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ABSTRACT 
Classified ion bromate ( BrO    ) in groups of cancer-causing even if they are 

present in bottled water concentrations very low estimated μg / L (ppb) in this 
research was an assessment of the concentrations of ion bromate to ten models of 
bottled water taken at random from the local markets and in three batches and the 
values for some models higher than the allowable limit is (10 μg / L) (0.01 mg / L), as 
stated in the first batch contains (130 μg / L) of ion bromate as well as in the batch 
second (164 μg / L) In the third installment (155 μg / L) and through these figures had 
to be standing when this problem which effects just too dangerous for the consumer, 
where the majority of plants and filling plants are far from understanding and 
knowledge of how negative this ion when he was in concentrations higher than the 
allowable limit specified local or international specifications. It was also in this 
research measuring the concentration of ion bromide (Br ) for surface water (river 
Tigris) (Baghdad - Jadiriyah) and over seven months of the year, starting from the 
fourth month until the tenth month and the results were pointed to a rise in the value 
of this ion where they arrived in the months to one (0.730 mg/L), higher then the 
value allowed for the presence of this ion in the surface water (rivers) and adult (0.03 
μg / L). 

 
  ایون البرومات المسرطن بین نوعیة المنتج وتقنیة التعقیم في معالجة میاه الشرب

  
  الخالصة 

مجموعات المسببة للس9رطان حت9ى ل9و كان9ت موج9ودة الضمن )        ( صنفت أیون البرومات        
ففي ھذا البحث تم اجراء تقییم لتراكیز ایون ) μ /  )ppbفي المیاه المعبأه بتراكیز ضئیلة جداً تقدر بـ 

البرومات لعش9رة نم9اذج م9ن المی9اه المعب9أه اخ9ذت بص9ورة عش9وائیة م9ن االس9واق المحلی9ة وعل9ى ث9الث 
) μ /  ) (0.01 mg/L 10(م9اذج اعل9ى م9ن الح9د المس9موح ب9ھ وھ9و دفع9ات وكان9ت الق9یم ل9بعض الن

م9ن ای9ون البروم9ات وك9ذلك ف9ي الدفع9ة الثانی9ة )  / μ 130(حیث ورد في الدفعة االولى یحتوي عل9ى 



   ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ33  ơƀҰƵǚ¤)(B  əӨƞƵǚ1.¤2015  یمJة التعقJتج وتقنیJة المنJین نوعیJرطن بJات المسJایون البروم                  
                                         معالجة میاه الشربفي                                                                                                     

                                                                                                                                  
  

41 
 

)164 μ /  ( وفي الدفعة الثالثة)155 μ /  (ه ومن خالل ھذه االرقام كان البد من الوقوف عند ھذ
ة بالغ99ة الخط99ورة عل99ى المس99تھلك حی99ث ان غالبی99ة محط99ات ومص99انع لھ99ا ت99أثیرات ص99حیالمش99كلة والت99ي 

التعبئ99ة بعی99دة ك99ل البع99د ع99ن فھ99م ومعرف99ة م99دى س99لبیة ھ99ذا االی99ون عن99د تواج99ده بتراكی99ز اعل99ى م99ن الح99د 
ك99ذلك ت99م ف99ي ھ99ذا البح99ث قی99اس تركی99ز ای99ون . المس99موح ب99ھ والمح99دد بالمواص99فات المحلی99ة او الدولی99ة

وعلى مدى سبعة اش9ھر م9ن الس9نة ابت9داءاً ) الجادریة -بغداد) (نھر دجلة(لمیاه سطحیة  )   ( البرومید
من الشھر الرابع ولغایة الشھر العاشر وكانت النتائج تشیر الى وجود ارتفاع في قیم9ة ھ9ذا االی9ون حی9ث 

لتواجد ھ!ذا االی!ون ف!ي  وھو اعلى من القیمة المسموح بھا) mg/L 0.730(وصلت في احد االشھر الى 
  ).  / μ 0.03( والبالغة ) انھار(المیاه السطحیة 

  
  المقدمة 

می!!اه المعالج!!ة  اس!!تخدم االوزون ف!!ي أذ 1983ي معالج!!ة می!!اه الش!!رب ع!!ام أس!!تخدم االوزون ف!!      
الطع!!م و  أول م!!ا اس!!تخدم ك!!ان الغ!!راض غی!!ر التعق!!یم مث!!ل ازال!!ة الل!!ون او ض!!بطو التعقیم و االكس!!دة ب!!

