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الخالصة
جمع ت عينتتا الميتتاو والتربتتة والنبتتا متتن ثماني تة مواق ت علتتى تتتفتي نجتتر دجلتتة تتتيل اتتجر تاتترين اأول
( )2010تمن مدينة الموصل.امل هذو المواق بعض المزارع التي تروى من ميتاو المصتبا اليريبتة منجتا
 .الجدف من هذو الدراسة هو التعرف على تراكيزبعض العناصر الثييلة (التزرني والكتادميوم) فتي ميتاو النجتر
والمصبا التي تستتدم فتي ر المااصتيل الزراعيتة اليريبتة منجتا أجريت التااليتل الفيزياويتة والكيمياويتة
علتتى نمتتاذم المتتا والتربتتة والنبتتا باإتتتافة إلتتى تيتتدير تراكيتتز التتزرني والكتتادميوم .ظجتتر أعلتتى تراكيتتز
الزرني في مصب البوسيف الذ يي في جنوب غرب الموصل وانعكس هذو التراكيز على التربة والنباتتا
المزروعة والتي تروى من هذا المصب تيفا للنتائج التي ظجر في مزرعة الرايدية والتي تروى متن نجتر
دجلة أما الكادميوم فكان مياو مصبا الدندان والتوصر متميزة بااتوائجا على الكادميوم تليجتا ميتاو مصتب
 17تمتتوز وهتتذا الاتتال انعكتتت علتتى التربتتة والنباتتتا فتتي تلت المتتزارع فتتي اتتين كانت اليتتيم منتفتتتة فتتي
عينا المياو والتربة والنبا في مزرعة الرايدية والتي تروى من مياو نجر دجلة مباارة.
كلما دالة -:الزرني الكادميوم التلوث التربة النبا .
ربرٖخ رسلم الجذش ِ 2012/3/19قجّلٍ 2012/4/30

