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ABSTRACT  

This study was conducted in the department of Biology, College of 
Education, Mosul University. Purslane (Portulaca oleracea) was taken 
from six different farms distributed in the left bank of Nineveh province. 
These sites are Al-Sherikan, Eden, Vally of Al-Shur, Al-Atebba’a, Gerif 
Al-meleh, and Al- Furqan The Plants in these sites were irrigated by 
different sources of water like artisan wells, domestic, or domestic and 
industrial wastes water. The results revealed that there was a significant 
decrease in the growth of Purslane in the farms of Edan and Vally of Al -
Shur Which were irrigated by the domestic and industrial waste water. It 
was observed that there was a significant decrease in the length of Shoot 
group and dry weight of Shoot and root group and the concentration of 
chlorophyll a, the total chlorophyll, water content and cell membrane 
stability. Also, there was a significant increase in potassium and sodium 
filtrations in the leaf tissues. Moreover, there was a significant decrease 
in the concentration of carbohydrate and protein in Shoot group where as 
there existed significant domination of the growth of Purslane in the Al, 
Sherikan farms which were irrigated by the wall water in comparison 
with other areas.  

 
 الخالصة

قسم عموم الحياة حيث تم اخذ نبات / كمية التربية/ صلىذه الدراسة في جامعة المو أجريت
حي والشريخان )البربين من ست مواقع لمزارع مختمفة من الجانب األيسر لمحافظة نينوى وىي 
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 تسقى فييا النباتات بمصادر مياه( الفرقانحي األطباء وجرف الممح وحي عدن ووادي الشور و
. والصناعية ري المنزلية أو مياه مخمفات المجاري المنزليةمياه مخمفات المجا من مياه أبار اومختمفة 

أظيرت النتائج حصول انخفاض معنوي بنمو نبات البربين في مزارع منطقتي حي عدن ووادي 
الشور المذان يسقيان بمياه مخمفات المجاري المنزلية والصناعية حيث لوحظ حصول انخفاض 

مجموعتين الخضرية والجذرية وتركيز كموروفيل معنوي بطول المجموع الخضري والوزن الجاف لل
a  والكموروفيل الكمي والمحتوى المائي وثبات األغشية الخموية وحصول زيادة معنوية بارتشاح

انخفاض معنوي بتركيز الكاربوىيدرات والبروتين  ايونات البوتاسيوم والصوديوم لألنسجة الورقية و
فوق معنوي لنمو نباتات البربين النامية في في المجموعة الخضرية لمنبات في حين حصل ت

 . مزارع منطقة الشريخان والتي تسقى بمياه اآلبار مقارنة بالمناطق األخرى
 

المقدمة 
التموث البيئي يمثل احد المشكالت اليامة التي تواجو البشرية في عصرنا الحاضر نتيجة 

لوث البيئي لو أبعاد خطيرة عمى صحة والن الت. لمنشاط اإلنساني المتزايد في كافة مجاالت الحياة
اإلنسان فان قضية التموث أصبحت تمثل أولوية من أوليات العصر وستظل من أىم 

. الموضوعات التي تشغل فكر العالم في القرن الواحد والعشرون
من سطح الكرة األرضية وتعد أىم المصادر الطبيعية عمى  %71يغطي الماء أكثر من 
وبالرغم من . روري لكي تستمر وتزدىر الحياة عمى ىذا الكوكبكوكب األرض كما انو ض

معرفة اإلنسان ىذه الحقائق فمقد دأب عمى تمويث مصادر المياه كاألنيار والبحار والمحيطات 
لحاق الضرر بيذا الكوكب الذي نعيش فيو والدليل  ولذلك فنحن نعمل بطريقة مباشرة عمى ىدم وا 

.  1))الحية بمعدالت غير مقبولة  عمى ذلك موت العديد من الكائنات
ومن أىم المموثات التي تطرح في مياه األنيار مياه الصرف الناتجة عن االستعماالت 

المنزلية كاالستحمام، وغسل األدوات المنزلية والمالبس، واألعمال اليومية، وتحتوي عمى بقايا 
منظفات وكميات كبيرة من البكتريا الطعام، والبراز، والبول، والصابون، والدىون، والبروتينات وال

