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 المستخلص 
تعد ظاهرالتلوث البيئي مشكلة البيئة في الوقت الحاضر, السيما بعد تطور النشاط البشري , والتوسع 
التصحر   ظاهرة  وانتشار   , جهة  من  الخضراء  الزراعية  االراضي  حساب  على  والصناعي  العمراني 

قطات الجوية والجفاف وما لها من تأثير سلبي غير مباشر في العناصر الثقيلة منها )النحاس( في المتسا
الصلبة في محافظة االنبار,  والسيما أن موقع محافظة االنبار التي تقع في القسم الغربي من العراق 

 والتي تعد من اكبر محافظات العراق مساحةَ.  
التباين لتراكيز عنصر النحاس في المتساقطات الجوية في محافظة االنبار ما بين موقع  تم دراسة تحليل   

من خالل جمع العينات للمتساقطات الصلبة في حاويات صغيرة  . وذلك    2022_    2021وآخر في عام  

شهرا ابتداًء    11أستمر القياس    إذ ( أماكن من مواقع الرصد ,  7للمتساقطات الصلبة و التي وزعت في )

, يتم رفع العينات شهرياً من مواقع الرصد وتم تحليل عينات الغبار    2022الى تموز    2021من أيلول  

 .مختبرات  البيئيةوقياس العناصر الثقيلة الملتصقة على دقائق الغبار في ال
وتوصل البحث الى وجود تباين زماني ومكاني لعنصر النحاس في المتساقطات الجوية في محافظة   

حاس في اشهر ايلول وتشرين االول وتشرين الثاني وحزيران  االنبار , اذ تجاوزت تراكيز عنصر الن
تراكيز  قيم  المتبقية سجلت  االشهر  في  بينما   ، المعتمدة  المعايير  بها ضمن  المسموح  الحدود  وتموز 
النحاس ضمن الحدود المسموح بها  , وتوصل البحث الى ان اعلى االشهر تسجيل للتراكيز شهر ايلول 

ر كانون الثاني ، وكانت اعلى المواقع تسجيل للنحاس  موقع الكرمة خالل واقل التراكيز كانت في شه
( ، وله 0.52،واقل المواقع موقع عنة خالل شهر كانون الثاني بقيمة )(  1.55شهر ايلول بقيمة بلغت )

 تأثيرات صحية عديدة على االنسان . 
 الكلمات المفتاحية: التلوث البيئي, النحاس, االنبار

 
 

Abstract 
The phenomenon of environmental pollution is the problem of the environment at the present 

time, especially after the development of human activity.  And urban and industrial expansion 

at the expense of green agricultural lands on the one hand, and the spread of the phenomenon 

of desertification and drought, and their indirect negative impact on heavy metals, including 

(copper) in solid air precipitation in Anbar Governorate.  Especially since the location of Anbar 

Governorate, which is located in the western part of Iraq, which is one of the largest 

governorates in Iraq. The analysis of the variance analysis of the concentration of copper in 

the air precipitation in Anbar Governorate was studied between one site and another in the 

year 2021-2022, by collecting samples for the solid precipitation in small containers for the 

solid precipitation, which were distributed in (7) places of the monitoring sites.  The 

measurement lasted for 11 months, starting from September 2021 to July 2022.  Samples are 

raised monthly from monitoring sites. Dust samples were analyzed and heavy elements attached 

to dust particles were measured in environmental laboratories. The research found a temporal 

and spatial discrepancy for copper in the airdrops in Anbar Governorate.  As the concentrations 

of copper in the months of September, October, November, June and July exceeded the 

permissible limits within the approved standards, while in the remaining months the copper 

concentrations were recorded within the permissible limits.  The research found that the highest 

recorded months of concentrations were in September and the lowest concentrations were in 

January, and the highest sites recorded for copper were Karma site during September with a 

value of 1.55, and the lowest sites recorded during January with a value of (0.52), and it has 

health effects  many on a person. 
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 المقدمة  
الحديث ،      البشرية في العصر  تواجه  التي  المشكالت  البيئي من اهم  التلوث  يعد 

الثورة  بداية  منذ  متصاعد  بشكل  الجوي  للغالف  الملوثة  المواد  تراكيز  تزداد  حيث 
ت   ، عديدة  وصحية  بيئية  مشاكل  مسببة  الثقيلة  المعادن  ضمنها  ومن  عد الصناعية 
العناصر الثقيلة من المكونات الطبيعية للقشرة االرضية ومن اهم الملوثات  البيئية  و 
اكثرها انتشارا ينتشر التلوث بالعناصر الثقيلة من كل مكان من بيتنا ويتنج عن النشاطات 
والسيارات وصناعة  الطالء  والتعدين وصناعة  المصانع  كمخلفات  المتنوعة   البشرية 

