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م،  6 أظهرت نتائج تحليل  نالاذت تلرال ااصفاالت ااتراعيل  رللا ارتمارلات انتلمل  الض  لط  ا رض 
فل  ادينل  اارالاد   فجفد تراكيز رااي  ن عيا اض ااصناار ااثقيل  فل  انطقل  االفرار م، فرند  ط  االرض 3

 7، فارتملاع درجل  ااحلراري فل  2012آذار  22عصد هعلفل راالم  تراعيل  حالراد ةادال  الض نلارت ااصلرا  فل  
اات  زادت اض اندفاع ااترال اااتالارد فاابعلار ااصلاا  رأ لياى إالا ا رللا اقارنل  علااقيم اافاطئل   2012تافز 

صلدام ااصفاالت ااتراعيل  فأظهلرت ثمثل  اقلاييس التللف  فان 2012أيلف  26ف  درجات ااحراري اااننمض  ف  
ااعيئ  عافري راا   ما   ااعيئ  اض ااتلف  عاصظم هلذ  ااصناالر رلدا ااكفعللت فااكلادايفم ااتل  أعلدت تلفثلا 

 .فاطئا أف اتف طىا فااذ  ينشا انه ف  حدف  اات ام فا اراض ااازان  ال كاض
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 العواصف الترابية, 
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 .التلوث البيئي

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
ااصفاات ااتراعي  غيا  اض االترع  يق  ادى اارؤي  فيها رض 

اف اكثر فتتمافت ااصفاات  ثا/م 7كيلف اتر فاحد اع  رر  رياح تا  
 1-550ااتراعي  ف  شدتها فحجاها فكثافتها فارتمارها ااذ  يترافح عيض 

ااكيلفاترات  آالت إاام فااا افات اات  تقطصها تترافح عيض رشرات 
ةاطص  عذاك فانتقل  رعر ااقارات فاها ااقاعلي  رلا حا  كايات كعيري 

رلا ذاك ارتماع  ا اثل فاض  .(1)3اي  /طض 4000اض اابعار تا  
شريط اض ااراا  ااحاراد اض احراد اانمفذ ف  اااالك  ااصرعي  

 إااياتد نحف ااجنفل اكفنا ةف ا اتجها اا صفدي  ف  طرفه ااشرة  
كم  1300اانمفذ ااابرى تاتد نحف  أفااشر  يصرت عاحراد اادهناد 

كم  25-80    راا  اارعع ااناا  فيترافح ات ارها عيض إااحتا تنته  
 .(2)م فف  ا تفى  ط  ااعحر 450فاتف ط ارتمارها 

البمت ااجف  حي  تكفض  ععا  أ ا ياتصتعر اارياح انظاا 
نهافااصفاات ااتراعي   فا اطاراحدف  ظفاهر جفي  كثيري كاابيفم   فا 
 . (3)راا  اهم ف  نق  ااحراري فاارطفع 

 
 

 

* Corresponding author at: University of Anbar - College of 
Science; 

E-mail address:  

 

اااؤثري رلا حرك  ااصفاات ااتراعي   ااصفاا  أهمفاض 
احرافي  فا ص  ا طح  فةل  اانعات ااطعيص   أراض  فا تاراريتها فجفد 
فجفد اناخ ةاس اتاث  ف   إاا إضاف ااترع   تاا كااذ  ي اهم ف  

تعايض كعير ف  درج  ااحراري اع  رر  رااي  ف  اارياح فتكرار  نفات 
 . (4)ااجمات

نشفد ف حرك  ااصفاات ااتراعي  ف   أ ا  فالترع  دفر 
اارياح فف  ا ط   فإذا تحركتااصفاات  اهذ  ا  اساكفنها اااادي 

 إاا فت تكت ل ناائص اهذا اا ط  اض رطفع  فاا  فإنهااائ  
تحركت فف  ارض جرداد ذات ترع  امكك  اع تعايض ف   إذا أااذاك 

نق   إااحجم دةائ  ااترع  عفجفد  رر  رياح رااي  ففةها يؤد  ذاك 
. (5)ح ل  رر  اارياح فا تاراريتها أنراكاض  إاااادةائ  ااامكك  

