
 

78 

    2012، لسنة (3)، العدد (25)المجمد  -مجمة التربية والعمم    

  

دراسة تأثير السقي بمياه مخمفات المجاري عمى التركيب المعدني  
 في نبات البربين 

 
 فرح صبحي صالح 

 كمية التربية / قسم عموم الحياة 

 جامعة الموصل
 

 القبول االستالم

11  /03  /2012 02  /05  /2012 

 
ABSTRACT 

Six sites of different farms in Mosul district (Sherikhan village, 

Shur valley, Aden, Al Atabaa, Jerf Al Malleh and Furgan areas) which 

Purslane plants in these farms were irrigated by Wells, sewage or 

industrial and domestic waste water. The results of this study showed 

that there was a significant increase in the  four heavy metals Cd, Pb, 

Ni and Zn content of the irrigation water mainly in Shur valley water, 

in the other hand there was an increase in the soil and plant content of 

the heavy metals with a significant decrease in nutrient metal 

concentrations in the growing plants in Aden area, while there was a 

decrease in the heavy metal concentration in the soil and water, In 

addition there was a significant increase in nutrient metal concentration 

in the growing plants in Sherikhan village which were irrigated with 

wells water in comparison with the other sites of the study. 

 
 الخالصة

حددت ست مواقع لمزارع مختمفة من الجانب األيسر لمحافظة نينوى وىي              
والتي تنمو فييا نباتات ( عدن ووادي الشور وحي األطباء وجرف الممح وحي الفرقانحي والشريخان )

المنزلية أو  من مياه أبار أو مياه مخمفات المجاريمختمفة  البربين و تسقى فييا النباتات بمصادر مياه
أظيرت النتائج حصول زيادة معنوية بتركيز العناصر . والصناعية مياه مخمفات المجاري المنزلية

في مياه السقي في وادي الشور وىي عبارة عن مياه مخمفات    Zn, Ni, Pb , Cdالثقيمة األربعة
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ت المختمفة بتركيز المجاري المنزلية والصناعية كما حصل زيادة معنوية في تربة وأجزاء النباتا
العناصر الثقيمة و انخفاض معنوي بتركيز العناصر المعدنية في النباتات النامية في منطقة حي 
عدن في حين حصل انخفاض معنوي بتركيز العناصر الثقيمة في التربة والمياه وحصول زيادة 

التي تسقى بمياه معنوية بتركيز العناصر المعدنية في النباتات النامية في منطقة الشريخان و
   . اآلبار مقارنة بالمناطق األخرى

 
المقدمــــة 

إذ أنيا اليوم من أخطر  ،تمقى مشكمة التموث البيئي في وقتنا الحاضر اىتماما كبيرا
المشكالت الممحة ليس فقط عمى مستوى دول العالم الثالث فحسب و لكن عمى مستوى العالم 

لنظام البيئي أمرًا ممحًا يتماشى معيا اإلنسان مرغمًا و فأصبحت بتغمغميا خالل مكونات ا ،أجمع
فاليواء الذي يتنفسو و الماء الذي يشربو و الطعام الذي  ،يقال أن اإلنسان قد أصبح الجئ بيئتو

السيما إذا ما حدث  ،يأكمو و الممبس الذي يمبسو غدا كل ذلك مموثًا بمموثات و كيماويات سامة
و عالوة عمى ذلك  ،م أجمع من نقص في مصادر الغذاء و الماءذلك في وقت يعاني فيو العال

. (1)تعاني اختناقا من اليواء المموث 
والمموثات إما تكون ذا مصدر طبيعي أو إنيا تنتج بفعل النشاط البشري كالصناعة أو 

ويتفق معظم  ،الزراعة وىذه تشكل النسبة العظمى من مصادر تموث الماء واليواء والتربة
عمى تعريف التموث بأنو أي تأثير في المواد والذي يسبب في إدخال بعض العوامل في  الباحثين

كما ان أي مادة من المواد المموثة  .(2)النظام البيئي والتي تؤثر بدورىا في حياة الكائنات فيو 
في البيئة تؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر وبمفردىا أو بالتـفاعل مع غيرىا إلى اإلضرار 

أو تسبب في تعطيل األنظمة البيئية حيث قد تتوقف تمك األنظمة عن أداء دورىا  ،ةبالصح
تموث المياه بالمخمفات الصناعية المتمثمة بالمواد ان (. 3)الطبيعي عمى سطح الكرة األرضية 

الكيميائية الناجمة عن الصناعات المختمفة التي تعد واحدة من أىم المشاكل التي تثير القمق لدى 
ان حيث تطمق ىذه المواد الكيميائية السامة إلى البيئة إما مباشرة مثل استخدام المبيدات اإلنس