ملی!ة التعق!یم اقت!راح ق!انون الن!واتج الجانبی!ة لعق قانون معالجة المیاه الس!طحیة ویالرائحة اال انھ منذ تطب
  . [1]أستخدام االوزون الغراض التعقیم ازداد 

یدروجین الحر وبین الكیمیاویات المستخدمة في معالج!ة عامل مؤكسد قوي یأتي بعد جذر الھاالوزون  
وق!!د اظھ!!رت المی!!اه ل!!ذلك فھ!!و ق!!ادر عل!!ى اكس!!دة ع!!دد م!!ن الم!!واد العض!!ویة وغی!!ر العض!!ویة ف!!ي الم!!اء 

االبحاث ان االوزون یتفكك تلقائیاٌ خالل معالجة المی!اه بألی!ة معق!دة تتض!من تولی!د ج!ذور الھایدروكس!ید 
فاع!!ل ویس!!تطیع االوزون ان یت لعوام!!ل المؤكس!!دة االق!!وى ف!!ي الم!!اءاالح!!رة و ھ!!ذه الج!!ذور م!!ن ب!!ین 

  . بطریقتین في المحلول المائي
 االكسدة المباشرة للمركبات باالوزون الجزیئي  •
 .[2]اكسدة المركبات بجذور الھیدروكسید التي تنتج من تفكك االوزون  •

ان تتفاع!!ل مباش!!رة م!!ع ویعتق!!د ان ج!!ذور الھیدروكس!!ید الح!!رة تتك!!ون كن!!واتج وس!!طیة وتس!!تطیع 
ع!!!ن طری!!!ق ج!!!ذور  [3]المركب!!!ات الموج!!!ودة ف!!!ي الم!!!اء ویح!!!دث تفك!!!ك االوزون ف!!!ي الم!!!اء 

م!!ول م!!ن ج!!ذور  1.5الھیدروكس!!ید الح!!رة الت!!ي تتك!!ون كوس!!یط اثن!!اء تفك!!ك االوزون ال!!ذي یعط!!ي 
الح!رة لك!ل م!ول م!ن االوزون وبوج!ود ع!دد م!ن المركب!ات الت!ي تجابھھ!ا ع!ادة ف!!ي  الھیدروكس!یل

تك!ون الحاج!ة ل!الوزون و. [4]ن یكون جذور الھیدروكس!ید الح!رة معالجة المیاه فان تفكك االوزو
  -:مرتبطة بمایلي 

ف!ي )   Normal organic material  )NOM التفاع!ل م!ع الم!واد العض!ویة الطبیعی!ة -
العض!!ویة و احم!!اض لدیھی!!دات و االحم!!اض الة ھ!!ذه الم!!واد ت!!ؤدي ال!!ى تك!!ون االم!!اء و أكس!!د
 .  االلدو و الكیتو

یمك!!ن ان )   Synthetic organic chemical  )SOCالمركب!!ات العض!!ویة المص!!نعة -
تتأكسد بعض المركبات العضویة المصنعة و تصبح معدنی!ة تح!ت الظ!روف المناس!بة و حت!ى 

ھ!!ي  ان تك!!ون االكس!!دة بج!ذر الھیدروكس!!یلمع!!دنیات ویج!ب  ھ!!ذه المركب!!ات كلی!اٌ ال!!ىتتح!ول 
 . [5]المتقدمة الطریقة السائدة كما في حالة عملیات االكسدة 

ی!ؤدي التأكس!!د ب!أیون البرومی!!د ال!ى تك!!ون ح!امض الھیبوبروم!!وس و , أكس!دة ای!ون البرومی!!د  -
 .  [6]ایون الھایبوبرومایت و ایون البرومات و المواد العضویة المبرمنة و بروامینات 