  اض نم فأشكااهات اهم درجات ااحراري ف  نشفد ااصفاات ااتراعي  
ايح   ا رلا إاا ا رضي ذاتي  اض  ط   يا عافر تحرك ااهفاد رأ

 ا رضااشديد ف   ط   اات نيض إاااحله هفاد اعرد انه فهذا يصزى 
رلا شك  تيارات  ا رلافياصد نحف  حرارتهااهفاد عارتماع  فيتادد

رنداا تا  درج  حراري  أشدهاااحا  اات  تعلغ  عتياراتااردي تصرت 
حراري  تصا  رلا رفع اابعار  تدفااا. فرندئذ تتكفض (6)أةااها ا رض
. اذا فهناك رمة  طردي  عيض درج  (7)ا رلا إاات ااترع  ااجاف  فذرا

فاض اثر ااحراري ف  حدف   فعإيجاز. فأشكااهاااحراري فااصفاات ااتراعي  
تتاث  ف  اااداد فااديافا  انشفد ااصفاات  فأشكااهاااصفاات ااتراعي  
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 إاا إضاف ااتراعي  فحدف  ظاهرت  اابعار اااتاارد فاابعار ااصاا  
 . (8)(Dust Devil)  حدف  ظاهري اامتاا

فتكت ل ااكت  ااهفائي  اات  ه  حجم ضنم اض ااهفاد 
اات  تتشك  ففةها ) ه  انع ط  ا رضي ناائاها ااصاا  ف  ااانطق  

 إااااطقس  أحفا هضع  ات ص ( فتصزى اغلل ااتبيرات اايفاي  ف   أف
. يحد  (9). فناا  ف  اناط  ااتقاد هذ  ااكت ئي حرك  ااكت  ااهفا

اابعار اااتاارد فاابعار ااصاا  ف  ااانطق  اااحلي  نم ها فاااناط  
ااصفاات ااتراعي   أاا. إةلياي  أفكانت ةطري    فادى اااحرافي  ااقريع  

درها ااقريع  )احراد ااجزيري ااصرعي ( فااعصيدي )اااحراد افاا
. فةد تحد  ااصفاات ااتراعي  حتا ف  اا نفات ااااطري ا فريقي (
يكفض اادرها نارجيا اض اااحار  اااجافري اانطق   إذاااتتااي  

اادرا   ذات ااطعيص  ااجاف  اكض تنت حدتها فف  ااانطق  اات  نات 
 .(10)ا اطارع عل    فتاا كت ترعتها عصض ااش داانعاتيفيها ااحياي 

فةت حدفثها فعصد انتهائها  فأشكااهات اهم ااصفاات ااتراعي  
اا لعي  اات  تظهر رلا  لفك  ااتأثيراتعجال  اض  أكثر أفعمتري يفم 
اض ااشصفر عااضي  فردم االرتياح فتنته  ف   يعدأفنشاطه  اإلن اض
 إ صاتام يتم  إذا عل ااافت نطيري ت أاراض إاا ا حياضعصض 

 أف عااتأنرتلنص ت أنرى تأثيراتااااال عاا رر  اااطلفع  فضم رض 
اتلكات اعاا فاإلضرارااتفةت رض ااصا  ففةفع ااحفاد  ااارفري  

اات  تايل اااحااي  اازراري  فزيادي ن ع   فا ضرارااانزاي  فاااهني  
اااحي  اات   ا ضرارااصادي  فاض ثم  عا ياماال تهمك اااائ  اقارن  

 .(11)ع عل هذ  ااظاهري اإلن اضتايل 
تؤد  ااصفاات ااتراعي  فاا تحاله اض افاد رضفي  فغير 

ااجهاز ااتنم    عأاراض اإلن اض إااع  إاارضفي  فعتركيز را  
عي  ا. تقاس اكفنات ااصاام  ااتر فأاراض ااجلدااصيفض  فأاراض
تر فاهتات اادرا ات عاادةائ  اات  يق  ةطرها رض ا 6-10 اترعاااايكرف 

يحالها  أضفاات  ياكنها انترا  ااجهاز ااتنم   عصد  اتراايكرف  2.5
 2.5-5   اادةائ  ااكعيري اات  يزيد ةطرها رض  أااااهفاد ا افات عصيدي 