رضية ان سبب خطورة العناصر الثقيلة  ألمن تجوية صخور القشرة ا   ا  يالجلود  و طبيع 
ضافة  لقدرتها على البقاء ل هو امكانية انتقالها الى االنسان عبر السلسة الغذائية  با

  فترة طويلة في البيئة دون تفكك .
 مشكلة البحث  

هل هناك تباين مكاني وزماني لتراكيز عنصر النحاس في المتساقطات الجوية في     
 محافظة االنبار  
 فرضية البحث  

يوجد هناك تباين مكاني وزماني لتراكيز عنصر النحاس  في المتساقطات الجوية في 
 محافظة االنبار . 

 هدف البحث  
لمتساقطات الجوية في يهدف البحث الى معرفة تباين تراكيز عنصر النحاس في ا    

 محافظة االنبار وما هية العوامل المؤثرة في ذلك . 
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 مبرارات واهمية اختيار الموضوع
ان دراستنا لعنصر النحاس في المتساقطات الجوية في محافظة االنبار تعد من      

المواضيع  المهمه  والتي لم تأخذ نصيبها من االهتمام اذ يمكن ان نالحظ وبسهولة 
دراسات الجغرافية المتعلقة بتحليل العناصر الموجودة في هواء وغبار الموجود في ندرة ال

محافظة االنبار وجاءت دراستنا لتنبيه على خطورة هذا العنصر وما له من اثار بيئية  
 على صحة االنسان . 

 حدود البحث 
 حدود مكانية  -أ

اذ        المساحة  حيث  من  العراق  محافظات  اكبر  االنبار  مساحتها محافظة  تبلغ 
نسبة    2(كم137808) البالغة   %31.7وتشكل   الكلية  العراق  مساحة  من 
وتقع محافظة االنبار تقع محافظة االنبار في القسم الغربي من العراق    2(كم435052)

 شماال (  ˚35  15  –  ˚33  30( بين دائرتي عرض )1تعد  كما موضح في خريطة )
نينوى ومن جهة ت  اذا   شرقا(  ˚44  10-  ˚38   45)    طول  وخطي الشمال  قع من 

الجنوب  ويحدها من  بغداد وكربالء  الشرق  الدين ومن جهة  الشرقي صالح  الشمال 
والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية اما من الجنوب الشرقي محافظة النجف في 

 حين يحدها من الغرب المملكة االردنية ومن الشمال الغربي سوريا .  
 حدود الزمانية .  -ب 
وتتمثل بمدة الدراسة الميدانية لموضوع الدراسة الميداني المحصور بين )شهر ايلول     
 ( .  2022ولغاية شهر تموز  عام  2021لعام 
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 : مصادر تلوث الهواء بعنصر النحاس . اوالا  
، كثافته    63,54، ووزنه الذري    29،عدده الذري  cuالنحاس عنصر كيميائي رمز     
الطبيعة بصورة منفردة أو متحدة على شكل أكاسيد, ينقى بالكهرلة أو  ، يوجد في    8,95

التحليل الكهربائي, والنحاس مادة لينة القوام قابلة للطرق تتفاعل مع الهواء مكونة نوع  
لونها أخضر وهي مادة سامة، والنحاس عموما بطئ  من الصدأ يعرف بأوكسيد النحاس
التي   جود النحاس في الجو هو الصناعات ، إن مصدر و التفاعل مع الحوامض المخففة

 (1) تستخدم 
 
تعددددددددد مشددددددددكلة ا لتلددددددددوث مددددددددن المشدددددددداكل الكبددددددددرى فددددددددي عالمنددددددددا اليددددددددوم ،      

والكثيدددددر مدددددن النددددداس فدددددي مختلدددددف انحددددداء العدددددالم يتنفسدددددون الهدددددواء الملدددددوث مدددددن دون 
التفكيددددددر بالضددددددرر الددددددذي يسددددددببه ذلددددددك للددددددرئتين ولكوكددددددب االرض بشددددددكل عددددددام) ( . 
رات ومدددددن مصدددددادر تلدددددوث الغدددددالف الجدددددوي انبعاثدددددات السددددديارات تعدددددد انبعاثدددددات السددددديا

