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تأثير نوع الماء الجوفي لبعض االبار في مدينة الموصل في انبات ونمو نبات Phalaris Sp.
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الممخص

اشتمؿ البحث عمى دراسة اربعة انواع مف المياه (النوع االوؿ ىو ماء حنفية وىو بمثابة ماء مقارنػة يػح حػيف بقيػة االنػواع ىػح مػاء جػويح  2و 3و)4
والتح تختمؼ يح بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية يمثال قيمة التوصػيؿ الكيربػايح لألنػواع االربعػة (  ) 6931 , 3113, 993, 585مػايكروموز/
سػػـ عمػػى الت ػوالح ,وتضػػمنت الد ارسػػة معريػػة مػػده تػػالثير ىػػذه االن ػواع يػػح بعػػض صػػفات النمػػو (نسػػبة االنبػػات ومسػػاحة الورقػػة وارتفػػاع النبػػات والػػوزف
الجاؼ والطري لممجموع الخضري والجذري)  ,يضػال عػف تالثيرىػا يػح تركيػز الكموروييػؿ (أ و ب و ج) وتركيػز الكاربوىيػدرات  .وبينػت النتػايا اف نػوع
الم ػػاء ( )4س ػػبب انخفاض ػػا معنوي ػػا ي ػػح اتم ػػب ص ػػفات النم ػػو وتركي ػػز الكمورويي ػػؿ (أ و ب و ج) ي ػػح ح ػػيف س ػػبب زي ػػادة معنوي ػػة ي ػػح ت ػػالثير تركي ػػز
الكاربوىيدرات مقارنة مع تالثير ماء المقارنة.

المقدمة

يعػػد نبػػات الفالريػػس مػػف النباتػػات العشػػبية الحوليػػة ,تتػػوزع يػػح المنػػاطؽ

المواد وطرق العمل

 41نوعا خمسة منيا موجودة يح العراؽ ].[1,2

تػ ػػـ اختيػ ػػار اربعػ ػػة ان ػ ػواع مػ ػػف الميػ ػػاه ( ,) 1,2,3,4االوؿ مػ ػػاء الحنفيػ ػػة

المعتدلػة والمفتوحػة  Open habitatsمػف العػالـ ,يضػـ نبػات الفالريػس

 -0دراسة نوع الماء:

اف الفالري ػػس م ػػف النبات ػػات الت ػػح تنتش ػػر بس ػػرعة ي ػػح المػ ػواطف الطبيعي ػػة

(مقارنػػة) والثػػانح والثالػػث وال اربػػع ىػػح ابػػار(ميػػاه جوييػػة) ،البيػػراف 2و3

وىح مشكمة عالمية موجودة يح كؿ مكاف وليا تػالثيرات بيييػة واقتصػادية

يقعاف يح داخػؿ حػرـ جامعػة الموصػؿ وبيػر4يػح منطقػة الرشػيدية  ,وتػـ

] .[2حي ػػث لي ػػا ت ػػالثي ار تنايس ػػيا عم ػػى نبات ػػات المحاص ػػيؿ الحقمي ػػة وعم ػػى

سقح نبات الفالريس بيذه النوعية مػف الميػاه باسػتثناء مػاء الحنفيػة يتػرؾ

مقومػػات النمػػو االساسػػية مػػف العناصػػر المذاييػػة والمػػاء والضػػوء ,وتالبػػا

حتى يتـ التخمص مف تاز الكمور المتبقح ثـ يتـ ري النبات.

ما يكػوف مثبطػا إلنبػات النباتػات المجػاورة ومػاث ار عمػى نموىػا مػف خػالؿ

تػػـ اتبػػاع الطػػرؽ القياسػػية مػػف قبػػؿ ] [12,13لد ارسػػة بعػػض الخصػػايص

االيػ ػض الث ػػانوي لي ػػذا الن ػػوع م ػػف النب ػػات ] ,[3يػ ػبعض انػ ػواع الفالري ػػس

تحدد نوعيػة المػاء والخصػايص ىػح( :الدالػة
الكيميايية والفيزيايية والتح ّ
الحامضػ ػػية ,التوصػ ػػيمة الكيرباييػ ػػة بوحػ ػػدة المايكروموز/سػ ػػـ والكبريتػ ػػات

تػػالثير مركبػػات كيمياييػػة

 Allelochemicalsوالت ػػح تعػػد مػػف نػ ػواتا

الموج ػػودة ي ػػح الين ػػد مث ػػؿ  Phalaris minor retsتص ػػيب القمػ ػ

والكموريػػدات والنت ػرات والكالسػػيوـ والممنيسػػيوـ والفوسػػفات وجميعػػا بوحػػدة

وتخفض انتاجو الى .[4] %31

المممـ  /لتر).