المقدمة
يمكن تعريف تلوث المياو بأنه التدهور الااصل في مصادر المياو الطبيعية بسبب المركبا والعناصتر الستامة
العتوية وغير العتوية التي تدتل المياو بتراكيز متزايدة إذ إن هذو المواد إما تكون بصتورة ذائبتة أو علتى
هيئة مواد عالية أو مترسبة في قاع النجر (علي  )1987ويزداد االهتمام االيا بدراسة مااكل التلتوث البيئتي
لما لذل من أثتر كبيتر علتى السلستلة اليذائيتة ل نستان والايتوان والنبتاد (ِ Algeriaآخروِو  )1991وقتد
اتتدد منظمتتة الصتتاة العبلهٗررخ ( )2000 Anonymousمستتببا التلتتوث والناجمتتة عتتن اأناتتطة الباتترية
كالمصتان والمعامتتل التتتي تطتترر الكثيتر متتن الملوثتتا التطتترة كالعناصتر الثييلتتة والملوثتتا البايلوجيتتة كتتذل
ماطتتا معالجتتة الميتتاو والصتترف الصتتاي والمنتتاجم ومصتتان التعتتدين والتتتي ينتتتج عنجتتا كميتتا هائلتتة متتن
المتلفتتا التتتي تلتتوث الميتتاو والبيئتتة كتتذل أبتتار التتنفط ونتتاقي التتنفط والفعاليتتا الزراعيتتة ك تتتافة اأستتمدة
الكيمياوية (النترا والفوسفا ).
أمتتاتلوث التربتتة فجتتو عبتتارة عتتن تتتراكم متواصتتل للعناصتتر والمركبتتا الستتامة كتتالمواد الكيمياويتتة واأمتتير
والمواد الماعة ومسببا اأمراض والتي لجا تأثير سلبي على نمو النبا وعلى صاة اإنسان والايوان
(ًَِ . )2005 Khan ِ 1995 McBridبك العدٖرد نرى القرول الزرٕ ررلىٔ للرٓ رلرّس الزوثرخ ِنًُرب رسروة
الهلّصبد نى الهًبطق ِاألراضٕ الهجبِرح ِطوح الفضالد ِالهخلفبد الصًبعٗخ ِىفًُرب فرٕ الزوثرخ ِالزقجٗرق
غٗرررو العلهرررٕ لهجٗرررداد الذ رررواد ِنجٗرررداد األىغررربم ِاأللرررهدح ال(ٗهٗبِٖرررخ (ِ Setyoriniآخررروِو )2002
(ِNicholsonِ (1991Jacksonِ Allowayاخروِو ( (2003نرى الهه(رى و ر(رّو الزوثرخ نخرجو لزجهر
الهلّصرررررررربد ثبلعًبلرررررررررو الضلٗلرررررررررخ ِ لررررررررا للررررررررردرح الزوثرررررررررخ ا ىنصبلررررررررٗخ لُررررررررر ٌ العًبلرررررررررو (Priju
ِ )2009 Al-Hajri ِ ,Ahmed2007Narayanaل ا رعزجو الزوثخ نلشوا جٗدا لهسزّٖبد الزلّس ثبلعًبلرو
الضلٗلخ .
ِقررد رُررود ىرالررخ قررب ثُررب ر نررى  )1982( Moore ِ Mansonعلررٓ روا ٗررج (الررجريٗخ ِ Asال(رربىنّٗ
 )Cdفررٕ نرربىح ل ر الزوثررخ دٗررش بيررذ 1.6 ِ 1.5نلغرروا  .غم 1-علررٓ الزررّالِٕ .فررٕ رِنبيٗررب فلررد ِضررذذ
1الجبدضخ )2008( Lauraللٓ و روا ٗج الهلّصبد فٕ روة الغبثبد بيذ لعًصرو ال(ربىنّٗ  4.66نلغروا  .غم
أما الترب الجراعٗخ الهجبِرح فلد اررفعذ هٗبد الهلّصبد للٓ  7.7نلغوا  .غم 1-ثبلًسجخ لعًبلو ال(بىنّٗ .
نب فٕ ندًٖخ الهّل فلد ِضخ نى الٗبزجٕ ِنذهّى ( )2008اررفبع روا ٗج العًبلو األصوٖخ خالم
الباث مستل من رسالة ماجستير للبااث االول
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مرور نجر دجلة تمن مدينة الموصل نتيجة طرر كميا كبيرة من الفتي السائلة باتجاو النجر والتي تيتدر
باوالي 500لف نزو ن(عت ل( ّٖ هب ِضذذ الدرالخ لو روا ٗج ا ّٖيبد خرالم فصر ال رزبا بيرذ اقر
نررى روا ٗجَررب خررالم فص ر الصررٗف ثسررجت عبن ر الزخفٗررفِ.فٕ الصررٗى ىر ِ Luoآخرروِو ( )2007رلررّس
الزوثخ الًبرج عى ثعض الً بطبد الخبلخ ثبلهًبجم ِالزعردٖىِ .قرد ِجرد نعردم رلرّس َر ٌ الزروة نرى ال(ربىنّٗ
 Cdالجريٗخ  Asفٕ الزوة بيذ ( )44.6 7.53نلغم .غم 1-علٓ الزّالٕ .
نى السًجؤ ِآخوِو ( ِ )2008طلٗ ِآخوِو ( )1994الزأصٗواد السلجٗخ لهٗبٌ يُرو الخّلرو
ِقد ىر
ال ٔ ٖصت فٕ يُو ىجلخ فٕ نًقلخ الهصت ِقد رُود يزبئج الجذش اررفبع فٕ قٗم العًبلرو الضلٗلرخ ثبلهلبريرخ
