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Abstract
The research estimation of heavy metals in the water, `plants and soils adjacent to agricultural 

areas of the waters of the Tigris river in Al- Grea't-Baghdad-Iraq region. In order to recognize the 
quality of these pollutants in the water we conducted a series of physical measurements and chemi-
cal analysis included physical measurements - measurement of temperature, conductivity electri-
cal quality and turbidity The chemical analyzes encompassing measure pH and brackish and basal 
group dissolved solids (TDS) and total suspended solids (TSS) chemical oxygen demand (COD) 
and estimate the amount of grease and oil gravimetric methods. Chemical analysis also included 
the estimate of negative ions using Visible Spectroscopy region - UV. Such as sulfates (SO4

-2) and 
phosphate (PO4

-3) and nitrate (NO3
-) and to identify the concentration of cationic main water ions 

were estimated ions K+1, Ca+2 , Mg+2. Due to the importance of assessing the trace heavy metals in 
water and that their direct impact on human health has been measured elements mediated by flame 
atomic absorption spectroscopy technique. Previous analyzes of the use of chemical analyzes classic 
varied as in the measurement of ions (Cl-, HCO3- ,Ca+2 ,Mg+2) or use a spectrometer visible area - UV 
techniques. The current study also was conducted to demonstrate the possibility of using some of the 
aquatic life as evidence of contamination with heavy metals in the Tigris River in Al- Grea't area. 
The study included measurement of the concentration and distribution of some heavy metals and is 
cadmium, cobalt, lead, copper, iron, zinc, metals) sodium potassium and magnesium in the tissues of 
two types of aquatic plants (lentil water and flower Nile-Helianthus annuus L) as well as the evalu-
ation of some physical and chemical properties of the three stations of the soils in Al- Grea't area

Keywords
Tigris River,Al- Grea't, pollution (water, soil, plants), heavy metals.



AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering scienceAL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science 1819

تغريد هاشم النور، ليلى خورشيد ارسالن، ليث جمعة عبد علي
Vol. 4, No. 7 and 8, P. (17-35)A, 2016 Vol. 4, No. 7 and 8, P. (17-35)A, 2016

تغريد هاشم النور، ليلى خورشيد ارسالن، ليث جمعة عبد علي

اخلالصة 
تن��اول البح��ث تقدير العنارص الثقيلة  يف املياه والنباتات وترب املناط��ق الزراعية املحاذية ملياه  هنر دجلة يف منطقة 
الكريع��ات - بغ��داد - العراق . ولغرض التعرف ع��ى نوعية  هذه  امللوثات يف  املياه أجريت جمموعة من القياس��ات 
الفيزيائية والتحاليل الكيميائية وش��ملت القياس��ات الفيزيائية - قياس درجة احل��رارة , التوصيلية الكهربائية النوعية 
و العك��ورة أما التحاليل الكيميائية فش��ملت قياس الرق��م اهليدروجيني والعرسة و القاعدي��ة وجمموعة املواد الصلبة 
الذائب��ة )TDS( وجمم��وع امل��واد الصلبة العالقة  )TSS( املتطل��ب الكيميائي لألوكس��جني )COD(  وتقدير كمية 
الش��حوم والزيوت بالطرائق الوزنية . التحاليل الكيميائية أيضا تضمنت تقدير األيونات الس��البة باس��تعامل مطيافية 
PO4( والنرتات )-NO3( و التعرف عى 

SO4( والفوسفات )3-
املنطقة املرئية – فوق البنفسجية. مثل الكربيتات )2-

تركيز األيونات املوجبة الرئيس��ة يف املاء تم تقدير  ايون��ات  K+1, Ca+2, Mg+2 .ونظرًا ألمهية تقدير العنارصالنزرة 
والثقيلة يف املياه وذلك لتأثريها املبارش عى صحة اإلنس��ان ف�قد تم قياس العنارص بوس��اطة تقنية مطيافية االمتصاص 
الذري اللهبي . وقد تنوعت التحاليل الس��ابقة بني اس��تخدام التحاليل الكيميائية الكالس��يكية كام يف قي�اس  ايونات  
(Cl-, HCO3-, Ca+2 ,Mg+2)  أو اس��تخدام تقنيات مطياف املنطقة املرئية – فوق البنفس��جية .أجريت الدراس��ة  
احلالية ايضالبيان إمكانية اس��تخدام بعض األحياءاملائية كأدلة حياتية للتل��وث بالعنارص الثقيلة يف هنر دجلة يف منطقة 
الكريعات .ش��ملت الدراس��ة قياس تركي��ز وتوزيع بعض العنارص الثقيل��ة وهي الكادمي��وم، الكوبلت، الرصاص، 
النح��اس، احلديد واخلارصني والفلزات( البوتاس��يوم الصوديوم واملغنيس��يوم يف انس��جة نوعني م��ن النباتات املائية 
)عدس املاء وزهرة النيلHelianthus annuus L( فضال عن تقييم  بعض اخلواص الفيزيائية والكيميائية لثالث 

حمطات لرتب يف منطقة الكريعات.

الكلامت املفتاحية
هنر دجلة، الكريعات، تلوث )املياه، الرتب، النباتات (، العنارص الثقيلة.

