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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 وقود محافظة صالح الدينبعض محطات  تربةاكيز الرصاص في تر 
 حميد سممان المهداوي ،  العقيديصالح احمد 

 جامعة تكريت ، تكريت ، العراؽ ، كمية التربية لمبناتقسـ عمـو الحياة ، 
 

 الممخص
مػف  الحكوميػةيػم عػدد مػف مح ػات تعب ػة الوقػود  بعنصػر الرصػا  تػـ دراسػة التمػوث البة ػما حةػث انجزت ىذه الدراسػة يػم مدةنػة تكريػت ويػواحةي

التػم مػف ةنػت  عػف عػوادـ السػيارات نسػا متباةنػة مػف المموثػات الهارجػة منيػا  لمتػزود بػالوقود  محايظة صالح الدةف التم يكثر عندىا تجمع السيارات
سػة مواقػع، اربػع مح ػات لموقػود ومجموعػة هامسػة لمسػي رة وىػم كػل مػف  مح ػة وقػود تكريػت قسمت الدراسة لتشمل همت  يمنيا عنصر الرصا 

)موقػع  القديمة، مح ة وقود يتح الفتوح )مح ة القادسية(، مح ة وقود الدور ومح ة وقػود الشػيةدة اميػة جبػارة )مح ػة العمػـ(، وكػاف الموقػع الهػامس
كػـ عػف مح ػات الوقػود، وكانػت  35ى ال رؽ المؤدي الى محايظة كركػوؾ والػذي ةبعػد حػوالم السي رة( يم من قة الناعمة هارج مركز المحايظة عم

لمػدة ومجموعػة السػي رة  و   مح ػاتال ىػذه تربػة   نػ  البحػث عمػى اهػذ عةنػات مػف(Sandy Loamنوعية التربة يم موقع السي رة رمميػة مزيجيػة )
النتػػا   بقيػػاس تراكةػػز تحػػددت نتػػا   الدراسػػة    2929ولغايػػة شػػير نيسػػاف  2919بواقػػع عةنػػة واحػػدة كػػل شػػير، مػػف شػػير تشػػريف الثػػانم سػػتة اشػػير 

 Atomic absorptionيػػػػم تربػػػػة ىػػػػذه المح ػػػػات بواسػػػػ ة جيػػػػاز الم يػػػػاؼ الػػػػذري الميبػػػػم  الرصػػػػا  المتواجػػػػدة  عنصػػػػرالكميػػػػة المتعمقػػػػة ب

spectrometer  
سػجمت النتػػا   اعمػػى تركةػز لمرصػػا  يػػم التربػة لمتوسػػ  المح ػػات هػػالؿ اظيػرت النتػػا   وجػػود يػروؽ معنويػػة بػػةف المح ػات ومجموعػػة السػػي رة ، ي

ممغ/كغـ يػم مح ػة القادسػية ، وكػاف  (0.00251 ± 0.1218)ممغ/كغـ يم مح ة تكريت القديمة ، واقل تركةز (0.0458 ± 0.1784)الستة اشير 
 يم مجموعة السي رة 

يعػز  الػى كثػرة الحركػة المروريػة لمسػيارات وقمػة الغ ػاي النبػاتم وكثػرة ا م ػار يػم  ممغ / كغـ  اف سبا تباةف ىػذه التراكةػز (±0.00359 0.0799)
 يصل الشتاي، والعواصف الترابية التم تيرا من قة الدراسة يم يصل الصةف 

 ، تربة ، تموث ، مح ات وقود  pbالرصا   الكممات المفتاحية:
 

 المقدمة

ةػػػػل ىػػػػذه المركبػػػػات مشػػػػكمة ه ةػػػػرة لم العناصػػػػر الثقةمػػػػةيمثػػػػل التمػػػػوث ب
لمتجمػػػػػع والتػػػػػراكـ داهػػػػػل النظمػػػػػة البة يػػػػػة الحيػػػػػة وقػػػػػد واكػػػػػا الت ػػػػػػور 

وصػػػمت  حةػػث عناصػػرل اإلسػػراؼ يػػم اسػػتهداـ ىػػذه الالتكنولػػوجم اليا ػػ
، ويعتبػػػر  مػف اله ػورة  تاركػة جيػداي كبةػراي عمػى البة ػة إلػى مسػتو  عػاؿ  