ن رو ٗجَب فٕ نٗبٌ يُو ىجلرخ فلرد اررفعرذ روا ٗرج ر نرى ال(ربىنّٗ ِالولرب ( )Pb ِ Cdعرى الذردِى
الهسهّح ثُب عبلهٗب لهٗبٌ ال وة نهرب ًٖرزج عًرٍ نخربطو جٗروح علرٓ األدٗربا ثصرّرح عبنرخِِ .جرد اله رُدايٕ
ِآخرروِو ( )1989فررٕ ىرالررخ علررٓ لررالدٗخ نٗرربٌ الخّلررو فررٕ نذبفضررخ يًٗررّْ ل غرروا الجراعٗررخ دٗررش
شرربرد الدرالررخ للررٓ اررفرربع ر نررى قررٗم الزّلررٗ ال(ُوثرربئٕ ِال(لّرٖرردارّال(جوٖزبدِ .فررٕ ىرالررخ للصررفبِٔ
( )2008علٓ نالئهخ يّعٗخ نٗبٌ يُو ىجلخ ِالفضالد السربئلخ غغروا الرؤ فلرد شربرد يزربئج الدرالرخ للرٓ
لو قٗم الزّلٗ ال(ُوثبئٕ لهٗبٌ الفضرالد قرد رواِدرذ ثرٗى ( )1.460 – 0.690ىلٗسرٗهًج 1- .نرب قرٗم ال(لرّر
1فلررد رواِدررذ ثررٗى ( )2.8 –1.8نلٗه(رربفل.لزو 1-نررب الصررّىّٖ فلررد رررواِح ثررٗى ( )3.9 – 1.2نلٗه(رربفل.لزو
ِالزررٕ أد إلتتى تتترد نوعيتتة الميتتاو المستتتتدمة فتتي ال تر وكتتذل وجتتود بعتتض الماتتاكل المتعليتتة بالملواتتة
والسمية .إن الجدف من هذو الدراسة هو التعرف على مستويا التلوثبالزرني والكتادميوم فتي ميتاو نجتر دجلتة
ومياو المصبا وتاثير ذل على تراكم هذو الملوثا في التربة والنبا التي تروى من هذو المياو .
مواد البحث وطرائقه
جمع عٌنات المٌاه والتربة والنبات :
تم جم عينا المياو منثمانية مواق سبعة منجا تمثلمياو المصبا أما الموق الثتامن متن ميتاو نجتر دجلتة والتتي
تي بين منطيتي الرايدية والبوسيف تمن مدينة الموصل في ماافظة نينوى كما تم جم ثمانيتة عينتا تربتة
ونبا من مزارع متتارة والتي تستتدم مياو تل المصبا أغراض الر كما موتاة في الاكل (. )1
مواق جم عينا المياو والتربة والنبا كالتالي :
 -1مزرعة الرايدية تروى من ما نجر دجلة.
 -2مزرعة تروى من مصب الرايدية.
 -3مزرعة تروى من مصب  17تموز.
 -4مزرعة تروى من مصب قرو سرا .
 -5مزرعة تروى من نجر التوصر.
 -6مزرعة تروى من مصب الدندان.
 -7مزرعة تروى من مصب اي الوادة (الدانفيلي).
 -8مزرعة تروى من مصب البوسيف.
وأتتتذ نمتتاذم التربتتة عل أعمتتا( ( 40 – 0ستتم) .وتتتع فتتي أكيتتات متتن البتتولي اثلتتين وإاكتتام غليجتتا بعتتد
ترقيمجا .أما عينا النبا فكان عبارة عن نباتا الذرة الصفرا الكاملة باستثنا مزرعتة اتي الواتدة ايتث
كان عينا النبا عبارة عن أورا( من أاجار البساتين والتي تروى من مصب اي الوادة (الدانفيلي).
معالجة عينات التربة :جففذ عًٗبد الزوثخ َّائٗبِطذًذ ثّالقخ نقوقخ خ رجٗخ ِيخلرذ ثّالرقخ نًخر ققرو
فزذبرٍ ( 2نلم) ِِضعذ فٕ علت ثاللزٗ(ٗخ نذ(هخ الغلق ثعد روقٗهُب ثصّرح يضبنٗخ.
معالجة العينات النباتية:غسلزبلعًٗبد الًجبرخ ثصّرح جٗدح ثبلهبا الهلقوِجففذ فٕ فوو علٓ ىرجرخ دروارح 70
نئّٖخ لهردح  48لربعخ  .طذًرذ جرجاا الًجربد نر ثعضرُب ِنججرذ ثصرّرح جٗردحِدفضذ فرٕ علرت ثاللرزٗ(ٗخ
نذ(هخ الغلق لغو لجواا الزذلٗالد الهخزجوٖخ علُٗب .
التحليالت المختبرية للتربة ِ:قدر رفبع الزوثخ ِ لا الزّلٗ ال(ُوثبئٕ لهسرزخل الزوثرخ ِدسرت القوٖلرخ
الهّلّفخ نى قج (ِ .)Rowell1996قدرد ا ّٖيبد الهّججخ ال ائجخ للصّىّٖ ِالجّربلّٗ ثبلرزخدا جُربز
قٗرررب العًبلرررو ثبللُرررت  Flame Photometerيرررّع ِ Jenwayدسرررت القوٖلرررخ الهّلرررّفخ نرررى قجررر
( Tandon(1999نررب ال(بلسررّٗ ِالهغًسررّٗ فلررد رررم رلرردٖوَب ثبلهعرربٖوح ن ر ( . )EDTAنررب ا ّٖيرربد ال ائجررخ
السبلجخ ال(برثّيبد ِالجٗ(برثّيبد ِال(لّرٖداد فلد قدرد ثًفس القول الهعزهدح .نب وثّيبد ال(بلسرّٗ ال(لٗرخ
فٕ عًٗخ الزوثخ فلد قدرد ثإ اثزُب ثذبنض الُٗدرِ لّرٖا( 1عٗبرٔ) صم نعبٖوح الذبنض الجائد ال ٔ لم
83