(. 4)واألسمدة والمذيبات أو بطريقة غير مباشرة كطرح النفايات الصناعية 
وبالنسبة لمعراق وبالتحديد مدينة الموصل فان نير دجمة يتعرض عند دخولو المدينة إلى 

ضالت الصناعية والمدنية السائمة مسببة بذلك تمويثا لمياه النير وان تصريف كميات كبيرة من الف
طرح ىذه الفضالت غير المعاممة مباشرة إلى النير يعد خرقا لمموازنة الطبيعية وتيديدا لحياة 

و بما أن ىذه المطروحات المنزلية  .5))اإلنسان الحتمال انتشار األوبئة واألمراض في أي وقت 
فانيا تعمل  ،أو تسقى بيا األراضي الزراعية ،مباشرة إلى النير دون معالجةأو الصناعية تصرف 

عمى احداث تموث بالعناصر المعدنية الصغرى و العناصر الثقيمة إلى جانب المعادن التي تنقل 
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و تنتقل  ،بواسطة الغسل مع مياه األمطار بواسطة اليواء إلى المياه أو التربة بالترسيب الجاف أو
ثم الى الحيوانات  ،اليواء الجذري أو الترسيب من ر إلى النباتات من خالل االمتصاصىذه العناص

 مما يؤدي الى حدوث ،وقد تزداد تراكيز ىذه المعادن بدرجة كبيرة ،أو اإلنسان عبر السمسمة الغذائية
. (6)ظاىرة تعرف بالتضخم الحيوي لممموثات عبر السالسل الغذائية

زلية والصناعية بالعناصر الثقيمة يؤدي الى اختزال نمو ان تموث مياة المجاري المن
الجذور وتحطم قم الجذور وتؤثر سمبا عمى المحتوى الكموروفيمي والتركيب المعدني وتركيز 

(.   7)النباتية المختمفة  األجزاءالبروتينات والكاربوىيدرات في 
لبيئة وصحة اإلنسان تم ونتيجة لتموث المياه بأنواع مختمفة من المموثات وتأثيرىا عمى ا

من اجل التعرف عمى التموث البيئي الحاصل في مياه المجاري المنزلية  إجراء ىذا البحث
 .والصناعية من خالل تأثيرىا عمى نمو نبات البربين
 

 المواد وطرائق العمل
: اختيار المواقع

رقية من نير تقع في الجية الش في محافظة نينوى وجميعيا مختمفة تم اختيار ستة مواقع  
الشريخان و تسقى نباتات ىذه المنطقة بمياه اآلبار وحي الفرقان وحي األطباء تسقى وىي دجمة 

وجرف الممح التي تسقى النباتات فييا بمياه مخمفات  .األراضي فييا بمخمفات المجاري المنزلية
اه مخمفات المجاري مياه المجاري المنزلية ومياه نير دجمة وحي عدن التي تسقى بيا النباتات بمي

ووادي الشور التي تسقى فييا  .المنزلية والصناعية بالقرب من محطة معالجة المياه الثقيمة
النباتات بمياه مخمفات المجاري المنزلية والصناعية القادمة من مناطق مختمفة من الجية الشرقية 

 .لنير دجمة

 
: الصفات المدروسة

: النباتاتتقدير العناصر الثقيمة والغذائية في 
من كل موقع وتم حفظيا ونقميا إلى المختبر في  اخذت ثالث مكررات لنباتات البربين

تم تقدير ثم  .ساعة 48م ولمدة  70أكياس من النايمون ثم جففت بالفرن عند درجة حرارة 
إذ اخذت العينات النباتية المجففة من  ،العناصر الغذائية في المجموعة الخضرية لمنباتات

غم من كل عينة وىضمت بطريقة اليضم الرطب  (0.5)ثم اخذ  ،ة الخضرية وطحنتالمجموع
بالتسحيح مع نترات  Mohr s’ Method))باستخدام طريقة مور  ˉClوتم تقدير الكموريد ( (8

K والبوتاسيوم (9) في الفضة وكما ورد
Naوالصوديوم+

 Flam)  باستخدام جياز مطياف الميب +

Photometer) والكالسيومCa
+
Mg²والمغنيسيوم  ²

بعد تعديل قيمة ال  بالتسحيح مع الفرسنيت +
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pH  ضافة المحمول المنظم عند المنخفضة بإضافة ىيدروكسيد الصوديوم عند قياس الكالسيوم وا 
 Stannous)كما تم قياس الفوسفات حسب طريقة  10))كما ورد في  ،قياس المغنيسيوم

Chloride )وقدرت تراكيز العناصر الثقيمة (  11)ة و تقدير الكبريتات بطريقة الكدر
(Zn,Pb,Ni,Cd)  12))في النباتات حسب الطريقة التي أوردىا.  