1. املقدمة
ُتعد مشكلة  تلوث البيئة من أهم وأخطر مشاكل العرص، 
والتي هتتم هبا كافة املستويات  نتيجة تعرض االنسان ملدى 
شبيه  هلا  ليس  والتي  املستحدثة،  البيئية  امللوثات  من  واسع 
الناجتة  الصناعية  النهضة  بسبب  برزت  والتي  البيئة،  يف 
صاحبها  والتي  والتكنولوجيا،  العلم  يف  اهلائل  التطور  عن 
غري  الصناعية  الكيميائية  امللوثات  من  جديدة  أنواع  ظهور 
باخلصائص  .اهتمت عدة دراسات حديثة  قبل  املعروفة من 
الالمي   ( دراسة  منها  املسطحات  ملياه  والكيميائية  الفيزيائية 
ومجاعته، 2001) ]1[ عى ذراع الثرثار عى هنر دجلة، ومن 
تأثري  ودراسة  االهنار  تلوث  حول  أجريت  التي  الدراسات 
مياه الرصف الصحي واملياه الصناعية عى نوعية مياه االهنار  
]2[ تأثري إضافة مياه  درس )احلديثي ومجاعته(   2001 لعام 
يف  والثقيلة  النزرة  العنارص  حمتوى  عى  الرستمية  جماري 
يف  حديثة  طريقة  بني   ]3[ و)اخلري،2001)  والنبات  الرتبة 
وقد  الري   ف��ي  واستخدامها  الصحي  الرصف  مياه  معاجلة 
الصحية  الترصيف  مياه  ان  الدراسات  هذه  نتائج  من  وجد 
املحددات  معظم  يف  كبري  ارتفاع  اىل  دائام  تؤدي  والصناعية 
أثر    .]4[ )الدليمي،2001(  ودرس  البيئية،   اخلطورة  ذات 
ف����ي  بغداد  ملدينة  دجلة  هنر  ضفتي  عى  املقامة  الصناعات 
 ]5[  ،)2005 )اإلرياين،  دراسة  وبينت  املائي،  التلوث 
والثقيلة  النزرة   والعنارص  النوعية  اخلصائص  بعض  تقدير 
النباتات املروية هبا  يف ترب ومياه جماري مدينة املوصل ويف 
وحتديد كفاءة زهرة الشمس يف إزالتها وبينت دراسة)صالح، 
2007( ]6[ التباين املكاين للصناعات امللوثة يف مدينة بغداد 

جيوكيميائية  دراسة   ]7[  )2007 و)أمحد،  البيئية،  وأثارها 
وهيدروكيميائية ملياه وترسبات هنر دجلة ومقارنتها مع مياه 
املوصل.وبينت  مدينة  ضمن  التصفية  أحواض  وترسبات 

دراسة )اجلمييل، 2009( ]8[ العالقات املكانية لتلوث مياه 
هنر دياىل بالنشاطات البرشية بني سد دياىل ومصبه بنهر دجلة  
ودراسة )جاسم، 2009( ]9[ إزالة امللوثات من بعض مياه 
جماري مدينة املوصل باستخدام بعض النباتات املائية و)عليا 
نمو  إمكانية  حول  خمتربية  دراسة   ]10[  )2010 ومجاعتها، 
الثقيلة  بالعنارص  امللوثة  الصناعية  املياه  يف  اإليكورنيا  نبات 
)شكري  وأجرى  العنارص  هذه  امتصاص  عى  وقدرته 
حمافظة  يف  دجلة  هنر  تلوث  دراسة   ]11[  )2011 ومجاعته، 
وقيمت  والرصاص(  )الزنك  الثقيلة  العنارص  ببعض  بغداد 
الكيميائي  التغاير  مدى  لبيان  وأحيائيًا  كيميائيًا  املياه   نوعية 
املدنية والزراعية. ودرس  واألحيائي وصالحيته لألغراض 
الفصلية  التغريات   ]12[  )2012 وفهد،  )حسني  الباحثان 
الغراف  قناة  رواسب  يف  النزرة  العنارص  بعض  تراكيز  يف  
إحدى األفرع الرئيسة لنهر دجلة يف حمافظة ذي قار. ودراسة 
السطحية  املياه  تقييم  بينت  التي   ]13[  )2013 اهلل،  )عبد 
منتخبة  مواقع  لعرشة  ثقيلة  معادن  لستة  امللوثات  ونوعية 
بنهر  ملتقاه  منطقة  إىل  كالر  منطقة  من  دياىل،  هنر  طول  عى 
التي   ]14[  )2013 ومجاعتها،  )النور  ودراسة  دجلة. 
يف  مروره  خالل  دجلة  هنر  مياه  ونوعية  خصائص  حددت 
مدينة بغداد. من خالل أخذ ثامن عينات من مياه هنر دجلة 
نتائج  الدراسة عرض  ويف هذه   ]15[ الكريعات.  يف منطقة 
من ضمن هذه الدراسة قياس تركيز وتوزيع بعض العنارص 
النحاس،  الرصاص،  الكوبلت،  الكادميوم،  وهي  الثقيلة 
الصوديوم،  البوتاسيوم،  والفلزات(  واخلارصني  احلديد 
)عدس  املائية  النباتات  من  نوعني  انسجة  يف  واملغنيسيوم( 
املاء وزهرة النيل( فضال عن تقييم  بعض اخلواص الفيزيائية 

والكيميائية لثالث حمطات لرتب يف منطقة الكريعات.
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2. اجلزء العميل :
1.2. مواقع الدراسة :

