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تقييم التموث الحاصل في التربة وبعض النباتات الخضرية بالعناصر الثقيمة الواقعة 

 عمى ممر جدول المياه الناتجة من مصفى بيجي

 مريم عدنان ابراىيم

 / قسـ عمـو الحياة كمية التربية لمعمـو الصرفة

mmadmarole@gmail.com 

2015/  6/  2تاريخ قبول البحث:                                                     2015/  5/  6تاريخ استالم البحث:   

 الممخص

وكان ىدف الدراسة ىو تقدير بعض الصفات  2013في  جامعة تكريت-كمية التربية-أجريت الدراسة في قسم عموم الحياة

الري وكذلك تقدير بعض  ألغراضالفيزياوية والكيمياوية لممياه المطروحة من شركة مصافي الشمال/بيجي والتي تستخدم 

سيم نمو النباتات المدروسة الكرفس والبر  في وتأثيرىاوالمنغنيز  والنيكل العناصر الثقيمة الكادميوم والزنك والرصاص والنحاس

عينات الماء منيا داخل مصفى بيجي  اخذوالطماطة والفمفل البارد الواقعة ضمن منطقة الدراسة وتم اختيار المنطقة التي تم 

ومن قرية البوجواري الواقعة في قضاء بيجي والمحاذية لموقع الشركة ووقوعيا بالقرب من مناطق  (1باعتباره المحطة)نفسو 

وبعد ان تم تقدير بعض الصفات  (2كمحطة) دول المياه الصناعية الناتجة من المصفىومن خاللو يمر ج زراعية واسعة

تركيز العناصر الثقيمة في نماذج المياه والتربة والنباتات  الفيزياوية والكيمياوية لمماء ونسبة المخمفات النفطية تم دراسة

, ودلت النتائج االنبات في النباتات االربعة المدروسةات اضافة الى نسبة البروتينو  وتقدير كمية الكاربوىيدراتالمدروسة 

في  الكادميوموادت الى ارتفاع تركيز ,عمى ان مياه الفضالت الصناعية ادت الى خفض نسبة االنبات والنمو الطبيعي لمنباتات

ة لمياه الري وفيما ممغم/لتر وبيذا يتجاوز الحد المسموح بو لمنظمة الصحة العالمي 0.025 المياه حيث كان معدل تركيزه 

 ممغم/لتر مما يتعارض مع منظمة الصحة العالمية116  ممحوظانماذج التربة فقد بمغ عنصر النيكل ارتفاعا  يخص نتائج

 1.80النباتات فقد كان تركيز الرصاص مرتفعا في اغمب النماذج عن الحد المسموح بو حيث بمغ وفي نتائج نماذج 
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عمى التوالي. وتبين من خالل النتائج ان المياه  الكرفس والفمفل والطماطة والبرسيم ممغم/لتر لكل من 1, 1.8, 1.375,

 كغمممغم/ 20.7 كرفسال نسبة لمكاربوىيدرات عند المموثة ادت الى التقميل من نسبة الكاربوىيدرات بزيادة التموث حيث كان

 54.54لمبروتين عند الفمفل البارد كانت  قل تركيزبزيادة التموث حيث كان ا تركيز البروتين انخفاض النتائج توكذلك اشار 

  .,لذلك فأن زيادة االستيالك من ىذه النباتات المموثة من قبل المجتمع قد يسبب مشاكل صحية في المستقبل كغمممغم/

 قياس البروتيف. قياس الكاربوىيدرات, العناصر الثقيمة, التموث, النباتات الخضرية, الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

This study was conducted in Dept. of Biology laboratories on 2013 and the aim of this study to 

was estimate some physical and chemical characteristics of waste water resulted from the 

North Refineries Company / Baiji they was used to irrigate ,and  estimating some heavy metals 

