
 )) التأثيرات البيئية لصنبعة الطببىق في هحبفظة واسط (( 

 رسبلة تقذم بهب ))علي كرين حويذ درويش ألشوري ((

 الوستخلص
تعد صناعة الطابوق من اقدم الصناعات الموجودة فً العراق والسٌما فً القسمٌن الوسط والجنوب، لما 

بالد وادي الرافدٌن بحضارتها العرٌقة منذ االف  تشكله من مادة اساسٌة فً عملٌة البناء، وقد عرفت بها
السنٌن . اال انها تعد من اهم مصادر التلوث لما تطلقه من غازات وابخرة وعناصر ثقٌلة الى الجو والتً 

 تمثل نواتج االحتراق المرافقة لعملٌة التصنٌع .
معمالً( فً عام  95تنتشر فً محافظة واسط العدٌد من معامل الطابوق االهلٌة، اذ وصل عددها )

 . تأخذ شكل تجمعات صناعٌة موزعة كأالتً : 3102
 معمل( . 00مجمع معامل طابوق قضاء العزٌزٌة فً قضاء العزٌزٌة)

 بغداد( .  –معامل( )طرٌق الكوت  5مجمع معامل طابوق الدبونً )برهوجة( فً ناحٌة الدبونً )
 بغداد( . –)طرٌق الكوت  معامل( 6مجمع معامل طابوق العلكاٌة فً قضاء الكوت )
 بدرة( . –معامل( )طرٌق الكوت  09مجمع معامل طابوق الشوٌجة فً قضاء الكوت )

 معمل( . 03مجمع معامل طابوق الحً فً قضاء الحً )
وإلتمام عملٌة تعمل جمٌع هذه المعامل بطرٌقة بدائٌة، اذ ٌتم قلع التربة من المناطق المجاورة للمعامل 

ضع فً أفران حرق خاصة تستخدم النفط األسود وقوداً . ونظرا لرداءة هذا الوقود تصنٌع الطابوق ٌو
وعدم نقاوته، ولغٌاب وحدة المعالجة المناسبة، واالرتفاع غٌر الكافً للمداخن ٌنتشر الدخان األسود 
الحاوي لعدة غازات سامة فضال عن العناصر النادرة والمواد الكاربونٌة واالمالح مما ٌسبب تلوث 

 البٌئة ومكوناتها.
فً محافظ واسط، ومن ثم دراسة اهم لذا جاء هدف الدراسة الى الوقوف على واقع صناعة الطابوق 

التأثٌرات البٌئٌة السلبٌة التً تخلفها هذه الصناعة على عناصر البٌئة الطبٌعٌة والحٌة ، وذلك من خالل 
وثات التربة( المنبعثة من معامل الطابوق قٌاس تراكٌز الملوثات )ملوثات الهواء، ملوثات المٌاه، مل

ومقارنتها مع المحددات الوطنٌة والعالمٌة المسموح بها. اخذٌن بنظر االعتبار اتجاه الرٌاح السائد 
فً كل سم(  31 – 1بعمق )وقد حددت ست محطات ألخذ عٌنات الهواءوالتربة  .)الشمالٌة الغربٌة(

طابوق شٌخ سعد لكون معامله ال تعمل جمٌعها فضالً عن مجمع معامل طابوق )بأستثناء مجمع معامل 
م( والتً مثلت المحطات  3111-0111-911-011، تمثلت بالمسافات )تباعد بعضها عن البعض(

(St0،St3،St2،St4ٌعن مجمعات معامل الطابوق ومحطتٌن ةالغربٌ ة( باتجاه الرٌاح السائد )الشمال )

(St9،St 6 تمثلت بالمسافات )(وبواقع ةالشرقٌ ةم( عكس اتجاه الرٌاح السائدة )الجنوب0111ٌ-911 .)

( ، جرى فٌها قٌاس تراكٌز 3104كانون الثانً  - 3102نموذجٌن لكل عٌنة للموسمٌن )تموز 
، Pb،Ni،Mn  ،Cd  ، Coوالعناصر الثقٌلة).P (T.S)( والدقائق العالقةCo،Co2،So2،Noxالغازات)

Cuٌز نفس العناصروالهاٌدروكاربونات فً التربة، كما تم تحدٌد محطتٌن ( فً الهواء، وقٌاس تراك

( تكون بعٌدة عن معامل الطابوق لتمثل محطات M0،M3( ومحطتٌن للتربة )M0،M3للهواء )

مرجعٌة لمعرفة اثر معامل الطابوق فً تلوث البٌئة المحٌطة بها . اما عٌنات المٌاه فقد وزعت كاالتً. 
عٌنة  2عٌنة( من مجمع معامل طابوق الدبونً، و) 3مل طابوق العزٌزٌة، و)عٌنة( من مجمع معا 2)

عٌنة( من مجمع  3عٌنة( من مجمع معامل طابوق الشوٌجة، و) 2من مجمع معامل طابوق العلكاٌة، و)
( وقد كان هذا التوزٌع حسب اتجاه M0،M3معامل طابوق الحً.فضالً عن المحطات المرجعٌة )

من خصائص(8الروائٌةمنمعاماللطابوقونوعالمٌاه)سطحٌةاوجوفٌة(،وفٌهتمقٌاس)الرٌاح ومواقعالجداوال
 خصائصالمٌاه الفٌزٌوكٌمٌائٌة فضالً عن الهٌدروكاربونات والعناصر الثقٌلة . 