اختريت مواقع العينات اعتامدًا عى املسح الذي اعتمدناه 
وح��ددت املواقع واألنش��طة ت امللوثة ملي��اه النهر من خالل 
مراجعة مديرية بيئة منطقة االعظمية ووزارة البيئة فضال ًعن 
املس��ح امليداين الذي قمنا به يف متابع��ة اجلانب الصناعي فقد 
وجد بعض ورش لتصليح السيارات وورش حدادة ونجارة 
قرب االحياء الس��كنية ومعامل قس��م منها اغلقت وحتولت 
اىل خمازن وبقاء االخر ووجود حمطات غس��ل وتش��حيم هذا 
يعن��ي، وج��ود 36 منش��أ صناعي. أخ��ذت العين��ات ألربع 
مرات خالل مدة الدراس��ة، بواق��ع مرة واحدة كل فصل ، أذ 
كان��ت املرة األوىل يف )2012/11/12( متثل فصل اخلريف، 
وامل��رة الثاني��ة )2013/1/20( متث��ل فص��ل الش��تاء، واملرة 
الثالث���������ة )2013/3/2( متثل فص��ل الربيع، واملرة الرابعة 
)2013/5/29( متث��ل فص��ل الصي��ف. الش��كل )1( صور 
منطقة الدراسة )املحطات1-8(  و الشكل )2(  خريطة منطقة 

الدراسة املوضح فيها مواقع مجع العينات )املحطات8-1(.
2.2. طريقة مجع العينات )النمذجة(:

تم اخ��ذ عينات من مي��اه النهر ومن الرتب��ة واملزروعات 
الواقعة يف منطقة الدراسة وبالشكل االيت:

1-  تم تقسيم منطقة الدراسة اىل ثامن حمطات أخذت منها 
عينات من مياه النهر بمعدل ثالث نامذج لكل حمطة.

2- مجع��ْت عينات م��ن نبات ع��دس املاء، وزه��رة النيل  
بالقرب من املحطة السابعة.

3- تم اخذ ثالث عينات من الرتبة بعمق 35 سم وبتاريخ 
.21-11-2013

املحط��ة األوىل للرتب��ة: متث��ل ش��اطئ الكويت��ي )الزميج 
املرتس��ب من هنر دجلة( واملفروش ألش��عة الش��مس ليجف  

ويتم نقله وهو زميج  خملوط ناعم متفتت قابل للخلط وقليل 
الشوائب.

املحط��ة الثاني��ة للرتبة: اخذت من بس��اتني الزوية وس��ط 
الكريعات. واخذت العينة عليعمق 30 س��م ويكون بالقرب 

.ST6�من حمطة  املاء ال
املحطة الثالثة للرتب��ة: جنوب الكريعات من بداية املنطقة 
ق��رب االحياء الس��كنية حاليًام��ن االرايض الزراعية س��ابقا 
وعينات بالقرب م��ن املولدات وأس��الك الكهرباء ونفايات 
واألنبوب الرئييس ملياه الرشب جماور العيادة الشعبية وقريب 
م��ن من حمط��ة  املاء ال���ST2 اس��تعملت عبوات بالس��تيكية 
حج��م )1ل��رت( جلم��ع عين��ات املياه بعدغس��لها قب��ل جلب 
العينات حس��ب ما ذك��ر يف كتاب مجعية الصح��ة  األمريكية 
العام��ة )AHPA )2003 ]16[ وعن��د النمذجة تم غس��ل 
احلاوي��ة بامء العينة مرتني قبل ملئها بامء العينة.تتضمن طريقة  
مجع عينات ماء النهر بمس��ك احلاوية من األس��فل وتغمر يف 
املاء بعمق )40( سنتمرت تكون الفوهة باجتاه تيار املاء وبعدها 
يزال الغط��اء لتمأل باملاء ثم تغلق احلاوية مبارشة وتعلم برقم 
املحطة، تاريخ أخ��ذ العينة. وتؤخذ قراءة درجة احلرارة للامء 
واهل��واء و pH ويت��م غلق فوهة احلاوية بأحكام اس��تخدمت 
 T.S.S،حاويات س��عة )5.0( لرت لغ��رض القيام بقياس��ات
النرتي��ت،  الن��رتات،  الفوس��فات،  الكربيت��ات،   ،T.D.S

الكالس��يوم،  وايون��ات  القاعدي��ة،  الع��رسة،  الكلوراي��د، 
واملغنيس��يوم وثم حفظها يف درجة حرارة )0-4( درجة مئوية 
حلني اجراء كافة القياس��ات أما عينات قياس العنارص الثقيلة 
فأخذت حاويات حجم  )100( مللرت وملئت بامء العينة وتم 
حتميضها بإضافة1مللرت من حامض النرتيك املركز وحفظها 

حلني امتام القياسات عليها.]14[

 3. النتائج واملناقشة: 
1.3. أوال- اخلواص الفيزيائية والكيميائية للمياه:

تم دراس��ة بعض الصف��ات الفيزيائي��ة والكيميائية  لثامن 
حمط��ات  ملي��اه هن��ر دجل��ة - ملنطق��ة الكريع��ات يف املناط��ق  

املدروس��ة واملبين��ة يف اجلداول )1-4(  جلمي��ع املحطات )5( 
لرت لغرض القيام بقياس��ات   S.D.T ، S.S.T ، الكربيتات 

والفوسفات.

 اجلدول ) 1(: نتائج فحوصات املياه للمحطات الثامنية املدروسة مع التحليل االحصائي يف فصل )اخلريف(

SD.MeanST8ST7ST6ST5ST4ST3ST2ST1STD
موقع اخذ 
اإلنموذج

11/2012/12 اخلريف  
Param-

eterNO.