  (et al., Ariffin 2017) اإلنػساف نفسػو ححػد يػحايا اإلجيػاد البة ػم
حةػػث اف مشػػكمة التمػػوث بػػاليواي ىػػم مػػف المشػػاكل الر يسػػية التػػم يعػػانم 
منيػا عالمنػا المتمػدف يػم الوقػت الحايػر لنيػا تتحػد  ا نسػاف وقدراتػو 

ربػػة المسػػتقبل تعػػد الت ( 2916وتفػػوؽ  اقاتػػو احيانػػاي )ابػػو رحةػػل وجبػػر، 
 العناصػػػػرالثقةمػػػػة ويمكػػػػف اف تكػػػػوف وسػػػػةمة لتحويػػػػل  عناصػػػػرال بيعػػػػم لم

لمنظاـ البة م وذلؾ عندما تترشػح الميػاه السػ حية او الجوييػة يػم  الثقةمة
النباتيػػػة  لألنسػػػجةبعػػػد ذلػػػؾ  تنتقػػػل  العناصػػػر الثقةمػػػةالمنػػػا ل المموثػػػة ب

العناصػػر ، ةتػػرثر سػػموؾ (,.2915Dixit et al)يتصػػل الػػى ا نسػػاف 

الػػػػػػػرقـ  الفةزيا يػػػػػػػة واييػػػػػػػاو  يػػػػػػػم التربػػػػػػػة بػػػػػػػالهوا  الكيميا يػػػػػػػة الثقةمػػػػػػػة
)عبػػػػػد المػػػػػنعـ  العناصػػػػػر الثقةمػػػػػةدروجةنم اذ ةػػػػػؤدي الػػػػػى ترسػػػػػةا اليةػػػػػ

 يةيا رثتك التم المنا ل يم تتزاةد الرصا  نسبة اف   2012 )والتركم،

 التػم او ال ػالي، يةيػا يكثػر التػم او البنػزيف، بوقػود لمػتع التػم العجػالت

 اسػتهداـ الػىلػؾ ذ ز  ويعػ ال باعػة، او ا ستنسػاخ اجيػزة يةيػا توجػود

 غالبية اف عمى ةدؿ وىذا ال باعة احبار او الوقود يم رصا ال مركبات

ثػـ  ومػف ا ولػى بالدرجة العجالت وقود مف  ترتم بالرصا  التموث نسبة
 رشػػةد،) تركةبيػػا يػػم الرصػػا  ةػػدهل التػػم وا حبػػار ا صػػباغ مػػف

السػامة لػو القػدرة  العناصػر الثقةمػةيعتبر الرصا  مػف   (2913منصور
إليػاية الػى ترثةراتػو السػمبية عمػى الكا نػات الحيػة عمى التراكـ الحةػوي با

 حةػػػػػػػػث يعػػػػػػػػد عنصػػػػػػػػر مسػػػػػػػػر ف حتػػػػػػػػى يػػػػػػػػم تراكةػػػػػػػػزه الوا  ػػػػػػػػة جػػػػػػػػداي 
(Carcinogenesis)    ف ػػػوم( رMutagenesis )(Sa et al., 
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ةػػػدهل الرصػػػا  يػػػم الجسػػػـ عػػػف  ريػػػل الغػػػذاي وا ستنشػػػاؽ   (2012
ادة مػػف حػػا ت التسػػمـ التػػم تكػػوف عمػػى نػػوعةف حػػ والجمػػد ويظيػػر عػػدداي 

Acute  ومزمنػةChronic  بحسػا مػدة التعػره لػو(Holstege et 

al., 2010) ،  سػاـ لمعدةػد مػف الهاليػا المناعيػة  عنصػرويعد الرصػا
والهمويػػػة كمػػػا تػػػـ تسػػػجةل ىػػػذا حةػػػث يسػػػبا تحػػػويرات لممناعػػػة الهم يػػػة 

الوا  ػة باإليػاية الػى كونػو  حتػى بػالتراكةز مناعيػاي  اي بكونػو كابتػ عنصرال
وظيفػػػػم لمكمةتػػػػةف حةػػػػث يعمػػػػل عمػػػػى احػػػػداث همػػػػل يػػػػم يسػػػػبا اهػػػػتالؿ 

