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 : النشر  شروط 
  وووعه ىبوووت ان يكوووان اث موووع ً عاىوووحا ىبوووت اثمحيوووالت ريوووثرث نسخوووه اث م  ووو   ووو      ووو  ً ووو  ًووو   .1

 (.CDق ص ثسثري )
( توولمه ًوو  اثملوود اث ووحثي 15( توولمه رال ي وو  ىوو  )25ان ال يث ووع ىووعث توولمحث اث مووع ىوو  ) .2
(A4) ( ىشووو ال االن ىووو   ووو  10ىبوووت ان عوووعا  اث حغوووع ًعبووو  ) ر  ووو   ت ًووو  نثوووا اث قووواص اث م  وووه

 .تلمه اضحفيه
ىبووت ان  اث مع جثءاا ً  ريحثه اث حج وو س   ر  و رغووه اثووع  ارا  اث ووا  ىووعنح اث حغووع  ي ك  ان يكان  .3

ووحث اث  باتووه لووحثب  س  اث  تيووه راال لبسث ووه ت ر ال عب ثم اث حغع  اض   ىبت قحثووا اث لبووه رايوو ل حل اث  بًا
 ذثا خ يحا.يكان قع يعق  ش   ىبت  ي  ما  حن  ر يدَّ إريحث  ثب ش  اا ًلبه  خ ى ر   هع اث حغع  

اااووحال اث لبووه    ووعه  .4 عب ثم اث حغع لإج اء ي عع ث اث مك س  ىبت لم   راق اث  ووحر   اث  يووبه إثيوو  ًر
حا.15ً عثه اا ًعال ال ي لحرز )  ( عًا

 .ًر  ض   ا اال اث لبه اث  ه اث ح  ه   ن يكان اث مع ض   االخ قحتحث اال  ح يه .5
شوو   ر ىووعًهح خوو ل ًووعال ال ي لووحرز    ووه   ووه  يع    تمحل اث ما  لحث  ار غال توو غس هح ثب  .6

 ً  يأر   رتاث  ثهسخه اث م   .
 ال ي ث األلمح  إثت  تمح هح يااء  ش ث  م ثد ي ش . .7
ثرالر  100ثع ووحر ى اقووا ثاخوو  اث وو ا  ر  ثوو  90راث حث ووه  عب ووثم اث حغووع  ووعا   جووار اث شوو  اث  وو رال  .8

 . ً  كا خحرج اث  ا 
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اث لبووه ال ي وو ب ثب حغووع لإىووحثال  شوو   اووا ًكووحن رخوو  إال ل ووع ًوو رر اا غحل قعال اث مع ثب ش  اووا  .9
 ي ه  حًبه ىبت يأر    ش   اسهح.

اووووا ًكح هووووح ًوووو   -إن رجووووعث  -رياضوووو  اث يووووام  ر اال ووووكحل  ت(Wordي  وووو  اث مووووع  ع  ووووحً  ) .10
 اث مع ىبت  ن يلان تحثمه ً  اث حغيه اثل يه ثب  حىه.

 راث ما ه راالً ئيه.   ن يكان اث مع خحثيحا ً  األخ حء اثب ا ه .11
 يلا اي حع األتال اث ب يه راث ااىع اث  عيه اا اث مع اث ب ا. .12
 يلا  ن يلان اثع اط  حآليا: .13

 (.14غلد اثعط )  (Simplified Arabicاثب ه اث  تيه:  اع اثعط ) -أ
 (.14( غلد اثعط )Times New Romanاثب ه اال لبسث ه:  اع اثعط )  -ب

يب حئا )ي بي حث خ حًيه( اا  هحيووه اث مووعت ر كووان اث وو ريد ً وو   اات ًوو  ى   اثهااًش يكان   ظحم   .14
 اث عقسق اا ي ب   اث  ريد.

 
 : مجاالت النشر

ي ش  اث لبه اث ما  اث ب يه األتسبه راث ع اوحث اث م  ه اا ًلحل اث بام   البحوث العلمية:  .1
 .اإل  ح يه

  ي ش  اث لبه لما  اث ؤي  اث راث عراث اث ب يه اث مبيه راث  تيه راث حث يه  المؤتمرات والندوات العلمية: .2
   ا اال اث لبه اث  ه اث ح  ه. اإل  ح يه رض  راث ا ى عث غعع حا اا ًلحل اث بام 

 

 مالحظات النشر:
 اث ما  اث  شارال اا اث لبه ي ع  ى  رراء اث حغ س  رال ي ع  ى  ر ي اث لبه.  .1
 ي يسا اث ما  اا اث لبه يعض  الى  حراث ا يه.  .2
 .  ر اثذي ع اض ً  قع  اثعع اء ث ااىع اث ش  اث لبه  ي لمع ًعحث ي    ع   .3
 . ي  ت اث حغع   عه ً  ب  ً  لم   .4
 

 ًلبه رثال اثل انسعي ت بيه اآلثال  تجحً ه يل  ت  البريدي:العنوان 
 

 

  تصالمعلومات اال 
dr.saadsalman@tu.edu.iq jaa@tu.edu.iq http://www.jaa.tu.edu.iq 
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 احملتويات 
 امس الباحث  عنوان البحث  ت 

 الصفحة 

 ال  من 

 وآ داهبا   اللغة العربية   دراسات و   حبوث 

1 
صووورا الف وور اس بوواذ بوومل يضوو ور ا ووا  

 وامتداد احلارض
براهمي صاحل حسمل  28 1 ا. م. د. ا 

2 
دراسووة   -(  31الهداايت القرآ نية يف سورا النُّور آ ية )

 تطبيقية
 52 29 ا. براءا فوزي عبد هللا

3 
ا وو ن يف روايووة )ايووف الرافوود ن( لعبوود الوور ن 

 جميد الربيعي  
 66 53 ا. م. د. مولود مرعي الويس

 ال ش يل الصوري يف شعر انيج الت رييت   4
  م. معزت انطق انيف

 ا. د. سعد ايسمل لطيف
67 80 

5 
جيوول   -احلوار اخلاريج )ا بارش( يف الشووعر العووراذ  

 الس تينات آ منوذيضا  

 م. ليىل طالل ا د

 ا. د. لقاء نزهت سلامين
81 94 

6 

اجلواز النحوي يف القران ال رمي من سووورا التوبووة 

ا رفو ووات  -13ال سووورا الر وود ال يووة   87ال ية  

 امنوذيضا

 ا. م. د. عامر طه ا د

 سعد حمسن عبيد
95 108 

 غرافية التطبيقيةاجل  ودراسات   حبوث 

7 
دراسووة   -مطار امحلضووية يف حماف ووة الب ووا  مؤرشات ا

 2017-2016تطبيقية للمومس ا طري 

 ا. د. ا د يضامس محمد

 م. د. رسور عبد ال مري  زا
109 123 

8 
( لقيوواا ا سووار JavaScriptا داد خرائط الويووف )

( ال Covid-19انسووف لنقوول ا صووابمل  ا ووة )