اادةائ   أااتصا  ف  ااجهاز ااتنم   ااصلف   أفتصل   فإنها اتراايكرف 
دافي  فتكع  اض ةع  ااشصيرات اا اتراايكرف  5 اات  يزيد ةطرها رض

 .فتطرح نارت ااجهاز ااتنم  
تدن   فإنهافاحد  اتراات  يعلغ ةطرها اايكرف  دةائ  اابعار أاا

 نيض ا عع  حاالت  ا حياضفعصض  أ اعيع أف أيااااارئ  فت تقر فيها 
ارضي  ازان  ف  ااجهاز ااتنم   فاحدث  ضررا ف  ااجهاز ااانار  

درا ات ااتحلي  ااكيايائ  فااحعيع   فأشارت. (12)اإلن اضفاادفار  
اض هذ   11.1% أض ا ردضاصينات اابعار ف  ادين  اارايم  ف  

اد كاا تعيض فجفد اف  اتراايكرف  5 إاادةائقها  أةطارااصينات تا  
فالت  إذا. اذا ج يااتهاا ليكا اات  تتايز عدة  شديدي ااامع  اض ا

نا   اميض ذري  ليكا اك   إااكثاف  ذرات اارا  ف  ااهفاد ااالف  
 اض هذ  ااذرات ت تقر دان  اارئتيض 25%ةدم اكصل اض ااهفاد فاض 

اهذ  ااافاد اادي  اإلن اضتصرض  إض. فااقاع  ااهفائي  عصد ا تنشاةها
 اإلااع . كاا تتزايد احتاااي  فيل  ةد ياال عارض ااتدرض اارئف ط

 . (13)ااجهاز ااتنم   فااتهال ااصيفض فااجلد فاالفزتيض عأاراض
ااتراعي  رلا حياي اا لع  الصفاات  ااتأثيرااا تقدم يتعيض 

فعيئته اات  يصيش فيها اذا فادت فكري تحلي  ترال ااصفاات  اإلن اض
ااا عع  فةفت رلا اكفناتها فناا  ااصناار ااثقيل  ااتراعي  ال
تراكيز تلك ااصناار  إايهااازان  فاصرف  ااادى ااذ  فالت  األاراض
انطق   فعيئته ف  اإلن اضاااعاشري فغير اااعاشري رلا حياي  فتأثيراتها

     رااد اا ادين  اض فااقريع  اض ااشارع ااصام ف اافرار اااأهفا  عاا ك
 .ااصرا  -  االنعارف  احافظ
 النمذجة 

جاصت اانااذت ااتراعي  اض ارتمارات انتلم  اض  ط  ا رض 
ر اض  ط  ا رض، ااتا 3ر اض  ط  ا رض، ارتماع ااتا 6ارتماع 

آذار  22 فكاالت   ط  ا رض فنم  فترات زاني  انتلم  اض اا ن 
 . 2012أيلف   26ف 2012تافز  7ف 2012

 تحضير النماذج لمهضم  
 ار  عصدها  12اادي  م˚104عدرج  حراري  ااصيناتجممت 

 106فالت ح ل حجفم ااحعيعات. ُأنذت ااحجفم ا ة  اض 
 .(14)تر إلجراد ااهضم رليهااايكرفا

 هضم النماذج بالمايكروويف  
ف  فراد نظيت فجات اض اانافذت ااجات  غم 1فزض 

 اض ازيج ااحفااض اااركزي ا  25فأضيت اه 
(HCl:H2SO4:HNO3) ( فحرك ااازيج اع اانافذت 3:2:2) عاان ل

 1050احيض ااتجانس. عصدها فضع ف  اااايكرففيت حي  ثعتت ااطاة  
 عصد اكتاا  زاضدةيق . ف  30 فاازاض م˚190   درج  ااحراري ف فاط

يتم نق  اانافذت ااا ةنين  حجاي   ترك فراد ااهضم ايعرد ف ااهضم
 ا  عصد ترشيحه ثم يب   اااتعق  اض اانافذت ف  اافراد  50 ص  
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عأة  كاي  اض ااااد اااقطر اصدي ارات احيض ااتأكد اض نزف  جايع 
 .(15)ا  عااااد اااقطر 50ااا  ااحجمفيرش  ثم يكا   اانافذت

عا تندام جهاز  ااهضمف  احااي   ااصناار ةدرت
 -( عا تندام اهل )هفاد Phoenix-986االاتااص ااذر  االهع  )

 :ي االتا تيليض( فرلا ا طفا  ااافجي  
 (Cr 357.9nm,)(Mn 79.5nm,)(Fe 248.3nm,)(Co 

240.7nm,)  (Ni 232.0nm,)(Cu 324.8nm,) (Zn 

213.9nm,)(Cd 228.8nm( ,)Pb 217.0nm). 