Cd, Zn, Pb, Ni, Cu, Mn and their effects on plants growth of that have been studied (celery, 

analyzed, tomato, sweet pepper,) located within the study area and  selected region that has 

been collecting water samples inside Baiji refinery as station(1) and  Albu Juwaree village that 

is located in the city of Baiji and adjacent besides to the company,  it near wide agricultural 

areas  as station(2) After estimating some physical and chemical characteristics of water,.  soil, 

and the proportion of oil waste ,the study estimating heavy metals in samples water, solid and 

plants  were studied as well as the assessment of (carbohydrates, proteins) in addition to the 
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germination on those plants The results showed that the water of industrial waste led to a 

reduction in  germination, rate results also shown that the average concentration of Cd in 

irrigation water was 0.025 mg/l and more than the acceptable level for WHO, while the 

average concentration of Ni in soil was 116 mg/kg which is more than WHO limit, results for 

plants show that the average concentration of Pb in all samples was more than WHO limit, it 

was 1.80, 1.375, 1.8, and 1. mg/kg in, celery, sweet pepper, tomato, analyzed, The Results 

showed  that  the  contaminated water  led to the reduction of the proportion of  carbohydrates 

with the increase of  pollution,  where the least proportion of  carbohydrates was at celery 20.7 

mg/L also the result showed a decrease in protein concentration at  pepper  was 54,54 mg/L 

therefore the increasing of consumption for this contaminated plants by community could 

cause health problems in the future. 

Keywords : vegetable, heavy metels , pollution, carbohydrate, protein. 

 

 (Introduction) المقدمة. 1

 ,[2,1] ةالحي الكائنات أجساـ في التراكمية صفتيا في خطورتيا وتكمف الخطرة البيئية المموثات مف الثقيمة العناصر تعد      

الغذائية  السمسمة طريؽ عف النباتات مف منيا جزء عمى يحصؿ قد التي العناصر ىذه مف معينة لنسبة والحيواف اإلنساف ويحتاج

, [7,6,5]لمخطر المستيمؾ حياة يعرض بيا المسموح الحدود عف النباتات في العناصر ىذه تراكيز ارتفاع فاف, لذلؾ  [4,3]

 او لمتربة الجيولوجية التجوية لعوامؿ تعود ألسباب العناصر بيذه مموثة تربة في النبات لنمو نتيجة التراكيز في الزيادة ىذه وتأتي

 المعامؿ بمخمفات المموثة بالمياه الري نتيجة يكوف األحياف واغمب الزراعية والمبيدات الكيميائية لألسمدة المفرط االستخداـ نتيجة

 في الزراعية األراضي مف ىكتار مميوف 20 مف أكثر يوجد وحاليا ,[8,3]  يالصح الصرؼ لمخمفات إضافة والمبازؿ والمصانع

 بسبب الري ألغراض المعالجة رغي الصرؼ مياه تستخدـ اسيا مف واسعة ومساحات امريكا شرؽ وجنوب إفريقيا وجنوب شماؿ

 ءاحتواء المموثة بالمياه تروى التي الخضروات مزارع عمى اجريت ودراسات بحوث بينت4,9] ]الغرض ليذا المتاحة المياه ةقم

 حوؿ الدراساتونظرًا لقمة  [11,10,4] .لالستيالؾ صالحة غير تجعميا الثقيمة العناصر مف عالية تراكيز عمى الخضروات ىذه

بيجي مف  االستعماؿ االمثؿ لمياه المخمفات الصناعية ولكثرة ما تطرحو وحدات االنتاج والتصفية في شركة مصافي الشماؿ/
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كميات كبيرة مف المياه الصناعية المموثة بالمخمفات النفطية ومنيا ما يستخدـ في ري المحاصيؿ والسيما محاصيؿ الخضر مف 

 .اجريت ىذه الدراسة (1) قبؿ بعض المزارعيف

 ((materials and Methodsالمواد وطرائق العمل 2. 

  Samples Collectionجمع العينات 

الى  2012مف شير تشريف الثاني  تـ جمع عينات الماء مف قرية البوجواري الواقعة في قضاء بيجي بواقع نصؼ شيري      

تـ تعبئة عبوات  مرتيف بماء العينة,يا لتر بعد اف تـ غسم 5سعة  بالستيكيةأخذت العينات بواسطة حاوية ,2013شير تموز 

وبعدىا تـ غسؿ ومعاممة قناني االوكسجيف المذاب والمتطمب  ″( لتر/اسبوعيا60( عبوات ما يعادؿ )3( لتر وبمعدؿ)20سعة)

بماء العينة مرتيف وتـ قياس درجة حرارة الماء مباشرة في الحقؿ بواسطة محرار زئبقي كما تـ قياس  لألوكسجيفالحيوي 