 ا س شفيات احل ومية يف حماف ة بغداد

 بد الر ن محمودا. د. جنيف ع 

 م. م. ا د عبد عودا

 م. م. مرمي يضامس محمد

124 149 

9 

تقيوومي اسوو تادامات التقنيووات احلدينووة يف انتووا  

الزراعووي يف صووالي او وون وآ ىلرهووا  ووىل الت يووة 

 مس تقبال  

 164 150 م. د. ماثل  ارف السعيد

 والس ياس ية   البحوث واوراسات ال  المية 

10 
دراسة  -اس تادام ا نشورات يف احلرب النفس ية 

 حتليلية
 186 165 امرا. م. د. عبد السالم ا د الس

11 

التغطية الصحفية  وضووو ات ارهوواب اوو  

دراسة حتليلية لصحيفيت   -يف الصحافة العراقية  

 الزمان والصباي

 221 187 ا. م. د. وداد غازي دخب

12 

دارا التحر ووور الصوووحفي  تقنيوووات ال بوووداد يف ا 

جريوودا   -وآ ىلرها يف تطووو ر ا ؤسسووة الصووحفية  

 ا بق آ منوذيضا

 242 222 م. د. رايض محمد اكظم

13 

دارا ال زموووات يف الصوووحف العراقيوووة  مقوموووات ا 

دراسووة  -م( 2019)ت وواهرات يبوو ن ك آ رتوووبر 

حتليليووة يف فيفوويت الصووباي وا وودم للموودا موون 

 2020ك3ك1ال  2019ك10ك1

 272 243 م. د. ندم معران حسمل

 297 273 م. خليل ابراهمي فاخربنوواء التقر وور ال خبوواري واسوو تادامه يف الصووحافة  14
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دراسة حتليلية جلريديت الصووباي وا وودم   -العراقية  

 2019ان حز ر  30ولغاية  1للمدا من 

15 
اسووتاتيةية تن وومي داعووظ يف توظيووف الصووورا 

 الصحفية

 حنمل سعد سلامن

 ا. د. فريد صاحل فياض
298 326 

16 

دارا  اخلطووواب ا وووالو للح وموووة العراقيوووة يف ا 

دراسة حتليلية يف اخلطاب اس بوعي   -ازمات  

 لرئيس الوزراء العراذ

 من ر صاحل يضامس

 ا. د. سالم خطاب آ سعد
327 350 

 اوراسات اجامتعية والف رية 

17 
دور اخلريطوووووة الر يوووووة يف الت يوووووة ا سووووو تدامة 

 التعلمييةللمؤسسات  
 367 351 ا. د. جنان صادق عبد الرزاق   

18 
اجهتوووووواد يف اداين السوووووواموية  ال سووووووالم  

 ا س يحية  الهيودية
 380 368 ا. م. د. رفاي صابر رش يد

19 
 يووةآ ىلر ن رايت الفزيايء احلدينة  ىل ا بووادا الفطر 

 دراسة نقدية
 405 381 ا. م. د. سلطان عبد الر ن العمريي

20 
التف ووري ال يبوواال و القتووه بقلووق ا سوو تقبل وم 

 طلبة لكية التبية للعلوم ال نسانية
 431 406 م. د. ا د جعيل ايور

21 
 اللغووووة ومشووووونت ال نسوووووان العوووووراذ ا عوووووار

 انرثوبولوجيا النقافية
 442 432 م. رؤم لؤي عبد هللا

22 
ا اليوووة للنسووواء  اختيوووارات ا تعلقوووة  حلقووووق

 دراسة فقهية مقارنة -والريضال  

  سايضد  يد م هر

 ا. م. د. ا د سبيت ا د
443 467 

23 

بووداعي واوافعيووة اووو  آ ىلر العالقووة بوومل التف ووري ال 

مادا التبيووة ال سووالمية وم طلبووة الصووف النووا  

ا توسط يف حماف ووة صووالي او وون للعووام اورا  

2019 -2020    

 490 468 حسملم. م. ظاهر عبد امحليد 

يف التمجة وفنوهنا راسات  د  

24 
Approving the Diagnostic Points of 

Defective Textual Translations among 

EFL University Students 

 503 491    محمد بددمثىنم. 

25 The Use of the Supernatural Power in 

Shakespeare's Macbeth 
 514 504 م. م. حسن صاحل حامد
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Acid Rain Indicators in Basrah Province - An 

Applied Study for the 2016-2017 Rainy Season 

   
A B S T R A C T     

The research aims to uncover the phenomenon of acid rain in 

Basra Governorate, as it suffers from high levels of air pollution as 

a result of the expansion of the oil industries and industries that 

depend on very large sources of burning fossil fuels, specifically 

the electrical industries. The 2016/2017 rainy season was chosen as 

a model for the study. The governorate was completely covered, the 

first was on November 30 and December 1, 2016 and the second on 

March 23-24 2017 at 30 sites and rain pools were installed in them. 

The results of the analysis of rain samples revealed a decrease in 

the pH values of pH below 5.6 for both observations, especially in 

areas close to Oil production fields in the districts of Al-Zubayr, 

Madinah, Qurna, Siba district, and some areas close to electric 

power plants, such as Al Harath and Maqal sub-regions. The first 

samples also recorded pH values less than the first monitoring, 

being the first rain showers for the season, which helped dissolve 

sulfur oxides of So4 and nitrate No3 in the atmosphere that 

circulate. High concentrations exceeded 45 mg / liter -1, while high 

concentrations of sulfur oxides were recorded for more than 150 mg 

/ liter, which is It resulted mainly from the burning of oil and gas 

associated with it, and the rest of Basra's regions recorded values 

that exceeded the acid value, but some were close to the acidic 

characteristic, indicating a clear change in the chemical properties 

of rain fall towards the characteristic of acid rain. 

 © 2009 - 2020 College of Arts | Tikrit University 
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مؤشرررررات ارمارار الحميرررريرة  ي محرا  رة  

دراسررة بابيقية للموسررم المار    -البصرررة 

2016-2017 

 
يهدف البحث للكشفففن ظا رة رال اام ةل الحة فففمح فظ محةفصح الب فففرال  
كونهة تعةنظ ما التفةع نسففففت ال لوج النوي ن منح ال ويففففن فظ ال ففففةةظةت الةف مح  
وال ففففففففففةةظةت ال ظ تع ةد ظلق م ففففففففففةيل شرل الوقوي ااشفولي  شفففففففففف    ب ر  دا  

 ةةوذج   2017/  2016وتحديدا ال فففةةظةت الكهرية مح وقد ار  ر الةويفففر الة ري 
للدلايح وتر تحديد لصدت ا لزر  ا م ري  ا غ ت الةحةفصح  ةلكةم   ةنت ااولق 

اذال    24-23وال ففةنمففح يومظ    2016 ففةنوا ااو     1تشففففففففففففففريا ال ففةنظ و  30يومظ  
موقن وتر ن فففففففففففففففت منةعففةت الة ر ف هففة وتب ا ما ن ففة   تحل فف    30فظ   2017