 
: تحميل المياه والتربة

تم إجراء التحميالت الالزمة لكل عينة من عينات المياه و التربة في مختبرات قسم عموم 
تم اخذ ثالث مكررات من كل  جامعة الموصل حيث/كمية التربية، ومختبرات كمية البيئة/الحياة

بحسب ( EC)إذ تم قياس درجة التوصيل الكيربائي  .عينة من عينات التربة والمياه من كل حقل
كما تم قياس ( 13)حسب طريقة ( PH)واألس الييدروجيني  .(10)التي أوردىا الطرائق

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

 (.8)بعد ىضم العينات حسب طريقة  (12)أوردىا 
 

 :التحميل اإلحصائي
حممت التجارب إحصائيا باستخدام التجربة العاممية وفق التصميم  العشوائي الكامل 

(C.R.D )Completely Randomized Design   تمت ( 15)و (  14)في التجارب العاممية
معدالت المعامالت باستخدام اختبار دنكن متعدد المدى  المقارنة بين االختالفات المعنوية في

(Duncan's New Multiple Range Test.) 
 

 :والمناقشةالنتائج 
: الصفات الكيميائية لعينات المياه والتربة

عينات المياه 
 :الفوسفات
إن اقل قيمة سجمت لمفوسفات في المياه المستخدمة لمسقي  (1)ينت نتائج  الجدول ب

لتر مقارنة مع /ممغم 0.03))لمواقع الدراسة الستة سجمت في منطقة جرف الممح حيث بمغت 
المناطق األخرى وقد يعود السبب في ذلك إلى قمة طرح المموثات في نير دجمة قبل دخولو إلى 

قد يعود إلى استيالك الفوسفات من قبل النباتات واألحياء المائية فضال  كذلك ،مدينة الموصل
في حين سجمت اعمي قيمة لمفوسفات في مياه السقي  (4)عن دور عاممي التخفيف واالنتشار 
لتر إن الزيادة الحاصمة في تركيز الفوسفات /ممغم 5.15))في منطقة وادي الشور حيث بمغت 
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تساقط األمطار وارتفاع مناسيب المياه التي تؤدي إلى جرف  في ىذه المنطقة قد يعزى إلى
أو قد تعود .(16)المغذيات النباتية واألسمدة المضافة إلى األراضي الزراعية المجاورة لمنير 

الزيادة إلى طرح مواد التنظيف الغنية بمركبات الفوسفات والمطروحة من المناطق المدنية إلى 
سخ المواد العضوية التي تحتوي عمى الفسفور بوساطة البكتريا مياه المجاري باإلضافة إلى تف

(. 17)والتي تؤدي إلى إطالق ايونات الفوسفات إلى المياه 
 

: الكبريتات
إلى إن قيم الكبريتات  (1)إما فيما يخص الكبريتات فقد أشارت النتائج في الجدول 

بريتات في مياه السقي في لتر، إذ سجمت ادنى قيمة لمك/ممغم 76.5 – 737.3))تراوحت بين 
منطقة جرف الممح مقارنة مع المناطق األخرى وقد يعود السبب في ذلك إلى قمة المطروحات 
إلى مياه النير قبل دخولو إلى المدينة فضال عن بعد المنطقة عن مواقع مياه المجاري الحاوية 

تات في مياه السقي في  بينما سجمت أعمى قيمة لمكبري.عمى المواد العضوية كما تم ذكره سابقا
موقع وادي الشور، إن سبب الزيادة في تركيز الكبريتات في المياه قد يعود إلى عمميات التحمل 

الالىوائي لممركبات الحاوية عمى الكبريت مؤدية بذلك إلى تكوين كبريتيد الييدروجين والذي 
 .(18)يتأكسد بدوره إلى حامض الكبريتيك عند توفر الظروف اليوائية

 
: الكادميوم

إلى إن قيم عنصر الكادميوم في عينات المياه لممناطق الستة  (1)أوضحت نتائج جدول 
حيث سجمت ادنى قيمة لعنصر  ،لتر/ممغم 0.0420 -0.0469))المدروسة تراوحت بين 

الكادميوم في مياه السقي بمنطقة الشريخان في حين سجمت اعمى قيمة لمكادميوم في مياه السقي 
وادي الشور مقارنة بالمناطق األخرى وقد يعود السبب إلى تجمع مياه مدنية وصناعية في منطقة 

لعدة أحياء سكنية في منطقة وادي الشور وبالتالي ظيور تركيز الكادميوم فيو عال وىذا يتفق مع 
حيث أوعز السبب في ارتفاع قيم الكادميوم إلى إن المطروحات  (19)توصل إليو الراشدي  ما

والصناعية الحاوية عمى العناصر المعدنية الصغرى والثقيمة تصرف بصورة مباشرة إلى المنزلية 
كما قد يعود السبب إلى تأكل وتعرية التربة المكونة بجرف المسطح المائي ،النير دون معالجة