ومن النقاط المھمة ھي ان االوزون جزئي غیر ثابت یجب ان یتولد عن!د نقط!ة اس!تخدامة ف!ي 
  )     ( بأتحاد ذرة اوكسجین مع جزئي أوكسجین  یتكون عادةالمیاه و معالجة 

3     ⟶ 2    
لقد بینت الدراسات االول!ى الت!ي أجری!ت عل!ى اكس!دة مس!ببات تك!ون الن!واتج الجانبی!ة لعملی!ة التعق!یم ان 

ي تح!!!دد ویظھ!!!ر ان العوام!!!ل المھم!!!ة الت!!! .  [7]ت!!!أثیرات االوزن!!!ة قب!!!ل الكل!!!ورة تعتم!!!دعلى الموق!!!ع 
العض!!ویة االھ!!م م!ن ھ!!ذا كل!ھ طبیع!!ة الم!واد ت!اثیراالوزون ھ!ي الجرع!!ة ودرج!ة الحموض!!ة والقاعدی!ة و

الجانبی!ة ب!االوزون فع!االٌ ج!داٌ ولك!ن عل!ى على درجة حموضة منخفضة یكون تحطیم مس!ببات الن!واتج ف
ة التعق!یم یكون االوزون نواتج جانبیة مھلجنة لعملی!ال. درجة حموضة  اعلى یصبح االوزون أقل فعالیة
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عن!!دما یش!!ارك ف!!ي تف!!اعالت التاكس!!د ) ثالث!!ي ھالوجینومیث!!ان الكلی!!ة و ھ!!الوجینو ح!!امض االس!!تیك ( 
واالختزال م!ع الم!واد العض!ویة الطبیعی!ة و لكن!ھ یك!ون ن!واتج جانبی!ة عض!ویة وغی!ر عض!ویة متنوع!ة 

ة لعملی!ة التطھی!ر واثب!ت ولكن اذا كان ایون البرومید متواجد في المیاه الخام تتكون نواتج جانبیة مھلجن!
. [8]ان ھذه النواتج المبرمنة لھا أخطار صحیة أكبر من النواتج الجانبیة غی!ر المبرمن!ة لعملی!ة التعق!یم 

ویمكن الحد م!ن تك!ون ای!ون البروم!ات باالوزن!ة عل!ى درج!ات حموض!ة منخفض!ة و الت!ي تس!ود حیث 
فان على درجات حموض!ة  العكس وعلى. [9]عندھا حامض الھیبوبروموس على ایون الھیبوبرومیت 

فعل!!ى درج!!ات حموض!!ة أذن قاعدی!!ة یؤكس!!د االوزون ح!!امض الھیبوبروم!!وس ال!!ى ای!!ون البروم!!ات 
منخفض!!ة تتك!!ون المركب!!ات العض!!ویة المبرمن!!ة بینم!!ا عل!!ى درج!!ات حموض!!ة منخفض!!ة یتك!!ون ای!!ون 

) ن البرومی!د ای!و( ف!ي می!اه المص!ادر الت!ي تح!وي لذلك یج!ب الح!د م!ن اس!تخدام االوزون . البرومات 
زون ویمك!ن الح!د م!ن تك!!ون ای!ون البروم!ات بخف!ض تركی!!ز ای!ون البرومی!د االعتی!ادي و تخف!!یض االو

مین مما یقل!ل م!ن تك!ون وأبرومالأضافة االمونیا مع االوزنة لتكوین المتبقي وخفض درجة الحموضة و
ای!ون ( مك!ن الح!د م!ن ن!ھ یوقدأظھرت دراسة حدیث!ة ا. [10]ایون البرومات والمواد الجانبیة العضویة 

   .العضویة المبرمنة بالطرق التالیةو المواد المركب المسرطن) البرومات 
ف!ي تك!ون ای!ون البروم!ات و لكنھ!ا ال!ى نقص!اً ت!ؤدي درجة الحموضة المنخفض!ة  ان استخدام -

 . تزید من تكون المواد العضویة المبرمنة 
نقص!ان ف!ي تك!ون ك!ل م!ن ای!ون  ال!ىقص!یر تخدام م!دة تالم!س تؤدي أض!افة االمونی!ا م!ع أس! -