 5.6يوا  PHاله دلو  ةظ  الع ةةت الة ريح و وي انخفةض فظ قمر مؤشففففففففر اا 
لكال الرصفدت ا ور فوصفة  فةا الةةةلق الةريبح ما شةو  ان ةج الةف  قظ اق فمح  
الزي ر والةديةح والةرنح ونةشمح السفففففففففففففف بح  ويعي الةةةلق الةريبح ما مح ةت تول د  
ال ةقح الكهرية مح  ةةشمه الهةلثح والةعة   ةة يفففففففففنلت ظ ةةت الرصفففففففففدال ااولق قمر 

 ةظ اق  ما الرصففففففففففففدال ااولق  ونهة او  مرح م ريح للةويففففففففففففر مةة لال  اله دلو 
فظ النو وال ظ يدول ة  No3والة رات  So4يففففففففففففةظد ظلق اذا ح اكةيفففففففففففف د الكبريت  

  ألكةيففففف دويفففففنلت تراك ز اظةلظ   1- ل ر  / ملغر 45يفففففنلت تراك ز ظةلمح تنةومت 
الةف    ما ظةلمةت شرل   ةأليففففففففففففة ملغر / ل ر و و نة ر   150ما  ألك رالكبريت  

والغةم الة ففةشت له ويففنلت  ةقظ مةةلق الب ففرال قمةة تنةومت اللمةح الحةم ففمح  
اا اا  ع ففهة  ةا تة رم ما ال فففح الحةم ففمح مةة تشفف ر الق و وي تغ ر وا فف  

 فظ الخ ة ص الكمةة مح لل سةق  الة ري نحو صفح الة ر الحة ظ.
 

 جامعة بكريتاآلداب |  كلية 2020- 2009 © 



Professor. Dr. Ahmed Jasim Mohammed, Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (13) | Issue (44) | Part III | Year (2021) Pages (109-123) 

111  P a g e |  

J.A.A | TU 

 المقدمة 
 شمفح  و فة ةفةت   شمفح  غ ر  أو  شمفح  مواي   ما  اإلنسفففففففففففففففةا  شو   شففففففففففففففظ    ف    ظ  الب ئفح  تع بر

 السففففففةبق لل عريف  ولبةة    الحمةال  تسفففففف ةر  أا بهدف  وذلك العةةصففففففر  تلك     ب ا  م بةيلح وظالقةت 
 واألشفففنةل والح وانةت    ةإلنسفففةا وإبداظه  صفففةعه  وتعةلق  يفففبحةنه هللا  قةم مة     ُتة    فةند ة  للب ئح

 الةصففةم   فف ا  يهففدي   أا  الةة ا  ما  رلق  وقففد .  الكوا   فظ  يو ففد   مففة  و فف   وال ريففح  والةحم ففةت   والبحففةل
 إل هفة   ملوثفةت   إيرفة   رال   ما ال بمعفح  ةح ويفةت   الخلف  ي ر ظةفدمفة  تحفدج  الب ئفح  وتلوج   الةح ر 

  الب ئظ ال لوج  مشفف لح  ويةتت .  مو وي   شظ   ة ا     ظلق يففلبظ  وتأث ر تواما   ظدم   ةةك  تنع   فه ا
  ااش بة  غةمات   تراك ز  والتفةع  الةةةرظ ال غ ر فةشفففف لح الع ففففر مشففففةك  أبرم ما  مةهة  يةنر ومة

 اثةل  ت رك مةة  الهوا  تلوج  مشففففففففف لح  تفةقر  ن منح  ااثةل   ه أبرم  ما الحةم فففففففففظ والة ر الحرالي 
 مشف الت  ما  الب فرال  محةفصح  وتعةنظ يفوا  شد  ظلق  والبشفريح  ال بمعمح  الب ةمح  ظلق   سفمةح  يفلبمح
  ااررى  الةشفةك   ما الع د   تسفبت  مةة  ال  فول  تفول   شف   الهوا  تلوج  مشف لح  أبرم ة  ظديدال  ب ئمح

 الحة مح. اام ةل يمةة ا
 :مشكلة البحث

انب ةت مش لح البحث ن منح تفةقر مش لح ال لوج النوي فظ محةفصح الب رال والتفةع تراك ز  
الةلوثةت الب ئمح فظ الةحةفصح ن منح تويففففففففففففن ال ففففففففففففةةظةت الةف مح وميةيال ظدي السفففففففففففف ةا وتةةقص 

 .  ه الصروف ظلق تش   الة ر الحة ظ تسةظد. م  الةسةشةت الخ را  مةة 
 :فرضية البحث

ا فر فمح مفةي ة و وي صففح الحةم فمح فظ ممةه اام ةل الة سفةق ح ظلق ان لق البحث م
التفةع نسفففففففففففففت تلوج الهوا  من و وي تبةيا ممةنظ وم ةنظ وا ففففففففففففف  فظ   الب فففففففففففففرال ن منحمحةفصح  
 توميعهة.

 :هدف البحث
يهدف البحث الق الكشففففن ظا مؤشففففرات اام ةل الحةم ففففمح فظ محةفصح الب ففففرال ومدى 

 .ة وظالق هة   بمعح الةلوثةت الةو ويال فظ الهوا لبمعح ال ومين النغرافظ له
 :حدود منطقة الدراسة

  -   46  40شةةا  وي ا ر ظ لو    º29 -  20 º31 5تةن الةحةفصح ب ا يا رتظ ظرض  
النةف الحةل ذو الة ر الش وي وفق    ال حراوي وت  ن الةحةفصح  سمةيال الةةةخ     شرقة    48  30

ت ةمف  ويا للةةةخ اذ ت ر ز ام ةل ة ما بداتح شهر تشريا ال ةنظ الق نهةتح نشهر نمسةا فعلمة  
وقد انخف ت   2017- 2000( ملر للةدال  100.62ت نةوم )  لة ري قل لح اوتكونه  ةمةت ال سةق  ا

ة  ةلةسبح للحدوي الزمةمح فةد اق  رت ظلق   ش    ب ر ظةة  ةنت ظلمح ية ةة ن منح تغ ر الةةةخ  ام
  30ولزر  ا م ري  ا غ ت الةحةفصح  ةلكةم   ةنت ااولق يومظ    2017/ 2016الةوير الة ري  
 . 2017اذال  24-23وال ةنمح يومظ  2016 ةنوا ااو   1تشريا ال ةنظ و 
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 : لية العملآ
ير ما البولظ اثل ا   40تر ن ت منةعةت للة ر وال ظ  ظ عبةله ظا انة  تنةمن  ة ر  

م ل الفظ التداي الة رات الة ريح  عد اص دامهة    1.5ل ر و عت ظلق التفةع    1ية هظ  ةة ةح يعح  
 ةلس وح وتر غسلهة  ةلةة  الةة ر قب  يةوط اام ةل ل ةصمفهة ما الغبةل الة نةن ش ث تر  و ن   

