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لمزروعة علىىى اىىنار نهىىر ت االبحث لتقدير التلوث بالمعادن الثقيلة في مياه نهر ديالى والنباتا  تم انجاز هذا 

نجىى   الردىىاد  البصىى  االسىىر  البىىل   اليبىىاز  و جريىى  ديالى والمرويىىة بميىىاه نهىىر ديىىالى وهىىي لالكىىرف   ال

 ,Pb,Cd, Crالثقيلىىة ل التحالي  الميتبرية باسىىتيدام جهىىاز االمتصىىاي الىىذر  اللهبىىي لايىىاص نبىىبة العنا ىىر

Ni, Fe, Zn تبىىيم مىىم لىى ش  .لىى ش دىىهر  نىىانون الثىىاني ودىىبا  تاء   فىىي الميىىاه والنباتىىات فىىي فصىى  ال ىى

نتائج البحث  ن ترنيز عنصر  الر اي والحديد نان  امم الحدود المبموح بها لمنظمة الصحة العالميىىة 

ادميوم و اليار ىىىيم ارتناعىىىا فىىىي ميىىىاه النهىىىر   بينمىىىا سىىىج  عنصىىىر النيمىىى  والكىىىروم والكىىى mg/L (لميىىىاه الىىىر  

  2.77للنيمىى    (0.28بلغىى  تراكيىىز العنا ىىر بىىالقرم مىىم محلىىة الرسىىتميةإذ بىىالقرم مىىم محلىىة الرسىىتمية 

  وبىىذل  تتجىىاوز الحىىد المبىىموح بىىل لمنظمىىة الصىىحة العالميىىة mg/Lللكىىادميوم  0.14للكىىروم   0.18للزنىى    

WHO   النتىىائج إن تراكيىىز العنا ىىر ل الحديىىد  النيمىى   اليار ىىيم إما في النباتات تبيم مم لىى شmg/kg   

إمىىا عنصىىر الر ىىاي والكىىادميوم والكىىروم نىىان  WHOموح بهىىا لمنظمىىة الصىىحة العالميىىة حىىدود المبىى ال اىىمم

حيىىث سىىج  عنصىىر الر ىىاي ارتناعىىا  WHOترنيزها مرتنع عم الحد المبموح بل لمنظمىىة الصىىحة العالميىىة 

  mg/kg 4.25النباتات و بلىىأ  علىىى ترنيىىز للر ىىاي فىىي جىىذر البىىل  إذ بلىىأ ترنيىىزه وااحا في جميع  نواع 

إمىىىا عنصىىىر الكىىىادميوم نىىىان مرتنىىىع فىىىي جميىىىع  نىىىواع النباتىىىات وبلىىىأ  علىىىى ترنيىىىز لىىىل فىىىي جىىىذر الردىىىاد إذ بلىىىأ 

إما  عنصر الكروم فبج  ارتناعا وااحا في جىىذور جميىىع  نىىواع النباتىىات ونىىان  علىىى   mg/kg 4.72ترنيزه

 . في  وراق النباتاتيز و لم يظهر لل ترن mg/kg 4.20 ترنيز لل في جذر النج  إذ بلأ ترنيزه 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 التلوث  

 نهر ديالى  
 . عنا ر ثقيلة

  

 

 

 

 

 

 

 :لمقدمةا  -1
 ن استيدام مياه اانهار في ر  النباتات لل آثار للرة على  حة  

 ار على المعادن الثقيلة والتياإلنبان بببب احتواء مياه اانه
 

* Corresponding author at: College of Education for Pure 

Sciences University of Anbar   

E-mail address 

الرستمي  محلة  مث   الصحي  الصرر   محلات  مياه   مم  ة  تأتي 

والتي تلقي مياه الصرر الصحي والمجار  إلى النهر بدون معالجة 

بببب اعف  داء هذه المحلات مما يعرض  حة اإلنبان لليلر  

المياه و  بمياه    عندعند استيدام هذه  تبقى  التي  نباتات  التغذ  على 

 .اانهار
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الثقيلة  تعد   ويمون    حدى  سبامالعنا ر  البيئي  التلوث 

