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:الخالصة

Ceratophyllum ( تضمنت الدراسة الحالية تقدير تراكيز أثنين من العناصر النزرة (الرصاص والكوبمت ) في المياه والنبات المائي الشمبالن

 أظيرت الدراسة الحالية ارتفاع تراكيز. 2016  ولغاية صيف2015  جنوب العراق من خريف-) في نير الفرات عند قضاء سوق الشيوخdemersum
 كمابينت الدراسة ان تركيز عنصر. العناصر النزرة في النبات المائي المدروس اعمى مماىو عميو في العناصر النزرة في الجزء الذائب والعالق من الماء

.وكان تركيز العنصران قيد الدراسة ضمن الحدود المسموح بيا دوليا. الرصاص اعمى من تركيز عنصر الكوبمت في المياه ونبات الشمبالن
 نير الفرات,C.demersum نبات مائي,رصاص,كوبمت:كممات مفتاحية

Assessment of Concentration of some trace elements in water and aquatic plant
(Ceratophyllum demersum) in Euphrates River in Suq- Alshuyouk, south of Iraq
Noor Kadhim Khair Allah

Basim Yousif Al-Khfaji

BiologyDepartment – Science College - Thi-Qar University

Abstract:
The present study deal with measuering the concentration of two from the trace elements (Pb and Co) in
water(dissolved and particulate) phase and their concentration in aquatic plant ( Ceratophyllum demersum ) in the
Euphrates River at Suq-Alshyoukh district –South of Iraq from Autumn 2015 to Summer 2016 . The results showed
that concentrations of trace elements in the aquatic plant were higher than their concentration s in both phases of water.it
concluded from the present study that the concentrations of Pb in plant and water were higher than the Co concentration.
Also the study refers that the value of the studied elements were in acceptaple values.
Key words: Copper, lead, aquatic plant Ceratophyllum demersum
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شباط2013/
المقدمة:

أرتفاع في تراكيز ىذه العناصر في المناطق الوسطى من النير مقارنوً
مع المصب.أما الدراسات التي تضمنت أستخدام النباتات المائية كدليل

يعد الماء من اكثر المركبات وفرة في مستوى اجسام الكائنات

لمتموث بالعناصر النزرة منيا دراسة الغانمي ( )2010الستخدام بعض

الحية أذ تصل نسبتو في الكتمة الحيوية الى اكثر من  %08من وزنيا

فيو ضرورة فسمجية لكل كائن حي

النباتات المائية  Ceratophyllum demersum :و Phragmites

ولو استعماالت عديدة ومفيدة

australisو  Typha domingensisو

لالنسان (الخفاجي  . )2016,يعرف تموث المياه انو التغير في

Myriophyllum

 ، verticillatumفي نير الفرات كأدلة إحيائية لمتموث بالعناصر النزرة

الخصائص الكيميائية او الفيزيائية او االحيائية بتركيز او صفو تجعل

(الزئبق والرصاص و النيكل و المنغنيز والكوبمت والنحاس والحديد

الماء ضا ار لالنسان او االحياء او الممتمكات ( السعدي ,) 2006 ،

).لكن تحديدا في منطقة الدراسة الحالية التوجد دراسات سابقة لذلك كان

يعد تموث المياه من اخطر انواع التموث في النظام البيئي ( Malik et.

اليدف من الدراسة قياس تراكيز بعض من العناصر النزرة (الكوبمت

 .)al ., 2010يكون السبب االول لتموث المياه ىو االنسان الذي

والرصاص) في المياه والنبات المائي الشمبالن ( Ceratophyllum

يستيمك كميات كبيرة من المياه النقية ويحوليا الى مياه مموثة تطرح الى

 )demersumفي نير الفرات عند قضاء سوق الشيوخ-جنوب العراق

المسطحات المائية ( بوران وابودية  . ) 2003 ،كما تعد فضالت

والتي من خالليا يمكن تحديد مستويات تمك العناصر في منطقة الدراسة

الصرف الصحي من المصادر الرئيسية لتموث المياه حول العالم

.