كما ىو معموم إن مياه المجاري المموثة . )2)والفطريات والفيروسات وحيوانات وحيدة الخمية 
ومن المصادر ( 3)تكون متجاوزة لمحدود المسموح بيا لمفضالت السائمة المصرفة الى األنيار 

مثمة بالمواد الكيميائية الناجمة عن الرئيسية األخرى التي تموث المياه المخمفات الصناعية المت
الصناعات المختمفة التي تعد واحدة من أىم المشاكل التي تثير القمق لدى اإلنسان حيث تطمق 
ىذه المواد الكيميائية السامة إلى البيئة إما مباشرة نتيجة االستخدامات البشرية مثل المبيدات 

ت المنتجات الصناعية ويجري تصريفيا في واألسمدة والمذيبات أو بطريقة غير مباشرة كنفايا
المياه السطحية دون المعالجة، وتحتوي ىذه المياه عمى مجموعة كبيرة من المعادن الثقيمة مثل 
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الرصاص والكادميوم والنحاس وغيرىا فضال عن ذلك ىناك مصادر أخرى لتموث المياه ىي ما 
يو رابع اثيالت الرصاص لمنع تطرحو عوادم المحركات التي تستعمل الكازولين المضاف إل

الفرقعة حيث ينتقل الرصاص من اليواء الى الماء أثناء نزول المطر ويمكن أن تتراكم عمى 
. 4)()3)التربة والنباتات 

وقد تكون المطروحات الصناعية حاوية عمى مواد سامة أو ذات طبيعة خطرة  
ى فعالية الكائنات الحية،  تمحق الضرر الكبير بنوعية الجسم المائي المستمم و تؤثر عل

صالح  كذلك فإن زيادة تركيز المموثات في الوسط المائي قد تؤدي إلى جعل الماء غير
ونتيجة لتموث المياه بأنواع مختمفة من المموثات وتأثيرىا عمى البيئة  .لالستخدامات البشرية

حاصل في مياه المن اجل التعرف عمى التموث البيئي  وصحة اإلنسان تم إجراء ىذا البحث
.  المجاري المنزلية والصناعية من خالل تأثيرىا عمى نمو نبات البربين

 
 المواد وطرائق العمل

: اختيار المواقع 
في محافظة نينوى تقع في الجية الشرقية من نير دجمة الذي يجري مختمفة  تم اختيار ستة مواقع

والصناعية منزلية المجاري ال مخمفات تروى بمصادر مياه مختمفة سواء كانت بمياه أبار أو مياه
 :وىذه المواقع ىي

الخضراوات المختمفة  بمدية الموصل تزرع فيوخارج حدود  ،مدينةالويقع شمال : الشريخان .1
ىذه المنطقة بمياه اآلبار التي يتم جمعيا في  حقولتسقى النباتات في  عمى مدار السنة،

لكيمياوية والعضوية في تسميد األراضي خزانات خراسانية لحين السقي وتستخدم األسمدة ا
. فييا

التي تزرع بالخضروات  من جسر الحرية، ةالقديمة والقريب وىي من المزارع: الفرقانحي  .2
لتسميد األراضي فييا عمى مدار السنة ويستخدم المزارعون األسمدة العضوية والمخصبات 

. المنزلية المجاري مخمفات وتسقى بمياه
يرة تزرع بأنواع شتى من الخضراوات تسقى النباتات فييا بمياه مزارع كب :جرف الممح .3

تقع خارج حدود بمدية الموصل بالقرب من  ومياه نير دجمة المنزليةالمجاري مخمفات 
. منطقة الشريخان

مزارع صغيرة بالقرب من الدور السكنية مزروعة بأنواع مختمفة من  :ألطباءحي  .4
. المنزليةالمجاري  مخمفاتالخضروات تسقى بمياه 

 وىو من الحقول القديمة مزروعة بأنواع مختمفة من الخضروات تسقى بمياه: عدنحي  .5
. بالقرب من محطة معالجة المياه الثقيمةالمنزلية والصناعية  المجاري مخمفات
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مزارع كبيرة تزرع بأنواع شتى من الخضراوات عمى مدار السنة ويستخدم : وادي الشور .6
تسقى النباتات فييا  ،في تسميد األراضي فييا ة والمخصباتالمزارعون األسمدة العضوي