 . المواد العضویة المبرمنة البرومات و
یؤدي أس!تخدام بیروكس!ید الھی!دروجین ال!ى نقص!ان ف!ي الم!واد العض!ویة المبرمن!ة و لكن!ھ ق!د  -

 . أعتماداٌ على عوامل جودة المیاه االخرى یزید أو ینقص من تكون أیون البرومات 
لكربون العضوي المذاب الى نقصان في تكون كل م!ن تؤدي النسبة المنخفضة لالوزون الى ا -

 .  [11]أیون البرومات و المواد العضویة المبرمنة
 

   الجزء العملي 
  ھي كاالتي و یتضمن الجزء العملي محورین رئیسین

 المعقمة باالوزون ون البرومات في المیاه المعبأة وتشخیص أی -
فق!د او العالمی!ة  للمواصفات المحلی!ةلرصد مطابقة ایون البرومات الموجودة في المیاه المعبأه 

وج!ود أی!ون راء تش!خیص معقمة باالوزون من السوق المحلیة وت!م أج!أخذ نماذج عشوائیة  تم
الح!د المس!موح ب!ھ وھ!و و كم!ا  ھ و من ثم تحلیل القیمة ومقارنتھ!ا م!ع تتحدید نسبالبرومات و

 )mg/L 0.01( بمق!دار تحدی!دهت!م فق!د )  2009(  لع!ام 417المواص!فة العراقی!ة ف!ي  ج!اء
 USEPA)ف!!!ي و المعتم!!!دة  [10]االیونی!!!ة  غرافی!!!ا وق!!!د أس!!!تخدمت طریق!!!ة الكروموت!!!و

method 300.1 , determination of inorganic anions in drinking 
water by ion chromatgraphy revision 1.0 U.SEPA , 1997 ) . 

ھ!ذا یعتب!ر االقص!ى للملوث!ات ف!ان الح!د  االی!ون ف!اذا تج!اوز مع!دل العین!ات ز ھذایلتحدید ترك
وق!!د ت!!م اج!!راء ھ!!ذا .  متج!!اوز للح!!د االقص!!ى للملوث!!ات والب!!د م!!ن التح!!ذیر لتن!!اول ھ!!ذا المن!!تج

تب!!ین ھ!!ذه )  1.2,3(والج!!داول . الفح!!ص وعل!!ى ث!!الث و جب!!ات وف!!ي فت!!رات زمنی!!ة مختلف!!ة 
  . القیم

 )میاه سطحیة أنھار(ایون البرومید في میاه المصدر  قیاس تركیز  -
جود البروم في مصدر المیاه الخام أضافة د اسباب تكون ایون البرومات ھو ومن المعروف ان اح

أض!افة الى عوامل أخرى مثل تركیز االوزون المستخدم في التعقیم و مدة تعرض الم!اء ل!الوزون 
عل!ى و) أنھ!ار(ل!ذا ت!م أخ!ذ نم!اذج لمی!اه س!طحیة  )PH(عملی!ة التعق!یم لھیدروجین أثناء الى الرقم ا

) ion selective(بأس!!تخدام جھ!!ازي  تركی!!ز ای!!ون البرومی!!د س!!بعة أش!!ھر م!!ن الس!!نة وت!!م قی!!اس
ٌ یتحسس تراكیز ایون البرومید و بتراالذي و ی!اه وھن!ا ح!ددنا نوعی!ة الم ]14, 13[ كی!ز ض!ئیلة ج!دا

ان دراس!!ة امریكی!!ة اجری!!ت ف!!ي والی!!ة كالیفورین!!ا عمل!!ت مقارن!!ة  أذ) نھ!!ر(بكونھ!!ا می!!اه الس!!طحیة 
بینم!ا ف!ي ) mg/L 0.33 -0.48(ووجدوا ان المیاه التي مصدرھا من میاه البح!ر تحت!وي عل!ى 