) , (UNESCO/WHO/UNEP,1996نظ ار الحتوائيا عمى الكثير

من المموثات منيا الفيزياوية مثل الرمال والمواد الصمبة والشوائب

موادالعمل وطرائقه:

الخاممة  ،والكيمياوية سواء كانت عضوية مثل اليايدروكاربونات

وصف منطقة الدراسة The study area description

والزيوت والشحوم والمبيدات والبروتينات والفينوالت او العضوية

يبمغغط طغغول نيغغر الف غرات  2775كغغم ويعغغد مغغن ارنيغغار الطويمغغة فغغي

كالعناصر النزرة ومركبات النايتروجين والفسفور والكبريت او غازية

العغغالم وتسمسغغمو  27فغغي العغغالم ) ، (Vander- Ledden,1975يعغغد

ومنيا كبريتيد اليايدروجين واالمونيا والميثان  ،كذلك المموثات الحيوية

ىغغذا النيغغر مغغن مصغغادر الميغغاه الميمغغة المسغغتخدمة فغغي مجغغاالت عديغغدة

مثل البكتريا والفايروسات والديدان (منظمة الصحة العالمية.)2004,

كسغغقي المزروعغغات و االسغغتيالك البشغغري وارغ غراض الصغغناعية ارخغغرى

(الكناني . )2011 ،

العناصر النزرة:

ابتداء
جمعت عينات الماء من ثالث محطات في منطقة الدراسة شيرياً
ً
من تشرين ارول 2015ولغاية أيمول  2016من وسط النير ،بمعدل

يطمق مصطمح العناصر النزرة عمى العناصر التي تتواجد بتراكيز

قميمة جدا في القشرة االرضية التتجاوز %0.1وان الجسم يحتاجيا

مرة واحدة شيرياً وبعمق  30سم تقريباً تحت سطح الماء .أماعينات

بكميات قميمة جدا وخاصة المغذية منيا),)Minkoff & Baker,2001

النبات المائي فقد جمعت باليد بعدما غسمت في ماء النير لمتخمص

وكذلك العناصر التي تمتمك عددا ذرياً عالياً أكثر من  20وكثافة

من المواد العالقة وحفظت في أكياس بالستيكية لحين الوصول إلى

تزيد عن  5غم  /سم . )Tucker et al., 2003(3وتشمل العناصر

المختبر.تضمنت الدراسة اختيار ثالث محطات وىي :

االنتقالية و العناصر الواقعة مابين الزمرة الثانية والزمرة السادسة في

المحطة االولى  :تقع المحطة االولى بالقرب من جسر الفضمية

الجدول الدوري (.)EPA,2003أجريت العديد من الدراسات المحمية

السياحي وتبعدعن المحطة الثانية مسافة (15كم) وتمتاز بوجود

والعالمية لتقدير تراكيز العناصر النزرة في المياه والنباتات المائية

االراضي الزراعية الخصبة عمى جانبي النير.

ومنيا :دراسة) Al-shawi (2006في ثالثة مواقع في ىور الحمار

المحطة الثانية :تقع المحطة الثانية في قضاء سوق الشيوخ بالقرب من

وعند مقارنتيا مع الدراسات السابقة كانت أقل  .وعالميا أجرى ()2007

جسرالصابئة وتبعدعن المحطة الثالثة مسافة (11كم) وتتميز بوجود

 Kroupieneدراسة تحري عن توزيع بعض العناصر النزرة منيا
الخارصين والنحاس و الرصاص والكروم والنيكل

حزيراى2017/

القوارب المستخدمة في صيد االسماك واالراضي الزراعية والمنازل.

في رواسب نير

 Nemanasفي ليتوانيا ومدى تأثير مناطق النير في ذلك  ،إذ الحظ
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المحطة الثالثة :تقع عند جدول الكرماشية المغذي ليور السناف وىو

حزيراى2017/

قياس أيونات العناصر النزرة:

جزء من ىور الحمار وتحتوي عمى القرى واالراضي الزراعية الخصبة .