اف تالبي ػ ػػة المي ػ ػػاه الجويي ػ ػػة ذات نوعي ػ ػػة رديي ػ ػػة بس ػ ػػبب تالثرى ػ ػػا بالطبق ػ ػػة

 -2دراسة نبات الفالريس في البيت الزجاجي والمختبر:

الجيولوجية ىذا ما اشػار اليػو كثيػر مػف البػاحثيف ] ,[5,6,7,8,9ياآلبػار

جمب ػػت ب ػػذور نب ػػات الفالري ػػس م ػػف كمي ػػة الز ارع ػػة والماب ػػات ي ػػح جامع ػػة

المختػػارة لمد ارسػػة الحاليػػة تقػػع ضػػمف ترسػػبات تكػػويف الفتحػػة والتػػح تضػػـ

الموصػؿ  ,وثػـ زرعػت عشػرة بػذور يػح كػؿ سػنداف سػعة  2كمػـ ,وبواقػػع

الصخور الجبسية والحجر الجيري واالنيايدرايت مسببتا يػح زيػادة تركيػز

ثالثػػة مكػػررات لكػػؿ معاممػػة وخففػػت عػػدد البػػادرات لػػى  3بػػادرات بعػػد

االمالح يح المياه الجويية ].[10

ثالثػػة اسػػابيع مػػف الز ارعػػة ,نفػػذت التجربػػة يػػح البيػػت الزجػػاجح يػػح قسػػـ

بالرتـ مف رداءة نوعية المياه الجويية يمجا بعػض النػاس والفالحػوف الػى

عموـ الحيػاة  -كميػة العمػوـ – جامعػة الموصػؿ ,بػدأت المباشػرة بالز ارعػة

اسػػتخداميا لألت ػراض المدنيػػة المختمفػػة امػػا بسػػبب شػػحة الميػػاه او البعػػد

يح 2113 / 11 / 19وتـ الحصاد قبؿ مرحمػة التزىيػر  ,وبعػد الحصػاد

عػػف الميػػاه السػػطحية العذبػػة واف اسػػتخداـ ىػػذا النػػوع مػػف المػػاء لمػػري لػػو

درست الصفات التالية-:

تػالثير يػح نمػو النباتػات ,يمػثال اشػارت د ارسػة ] [11الػى قصػر المجمػػوع

اعتمادا عمى المعادلة الحسابية التالية تـ معرية نسبة االنبات :

الخضري لنباتات الفمفؿ والباذنجاف والموبيػا والقػرع والباميػا المزروعػة يػح

عدد البذور
النسبة المئوية لإلنبات = %ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
النابتة
البذور المزروعة
عدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
][14
قيست ارتفاع النبػات وطػوؿ الجػذر (سػـ) باسػتخداـ المسػطرة حيػث قػيس

كاف اليدؼ مػف الد ارسػة  ,معريػة مػده تػالثير نوعيػة المػاء (المختمفػة يػح

ارتف ػػاع النب ػػات قب ػػؿ الحص ػػاد م ػػف س ػػط االرض حت ػػى العق ػػدة االخيػ ػرة

منطقت ػػح الجماس ػػة وقري ػػة الحميدي ػػة والت ػػح تس ػػتخدـ الم ػػاء الج ػػويح لم ػػري
مقارنػػة بػػالتح زرعػػت يػػح منطقػػة الم ػزارع واالنتصػػار وحػػح الوحػػدة والتػػح
تستخدـ مياه المجاري المنزلية والصناعية.

لمساؽ,وبعد الحصاد قيس طوؿ الجذر  ,تػـ معريػة الػوزف الطػري لمجػزء

الخص ػ ػػايص الفيزياوي ػ ػػة والكيمياوي ػ ػػة) ي ػ ػػح بع ػ ػػض الص ػ ػػفات المظيري ػ ػػة

الخضري والجذري ( تـ ) لمنبات .يح حيف قدر الػوزف الجػاؼ لممجمػوع

والكيميايية يح نبات الفالريس.
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وحسبت مساحة الورقة بتطبيؽ القانوف االتح:

الخضري والجذري (تـ) بعد تجفيؼ النبات يح درجة حػ اررة  61ـ مػدة
 48سػاعة ] .[15امػػا مسػػاحة الورقػة (سػػـ )2تػػـ اختيػار الورقػػة السادسػػة

مساحة ورقة  ×A4وزن الجزء المستنسخ لمورقة النباتية المقطوعة
مساحة الورقة النباتية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
وزن ورقة A4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
][16
واعتمػادا عمػى الطػرؽ المتبعػة يػح ] [17,18تػـ قيػاس تركيػز كموروييػؿ
النتائج والمناقشة