الجية الشرقية  القادمة من مناطق مختمفة من المنزلية والصناعية المجاري مخمفات بمياه
 .لنير دجمة

 
. مواقع الدراسة في محافظة نينوى(: 1)الشكل رقم 

 
 

:- تحميل التربة والمياه 
/ في مختبرات قسم عموم الحياة التربةمن عينات المياه وت الالزمة لكل عينة تحميالالتم إجراء 

 (EC)درجة التوصيل الكيربائي إذ تم قياس  .جامعة الموصل/كمية التربية، ومختبرات كمية البيئة
كما تم قياس ( 6)حسب طريقة( PH)واألس الييدروجيني  (5).أوردىا التي بحسب الطرائق

وقدرت ( 3)تقدير الكبريتات بطريقة الكدرة  و( Stannous Chlorid)الفوسفات حسب طريقة 
 أوردهافي عينات التربة والمياه حسب الطريقة التي  (Zn,Pb,Ni,Cd)تراكيز العناصر الثقيمة 

(7).  
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 .لعينات المياهالصفات الفيزيائية والكيميائية  :(1)جدول 

 المىاطق
Mg/L 

pH 
EC25 

µmhos/cm 
PO4 SO4 Cd Ni Pb Zn 

 2332 7.569 0.107 0.0005 0.0002 0.0420 1586.7 0.05 الشريخان

 1085 7.400 1.010 0.0091 0.0016 0.0441 231.3 3.30 الفرقان

 500 7.970 1.013 0.0068 0.0017 0.0446 76.5 0.03 جرف الملح

 1010 6.968 0.821 0.0035 0.0013 0.0422 171.6 3.29 حي األطباء

 1184 6.670 1.327 0.0115 0.0021 0.0457 220.8 3.12 حي عذن

 1995 7.060 1.704 0.0132 0.0027 0.0469 737.3 5.15 وادي الشىر

 
 .بلترلعينات االصفات الفيزيائية والكيميائية  :(2)جدول 

المناطق 
Mg/kg 

pH EC25 
µmhos/cm 

Cd Ni Pb Zn 

 902 7.129 0.2300 0.0141 0.0106 0.0412الشريخان 

 717 7.310 0.2430 0.0171 0.0230 0.0436الفرقان 

 236 7.319 0.2450 0.0178 0.0280 0.0438جرف الملح 

 584 7.378 0.2430 0.0180 0.0250 0.0435حي األطباء 

 748 7.526 0.2550 0.0195 0.0330 0.0457حي عذن 

 471 7.102 0.2490 0.0194 0.0270 0.0444وادي الشىر 

 
: الصفات المدروسة

ات البربين المنتشرة في جميع المناطق نباتتم تحديد يداني لمواقع التجربة بعد إجراء مسح م 
 لمعائمة الرجميةوالعائدة   Portulaca oleraceaالتي تم اختيارىا إلجراء البحث ونباتات البربين 

Portulacaceae  منتشرة في محافظة نينوى وليا أىمية غذائية كبيرة وتتميز باحتوائيا نباتات
وتم اخذ  (المجموع الخضري والجذري)النباتات  ىذه تم قمع ، Cعالية من فيتامين  عمى تراكيز

 .من النايمونلمختبر في أكياس إلى ا ونقميا ثالث مكررات لكل نبات من كل موقع وتم حفظيا
 

 :طول المجموع الجذري و الخضري
الجذرية ثم فصمت المجاميع  لمنباتات، تم قياس طول كل من المجموع الجذري والخضري

. عن الخضرية
: الخضري موع الجذري ومجللوزن المادة الجافة تقدير 
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فرن كيربائي بدرجة باستخدام الخضري  و الجذري موعمجللوزن المادة الجافة تم تقدير 
. ثبات الوزن ساعة حتى (48)م ولمدة  (75)