تم قياس أيونات العناصر النزرة في العينات المدروسة باستعمال

جياز مطياف االمتصاص الذري Flame Atomic Absorption
 Spectrophotometerنوع (  )Shimadzu 6300ياباني الصنع،

إذ تم قياس عناصر ( الكوبمت والرصاص )  ،واستخدمت المصابيح

الخاصة لك غغل عنصر ، Hollow Cathod Lamps

كذلك تم

تحضير المحاليل القياسغغية Standard Solutionsلمعناصغغر التي تم
فحصيا من محاليل الخزين

 Stock Solutionsحسغب

).)PHA,2003

التحميل اإلحصائي:

تم تحميل النتائج إحصائيا باستخدام تحميل التباين Analysis of

 Varianceواختبار اقل فرق معنوي Least Significant

) Difference (LSDوفق النظام اإلحصائي ),(SPSS-10كما
استخدم اختبار  (t-test) tلممقارنة بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية
 ,وكذلك بين العناصر النزرة باختالف المحطات و المواسم ضمن

الموقع الواحد .واستخرجت قيمة االنحراف القياسي (الراوي وخمف اهلل

صورة ( :)1نير الفرات عند مدينة الناصرية توضح محطات الدراسة

.)1980،

(مديرية بيئة ذي قار).

النتائج :

إستخالص العناصر النزرة في الماء :

تركيز العنصرين في الماء بطوريه الذائب والعالق:

العناصر النزرة في الطور الذائب لمماء:

الرصاص Pb

تم أستخالص العناصر النزرة في الطور الذائب حسب الطريقة

تبين من نتائج الدراسة جدول ( )1أن أعمى قيمة لمرصاص في

المتبعة من قبل (. Riley & Talyor )1968

الجزء الذائب كانت 11.95مايكرو غرام/لتر في المحطة الثالثة خالل

العناصر النزرة في الطور العالق لمماء:

صيف  2016وادنى قيمة  1.10مايكرو غرام/لتر في المحطة االولى

أستخمصت العناصر النزرة في الطور العالق حسب طريقة

خالل شتاء .2016وسجل الرصاص الذائب معدالً سنوي ًا  5.87مايكرو

(. Sturgeon, et. al., )1982

غرام/لتر خالل فترة ومنطقة الدراسة .

إما الرصاص العالق جدول( )1فكانت أعمى قيمة سجمت لو

استخالص العناصر النزرة في النبات :

88.21مايكرو غرام/غم وزن جاف في المحطة الثانية خالل الصيف

استخمصت العناصر النزرة في النباتات تبعاً لطريقة (2000

وأقل قيمة لو  3.14مايكرو غرام/غم وزن جاف في المحطة الثانية

.)Barman, et. al.,حفظت العينات في قناني بالستيكية محكمة

خالل شتاء 2016وبمعدل سنوي  28.21مايكرو غرام/غم وزن جاف

الغمق لحين اجراء قياس العناصر المطموبة بأستخدام جياز طيف

خالل فترة ومنطقة الدراسة.

ارمتصاص الذري الميبي وعبرعن التراكيز ب(مكغم/لتر) بالنسبة

تبين من التحميل اإلحصائي وجود فروق معنوية عند مستوى

لتراكيز العاصر النزرة في الماء بالطور الذائب  .ومكغم/غم وزن جاف

) (P<0.05في قيم الرصاص الذائب بين الخريف و الشتاء وبين

بالنسبة لتراكيز العناصرفي المياء بالطور العالق وفي نبات الشمبالن.
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الصيف والربيع ,أما العالق تبين وجود فروق معنوية عند مستوى

تركيز العناصر النزرة في نبات الشمبالن:

) (P<0.05بين كافة الفصول ,وسجمت فروق معنوية عند مستوى
لقيم الرصاص الذائب بين المحطات الثالث

)(P<0.05

حزيراى2017/

درسغغت التغي غرات الفصغغمية فغغي معغغدالت تراكيغغز العناصغغر النغغزرة فغغي

 ،كما

النبغغات المغغائي الشغغمبالن (أنسغغجة نبغغات كامغغل) كمغغا موضغغحة فغغي جغغدول

سجمت فروق معنوية بالنسبة لمعالق في جميع محطات الدراسة عند

(. )2

نفس المستوى.