 
 مقاييس تموث البيئة  بالعناصر الثقيمة

تلف  ااعيئ  عااصناار ثمث  اقاييس ااصرف  ادى ع يضا تص 
ااثقيل  ف  ااتفاريخ اات  تم فيها ااحاف  رلا نااذت ترال ااصفاات 
حي  تتففر رمةات رياضي  ناا  عهذ  اااقاييس تحت انها ا تفيات 

اك  انها. جاصت هذ  ااا تفيات اض عيانات كثيري ترتعط  ناا 
اض كاض عظفاهر ااتلف  فاض هذ  ااعيانات ياكض تقدير ا تفى ااتلف  

 فاطئاى اف رااياى اف شديدىا.
 Geo-accumulation Index  (I geo)عامل التراكم االرضي   -1

 اض هذا اااقياس يعيض ا تفى ااتلف  عااصنار ف  ااانطق 
اااقياس اعياض حاا  ااتلف  فياكض  ( يعيض ا تفيات هذا1فااجدف  )
 االتي  . اض اااصادالت (Igeo)ح ال ةيم 

 (I geo) =  log2 {  Cm / 1.5 * Bn} or(16)     
      (I geo) =  Ln {  Cm / 1.5 * Bn}(17)       
 = تركيز ااصنار ف  اانافذتCm اض  اذ 

 Bn  =ااارجصي  الصنار ف  ااطعيص   القيمة 
 لبيان حالة التموث (I geo )مستويات  :( 1جدول )

 I geoقيً   ننًستىي يستىي ننتهىث نننمتح

 ≤ 0 0 تهىثب يىخد 

 1 – 0 1 تهىث تىسط –يىخد تهىث ب

 2 – 1 2 تهىث يتىسط

 3 – 2 3 تهىث عمني –تهىث يتىسط 

 4 – 3 4 تهىث عمني

 5 – 4 5 تهىث شديد –تهىث عمني 

 > 6 6 تهىث شديد

 
  Contamination Factor  (CF)عامل التموث  -0

 ااانطق اض هذا اااقياس يعيض ا تفى ااتلف  عااصنار ف  
فتح ل  اعياض حاا  ااتلف  المقيبس( يعيض ا تفيات هذا 2فااجدف  )

 ةياته اض اااصادا  االتي .
 CF = Cm / Bn   (18)   

 ف  اانافذت العنصر= تركيز Cm اض  اذ
 Bn    ااقيا  ااارجصي  الصنار ف  ااطعيص = 

  Pollution Load Index  (PLI)عامل حمل التموث  -3
فهف يقيم حاا  ااتلف  عجايع ااصناار ف   المقيبسااا هذا     

 . ااانطق 
 :فتح ل ةياته اض اااصادا  االتي  التلوثحاا   

 PLI = ( CF1 × CF2 × ………. × CFn  ) 1/n(16)   ان اذn  
 = العنصر

 ( لبيان حالة التموثCFمستويات ) :(2جدول )
  CF قيً   ننتهىث

 CF < 1 تهىث ونطئ

 CF < 3 ≥ 1 تهىث يتىسط 

 CF < 6 ≥ 3 تهىث عمني 

 CF > 6 تهىث عمني خدن 

 
  النتائج والمناقشة

( زيادي تراكيز ااصناار ااثقيل  عازدياد (4يمحظ اض ااجدف  
االرتماع رض  ط  االرض اع عصض ااشفاذ )ااكرفم، اارااص 

 22|3|2012هذ  اانااذت ف  يفم راات عتاريخ  ُأنذتفااكادايفم( 
 ادته راام  تراعي  حاراد فاات  ةد تكفض ةادا  اض اااالك  ااصرعي  

اض اادرها نارج  اض  اذ ((10اف اااحراد االفريقي   ((2اا صفدي  
تكثر فيها هذ  ااراا  ااحاراد نتيج  احاف  تيارات  التياااحار  