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (3) 2013

ISSN: 2224-9796 (Online)
ISSN: 1815-316 X (Print)

مجـــلة زراعــــة الرافــديـــن
2013 )3( ) العدد41( المجلد

 تارطة تمثل مواق جم عينا التربة والنبا والمياو من مزارع تي على تفتي نجر: )1( الاكل
دجلة تمن مدينة الموصل
Fig(1):Mope Showing Locations soil .Plant and Samples Collected from
Farm On Tigis River Banks With in Mosul City
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ٖسررررررزخد ثهذلررررررّم َٗدرِ سررررررٗد الصررررررّىّٖ ( 1عٗرررررربرٔ) ِدسررررررت القوٖلررررررخ الهّلررررررّفخ نررررررى قجرررررر
( )Anonymous1974ن الزخدا ىلٗ الهضٗر الجورلربلٕ .هرب ررم رلردٖو ِدسربة الزّزٖر الذجهرٕ له(ّيربد
الزوثررخ ( الزذلٗ ر الهٗ(رربيٗ(ٕ ) ِالررزخدنذ طوٖلررخ الُٗرردرِنٗزو ِدسررت القوٖلررخ الهّلررّفخ نررى قج ر (Gee
ِ )1986 Bauderنررب رلرردٖو العًبلررو الضلٗلررخ فررٕ عًٗرربد ررروة الدرالررخ ثبلررزخدا جُرربز األشررعخ السررًٗٗخ
الّنٗضٗخ ( )XRFنى يّع  Spectro X-LAB 2000الهّجرّى فرٕ نخزجرواد قسرم الًُدلرخ الجّٗلّجٗرخ فرٕ
لٗخ الًُدلخ  /جبنعخ يلوح  /رو ٗب ِدست القول الهزجعخ فٕ الهخزجو .
ِقررد رررم رذلٗ ر العًبلررو الضلٗلررخ فررٕ العًٗرربد الًجبرٗررخ فررٕ نخزجررواد جبنعررخ ايلرروٌ ثعررد َضررهُب لٗررب ثبلذرربنض
ِالزخدا جُبز ).(ICP-OES
النتائج والمناقشة
أظجر نتائج تاليل التترب وجتود تتراكم واتتح للعناصتر الثييلتة فتي عينتا التترب والنباتتا المدروستة.فيتد
ظجتتر أعلتتى تراكيتتز للتتزرني فتتي عينتتا التربتتة التتتي تتتروى متتن مصتتب البوستتيف ايتتث وصتتل إلتتى (23.5
مليم.كيم )1-أما اقل التراكيز فيد كان في مزرعتة الراتيديةايث لتم يتاستت الججتاز أ قيمتة ( )N.Dوالتتي
تروى بما نجر دجلةكما في الجدول ( )2والاكل ( )b1ِ a1ويمكن تفسير ارتفاع تراكيتز التزرني فتي تربتة
مزرعةالبوسيف إلى طبيعة المصب الذ يأتي من معامل الدباغة والذ يستتدم مركبا الزرني في عمليتا
التصني مما ينتج عنه تراكيز عاليه في المطرواا وصتل أعيهتا إلتى ( 82متايكروغرام.لتر )1-علمتا بتأن
الاتتدود الارجتتة لجتتذا العنصتتر هتتي (10متتايكروغرام.لتر )1-وبطبيعتتة الاتتال تتتتراكم هتتذو التراكيتتز فتتي التتترب
المرويتة متتن هتتذو المصتتبا وعبتتر فتتترا طويلتتة متتن التتزمن (قتتد تصتتل إلتتى عاتترا الستتنين أو أكثتتر) وقتتد
انعكس هذو التراكيز على النباتا المزروعة في هذو الترب ايث ظجر تراكيز مرتفعة للزرني في نباتا
الذرة والمروية من مصب البوسيف ايث وصل أعلى التراكيز إلى ( 2.3مليم.كيم )1-متادة جافتة فتي اتين
لم يظجر أ وجود للزرني في نباتا الذرة المزروعة في مزارع منطية الرايدية والتي تروى متن متا نجتر
دجلة مباارة.
أما ترب المزارع اأترى والمروية من بيية المصبا فكان تراكيتز التزرني فيجتا اقتل بكثيتر وكانت التربتة