الرصاص Pb

الكوبمت Co

أظي غغرت النت غغائج أن تراكي غغز الرص غغاص ف غغي نب غغات الش غغمبالن

C.

أظيرت النتائج جدول( )1إن أعمى قيمة لمكوبمت الذائب كانت

 demersumتراوحغغت بغغين 228.01مغغايكرو غ غرام/غم وزن جغغاف فغغي

قيمة كانت  0.02مايكرو غرام/لتر في المحطة الثالثة خالل

غ غرام/غم وزن جغغاف كحغغد أدنغغى فغغي المحطغغة الثالثغغة خغغالل شغغتاء2016

خالل فترة ومنطقة الدراسة .أما الكوبمت العالق فقد كانت أعمى قيمة لو

مايكرو غرام/غم وزن جاف خالل فتغرة الد ارسغة .وأحصغائيا اظيغرت نتغئج

صيف  2016وادنى قيمة لو  0.03مايكرو غرام/غم وزن جاف في

) (P<0.05بين الفصول والمحطات الثالثة.

 2.54مايكرو غرام/لتر في المحطة االولى خالل صيف  2016واقل

المحط غ غغة االول غ غغى كح غ غغد أعم غ غغى ف غ غغي ص غ غغيف  2016و 76.23م غ غغايكرو

شتاء 2016وسجل الكوبمت الذائب معدل  0.50مايكرو غرام/لتر

ج غغدول( ،)2وبم غغط المع غغدل الس غغنوي لمرص غغاص ف غغي ى غغذا النب غغات117.53

 3.09مايكرو غرام/غم وزن جاف في المحطة الثالثة خالل

التحمي غ غ غغل االحص غ غ غغائي وج غ غ غغود ف غ غ غغروق معنوي غ غ غغة عن غ غ غغد مس غ غ غغتوى معنوي غ غ غغة

المحطة الثالثة خالل شتاء  .2016وبمط المعدل العام لمكوبمت العالق

الكوبمتCo

جدول(.)2

 56.33مايكرو غرام/غم وزن جاف في المحطة الثالثة كحد أعمى في

 1.08مايكرو غرام/غم وزن جاف خالل فترة ومنطقة الدراسة

تراوحت تراكيز الكوبمت في نبات الشمبالن  C. demersumبين

أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروق معنوية عند مستوى

صيف  2016و 13.11مايكرو غرام/غم وزن جاف في المحطة

العالق تبين ايضا وجود فروق معنوية عند مستوى ) (P<0.05بين

في ىذا النبات27.89مايكرو غرام/غم وزن جاف خالل فترة الدراسة.

) (P<0.05في قيم الكوبمت الذائب بين كافة الفصول والمحطات ,أما

االولى كحد أدنى خالل شتاء  ،2016وبمط المعدل السنوي لمكوبمت

الفصول والمحطات .

ومن التحميل اإلحصائي تبين وجود فروق معوية عند مستوى

) (P<0.05بين المحطات وكذلك الفصول.

جدول):(1المعدالت الفصمية واالنحراف المعياري لتراكيز العناصرالنزرة

جدول):(2المعدالت الفصمية واالنحراف المعياري لتراكيز العناصرالنزرة

الذائبة (مكغم/لتر) والعالقة(مكغم/غم) في الماء.

( )Pb,Coفي نبات الشمبالن(مكغم/غم) وزن جاف.
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جدول( :)4مقارنة بين معدالت تراكيز العناصر النزرة المدروسة في

العناصر النزرة الذائبة والعالقة في الماء:

الطور العالق لمياه نير الفرات (مايكروغرام /غم) وزن جاف مع

وجد من الدراسة الحالية ان العناصر النزرة بالطور العالق أظيرت

مثيالتيا في مناطق اخرى من العالم .