 .(6)اهااااحا  اات  تعلغ أشدها رنداا تا  درج  ااحراري اة
كغم لمرواسب الجوية في /تراكيز العناصر بوحدة ممغم :( 4جدول )

2012/3/22)) 
 ننًةدل

 6نزتفمع 

 نيتمز

نزتفمع 

 نيتمز 3

سطح 

 نبزض
 ننةن س

12.35 11.05 12.15 13.85 Cr 

30.93 36.45 30.7 25.65 Co 

15.75 16.15 13.75 17.35 Pb 

562.78 709.1 594.45 384.8 Fe 

14.88 15.75 14.05 14.85 Ni 

2.91 3.25 2.7 2.8 Cu 

8.95 9.95 8.4 8.5 Zn 

1.21 1.15 0.95 1.55 Cd 

31.18 33.75 27.7 32.1 Mn 

 
فتصعر هذ  ااصفاات ااتراعي  ااقارات فااعحار فرند فافاها 
فف  ااصرا  حد  ذاك اااننمض ااجف  ااذ  ادى ااا نزف  ااصاام  

ااصناار ةد  اض االرلا ااا اال م   اذا نجد اض تراكيز ااحارادااتراعي  
اننمض اض االرلا اال م  اتااشياى اع أاتقاد هذ  ااصفاات ااتراعي  
ااحاراد اع اا طفح اات   قطت رليها. فةد رززت ذاك اان ل ااصااي  
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اقارن  ع ط  االرض. عاا يثعت  ااتار 3ااتار ف 6ارتماع الحديد ف  
ر اض االرلا ااا اال م  فاض االفض االحار ااعن   قفط ااترال االحا

فهف نام ااحديد فيدرا   (Fe2O3)(III)ك يد ااحديد ف يصزى ااا ا
فعا تصراض اانتائج ااادفن  ف   (Fe2O3.XH2O)ااهيااتايت 

عزيادتها  ااثقيل ( يمحظ تقريعا نمس ااناط ف  تراكيز ااصناار (5ااجدف 
اال انه  ااتار 3ف 6ارتماع ااا اا طفح االرلا اض  ط  االرض 

يمحظ اننماض كعير ف  تراكيز هذ  ااصناار ااا يد  رلا اض هذ  
ااصفاات ااتراعي  تتاث  ف  حدف  ظاهرت  اابعار اااتاارد فاابعار 

. فاقد  اهات درجات ااحراري (8)ااصاا  اضاف  ااا حدف  ظاهري اامتاا 
تافز  فهف شهرااصااي  ف  ااشهر ااذ  جاصت فيه هذ  اانااذت 

م، رلا نشفد ˚ 50 فااذ  تجافزت فيه درج  ااحراري 7|7|2012
ااصفاات ااتراعي  فاشكااها اض نم  ااتحرك اارأ   اف ااصافد  اض 
 ط  االرض ايح  احله هفاد اعرد انه فااذ  يصزى ااا اات نيض 
ااشديد رلا  ط  االرض ااا ادى ااا تادد ااهفاد عارتماع درج  

د  نحف االرلا رلا شك  تيارات ااردي تصرت عتيارات حرارته فاصف 
. فرندئذ تتكفض دفااات حراري  تصا  رلا رفع اابعار فذرات ((6ااحا 

ي  عيض درج  ااحراري در ط، اذا فتفجد رمة  (7)ااترع  ااجاف   ااا االرلا
اااتاارد فاابعار ااصاا   فااصفاات ااتراعي  فاشكااها.   يحد  اابعار

اااحلي  نم ها فاااناط  اااحرافي  ااقريع   فاد كانت  ف  ااانطق 
 . (9)ةطري  اف اةلياي 

كغم لمرواسب الجوية في /تراكيز العناصر بوحدة ممغم :(5جدول )
2012/7/7)) 