ا مث   سام  منها  يمون  البعض  وبعسها  والر اي  والكادميوم  لنيم  

الكائنات الحية ناإلنبان والنبات عم   إلى  جباممنيد نالحديد وتدل  

الكائنات    جبامتراكم في  وت   الغذاء   والهواء     وطري  الماء الملوث  

وبعض العنا ر الثقيلة يمون   اإلمراضالحية بتقدم الزمم وتببب لل  

و  القليلة  التراكيز  عند  حتى  في  اار  العنا ر  هذه  للورة  تكمم 

 .   1ل طبيعتها التراكمية وعدم قدرتها على التحل  

ناليار يم   عالية  ذرية  إعداد  الثقيلة  العنا ر  تمتل  

ا ولها  ويزداد  لقدوالكادميوم  ثابتة  وبقاؤها  المرنب  نوع  تغيير  على  رة 

وتقاوم   بالتدريج  البمترياترنيزها  بواسلة  والتحل   التنك   .   2ل عمليات 

طرح الننايات البامة لمعام    مصادر للمعادن الثقيلة منها  ةعد  توجد

و   واانبجة  واا باغالمبيدات   التجميلية    ناعةالصناعية  المواد 

الغذناعوالصاادوية  ومعام    يببب    اانهار  إلىائية  ات  مبادرة مما 

على   للرا  وي م   المياه  الصناعات    الحياةتلوث  تلور  زاد  ونلما 

يؤد    ذل   التلوث  إلىفان  نبب     براج فس ت    ونذل     3ل   زيادة 

والتي  البالنة  المياه  مم  الكهربائية  والمحلات  والمصانع  التبريد 

 .  4ل مجرى النهر مبادره  إلىتصرر 

بببب    حدى  سبامالثقيلة     راعن التعد   النباتات  تلوث 

قدرتها على التراكم في النباتات عند نمو النباتات في المواقع الملوثة  

 .حاوية على المعادن الثقيلة   وحامسة     ومالحة     وملوثة    في تربة

التبميد واستيدام   الثقيلة عم طري  عمليات  المعادن    ااسمدة تنتق  

تببب والتي  المعادنتر   النوسناتية  الكادميوم  اكم  النباتات مث     إذ .في 

ملوثة    بيئة  في  النبات  نمو  على  نات    الثقيلة  لعنا ربايؤثر 

هذه   عم طري  التغذ  على  إلى اإلنبان  بدورها  النبات والتي تنتق

يؤثر على  حة   الملوثة مما  ببب تراكمها دال  ب   اإلنبانالنباتات 

 .    5ل سمي وجهاز الدوران الهالجبم نالكبد والكلى والجهاز   جهزة

ي م  استيدام المياه الصناعية غير المعالجة ومياه الصرر  

الزراعة   في  تلوث     ثراالصحي  على  بببب نبيرا  والتربة  النباتات 

الذ    الر اي  مث   العنا ر  هذه  مم  عالية  نبب  على  احتواءها 

 .   6ل بمميات قليلة  إالي م  للرا على النبات وال يحتاجل النبات 

  اارااي اإليرانية ى هو نهر دائم الجريان وينبع مم  ديالر  هن 

نهر دجلة في منلقة التويثة جنوم مدينة بغداد ولل     يبرويصب في  

فروع نهرية وقنوات ر  وهناك عدة قنوات بزش تصب مبادرة في   ةعد

والعثمانية   والدجي   اليالص  مث   ديالى  ومصب    وقناةنهر  الجيش 

ن مبادرة في نهر ديالى  ة واللتان تصباقذر للمجار  ال  الرستميةمحلة  

والتي    إلى  باإلاافة الكهربائية  للصناعات  القادسية  من أة  فس ت 

عند النهر  تلوث  اليواي    تببب  على  وتؤثر  دجلة  بنهر  التقائل 

 .  8,7ل نهرللالكيمائية والنيزيائية والبيولوجية 

 المواد وطرائق العمل  -2
  Chemical Materialsالمواد الكيميائية  2-1
 تي استيدم  في التجارم هي:لمواد الكيمائية الا 

1-) 4(HCLO Perchloric Acid  

2- )3(HNO Nitric Acid  

Hydrochloric Acid ( HCL) -3 

Cadmium Oxide ( CdO) -4 

5-) 2)3Pb(NO  Lead Nitrate ( 

6-O) 2.4H2)3Zn(NO Zink Nitrate ( 

7-O) 2.9H3)3Fe(NO(Ferric Nitrate 

8-O) 2.9H3)3Cr(NO     m  Nitrate miuChro 

9-O) 2.6H2)3Ni (NO  Nickel Nitrate( 

    Devices usedالمستخدمة  األجهزة 2-2
ااجهزة  اا الدراسة  لتي  في  يممم   وإجراءستيدم   التجارم 