 
  :األوراقالكموروفيل في  محتوى تقدير

 200حيث تم اخذ (9)و( (8المذكورة في طريقةالحسب ية النبات األوراققدر الكموروفيل في 
 األسيتونمل من ( 20)خزفي مع باستخدام ىاون  سحقتثم  الرطبة النباتية األوراقممغم من 
 وساطة جياز الطرد المركزي من نوعوفصل الراشح عن الراسب المتبقي ب%( 80)بتركيز

((Hettich EBA 35  663-645))الموجية  األطواللمراشح عمى  يةمتصاصاالوتمت قراءة 
واستخدمت ( Spectrophotometer/cam) المطياف الضوئي من نوع نانوميتر بوساطة جياز

 (.a,b, a+ b)من نوع  لحساب كمية الكموروفيل اآلتيةالعالقات 
Chl.a = (12.7 (D 663) - 2.69(D 645)) ×V/(1000×W). 
Chl.b = (22.9(D645) - 4.68(D 663)) ×V/(1000×W). 

Chl.(a+b) =20.2(D645)+ 8.02(D 663)) ×V/(1000×W). 
D =  نانوميتر  645و 663الموجية  األطوالقراءة الكثافة الضوئية لمكموروفيل المستخمص عمى

  .عمى التوالي
V =  (80 %) المخفف بتركيز لألسيتونالحجم النيائي. 
W =الوزن الرطب بالغرام لمنسيج النباتي الذي تم استخالصو. 
 

في األنسجة الورقية   قدير محتوى الماء النسبيت
 :اآلتيةالمعادلة  بتطبيقو (10) المذكورة في طريقةحسب التم تقدير محتوى الماء النسبي 

الوزن الجاف  ─الوزن الطري                                
 100×  ـــــــــــــــــ = )%(محتوى الماء النسبي 

 الوزن الجاف ─ أالمتالئيالوزن                               
 

: األنسجة الورقيةتقدير البرولين في 
( 11)كما ورد في طريقة نباتات البربين  أوراققدر تركيز الحامض االميني البرولين في 

 .نانومتر( 520)جياز المطياف الضوئي تحت طول موجي  باستخدام
 

 :ضررهاالسايتوبالزمية ونسبة ت األغشيةتقدير درجة ثبات 
 إذ( 12)ة ـقـل الضرر بحسب طريـة دليـوبالزمية ونسبـالسايت ةاألغشيات ـة ثبـدرت درجـق
مل من الماء المقطر ثالث ( 10)بـ وغسمت النباتية  األوراقعينات مستطيمة الشكل من  أخذت

ساعة تحت درجة حرارة ( 24)وتركت مدة  مل من الماء المقطر( 10)مرات ثم غمرت في 
 Electrical conductivity)تم قياس التوصيل الكيربائي لرواشحيا بجياز . مْم ( 10)مقدارىا 
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measuring )الورقية بوضعيا في األنسجةثالث مكررات لكل معاممة وبعدئذ تم قتل  وىيئت 
قياس  أعيدمْم (25) درجة حرارة إلىوبعد تبريدىا . دقيقة( 15)مدة ( Autoclave)التعقيم  جياز

 :يأتيوكما (13 (معادلة  وقدرت نسبة دليل الضرر بموجب. ي لرواشحياالتوصيل الكيربائ
I = [1- (1 -T1 / T2) / (1- C1 / C2)] × 100 % 

C1 وC2 األنسجة قتل وبعد قبل السيطرة لمعاممة الكيربائي التوصيل قراءة تمثل .
T1 وT2  تواليعمى ال األنسجةتمثل قراءة التوصيل الكيربائي لكل معاممة قبل وبعد قتل .
 Flame) الورقية بجياز األنسجةالصوديوم والبوتاسيوم لرواشح  تتركيز ايوناتم تقدير كما 

Photometer)  (6)حسب طريقة. 
 