(أ  ,ب  ,ج) بوح ػ ػ ػػدة (مممػ ػ ػ ػـ  /ت ػ ػ ػػـ ورق ػ ػ ػػة) .واجري ػ ػ ػػت عممي ػ ػ ػػة تق ػ ػ ػػدير

 -0بيئة نوعية المياه :

الكاربوىيدرات باتباع طريقة ].[19

يبػػيف شػػكؿ ( )1اف قػػيـ الدالػػة الحامضػػية لجميػػع الميػػاه متقاربػػة وتميػػؿ

وقيست طوؿ الجذير والرويشة (سػـ) باسػتخداـ الطريقػة المتبعػة مػف قبػؿ

نحػػو القاعديػػة وىػػذا ينطبػػؽ مػػع مػػا اشػػار اليػػو ] [21اف الميػػاه السػػطحية

] [20وبواقع ثالثة مكررات.

والجوييػػة يػػح الع ػراؽ تميػػؿ نحػػو القاعديػػة  .يػػح حػػيف الصػػفات االخػػره

استخدـ التصميـ العشوايح الكامؿ C.R.D.يح تنفيذ التجػارب المختبريػة

كانػػت متمػػايرة بػػيف نوعيػػة المػػاء  ,يقيمػػة التوصػػيؿ الكيربػػايح التػػح تعبػػر

وتجارب البيت الزجاجح .واستخدـ اختبار دنكػف لمتمييػز بػيف متوسػطات

عػف كميػة الكميػة لألمػالح ] [22سػجمت اعمػى واقػؿ قيمػة لػو (– 6931

المعامالت عند مستوه احتماؿ  % 5وبوساطة برناما نظاـ.SAS

 )585مػ ػػايكروموز  /س ػ ػػـ يػ ػػح ن ػ ػػوع المػ ػػاء ( 4و ) 1عم ػ ػػى التػ ػ ػوالح ,
وىنال ػؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف تركيػػز االمػػالح والتوصػػيؿ الكيربػػايح  ,وىػػذا
مػػا نالحظػػو يػػح البحػػث الحػػالح لػػبعض العينػػات حيػػث كممػػا زادت كميػػة
االمػ ػػالح زادت قيمػ ػػة التوصػ ػػيؿ الكيربػ ػػايح يػ ػػح ميػ ػػاه الػ ػػري شػ ػػكؿ (.)2

شكل ( )0بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية لمماء المستخدم لري نبات الفالريس

شكل ( )2العالقة بين قيم التوصيل الكيربائي والكبريتات
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كمػ ػػا يوض ػ ػ الشػ ػػكؿ ( )1اف اعمػ ػػى قيمػ ػػة ( )481مممػ ػػـ  /لتػ ػػر يػ ػػوف

الحظيػػا كثي ػػر مػػف الب ػػاحثيف ] [28حيػػث وص ػػؿ تركيػػز الكبريت ػػات ال ػػى

الكالسػػيوـ سػػجؿ يػػح البيػػر  3واقػػؿ قيمػػة  58مممػػـ  /لتػػر يػػح نػػوع المػػاء

 1831مممـ  /لتر يػح بيػر قريػة العػزايـ .يػح حػيف بمػر تركيػز الكبريتػات

مقارنػػة واف تركيػػز ى ػػذا االيػػوف ي ػػح الميػػاه الس ػػطحية ال يزيػػد ع ػػف 111

الػػى  3423ممم ػػـ  /لت ػػر ي ػػح البي ػػر ال ػػذي يق ػػع ي ػػح ح ػػح الز ارع ػػح ي ػػح

مممـ  /لتر وال يقؿ عف  11مممـ  /لتر ] , [23وزيادة تركيػزه يػح الميػاه

مدين ػػة الموص ػػؿ و 5382ممم ػػـ  /لت ػػر ي ػػح قري ػػة الجي ػػاع التابع ػػة لقض ػػاء

الجويية قد يعود الى التركيب الجيولوجح لمنطقة الدراسة .