ا نابةػػا الكمويػػة تتمثػػل بقعاقػػة قابمةتيػػا عمػػى اعػػادة امتصػػا  الكموكػػوز 
وا حمػػاه ا مةنيػػػة والفوسػػػفات كمػػػا اف التسػػػمـ بالرصػػػا  ةػػػؤدي الػػػى 

 et) والعقـ لد  الرجػاؿ والنسػاي Hypertentionا صابة بيغ  الدـ 

al.,2017 Weaver) مػػػػػػف عػػػػػػدة  عنصػػػػػػرليػػػػػػذا ال ، يكػػػػػػوف التعػػػػػػره
مصػػػػػادر، يالمصػػػػػادر الر يسػػػػػية لمرصػػػػػا  ىػػػػػم ا نبعػػػػػاث مػػػػػف عػػػػػوادـ 

، رقػػػػا ل ال ػػػػالي ،  اسػػػػتهداـ الػػػػذهةرة ، السػػػػيارات ، اسػػػػتهداـ المبةػػػػدات
ومػػواد التهصػػةا النباتيػػة وبػػاقم المنتجػػات الصػػناعية ، يػػم حػػاؿ دهػػوؿ 
 الرصػػػػػا  الػػػػػى البة ػػػػػة يكػػػػػوف شػػػػػدةد ا رتبػػػػػا  بالجسػػػػػاـ مثػػػػػل التربػػػػػة

 Martin and 2009) لرواسػا والحمػػرة الناتجػة مػػف ميػاه المجػػاري او 

Griswold,)    مجموعػػػة مػػػف  بيػػػا قػػػاـالتػػػم واشػػػارت احػػػد  الدراسػػػات
الباحثةف بدراسة تركةز الرصا  يػم تربػة منػا ل مهتمفػة مػف بغػداد مػا 

النتا   الػى اف تراكةػز الرصػا  يػم  حةث حشارتسكنية اعية و بةف صن
يػػم بغػػداد كانػػت عاليػػة بشػػكل اسػػتثنا م اذ بمػػغ تربػػة المنػػا ل الحيػػرية 

مكغـ/غػػػػـ يػػػػم حػػػػةف بمػػػػغ معػػػػدؿ التراكةػػػػز لمعةنػػػػات  267معػػػػدليا العػػػػاـ 
 ,.Khalid et alمكغـ/غػػـ ) 36المجموعػة مػف المنػػا ل الصػناعية 

1981 ) 
 : Objective of the studyالدراسة  لهدف منا

 ا  يػػمتركةػز عنصػر الرصػ اف اليػدؼ مػف الدراسػة الحاليػة ىػػو معريػة
 بة ػػة ىػػذه التربػػةتػػرثةر الرصػػا  عمػػى  وبيػػاف مػػد المح ػػات ىػػذه  تربػػة
 تكريػػػت ويػػواحةيا ويػػتـ ذلػػػؾ مػػف هػػػالؿمدةنػػة لقػػػود و ال مح ػػات داهػػل

عمػػػى مػػػد   التربػػػة لتمػػؾ المح ػػػاتالتحػػري عػػػف عنصػػػر الرصػػا  يػػػم 
 مف هارج من قة البحث كمجموعة سػي رة ستة اشير ومقارنتيا مع تربة

  كـ 35ن قة المح ات حوالم حةث تكوف بعةدة عف م

 المواد وطرائق العمل
 : وصف منطقة الدراسة والمواقع المختارة

 189تقػػػع مدةنػػػة تكريػػػت عمػػػى اليػػػػفة اليمنػػػى لنيػػػر دجمػػػة وعمػػػى بعػػػػد 
عمػى نيػر  ا نحػداروىم تمةػل بحايػة شػدةدة  كةمومتر شماؿ مدةنة بغداد

ريػػػت شػػػبو ومن قػػػة تك ،ـ تقريبػػػاي  59 - 45ارتفاعيػػػا بػػػةف  دجمػػػة ةتػػػراوح
 ، ويكػوف تهترقيا حودية وشعاا ،ـ عف س ح البحر 119متموجة ترتفع 

لػػى الشػػرؽ وتمتػػد داهػػل الييػػبة إ الره ال بيعػػم مػػف الغػػرا انحػػدار
تقريبػاي  كػـ (39وتمتد من قػة الدراسػة مسػاية )، تة الغربية لمسايات متفاو 

حةػث تػـ اهتيػار  اربعة منيػا ىػم مح ػات التػزود بػالوقود، مواقع لهمسة
ة( التػم )العناصػر الثقةمػ المموثاتمركز تجمع  عمى اعتبارىا تمؾ المواقع