أو قد يعود إلى تراكم الكادميوم في الترب  ،(20)والنير خالل حركة المياه واصطداميا بالجرف 
ة والتي يكون مصدرىا األسمدة المختمفة والتي تتعرض لمطرح إلى المجرى المائي نتيجة الزراعي
. (21)األمطار 

 
: النيكل
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حيث سجمت أدنى            ،قيم عنصر النيكل في عينات المياه (1)بينت نتائج جدول 
لتر وعمى العكس من ذلك فان /ممغم 0.0002))لو في منطقة الشريخان حيث بمغت قيمة 
 0.0027)) طقة وادي الشور سجمت اعمي قيمة لتركيز عنصر النيكل في المياه إذ بمغتمن
إن السبب في زيادة عنصر النيكل قد يعزى إلى كمية المادة  .األخرى لتر مقارنة بالمناطق/ممغم

العضوية المطروحة مع الفضالت المنزلية إضافة إلى استخدام األسمدة الحيوانية التي تتحمل 
بان زيادة            المادة  22))عيا إلى مجرى النير وىذا يتفق مع ما توصل إليو وتطرح جمي

 ،العضوية واستخدام األسمدة الحيوانية يعمل عمى زيادة عنصر النيكل سواء في المياه أو التربة
 كما إن المموثات الصناعية المطروحة إلى مجرى النير ليا دور كبير في زيادة عنصر النيكل 

((4 .
 

: الرصاص
أدنى قيمة لعنصر الرصاص بالمياه في منطقة الشريخان  (1)أوضحت نتائج الجدول 

في حين لوحظ ارتفاع لعنصر الرصاص في عينات المياه في  ،لتر/ممغم 0.0005))حيث بمغت 
لتر مقارنة بالمناطق األخرى إن االرتفاع في /ممغم 0.0132))منطقة وادي الشور حيث بمغت 

اص قد يعود إلى الكم اليائل من الفضالت المطروحة إلى النير إضافة إلى تركيز عنصر الرص
استخدام األسمدة الزراعية حيث إن األسمدة الزراعية تحتوي عمى مستويات عالية من الرصاص 

حيث وجد مستويات ال باس فييا من عنصر  (24)وىذا يتفق مع ما توصل إليو  ،(23)
. في المخمفات الصناعيةالرصاص في األسمدة الزراعية وكذلك 

 
: الزنك

إن قيم عنصر الزنك في عينات المياه تراوحت بين  (1)وأخيرا أظيرت نتائج جدول 
إذ سجمت أدنى قيمة لعنصر الزنك في مياه السقي في منطقة  ،لتر/ممغم 1.704 -0.107))

خدمة الشريخان في حين سجمت منطقة وادي الشور أعمى قيمة لعنصر الزنك في المياه المست
لمسقي مقارنة بالمناطق األخرى والسبب في ذلك يعود إلى تجمع مياه عدة مناطق منزلية 

والتي تصب في نير دجمة بالقرب من الموقع أو قد يعود إلى استخدام األسمدة التي  وصناعية
(. 25)تحتوي عمى عنصر الزنك في تركيبيا 

سجمت أدنى قيم  (Cd , Pb , Ni , Zn)كما لوحظ بان جميع العناصر الثقيمة األربعة 
ليا في منطقة الشريخان وقد يعود السبب في ذلك إلى إن المياه المستخدمة في السقي ىي مياه 

أبار والتي غالبا ما يكون تركيز العناصر الثقيمة فييا معدومة أو قميمة مقارنة بمياه مخمفات 
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حيث الحظ بان اقل تراكيز  19))المناطق السكانية والصناعية وىذا يتفق مع ما توصل إليو 
. لمعناصر الثقيمة ظيرت في مياه اآلبار في منطقة الشريخان

 
: عينات التربة

: الكادميوم
إلى إن تراكيز عنصر الكادميوم في التربة تراوحت بين  (1)أشارت النتائج في الجدول 

سجل كغم تربة إذ كان ادنى تركيز في منطقة الشريخان في حين /ممغم (0.0457-0.0412)
ويعزى السبب في ذلك إلى إن مزارع  ،اعمي تركيز في منطقة حي عدن مقارنة بالمناطق األخرى

منطقة حي عدن تسقى بمياه المجاري اآلتية من المنازل مباشرة وىي مياه ثقيمة تحوي عمى 
فضال عن كون  (1)المموثات العضوية وعناصر ثقيمة وىذا ما تم التوصل إليو في نتائج جدول 

عة واقعة عمى الطريق الرئيسي لمحي حيث تعد حركة المركبات احد المصادر الرئيسية المزر
كما . 26))الفوسفاتية الحاوية عمى الكادميوم  األسمدة إلى باإلضافةلتموث التربة بالكادميوم 

إلى دور الفضالت الصناعية في تراكم العناصر الثقيمة ومنيا الكادميوم في التربة ( 24)أشار 
استخدام األسمدة النباتية والمبيدات الحاوية عمى عنصر الكادميوم يعمل عمى زيادة  كما إن