عٌنات( اخذت من المنطقة المحٌطة  9عٌنات( من النبات )النخٌل( فً منطقة الدراسة ) 6كما اخذ )
بعٌدة عن معامل الطابوق  M))قرٌة العلكاٌة( وعٌنة واحدة تمثلمرجعٌة ) بمعامل طابوق العلكاٌة

نموذج( لكل عٌنة ، النموذج االول ٌكون من جذور النبات بٌنما ٌكون النموذج الثانً  3للمقارنة وبواقع )
 ،Pb،Ni،Mn،Cd،Co،Cuمن السعف وقٌاس تراكٌز العناصر الثقٌلة )

Fe،Znعلىامتزازهذهالعناصر.اناصرفٌالجذوروذلكلقابلٌته(فٌهاوقدوجدارتفاعتراكٌزهذهالع 

وجرى تنظٌم استمارة استبٌان لمعرفة اهم االمراض التً تساهم فٌها الملوثات المنبعثة من معامل 
الطابوق، اذ تبٌن ان معامل الطابوق قد ساهمت فً رفع نسبة االصابة بأمراض الجهاز التنفسً 

 عن سكان المحافظة . والحساسٌة وخاصاً للعاملٌن فٌها، فضالً 
 Sniffer)( وجهاز جمع الدقائق العالقة )Einstrumentsاستخدم فً هذه الدراسة جهازقٌاس الغازات )

وبعد تحلٌلها وإجراء الحسابات الالزمة وجد ان مجموع الدقائق بواسطة مرشحات خاصة )فالتر(، 
الغازات اذ فاقت الحدود المسموح بها  العالقة والعناصر الثقٌلة فٌها مرتفعة،فضالً عن ارتفاع تراكٌز

وطنٌا وعالمٌا، وعزٌت هذه الزٌادة إلى كثافة المعامل فً المنطقة اضافة عن تطاٌر الغبار بفعل حركة 
المركبات لكون التربة مفككة بفعل النشاط الصناعً، فضالً عن مساهمة الظروف الجوٌة وكمٌة الوقود 

 .  ونوع المدخنة فً نشر وتمركز الملوثات
كماوجدارتفاعفٌبعضمؤشراتنوعٌةالمٌاهوقداوعزذلكالىكثافةالملوثاتالمنبعثةمنمعاماللطابوقومساهمةبعضالع

ناصرالمناخٌةفٌرفعنسبةالتبخروالناتجعنارتفاعدرجاتالحرارة 
وبالتالٌارتفاعتراكٌزالملوثاتوخاصاًفٌفصاللصٌف،فضالًعندورالعواماللبشرٌة،أذتحولت 

هاالراضالزراعٌةالمحٌطةبالمعاملوبركلمٌاهالصرفالصحٌوالنفاٌات الصلبة الناتجة مقالعالطابوقالىمبازللمٌا
 عن السكان والعوائل التً تعمل فً معامل الطابوق وبالتالً ارتفاع تراكٌز الملوثات  . 
وقد تبٌن اٌضاً ان تراكٌز العناصر الثقٌلة فً التربةلمعظم محطات الدراسة قد تجاوزت 

وحوعزٌتهذهالزٌادةإلىتساقطمقذوفاتالمداخنعلىالتربالمحٌطة، المحدداتالبٌئٌةالمسم
فضالًعنمساهمةبعضخصائصالتربةكالنسجةوالكثافةالظاهرٌةوالكثافةالحقٌقٌةفٌزٌادةتراكٌزالعناصر، نظرا 

لقابلٌتها على امتزاز هذه العناصر ، فضالً عن تباٌن تراكٌز العناصر تبعاً لدرجة البعد عن معامل 
من اتجاه الرٌاح ، كما وجد اٌضاً ارتفاع تراكٌز بعض العناصر فً تربة المحطات  الطابوق وموقعها

(M0،M3 . وقد اوعز ذلك الى احتواء الصخور المصدرٌة على تراكٌز عالٌة من هذه العناصر) 

عدات خرائط بٌئٌة واشكال بٌانٌة لملوثات الهواء والمٌاه والتربة فً منطقة الدراسة لبٌان اثر المعامل أو
فً رفع تراكٌز الملوثات واختالف تراكٌزها صٌفاً وشتاءاً . وقد لوحظ اختالفتراكٌز الملوثاتفً محطات 

 الجنوبٌة الشرقٌة .  -الدراسة تبعاً ألتجاه الرٌاح الشمالٌة الغربٌة 

نستنتج مما تقدم إن معامل الطابوق ادت الى زيادة نسبةالتلوث في منطقة الدراسة وان استخدام الوقود 
ستخدام وحدات معالجة أالثقيل هو السبب الرئيس في ذلك لذا أوصت الدراسة بضرورة استبدال الوقود و 

 مناسبة للحد من التلوث .    
 

 