اذن مم!ا س!بق یتض!ح ان می!اه البح!ر ) mg/L 0.03-0.07(می!اه االنھ!ار تت!راوح النس!بة م!ابین 
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یتض!من تراكی!ز ای!ون البرومی!د وعل!ى ) 4(ول ج!د. م!ن ھ!ذا المرك!ب تحتوي عل!ى كمی!ات كبی!رة 
 .من السنة) سبعة اشھر(مدى 

  
  النتائج والمناقشة

 -:تقییم تراكیز ایونات البرومات في میاه المعبأه المعقمة باالوزون -
كم!!ا ورد س!!ابقاً ف!!أن قیم!!ة ای!!ون البروم!!ات ف!!ي می!!اه الش!!رب وكم!!ا حددت!!ھ المواص!!فة العراقی!!ة 

وق!د اظھ!رت التحالی!ل ل!بعض ). g/L  10(او) mg/L 0.01(ھ!ي ) 2009(لعام ) 417(
تراكی!ز متباین!ة  وج!ود المحلی!ة میاه الشرب المعبأه والمأخوذه بص!ورة عش!وائیة م!ن االس!واق

والتي شملت ثالث!ة وجب!ات ) 1,2,3(وكما ھو واضح في الجدول )      (الیون البرومات 
 -:وبفترات زمنیة مختلفة وكاالتي

  
 كیز ایون البرومات لعشرة نماذج میاه معبأهیمثل ترا) 1(الجدول

  .25/4/2011ومعقمة باالوزون بتاریخ 
55.4 Sample (1)  g/L 
60.2 Sample (2)  g/L 
8.3 Sample (3)  g/L 
35.1 Sample(4)  g/L 
70.5 Sample (5)  g/L 
20.5 Sample (6)  g/L 
20 Sample (7)  g/L 
50 Sample (8)  g/L 
4 Sample (9)  g/L 
2 Sample (10)  g/L 

 
 لسبعة نماذج)      (یمثل تراكیز ایون البرومات ) 2(الجدول 
  .3/7/2011میاه معبأھومعقمة باالوزون بتاریخ  

130 Sample (1) μg/L 
2 Sample (2)  g/L 
2 Sample (3)  g/L 

160 Sample(4)  g/L 
61 Sample (5)  g/L 
58 Sample (6)  g/L 
5.5  Sample (7)  g/L 

 
 یمثل تراكیز ایون البرومات لسبعة نماذج) 3(الجدول

  1/10/2011بتاریخ ومعقمة باالوزون  میاه معبأه 
164 Sample (1)  g/L 
72 Sample (2)  g/L 
75 Sample (3)  g/L 
8 Sample(4)  g/L 
14 Sample (5)  g/L 
10 Sample (6)  g/L 

124 Sample (7)  g/L 
  

وم!!ن نت!!ائج التحالی!!ل ھ!!ذه نالح!!ظ ان الكثی!!ر م!!ن النم!!اذج تحت!!وي عل!!ى تركی!!ز ع!!الي الی!!ون 
حیث ان اكسدة ایون البرومید الموجود في الماء الخ!ام ی!ؤدي ال!ى تك!ون )      (البرومات 



   ӨƶҰƺƵǚ ¤ǛǊүǄƵǄƾƲҚƵǚǃ  ҒƃӨƾǂ Ƶǚ ҒƶҰƹ33  ơƀҰƵǚ¤)(B  əӨƞƵǚ1.¤2015  یمJة التعقJتج وتقنیJة المنJین نوعیJرطن بJات المسJایون البروم                  
                                         معالجة میاه الشربفي                                                                                                     

                                                                                                                                  
  

44 
 

ھ!!ذا االی!!ون وھ!!و م!!ن الم!!واد المبرمن!!ة الت!!ي اثبت!!ت البح!!وث والدراس!!ات والتج!!ارب عل!!ى انھ!!ا 
وبم!ا ان طریق!ة  [15]ضمن المجموعة المس!ببة للس!رطان حت!ى ول!و وج!دت بتراكی!ز ض!ئیلة 

ن!!واتج جانبی!!ة مھلجن!!ة ولكن!!ھ یك!!ون ن!!واتج جانبی!!ة التعق!!یم المتبع!!ة ھ!!ي االوزون فھ!!و الیك!!ون 
كن اذا كان ایون البرومید موجود في می!اه الخ!ام فأن!ھ س!وف تك!ون عضویة وغیر عضویة ول