ق مخ بر الب ئح وال لوج  ةسر  وتر ار  الع ةةت ال   مو عة فظ الةحةفصح للمة  ظ ةةت اام ةل  30
  NO3واكةي د الة رو  ا    SO4واكةي د الكبريت    PHوتر اي خراج قمر    اآليام النغرافمة   لمح  

 ال ا بح  ةمةه اام ةل  ةظ بةل ة ما ا ر ظةةصر تكويا ال فح الحةم مح لةمةه اام ةل.
 :مفهوم المطر الحمضي

ُتعّبر ُم  ل  الة ر الحة ظ ظا   و  األم ةل ذات يل ح شةو ح ولقر   دلو  ةظ  
لأل  اله فدلو  ةظ اذ اا الحةو ففففففففففففففح  5.2 فأقف  ما   (2)  (Dirveب ةةفة شفديه )   (1) 5.6اقف  ما 

ا.  لةفة انخفي الرقر   7.0والةلويفح  فةيفففففففففففففف خفدام ملمفة  األ  اله فدلو  ةظ الف ي ت وا  فمفه محفةيفد 
 لةفة ماي الرقر اله فدلو  ةظ للةفةيال )أكبر  شة ففففففففففففففمفح  فةنفت أك ر  ( 7ةفةيال )أقف  ما  اله فدلو  ةظ لل

شة فمح قل ال  ألا ثةنظ     5.6 لةة مايت الةلويح. الة ر العةيي له يل ح شةو فح شوالظ  ( 7ما  
( ي وم فمه م ون ة شةي الكريونمك ال فففعمف. تح وي الة ر العةيي ظلق CO2أكسففف د الكريوا )

ثةنظ أكسفففففففففففف د   وير ن ذلك إلق مزي  ما قل ال  ل ا فهو شةم ففففففففففففظ     5.6يل ح شةو ففففففففففففح شوالظ 
واكسففففففففف د  وأكةيففففففففف د الكبريت (SO2) وتعد من الةة  فظ الهوا  ل كويا شةي الكريونمك.   الكريوا 

العةمالا اايفففففةيفففففمةا فظ تكويا اام ةل الحةم فففففمح وال ظ لهة يول ايفففففة  فظ    NO3الة رو  ا
ذ تع بر شةي الكريونمك مهة ة فظ الواقن لأللض  ش ث ي سففففففففففففبت  العديد ما العةلمةت الكمةمة مح ا

ما تح  ففد  فظ الت ففةم ال ففففففففففففففخول ال ففففففففففففففخريففح وإلالل البم ريونففةت فظ ال ريففح والةففة   مةففة يزيففد  
ما   1852ألو  مرال فظ ظةم   األم ةل الحة ففففمح ايفففف خدام عبةلال  (3) الةدرالت الحة ففففمح الةوي 

ممفففففففةه   ما  معفففففففه  ال حة ق  رال   اننو   يففففففففففففففة فففففففث  لويرت  اايفففففففففففففف  لةفففففففدي  الكمةمفففففففة ظ  قبففففففف  
أصفففففبحت   ه الصة رال  ز  ا  .ايففففف  لةداو  إننل را  ةلةرم ما الةدا ال فففففةةعمح فظ الكمةمة  األم ةل

ة ما   فففة فففه بفففداتفففةت ظلر الةةفففةخ الكمةمفففة ظالهوا    مهةففف  لر ت ا ش ق أوارر    (1872)  والة ر: 
السففففف  ةمةت وأوا   السفففففبع ةمةت ما الةرا الةة فففففظ  تر ااظ راف  ةلة ر الحة فففففظ  ة فففففمح ب ئمح  

تحدج األم ةل  .أمري ة الشففففففففففففففةةلمح وشففففففففففففففرل  أولوية إقلمةمح تؤثر ظلق مةةلق وايففففففففففففففعح ما غرم 
   را    ظةلةمح كة فمح ب ئمح   .أيف رالمة  و أمري ة النةويمح  أفريلمة وأ زا  ما آيفمة الحة فمح أت فة فظ

ة ر الحة فظ قد انخف فت  شف    ب ر  ظلق الرغر ما أا مشف لح ال. تغ ر الةةةخ  مة ت غق ظل هة
فظ  عي الةةةلق  إا أنهة تص  مشففف لح ب ئمح مهةح يار  الةةةلق الزلاعمح وال فففةةعمح الر مسفففمح  

 .(4) فظ  ةمن أنحة  العةلر
 الحامضية:لية تكون االمطار آ

ثةنظ أكسفففف د   وأ ةهة .الكبريت  ت كوا األم ةل الحة ففففمح ما تفةظ  الغةمات الةح ويح ظلق
SO4   وية   ثةلث ال ففففةيلال ظا الشففففة    األشففففعح فول البةفسففففنمح بو وي  األكسففففن ا من الكبريت

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://energyeducation.ca/encyclopedia/Carbon_dioxide&usg=ALkJrhhorf84ugZzmQYLaEKVePl62nckhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://energyeducation.ca/encyclopedia/Carbon_dioxide&usg=ALkJrhhorf84ugZzmQYLaEKVePl62nckhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/science/chemistry&usg=ALkJrhjWUOuualZK6zqOPg6xuVpESPHh-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/England&usg=ALkJrhgFAQUMvZNIflLLMlwnM7B4_O1RiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Scotland&usg=ALkJrhiVMVP1z4cQ-lvEHxkYD4fR96OINg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Europe&usg=ALkJrhibO22xYvSi198-8szbfmLa6JsmwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/North-America&usg=ALkJrhgn7wr2XhTc4JDWg5knZTVhMxdlTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Asia&usg=ALkJrhjD7kvJoEnS4Iyts4-NP_iTk8huCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Africa&usg=ALkJrhhOU9NvvoI5WHa_9ASckRtgRA7dPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/South-America&usg=ALkJrhgf0Wvy5k7mgJ0LlTtDsAnfHVDxpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Australia&usg=ALkJrhji8qnaNK6MNFN9jh0OAaJb4zS-ag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/science/climate-change&usg=ALkJrhi-6v9oQhy-nn_P6gdjCS1IOPLNCg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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 .اكسفففففففففففففف فد الكبريفت الف ي ي حفد  عفد ذلفك من  خفةل الةفة  الةو وي فظ النو  لمع ظ شةي الكبريفت 
  امففة اكففةيفففففففففففففف ففد آلررالفف ي يبةق معلةففة فظ الهوا  ظلق   ئففح لذاذ يق ق تةةلففه الريففةح ما م ففةا  

وقففد ي حففد من  عي الغففةمات فظ الهوا  م فف  الةشفففففففففففففففةيل  وية   فظ  فف ه الحففةلففح   NO3الة رو  ا  
مر ت  ديد  و  بري ةت الةشفففةيل  امة ظةدمة ت وا النو  ةفة  وا ت وفر فرصفففح لسفففةوط األم ةل  
فةا لذاذ شةي الكبريت  ويقة ق  بري ةت الةشفففففففففةيل يبلمةا معلة ا فظ الهوا  السفففففففففةكا  ويصهراا  

