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Abstract 
       Soil is an essential natural resource for support of human life, but with time, its 
degradation has been constantly increasing due to the deposition of pollutants. 
      The aim of this research is to study the changes of the chemical properties of 
the soil which has been irrigated for a long period with polluted river water, and 
the effect of each property on the other properties. 
       The study was on the agricultural soil besides Army canal in Baghdad city 
which is irrigated by the canal water. This canal ends at Al-Rustamia wastewater 
treatment plant. Samples of soil which is irrigated and not irrigated with canal 
water were taken. The samples were analyzed to find the chemical properties such 
as heavy metals(Pb,Zn,Ni,Cr,Cd) and other parameters of soil (SO4 

,Cl,TSS,pH,OM). 
       Samples were taken from points far from the canal (non irrigated soil), the 
other samples have decreasing distances from the canal bank and the last one is just 
at the river margin (irrigated soil) to find out the differences in chemical properties. 
       The relation between soil concentrations of heavy metals and the other 
parameters in the chemical properties of the soil was studied the following results 
were found: A positive corelation between SO4 and OM, TSS and EC was found, 
also Zn and Pb with SO4, Zn and Pb with OM. 
      Also, a comparison was done between the properties of irrigated soil and the 
properties of non irrigated soil. Results show that Pb and Ni increased out of the 
allowable limits, Ec and TSS increment has also been found especially in the non 
irrigated soil.   
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  دراسة التغيرات الحاصلة في الخواص الكيميائية للتربة نتيجة الري بمياه النھر 

لفترة طويلة) قناة الجيش في بغداد(الملوثة   
  الخ)صة

يتزايد تاك ل وانح دار مس توى , لكن بمرور الوقت, التربة ھي مصدر اساسي سناد حياة النسان      
  . اتالتربة بصورةثابتة نتيجة الترسب في الملوث

الھدف من ھذا البحث ھو دراسة التغيرات التي تحص ل ف ي الخ واص الكيميائي ة للترب ة المروي ة       
  .وتاثير كل خاصية على الخواص اخرى للتربة, ولفترات طويلة بمياه النھر الملوثة

ة بمي اه تم اجراء الدراس ة عل ى الترب ة الزراعي ة المحاذي ة لقن اة الج يش ف ي مدين ة بغ داد والمروي      
عينات م ن الترب ة  تم اخذ. ھذه القناة تنتھي عند محطة الرستمية لمعالجة مياه الصرف الصحي. القناة

الخ واص الكيميائي ة مث ل تراكي ز  ت م تحلي ل عين ات الترب ة يج اد. المرويه وغير المروية بمياه القن اة
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, الكبريت  ات(خ  رى للترب  ة والمتغي  رات ا) ك  ادميوم, ك  روم, نيك  ل, زن  ك, رص  اص(المع  ادن الثقيل  ة 
  ). والمواد العضوية, الرقم الھيدروجيني,المواد العالقة الكلية, كلورايد

عل ى واخ ذت نم اذج اخ رى , )تربة غير مروية(اخذت نماذج من التربة من نقاط بعيدة عن القناة      
, )ترب ة مروي ة(قن اة ابعاد مختلفة اقترابا من حافة القناة وكان النموذج اخي ر قري ب ج دا م ن حاف ة ال

يجاد اختNفات في الخواص الكيميائية للتربة.  
تم دراس ة العNق ة ب ين تراكي ز المع ادن الثقيل ة ف ي الترب ة وب ين المتغي رات والخ واص الكيميائي ة      

الم واد , وجود عNقة طردية بين الكبريتات والم واد العض وية: اخرى للتربة وكانت النتائج كمايلي 
ك  ذلك الزن  ك , والتوص  يلية الكھربائي  ة وك  ذلك ب  ين الزن  ك والرص  اص م  ع الكبيرت  ات, ق  ة الكلي  ةالعال

  . والرصاص والمواد العضوية
اظھ  رت النت  ائج ب  ان . ك  ذلك ت  م اج  راء مقارن  ة ب  ين خص  ائص الترب  ة المروي  ة وغي  ر المروي  ة       

ية الكھربائية والمواد العالقة كذلك زيادة التوصيل, تراكيز الرصاص والنيكل تتعدى الحدود المسموحة
 .الكلية خصوصا في التربة غير المروية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