المروية من مصب اي الوادة تاتتو علتى ثتاني أعل تراكيتز للتزرني ( 6.6مليم.كيتم )1-تليجتا تربتة مزرعتة
الدندان( 6.2مليم.كيم )1-أما تراكيز التزرني فتي بييتة تترب المتزارع (مثتل  17تمتوز والراتيدية والتوصتر
وقرو سرا ) فكان تراكيز الزرني متياربة ( )5.8-5.3مليم.كيم 1-الجدول(.)2وقد كانت تراكيتز التزرني
فتتي ميتتاو المصتتبا التتتي استتتتدم فتتي ر هتتذو المتتزارع بتتين ( )82.0-14.9متتايكروغرام.لتر 1-ويعتتود
السبب في هذا التفاو فتي تركيتز التزرني إلتى اتتتيف طبيعتة المتواد التتي تصتل إلتى المصتبا وكتذل إلتى
مسارها وما تامله من تراكيز متتلفة من الزرني الاكل (. )b1ِ a1
أما بالنستبة إلتى نتتائج الكتادميوم()Cdفيتد ظجتر أعلتى تراكيتز للكتادميوم فتي عينتا التربتة التتي تتروى متن
مصب البوسيف واليادمة من معمل الدباغة اليديم ايتث بليت ( 3.2مليم.كيتم )1-تليجتا التربتة التتي تتروى متن
مصبالتوصر ( 2.1مليم.كيم ) 1-وكما معروف فأن هذاالمصب طويل جدا يمر تيل منتاط( زراعيتة ومدنيتة
وصناعية (متتلفة) وكلجا تعمل على زيادة تلوث مياو هذا المصب وتأتي التربتة التتي تتروى متن مصتب 17
رهّز ( 1.5نلغم .غم )1-ثبلدرجخ الضبلضخ نب عًٗبد الزوثخ الزٕ روِْ نى نبا الًُو ِنرى نصرت الوشرٗدٖخ فلرد
بو روا ٗج ال(بىنّٗ ثذدِى ( 0.9نلغم .غم )1-نب اق الزوا ٗج فضُود فٕ الزوثخ الزٕ روِْ نى نصت قروٌ
لرروأ ( 0.5نلغم .غررم . )1-نررى يبدٗررخ صبيٗررخ رُررود يزرربئج رذبلٗ ر عًٗرربد الًجرربد و علررٓ روا ٗررج للكتتادميوم
ظجتتر فتتي المزرعتتة التتتي تتتروى متتن مصتتب الدنتتدان ( 0.9مليم.كيتتم )1-يليج تا عينتتا النبتتا فتتي مزرعتتة
الراتتيدية ( 0.8مليم.كيتتم )1-ثتتم عينتتا النبتتا متتن مزرعتتة البوستتيف ( 0.7مليم.كيتتم )1أمتتا نجرعررخ 17
تموز ومزرعة اي الوادة فتساو تراكيز الكادميوم فيجا وبلي ( 0.3مليم.كيم )1-في اين كانت مزرعتة
الراتتيدية التتتي تتتروى متتن النجتتر مبااتترةفلم يتاستتت الججتتاز أ تركيتتز للكتتادميوم فتتي عينتتا النبتتا كمتتا فتتي
الجدول (. )2
وعلتتى التترغم متتن أن تراكيتتز الكتتادميوم فتتي ميتتاو المصتتبا وميتتاو النجتتر اقتتل بكثيتتر متتن تراكيتتز الكتتادميوم فتتي
عينا التربة والنبا إال إن السبب في ارتفاع تراكيزو في التربة يعود إلى عمليتة التتراكم المستتمرة للكتادميوم
عبر فترا زمنية طويلتة متن عمليتا اإتتافة عتن طريت( التر أو الترستيب لمركبتا الكتادميوم ايتث متن
المرجح أن يتركز الكادميوم ويصبح مدمصا على أسطح ابيبا الطين وهذا يؤد إلى زيادة تراكيزو في
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2010  بعض الخصائص الكمياوية والفيزياوية لعينات الترب المدروسة خالل شهر تشرين االول:)1( الجدول
Table (1): Some chemical and physical properties of soil Samples collected in September 2010
Texture
Mg/L