لقياس قابمية التوصيؿ  (con200( موديؿ)Lovibondنوع)  Multi parameter analyzer  التوصيمية الكيربائية بجياز

واالس الييدروجيني مختبريًا باستخداـ  .µc/cmروسيمنز/سـ( وعبر عف النتائج بػ) مايك الكيربائي لمعينات بعد معايرة الجياز,

( ذات االس Buffer solution( بعد معايرة الجياز بالمحاليؿ الدارئة )Consort( )C830مف نوع ) pH meter جياز

 [.14,, [12, 13اما القياسات الباقية فقد اجريت مختبريًا , في نفس اليـو(  9, 7,  4الييدروجيني ) 

 (  (Physical  & Chemical characteristicsالخصائص الفيزياوية والكيمياوية

  Dissolved oxygen ياس االوكسجين المذاب :ق

لتحديد االوكسجيف المذاب في الماء حيث تمأل قناني  ]31[( كما موضح في (Winkler , 1924تـ اتباع طريقة       

( مؿ مف كبريتات 2في الماء , ويتـ تثبيت االوكسجيف في الحقؿ بإضافة ) مؿ وذلؾ بغمرىا( (250االوكسجيف ذات الحجـ 

  ( وترج القنينة جيدًا وبعد فترة KOH+KI(مؿ مف يوديد البوتاسيـو القاعدي )2( وبعدىا يضاؼ )MnSo4.H2O) المنغنيز

مؿ مف العينة ويسحح ( 100( في المختبر يؤخذ )H2 SO4( مؿ مف حامض الكبريتيؾ المركز ) 2( دقائؽ يضاؼ )5-10)

 /لتر.ممغـ( ويعبر عف النتائج 0.025N( ذات عيارية )Na2S2O3مع ثايوسمفات الصوديـو )
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 Biological Oxygen Demand:  لألوكسجينالمتطمب الحيوي 

 لىثـ نقمت ا ( مؿ مف العينة,250حجـ ) BODوقد تـ ممئ قناني الػ استخدمت نفس طريقة قياس االوكسجيف المذاب,     

وطرح االوكسجيف في اليـو الخامس مف تركيز  (ـ25لمدة خمسة اياـ في حماـ مائي بدرجة حرارة ) توحضن المختبر,

 .[15]/لترممغـ,وعبر عف النتائج االوكسجيف في اليـو االوؿ 

 Total dissolved solid(T.D.S) تقدير المواد الذائبة الكمية :

( مؿ مف العينة عمى ورقة ترشيح 100وذلؾ بترشيح )[ 16,15] عمى الطريقة المذكورة فيتـ قياس المواد الذائبة اعتمادًا       

(ـ ولمدة 105-103( ثـ تبخير الراشح في فرف درجة حرارتو )B( مايكروميتر وجمع الراشح في جفنة معمومة الوزف )0.45)

 : (1وحسب المعادلة ) (A( ساعة وبعد ذلؾ تـ وزنيا )24)

           
         

                     
⁄  ………..….(1) 

 Total solid suspended (T.S.S)تقدير المواد العالقة الصمبة الكمية :

  ( ثـB( مايكروميتر معمومة الوزف )0.45( مؿ مف العينة عمى ورقة ترشيح )100تـ قياس المواد الصمبة العالقة بترشيح )     

 : (2وحسب المعادلة) [17] (A( ساعة وبعد ذلؾ تـ وزنيا )24(ـ ولمدة )105-103في فرف درجة حرارتو ) تجفيؼ الورقة

           
         

                     
⁄  ……………(2) 

النفطي في الماء المموث قياس المحتوى    

مؿ( مف عينة الماء المموث ووضعت في دورؽ 50اذ تـ أخذ ) [7] طريقةقياس كمية النفط في الماء المموث حسب تـ       

لغرض فصؿ النفط عف رابع كموريد الكاربوف  مؿ(100( وبمقدار )CCl4معمـو الوزف مسبقًا وتـ إضافة رابع كموريد الكاربوف ) 

مف رابع كموريد الكاربوف باستخداـ  عف الماء المموث وكررت العممية ثالث مرات لفصؿ النفط عف العينة المموثة ثـ تـ التخمص

( والفرؽ بيف الدورؽ الفارغ ووزنو ANDHR-200وزف النفط المستخمص باستخداـ ميزاف حساس )  رجياز السكسوليت. وقد