اقل من 
35

Tem-
  perature

° C

1

299.7.027.457.117.436.916.926
.
726.976.636-9.5PH2

235.00831102.285799402.08071460134011008851130-
   μs/cm
Conduc-

tivity
3

1247.0002938.8600488632284704850092230600

Total sus-
 pended
 solids

       (T.S.S)
mg/l

4

91.42679168.0000603155821020820557204
اقل من 
100

 Chemical
  oxygen
demand-

  ing
 (COD)
mg/ L

5

420.3681804.62506581810448785776690592688-

 Total
 dissolve

solids

  T.D.S)
(mg/ L

6
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24.7660106.250079145711251121059212160
 Chloride

  as Cl-

mg/ L
7

7.793411.52884.2513.84.87.97.0822.623.97.950
 Nitrate
 as NO3 

-

mg/ L

8

0.56804.6300BDL4.33BDL5.464.704.405.043.853

Phos-
 phate

  as PO4 
-3

mg/ L

9

52.2459233.2500183304176290276209183245400

 Sulfate
  as SO4

=

mg/ L
10

NDND0.00.00.00.00.00.00.1 Pb  mg/
L

11

NDND0.00.00.00.00.00.00.1 Cr  mg/
L

12

NDND0.00.00.00.00.00.00.2   mg/ L
Cu

13

0.01ND0.00.010.00.00.00.010.2 Ni mg L14

.070640.0571.0.040.100.20.020.00.020.020.00.3Fe mg/ L15

.0.00.010.00.00.00.010.00.00.1Cd mg/ L16

24

.

440445.3333-40-24---7210
 Oil and
  Grease

mg/ L
17

*املحددات القياسية لنظام محاية االهنار رقم 25 لعام 1967   و = ND غري حمسوس

اجلدول ) 2(: نتائج فحوصات املياه للمحطات الثامنية املدروسة مع التحليل االحصائي يف فصل )الشتاء(

SD.MeanST8ST7ST6ST5ST4ST3ST2ST1STD
موقع اخذ 

اإلنموذج

-Paالشتاء        20/1/2013
ram-
eter

NO.

1919191919191919

اقل 
من 
35

Tem-
pera-

  ture
° C

1

.256627.34627.506.927.407.207.047.247.037.816-9.5PH2

388.28091308.125019721530907970114913609271650-

Con-

duc-

tivity          

μs/cm

3

138.3659359.6250382304138430512316242553600

 Total
sus-

pend-
 ed

 solids
       (T.S.S)

mg/l

4

113.9573272.6250354490151185214336189262
 اقل من
100

Chemical 
oxygen 

demanding  
(COD) 
mg/ L

5

246.6980813.75001330862586588662702830950-

 Total
dis-

 solve
solids

  T.D.S))
mg/ L

6

28.3347140.0000184118145112145158

99

15960

Chlo-
 ride

  as Cl-

mg/ L
7
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1.48835.09005.27.386.342.394.684.964.494.9850
 Nitrate
 as NO3
- mg/ L

8

291.04675.695.860.833.674.894.551.28.273

Phos-
 phate

 as PO4
-3

  mg/ L

9

165.4213106.7113540255181255311553243588400
 Sulfate
  as SO4

=

mg/ L

10

NDNDNDNDNDNDNDND0.1Pb  mg/ L11

0.01NDNDNDND0.03NDND0.1Cr  mg/ L12

NDNDNDNDNDNDNDND0.2mg/ L

   

Cu
13

NDNDND0.02NDNDND0.010.2Ni mg L 14

.05500.0467NDNDNDND0.0100.020.011ND0.3Fe mg/ L15

NDNDNDNDNDNDNDND0.1Cd mg/ L16

96.27204109.1500661159157.6342807249.610
Oil 
and 

Grease  
mg/ L

17

اجلدول ) 3(: نتائج فحوصات املياه للمحطات الثامنية املدروسة مع التحليل االحصائي يف فصل )  الربيع (
SD.Mean

املعدل

ST8ST7ST6ST5ST4ST3ST2ST1STD موقع اخذ
اإلنموذج

.ParameterNOالربيع                 25 /2013/3

0212121212120212121
اقل من 

35
  Temperature

° C1

0.40547.03877.426.847.096.777.687.117.056.656-9.5PH2

432.8741334.2500801967200015181150185510051378-Conductivity      

μs/cm

3

319.785385.0000
358100846740370898266168600

 Total
 suspended

       solids (T.S.S)
mg/l

4

54.825360.8571101635112314515765
اقل من 

100

 Chemical
  oxygen

  demanding
(COD) mg/ L

5

258.0648892.500055267413821006826988726986-

Total dis-
solve solids

  T.D.S))
mg/ L

6

29.0012102.25007772126107791328014560
 Chloride as

Cl-  mg/ L

7

6.477412.8313201813.05.233.228.316.418.550 Nitrate as
NO3 

- mg/ L
8

2.09194.33503.62.94.75.93.78.561.773.553
 Phosphate
  as PO4 

-3

mg/ L

9

68.5253247.5000183198400249281230221218400
 Sulfate as
SO4

=  mg/ L10

NDNDNDNDNDNDNDND0.1Pb  mg/ L11

NDNDNDNDND0.03NDND0.1Cr  mg/ L12

0.01NDNDNDNDNDND0.010.2Cu   mg/ L13

NDNDNDND0.540.111.460.010.2 Ni mg L14

0.19680.15020.16ND0.18ND0.0100.020.0110.520.3Fe mg/ L15

NDNDNDNDNDNDNDND0.1Cd mg/ L16

9.875714.5000-13.62820--2.9810Oil and 
Grease  
mg/ L

17
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اجلدول ) 4( نتائج فحوصات املياه للمحطات الثامنية املدروسة مع التحليل  اإلحصائي  يف فصل )الصيف(