 بما يلي: إجمالها
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 Flame Atomic Absorptionجهاز االمتصاي الذر  اللهبي -1

spectrophotometer)   

  Heaterلتر هي -2

   (Sensitive Electric Balanceحباص  نهربائي ميزان -3

  (Electronic Ovenنهربائي  فرن  -4

ل يبيم  1والجدوش  الذر   الظرو    االمتصاي  لجهاز  الت غيلية  ر 

   عند تحلي  العينات تح  الدراسة اللهبي

 الذري اللهبي  االمتصاص( الظروف التشغيلية لجهاز  1الجدول )
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Cd 3 228 Air-acetylene 0.5 
Fe 7 248.3 Air-acetylene 0.2 
Pb 5 217 Air-acetylene 1.0 
Ni 10 232 Air-acetylene 0.2 
Cr 10 357.9 Air-acetylene 0.2 
Zn 5 213.9 Air-acetylene 0.5 

 
 :Solution usedالمحاليل المستخدمة    2-3
 الكادميوم   ن المحلول القياسي الخزين أليو 2-3-1

 1000 محلوش قياسي ايون الكادميوم بترنيز    تم تحسير

ppm  ل ش في   CdOالكادميوم     ونبيدمم    g 1.153  إذابةمم 

سعة    يلحجمفي قنينة    HCLالهيدرونلوري   حامض  مم    %5محلوش  

1000 mL    ال   كم وبعدها المقلر     mL 1000ى  الحجم  بالماء 

البولي  اليالي مم االيونات ونق  المحلوش الى حاوية ب ستيمية مم  

 . اثيليم 

 المحلول القياسي الخزين أليون الحديد   2-3-2

تم استيدام محلوش االمتصاي الذر  الاياسي لعنصر 

ومنل يتم   ppm1 000ز ذو الترني  O2.9H3)3Fe(NOالحديد وهو 

مم    1mLوذل  ببحب ppm 100تحسير المحلوش  الاياسي 

 شوإكما  100mLسعة حجميلوواعل في قنينة   ع هالمحلوش 

 .اليالي مم االيوناتالمقلر الحجم الى حد الع مة بالماء 

 المحلول القياسي الخزين أليون الكروم  2-3-3

نصر لع تم استيدام محلوش االمتصاي الذر  الاياسي

ومنل تم   ppm 1000ذو ترنيز  9H2O3)3Cr(NO. الكروم وهو

  1mLوذل  ببحب  ppm 100تحسير المحلوش  الاياسي بترنيز 

و كم   mL 100 سعة حجميلوواعل في قنينة   ع هوش مم المحل

 اليالي مم اايونات. المقلر الحجم الى حد الع مة بالماء

 اص لرص المحلول القياسي الخزين أليون ا 2-3-4

تم استيدام محلوش االمتصاي الذر  الاياسي لعنصر 

ومنل تم    ppm 1000ذو ترنيز   3Pb(NO(2الر اي وهو 

 1mLوذل  ببحب  ppm 100 ياسي بترنيز تحسير المحلوش  الا

و كم   mL 100سعة   حجميلمم المحلوش  ع ه وواعل في قنينة 

 .ناتيو الحجم الى حد الع مة بالماء المقلر اليالي مم اا

 المحلول القياسي الخزين أليون الزنك   2-3-5

تم استيدام محلوش االمتصاي الذر  الاياسي لعنصر الزن   

والمحسر مم  ppm 1000ذو  ترنيز  O.4H22)3Zn(NOوهو 

   ppm 100قب  درنة ومنل تم تحسير المحلوش الاياسي بترنيز 

  يلحجممم المحلوش   ع ه وواعل في قنينة  mL 1وذل  ببحب 

لماء المقلر  اليالي  و كم  الحجم الى حد الع مة با mL 100سعة 

 . مم اايونات

 

 المحلول القياسي الخزين أليون النيكل  2-3-6

 1000 تم تحسير محلوش قياسي ايون فلز النيم  بترنيز

ppm5مم ل ش إذابةg  مم نترات   النيمO 2.6H2)3Ni(NO  في
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سعة     حجميلنينة ي ق  ف3HNOمم حامض النتري  ل %5محلوش 

1000 ml  1000الحجم الى   كم وبعدها mL    بالماء المقلر

ستيمية مم البولي  اليالي مم االيونات ونق  المحلوش  الى حاوية ب 

 اثيليم. 