  :تقدير الكاربوهيدرات
النباتية سحقت العينة  إذ( 14)تبعا لطريقة ،اتنباتال أوراقربوىيدرات في اقدرت كمية الك

وفصمت الكاربوىيدرات المذابة في  ،الماء المقطر مل من( 10) معالجافة في ىاون خزفي 
وتم تقدير ( Hettich EBA35)المركزي من نوع جياز الطرد  باستخدامالراشح عن الراسب 

حامض الكبريتيك بواسطة قياس الكثافة المرئية عند -اربوىيدرات باستعمال طريقة الفينولالك
 .الضوئي جياز المطياف باستعمالنانوميتر ( 488)ألموجيالطول 
 

 :تقدير البروتين
بواسطة قياس الكثافة  (16)طريقة  المحورة عن( 15)قدير البروتين بأتباع طريقة فولنتم ت

. يجياز المطياف الضوئ باستعمالنانوميتر ( 650)لموجيأالمرئية عند الطول 
 

 :اإلحصائيالتحميل 
لعشوائي الكامل ا التصميم التجربة العاممية وفق باستخدام إحصائياحممت التجارب 

(C.R.D )Completely Randomized Design  تمت ( 18) و( 17)في التجارب العاممية
ستخدام اختبار دنكن متعدد المدى امعدالت المعامالت ب المقارنة بين االختالفات المعنوية في

(Duncan's New Multiple Range Test.) 
 
 

 النتائج والمناقشة
: تين الخضرية و الجذريةالطول والوزن الجاف لممجموع
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حصول انخفاض معنوي في نمو نباتات البربين التي يتم سقييا ( 3)يتضح من الجدول  
وحي الفرقان وحي األطباء وجرف  بمياه مخمفات المجاري في مناطق حي عدن ووادي الشور

الممح حيث لوحظ حصول انخفاض في الطول والوزن الجاف لممجموعتين الخضرية والجذرية 
التي تسقى  ه النباتات وان اقل نمو في نبات البربين ظير في منطقتي حي عدن ووادي الشورليذ

فييا النباتات بمياه مخمفات المجاري المنزلية والصناعية مقارنة بالطول والوزن الجاف لمنباتات 
 النامية في المناطق األخرى ومقارنة بالنباتات النامية في منطقة الشريخان التي تسقى فييا
النباتات بمياه اآلبار وقد يعود ذلك الى أن المطروحات المنزلية أو الصناعية الحاوية عمى 

تصرف مباشرة الى النير دون ( 1)عناصر معدنية صغرى وثقيمة كما ىو موضح في الجدول 
تعد ىي المستمم ليذه العناصر سواء التي  التربةوبما أن  معالجة أو تسقى بيا األراضي الزراعية

بعض لذلك نالحظ تجمع من اليواء أو التي تأتي من الري بمياه مخمفات المجاري تصل 
حيث  (2)كما ىو موضح في الجدول  (19)ةالعناصر السامة في الطبقة السطحية من الترب

وانخفاض في عدد  (20)( Apical meristem)ىذه العناصر عمى تحطيم المرستيم ألقمي  تعمل
كما تعمل عمى انخفاض  (21)والثغور  وأوعية الخشب ،(Parenchyma cell) الخاليا البارنكيمية
وقصر وتثخن في األنسجة  ،وانخفاض النقل ألشعاعيارتشاح الخاليا،  وزيادة ،امتصاص االيونات

مما يودي الى حصول انخفاض في طول المجموعتين الخضرية والجذرية كما إن  (22)النباتية 
ركة تتراكم في الجذور أوال، مما يؤدي الى حدوث انخفاض في العناصرالثقيمة والسيما غير المتح

انقسام خاليا الجذور،وحجم كل أنواع الخاليا وصغر حجم القصيبات في الخشب، وبالتالي 
، كذلك تضرر الخاليا البارنكيمية وبالتالي انخفاض (23)انخفاض كمية الماء والمغذيات المنقولة

(.  21)الوزن الجاف لمنباتات 
 

. تأثير السقي بمخمفات المجاري المنزلية والصناعية عمى نمو نبات البربين :(3) جدول
 

طول المجموع المناطق 
( سم)الخضري 

طول المجموع 
( سم)الجذري 

الوزن الجاف لممجموع 
( غم)الخضري 

الوزن الجاف لممجموع 
( غم)الجذري 

 a 12 a 7.882a 0.981 a 40الشريخان 

 c 8 a 2.300c 0.225d 26عدن 

 bc 10 a 2.500c 0.445c 29وادي الشور 

 abc 23 11 a 4.300bc 0.610bcاألطباء 

 abc 10 a 6.500ab 0.700 b 33جرف الممح 

 ab 11 a 4.500bc 0.480 c 36الفرقان 

. بحسب اختبار دوكه متعذد الحذود %(5)تختلف معىىيا عىذ مستىي االحتمال  المعذالت رات األحرف المتشابهة ال