الحضر ][20

سػػجؿ اقػػؿ قيمػػة ( )54مممػػـ  /لتػػر يػػوف الممنيسػػيوـ يػػح مػػاء المقارنػػة

يبيف الشكؿ ( )1زيػادة تركيػز الفوسػفات يػح ميػاه المقارنػة ( )1.33مممػـ

يػػح حػػيف اعمػػى قيمػػة ( )271مممػػـ  /لتػػر وجػػد يػػح البيػػر  ,3اف تركيػػز

 /لتػػر واف اقػػؿ قيمػػة ( )1.111مممػػـ  /لتػػر لوحظػػت يػػح مػػاء البيػػر , 1

ىػػذا االيػػوف يػػح الميػػاه السػػطحية اليزيػػد عػػف  21مممػػـ  /لتػػر ,يػػح حػػيف

قػػد يعػػود التركيػػز المػػنخفض ليػػذا االيػػوف يػػح ميػػاه االبػػار الػػى ترس ػػيب

يصؿ تركيزه الى اكثر مف  111مممـ  /لتر يح المياه الجويية المالحة

الفوس ػػفات بش ػػكؿ يوس ػػفات الكالس ػػيوـ بع ػػد تفاعم ػػو م ػػع بع ػػض المركب ػػات

] ,[24اف لأليػػونح الممنيسػػيوـ والكالسػػيوـ اىميػػة يػػح نمػػو النبػػات وبنػػاء

الحاويػػة عمػػى الكالسػػيوـ اضػػاية الػػى قابميػػة حبيبػػات التربػػة عمػػى امت ػزاز

الكموروييؿ ]. [25

ايونات الفوسفات ].[27

اف ايوف الكموريد ليس لو تػالثير سػمبح عمػى الخصػايص الفيزياويػة لمتربػة
اال اف وج ػػود تراكي ػػز عالي ػػة من ػػو ي ػػح ميػ ػاه ال ػػري ق ػػد يس ػػبب ت ػػالثي ار س ػػميا

 -2دراسة بعض الصفات المورفولوجية والكيميائية لنبات الفالريس:
 -1نسبة االنبات :

ل ػػبعض المحاص ػػيؿ ] ,[26يش ػػير الش ػػكؿ ( )1ال ػػى اعم ػػى تركي ػػز ي ػػوف

تبيف النتايا يح شكؿ ( )3الى عدـ وجود يروقات معنوية يح تػالثير نػوع

الكموريػػد يػػح البيػػر  )316( 4مممػػـ  /لتػػر وىػػو اكثػػر مػػف  31ضػػعؼ مػػا

الماء ( )2,3,4يح نسبة االنبات مقارنة مع مػاء المقارنػة ( ,)1يػح حػيف

سػػجؿ يػػح مػػاء المقارنػػة  ,واف سػػبب زيادتيػػا يػػح الميػػاه الجوييػػة قػػد يعػػود

كاف ىناؾ زيادة معنوية يح تالثير نوع المػاء  2يػح نسػبة االنبػات مقارنػة

ال ػػى وج ػػود ام ػػالح المتبخػ ػرات الحاوي ػػة عم ػػى الكموري ػػدات وعم ػػى طبيع ػػة

م ػػع نػ ػػوع الم ػػاء  3و  4حيػ ػػث بممػ ػػت النس ػػبة %91يػ ػػح ى ػػذا النػ ػػوع مػ ػػف

الصػػخور يػػح التركيبػػات الجيولوجيػػة ]. [27اف تركيػػز الكمو اريػػد لنوعيػػة

التػػالثير ,وسػػجمت اقػػؿ نسػػبة انبػػات  %75بتػػالثير نػػوع المػػاء  .4اف قيمػػة

الماء المدروسة بالممح مكايئ /لتػر ىػو ( )8.9, 1.9 , 1.7 , 1.3يػح

التوصػيمة الكيرباييػػة تعكػس تركيػػز االمػالح يػح المػػاء ,حيػث تػػزداد قيمػػة

نوع الماء ( 1و  2و 3و )4عمى التػوالح  ,وتعػد نوعيػة الميػاه المدروسػة

التوص ػػيمة كمم ػػا زاد تركي ػػز االم ػػالح  ,ل ػػذا يح ػػدث يش ػػؿ ع ػػدد كبي ػػر م ػػف

ماليمة لمػري والمػاء صػال لجميػع النباتػات اذا كػاف تركيػز الكمو اريػد اقػؿ

البػػذور عمػػى االنبػػات وكػػذلؾ تػػالخر يػػح موعػد االنبػػات وذلػػؾ لعػػدـ كفايػػة

مف  2ممح مكايئ /لتر باستثناء نوع الماء  4الػذي كػاف تركيػز الكمو اريػد

امتصػػاص المػػاء الػػالزـ لمتشػػرب واالنتفػػاخ لمبػػذور] ,[26الحػػظ الباحثػػاف

ييو  8.9ممح مكايئ /لتػر والػذي يصػم لمنباتػات جيػدة التحمػؿ لمكمو اريػد

] [29الى وجود تالثيرات معنوية يح نسبة انبات البذور ,وعمػال ذلػؾ الػى

والتح يمكف اف تظير عمييا اض ار ار طفيفة الى متوسطة ].[12

التراكيػز العاليػة لألمونيػا يػػح المػاء الممػوث المسػػتخدـ لسػقح ثػالث ىجػػف

النت ػرات ىػػح احػػده االش ػػكاؿ التػػح تتواجػػد بي ػػا مركبػػات النتػػروجيف ي ػػح