رقدددددددم واحدددددددد لموثدددددددات اوكسددددددديد الكددددددداربون واكسددددددديد النتدددددددروجين والمركبدددددددات العضدددددددوية 
المتطدددددايرة بدددددالجو ، و احتدددددراق الوقدددددود األحفدددددوري مثدددددل الفحدددددم والدددددنف  يطلددددد  ملوثدددددات 
عديدددددة فدددددي الغدددددالف الجدددددوي والتدددددي تسدددددبب اددددداهرة الضدددددباب الددددددخاني ، و الصدددددناعة 

، والددددددتخل  مددددددن  تعددددددد الصددددددناعة مددددددن اهددددددم مصددددددادر التلددددددوث فددددددي الهددددددواء الجددددددوي 
النفايددددات يعددددد الددددتخل  مددددن النفايددددات مددددن مصددددادر تلددددوث الهددددواء وذلددددك مددددن خددددالل 
عمليدددددة حدددددرق النفايدددددات ) ( . وهنددددداك حددددددود بيئيدددددة ومعدددددايير معتمددددددة لنسدددددبة الحددددددود 

 (.1المسموح بها لتراكيز النحاس في المتساقطات الصلبة كما في جدول )
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يز العناصر الثقيلة في المتساقطات الجوية الحدود البيئية المسموح بها لترك( 1جدول )
 ملغم/كغم  ppmالصلبة بوحدة 

 ملغم/كغم ppmالحدود البيئية المسوح بها  العنصر 
 Pb 0.05الرصاص  
 Cd 0.05الكادميوم 
 Cu 1النحاس 
 NI 1النيكل 

 . 2009المصدر: األمم المتحدة، منظمة حماية البيئة، 

 
 لعنصر النحاس في هواء منطقة الدراسةثانيا : التباين الزماني 

( هنددددددددداك تبددددددددداين كبيدددددددددر علدددددددددى 2( وخريطدددددددددة )2يتضدددددددددح مدددددددددن الجددددددددددول)    
المسددددددتوى الزمدددددداني لتراكيددددددز عنصددددددر النحدددددداس، إذ سددددددجل  األشددددددهر )أيلددددددول تشددددددرين 
األول وتشدددددرين الثدددددداني و تمددددددوز( تراكيدددددز مرتفعددددددة تجدددددداوزت الحددددددود البيئيددددددة المسددددددوح 

، وذلدددددك بسددددددبب قلدددددة تسدددددداق  االمطدددددار وعدددددددم ( ملغم/كغددددددم  1بهدددددا والتدددددي قدددددددرت بددددددد)
وجددددود  سدددديل للغددددالف الجددددوي ممددددا تتركددددز الملوثددددات فددددي الغددددالف الجددددوي فددددي هددددذه 
االشدددددددددهر  ، فدددددددددي حدددددددددين سدددددددددجل  األشدددددددددهر التاليدددددددددة)كانون االول و كدددددددددانون الثددددددددداني 
وشدددددياا ووذار ونيسدددددان ومدددددايم( تددددديم منخفضدددددة لدددددم  تتجددددداوز الحددددددود البيئيدددددة وذلدددددك 

ممددددددا ادى الددددددى قلددددددة تراكيددددددز عنصددددددر النحدددددداس فددددددي بسددددددبب وجددددددود تسدددددداق  ل مطددددددار 
هدددددواء منطقدددددة الدراسدددددة . امدددددا علدددددى مسدددددتوى المواقدددددع سدددددجل  اعلدددددى تيمدددددة فدددددي شدددددهر 
ايلددددددول لكددددددل المواقددددددع وبدددددددأت باالنخفدددددداض الددددددى ان وصددددددل  ادنددددددى تيمددددددة فددددددي شددددددهر 

 كانون الثاني وبدأت باالرتفاع من شهر شباا الى نهاية مدة الدراسة .
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 ( 2جدول ) 
ملغم / كغم في المتساقطات الجوية الصلبة على   Cuالتوزيع المكاني لتركيز النحاس 

 منطقة الدراسة 

طة 
ح

 الم

ول 
 أيل

ول 
أل
ن ا

شري
 ن

ي 
ن الثان

شري
 ت

ل
و
أل
ن ا

و
 كان

ي 
ن الثان

و
 كان

ط 
شبا

 

 آذار 

ن 
سا

 ني

س 
 ماي

ن 
حزيرا

 