 ية والكيمياوية لممياه الصناعية.يوضح الخصائص الفيزياو  (1)والجدوؿ .مع النفط ىو مقدار المخمؼ النفطي في الماء المموث
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 بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لمطروحات مياه مصفى بيجي :(1)جدول 

 القياس الخواص ت

1. pH 8.6  

2. Ec 1.6 c/cmµ 

 ◦م 23 الحرارة .3

4. T.D.S 3.4 mg/L 

5. T.S.S 1.8 mg/L 

6. Do 0.6 mg/L 

7. Do5 0.2 mg/L 

8. BoD5 0.4 mg/L 

9. Oil 430 mg/L 

 المختبري التحميل

 وذلؾ وكمية التربية لمعمـو الصرفة/قسـ عمـو الحياة ةاليندسة الكيمياوي قسـ  مختبرات في العناصر الثقيمة تحميؿ اجراء تـ     

   المصدر حسب النماذج تحضير بعد( Atomic absorptionالذري) االمتصاص جياز باستخداـ العناصر ىذه تراكيز لقياس

  :التالي بالشكؿ  [9] 

 بنظر االخذ مع الجياز قراءة لتسييؿ لذلؾ الحاجة استدعت اف تخفيفيا ثـ العالقة المواد مف النير مياه نماذج ترشيح تـ - 

 :(3وحسب المعادلة ) التالي بالشكؿ الحسابات اجراء في التخفيؼ معامؿ االعتبار

       
معامؿ التخيؼ االمتصاصية 

وزف النموذج
 التركيز بوحدة      
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 :النباتات نماذج

 :التالي وبالشكؿ [9] في جاء وفقا لما والتربة لكؿ مف نماذج النباتات(digestion) الكيميائي اليضـ عميمة اجراء تـ      

 .جيدا يجفؼ ثـ بو العالقة المواد مف لتخميصو النبات غسؿ البداية في يتـ - 

 منو. غراـ (2)وزف ويتـ صغيرة قطع الى النبات النموذج يقطع  -

 .لغرض النقع كاممة ليمة مدة ويترؾ يغطى ( ثـHNO3) النتريؾ حامض مف مؿ (40) يضاؼ - 

 .ليبرد يترؾ ثـ االبخرة ظيور لحيف نموذجال يسخف  -

 .يجؼ حتى الغطاء( ويسخف مرة ثانية مع رفع HCLO4البيروكموريؾ) حامض مف مؿ3 اليو يضاؼ -

     المقطر الماء مف مؿ (2-3)مع اضافة (HCL) الييدروكموريؾ حامض مف مؿ2 اليو يضاؼ ثـ ليبرد المتبقي يترؾ - 

 .المتبقي ذوباف يتـ حتى ويسخف

 االمتزاز بجياز لمقراءة جاىزا النموذج يصبح بعدىا المقطر الماء مف مؿ (50) لغاية الراشح ويكمؿ ويرشح االنموذج يبرد - 

 .الذري

 :التربة نماذج

 .ممـ2) )قياس بمنخؿ تنخؿ ثـ جيدا التربة نماذج تجفؼ - 

 .التربة مف غـ 0.25 وزف يتـ - 

 .لمنموذج(HNO3) ؾالنتري حامض مف مؿ (4) يضاؼ - 

 لمنموذج.HCLO4) )البركموريؾ حامض مف مؿ1) )يضاؼ - 

    185 الى الحرارة درجة نرفعساعة حتى ظيور ابخرة بيضاء عندىا  3)-(2  مدة مئوية درجة 105 بدرجة المحموؿ يسخف - 

 .المحموؿ جفاؼ لحيف مئوية درجة

  مئوية درجة 60 لدرجة يسخف ثـ 5( ذو عيارية HCL)الييدروكموريؾ حامض مف مؿ2) )اليو يضاؼ ثـ ليبرد المتبقي يترؾ -

 .ساعة ولمدة
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 مف مؿ 50 الى الراشح ويكمؿ ترشيحو يتـ بعدىا ساعات 4 ويترؾ المقطر الماء مف مؿ (8) اليو ويضاؼ المزيج يبرد - 

 .بالجياز لمقراءة جاىزا ويصبح المقطر الماء

 تقدير الكاربوىيدرات

اذ سحقت العينة النباتية الجافة بياوف [ 18]لمنباتات المدروسة تبعًا لطريقةتـ تقدير الكاربوىيدرات في االنسجة الورقية       