P.S.A
Clay

gm.kg-1
Silt

Sand

CaCo3

O.M.

gm.kg-1

gm.kg-1

So4=

Cl-

Mg/L Mg/L

Ec
Ds.m-1

PH

Loamy

210

340

450

140

23

528

28.4

1.43

7.25

Loamy

150

310

540

135

22

229

49.7

1.05

7.45

Silty
loam
Loamy

155

530

315

130

17

375

52.2

4.80

7.60

235

420

345

150

24

691

85.1

2.40

6.65

Silty
loam
Clay
loam
Loamy

105

540

355

125

24

460

83.8

2.62

6.80

290

430

280

115

18

442

124

0.68

7.20

215

480

305

150

15

236

86.7

0.66

7.11

Properrty الصفخ

Location
روثخ الوشٗدٖخ روِْ نى نبا الًُو
Soil from Al-Rashidia Irrigated from River
روثخ روِْ نى نصت الوشٗدٖخ
Soil Irrigated from Al-Rashidia Disposal
 رهّز17 روثخ روِْ نى نصت
Soil Irrigated from 17-Tamuz Disposal
ٔروثخ روِْ نى نصت قوٌ لوا
Soil Irrigated from Qurah Saray Disposal
روثخ روِْ نى يُو الخّلو
Soil Irrigated from Al-Khousar Disposal
روثخ روِْ نى نصت الديداو
Soil Irrigated from Al-Danadan Disposal
روثخ روِْ نى نصت دٕ الّددح

الهّق
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Soil Irrigated from Hay Al-Wahda Disposal