 جمع العينات: 2-4
  عينات الماء 2-4-1

ديالى  نهر  مم  الماء  عينات  جمع  الرستمية    تم  منلقة  في 

الدراس  منلقة  تقبيم  امم ل ش  مواقعة  ث ثة  قب    ااوشالموقع    لى 

محلة الرستمية والموقع الثاني مقاب  محلة الرستمية والموقع الثالث 

قناني ب ستيمية مم البولي اثيليم وتم    استيدامب   بعد محلة الرستمية

سحب حوالي نصف لتر مم الماء مم ن  موقع بغمر القنينة تح  

بحوالي   الماء  بم  cm15سلح  العينات  مم %10 ش  حلو وحمس  

   وراق   باستيدامحامض النتري  ونقل  الى الميتبر وردح  العينات  

رض قياص نببة  التحلي  لغإجراء  لحيم    في الث جةالترديح وحنظ   

 . العنا ر الثقيلة  فيها وتقاص باللريقة المبادرة

 :عينات النبات 2-4-2
نهر     نواعستة     جمع على انار   المزروعة  النباتات  مم 

والرداد والنج  والكرف  واليباز والبل     االسرلبص   ي اوه  ديالى

وتقليعها ومم ثم    C20غبلها وتجفينها بدرجة حرارة الميتبرقد تم  و 

 .التحالي  لها   جراءحيم  في قناني وحنظهاا وزنه

 طريقة العمل:
عليها    1gmنألذ  1-  ونسع  عينة  ن   حامض  mL 5 مم  مم 

البيرن  mL 1.5و  3HNO  النتري  حامض   4HCLOي   لور مم 

 .ساعة لغرض الهسم 24وتغلى بزجاجة ساعة وتترك لمدة 

يمم   الى    C 70  بدرجة حرارة  Heater على  العينة  تم تبييم    -2

  .الهسم وتتحوش العينة الى سائ  رائ 

تترك العينة لتبرد ثم نقوم بترديح العينات بواسلة ورق الترديح    3-

دورق حجمي سعة   الىالمثبتة على قمع ويجمع  الرادح  ثم ينق  

25 mL   ونكم  الحجم الى حد الع مة بالماء المقلر  اليالي

المتصاي مم االيونات وتصبح  جاهزة للاياص بواسلة جهاز ا

 .   10,9ل اللهبي الذر  

 :النتائج والمناقشة -3
 تقدير العناصر الثقيلة في مياه نهر ديالى: 3-1

رقم الجدوش  ل ش  مم  العنا  :  2لن حظ  اتراكيز  لثقيلة ر 

ن  مياه  نجد  في  الث ثة   للمواقع  ديالى  قد    إنهر  الر اي  عنصر 

الرستمية     علىسج    محلة  مم  بالقرم  لل  تر   إذترنيز  نيزه بلأ 

0.73 mg/L  0.2قب  المحلة    لل   وسج  اق  ترنيز mg/L    ما   

ترنيزه   نان  المحلة   فقد   إما   mg/L 0.54بعد  الحديد  عنصر 

بالقرم م   علىسج     3 بلأ ترنيزه  إذحلة الرستمية  م مترنيز لل 

mg/L ترنيز اق   المحلة    لل  وسج   ترنيزه  قب   بلأ   1.92إذ 

mg/L  إما ترنيزه    بعد   نان  مقارنة    mg/L 2.08المحلة  وعند 

والحديد    زتراكي  لمن   الر اي  بل  المبموح  الحد  الصحة  ظمع  مة 

نجد     12ل في مياه الر   والر اي  الحديد    لعنصر  WHOالعالمية  

 بل. عم الحد المبموح  ترتنعلم   نها

سج     إما فقد  النيم   مم     علىعنصر  بالقرم  لل  ترنيز 

الرستمية   ترنيزه    إذمحلة  الحد و   mg/L   0.28بلأ  يتجاوز  بذل  

العالمي  الصحة  لمنسمة  بل  مياه   ةالمبموح  في  النيم   لعنصر 

النيم     إما    11ل الر   تراكيز  نان   فقد  المحلة  وبعد  المحلة  قب  

0.16 mg/L  0.20و mg/L    الحد تتجاوز  ولم  التوالي  على 

بل محلة    .المبموح  قرم  النيم   عنصر  ارتناع  في  الببب  يعود 

الصر   إلىالرستمية   تلقى  مياه  التي  الرستمية  لمحلة  الصحي  ر 

الصرر    إلىمبادرة   مياه  الت    وبببب  معالجة  بدون  ديالى  نهر 
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و  والصناعي   العمران   اان لةالصحي  والتقدم  و الب رية  لها ي  التي 