الراسب بعممية الطرد المركزي باستخداـ ( مؿ مف الماء المقطر وفصمت الكاربوىيدرات المذابة في الراشح عف 10خزفي مع )

حامض الكبريتيؾ بواسطة قياس الكثافة الضوئية عمى -( وتـ تقدير الكاربوىيدرات باستعماؿ الفينوؿHettich EBA 35جياز )

 .((Spectrophotometer( باستعماؿ جياز المطياؼ الضوئي488nmالطوؿ الموجي )

 تقدير البروتين

المئوية لمبروتيف عف طريؽ حساب كمية النيتروجيف الكمي في المجموع الخضري لمنباتات وذلؾ بواسطة تـ تقدير النسبة       

 ومف ثـ حساب النسبة المئوية لمبروتيف وفؽ المعادلة االتية: microkjeldhal)جياز مايكروكمداؿ)

 .[20,19] 25.6ي المجموع الخضري * النسبة المئوية لمبروتيف في المجموع الخضري =النسبة المئوية لمنيتروجيف الكمي ف

 ((Results and Discussionالنتائج والمناقشة . 3

 :النير مياه نماذج

 في الثقيمة العناصر تراكيز اف يالحظ اذ النير, مياه نماذج في الثقيمة العناصر لتراكيز المختبرية النتائج ((2الجدوؿ فيبي     

, ماعدا [ 22,21,20] العالمية الصحة لمنظمة بيا المسموح الحدود تتجاوز لـ النير مياه  في تركيزه معدؿ كاف اذ الكادميـو

 ىذا فيعد 1967 لعاـ العراقية المواصفة ضمف اما لتر, /ممغـ 0.01 بو المسموح حده يتجاوز وبيذا لتر /ممغـ 0.021 النماذج

 مخمفات في تتواجد ما غالبا التي السامة العناصر مف الكادميـو يعد ,مياهال في الثقيمة العناصر نتائج يبيف ,كماوؿمقب التركيز

 في العنصر ىذا تركيز في الزيادة وتأتي [ 10 ] والبطاريات الكيربائية االلواح ومصانع والمطاط والبالستؾ االصباغ مصانع

 المياه ىذه استخداـ خطورة الى يشير وىذا النير في والذي يصب في نياية المطاؼ المصفى بمخمفات تموثو نتيجة مياهال

 .الري ألغراض
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 (.لتر/)ممغـ بوحدة البحث منطقة ضمف الثقيمة العناصر بعض تراكيز (2): جدول

مواقع عينات 

 المياه

Cu Zn Pb Ni Mn Cd 

 Nil 0.0016 Nil Nil 0.065 0.025 (1المحطة )

 Nil 0.0028 Nil Nil 0.084 0.011 (2المحطة)

 Nil 0.0022 Nil Nil 0.074 0.021 معدل التركيز

 WHO 0.2 2 5 0.2 0.2 0.01محددات

 :التربة نماذج

 نيكؿال تركيز في واضحا ارتفاعا بينت اذ التربة, نماذج في الثقيمة العناصر لتراكيز المختبرية النتائج (3) الجدوؿ يبيف      

 لطماطةا تربة مف كؿ في العنصر ليذا تركيز اعمى بمغ فقد كغـ/ممغـ50 وىو العالمية الصحة لمنظمة بو المسموح الحد عف

 تربتيممغـ/كغـ لكؿ مف  98.9 108.8 ,النتائج  كانت بينما التوالي, عمى منيما لكؿ كغـ/ممغـ , 111, 116 والكرفس 

 [9,1]الكيمياوية واالسمدة الزراعية المبيدات صناعة في تدخؿ التي العناصر احد ىو والنيكؿ .التوالي عمى البرسيـالفمفؿ و 

 الزيادة اما,[ 4 ]  كغـ/ممغـ 50 تتجاوز ال وتراكيز بحدود الطبيعية مكوناتيا كأحد طبيعي بشكؿ التربة في النيكؿ ويتواجد,

 التربة تموث نتيجة او الكيمياوية واالسمدة المبيدات استخداـ بسبب تكوف فقد البحث نتائج في العنصر ىذا بتراكيز الممحوظة

