale) for all sites
above for the depths (0-5) cm to likening the polluted from air and cars smokes)
and (<5) cm (to improve the pollution have taken in their existing places) .
Soil samples are taken from all sites above beside the swages with two
depths (0-15 and 15-30) cm .
All results can be summarized as :
 most of the salts crystal are coarse and big and white in our color , and they
are affected by pollutants that have black and brown colors and some author
colors . The crystals were intervening among themself from (2-6) crystals
and some of than are small and single . The salts found beside the cultivated
soils have high moisture percentage compared with the salts found beside the
uncultivated soils .
 All salts samples have alkaili pH . The chemical properties are high values in
(% Nacl , soluble ions : Na+1 , K+ , Cl-) are taken from swags beside the
cultivated soils , while the values of soluble ions (Ca+2 , Mg+2 , HCo3-1) are
decreased . The So4-2 values are varied among the sites .
 The lead and Cadmium pollution have taken place by air and cars smokes but
the nitrate pollution have taken place by leaching from the beside soils and
values are high in the swages beside the cultivated soils .
 The pollution in the soils beside the high way has high values in the surface
layer (0-15) cm for pb+2 and Cd+2 compared with subsurface layer (15-30)cm,
while the nitrate has high values as in the subsurface layer (15-30)cm.
Keywords : Salts , Highway , Lead , Cadmium , Nitrite
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