Caly
loam

300

460

240

140

20

508

144

86

1.81

7.40

 روثخ روِْ نى نصت الجّلٗف-8
Soil Irrigated from Al-Bousyfe Disposal
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) في عينات التربة والنبات ومياه المصبات ونهر دجمة التي تستخدم في عمميات الريCd( ) والكادميومAs(  تراكيز عنصري الزرنيخ:)2( الجدول
Table (2): Concentrations of Arsenic and Cadmium in Soil. Plants and Disposal Water from Tigris River use for lrrigation
عًٗبد يجبد
Plant

عًٗبد روثخ
Soil

عًٗبد نبا
Water

عًٗبد يجبد
plant

عًٗبد روثخ
Soil

Cd
Mg.kg -1

Cd
Mg.kg -1

Cd
Hg.l -1

AS
Mg.kg -1

AS
Mg.kg -1

عًٗبد
نبا
Water
AS
Hg.l -1

N.D

0.9

1.4

N.D

N.D

2.0

0.8

0.9

14.9

1.9

5.4

14.9

0.3

1.5

16.7

0.6

5.8

52.5

0.4

0.5

16.3

0.4

5.3

63.2

0.5

2.1

17.8

0.7

5.4

16.5

0.9

1.3

19.4

1.1

6.2

54. 0

0.3

0.5

12.2

0.2

6.6

52.4

Properrty الصفخ
Location الهّق
نجرعخ الوشٗدٖخ روِْ نى نبا الًُو
Al-Rashidia Farm Irrigated from River
نجرعخ روِْ نى نصت الوشٗدٖخ
Al-Rashidia Farm Irrigated from Disposal Water
 رهّز17 نجرعخ روِْ نى نصت
Farm Irrigated from 17-Tamuz Disposal
ٔنجرعخ روِْ نى نصت قوٌ لوا
Farm Irrigated from Qurah Saray Disposal
نجرعخ روِْ نى يُو الخّلو
Farm Irrigated from Al-Khousar Disposal
نجرعخ روِْ نى نصت الديداو
Farm Irrigated from Al-Danadan Disposal
نجرعخ روِْ نى نصت دٕ الّددح

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Farm Irrigated from Hay Al-Wahda Disposal

0.7

3.2

14.6

2.3

23.5

82. 0

87

 نجرعخ روِْ نى نصت الجّلٗف-8
Farm Irrigated from Al-Bousyfe Disposal
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الاكل ( : )a1يمثل تراكيز الزرني ( (ASلمياو نجر دجلة والمصبا (مايكروغرام.لتر)1-المستتدمة في ر
المزارع تا الدراسة.
Fig(1a):Arsenic Concentration in River Water and Disposals (Hg.l -1) used For
Irrigation of the Farms under studies

الاكل ( :)b1يمثل تراكيز الزرني ( (ASفي عينا التربة والنبا (مليم.كيم )1-في المزارع تا الدراسة
وعلى تفتي نجر دجلة
Fig(b1):Arsenic Concentration in Soil Plant samples (Mg.kg -1) under studied
Farms on Tigris River Banks
التربة باكل كبير .إن زيادة تراكيز الكادميوم في التربة تنعكت على تراكيزو فتي عينتا النبتا ايتث يمتت
النبا كميا متزايدة منه  .وعنتد مااولتة التربط بتين تراكيتز الكتادميوم فتي عينتا المصتبا المستتتدمة فتي
سيي هذو المزارع م تراكيز الكادميوم في تل الترب وعينا النبا المزروعة في هذو الترب لم نجد ستلوكا
ماتتددا فتتي ذلت كمتتا فتتي الاتتكل ( .)2bِ 2aوقتتد يعتتود الستتبب إلتتى طبيعتتة نستتجة التربتتة وماتواهتتا متتن المتتادة
العتتتوية ونتتوع المعتتادن الستتائدة فيجتتا ايتتث إن بعتتض التتترب لجتتا اليتتدرة علتتى ادمصتتا للعناصتتر أكثتتر متتن
غيرها كما في الجدول (.)1
88
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دجلة