 .(27)تركيزه في التربة 
 

: النيكل
لوحظ تسجيل ادنى قيمة في تركيز النيكل في تربة منطقة الشريخان في حين سجل اعمي 

ق األخرى وقد كغم تربة مقارنة بالمناط/ممغم (0.0106)قيمة لو في منطقة حي عدن حيث بمغت 
يعزى السبب إلى استخدام مياه المجاري في سقي المزارع كما إن قرب المزارع من وحدة معالجة 

بوجود زيادة في تركيز عنصر النيكل في تربة  (19)وىذا ما توصل إليو الراشدي  ،المياه الثقيمة
. حي عدن وأوعز السبب إلى سقي المزارع بمخمفات المياه المنزلية والصناعية

 
: الرصاص

سجمت قيم تركيز عنصر الرصاص ادنى قيمة ليا في تربة منطقة الشريخان في حين 
كغم تربة مقارنة بالمناطق /ممغم (0.0195)سجمت اعمي قيمة لو في حي عدن حيث بمغت 

األخرى، وقد يعود السبب إلى كون المنطقة تقع عمى الطريق الرئيسي مما يزيد تأثرىا بالرصاص 
حيث تعد عوادم محركات السيارات احد المصادر الرئيسية لتموث ،ادم السياراتوالناتجة من عو

 .(28)التربة بيذا العنصر بسبب إضافتو إلى البترول عند التصفية لتحسين نوعية الوقود 

: الزنك
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قيمة لتركيز الزنك كانت في ترب منطقة الشريخان في  أدنىبان  (1)بينت نتائج جدول 
كغم تربة مقارنة /ممغم( 0.255)في منطقة حي عدن حيث بمغت  حين بمغت اعمي قيمة لو

بالمناطق األخرى إن ىذه الزيادة قد تعزى إلى استخدام األسمدة الفوسفاتية الحاوية عمى نسبة من 
إن عنصر الزنك يدخل في تكوين وتصنيع إطارات السيارات وقد تنفث  ،(29)الزنك في تركيبيا 

تكاك اإلطارات باألرض مما يؤدي إلى تراكميا عمى أسطح الترب السيارات عنصر الزنك أثناء اح
. (4)والنباتات 

 
 .الصفات الفيزيائية والكيميائية لعينات المياه والتربة :(1)جدول 

 المناطق

  mg/ L عينـــات الميـــــــــاه   

PO4 SO4 Cd Ni Pb Zn 

 d 586.7 b 0.0420 d 0.0002 f 0.0005 f 0.107 e 0.05 الشريخان

 b 231.3 c 0.0441 c 0.0016 d 0.0091 c 1.010 c 3.30 الفرقان

 e 76.5 f 0.0446 c 0.0017 c 0.0068 d 1.013 c 0.03 جرف الممح

 b 171.6 e 0.0422 d 0.0013 e 0.0035 e 0.821 d 3.29 حي األطباء

 c 220.8 d 0.0457 b 0.0021 b 0.0115 b 1.327 b 3.12 حي عدن

 a 737.3 a 0.0469 a 0.0027 a 0.0132 a 1.704 a 5.15 وادي الشور

 mg/ kg عينــــات التربــــــة    

 d 0.0106 f 0.0141 d 0.230 c 0.0412الشريخان 

 c 0.0230 e 0.0171 c 0.243 b 0.0436الفرقان 

 c 0.0280 b 0.0178 b 0.245 b 0.0438 جرف الممح

 c 0.0250 d 0.0180 b 0.243 b 0.0435حي األطباء 

 a 0.0330 a 0.0195 a 0.255 a 0.0457حي عدن 

 b 0.0270 c 0.0194 a 0.249 a 0.0444وادي الشور 

 

. بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود%( 5)المعدالت ذات األحرف المتشابهة ال تختمف معنويا عند مستوى االحتمال 
: تركيز العناصر الثقيمة في نباتات البربين
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إلى إن تركيز عنصر الكادميوم في نباتات البربين  (2)الجدول  أشارت نتائج
سجمت اعمى قيمة ليا في منطقة حي عدن حيث  ،المزروعة في مزارع مناطق الدراسة الستة

امتازت ترب ىذه المنطقة باحتوائيا عمى تراكيز عالية من الكادميوم وىذا يتفق مع جدول 
كيز العنصر في التربة ازداد تركيزه في أجزاء في انو كمما زاد تر (3)وىذا يتفق مع  (1)

كما قد يعزى السبب في زيادة الكادميوم إلى نوعية مياه السقي حيث تسقى  .النبات المختمفة
ىذه المزارع بمخمفات مياه المجاري المنزلية والصناعية بصورة مباشرة مما يؤدي إلى ارتفاع 