 ػات تهرج مف عػوادـ السػيارات التػم تػرتم لمتػزود بػالوقود مػف ىػذه المح
حكوميػػة تعمػػل باسػػتمرار وبشػػكل ةػػومم بكثػػرة وباسػػتمرار كونيػػا مح ػػات 

كم تكػوف  كـ 35حوالم  والهامس موقع  لمسي رة بعةد عف ىذه المواقع
 ترثراي بمسببات التموث وىذه المواقع ىم  اقل 
 الموقع ا وؿ ) مح ة وقود الدور الحكومية ( يم قياي الدور  -1
الموقػػػع الثػػػانم ) مح ػػػة وقػػػود الشػػػيةدة اميػػػة جبػػػارة الحكوميػػػة( يػػػم  -2

 قياي العمـ 
الموقع الثالث ) مح ػة وقػود تكريػت الحكوميػة القديمػة ( يػم قيػاي  -3

 تكريت 
بػػػع ) مح ػػػة وقػػػود يػػػػتح الفتػػػوح /القادسػػػية ( يػػػم قيػػػػاي الموقػػػع الرا -4

 تكريت 
الموقع الهػامس ) موقػع السػي رة ( يػم من قػة الناعمػة  وكمػا مبػةف  -5

 ( ادناه  1عمى الهري ة رقـ )
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 وبتنسيق الباحث Google Earth( مواقع المحطات والسيطرة باالعتماد عمى  1خارطة رقم ) 

 
 خدمةالمستاألجهزة والمعدات المختبرية ( 1الجدول )

 الشركة المصنعة ومنشأها اسم الجهاز ت
 Water Distillator   Englandجياز تق ةر الماي  1
 Incubator U.S.Aحاينة    2
 Balance Sensitive Germanyمةزاف الكترونم حساس    3
 Hot plate   U.Kصفيحة ساهنة   4

 2mm.       Sieve Chinaمنهل حجـ  5
 Atomic absorption spectrometer Singapore الميبم   الذري  الم ياؼ 6

 China مثقاا مف الفو ذ مقاـو لمصدح 7
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 ية المستخدمةئالمواد الكيميا (2)الجدول 
 منشؤىا اسـ المادة ت
 H2SO4 India   حامه الكبريتيؾ 1
 HCLO4 India ؾحامه البةركموري 2

 DI-H2O   Iraqماي هالم مف ا ةونات 3
 

 تصميم التجربة
 29-9مف كل موقع بعمل ) جمعت عةنات التربة جمع عينات التربة:

 إذ مثقاا مف الفو ذ المقاـو لمصدح باستهداـ تحت س ح التربة  سـ(
معقمة وتـ الجمع مف النق ة نفسيا  عما بالستيكيةجمعت العةنات يم 

وبعدىا نقمت العةنات الى  شير،لكل  واحد كررلمموقع الواحد وبواقع م
عموـ / قسـ  تربية لمبناتكمية ال البحوث يم جامعة تكريت / مهتبر
  العةناتعممية ىيـ إلجراي  الحياة

 طريقة هضم العينات :
نستهدـ ، (1989)الصحاؼ، العةنات حسا  ريقة  تمت عممية ىيـ

لعةنات يم حةث نقوـ بويع االتراا ىذه ال ريقة لييـ عةنات 
م وية وبعد ثبات  79-65ساعة بدرجة حرارة  72-48الحاينة مف 

غـ مف العةنة  9.2ممـ ثـ نزف 2الوزف ننهل العةنة بمنهل حجـ 
مل  199بواس ة مةزاف الكترونم حساس وتويع بدورؽ زجاجم حجـ 

مل مف حامه الكبريتيؾ المركز بعد ويع حامه 2وبعدىا نيةف 
ساعة لحةف اف تسّود العةنة وبعد اؿ  24مدة الكبريتيؾ نترؾ العةنة ل

مل مف حامه البةركموريؾ المركز مع  2بقياية  ـساعة نقو  24
مل مف حامه الكبريتيؾ المركز لكل عةنة ثـ نيع العةنات عمى 2

صفيحة ساهنة وننتظرىا حتى يقصر لوف العةنة وتصبح شفاية وبعدىا 
ترشيح ها  ليذا ندعيا حتى تبرد ثـ نقـو بفمترتيا بواس ة ورؽ 

 199الغره ثـ نيةف ماي مق ر الى العةنة حتى يكمل الحجـ الى 
مل ثـ نيعيا بعما معقمة محكمة الغمل لغره نقميا الى جياز 