الاكل ( :)a2يمثل تراكيز الكادميو ( (Cdلمياو نجر دجلة والمصبا المستتدمة في الر (مايكروغرام.
لتر )1-للمزارع تا الدراسة
Fig(2a):Cadmium Concentration in River Water and Disposals (Hg.l -1) used For
Irrigation of the Farms under studies

الاكل ( :)b2يمثل تراكيز الكادميوم ( (Cdفي عينا التربة والنبا (مليم.كيم )1-في المزارع تا
الدراسة وعلى تفتي نجر دجلة
Fig(b2):Cadmium Concentration in Soil Plant samples (Mg.kg -1) under studied
Farms on Tigris River Banks
وقد أكد الدراسا السابية ما توصلنا إليه بتصو الكادميوم ومنجا الدراسة التي قام بجا كتل متن الصتفاو
(Panwar ِ )2006وآتترون( )1999ايتتث الاظتتوا ازديتتاد تراكيتتز الكتادميوم فتتي أنستتجة النبتتا عنتتد زيتتادة
معتتدل تركيتتزو فتتي التربتتة ولكنتته يتتنتفض عنتتد زيتتادة الفستتفور فتتي التربتتة  .كمتتا تاتتير النتتتائج التتى تطتتاب(
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) في دراستجم عن تراكم العناصتر المعدنيتة الستامة فتي ثمتار النتارنج والزيتتون2009( ماوجدهطلي وآترون
الناميتة فتي مدينتة الموصتل فيتد وجتدوا بتأن تراكيتز الكتادميوم فتي ثمتار وقاترة النتارنج وثمتار الزيتتون كانت
.  من الوزن الطر1-غم.) مكيم0.491 0.987 0.179( بمديا
لذل يجب الاذر من استتتدام ميتاو المصتبا فتي ر المااصتيل الزراعيتة متالم توتت لجتا التول كاستتتدام
) ولفتتترا طويلتتة متتن التتزمن الن ذل ت ستتيؤد إلتتى تجم ت تراكمتتيPhytoremediation( المعالجتتة الًجبرٗررخ
للعناصر الثييلة في التربة وسوف تصبح التربة تزين لجذو العناصتر ومنجتا التزرني والكتادميوم والتتي ستوف
تصبح قيمجا أعلى من المياو المستتدمة في الر وسينعكت ذلت علتى النبتا وبتذل ستيكون لتدينا تلتوث بجتذو
العناصر ستوا فتي التربتة أو فتي النبتا وبتذل تناتأ ماتكلة تلتوث جديتدة فتي البيئتة وتكتون تأثيراتجتا مبااترة
. وغير مباارة على صاة اإنسان
EFFECT OF POLLUTED WATER USED IN IRRIGATION ON
ACCUMULATION OF ARSENIC AND CADMIUM IN SOIL AND PLANT
Aman A. M. Salih
Nazar M. J. Alnuaimi
Department of soil & water Res.
College of Agriculture andForest
University of Mosul-Iraq
ABSTRACT
Samples from disposal water soils and plants were collected from eight locations
along Tigris river banks during October (2010) at Mosul-city . These locations
included eight small farms irrigated from disposal water. The study was aimed to
access the extent of water pollution with some heavy metals (Arsenic and
Cadmium), that used for irrigation. Chemical and physical analysis were carried out
to water soil and plant samples including Arsenic and Cadmium. Results indicated
that the highest Arsenic concentration was found in Albusyif disposal (South-West
of Mosul). These results in accumulation of Arsenic in soil and plants which are
irrigated from this disposal, while the lowest concentrations of this element was
found in Al-Rashydia farm which irrigated from the river. However, for Cadmium it
was found that Al-Danadan and Al-Khousar disposals posses the highest
concentrations of this metal followed by 17-Tamoze disposal. This causes an
increasing accumulation of Cadmium in soils and plants from the farms irrigated by
this disposals. The lowest concentrations of Cadmium however was found in AlRasheydia farm which irrigated from the river.
Keywords: Arsenic , Cadmium , Pollution , Soil , Plant .
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