ونذل       4ل لعنا ر الثقيلة بتراكيز عالية وسامة  دور نبير في وجود ا

 .   13ل مم وقود البيارات

النيم    ن عنصر  انل  ة  للر   آثارلل    ارتناع  الصحة  على 

قلي    ترنيزه  نان  وان  سام  والتهام   إذعنصر  جلد   تحب   يببب 

 . 13ل   وتليف رئو  اانفوالتهام  نفية جيوم 

ال  إما ارتناعا    مي ر ياعنصر     علىسج     إذ   يساسج  

يليل بعد     mg/L 2.77بلأ ترنيزه    إذترنيز لل قرم محلة الرستمية  

لمن وبذل      mg/L 2.2المحلة   بل  المبموح  الحد  مة ظيتجاوز 

  إما     11ل    في مياه الر   يار يملعنصر ال   WHOالصحة العالمية  

وح  مبموهو امم الحد ال  mg/L  1.35قب  المحلة فقد بلأ ترنيزه  

ال   نبل    عنصر  ارتناع  التي    يار يمسبب  الرستمية  محلة  هو 

مصانع  فس ت  على  الحاوية  معالجة  الغير  المجار   مياه  تلقي 

ال  إلىامبو  ال  فوائد  مم  الرغم  وعلى  مبادرة   ديالى    يار يم نهر 

العديد مم اإلنزيمات   تن يط  يلعب دورا مهما في  انل  المعروفة وهي 

لتكويم    Tryptophan Synthetaseوهي   المبؤوش   IAAالمحنز 

إنزيم   و  النبات  نمو  عم     Starch Synthetaseعم  المبؤوش 

لكلوروفي  وعملية النبنرة  تكويم الن ا وهو عنصر ارور  لتكويم ا

إال  ن  الكلونوز  يببب    وتكويم  المبموح  الحد  عم  اررا ارتناعل 

 .   14ل على اإلنبان والنبات 

ارتناعا   سج   الكروم  لل    علىبلأ    إذ يسا  عنصر  ترنيز 

 mg/L 0.15يليل بعد المحلة    mg/L  0.18قرم محلة الرستمية  

لمن  بل  المبموح  الحد  يتجاوز  اظوبذل   الصحة  لعنصر  مة  لعالمية 

فبلأ ترنيزه    إما    11ل في مياه الر     كرومال   mg/L 0.1قب  المحلة 

بل المبموح  الحد  في     ن   وهو امم  الكروم  عنصر  ارتناع  سبب 

النه همياه  معام   ر  ميلنات  الزعنرانية  و  في  وميلنات  اا باغ 

الجلدية   الصناعات  ومعام   وبببب  المصانع  والحقائب   لااحذية 

الننايا الننايات   فراغ  مث   اانهار  مياه  في  الكروم  على  الحاوية  ت 

والمنزلية   الكروم  الصناعية  عنصر  ارتناع  قت   ويببب  الماء  في 

اك والنباتات والتي تكون مهمة  سمالعديد مم الكائنات الحية مث  اا

 .   15ل لغذاء اإلنبان

ارتناعا الكادميوم  عنصر  المواقع    وسج   جميع  بلأ    إذفي 

المحلة    إما قب   mg/L 0.14م محلة الرستمية  ترنيز لل قر    على

على التوالي    mg/L 0.11و  mg/L  0.12ترنيزه    بلأوبعد المحلة ف

المبموح   الحد  مع  الترنيز  هذا  مقارنة  الصحة  ظلمن بل  وعند  مة 

نجد انل مرتنع عم الحد     11ل ي مياه الر   ادميوم فالعالمية لعنصر الك

يوم هو الننايات المنزلية سبب ارتناع عنصر الكادم   ن  .المبموح بل

الغبار  والصناعية دقائ   الكادميوم    وانت ار  نبيرة     ارارولعنصر 

الكائن   اإلنبانوللرة على  حة   البمية على  ات وهو عام  دديد 

ام والجهاز التننبي ويدمر البحرية ويببب لإلنبان اررا على العظ

 .  (16 جهاز المناعة ويببب ارتناع اغط الدم