وز
 تم

 المعدل 

 الكرمة 

1.55 1.51 1.34 0.98 0.83 0.86 0.88 0.88 0.91 1.2 1.4 1.12 

 1.08 1.3 1.4 0.89 0.85 0.85 0.82 0.80 0.94 1.25 1.34 1.49 الفلوجة 

حبانية 
 ال

1.45 1.15 1.09 0.72 0.67 0.71 0.74 0.74 0.80 0.84 0.87 0.80 

ي 
 الرماد

1.28 1.40 1.22 0.89 0.81 0.83 0.86 0.89 0.93 0.99 1.2 1.03 

حديثة
 

1.41 1.38 1.02 0.69 0.61 0.64 0.67 0.67 0.71 0.76 0.77 0.85 

عنة
 1.20 1.11 1.01 0.66 0.52 0.56 0.60 0.60 0.64 0.67 0.69 0.57 

طبة 
 الر

1.38 1.31 1.11 0.76 0.67 0.68 0.72 0.82 0.86 0.91 0.94 0.92 

 .نتائج التحاليل المختبرية  القياسات الحقلية و المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على
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 ( 2خريطة )
ملغم / كغم في المتساقطات الجوية الصلبة   Cuالتوزيع المكاني لتركيز النحاس  

 على مواقع منطقة الدراسة 

 
 ARC GIS.V.10.8(، ومخرجات برنامج 1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول ) 
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 رابعا : التباين المكاني لعنصر النحاس في هواء منطقة الدراسة 
( هناك تباين كبير لتركيز 2أما على المستوى المكاني يتضح من خالل جدول )     

ة، اذ بلغ اعلى معدل سنوي لعنصر عنصر النحاس  بين مواقع الرصد في منطقة الدراس
( بينما سجل موقع عنة اقل معدل سنوي لعنصر 1.12النحاس في موقع الكرمة بلغ ) 

( ، ويرجع السبب في ارتفاع القيم النحاس في موقع الكرمة بسبب كثرة  0.57النحاس ) 
 اعداد السيارات وكذلك وجود الصناعات الملوثة ، إذ سجل موقع الكرمة تركيز مرتفعة 
خالل شهر أيلول وتشرين االول وتشرين الثاني تراكيز مرتفعة تجاوزت الحدود البيئة اما 
المواقع االخرى ايضا سجل  تراكيز مرتفعة تجاوزت الحدود البيئية في هذه االشهر  ، 
في حين سجل  جميع مواقع الرصد خالل األشهر التالية )كانون األول و كانون الثاني 

التي قدرت  وشباا ووذار ونيسان   البيئية  الحدود  لم تتجاوز  تراكيز منخفضة  ومايم( 
هذا  1بدد) خالل  الرصد  مواقع  جميع  فإن  وتموز  حزيران  شهري  في  أما  ملغم/كغم،   )

( والبالغ  الكرمة  الرصد في  البيئية ماعد موقع  الحدود  ،   1.2الشهري سجل  ضمن 
1.4 ( والفلوجة  وم1.3،    1.4(ملغم/كغم،   ، شهر  خالل  في (ملغم/كغم  الرصد  وقع 

( والبالغ  تموز  شهر  تيم  1.2الرمادي خالل  تجاوزت  فقد  اب  شهر  اما   ، (ملغم/كغم 
مواقع  اما  والرطبة  والرمادي  والفلوجة  الكرمة  مواقع  في  بها  المسموح  الحدود  النحاس 

( 0.73،    0.86,    0.98الحبانية وحديثة وعنة لم تتجاوز الحدود المسموح بها والبالغة )
 على التوالي .

 
 
 
 



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1948

 رسول خميس برد الباحث:&  أ.د. علي مهدي جواد الدجيلي 

 

 االستنتاجات 
 ( 1.55في موقع الرمادي بقيمة )  2021سجل  اعلى تيمة للتركيز في شهر ايلول   -1
في موقع    2022في شهر كانون الثاني    لتركيز عنصر النحاسسجل  ادنى تيمة   -2

 (0.52عنة بقيمة ) 
تجاوزت تراكيز عنصر النحاس الحدود والمعايير البيئية خالل اشهر  ايلول وتشرين   -3

االول وتشرين الثاني وحزيران وتموز بينما سجل  بقية االشهر تراكيز ضمن الحدود 
 المسموح بها . 

( بينما بلغ  1.12بلغ اعلى معدل لتراكيز عنصر النحاس في موقع الكرمة بلغ ) -4
 ( 0.57ادني معدل في موقع عنة ) 

 
 

 الهوامش 
والمياه والتربة في مدينة بغداد  ميثم عبدهللا سلطان المالكي ، تقييم ملوثات  (1)

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ، اطروحة دكتوراه  ير منشورة ، كلية العلوم ،  
 .   12،ص  2005جامعة بغداد , 