تركيز عنصر الكادميوم كان عاليا في في ان  (1)تركيز الكادميوم وىذا يتفق مع جدول 
. المياه المستخدمة لمسقي في ىذه المنطقة
حيث الحظا زيادة تركيز الكادميوم في األجزاء  24))وىذا يتفق أيضا مع ما جاء بو 

كما توصمت صالح .النباتية المختمفة لنبات الخس عند السقي بمياه الفضالت المنزلية والصناعية
د سجمت لمكادميوم في نباتات السبانخ كانت في منطقة الغفران كونيا بان اعمي نسبة ق (30)

. ذات ترب عالية التركيز من العنصر ذاتو
إلى قيم عنصر النيكل في نباتات البربين تراوحت بين  (2)كما أشارت نتائج جدول 

إن  ،وظيرت اعمي قيمة ليا في منطقة حي عدن ،كغم تربة وزن جاف/ممغم (0.594 -0.191)
دة عنصر النيكل في نبات البربين النامي في مزارع حي عدن قد يعود إلى كمية الفضالت زيا

المطروحة ونوعيتيا الى المياه والتربة وقد يضاف عامل أخر ىو تموث اليواء الجوي بالعناصر 
الثقيمة في المناطق ذات الكثافة المرورية والمولدات الكيربائية نتيجة ما تحرقو من وقود وىذا 

 ((31 ره يؤدي الى زيادة تركيز العناصر الثقيمة في التربة والمياه وبالتالي زيادتو في النباتاتبدو
حيث الحظ زيادة النيكل في محتوى أوراق القصب في مناطق  4))وىذا ما توصل إليو الحمداني 

بية في وادي الخرازي وحمام العميل وقد اعزي السبب إلى الكثافة المرورية وماليا من تأثيرات سل
. زيادتيا لمعناصر الثقيمة في المياه والتربة

ارتفاع تركيز عنصر الرصاص في نباتات البربين حيث  (2)ولوحظ من نتائج الجدول 
كغم وزن جاف / ممغم (0.352)أظيرت النتائج زيادة تركيزه في منطقة حي عدن اذ بمغت 

مزرعة تقع قريبا من الطرق وقد يعزى السبب في ذلك إلى كون ال ،مقارنة بالمناطق األخرى
المرورية المزدحمة إذ تطمق المركبات العاممة بالكازولين العديد من مركبات الرصاص إلى 
البيئة نتيجة إلضافة الرصاص إلى الكازولين وبذلك تزداد كمية الرصاص التي يمتصيا 

ة مع بان كمية الرصاص المترسب (32)النبات عن طريق األوراق وىذا ما أكده الصفاوي 
الغبار كانت مرتفعة في منطقة باب الطوب والتي تتميز بكونيا منطقة تجارية مزدحمة 

وكذلك قد تتموث التربة نتيجة استخدام الفضالت المدنية  ،بالسيارات والنشاطات البشرية
والصناعية ألغراض الري وبالتالي تراكم العناصر الثقيمة في التربة ومن ثم انتقاليا الى 

إذ الحظ ارتفاع تراكيز الرصاص في  (33)المزروعة فييا وىذا يتفق مع  لزراعيةالمحاصيل ا
 (19)كذلك وجد الراشدي  ،الترب المروية بمياه المجاري مقارنة بالترب المروية بالمياه االعتيادية
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حصول انخفاض معنوي في نمو النباتات النامية في مزرعة حي عدن و أوعز السبب في ذلك 
. اصر الثقيمة ومنيا الرصاص في ترب ىذه المنطقةإلى زيادة العن

أيضا ارتفاع قيم عنصر الزنك في نباتات البربين  (2)وأخيرا أظيرت نتائج الجدول 
كغم تربة وزن جاف وقد يعود ذلك الى إلى /ممغم (4.586)في منطقة حي عدن حيث بمغت 

لى المجوء إلى استخدام ارتفاع تركيز المموثات المطروحة الى ىذه المزارع  أو قد يعزى إ
حيث بين وجود عنصر الزنك  (34)وىذا يتفق مع  ،األسمدة النباتية الحاوية عمى الزنك

إضافة إلى وجود الزنك في المخصبات  ،جزء بالمميون (406)باألسمدة العراقية بنسبة 
جة إن زيادة عنصر الزنك في النبات نتي36) )لقد وجد  .(35)النباتية والمبيدات الحشرية 

زيادتو في التربة قد يكون بسبب طرح المياه المموثة بعد استعماليا في المصانع ومحالت 
تبديل الزيوت أو من مياه الصرف الصحي ووصوليا الى المناطق المكشوفة وتحمميا تحت 

. 37))الظروف الجوية يعمل عمى زيادة تركيز الزنك في التربة 
الرصاص  ،النيكل ،الكادميوم)ألربعة وعمى العكس من ارتفاع العناصر الثقيمة ا