لنبػػات زى ػرة الشػػمس ,والػػذي اده الػػى تثبػػيط انبػػات بعػػض البػػذور ليػػذه

المػػاء ,وتوج ػػد النتػ ػرات عػػادة بتراكي ػػز قميم ػػة يػػح المي ػػاه الس ػػطحية مقارن ػػة

اليجف [20] .الػى تػالثير المػاء الجػويح ذات القيمػة التوصػيمة الكيرباييػة

بتراكيزىا العالية يح الميػاه الجوييػة ] [12وتػراوح تركيػز ىػذا االيػوف بػيف

 3172مػػايكروموز /سػػـ سػػبب انخفاضػػا معنويػػا يػػح نسػػبة انبػػات بػػذور

( )34 – 2مممـ /لتر وقد يعػزه السػبب لمتراكيػز العاليػة يػح ميػاه االبػار

الج ػػت ( )% 44مقارن ػػة م ػػع ت ػػالثير ا نػ ػواع ا خ ػػره م ػػف المي ػػاه وبمم ػػت

الى استخداـ الفالحػيف االسػمدة التػح تحتػوي عمػى النتػرات والتػح تتسػرب

اعمى نسبة انبات (  )%71بتالثير ماء المقارنة.

الى المياه الجويية.

تبيف نتايا الحاضنة شكؿ ( )9اف ىناؾ يروقا معنوية يح نسػبة االنبػات

تعد الصخور الجبسية  CaSo4.2H2Oواالنيايػدرايت  CaSo4المنتشػرة

يػػح تػػالثير نػػوع المػػاء  ,حيػػث كػػاف ىنػػاؾ انخفاضػػا معنويػػا يػػح تػػالثير نػػوع

يح منطقة الد ارسػة الحاليػة ,وىػح مػف الصػخور الميمػة يػح انتػاج يػوف

الم ػػاء ( )3ي ػػح نس ػػبة االنب ػػات مقارن ػػة م ػػع ت ػػالثير ن ػػوعح الم ػػاء ( 1و )2

الكبريتات يح المياه الجويية بعد اذابػة واكسػدة ىػذه الصػخور عنػد مػرور

حيث سجمت اعمى نسبة االنبات  % 63بتالثير نوع المػاء ( )2يػح حػيف

المياه عمييا ] , [27يوض الشكؿ ( )1اف اعمى قيمػة يػوف الكبريتػات

وجدت اقؿ نسبة انبات  %35يح تالثير نوع الماء (.)3

( )4675مممـ  /لتر يح البير  3واقؿ قيمة ( )251مممـ  /لتػر يػح مػاء
المقارنػػة ,وىػػذا االرتفػػاع يػػح تركيػػز ايػػوف الكبريتػػات يػػح الميػػاه الجوييػػة
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شكل ( )2تأثير نوع الماء في نسبة االنبات
* تشير الحروؼ المتشابية الى عدـ وجود يرؽ معنوي يح حيف تشير الحروؼ المختمفة الى وجود يرؽ معنوي.
 -2ارتفاع المجموع الخضري والجذري (سـ) لنبات الفالريس:

الد ارس ػػة االول ػػى ال ػػى االنخف ػػاض المعن ػػوي ي ػػح ط ػػوؿ المجم ػػوع الج ػػذري

تشػػير النتػػايا شػػكؿ ( )4الػػى وجػػود يروقػػات معنويػػة بػػيف ارتفػػاع النبػػات,

لنبات الباميا ( ) 12.6سـ نتيجػة سػقح النبػات بالميػاه المموثػة بالعناصػر

حيػػث سػػبب نػػوع المػػاء  4انخفاضػػا معنويػػا ( )21سػػـ يػػح ارتفػػاع النبػػات

الثقيمػػة يػػح حػػيف بينػػت الد ارسػػة الثانيػػة تػػالثير معاممػػة السػػقح الناتجػػة مػػف

مقارن ػػة م ػػع ن ػػوع الم ػػاء ( , )1,2,3ي ػػح ح ػػيف س ػػبب ن ػػوع الم ػػاء  2زي ػػادة

معمػ ػ ػػؿ الدباتػ ػ ػػة (ذات التراكيػ ػ ػػز العاليػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الصػ ػ ػػوديوـ والممنيسػ ػ ػػيوـ

معنويػػة ( )31سػػـ يػػح ارتفػػاع النبػػات مقارنػػة مػػع بقيػػة نػػوع المػػاء  .يبػػيف