SD.MeanST8ST7ST6ST5ST4ST3ST2ST1STD
موقع اخذ 
األنموذج

.ParameterNOالصيف      29/5/2013

اقل من 029292730282830302935
  Temperature

° C1

0.32426.77256.697.427.096.686.696.476.676.476-9.5PH2

324.86811155.875018159.571011161150105211701329-
Conductivity 

μs/cm 
3

4504.922246.25002081741621948292217.51844112600
 Total

 suspended
       solids (T.S.S)

mg/L

4

اقل من 166.6125217.50001297880408193315480129100

  متطلب 
 Chemical
 oxygen
demand-

 ing (COD)
mg/ L

5

227.228760.87501223644470918760660640772-

Total dis-
solve solids

(T.D.S)  mg/ L
6

42.8783130.62501591096020813911211913960
 Chloride as

Cl-  mg/ L7

2.87195.451311.975.905.904.743.954.434.432.2950 Nitrate as
NO3 

- mg/ L
8

2.78956.07086.05.664.6512.74.756.124.9863.793
 Phosphate
  as PO4 

-3

mg/ L
9

70.2738246.12504002.1196249281230221218400
 Sulfate as
SO4

=  mg/ L10

NDNDNDNDNDNDNDND0.1Pb  mg/ L11

NDNDNDNDND0.02NDND0.1Cr  mg/ L12

0.02NDNDNDNDNDND0.010.2
Cu   mg/ L

13

NDNDNDND0.024ND0.03ND0.2Ni mg L 14

.07828.06620.200.020.12ND0.0100.020.0100.0470.3Fe mg/ L15

NDNDNDNDNDNDNDND0.1Cd mg/ L16

20.145512.70006.83.6056030.42.02.810
Oil and 
Grease  
mg/ L

17

     الشكل )1(: صور منطقة الدراسة )املحطات 1-8(

 

الشكل )2(: خريطة منطقة الدراسة املوضح فيها مواقع مجع العينات )املحطات 8-1(

اجلدول ) 4(: نتائج فحوصات املياه للمحطات الثامنية املدروسة مع التحليل  اإلحصائي  يف فصل )الصيف(
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اجلدول) 5(: يبني ا لعرسة الكلية وايونات{ البيكاربونات، الكالسيوم، البوتاسيوم، املغنيسيوم، و الصوديوم{ النسبة املئوية للصوديوم 
)Na%( ونسبة امتزاز الصوديوم )SAR(  )ملغم/لرت( يف حمطات الدراسة  خالل فصيل الشتاء والصيف

اجلدول)6(: معدل قيم نسبة امتزاز الصوديوم  لفصيل الشتاء والصيف ورمز صنف اخلطورة

املحطة
1234567

8

SAR15.0612.697.575.368.565.5211.1614.11

متوسطمتوسطقليلقليلقليلقليلمتوسطمتوسطصنف املاء

رمز صنف اخلطورة
S2S2S1S1S1S1S2S2

رقم 
املحطة

العرسة

mg.L-1

CaCO3

ايون 
البيكاربونات

)HCO3
-1 (

CaMgKNaSAR%Na   العكورة
NTU

فصل الشتاء

127323320.753.801.734.85.7031.3416.1

232336324.763.532.342.56.3931.9420.3

326422421.751.012.237.26.1633.1811.8

426022220.250.951.8366.0333.0425.9

531537524.561.711259.59.0637.7264.6

625221221.648.152.135.25.9632.8831.6

732342326.562.4412.385.612.8345.8112.8

827333321.553.321.9376.0432.5318.3

فصل  الصيف

128155125.752.7136.4101.416.1954.4519.0

233143127.263.9612.692.613.7147.15770.3

326836820.452.776.949.68.2038.2421.6

449549534.699.348.553.86.5727.4118.6

533153124.565.6010.261.59.1638.0045.5

627737719.855.321.6365.8731.9339.9

734839824.169.9811.481.611.8943.6121.6

846266230.993.5711.9120.515.2746.91163

ولقد اعتمدت دراسة مدى صالحية مياه هنر للري عى تصنيف 
 ]17,18[ االمريكي  امللوحة  خمتربات  الئحة  حسب  الري  مياه 
امللوحة  عامل  ومها  الري  مياه  لتقييم  عاملني  عى  يعتمد  والذي 

ونسبة امتزاز الصوديوم )SAR( اذ  يتم اعتامد كل من تركيز املواد 
الصلبة الذائبة الكلية والتوصيلية الكهربائية لقياس امللوحة واعتامد 

نسبة امتزاز الصوديوم )SAR( وكام يف اجلدول )5( و)6(.