 Atomic absorption spectrometerالم ياؼ الذري الميبم 
لغره  قسـ المهتبرات المركزية / ر اسة جامعة تكريتالكا ف يم 
 ا  عنصر الرص يح  تركةز

 :التحميل اإلحصائي
 (ANOVA)حممت النتا   احصا ياي باستهداـ اهتبار تحمةل التباةف 

 وتـ مقارنة المتوس ات الحسابية Spss بت بةل البرنام  ا حصا م
  P≤0.01و  P≤0.05باهتبار دنكف متعدد الحدود وبمستو  احتمالية 

 لنتائج والمناقشةا
م تـ الحصوؿ عمةيا تبةف مف هالؿ النتا   الت  النتائج الكمية  -1

اف كمية التموث بعنصر الرصا  تهتمف باهتالؼ اماكف المح ات 

اياية الى  (دمواقع )اربع مح ات لتعب ة الوقو  الهمسةالمتواجدة يم 
وهالؿ كـ   35حوالم  موقع السي رة يم مكاف بعةد عف المح ات

 2919تشريف الثانم ستة اشير ولمفترة الزمنية المحصورة بةف شير 
تشكل  لنيااهتةرت ىذه المواقع  ، حةث2929 نيسافالى شير 

 بشكل ر يسم يم تواجد عنصر تجمعات كبةرة مف السيارات التم توثر
 الرصا  

  تركيز الرصاص في تربة المحطات : 1-1
% يم 5بةنت الدراسة الحالية وجود يرؽ معنوي عند مستو  معنوية 

(، 1( والجدوؿ )1كما مويح بالشكل )كل مف المح ات قةد الدراسة 
حةث اظيرت النتا   ارتفاع معنوي بسي  لكف وايح يم ا نحراؼ 

لجميع المح ات عمى السواي وكانت اعمى قيمة  p-valueوالمعياري 
(، وسجمت اقل ممغ/كغـ 9.1784 ±9.9458لمح ة تكريت القديمة )
لت (، وتواممغ/كغـ 9.1218 ±9.99251) قيمة لمح ة القادسية

الفحوصات حسا ا شير وكانت ىناؾ قيـ اظيرت ارتفاع معنوي عف 
نسبة السي رة  حةث سجمت مح ة تكريت القديمة اعمى تركةز يم 

ممغ/كغـ( واقل تركةز كاف يم شير  9.2638شير تشريف الثانم )
سجمت مح ة القادسية اعمى تركةز ، ممغ/كغـ( 9.1245) كانوف ا وؿ

 9.11954)  تشريف الثانم واقل تركةزممغ/كغـ( يم شير  9.1255)
 م مح ة الدور ىوممغ/كغـ( يم شير آذار، وكاف اعمى تركةز ي

ثانم واقل تركةز كاف يم شير ( يم شير تشريف الممغ/كغـ 9.4927)
ممغ/كغـ(، بةنما سجمت مح ة العمـ اعمى تركةز ليا  9.19988) آذار
ركةز ليا ممغ/كغـ( يم شير تشريف الثانم وكاف اقل ت 9.1464)
 ة( يم شير آذار  هالفت الدراسة الحاليممغ/كغـ .9911 9)

(Abed, 2020)  سبا ويعز  ، (2918)الجمةمم وسمةف،  مع وتتفل 
 المرورية الحركة كثاية ارتفاع تركةز عنصر الرصا  يم التربة الى

 ال اقة مولدات يم المستعمل الوقود احتراؽ عف ييال لمسيارات

 تشكل التم السكنية اإلحياي يم كبةر بشكل المنتشرةو  الىمية الكيربا ية

 الهدمات قمة واف كما الثقةمة بالعناصر لمتموث ر يسياي اي مصدر  لوحدىا

 وتراكـ الصحم الصرؼ مياه ب رح والمتمثمة المدةنة يم والبة ية الصحية

 متجانسة وغةر التركةا معقدة مواد وىم المنزلية والفيالت النفايات

 تراكةز زيادة الى تؤدي مما تحمميا إلى ةؤدي التربة إلى مباشرة ورمةيا

، وقد ةرتب  (2915)العبةدي وجماعتو،  التربة الثقةمة يم العناصر
ارتفاع تراكةز العناصر الثقةمة يم يصل الشتاي بزيادة كمية ا م ار 
التم تعمل غسل اليواي الجوي مما ةؤدي الى زيادة العناصر الثقةمة 