إن أدنى قيم لتراكيز العناصر الثقيمة  (2)في منطقة حي عدن فقد بينت نتائج جدول ( والزنك
األربعة سجمت في منطقة الشريخان وقد يعود السبب في ذلك إلى إن المزارع            في 

كيز العناصر الثقيمة              ىذه المنطقة تسقى بمياه أبار وىذه المياه غالبا ما يكون تر
فييا معدومة أو قميمة جدا مقارنة بمياه مخمفات المجاري أوقد يعود إلى إن المنطقة              
تقع خارج حدود مدينة الموصل وىي منطقة بعيدة عن المموثات الصناعية وىذا يتفق            

. 19)؛ 4)مع 
 

في ( كغم/ممغم)اري المنزلية والصناعية عمى تركيز العناصر الثقيمةتأثير السقي بمخمفات المج :(2)جدول
 .نباتات البربين

 Cd Ni Pb Znالمناطق 

 0.741d 0.191 f 0.254 e 4.137 eالشريخان 

 c 0.421 e 0.308 d 4.370 d 0.784الفرقان 

 c 0.502 b 0.320 c 4.406 c 0.782جرف الممح 

 c 0.452 d 0.351 a 4.370 d 0.788حي األطباء 

 a 0.594 a 0.353 a 4.586 a 0.822حي عدن 

 b 0.486 c 0.348 b 4.478 b 0.799وادي الشور 

 

. بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود%( 5)تختمف معنويا عند مستوى االحتمال  المعدالت ذات األحرف المتشابهة ال
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: تركيز العناصر الغذائية في نباتات البربين
إلى قيم العناصر الغذائية في نبات البربين حيث لوحظ إن اقل  (3)تشير نتائج جدول 

تركيز لعنصر الكالسيوم في نبات البربين كان في منطقة حي عدن وان أعمى تركيز ظير في 
إن االنخفاض المعنوي في تركيز الكالسيوم في نبات  ،منطقة الشريخان مقارنة بالمناطق األخرى

حيث إن .إلى تأثير تراكيز العناصر الثقيمة في ىذه المنطقة البربين بمنطقة حي عدن قد يعود
وجود العناصر الثقيمة في التربة يعمل عمى حصول تزاحم شديد في منطقة االمتصاص بين 

ن عنصر (. 7)االيونات والعناصر الثقيمة مما يؤدي إلى انخفاض في تركيز الكالسيوم  وا 
سيوم ويدخالن إلى النبات عن طريق المنافذ الكادميوم والزنك يستطيعان إن يحال محل الكال

كما إن العناصر الثقيمة تعمل عمى تثبيط امتصاص وتراكم الكالسيوم  ،38))الخاصة بالكتايونات 
في األنسجة النباتية بسبب تأثر القدرة الوظيفية لتنظيم ودخول وخروج العناصر الضرورية مما 

. 30))يؤدي إلى حدوث انخفاض في تركيز الكالسيوم 
بان تركيز المغنيسيوم في نباتات البربين بمنطقة حي عدن    (3)كما لوحظ من الجدول 

قد سجمت ادنى تركيز ليا في حين تم تسجيل اعمي تركيز لعنصر المغنيسيوم في                
منطقة الشريخان وقد يعزى السبب في االنخفاض بتركيز المغنيسيوم إلى المنافسة الشديدة بين 

صر الثقيمة والعناصر الضرورية مثل المغنيسيوم لمواقع االمتصاص وىذا يتفق مع ما العنا
بان سبب االنخفاض بتركيز المغنيسيوم يعود إلى تقييد امتصاص  26))توصمت إليو الطائي 

المغنيسيوم من قبل العناصر الثقيمة عن طريق مزاحمتو في الدخول إلى النبات عبر مناطق 
عناصر الثقيمة يعمل عمى خفض تركيز المغنيسيوم في           األجزاء إن وجود ال امتصاصو،

إلى انتقال النباتية لمنبات من خالل حصول تغيرات موروفولوجية في أنسجة الخشب مما يؤدي 
. (38) 7))العناصر الغذائية إلى النبات والتي تكون بصورة محدودة 

 ،الوحيد الذي تحتاجو النباتات الراقيةيعتبر البوتاسيوم االيون األحادي الموجب الشحنة 
حصول انخفاض معنوي بتركيز ىذا العنصر في نباتات البربين  (3)وقد تبين من نتائج الجدول 

في منطقة حي عدن مقارنة بالمناطق األخرى في حين سجمت اعمى قيمة بتركيز عنصر 
اصل في تركيز البوتاسيوم إن االنخفاض الح .البوتاسيوم في النباتات النامية بمنطقة الشريخان

بالنباتات النامية في منطقة حي عدن قد يعود إلى إن منطقة حي عدن ذات تربة مموثة 
بالعناصر الثقيمة بصورة اعمى من المناطق األخرى وبالتالي فان العناصر الثقيمة تعمل عمى 