 ننًةدل
 6نزتفمع 

 نيتمز

 3نزتفمع 

 نيتمز

سطح 

 نبزض
 ننةن س

12.58 13.25 12.45 12.05 Cr 

4.3 4.45 4.35 4.1 Co 

4.95 5.35 4.8 4.7 Pb 

252.86 258.28 263.43 236.88 Fe 

15.21 16.4 15.8 13.45 Ni 

2.96 3.15 2.9 2.85 Cu 

7.15 8.6 6.55 6.3 Zn 

0.68 0.75 0.7 0.6 Cd 

42.95 51.2 38.7 38.95 Mn 

 
عا تفى  2012/7/7 ام تكض ااتراكيز اات  حا  رليها ف 

حي  اننمضت ف   2012/3/22 فيااتراكيز اات  حا  رليها 
 3ارتماع فااا اانات ف   ااتار 6ارتماع ااا ااثل  ف   2012/7/7

ف ط  االرض فياكض امحظ  ذاك  عافري فاضح  عاان ع   ااتار
الحديد اقارن  عااتراكيز ااصااي  اات  حا  رليها اض ااصاام   ااتراعي  

يمحظ االننماض ااكعير . 2012/3/22ااحاراد اات  فةصت ف  
ااذ  تم جاصه اابعار رند تحلي   ثقيل اض  ف  تراكيز ااصناار اافااف 
اننمضت درج  ااحراري اقارن  عدرج   اذ (6) جدف  2012/9/26 ف 

ام تحا  راام  تراعي  حاراد إضاف  ف  2012/7/7 تافز  شهرحراري 
ااا ةل  أف اننماض اابعار اااتاارد فاابعار ااصاا . فرندئذ يمحظ 

اصفداى اض  ط  االرض ااا  ثقيل يز  ااصناار اااالننماض ف  تراك
االرلا اقارن  عااتراكيز اات   تم ااحاف  رليها عتاريخ  االرتمارات

 .2012/7/7فتاريخ  2012/3/22
كغم لمرواسب الجوية في /تراكيز العناصر بوحدة ممغم :(6جدول )

(2012/9/26) 
 ننًةدل

 6نزتفمع 

 نيتمز

نزتفمع 

 نيتمز 3

سطح 

 نبزض
 ننةن س

11.81 8.65 13.05 13.75 Cr 

3.83 4 4 3.5 Co 

5.8 7.2 5.15 5.05 Pb 

222 151.94 259.37 254.69 Fe 

15.91 16.05 16.5 15.2 Ni 

2.88 2.8 3.25 2.6 Cu 

8.26 6.45 7.55 10.8 Zn 

0.7 0.65 0.7 0.75 Cd 

36.26 28.75 29.45 50.6 Mn 

ااتراكم ( يمحظ اض اصظم رفاا  (7فعا تصراض ااجدف  
 ااع  ا  اة  اض ااامر فميفجد تلف  العيئ  عهذ   ((Igeo االرض 

اات  تعد  ةياا اة  اض ااامر ح ل اقياس راا   ااصناار ااثقيل 
( ا تفياته اات  تحدد ا تفيات (1فااذ  يعيض ااجدف   ااتراكم االرض 

انااذت   (ااكفعلت فااكادايفم) ااصناار ااتلف  ااعيئ . ي تثنا اض  ذاك
 ف 7|7|2012نااذت تاريخ  . اااتف طاااات  تعد  تلفثا  22|3|2012

فيعد  ااكادايفم  فقط تلفثا عيئيا اتف طا ا تنادا ااا هذ   26|9|2012
 .اسياااق

( لمعناصر الثقيمة خالل الفترات التي جمعت Igeoقيم ) :( (7جدول 
 فيها النماذج

ننقيً  

ننًسخةي  

 كغى/يهغى

 تمزيخ نخر نننًىذج

 ننةن س
2012/9/26 2012/7/7 2012/3/22 

97 0.121 0.129 0.127 Cr 

20 0.191 0.215 1.546 Co 

20 0.29 0.247 0.787 Pb 

1000 0.222 0.252 0.562 Fe 

49 0.324 0.310 0.303 Ni 

32 0.090 0.092 0.091 Cu 

129 0.064 0.055 0.069 Zn 

0.2 3.5 3.416 6.083 Cd 

720 0.050 0.059 0.043 Mn 

 0.202 0.205 0.331 PLI 
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الصناار ( اض تنظيم رفاا  ااتلف  (8يمحظ اض ااجدف  
فااذ   فااتلف  فاط د ح ل اقياس راا  ااتلف  1اة  اض  ااثقيل 