والكموريدات والكبريتات ) يقد كانػت تيػر جيػدة لجميػع الصػفات الجذريػة

شكؿ ( )1زيادة يح تركيز االيونات خصوصا يح نػوع المػاء  4واف ىػذه

لشػ ػػتالت اليوكػ ػػالبتوس  ,واوعػ ػػز الباحػ ػػث ] [11االنخفػ ػػاض يػ ػػح طػ ػػوؿ

الزيادة يح تركيػز االيونػات قػد تحػدث تػالثي ار عمػى نمػو النبػات مػف خػالؿ

المجموع الجذري الى حصوؿ تميػرات واضػطرابات يػح ىورمونػات النمػو

تالثيرىا عمى التوازف المذايح ,حيث تميػؿ ىػذه االيونػات نحػو التجمػع يػح

كالسايتوسػ ػػيف المفػ ػػرز مػ ػػف قبػ ػػؿ الجػ ػػذور ممػ ػػا يػ ػػادي الػ ػػى التقميػ ػػؿ مػ ػػف

االوراؽ و قػػد تػػاثر س ػػمبا عمػػى انقس ػػاـ الخاليػػا واس ػػتطالتيا ] [30مم ػػا

استطالة ونمو الخاليا النباتية .

تجعؿ ىذه النباتات صميرة الحجـ وتعرؼ ىذه الظاىرة بالتقزـ ].[26

توضػ ػ نت ػػايا الحاض ػػنة ش ػػكؿ ( )9اف ىن ػػاؾ يروق ػػا معنوي ػػة ي ػػح ط ػػوؿ

تبػػيف النتػػايا شػػكؿ ( )4لػػى عػػدـ وجػػود يروقػػات معنويػػة يػػح تػػالثير نػػوع

الرويشػػة والجػػذير بتػػالثير نػػوع المػػاء  ,حيػػث لػػوحظ انخفاضػػا معنويػػا يػػح

الم ػػاء (1و 2و )3ي ػػح ط ػػوؿ المجم ػػوع الج ػػذري مقارن ػػة م ػػع ت ػػالثير ن ػػوع

طوؿ الجػذير والرويشػة ( 2.6و  ) 4سػـ عمػى التػوالح ,بتػالثير نػوع المػاء

الماء( )4الذي سجؿ انخفاضػا معنويػة يػح طػوؿ جػذر النبػات ( )12سػـ

( )4مقارنػػة مػػع تػػالثير نػػوع المػػاء ( 2و )3بالنسػػبة لطػػوؿ الجػػذير وبقيػػة

 ,وىذه النتايا تتشابو تقريبا مع دراسة كػؿ مػف ] [11,31حيػث اشػارت

انواع الماء بالنسبة لطوؿ الرويشة .

شكل ( )2تأثير نوع الماء في ارتفاع المجموع الخضري وطول جذر نبات الفالريس
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()1.53تػػـ بتػػالثير نػػوع المػػاء ( .)4ويوض ػ الشػػكؿ ( )5اف تػػالثير نػػوع

 -3الوزف الجاؼ لممجموع الخضري والجذري لنبات الفالريس:

اف الػػوزف الجػػاؼ يعبػػر ع ػػف ت ػراكـ الم ػواد المنتج ػػة يػػح عمميػػة التركي ػػب

المػػاء ( )4سػػبب انخفاضػػا معنويػػا يػػح الػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع الجػػذري

الضػػويح ,ويعتقػػد اف الزيػػادة يػػح الػػوزف تكػػوف موازيػػة لمنمػػو ولكنيػػا تيػػر

( )1.16تػ ػػـ مقارنػ ػػة مػ ػػع بػ ػػاقح ان ػ ػواع المػ ػػاء ( 1و  2و. )3وقػ ػػد بينػ ػػت
بعض البحوث الى وجود عالقة بيف تركيز المموحة ونسبة المػادة الجايػة

مساوية لو الى حد ما ].[32
يش ػػير الش ػػكؿ ( )5ال ػػى تف ػػوؽ معن ػػوي لت ػػالثير ن ػػوع الم ػػاء( )2ي ػػح ال ػػوزف

لمنبػػات ,حيػػث التراكيػػز العاليػػة لأليونػػات شػػكؿ ( 1و )2تقمػػؿ مػػف نسػػبة

الجػاؼ لممجمػوع الخضػػري حيػث بمػػر ( )1.11تػـ مقارنػة مػػع تػالثير نػػوع

المػػادة الجايػػة  ,يضػػال عػػف ارتبػػاط ىػػذه التراكيػػز العاليػػة مػػع تقػػزـ النبػػات