  (2918)العربم وجماعتو،  مف الشوارع القريبةعمى س ح التربة 
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 ( تركيز الرصاص في تربة المحطات خالل فترة الدراسة.1الشكل )

 

 2525/  2519الرصاص في تربة المحطات لسنة   تركيز (1جدول )
 الشير        

 المح ات
 2ت

2919 
 1ؾ

2919 
 2ؾ

2929 
 شبا 
2929 

 آذار
2929 

 نسياف
2929 

 متوس  المح ات

 0.1784 9.16788 9.16798 9.17498 9.1715 9.1245 9.2638 مح ة وقود تكريت القديمة الحكومية

± 0.0458 

A 
 0.1218 9.11956 9.11954 9.12413 9.1217 9.1293 9.1255 مح ة وقود يتح الفتوح ) مح ة القادسية (

± 0.00251 

B 
 0.1633 9.19989 9.19988 9.19465 9.1925 9.1684 9.4927 ةمح ة تعب ة وقود الدور الحكومي

± 0.1202 

A 
 0.1271 9.11925 9.11924 9.12343 9.1198 9.1345 9.1464 مح ة وقود الشيةدة امية جبارة ) العمـ (

± 0.01111 

B 
Control 9.9721 9.9892 9.9819 9.9827 9.9813 9.9817 0.0799 

± 0.00359 

C 

 متوس  ا شير
 

0.2021 

± 0.1322 

a 

0.1256 

± 0.0316 

B 

0.1195 

± 0.0332 

B 

0.1220 
± 0.0341 

B 

0.1178 

± 0.0322 

B 

0.1179 

± 0.0320 
b 

 
 

 .الحروف المتشابه تعني عدم وجود فروقات معنوية بينها*
 

  االستنتاجات
اف دراسة نسا التموث عند مح ات تعب ة الوقود ومجموعػة السػي رة لػو 

مػػف و   البة ػػة نسػػا المموثػػات ومػػد  ترثةرىػػا عمػػىدور كبةػػر يػػم معريػػة 
يػػػا مػػػف الدراسػػػة يػػػاف اىػػػـ ا سػػػتنتاجات ةهػػػالؿ النتػػػا   التػػػم حصػػػمنا عم

 يمكف تمهيصيا ييما ةمم 
المح ػػات  يػػمنسػػبة  عمػػىا  التربػػةيػػم اف النسػػا الكميػػة لمرصػػا   -1

   منو عند مجموعة السي رة
مػع  نويػةوذات يػروؽ مع بةنت النتا   اف نسا التموث كانت متغةػرة -2

   ا شير المدروسة
 
 

 التوصيات 
إجػػػراي يحوصػػػات دوريػػػة لمتربػػػة ويجػػػا حفد تكػػػوف يػػػمف المحػػػددات   1

جػػراي الفحوصػػات باسػػتمرار وبمواعةػػد محػػددة  تهػػاذ  العالميػػة والعراقيػػة واء
 اإلجرايات الالزمة لمنع تراكـ المموثات يم التربة 

العناصػػػر  زرع بعػػػه النباتػػػات التػػػم تمتػػػاز بقابمةتيػػػا الفعالػػػة لجمػػػع  2
الثقةمػػػة بػػػد ي مػػػف اسػػػتهداـ الكيمياويػػػات التػػػم تيػػػر التربػػػة وذلػػػؾ ةػػػدهل 

 يمف المعالجة الحةوية 

إجػػراي دراسػػػات مسػػػتقبمية حكثػػر شػػػمو ي وتعمقػػػاي لدراسػػة حسػػػباا زيػػػادة   3
 تراكةز العناصر الثقةمة وه ورتيا عمى البة ة 

 المنػػا لىػػذه  يػػمحيا يػػة عمػػى النباتػػات المزروعػػة اجػػراي دراسػػات إ  4
  وترقمميا لمعناصر الثقةمة والسامة لتحدةد مد  حساسةتيا
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 المصادر
 ( 2516ابوووو رحيووول عبووود حسووون مووودفونن جبووور، هاشوووم محسووون.) 