3.2. ثانيا - العنارص الثقيلة يف املياه :
لرتاكيز  املختربية  النتائج   )4( اىل  اجلداول)1(  وضحت 
العناص���ر الثقي���لة Ni, Fe Cu, Cr, pb(  و)Cd يف نامذج مياه 
العنارص  تراكيز  ان  نالحظ  الكريعات.  منطقة  ضمن  دجلة  هنر 
الثقيلة يف مياه النهر مل تتجاوز احلدود املسموح هبا ملنظمة الصحة 
العاملية وهذا مطابقا ملا ورد يف دراسة ]18[، وكانت النتائج كااليت:

من املعروف ان  الرصاص يتواجد يف اغلب خملفات معامل 
)البنزين  السيارات  وخملفات  االصباغ  ومعامل  البطاريات 
ولزيوت( والتي غالبا ما تطمرعشوائيا يف اغلب ارايض املنطقة 
هذه  يف  للرصاص  تذكر  قيم  توجد  ال  مبارشة.  للنهر  ترمى  او 
املياه )0.1( ملغم/ لرت. ظهور  املقبولة يف  النسبة  الدراسة  عن 
الكروم )Cr( فقط يف املحطات 3و4 بنسب ضئيلة جدا يف فصيل 
يف  جدا  ضئيلة  بنسب   )Cu(النحاس .ظهور  والصيف  الربيع 
املحطات 1 و8 بالفصول الثالثة وال توجد قيمة تذكر يف فصل 
العذبة    األهنار  مياه  يف  النحاس  تركيز  ان  املعروف  من  اخلريف 
 .)3ppb( هو  الرشب  مياه  يف  به  املسموح  واحلد   )20ppb(
يف  املسموح  والنيكل  احلديد  تركيز  جتاوز  نتائج   ظهور   ]14[

املحطة الثانية والرابعة  بفصل الربيع فقد تكون بسبب استخداما 
ملبيدات واالسمدة الكيمياوية أو نتيجة تلوث الرتبة بمخلفات 
املصانع التي تطمر فيها عشوائيا ألنه من املعروف ان  النيكل هو 
احد العنارص التي تدخل يف صناعة املبيدات الزراعية واألسمدة 
الكيمياوية علام انه يوجد هبذه املحطات حمال لبيع املبيدات كام 

مر يف وصف حمطات الدراسة )8 ;3( وكام مبني يف املخططات 
الشكلني  الرسومات  لغرض  املعد  األكسل  وجدول  املرفقة 
ظهور  البحث  نتائج  أظهرت  كام  واحلديد.  للنيكل  و)4(   )3(
الكادميوم بنسب واطئة جدا يف فصل اخلريف ال تستحق الذكر 
 WHO( ( لعدم جتاوزه احلد املسموح به ملنظمة الصحة العاملية

0.01(( ملغم/لرت.]18-17[

الشكل )3(: التباين االحصائي ملعدل تراكيز النيكل يف نامذج املياه

الشكل  )4(: التباين االحصائي ملعدل تراكيز احلديد يف نامذج املياه
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2.3. بعض اخلواص الفيزيائية والكيميائية للرتب 

1.2.3. األس احلام��ي، ,التوصيلية الكهربائية وايون 

الكلورايد وااليونات املوجبة
الكالسيوم،  نتائج(  مجيع  ان   )7( اجلدول  من  يتبني 
)النرتات  واملغذيات  البوتاسيوم(  الصوديوم،  املغنيسيوم، 

الفوسف�ات والكربيتات( للمحطة األوىل ختتلف عن املحطة 
الثانية و الثالثة  أذ تكون ضمن املواصفات و يبني الشكل )5( 
تراكيز الفحص املقاس لرتب املحطة الواحدة و يبني الشكل 

)6( تراكيز الفحوصات املقاسة لرتب  املحطات  الثالثة.

2.2.3. العنارص الثقيلة يف الرتب :
اجل��دول )6( وض��َح معدل ث��الث قراءات للن��امذج قيد 
ال��درس لل��رتب املس��تعملة يف الزميج يف منطق��ة الكريعات 
واملتمث��ل باملحط��ة )1( واخ��ذ ت��رب م��ن املحطت��ني القريبة 
من حمطات الدراس��ة وت��م مقارن��ة النتائج يف هذه الدراس��ة 
ع��ى وفق حم��ددات معتمدة من قب��ل منظمة الصح��ة العاملية 
]20[ الت��ي اعتم��دت يف ه��ذه الدراس��ة   )WHO,2013(
وهن��اك م��ن يعتم��د ع��ى القي��م املح��ددة لرتكي��ز املع��ادن 
الثقيل��ة يف الرتب عى وف��ق مجاعة االحت��اد األوريب املصدر :

]Council of European Communities (CEC) ]21. اظهرت 

الثقيلة )النزرة(  تباين تراكيز اغلب العنارص  نتائج البحث   
العاملية  الصحة  ملنظمة  به  املسموح  احلد  وجتاوز  املدروسة  
للمحطتني  2 و3 باستثناء عنارص الكادميوم والزنك واحلديد  
وجاء هذا مطابقا لبعض نتائج تلوث املاء يف املنطقة ونعتقد 
درجات  واختالف  الفصلية  التغريات  دور  هو  السبب  ان 
النزرة  العنارص  سلوك  يف  مهام  دورا  له  تأثريها  و  احلرارة 

 Faust,(]22[ احليوي  املحيط  يف  توزعها  يف  تؤثر  وباآليت 
نتائج  كانت  األوىل  املحطة  عكس  Aly, 1998&(عى 

تركيز  معدل  أن  حيث  املسموحة  للحدود  مطابقة  الفحص 
عنرص ال�حديد يف املحطات الثالثة يقع ضمن املدى )-2300
2550( )ملغم/لرت(.اي اقل من املعدل العاملي لرتكيز عنرص 