ن!!واتج جانبی!!ة مھلجن!!ة وھ!!ي م!!ن المركب!!ات المبرمن!!ة ولھ!!ا اخط!!ار ص!!حیة اكب!!ر م!!ن الن!!واتج 
ان الس!!بب وراء وج!!ود التراكی!!ز العالی!!ة الی!!ون البروم!!ات ق!!د .  [16]الجانبی!!ة غی!!ر المبرمن!!ة

المنخفض!ة ت!ؤدي ال!ى نقص!ان ف!ي تك!ون لحموضة یعود الى الدالة الحامضیة حیث ان درجة ا
ایون البرومات وكذلك اضافة االمونیا مع استخدام مدة تالمس قص!یر ی!ؤدي ال!ى نقص!ان ف!ي 

وھن!!اك عام!!ل مھ!!م ھ!!و ج!!ودة المی!!اه الخ!!ام المس!!تخدمة . تك!!ون ھ!!ذا االی!!ون والعك!!س ص!!حیح
دة ف!ي تك!ون ك!ل م!ن الكاربون العض!وي الم!ذاب ت!ؤدي ال!ى زی!اوالنسبة العالیة لالوزون الى 

  .[17] ایون البرومات والمواد العضویة المبرمنة
 :اس تركیز البرومید في میاه المصدر الخام لمیاه سطحیة في مدینة بغداد قی -
 

  
 تراكیز ایون البرومید لمیاه سطحیة ) 4(الجدول

  وعلى مدى سبعة اشھر من السنة
(   )(conc.) mg/L mounth 

0.305± 0.01 4 
0.730± 0.01 5 
0.395± 0.01 6 
0.400± 0.01 7 
0.420± 0.01 8 
0.428± 0.01 9 
0.360± 0.01 10 

  
  

قیم الواردة في الجدول اعاله انھ یوجد ارتفاع في تركیز ایون البرومید عن الح!د نالحظ في ال
ل!!ذلك  )g/L  0.03(وھ!!و بمق!دار ) WHO(وك!ذلك ) EPA(حددت!!ھ المس!موح ب!!ھ وال!ذي 

یج!!ب عل!!ى جمی!!ع المص!!انع اج!!راء تحلی!!ل لعنص!!ر الب!!روم ف!!ي المی!!اه الخ!!ام لمعرف!!ة تركی!!زه 
حی!ث ان دراس!ة حدیث!ة اجری!ت بمنطق!ة . والبحث قدر االمكان عن مصادر خالی!ة م!ن الب!روم

م!ن ای!ون البرومی!د اي ) %63(الریاض في السعودیة بینت ان البرومات تحت!وي عل!ى نس!بة 
لت!ر م!ن البرومی!د ف!ي المی!اه الخ!ام یجع!ل المی!اه المعقم!ة /ملیكروغرام) 6.3(ان وجود تركیز 

م!ن المع!روف ان ای!ون البروم!ات ). g/L  10(باالوزون تحتوي عل!ى بروم!ات اعل!ى م!ن 
الیوجد طبیعیاً في الماء ولكنھ یوجد بعد تحول ایون البرومید الى البروم الح!ر وال!ذي یتفاع!ل 

البروم!!ات وھ!!ذا كل!ھ بس!!بب اس!!تخدام االوزون بطریق!!ة  م!ع الم!!واد العض!!ویة الطبیعی!ة ویك!!ون
ل!ذلك . [18]غیر مفننھ اضافة ال!ى وج!ود عوام!ل اخ!رى مس!اعدة وم!ن بینھ!ا درج!ة الح!رارة

وذلك الن اعل!ى درج!ات التحل!ل ) تموز وآب(نالحظ ان ھذه التراكیز تكون عالیة في شھري 
ھ!!ذا الص!!یف فق!!د  وخاص!!ة  ف!!ي(تك!!ون ف!!ي فص!!ل الص!!یف بس!!بب ارتف!!اع درج!!ات الح!!رارة 

 ).°C 50ارة في ایام كثیرة الى روصلت درجة الح
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