  مجمػػػة آداا التوزيػػػع المكػػػانم لػػػبعه مموثػػػات اليػػػواي يػػػم مدةنػػػة الحمػػػة
  11-38، 1.29الكوية 

 ( .. 2518الجميمي، حسن احمد عمين سمين، نوور.)   المحتػو
كيميا م لمرصا  وتوزيعو يػم تربػة مدةنػة كركوؾ/شػمالم العػراؽ  الجةو 

   ,(1)139,22-128 مجمة تكريت لمعمـو الصرية 
 تقػػػدةر  (.2513) رشوويد، راشوود، طالووص ن منصوووور، هووديل، صووالح

نسػػػػبة تمػػػػوث التربػػػػة يػػػػم الجامعػػػػة التكنولوجيػػػػة بفمػػػػز الرصػػػػا   مجمػػػػة 
  198-113( B)الجزي  5، العدد 31اليندسة والتكنولوجيا ، المجمد

 ( 1989الصوحاف، فاضوول حسووين.)  تغذيػة النبػػات الت بيقػم   بةػػت
الحكمػػػػػػة ، جامعػػػػػػة بغػػػػػػداد ، وزارة التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالم والبحػػػػػػث العممػػػػػػم   

 جميورية العراؽ  

 ( 2512عبووود المووونعم ،عصوووام . واحمووود بووون ابوووراهيم التركوووي.) 
الواعػدة   مركػز ا بحػاث ةمة مصادرىا وايرارىا عمى البة ةالعناصر الثق

يػػػم المكايحػػػة الحةويػػػة والمعمومػػػات الزراعيػػػة  جامعػػػة القصػػػيـ  المممكػػػة 
 العربية السعودية 

 ( 2012عبووود المووونعم ،عصوووام . واحمووود بووون ابوووراهيم التركوووي)  
العناصػػػػر الثقةمػػػػة مصػػػػادرىا وايػػػػرارىا عمػػػػى البة ػػػػة   مركػػػػز ا بحػػػػاث 

ة القصػػيـ   الواعػػدة يػػم المكايحػػة الحةويػػة والمعمومػػات الزراعيػػة   جامعػػ
 المممكة العربية السعودية  

  العبيدي، ريواض يوونس قاسومن كواظم، نضواله حسونن كواظم زينوص
تركةػػػػػز عنصػػػػػر الرصػػػػػا  ونسػػػػػبة المػػػػػواد العيػػػػػوية  (.2515جوووووواد )

الرسوبية والمعادف ال ةنية وغةر ال ةنية والتدرج الحبةبم يم تربػة مدةنػة 
 ،   39-34(، 1)12الناصرية جنوا العراؽ  مجمة بغداد لمعمـو

 عبواس،  العربي، بالل احمد عبدهللان عبود القوادر، رشودي صوباح ن
اثر العناصر الثقةمة المنبعثػة مػف عػوادـ السػيارات  (.2518ايثار كامل )

عمػػػػػى بعػػػػػه المؤشػػػػػرات الكيموحةويػػػػػة لنبػػػػػاتم الةوكػػػػػالبتوس والسػػػػػدريم 
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Abstract 
This study was carried out in the city of Tikrit and its environs, where environmental pollution with lead was 

studied in a number of governmental fuel stations in Salah al-Din Governorate, where cars are often gathered to 

refuel. Car exhaust produces different levels of pollutants, including lead. The study was divided to include five 

sites, four petrol stations and a fifth control group, which are: Old Tikrit Gas Station, Fateh Al-Fotouh Gas 

Station (Al-Qadisiyah Station), Al-Dur Gas Station and the Martyr Umayyah Gas Station (Al-Alam station), and 

the fifth site (the control site) was in the Naameh area outside the preservation center for the roads leading to 

Kirkuk governorate, which is about 35 km from the gas stations, and the soil quality at the control site was sandy 

loam. The research provided for taking soil samples from these stations and the control group for a period of six 

months, by one sample every month, from November 2019 to April 2020. The results of the study were 

determined by measuring the concentrations of the quantitative results related to the element of lead present in 

the soil of these stations by means of an atomic absorption spectrometer. The results showed significant 

differences between the stations and the control group. The results recorded the highest concentration of lead in 

the soil for the average of the stations during the six months (0.1784 ± 0.0458) mg / kg in the old Tikrit station, 

and the lowest concentration (0.1218 ± 0.00251) mg / kg in the Qadisiyah station. In a control group  (0.0799 ± 

0.00359) mg / kg. The reason for the variation in these concentrations is attributed to the large traffic movement 

of cars, the lack of vegetation cover, the frequent rain in the winter season, and the dust storms that hit the study 

area in the summer. 
 