تركيز  زيادة  )3800ملغم/لرت(،  والبالغ  الرتبة  يف  ال�حديد 
الطبيعية  مكوناهتا  كأحد  طبيعي  بشكل  الرتبة  يف  احلديد 
وهذا واضح بلون الزميج )لون الرتبة مائل لالمحرار ويرجع 
احلديد  مركبات  عى  احتوائه  عى  دالله  للنباتات  بالفائدة 
مصدرعنصرال�حديد  الن   املحمر  البني  اللون  اىل  متيل  التي 
احلاوية عى احلديد  الصخورالنارية ومعادهنا  الطبيعة هو  يف 
 Fe2O3 احلديديك  اوكسيد  هي:  منه  الرسوبية  واالشكال 
الصخور  يف  يوجد   ،Fe(OH)2 احلديد  وهيدروكسيد 
النارية برتكيز )42200( )ملغم/لرت(. ويف الصخور الرملية 
 )8190( الكاربونية  الصخور  ويف  )ملغم/لرت(.   )18600(

)ملغم/لرت(.]23[

اجلدول )7(:  قيم بعض اخلواص الفيزيائية والكيميائية للرتب املدروسة

نوع الفحص      parameterاملحطة االوىل )زميج الشاطي(املحطة الثانية 4املحطة الثالثة 

7.317.338.12PH

531021000860 Conductivity       μ  s/cm    

1490243550mg/L      -Cl

10753311103Ca2+     mg/ L

10878332.4Mg 2+   mg/ L

13399227.5Na       +   mg/ L

16911225K     +  mg/I

14014Nitrate as NO3 mg/ L

1481120927Phosphate as PO4 mg/ L

127752500Sulfate as SO4
= mg/ L

الشكل )6(:  تراكيز الفحوصات املقاس لرتب  املحطات  الثالثالشكل )5(: تراكيز الفحص املقاس لرتب املحطة الواحدة

اجلدول)8(:  قيم معدل تراكيز بعض العنارص الثقيلة يف نامذج الرتب بوحدة  ملغم/لرت ومقارنتها مع حمددات )WHO (  للعام )2013(  )15-14(

(WHO) 2013
(CEC) املغم / كغم  مادة جافة 

PH 7-6 من الرتبة مع
املحطة 
الثالثة 

املحطة 
الثانية 

املحطة 
االوىل

نوع الفحص

ملغم/لرت

80003---230023502550Fe

-6.5 0.530-0731.560.625.4Ni

1.5 0.05-50-1408.2518.43.3Cu

15.0 5.0-150-3003.2736.410.5Zn

0.01 0.005-1-3NDNDNDCd

0.05 0.02-----6.159.35.9Cr

---1-1.5---------Hg

0.1 - 0.05150-500---------Pb
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اجلدول)9(: معدل تراكيز العنارص املدروسة يف نبايت  عدس املاء واجزاء خمتلفة من زهرة النيل

sample
النموذج 

Co
ملغم/لرت

Cd
ملغم/لرت

Na
ملغم/لرت

Mg
ملغم/لرت

Pb
ملغم/لرت

Zn

ملغم/لرت
Cu

ملغم/لرت
Fe

ملغم/لرت
K

ملغم/لرت

A عدس  املاء 0.12 0.01 64.5 0.457 <0.5 2.16 0.1 2 22.7
B اوراق زهرة النيل 0.1 0.1 52.1 1.17 1.17 0.4 0.06 0.66 60.2
C جذور زهرة النيل 0.17 0.17 22.9 154.9 154.9 4.16 0.17 53.3 13.6
D  العقدة اهلوائية  

زهرة النيل
0.1 0.1 137.5 1.55 1.55 0.6 0.06 1.33 110.2

E   الطبقة االسفنجية للعقدة 
اهلوائية لزهرة النيل

0.1 0.1 156.2 1.64 1.64 0.4 <0.03 1 115.9

WHO حمددات - 0.1 - 0.3 100 73 - -

4.3. التوصيات واملقرتحات.
1ـ  عم��ل االحتياط��ات األزم��ة ملن��ع ت��رسب مي��اه الرصف 

الصح��ي إىل مي��اه هن��ر دجلة والس��يام م��ن املراك��ز الصحية 
وحم��الت احل��دادة م��ع التش��ديد ع��ى ع��دم رصف خملفات 

املصانع، سواء كانت سائلة أو صلبة يف النهر .
الصلب��ة  وامل��واد  واملخلف��ات  الق��اذورات  إلق��اء  ع��دم  2ـ 
والبالس��تيكية وقن��اين املي��اه املعبئ��ة  يف هنر دجل��ة وخملفات   
املطاع��م املحاذي��ة للنه��ر وتنظيف املناط��ق و بعضها مبني يف 

صور وصف املحطات .
3ـ ن��رش الوعي الصحي بني املزارع��ني حيث يتم التنبيه بعدم 
غس��ل األدوات ومع��دات رش املبي��دات احلرشي��ة يف مي��اه 
هن��ر دجلة) مياه الري ( م��ع منع انتقال مي��اه احلقول املعاملة 

باألسمدة واملبيدات الكيمياوية اىل مصادر املياه. 
4ـ إنش��اء مراكز قياس��ات ثابتة ع��ى املجاري املائي��ة، ملراقبة 
التل��وث ال��ذي يطرأ عليها مع أمهية انش��اء وح��دات معاجلة 
واتباع االس��اليب اهلندس��ية ملعاجلة املياه قب��ل طرحها اىل هنر 
دجلة واجراء دراس����ات تقييم االثر البيئ��ي لتقييم االخطار 
الناجتة ع�ن املخلفات الصناعية للنهر مع توفري اجهزة حقلية 
متط��ورة لتقييم بع��ض العنارص امللوثة للمي��اه وبأعداد كافية 
وتكثيف نقاط التقييم عى االهنر مع حتديد مس��افات قياس��ية 
بني نقط��ة واخرى وحتديد االنش��طة املقامة عى االهنر خالل 