يففمةة ظةدمة ت ففب  الصروف مةةيففبح لسففةوط األم ةل فونهةة ي ويةا    ف  اظلق   ئح  ففبةم ر م
  تحوي شةمي الكةليونمك  فظ مة  الة ر  ويسفة ةا ظلق يف   األلض ظلق   ئح م ر شة فظ

  ا وتشففففف رك اكةيففففف د الة  رو  ا من اكةيففففف د الكبريت فظ تكويا األم ةل الحة فففففمح ش ث ت حو  
ون منح     .إلق شةي الة  رو  ا واألشفففففففعح فول البةفسفففففففنمح األكسفففففففن ا أكةيففففففف د الة  رو  ا بو وي 

ل فةظ    ه األكةيفففففففف د من الةة  تة   الُةر بةت الحة ففففففففمح ال ظ ُتحدفج  ففففففففرلا   ةلغة  فظ ال بمعح  
 .(5)وفمةة تأتظ أ س  صول تفةظالت أكس د الكبريت والة  رو  ا من الةة  إلن ةج 

 

SO2 + H2O → H2SO4 ←→ H+ + HSO4 ←→ 2H+ + SO42 

NO2 + H2O → HNO3 ←→ H+ + NO3 
 

 :معلومات اولية عن تلوث هواء محافظة البصرة
محةفصةت العرال تلوثة ب ئمة لةة تحويح ما م ةيل م عديال    تعد محةفصح الب رال ما اك ر

لل لوج والة ة لح  ةل ةةظةت الةف مح وصةةظةت ال ةقح الكهرية مح ا ةفح الق وقوظهة  ةا ا ر 
الةف  والة ة لح  حةو  شةة  الكويت و ةوم غرم ايراا اذ تحوي الةحةفصح    إلن ةجمةةلق العةلر  

مح ةت تول د لل ةقح الكهرية مح اذ تسة ر    8شةو  مة نح للةف  ا ةفح الق اش وا هة ظلق    9ظلق  
مل وا م ر م عت    525فففففف  لحرل بشرل الغةم الة ةشت لعةلمةت ااي خراج للةف  اذ قدلت  ةمةت ا

 . ةل وم
  ةلةل وا(  ) ز  ففففتر  ز العةةصر الةلوثح للهوا  فظ محةفصح الب رال ب (1)  دو 

 CO CO2 NO3 SOX H2S CH4 HCS CHOH O3 المنطقة  العنصر

 0.02 0.42 1.62 8.52 1.53 0.54 0.72 215.12 4.16 الةديةح
 0.03 0.35 1.93 8.86 1.82 0.64 0.83 286.45 6.25 الةرنح
 0.02 0.46 3.25 10.21 1.92 0.63 0.86 261.20 8.92 الدير 

 0.12 0.92 12.21 13.28 1.21 0.92 0.65 225.32 12.32 مر ز الب رال 
 0.14 1.23 24.28 14.25 1.26 1.28 0.83 250.12 20.63 ابظ الخ  ت 

 0.23 1.86 31.23 25.68 2.68 2.28 1.45 280.11 30.23 الس بح
 0.06 0.66 22.52 13.43 2.06 1.68 0.79 240.61 10.24 الفةو

 0.12 1.52 30.21 22.65 6.24 10.23 4.25 310.27 40.23 البر سمح
 0.06 0.31 10.53 13.21 1.32 1.65 1.31 220.31 16.23 الزي ر - الحةو  الةف مح 
 0.13 0.52 10.82 9.34 2.5 1.24 0.93 210.53 18.22 يفواا 

 0.11 0.84 22.31 16.83 2.1 4.38 1.86 226.3 18.34 مح ح لةقح الحراليح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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Shukri I. Al-Hassen:etl Spatial Analysis on the Concentrations of Air Pollutants in Basra 

Province (Southern Iraq); Open Journal of Air Pollution, Published Online September 

2015:p143 

الب رالي    ما رال    ال ةةمح ااق  ةيتح لةحةفصح  العديد    (6)  مس   الق  ما   ا ةفح 
ية ةت  ةمن    2003يه  عد ظةم  ايمةة وية   الةة  ال ظ التفعت اظد   ااررى ام ةيل ال لوج  

( الق التفةع ترايز العديد 1العوام  ظلق ميةيال ترايز الةلوثةت الغةميح اذ تش ر بمةنةت الندو  )    ه
ما الةلوثةت فظ  وا  الةحةفصح وال ظ تعد اشد ايبةم نكوا الة ر الحة ظ اذ يالشظ التفةع  

واينق   PPM  40.23فظ مة ةح البر سمح  لهةيي او س د الكةليوا اذ ين  اظلق تر  ز تر  ز اش
ب ةةة ين  غةم ثةة ظ او س د الكةليوا تراك زا     PPM  (4.16)تر  ز ين  فظ ق ة  الةديةح  

فظ البر سمح  ست موقعة  ةا مة ةح الحةو  الةف مح      PPM  ( 310.27) ظةلمح بلغت اظال ة  
    PPM  (200)   تةخفي تراك زه ظا  وا     PPM  (180.91)ام ق ر    ات ة واينق تر  ز فظ

  CHOHال ةةظةت الةف مح واش رال  ةة ترتفن فظ ا وا  الةحةفصح تراك ز غةم    لمةت  ست ظة
الغةم الة ةشت له.  ةة التفعت تراك ز اكةي د الة رو  ا )اشد ظوام  تكوا الة ر الحة ظ( اذ  

البر سمح   الب رال     ) 4.25PPM) ينلت  تر  ز فظ مر ز  تفعت     PPM(  0.65) واينق   ةل 
واينق    ) 10.23PPM)تراك ز اكةي د الكبريت ات ة فظ ا وا  الةحةفصح اذ ينلت البر سمح  

ا ر غةم م وا للة ر الحةم ظ  ةة ينلت تراك ز ويعد ثةنظ     PPM  (0.45)تر  ز فظ الةديةح  
واينق ) PPM 6.24)ات ة فظ البر سمح    لهر  ز  ظةلمح لغةم  بري  د اله دلو  ا ال ي بلغ اظلق ت

  25.68ترايز غةم الة  ةا اذ ينلت الس بح    التفن ةة    PPM  (1.21)تر  ز فظ مر ز الةديةح  
PPM    (8.52)واينق تر  ز له فظ الةديةح  PPM    غةم   امةHCS     فةد ين  اظلق تر  ز له فظ

الظ بلغ    PPM  (1.62)وفظ اق  تر  ز فظ ق ة  الةديةح     PPM  (23.31)نةشمح السمح ب ر  ز  
قرم الحةو    PPM  (0.31)واينق تر  ز    ،PPM  (1.86)  ففففظ نةشمح الس بح ب  لهاظلق تر  ز  

يمةة    ويس د  ما بمةنةت الندو  التفةع تراك ز الةلوثةت الغةميح فظ ا زا  الةحةفصح ا   الةف مح
توفرت    اكةي د الة رو  ا والكبريت ال ظ تعد العوام  اايةيمح فظ تكو اام ةل الحةم مح اذا مة