ا مما يؤدي إلى زيادة تدفق ايونات البوتاسيوم خارج الخاليا بسبب فقدان األغشية البالزمية وثباتو
كما إن وجود العناصر الثقيمة تعمل عمى تكسير وتحمل المبيدات وىذا  ،(38)ارتشاح االيونات 

. 30))بدوره يؤدي إلى إخالل بتراكيز البوتاسيوم داخل النبات 
إلى حصول انخفاض معنوي بتركيز الصوديوم في  (3)كما يالحظ من نتائج جدول 

كغم وزن /ممغم  (0.01)ت البربين في منطقة حي عدن حيث بمغت األجزاء النباتية لنباتا
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 (1.80)جاف في حين سجمت اعمي قيمة لتركيز الصوديوم في منطقة الشريخان حيث بمغت 
إن سبب االنخفاض بتركيز الصوديوم قد  .كغم وزن جاف مقارنة بالمناطق األخرى/ممغم

ى النباتات مما يؤدي إلى تثبيط يعود إلى إن وجود العناصر الثقيمة ذو تأثير سمي عل
العديد من العمميات الفسيولوجية في أجزاء النباتات المختمفة وبالتالي تؤثر عمى عممية 

في إن سبب االضطراب في محتوى  (39)وىذا يتفق مع . (7)امتصاص الصوديوم 
 الصوديوم في األنسجة النباتية يعود إلى وجود العناصر الثقيمة التي تسبب اضطرابات

كما إن تمف وقمة نمو  ،ازموزية وبالتالي اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية
. (3)الجذور بسبب العناصر الثقيمة يعمل عمى خفض امتصاص الصوديوم من قبل النبات 

إلى حصول انخفاض معنوي  (3)إما بالنسبة لعنصر الكموريد فقد أظيرت نتائج جدول 
البربين في منطقة حي عدن في حين سجمت اعمي نسبة بتركيز عنصر الكموريد في نباتات 

كغم وزن /ممغم (2.49-12.11)تركيز لمكموريد في منطقة الشريخان حيث تراوحت القيم بين 
وقد يعود السبب في االنخفاض بتركيز عنصر الكموريد في  .جاف مقارنة بالمناطق األخرى

لوريد في تربة المنطقة وىذا بدوره أدى نباتات البربين في منطقة حي عدن إلى انخفاض تركيز الك
بان وجود العناصر الثقيمة في األنسجة  (38)إلى انخفاض تركيزه في النبات، وىذا يتفق مع 

 .النباتية نتيجة امتصاصيا من التربة تعمل عمى إحداث انخفاض معنوي مباشر بتركيز الكموريد
ي منطقة الشريخان فإنيا تتفق مع نتائج إما بالنسبة الرتفاع تركيز الكموريد في مياه اآلبار ف

إلى وجود األمالح الحاوية عمى حيث أوعز السبب في زيادة تركيز الكموريد  (4)الحمداني 
الكموريدات وعمى طبيعة الصخور في التكوينات الجيولوجية التي تمر فييا المياه الجوفية 

 (6)د في مياه اآلبار تصل إلى ايون الكموري إلى إن تركيز  (40)وىذا ما أشار إليو الصفاوي
. أمثال تركيزىا في مياه نير دجمة عند مركز المدينة

إلى حصول انخفاض  (3)إما فيما يتعمق بعنصر الفسفور فقد بينت النتائج في الجدول 
النتائج ارتفاع  في تركيز  معنوي في تركيزه في نباتات البربين في منطقة حي عدن بينما أظيرت

 (0.338 - 1.065)ات البربين في منطقة الشريخان إذ تراوحت القيم بين الفسفور في نبات
إن سبب االنخفاض في تركيز  .كغم وزن جاف عمى التوالي مقارنة بالمناطق األخرى/ممغم

. العنصر قد يعود إلى وجود العناصر الثقيمة في التربة مما أدى إلى قمة تركيزه في النبات

 
( كغم/ممغم)معدنيةت المجاري المنزلية والصناعية عمى تركيز العناصر التأثير السقي بمخمفا :(3)جدول

. في نباتات البربين
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 Ca Mg K Na Cl Pالمناطق 

 a 130 a 44 a 1.80 a 12.11 a 1.065 a 112الشريخان 

 c 85 c 34 c 0.40 c 8.52 c 0.511 c 88الفرقان 

 c 79 d 25 d 0.20 e 6.04 e 0.368 e 86جرف الممح 

 b 100 b 37 b 1.00 b 10.65 b 0.608 b 90األطباء  حي

 d 40 e 24 d 0.10 f 2.49 f 0.338 f 72حي عدن 

 c 80 d 26 d 0.30 d 6.39 d 0.463 d 84وادي الشور 
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