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بصرة والمثنى والناصرية لقياس تراكيز ال وهي  لقد تم اختيار ثالث محافظات في جنوب العراق

الكادميوم والرصاص والنحاس والكروم والنيكل والزنك في تربها وعلى  وهي العناصر الثقيلة

 .على التواليملم  000, 000, 0االعماق 

مصفى البصرة ومعمل غاز البصرة ومنطقة  منتتضفي محافظة البصرة  تم اختيار اربعة مواقع

سمنت السماوة في محافظة المثنى ومحطة كهرباء امعمل وتم اختياروام قصر( جبل سنام)صفوان 

 .الناصرية في محافظة ذي قار

ضافة ا والدالة الحامضية نموذج تربة لقياس تراكيز العناصر الثقيلة وطبيعة التربة 234لقد تم جمع 

لقد . ملم   تحت سطح االرض   000, 000, 0وعلى االعماق  فيهاديد الموجودة الى اكاسيد الح

كم 33مساحة غطت النماذج 
4 

م ايجاد تراكيز وتبقاء مصدر التلوث في الوسط  مع لكل موقع

كم 0العناصر الثقيلة لكل 
4 

نظم المعلومات المساحة المذكورة وتحليل النتائج باستخدام تقنية  في

عموديا في التربة  الذي وفر خرائط رقمية لبيان توزيع هذه العناصر (ARC GIS) الجغرافية

 . وافقيا 

تحدث اوال من قبل اكاسيد  قابلية االمتزاز للعناصر الثقيلة فان القاعدية التربة النتائج بينت في حالة

في دت العناصر الثقيلة بتراكيز عالية ووج.المحتوى الطيني الحديد ثم المواد العضوية واخير 

الترب الرملية الغرينية التي تحوي نسبة عالية من الرمل وتم مالحظة ذلك في المواقع االتية مصفى 

 ( .جبل سنام)البصرة ومعمل الغاز ومنطقة صفوان 

غرام كيلو/ مايكوغرام 33وهو احد المركبات الهيدروكاربونية العطرية  يزاالنثراسين لقد كان ترك

مايكروغرام  03الشرق من مصفى البصرة وهو اعلى من جهة  يةالسطح التربة طبقة في

 .من قبل وزارة البيئة الكندية به المسموح هو الحدوهذاكيلوغرام  /

ان  اذ, ان تركيز الكادميوم والرصاص في جميع المناطق اعلى من محددات منظمة حماية البيئة 

ملم تحت  000لى عمق كغم سجل في مصفى البصرة ع/ ملغم  0011اعلى تركيز للكادميوم كان 

   03 ي منطقة الناصرية سجل اعلى تركيز للرصاص والنيكل بتراكيز بلغت وف.سطح االرض 

ملم تحت سطح االرض  000كغم  على سطح االرض وعلى عمق / ملغم    433كغم  و / ملغم 

على  كغم/ ملغم  000بقيمة ( جبل سنام)اعلى تركيز للزنك سجل في منطقة صفوان و.على التوالي 

النحاس والكروم فان تركيزهما لم يتجاوز الحدود  ااما عنصر. ملم تحت سطح االرض  000عمق 

بعد ايجاد تراكيز العناصر الثقيلة الملوثة للترب في و .من قبل منظمة حماية البيئة بها المسموحة

ف هذه المحافظات الثالث وجدت ان المعالجة البايولوجية وغسل التربة من افضل الطرق لتنظي

  .الموجود فيها الترب من التلوث