:  a,b, a+ b  وروفيلكل



 حسين صابر محمد عمي

 

85 

والكموروفيل الكمي  aفي تركيز الكموروفيل  معنوي حصول انخفاض( 4)يتبين من الجدول 
جميع المناطق التي تسقى فييا النباتات بمياه  في األنسجة الورقية لنباتات البربين النامية في

 تات فييا بمياهمنطقتي حي عدن ووادي الشور والتي يتم سقي النبامخمفات المجاري وخاصة في 
مقارنة بتركيز الكموروفيل في نباتات البربين النامية في  المنزلية والصناعية مخمفات المجاري

وقد يرجع ذلك الى ارتفاع تركيز بعض منطقة الشريخان التي تسقى فييا النباتات بمياه اآلبار 
كما ىو موضح  (24) العناصر السامة مثل الرصاص والكادميوم في مياه الفضالت الصناعية

و لمدور السمبي ليذه العناصر في امتصاص المغنيسيوم الذي يدخل في تركيب  (1)في جدول 
كما  (26)كذلك قد يعود إلى دورىا في اختفاء المون األخضر في البالستيدات ( 25)الكموروفيل 

 إن وجود ىذه العناصر يعمل عمى تثبيط البناء الحيوي لمكموروفيل قبل مرحمة
Protochlorophyllide  بسبب تداخمو مع إنزيمProtochlorophyllide reductase 

وقد يعود أيضا إلى إن ىذه العناصر تعمل عمى خفض الدىون وتعمل عمى إحداث . (27)
تغيير في األحماض الدىنية ألغشية الثايكمويد وانخفاض الفعاليات الكيمياضوئية وتأثر النظام 

كذلك خفض تصنيع الكموروفيل وتمايز  (28)لكترونات الضوئي الثاني وعرقمة انتقال اال
. (29)الكموروبالست 

 
تأثير السقي بمياه مخمفات المجاري المنزلية والصناعية عمى تركيز الكموروفيل في األنسجة  :(4)جدول 

. الورقية في نبات البربين
 

المناطق 
 aتركيز الكموروفيل 

 وزن غم من/ممغم)
 (المادة الرطبة

 bروفيلتركيز الكمو
 (وزن المادة الرطبة غم من/ممغم)

الكمي تركيز الكموروفيل 
وزن المادة  غم من/ممغم)

 (الرطبة
 a 1.661 a 4.452a 2.791الشريخان 

 1.919bc 1.243 a 2.516cعدن 

 1.586c 0.997 a 3.162bcوادي الشور 

 2.095b 1.389 a 3.393bاألطباء 

 1.987bc 1.449 a 3.436bجرف الممح 

 2.070b 1.298 a 3.459bفرقان ال

. بحسب اختبار دوكه متعذد الحذود%(5)تختلف معىىيا عىذ مستىي االحتمال  المعذالت رات األحرف المتشابهة ال

 
تركيز البرولين والمحتوى المائي ودرجة ثبات األغشية السايتوبالزمية وارتشاح ايونات 

 :البوتاسيوم والصوديوم في األنسجة الورقية
حصول انخفاض معنوي بالمحتوى المائي لألوراق النباتية لنبات البربين ( 5)الجدول يبين 

في جميع المناطق والتي يتم سقي النباتات فييا بمياه مخمفات المجاري وان اقل محتوى مائي 
ظير في أوراق نبات البربين النامية في منطقتي حي عدن ووادي الشور مقارنة بالمناطق األخرى 
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في إن ( 30)وىذا يتفق مع نطقة الشريخان التي كانت تسقى فييا النباتات بمياه اآلبار ومقارنة بم
لألنيار وان  مخمفات مياه المجاري جاوزت الحدود المسموح بيا لمفضالت السائمة المصروفة