وقد ت   الغةمات الحة مح والنسمةةت فظ  يمةة الرلويح الكةفمح    الصروف الةال ةح ااررى ا
لغالف النوي إلق األلض رال  ف رات رةلمح ما الة ر. و  ه الةواي النةفح  ظ فظ الوقت نفسه ا

ملوثةت شة مح ر  رال. ويس خدم العلةة  م  ل  تري ت الحةي لإلشةلال إلق    ما ال لّوج 
   .(7) الرلت وال لوج النةف  ةلحةي ال ي ي سةق  ظلق األلض 

 :لتوزيع االمطار الحامضية في محافظة البصرةالتباين المكاني والزماني 
 : PHقيم االس الهيدروجيني  . 1

 ةنوا    1تشريا ال ةنظ و  30أ( لرصدال يومظ    -  1( والخرا   )2ما تحل   بمةنةت  دو  )
اذ ينلت اينق قمةح   5.6لسةوط شة ظ بلغت قمر اا  اله دلو  ةظ اق  ما    14ااو  تسن    

تل هة  ةلةرتبح ال ةنمح الةديةح والبر سمح والس بح    PH  5لال  اله دلو  ةظ فظ مة ةح الشع بح م  

 0.09 0.68 11.23 9.93 1.8. 2.52 1.23 226.3 14.28 رول الزي ر
 0.07 0.75 24.63 12.46 3.5 3.94 0.98 180.98 16.12 ام ق ر 
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 ست موقعهة  ةا مة ةح الحةو  الةف مح    و ظ قمر ذات شةم مح ظةلمح   PH  5.1 لمر    5والزي ر  
و الةريت ما شعالت شرل الغةم الة ةشت وم فق نف  الب رال امة  ةلةسبح لةوقن الس بح فةلتفعت 
قمر الحةم مح  ست قريح ما م ةفظ عبةياا اايرانمح وال ةةظةت الب رو مةمةويح الةنةولال لهة وال ظ  

يمةة ظةد  بوم الريةح النةويمح    م  ةتنةه الةة ةح اتعد ما ا ر الةلوثةت فظ الةة ةح وال ظ ت ةد 
ظ ق ة  الةرنح ونةشمح  ف  5.4و   5.2الحةم مح  ةلةرتبح ال ةل ح ب ا    لألم ةلالشرقمح  ةة تومظت قمر  

الهةلثح وموقن  رمح ظلق والةعة  وموقع ا  ةا مزالع الزي ر ويعوي يبت ال سةق  الحة ظ ف هة  
 .ةظةت الكهرية مح فظ مواقنالق التفةع تراك ز ملوثةت ال ة

 لعينات المطر المقاسة  (1-لتر قيم االس الهيدروجيني وتراكيز النترات والكبريتات )ملغ / (2جدول )
 

كانون  1 -تشرين الثاني  30
 2016االول 

 2017اذار  23 - 22

 PH NO3 SO4 PH NO32 SO43 المحاة

 88.2 40.1 6 137 40.1 5.1 المدينة

 128 50.2 5.5 132 43.2 5.3 القرنة

 123 44.5 5.6 132 44.5 5.4 2القرنة 

 90 22.8 6.1 85.3 22.8 6.3 الدير 

 88 19.9 6.2 82 19.9 6.2 النشوة 

 138 51 5.3 116 48 5.3 الهارثة 

 149.9 50.1 5.5 149.9 49.1 5.4 المعقل

 60 41 6.7 150 49 5.4 كرمة علي

 79.3 44 6.7 79.3 35 6 2كرمة علي

 50 44 6.2 46.2 44 6.4 التنومة

 48 44 6.6 44 41 6.1 الفيحاء 

 25 40 6.1 25 33 6.3 1ابي الخصيب

 126 45 5.5 135.2 45 5.1 السيبة

 36.1 31 6 36.1 31 5.6 الفاو 

 33.3 33 6.1 33.3 32 6.3 2ابي الخصيب 

 66.3 33 6.8 66.3 42 5.8 الجمعيات 

 64 43 6.2 66.7 41 5.6 القبلة 

 31.1 35 6.3 31.1 32 5.8 ابو صخير 

 50 35 6.2 43.3 35 5.9 حي الحسين 

 78.4 38 6 78.4 37 6 البصرة 

 148 49 5.5 155 49 5 الشعيبة

 130 47.6 5.5 130 47.6 5.4 الزبير 
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 ةقسم الجغرافي  اآلدابكلية  البيئة،مختبر  المطر،نتائج التحليالت المختبرية لعينات مياه  المصدر:
 

تشرين  30)أ( ليوم  والنترات والكبريتات ضمن مياه االمطار المتساقطة نموذج  PH( توزيع قيم1خريطة )
 2017اذار  23/ 22) ب( ليوم  2016كانون االول  1 -الثاني 

 ( 2باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر:
وال فةةظةت لةف مح قظ مواقن ق فة  الزي ر امة الةواقن ال ظ   والةعة (  ظلقو رمح  )الهةلثح

فةد يفففن  فظ نةشمح يففففواا وات فففة فظ الزي ر ويفففنلت  ةقظ   5.6اق  ما    -5.5ا ب ا  يفففنلت ب 
انهة  و ظ ات ففة قمر تة رم ما صفففح الحةو ففح لةمةه اام ةل اا  6.4الق   5.6الةواقن قمر تفول  

 .ت ةن  ةا اام ةل الحةم مح ا

 140 50 5.2 144 48 5.5 2 الزبى

 144 51 5.5 135 45 5.4 خور الزبير 

 139 48 5.5 135 45 5.5 سفوان

 140 56 5.5 155 45 5.1 البرجسية

 131 59 5.4 151 46.2 5.2 4زبير

 129.4 53 5.5 153 48.1 5.1 5زبير

 95 36 5.9 121 36 5.8 ام قصر 
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فةد التفعت قمر اا  اله دلو  ةظ ظةة  ةنت   2017اذال    22/23امة رال  لصفففففدال يوم  
ظلمح فظ الرصففدال ااولق  سففت تسففةق  اام ةل بدل ح اكبر قمةيففة ببداتح الةويففر مةة تسففةظد ظلق 

  5.2ذويةا نسففبح اكبر ما اكةيفف د الكبريت والة رو  ا قمةيففة  ةرر مرح م ريح اذ يففن  اينق قمر  
فظ رول الزي ر ويففففففواا   5.5-5.4زي ر ويفففففنلت  ةقظ الةواقن  فففففةا الة فففففة  ب ا  فظ ق فففففة  ال

والبر سفمح اي انهة امالت تحوي ال ففح الحةم فمح لكا اك ر نسفبمة ما الرصفدال ااولق  ةة يفنلت 
مةة  6ب ةةة يفففففففنلت  ةقظ الةواقن قمةة اك ر ما    5.5والسففففففف بح والةعة  والةرنح   5.3نةشمح الهةلثح 

الة ر ذو ال فففففح الحة ففففمح  ففففةا الةواقن الةريبح ما شةو  الةف  وال ففففةةظةت  تسفففف ر الق تر ز
يففمةة ق ففة  الزي ر وق ففة ظ الةديةح والةرنح ومة ةح الهةلثح والةعة   سففت قريهة ما   ا  الكهرية مح.