تركي از اعمى مماىو عميو بالطور الذائب وقد يعود ذلك الى توزيع

العناصر النزرة في البيئة المائية بصورة مرتبطة او تكون عمى حاالت

صمبة مختمفة لذلك فان فترة بقائيا بشكل ذائب تكون قصيرة جدا

ممايقمل تركيزىا .وىذايتفق مع ماذكره (جبر ,)2002,ويمكن ايضا ان
يكون سبب ذلك ميل العناصر الى االدمصاص واالرتباط عمى سطوح

المواد العالقة والمواد العضوية والطين في عمود الماء( Demina, et

 .al.,2009والسمطاني .)2011,اوقد يعزى الى القاعدية الخفيفة لمماء

فرىود( ,)2012اوربما يعودالى ميل العناصر الذائبة لمتراكم في اجسام
الكائنات

الحية كالنباتات المائية ( Vardanyan, et al

.,2008والغانمي .)2011,

وبمقارنة تراكيز العناصرالنزرة الذائبة والعالقة في الدراسة الحالية مع

دراسات اخرى فقد اثبتت الدراسة ان توفر العناصرالنزرة وتذبذبيا في
الدراسات المقارنة لمدراسات الحالية قد يرجع الى ماتطرحو المصانع من

فضالت في النيركما يعود زيادة تراكيز العناصرفي بعض المحطات الى

الزيادة في تصريف الفضالت المطروحة في النير وخاصة فضالت

النباتات المائية Aquatic Plants :

(السمطاني )2011,جدول( ,)3جدول(.)4

حساسغغيتيا العاليغغة لسغغمية العناصغغر النغغزرة مغغن خغغالل كونيغغا اول مرحمغغة

المجاري المنزلية اضافة الى انخفاض منسوب نير الفرات

تع غ غغد النبات غ غغات ارحي غ غغاء اركث غ غغر حساس غ غغية لمتم غ غغوث البيئ غ غغي بحك غ غغم

فغغي السمسغغمة الغذائيغغة التغغي تعمغغل عمغغى تجميغغع المموثغغات مقارنغغة بارحيغغاء

جدول( :)3مقارنة بين معدالت تراكيز العناصر النزرة الذائبة المدروسة

التغي تعغيش فغي مسغتويات اغتذائيغة أعمغى ( Lovett- Doust et. al

(مايكروغرام/لتر) في مياه نير الفرات مع محطات مائية أخرى في مناطق

 ، ).,1994ونتيجة لتراكم العناصغر داخغل ارنسغجة النباتيغة ف نيغا تعطغي

مختمفة من العالم.

صغغورة واضغغحة لمتمغغوث (,2009

حيوية لمتموث بالعناصر النزرة.

 )Skorbilowiczأذ تسغغتعمل كأدلغغة

أظيغغرت الد ارسغغة الحاليغغة ارتفغغاع تراكيغغز العناصغغر النغغزرة فغغي النبغغات

المائي المدروس اعمى مماىو عميو في العناصر النزرة في الجزء الذائب
والعغغالق مغغن المغغاء  ،وتتفغغق ىغغذه الد ارسغغة م غغع بعغغض الد ارسغغات كد ارسغغة

(الجنغديل  2001،؛ صغ غغالح  2001،؛ محمغود  2008 ،؛ Awad et

 .al.,2008؛ حغنف  2009 ،؛ . )Al- Helaly , 2010

وأشار ( Dirilgen )2001إلى إن العناصر النغزرة فغي ارنظمغة

الطبيعيغغة التكغغون مييئغغو لالمتصغغاص مغغن قبغغل النباتغغات بشغغكل حغغر وانمغغا
بشغغكل معقغغدات ذائبغغة وىغغذا يعتمغغد عمغغى الظغغروف الفيزيائيغغة و الكيميائيغغة
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لممحغغيط ممغغا يجعغغل تغغأثير ذلغغك قوي غاً عمغغى العمميغغات المتعمقغغة بامتصغغاص

 السعدي ,حسين دممي (.)2006اساسغيات عمغم البيئغة و التمغوث .دار

وأكغد ( Naaz & Pandy )2010أن ارتفغاع تراكيغز ىغذه العناصغر

 السعدي  ،حسين دمي و الالمي  ،دمي دبد الزهرة وقاسم  ،ثائر

اليازوري  .عمان االردن.