إن االنخفاض بمحتوى الماء النسبي في ، الفضالت عمى نوعية المياه ىناك تأثير واضح ليذه
اتية قد يعود إلى التغيرات التركيبية في الورقة من خالل االنكماش الحاصل في خاليا األوراق النب

لى الضرر الحاصل في الجذور النباتية المعرضة لمعناصر السامة  البشرة والخاليا البرنكيمية وا 
وبالتالي انخفاض كمية الماء الممتص من قبل الجذور وأخيرا انخفاض محتوى الماء النسبي في 

كذلك فان التراكيز العالية من العناصر الثقيمة قد تؤدي إلى تحطم في  (31)ق النباتية األورا
. (32) جدران الحزم الوعائية وحصول تغيير في مكونات الخشب مما يؤثر عمى عممية نقل الماء

  
األغشية تأثير السقي بمياه مخمفات المجاري عمى المحتوى المائي و تركيز البرولين ودرجة ثبات : (5)جدول

 .السايتوبالزمية وارتشاح ايونات البوتاسيوم والصوديوم في األنسجة الورقية لنبات البربين

المناطق 
المحتوى 

النسبي لمماء 
)%( 

البرولين 
غرام /مايكرمول)

من وزن المادة 
( االرطب

دلـيـل 
 )%(الضـرر

ارتشاح ايونات 
 وميالبوتاس

 (جزء بالمميون)

ارتشاح ايونات 
الصوديوم 

( بالمميون جزء)

  87.98a 0.854 a 10.20e 1.04b 0.309dالشريخان 

 51.17c 1.228 a 19.38b 1.74a 0.522aعدن 

  63.46bc 1.085 a 21.45a 1.73a  0.483abوادي الشور 

 74.21b 1.047 a 15.59cd 1.68a 0.425cاألطباء 

 69.39b 0.889 a 15.80c 1.72a 0.309dجرف الممح 

  70.02b 0.862a 15.80d 1.06b  0.445bcالفرقان 

 .بحسب اختبار دوكه متعذد الحذود %(5)تختلف معىىيا عىذ مستىي االحتمال  المعذالت رات األحرف المتشابهة ال

 
وىذا ما أكدتو الزيادة الحاصمة بتركيز البرولين في األنسجة الورقية لنباتات البربين النامية في 

دن ووادي الشور حيث إن انخفاض المحتوى المائي في ىذه المناطق وخاصة في منطقتي حي ع
األنسجة الورقية يقابميا زيادة بتركيز البرولين وان الزيادة الحاصمة بتركيز البرولين قد يعود الى 

و ( 33)حدوث تغيرات في العمميات االيضية المختمفة ضمن الخمية النباتية وبالتالي في النبات 
زيادة حصول نوع من الشد ية من العناصر الثقيمة يؤدي إلى إن تعرض النباتات لتراكيز عال

وبالتالي زيادة تركيز البرولين وان ىذه الزيادة قد تكون بسبب زيادة إنتاج البرولين أو 
. (27)انخفاض إنتاج البروتين أو زيادة تحمل البروتين
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 والتي يةحصول انخفاض معنوي بدرجة ثبات األغشية السايتوبالزم( 5)كما اظير الجدول 
البربين التي يتم اتضح من خالل الزيادة المعنوية بدليل الضرر في خاليا األنسجة الورقية لنبات 

في منطقتي حي عدن و وادي الشور المنزلية والصناعية المجاري  مخمفات سقييا بمياه
 وأكدت ذلكواألطباء  مقارنة بالنباتات النامية في مناطق الشريخان وجرف الممح والفرقان

الزيادة المعنوية بتركيز ايونات البوتاسيوم والصوديوم المرتشحة من األنسجة الورقية ليذه 
النباتات في منطقتي حي عدن و وادي الشور ويرجع ذلك الى إن تعرض النباتات لمعناصر 

يؤدي إلى زيادة دليل الضرر وزيادة ارتشاح  (1)الثقيمة كما ىو موضح في الجدول 
في الغشاء البالزمي  ATPaseإنزيم خفض فعالية  من خاللا النباتية االيونات من الخالي

وحصول تثخن في خاليا البشرة والميزوفيل وانخفاض في حجم الخاليا وصغر . (26)
و أ .(32)المسافات البينية بين الخاليا وبالتالي زيادة تضرر األغشية وارتشاح االيونات 