مواقن مح فةت تول فد ال فةقفح الكهريفة مفح )الهفةلثفح والةن بمفح الحراليفح( مةفة يةع   يففففففففففففففلبفة ظلق الب ئفح  
 مح للةة ةح.ال بمع

 : Noالنترات  تراكيز . 2
تعفد الة رات ما ا ر اايونفةت السففففففففففففففةلبفح وتةنر ما ظةلمفةت ااش رال العفةلمفح وايفففففففففففففف خفدام 

يففففففففمةة فظ ال ففففففففةةظةت الةف مح وتب ا ما ن ة   ال حل   لع ةةت اام ةل و وي  شةمي الة ريك ا
( اذ ينلت اظلق تراك ز  ةا 2الندو  )تبةيا فظ تراك ز الة رات فظ ممةه اام ةل  ةة مب ا ما  

أ( ال ي يفن  اظلق -1رةللح )  2016 ةنوا ااو    1تشفريا ال ةنظ و  30ظ ةةت الة ر لرصفدال 
ملغر /   45قمر الحةم فففففمح اذ  ة  موقعظ الةعة  و رمح ظلظ والشفففففع بح   ةلةرتبح ااولق تنةومت  

 1مر ز الةديةح ومي ر  )   فففففففففففةا مح ةت الزي ر  1-ل ر  ملغر /  48-45ويفففففففففففنلت ب ا    1-ل ر 
- 35والبر سففمح ورول الزي ر  ةة يففنلت  ففةا نةش  ظ الهةلثح والسفف بح قمةة تراشت ب ا    2ومي ر  

ويعوي االتففففةع فظ تراك ز الة رات ف هفففة لوقوع الةح فففةت  ففففففففففففففةا مةفففةلق   1-ل ر    ملغر /  45
ال فةةظةت الةف مح والكهرية مح ب ةةة يفنلت  ةقظ الةح ةت قمةة ل راك ز الة ريك اق  ما الةح ةت 

 ملغر / 19.8اذ يفففففففنلت مح ح الةشفففففففوه اينق قمةح والبةلغح   1-ملغر / ل ر   35الة  ولال اق  ما 
 .1-ل ر 

فةد التفعت تراك ز الة ريك ر فوصفة فظ الةسفر   2017اذال    22/23  لصفدال يوم  امة رال
لمسففن  اظلق تر  ز  ففةا مح ةت ق ففة     1-ل ر  ملغر /  45الغريظ ما الةحةفصح  اذ تنةومت  

الزي ر  ةة يفنلت مح  ظ الهةلثح والةعة  والةرنح و رمح ظلظ تراك ز و ظ تراك ز اظلق مةة يفن  
قله ال سففةق  الة ري رال    ا الةويففر فظ محةفصح الب ففرال ا ففةفح الق  فظ الرصففدال ااولق  سففت 

يمةيال ااي ةرال النوي الةة ر ظا يم رال الةرتفعةت النويح ال ظ تحو  يوا تبديد الةلوثةت النويح 
  1- ل ر  ملغر /  35اق     ويفففففففنلت اق  تراك ز  مةة تسفففففففةظد ظلق لفن تراك ز ة فظ ا وا  الةحةفصح

   فظ نةشمح الةشففففففوال  1-ل ر  ملغر /  19.8  العرم ويففففففنلت اينق  ةةدال فظ الفةو ويفففففففواا وشفففففف
ملغر /   50ويالشظ اا  تراك ز الة رات  ةنت ظةلمح فظ موقع ا  فففففففففففةا مة ةح  رمح ظلظ  حدوي 

و  ا تشفففف ر    6.7ل ر اا اا قمر الحةم ففففمح لر تسففففن  قمر مةخف ففففح و ةنت فول الةعمةل اذ بلغت 
 .(8) حة ظ ظةدمة تكوا قمر تراك ز الة رات ظةلمحالق ظدم اش راط تكوا الة ر ال
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 :SO4تراكيز الكبريتات . 3
يففنلت تراك ز الكبري ةت قمةة اظلق ما تراك ز الة رات فظ ظ ةةت ممةه اام ةل اذ يففنلت 

 فةا موقن   2016 ةنوا ااو    1تشفريا ال ةنظ و  30اظلق تراك ز  فةا ظ ةةت الة ر لرصفدال 
 ملغر /  155 ففففففففففففففففل ر اذ بلغ ظ فظ موقعظ الشفع بح والبر سفمح ب ملغر /  100لل نةوم ق فة  الزي ر  

  153- 130 ةة يففففففففففنلت ظ ةةت مواقن الزي ر ال الث ح ورول الزي ر ويفففففففففففواا تراك ز ب ا    1-ل ر 
و ظ م وافةح من تراك ز اام ةل الحةم فففففمح ف هة  ةة يفففففنلت ظ ةةت مواقن الةرنح   1-ملغر / ل ر  

  1- ل ر    ملغر /  150-119ح والةعةف  و رمفح ظلظ والسفففففففففففففف بفح تراك ز تراوشفت ب ا والةفديةفح الهفةلثف
  أليونفةت تراك ز شفةم ففففففففففففففمفح اام فةل فظ الةواقن ذاتهفة ويعوي ال راك ز العفةلمفح    منم وافةفح ات ففففففففففففففة  

الكبري ةت ف هة لوقن الةح ةت  فففففففةا اقلمر ال فففففففةةظةت الةف مح  ةلدل ح اايفففففففة  ال ظ تسففففففف خدم  
 .لظ للةف  الخةم والغةم الة ةشت لهظةلمةت ااش رال العة

فةد انخف ففففففففت تراك ز الكبري ةت نسففففففففبمة ظا    2017اذال    22/23امة رال  لصففففففففدال يوم  
  148- 129ل ر يففنلت مح ةت ق ففة  الزي ر ب ا   ملغر /  100انهة تنةومت   الرصففدال ااولق اا

لةعة  من ايففففففففف ةرال ال ففففففففففح الحةم فففففففففمح فظ ممةه اام ةل  ةة يفففففففففنلت مح ح ا  1-ل ر   ملغر /
ملغر   128تل هفة مح فح الةرنفح  1-ل ر    ملغر /  134تل هفة مح فح الهفةلثفح    1-ل ر    ملغر /  145.9

م فةه من صففففففففح الحةم فففففففمه فظ ممةه اام ةل ف هة ب ةةة    1-ل ر  ملغر /  126والسففففففف بح    1-ل ر /
وية ت    1-ل ر  ملغر /  100يفففففففففحلت  ةقظ الةح ةت  ب ةةة يفففففففففنلت  ةقظ الةح ةت قمر اق  ما  

اام ةل ف هة فول ال فففففففففه الحةم ففففففففمح  سففففففففت قلح تراك ز ايونةت الكبري ةت ف هة تراوشت ب ا  ممةه  
 .لال  اله دلو  ةظ وال ظ ت فق من مواقن ال ةةظةت الةف مح والكهرية مح فظ الةحةفصح 6.6-8