سـ اعمى مف 20-0 لعمؽ التربة في الثقيمة العناصر تراكيز اف ايضا المالحظ مف ,عشوائيا فييا تطمر التي فىالمص بمخمفات

 يكوف التربة سطح اف كذلؾ التربة طبقات خالؿ العناصر ليذه انتقالية حركة وجود عمى يدؿ وىذا سـ 20-50لألعماؽ تراكيزىا

 .االخرى الطبقات مف اكثر لمتموث عرضة
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 /كغـ(.)ممغـ بوحدة البحث منطقة ضمف في التربةالثقيمة  العناصر بعض تراكيز (3): جدول

 Cu Zn Pb Ni Mn Cd مق سمالع التربة

 

 تربة الكرفس

20-0 12 65.2 18 110 395 0.159 

50-20 9 16.2 19 112 390 0.09 

 0.1 392.5 111 18.5 63.2 10.5 المعدل

 

 تربة البرسيم

20-0 8.5 54 6.9 100.5 349.8 0.077 

50-20 6.3 46.2 4.3 97.3 350.2 0.11 

 0.09 350 98.9 5.6 50.1 7.4 المعدل

 0.11 349 116 11.1 38.4 10 0-20 تربة الطماطة

50-20 10 41.2 9.4 116 356.4 0.065 

 0.1 352.7 116 10.2 39.8 10 المعدل

 تربة الفمفل

 البارد

20-0 9.5 45 7.5 109.8 289.5 0.036 

50-20 8.5 45.4 7.35 107.9 290 0.025 

 0.03 285 108.8 7.4 54.2 9 المعدل

 0.08 345.02 110.1 10.42 49.575 9.225 معدل التركيز

 WHO 100 300 100 50 2000 3محددات
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 :النباتات نماذج

 واضحا ارتفاعا الرصاص عنصر اظير فقد النباتات نماذج في الثقيمة العناصر لتراكيز المختبرية النتائج (4)الجدوؿف ييب     

  كغـ/ممغـ 1.80 وكاف الكرفس نبات في لو تركيز اعمى بمغ حيث WHO لمنظمة بو المسموح الحد عف النماذج اغمب في

 .التوالي وعمى كغـ/ممغـ , 1.0  1.375بمغ  فقد والبرسيـ فمفؿال نباتي وفي كغـ/ممغـ 1.8 كاف الطماطة نبات في بينما

 يتجاوز لـ التربة في تركيزه اف العمـ مع العنصر بيذا مموثة تربة في النباتات ىذه نمو نتيجة بالتراكيز الزيادة ىذه وتأتي     

 خطورة الى يشير وىذا قميمة بتراكيز كاف ولو العنصر ليذا لمنبات العالية االمتصاص قابمية عمى يدؿ مما بو المسموح الحد

 المستيمؾ جسـ الى النبات مف احيانا تنتقؿ التي الخطرة العناصر مف الرصاص يعد.العنصر بيذا مموثة تربة في النباتات زراعة

 التخمؼ مثؿ فسيولوجية اضرار يسبب اذ التراكمية, بصفتو خطورتو وتكمف الغذائية السمسمة طريؽ عف والحيواف االنساف مف

 االصباغ ومعامؿ البطاريات معامؿ مخمفات اغمب في الرصاص ويتواجد [22,10,4]الحيوية الوظائؼ في وقصور العقمي

 .المنطقة اراضي اغمب في عشوائيا تطمر ما غالبا التي[7]  ف(وبانزي زيوت( السيارات ومخمفات

 تراكيز بعض العناصر الثقيمة في نماذج النباتات في منطقة البحث بوحدة)ممغـ/كغـ(.:   (4)جدول

 Cu Zn Pb Ni Mn Cd نوع النبات

 Nil 44.7 5.55 1.80 26.74 0.65 الكرفس

 Nil 24.8 3.4 1 20 0.49 البرسيم

 Nil 29.7 5 1.8 17.05 0.9 الطماطة

 Nil 30.5 2.5 1.375 19.01 0.50 الفمفل البارد

 WHO 73 100 0.3 67 500 0.1محددات
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  :مياه الفضالت الصناعية المموثة بالمخمفات النفطية عمى نسبة أنبات البذور تأثير

%(, 46.66اقؿ معدؿ ) بذور اذ بمغالاف ىناؾ انخفاض في انبات  (5الجدوؿ)تشير نتائج الدراسة وكما مبيف في      