ايونات العناصر .

فغي ارنسغجة النباتيغة ىغغو نتيجغة لزيغادة االمتصغغاص مغن الوسغط الخغغارجي

إبراهيم (. )2000العوامل البيئية وعالقتيا باالستزراع السمكي

والكيميائي غغة لتم غغك اروس غغاط  .اس غغتنتج م غغن الد ارس غغة الحالي غغة وج غغود تراكي غغز

. 45-35 )2( 11 ،

سغ غواء ك غغان ف غغي المي غغاه أو الرواس غغب ب غغالتوافق م غغع الخص غغائص الفيزيائي غغة

في بحيرة سد القادسية  ،مجمة كمية التربية لمبنات ،جامعة بغداد

لمعنصغ غرين الم غغذكورين ف غغي عين غغات الد ارس غغة وك غغان ترتيبي غغا ف غغي النب غغات >

 السمطاني ,ضرغام دمي دباس (.)2011دراسة التراكم الحيوي

الع غغالق > ال غغذائب ويمك غغن االش غغارة ايض غغا ان نب غغات الش غغمبالن يمك غغن ان

لبعض العناصر النزرة في عضالت ثالثة أنواع من االسماك

يستخدم في االزالة الحيوية لكال العنصرين.

وعالقتيا بتغاير العوامل البيئية في نير الفرات  /وسط العراق

.رسالة ماجستير  ,كمية العموم ,جامعة بابل ,ص.119

جدول ( :)5مقارنة بين تراكيز العناصر النزرة المدروسة في النبات المائي

 الغانمي ,حسين عالوي حسين ).)2011استخدام النباتات المائية أدلة

(الشمبالن) في نير الفرات (مايكرو غرام/غم) وزن جاف مع مثيالتيا في

حياتية عمى التموث بالعناصر الثقيمة في نير الفرات – العراق

مناطق مختمفة من العالم.

.رسالة ماجستير ,كمية العموم ,جامعة بابل ,ص.133

 الغانمي ،حسين دالوي حسين ( . )0202استخدام بعض النباتات
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الفرات – الع ارق  .رسالة ماجستير ،كمية العموم  ،جامعة بابل .
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وبيئية لميائمات النباتية في نير الفرات عند مدينة الناصرية /

العراق  .رسالة ماجستير  ،كمية العموم  ،جامعة ذي قار.

 الكناني,حسنين دمي(.)2015الخصائص النوعية لمطروحات معمل
المنسوجات الصوفية

وتأثيرىافي مياه نير الفرات عندمركز

مدية الناصرية –جنوب العراق.رسالة ماجستير,كمية العموم
,جامعة ذي قار143,ص.

 بوران ,دمياء حاتوع و ابو دية ,محمد حمدان ( .)2003عمم البيئة
.دار الشروق لمنشر ,عمان-االردن.

المصادر:

 جبر,اياد محمد(.)2002التأثيرات البيئية المحتممة لتصريف المياه
الصناعية عمى اليائمات النباتية ,رسالة ماجستير ,كمية العموم
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 الخفاجي,باسممم يوسممف ( .)2016أساسغغيات عمغغم البيئغغة /و ازرة التعمغغيم

 .رسالة ماجستير ،كمية الزراعة  ،جامعة البصرة .

العالي والبحث العممي –جامعة ذي قار276ص .
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 سممممان  ,جاسممم محمممد ( . )0222الت غراكم الحيغغوي لغغبعض العناصغغر

 الراوي ،خاشع محممود وخممف ا ، ،دبمد العزيمز ( . )1980تصغميم

الثقيمة فغي النبغات المغائي
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