يؤثر عمى نشاط إنزيم البيروكسيديز  إلى حدوث تسمم قوي بالخاليا النباتية مما
وبالتالي حصول أكسدة ىوائية  H2O2والذي يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة 

 .(34)لمغشاء البالزمي مما يؤثر عمى نفاذية األغشية السايتوبالزمية 
 

:  الكاربوهيدرات والبروتين في المجموعة الخضرية
المجموعة بوىيدرات والبروتين في حصول انخفاض معنوي بتركيز الكار( 6)يبين الجدول 

في جميع المناطق باستثناء االنخفاض غير المعنوي بتركيز الخضرية لنباتات البربين 
الكاربوىيدرات في المجموعة الخضرية لمنباتات النامية في منطقة جرف الممح مقارنة بتركيزىا في 

تركيز لمكاربوىيدرات والبروتين  المجموعة الخضرية لمنباتات النامية في منطقة الشريخان وان اقل
في منطقتي حي عدن ووادي الشور مقارنة ظيرت في المجموعة الخضرية لمنباتات النامية 

ارتفاع تركيز بعض المموثات المطروحة من قبل بعض  بالمناطق األخرى وقد يعود ذلك الى
فعالية البناء انخفاض في  وىذا بدوره يودي الى( 35)المعامل الموجودة في مدينة الموصل 

 إلى انخفاض الكاربوىيدرات وبالتاليالضوئي وتثبيط انتقال الكاربوىيدرات في األنسجة النباتية 
قد  سامةالمعرضة لمعناصر الكذلك فان انخفاض تركيز الكاربوىيدرات في أنسجة النباتات ( (36

إن التأثيرات السامة ( 37) حظكما ال (31).يعود إلى التغيرات المورفولوجية والفسمجية في خاليا الورقة
لمعناصر الثقيمة عمى العمميات االيضية لبناء البروتين أثرت سمبيا في جميع أجزاء النبات وان بعض 

البروتين  العناصر الثقيمة تكون مستعدة ألكسدة روابط الثايول ضمن تركيب البروتين وىذا يغير تركيب
. ن في األجزاء النباتية المختمفةوبالتالي يقمل من تركيز البروتي (38)الثانوي 
تأثير السقي بمياه مخمفات المجاري عمى تركيز الكاربوهيدرات والبروتين في المجموعة الخضرية : (6)جدول

 .في نبات البربين
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تركيز الكاربوهيرات المناطق 
( غم/ممغم)

تركيز البروتينات 
 (غم/ممغم)

 a 2.915a 34.50الشريخان 

 c 1.525f 21.20عدن 

 24.950c 1.775eادي الشور و

 25.525bc 2.625bاألطباء 

 28.600ab 2.130dجرف الممح 

 25.650bc 2.320cالفرقان 

 .بحسب اختبار دوكه متعذد الحذود%(5)المعذالت رات األحرف المتشابهة التختلف معىىيا عىذ مستىي االحتمال 

 
 bو aتركيز لمكموروفيل بان أفضل نمو وأعمى ( 6و 5و 4و 3)في حين أظيرت الجداول 

والكموروفيل الكمي وأفضل درجة ثبات لألغشية السايتوبالزمية واقل ارتشاح اليونات البوتاسيوم 
والصوديوم في األنسجة الورقية وأعمى تركيز لمكاربوىيدرات والبروتين في المجموعة الخضرية 

اطق األخرى وقد يعود ذلك إلى كانت في نباتات البربين النامية في منطقة الشريخان مقارنة بالمن
يتم بمياه اآلبار  نوعية المياه التي يتم سقي النباتات بيا حيث كما ذكرنا سابقا بان سقي النباتات

المتجمعة في خزانات خرسانية وىذه المياه غالبا ما يكون تركيز العناصر السامة فييا معدومة أو 
أيضا إلى إن المنطقة تقع خارج حدود مدينة  وقد يعود قميمة جدا مقارنة بمياه مخمفات المجاري

(. 39)الموصل وىي منطقة بعيدة عن المموثات الصناعية 
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