جمرى النهر يف املسافات املحددة.
واملخت��ربات  للمصان��ع  خ��اص  رصف  عم��ل  رضورة  5ـ 

الصحية والعلمية وجتميعها بعيدا عن دجلة .
6- التقلي��ل م��ن اس��تخدام املبي��دات احلرشي��ة لألغ��راض 
البيطرية ومن املفضل اس��تخدام االسمدة احليوانية يف تسميد 
احلق��ول الزراعي��ة للتقلي��ل م��ن أرضار التلوث باألس��مدة 
الكيمياوية  معتحريم اس��تخدام جمارى املي��اه )دجلة وغريه( 
كحامم��ات لتنظيف احليوانات وغس��يلها م��ع حتريم وجتريم 

إلقاء احليوانات امليتة يف هنر دجلة.
7- املكافحة اآللية ال دغال زهرة النيل للتخلص من أرضارها 

عى الثروة املائية وخماطرها عى البيئة.
8- توعي��ة املزارع��ني باألس��اليب اآلمنة يف ت��داول املبيدات 

واستخدام الطرائق البديلة التي تقلل من استخدام املبيدات
9- اجراء دراس��ات نصف س��نوية لوضع تقييم لسلوك النهر 
ومؤرشات��ه ودراس��ة العالقة بني ه��ذه الرتاكي��ز وعمق النهر 
واعامق النامذج واملس��احة املقطعية للنهر وبمس��افات وابعاد 

خمتلفة مع امتداد االهنار.
الكيمياوي��ة  امللوث��ات  الفحوص��ات ع��ى  الرتكي��ز يف   -10

والبايولوجية املحتمل وجودها وتوفري خمتربات متتلك القدرة 
عى ذلك من ناحية االجهزة واملعدات وكفاءة الفحص.
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.)2001(
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السابع- اجلامعة التكنولوجية – بغداد – العراق 264-
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3.2.3. العنارص الثقيلة يف النباتات:
املياه  معاجلة  عملية  يف  ناجحا  دورا  له  املاء  عدس  نبات  أن 
امللوثة يف عملية امتصاص العنارص املعدنية الذائبة الناجم من 
انُه  إذ يمتلك ثالث وظائف مفيدة من  املواد العضوية  حتلل 
يستطيع انتزاع املواد املغذية من املياه امللوثة ويستعمل كعلف 
من كتلته احلية غذاءًا مكمال يف عالئق األسامك وبالوقت نفسه 
يسمح بإعادة استعامل املياه النامي فيها نبات عدس املاء للري 
لرتاكيز  املختربية  والنتائج  للمصانع  التنظيف  استعامالت  او 
بعض العنارص الثقيلة يف نامذج نبات عدس املاء اجلدول )7( 
وقد اظهر عنرص الرصاص فقط ارتفاعا واضحا يف عن احلد 
املسموح به ملنظمة الصحة العاملية )WHO( 0.3 ملغم/كغم 
تربة  يف  النباتات  نموهذه  نتيجة  بالرتاكيز  الزيادة  هذه  وتأيت 
ملوثة هبذا العنرص مع العلم ان تركيزه يف الرتبة مل يتجاوز احلد 
املسموح به مما يدل عى قابلية االمتصاص العالية للنبات هلذا 
قليلة وهذا يشرياىل خطورة زراعة  برتاكيز  العنرص ولو كان 
النباتات يف تربة ملوثة هبذا العنرص.وهذا ما أكدته دراسات 
اخرى ]24[. ويعد الرصاص من العنارص اخلطرة التي تنتقل 
احيانا من النبات إىل جسم املستهلك من االنسان واحليوان 
بصفته  خطورته  وتكمن  الغذائية  السلسلة  طريق  عن 

الرتاكمية ، اذ يسبب ارضار فسيولوجية مثل التخلف العقيل 
يف  الرصاص  ويتواجد   ]23[ احليوية  الوظائف  يف  وقصور 
بنزين  السيارات )زيوت و  املعامل وخملفات  اغلب خملفات 
وكثرة  الثقيل  الوقود  تستخدم  التي  الكهرباء  )ومولدات 
ساعات التشغيل وحركة املركبات يف املنطقة )وكثرة التعامل 
والتجارة يف بيع مركبات املبيدات التي غالبا ما تطمر خملفاهتا 
نفايات  طمر  عن  فضال  املنطقة  ارايض  اغلب  يف  عشوائيا 
السيارات والبطاريات واالطارات بصورة عشوائية يف هذه 
االرايض الزراعية وكام مبني يف صور وصف مناطق الدراسة 
كام   ]24,8[ البحوث  نتائج  اىل  مطابقة  كانت  النتيجة  وهذه 
يتضح أن نبات زهرة النيل أكثر قدرة عى رفع وال�تخلص من 
العديد من الملوثات مقارنة بعدس املاء مع تباين قابلية أجزائه 
املختلفة كام ان تراكيز الصوديوم اعى من بقية تراكيز العنارص 
املدروسة مما يؤكد صحة االستفادة من هذه النباتات كغداء 
للحيوانات ويمكن االستفادة من االدبيات ألجراءدراسات 
و  النباتات  هذه  من  باالستفادة  ختصصا  وأكثر  مستفيضة 
باالعتامد عى نتائج بحوث أجريت يف دولة مرص العربية الن 
املشكلة اكرب يف هنر النيل او دولة الصني الشعبية . ]25,22[
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