المػ ػ ػػاء ( 1و 3و , )4يػ ػ ػػح حػ ػ ػػيف بم ػ ػ ػػر اقػ ػ ػػؿ وزف لممجمػ ػ ػػوع الخض ػ ػ ػػري

] [33واف المجموع الخضري لمنبات ىح اقؿ تالث ار مف الجذور ].[26

شكل ( )2تأثير نوع الماء في الوزن الجاف لممجموع الخضري والجذري لنبات الفالريس
 -4مساحة الورقة:

تركيػػز االمػػالح وقيمػػة التوصػػيؿ الكيربػػايح شػػكؿ ( )1و يػػنعكس تػػالثير

تراوحػػت مسػػاحة الورقػػة لنبػػات الفالريػػس بػػيف (  ) 7.76 – 3.75سػػـ ,

المموحػػة عمػػى االوراؽ وتسػػبب نقصػػاف يػػح مسػػاحة الورقػػة ] , [26وبػػيف

ويشػػير الشػػكؿ ( )6الػػى وجػػود يروقػػات معنويػػة يػػح تػػالثير نػػوع المػػاء يػػح

] [30اف االخػ ػػتالؼ يػ ػػح مسػ ػػاحة الورقػ ػػة لصػ ػػنفيف مػ ػػف الػ ػػذرة الصػ ػػفراء

مساحة الورقة  ,حيػث لػوحظ ىنػاؾ تفوقػا واضػحا لنػوع المػاء ( )3مقارنػة

بحػػوث  116واليجػػيف  3113يعػػود الػػى وجػػود مشػػكمة يػػح نوعيػػة الميػػاه

مع باقح انواع الماء وخصوصا مع تالثير نوع الماء ( )4الػذي يػزداد ييػو

المستخدمة لري النباتات اعاله.

2

شكل ( )2تأثير نوع الماء في مساحة الورقة لنبات الفالريس
 -5تركيز الكاربوىيدرات يح نبات الفالريس :

الجػذور  ,والجػػزء االكبػػر منػػو يسػػتعمؿ يػػح عمميػػة ايػػض النبػػات  ,وتػػزداد

يشير الشكؿ ( )7الى زيادة معنوية يػح تركيػز الكاربوىيػدرات بتػالثير نػوع

المػادة الكربوىيدراتيػػة او تػنقص مػػع زيػادة تركيػػز االمػالح ] . [34وتبػػيف

المػ ػػاء ( )4 ,3 , 2مقارنػ ػػة مػ ػػع نػ ػػوع المػ ػػاء ( , )1حيػ ػػث ت ػ ػراوح تركيػ ػػز

الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة ش ػ ػػكؿ ( )7ان ػ ػػو كمم ػ ػػا زاد تركي ػ ػػز االم ػ ػػالح زاد تركي ػ ػػز

الكاربوىي ػػدرات ي ػػح الج ػػزء الخض ػػري لنب ػػات الفالري ػػس ب ػػيف (– 1.122

الكاربوىيدرات  ,حيث يح الظروؼ الممحية تقوـ النباتات بتجميػع وتػراكـ

 ) 1.114تـ  /مؿ.

المػ ػ ػواد العض ػ ػػوية مث ػ ػػؿ الس ػ ػػكريات لتنظ ػ ػػيـ الض ػ ػػمط االزم ػ ػػوزي داخ ػ ػػؿ

تكػ ػػوف النباتػ ػػات السػ ػػكر مػ ػػف ثػ ػػانح اوكسػ ػػيد الكػ ػػاربوف والمػ ػػاء و الطاقػ ػػة

خالياىا ].[26

الضػ ػػويية  ,وىػ ػػذا النػ ػػاتا يخػ ػػزف يػ ػػح السػ ػػيقاف او االزىػ ػػار او الثمػ ػػار او
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شكل ( )2العالقة بين التوصيل الكيربائي وتركيز الكاربوىيدرات في نبات الفالريس
 -6تركيز الكموروييؿ (أ و ب و ج) يح نبات الفالريس:

مػػف االيونػػات (االمػػالح) تميػػر لػػوف الورقػػة مػػف االخضػػر الػػى االصػػفر

اوضػ الشػػكؿ ( )8الػػى االنخفػػاض المعنػوي يػػح تركيػز الكموروييػػؿ (أ و

الفػ ػػات ] . [32وبػ ػػيف ] [20اف زيػ ػػادة قيمػ ػػة التوصػ ػػيمة الكيرباييػ ػػة يػ ػػح

ب و ج ) ( 15.5و 14.6و  )11.52ممم ػػـ  /ت ػػـ ورق ػػة عم ػػى التواليػ ػب

المػ ػ ػػاء ,واصػ ػ ػػابة النباتػ ػ ػػات بػ ػ ػػبعض االم ػ ػ ػراض ( كاإلصػ ػ ػػابة بفػ ػ ػػايروس