وما رال  اش سفففففففففففةم قمر  وتب ا ما ن ة   ال حل   ااش فففففففففففة ظ   ريةح اانحدال الخ ظ 
و وي ظالقح التبةط قويح  دا   %90وقمر ظةد مسفففففففف وى ثةح   R2 وقمةح معةم  ال حديد  R االتبةط
ويدالح   0.93ب ا قمر اا  اله دلو  ةظ واكةيففففففففف د الكبريت ويدل ح اشففففففففف راك بلغت   0.96بلغت 

الكبريت فةد بلغت قمر معةم  االتبةط يبةهة وي ا اا    ألكةيففففففففف د  ةلةسفففففففففبح   ذات معةويح ظةلمح امة
- 0.78ب ا    تراوشفت و ظ ظالقفح التبفةط قويفح ويفدل فح اشفففففففففففففف راك   0.89-  0.88ب ا    اله فدلو  ةظ

تراك ز اكةي د الكبريت و ظ ذات يالح معةويح ظةلمح مةة تش ر الق قوه االتبةط ب ا التفةع    0.79
والة رو  ا والتفةع ال فففففففففح الحةم ففففففففمح فظ ممةه اام ةل فظ مواقن مة ةح الدلايففففففففح ن منح التفةع  

 الةة ر ظا ال ةةظةت الةف مح والكهرية مح فظ الةحةفصح.نست ال لوج 
( قيم معامل االرتباط ودرجة االشتراك ومعنوية االرتباط بين قيم االس الهيدروجيني واكاسيد الكبريت 3جدول )

 والنتروجين لعينات منطقة الدراسة
ومعنويتهطبيعة االرتباط   P-Value R2 R  المتغيرات 

 0.937267 0.0001 معةويح
 

0.968126 
 

  1  ك / 2الة رو  ا ت اكةي د –اا  اله دل  ةظ 
2016 



Professor. Dr. Ahmed Jasim Mohammed, Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (13) | Issue (44) | Part III | Year (2021) Pages (109-123) 

119  P a g e |  

J.A.A | TU 

 :اإلش ة محوالةعةيلح الخ مح فظ اانحدال الخ ظ الة عدي  ةي خدام الحة بح 
 e + ……… + b2X2 + b1X1 + a = Y 

م    = Intercept B1 أو Constant قمةح ثةب ح = A الة غ ر ال ة ن = Y ش ث أا
 ظلق الة غ ر الةسفففف ة  ال ةنظ Y اانحدالم     = B2 الة غ ر الةسفففف ة  األو ظلق   Y اانحدال
X8 =    الة غ ر الةس ة  األو X4 = الة غ ر الةس ة  ال ةنظ. 
 النتائج:

تب ا ما ن ة   مؤشفففففففففففرات اام ةل الحةم فففففففففففمح فظ محةفصح الب فففففففففففرال للةويفففففففففففر الة ري 
وال ةنمح يومظ   2016 ةنوا ااو    1تشففريا ال ةنظ و  30يومة ما رال  لصففدت ا    2016/2017

 .2017اذال  24 - 23
ينلت اينق قمر لال  اله دلو  ةظ لع ةةت ممةه اام ةل لللمر رال  الرصدال ال ةنمح  .1

ال لوج   تأث ر ظلق ال فح الحةم مح لةف  الةواقن مةة تع      شةفصت اا انهة    2017اذال  
 ةنوا    1تشريا ال ةنظ    30  للرصدال ااولق رال  يومظ  5.6الب ئظ الحةم مح اق  ما  

يمةة فظ ق ة     ةا الةواقن الةريبح ما ال ةةظةت الةف مح والكهرية مح ا   2016ااو   
الزي ر وق ة  الةرنح والةديةح ونةشمح الهةلثح ومة ةح الةعة  ونةشمح الس بح اذ ينلت اينق 

يت ما م فق  فظ مة ةح الشع بح ن منح موقعهة الةر   5قمةح لال  اله دلو  ةظ والبةلغح  
الحةم ظ    ال فحاا انهة تة رم ما    5.6الب رال ب ةةة ينلت  ةقظ الةةةلق قمةة تزيد ظا  

  ةا انهة اق  شةو ح والتفعت نسبمة قمر اا  اله دلو  ةظ الخ  ر لهوا  الةحةفصح.
توافةت قمر الحةم مح لةمةه اام ةل من التفةع تراك ز الة رات اذ ينلت قمةة ظةلمح  .2

يمةة فظ الةسر الغريظ ما الةحةفصح وشةةلهة  ةا اقلمر    ا  1- ل ر    ملغر /  45تنةومت 
 . ال ةةظةت الةف مح والكهرية مح ولكال الرصدت ا

ملغر / ل ر   100اام ةل اذ تنةومت    ممةهالكبريت لع ةةت    ألكةي د ينلت اظلق قمر   .3
ولق ل    الق اك ر للرصدت ا ظلق ال والظ وينلت اظلق قمر لهة رال  الرصدال اا  1-

 ةا مواقن ال ةةظةت الةف مح فظ ق ة ظ الزي ر والةرنح والةديةح    1- ل ر    ملغر /   150ما  
ومواقن الةعة  والهةلثح ونةشمح الس بح  ست قريهة ما مواقن ال ةةظةت الة  ولال ل ا فةا  

يول اية    لهالتفةع تراك ز اكةي د الكبريت الةة ر ظا ال ةةظةت الةف مح والكهرية مح  ةا  
 فظ تكويا اام ةل الحةم مح فظ الةحةفصح.

 0.782203 0.03 معةويح
 

0.884422 
 

  1ك  - 2اكةي د الكبريت ت -اا  اله دل  ةظ 
2016 

 0.934633 0.0001 معةويح
 

0.966764 
 

 2017اكةي د الة رو  ا اذال   -اا  اله دل  ةظ 

 0.793196 0.02 معةويح
 

0.890616 
 

 2017اكةي د الكبريت اذال   -اا  اله دل  ةظ 
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ينلت ظالقةت التبةط قويح وذات يالح معةويح ب ا تراك ز اا  اله دلو  ةظ واكةي د  .4
تش ر الق قوه ال را   ب ةهة وي ا التفةع    الة رو  ا والكبريت ال ا بح  ةا مواقن الرصد مةة

 .صفح الحةم مح فظ ممةه اام ةل
ت رك اام ةل اثةلا يلبمح ظ دال ظلق م ونةت الب ئح ال بمعمح والبشريح فظ تة ا اا   .5

يمةة توافةهة من التفةع نست تلوج الهوا  ن منح توين ال ةةظةت الةف مح    الةحةفصح ا
  الةةشأال وتةةقص الةسةشةت الخ را  فظ الةحةفصح ايمةة ظلق الةوالي الةة مح وال ريح وتأك   

 الخ  رال ل غ ر الةةةخ فظ الةحةفصح. ةؤشرات ال أشد اذ تة ا اا نعد ة 
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