 تثنا اض ذاك ي (.2ا تفياته اتقيم حاا  ااتلف  اعين  ف  ااجدف  )
( ف  ترال 3لت ااذ  أعدى تلفثا اتف طا )اكعر افاة  اض ااكفع رنار

ااكادايفم في تنتج اض  رنارااا  22|3|2013ااصاام  ااتراعي  عتاريخ 
ااا  .22|3|2012ف  راام   جداى  رفاا  تلفثه انه يعد  تلفثا راايا

 .فأعدى ااكادايفم تلفثا رااياى  26|9|2012ف   7|7|2012ف  تاريخ 
فاات  كانت ف  جايع  ((8ااادفن  ف  ااجدف   PLIفا تنادا ااا ةيم 

هذ  ااقيم تشير ااا ردم فجفد تلف  ض فا 1فترات جاع اانااذت اة  اض 
( يعيض ا تفياته 3ر ااثقيل  ح ل هذا اااقياس فااجدف  )عهذ  ااصناا

 اتقييم حاا  ااتلف .
 الستنتاجات ا

أظهرت نتائج تحلي  نااذت ترال ااصفاات ااتراعي  رلا    
ارتمارات انتلم  اض  ط  االرض فجفد تراكيز رااي  ن عيا اض 

اذا يجل ااحذر فاتناذ ف ائ  اافةاي  اامزا  رند  ااصناار ااثقيل  
االااع   اف ااصناارام عهذ   حدف  ااصفاات ااتراعي  نشي  اات

  .((13عاالاراض ااازان 
 6 رلا ارتماع اظهرت نتائج ااتحلي  تراكيز ااصناار كذاك 

فةفع ااصاام  ااتراعي  يفم  كثر اض  ط  االرضأاتار أ 3اتار فأ
فارتماع درج  ااحراري  22|3|2012اض نارت ااقطر ف   ااقادا  ااحاراد
اات  تزيد اض اندفاع ااترال اااتاارد فاابعار ااصاا   7|7|2012ف  
اقارن  عااقيم اافاطئ  ف  درجات ااحراري اااننمض  ف   االعلىااا   ياى أر 

2012|9|26. 
ثمث  اقاييس التلف  ااعيئ  عافري راا   ما  اااظهرت  
ااكفعلت فااكادايفم اات   رناارردا ااصناار عهذ   التلوثااعيئ  اض 

فاات  ينشا انها ف  حدف  اات ام  اف اتف طاى  عدت تلفثا فاطئاى أ
 .فاالاراض ااازان 

( نهةنمصس ننثقيه  خالل ننفتسنت ننتي خًةت CF( : قيى )8ننددول )

 ( نكم  تسةPLI يهم نننًمذج يع قيى )
ننقيً  

ننًسخةي  

 كغى/يهغى

 تمزيخ نخر نننًىذج
 ننةن س

2012/9/26 2012/7/7 2012/3/22 

97 -2.510 -2.447 -2.466 Cr 

20 -2.057 -1.942 0.030 Co 

20 -1.643 -1.801 -0.644 Pb 

1000 -1.910 -1.780 -0.980 Fe 

49 -1.529 -1.574 -1.597 Ni 

32 -2.812 -2.783 -2.800 Cu 

129 -3.153 -3.298 -3.073 Zn 

0.2 0.847 0.823 1.400 Cd 

720 -3.393 -3.224 -3.544 Mn 
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ASSESSMENT OF SOME HEAVY METALS IN THE DUST OF DUSTY 

STORMS 
ISMAIL K. AL- HITTI               AHMAD S. YAHYA 

E.mail:  

ABSTRACT 

The analysis of dust storms samples at different heights  above earth surface have shown relatively high 

concentrations of heavy metals than earth surface in Warrar Region of Ramadi city . These high levels were obtained 

on   22 nd April, 2012 as a result of Reddish Dust Storm  has blown from outside of Iraq, and as a result of high 

temperatures on 7th July, 2012 which increased ascending and suspending dusts compared with the low levels 

obtained at lower temperatures on 26th September , 2012 and the absence of the dust storms.  Three scales of 

environmental pollution have confirmed, generally, no contamination with most of these heavy metals. However  

(Cobalt and Cadmium) have shown low or medium pollution which should be taken into consideration to avoid 

poisoning and chroning diseases to the inhabitants.  