تػػالثير نػػوع المػػاء ( )4مقارنػػة مػػع بػػاقح نػػوع المػػاء  ,يػػح حػػيف سػػبب نػػوع

الموزاييػػؾ)  ,تػػادي ال ػػى نقصػػاف ي ػػح تركيػػز الكمورويي ػػؿ  ,يػػح ح ػػيف اف

المػاء ( )2زيػادة معنويػػة يػح تركيػز الكموروييػػؿ (أ و ب و ج ) (28.11

زي ػػادة تركي ػػز اي ػػوف البوتاس ػػيوـ يس ػػبب زي ػػادة ي ػػح مس ػػاحة الورق ػػة  ,وي ػػح

و  23.5و  ) 17.94مممػػـ  /تػػـ ورقػػة عمػػى التػوالح  ,مقارنػػة مػػع بػػاقح

النياية يادي الى زيادة محتوه الورقػة مػف الكموروييػؿ  ,وخمػص الباحػث

نوع الماء.

اعػػاله اف بع ػػض نتايج ػػو ال تتف ػؽ م ػػع م ػػا بين ػػو اعػػاله حي ػػث وج ػػد زي ػػادة

اف زيػ ػػادة تركيػ ػػز االيونػ ػػات شػ ػػكؿ ( 1و )2يػ ػػح المػ ػػاء المس ػ ػتخدـ لسػ ػػقح

معنويػ ػػة يػ ػػح تركيػ ػػز الكموروييػ ػػؿ( أ و ب) بتػ ػػالثير المػ ػػاء الجػ ػػويح حيػ ػػث

نباتػػات الفالريػػس  ,يػػاثر يػػح صػػبمة الكموروييػػؿ  ,حيػػث التراكيػػز العاليػػة

وصمت قيمة التوصيمة الكيربايية ييو الى (  )3172مايكروموز /سـ.

شكل ( )8تأثير نوع الماء في تركيز كموروفيل  a ,b ,c,لنبات الفالريس

شكل ( )9تأثير نوع الماء في نسبة االنبات وطول الجذير والرويشة (في الحاضنة) لنبات الفالريس
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االستنتاجات والتوصيات:

معنوي ػػا ي ػػح اتم ػػب ص ػػفات النم ػػو وتركي ػػز الكمورويي ػػؿ مقارن ػػة م ػػع م ػػاء
المقارنة.

اف التركيب الجيولوجح كاف لو االثر الواضػ يػح نوعيػة المػاء  ,وجميػع

نوصػ ػػح بمس ػ ػ وتصػ ػػنيؼ لمميػ ػػاه الجوييػ ػػة يػ ػػح مدينػ ػػة الموصػ ػػؿ ومػ ػػده

ان ػواع الميػػاه تميػػؿ نحػػو القاعديػػة واف نػػوع المػػاء ال اربػػع سػػبب انخفاضػػا

ماليمتيا لالستخدامات المدنية المختمفة.
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والنمو وبعض المركبات االليموباثية لنبات الجت Medicago sativa

أثر التكويف الجيولوجح عمى

.L.اطروحة دكتوراه .كمية العموـ ،قسـ عموـ الحياة ،جامعة الموصؿ.

الميػػاه الجويي ػػة المس ػػتخدمة لألتػ ػراض المختمفػػة ي ػػح منطقت ػػح حم ػػد أت ػػا
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دكتوراه .كمية العموـ ,قسـ عموـ الحياة  ,جامعة الموصؿ.
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يػػح نمػػو عػػدد مػػف النباتػػات المزروعػػة يػػح منػػاطؽ مػػف محايظػػة نينػػوه"
رسالة ماجستير .كمية العموـ  ,قسـ عموـ الحياة ,جامعة الموصؿ.
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Effect of groundwater quality for some wells in Nineveh city on generation
and growth plant Phalaris sp.
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Abstract
The research includes study of four types of water (first one is a tab water as a control, while the other types are
groundwater (2nd,3ed,4th). The water types were different in some physical and chemical characteristic, for
example their electrical conductivity values were (585,993,3013 and 6930) µmohs/cm respectively. The study
considered the effect of water quality on some growth characteristic such as percentage of germination, and
some growth characteristics in addition to their impact on the concentration of chlorophyll a,b and c and
carbohydrates. Results revealed that there is a significant decrease in the most growth characteristic in addition
to chlorophyll a,b and c concentration whereas significant increase in the carbohydrates was detected comparing
with the effect control water.
Keywords: water quality , groundwater, chlorophyll
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