حيف  في (%90(,)%38.33الكرفس والطماطة ) بذورفي نبات البينما كانت نسبة ا ( في البرسيـ والفمفؿ عمى التوالي(50%

ويرجع سبب ذلؾ الى تداخؿ عدد مف العوامؿ مف ضمنيا البذور التي  اف النسبة تباينت بيف المحطة االولى والمحطة الثانية

ب القاء التي ازادت في المحطة الثانية بسب واىـ سبب يعود لمتأثير الكيمياوي لممخمفات النفطية المطروحةاستخدمت لمزراعة 

االوكسجيف المتاح البيئية االخرى و  الظروؼكذلؾ  بيا مف منتجات قبؿ الدخوؿ لمشحف مرة اخرى. ما تبقىاصحاب الصياريج 

  .[23,1] لتمؾ البذور

 البذور ) مختبريا ( إلنباتالمياه الصناعية عمى النسبة المئوية  تأثيريبيف  :(5جدول )

 المعدل% Control (2المحطة) (1المحطة) اسم النبات

 90 100 80 90 الطماطة

 83.33 90 70 90 الكرفس

 50 90 60 0 فمفل بارد

 46.66 70 50 20 البرسيم

  87.5 65 50 المعدل

 الكاربوىيدرات

قد انخفضت وبمغت اقؿ  الكرفس والبرسيـ نبات اف نسبة الكاربوىيدرات في (6الجدوؿ)مف  حظمف خالؿ نتائج الدراسة يال      

ممغـ/كغـ 24.12 ,  22.22 الطماطة والفمفؿ واعمى نسبة ليا بمغت عند  عمى التوالي,ممغـ/كغـ  20.7,   20.28نسبة 

اف االختالؼ والتفاوت في نسب الكاربوىيدرات في النباتات قد يعود سببيا الى اف وجود المموثات الصناعية . عمى التوالي

المخمفات النفطية وبتراكيز عالية تؤثر عمى فعالية البناء الضوئي لمنبات فضال عف ذلؾ انيا تؤثر عمى تنظيـ فتح  وباألخص
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وغمؽ الثغور وبالتالي االنخفاض في معدؿ الكاربوىيدرات لمنبات او انيا تعود الى النقص الحاصؿ في المجموع الخضري 

 .[24]ات الناتج عف عممية البناء الضوئي لمنبات مما يؤدي الى انخفاض معدؿ الكاربوىيدر 

 يبيف تركيز الكاربوىيدرات في النباتات المدرسة) ممغـ/كغـ( :(6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 البروتين

عمى  70,54.54الفمفؿ والطماطة لنباتات اف البروتيف كاف منخفضًا عند انسبة البروتيف في  (7الجدوؿ )يتبيف مف نتائج       

.وجاءت ىذه النتائج متوافقة مع ما توصؿ  ممغـ/كغـ70.41, 87.91البرسيـ والكرفس فقد بمغ النسبة االعمى اما في التوالي

مف اف كؿ مف المستويات العالية والواطئة مف المموثات الصناعية أثرت في محتوى أنسجة النبات مف النتروجيف  [6]اليو

وتيف الى تداخؿ والبروتيف وكذلؾ يؤثر في قابمية النبات عمى تثبيت النتروجيف الجوي. وقد تمثؿ االنخفاض في محتوى البر 

 .[25]المعادف الثقيمة مع العمميات االيضية لبناء البروتيف 

 

 

 

 

 المعدل% Control (2المحطة) (1المحطة) النبات

 24.12 24.23 25.33 22.80 الطماطة

 الكرفس 20.7 24.60 18.40 19.10

 22.22 23.40 23.22 20.05 فمفل بارد

 20.28 20.21 20.45 20.20 البرسيم

  23.11 21.85 20.53 المعدل
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 ) ممغـ/كغـ(يبيف تركيز البروتيف في النباتات المدروسة :(7جدول )

 المعدل% Control (2المحطة) (1المحطة) اسم النبات

 70 52.5 87.5 70 الطماطة

 87.91 71.75 87.5 77.50 الكرفس

 54.54 39.30 69.20 55.12 بارد فمفل

 70.14 55.60 76.125 78.70 البرسيم

  54.78 70.87 70.33 المعدل
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