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كيز العناصر الثقيلة في مياه نهر ديالى بوحدة  ترا :(2جدول )
(mg/L واالنحراف المعياري ) )لفصل الشتاء )كانون الثاني وشباط 
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   :النباتات في تقدير العناصر الثقيلة  3-2

عنصر الحديد قد سج    :  ن    3ن حظ مم ل ش الجدوش ل

بااوراق    ترنيز   على البص   نبات  في  ت   إذلل   13.42رنيزه  بلأ 

mg/kg  7.32بلأ    إذنان في جذر الكرف     ل واق  ترنيز ل mg/kg 

من   النباتات حبب  في  للحديد  بل  المبموح  الحد  مع  مة ظوبالمقارنة 

لحديد لم يتجاوز الحد المبموح عنصر ا   ند  نج    17ل   الصحة العالمية

 . بل

جميع    عنصرسج    في  وااحا  ارتناعا    نواع الر اي 

سج النباتات   البل  على      إذ  جذر  في  للر اي  بلأ  ترنيز   إذ 

4.25 mg/kg  2.31  ترنيزه  بلأ  إذ  ورق النج في     لل  ترنيز  واق 

mg/kg   النبات في  للر اي  بل  المبموح  الحد  مع  ات وبالمقارنة 

من  العالمية  ظحبب  الصحة  الحد     17ل مة  عم  مرتنع  نان  انل  نجد 

النباتات     نسبب ارتناع الر اي في النباتات هو     ن  .المبموح بل

بالمحا ي   ويبتقر  الملوثة  التربة  مم  الر اي  بامتصاي  تقوم 

وينتق    اإلنبانالزراعية  النباتات    إلى  هذه  على  التغذ        18ل عند 

على  ور  الر اي  مم اق  يترنز  التربة  على سلح  ونذل   النباتات 

البيارات   الوقود  و  تبتيدم عوادم  والتي  البلاريات  معام   ومم 

 .  19ل بلاريات اليزن  لعم  اص سالر اي نمادة 

   20ل ام البيئي  ظن لتراكم الر اي في النبات يببب دمارا ل   ن

فائدة لإلنبان والنبات وال يدل    العنا ر السارة ولي  لل  انل مم 

على  العب  للرا  وي م   البناء  وعمليات  الحياتية    اإلنبان مليات 

لرة   حية ل    ارار يببب ارتناع عنصر الر اي    .  (21,19  والنبات

حياه   الجهاز  إذ  اإلنبانتهدد  الن  دديد  دماغي  اعت ش   يببب 

المبتهدفة لتبمم بالر اي ويببب لل  في   ااعساءالعصبي مم  

ومر    داء هسمية  واالرابات  االكليتيم  وارتناع  ض  الوعائي  لقلب 

 .   18ل اغط الدم 

ال  إما سج     يار يمعنصر  جذر     علىفقد  في  لل  نببة 

وسج  اق  ترنيز لل في ورق     mg/kg 15.64ترنيزه  إذ بلأالبص   

  يار يم وعند مقارنة تراكيز ال  mg/kg 7.46بلأ ترنيزه    إذاليباز  

ة  مظن في النباتات حبب م  ليار يمفي النبات مع الحد المبموح  ل

العالمية   الحد    اليار يمتراكيز     ننجد      17ل الصحة  تتجاوز  لم 

  .المبموح بل

وا  عنصرإما   ارتناعا  في جميع  الكادميوم سج     نواعاحا 

سج   علىالنباتات   الرداد  للترنيز    إذ  جذر  بلأ    في   4.72إذ 

mg/kg    في  و لل  ترنيز  بلأ  اق   إذ  النج    mg/kg 2.61ورق 

مة  ظللكادميوم في النباتات حبب من   بلوح  مبممع الحد الوبالمقارنة  

العالمية   بل     ننجد      17ل الصحة  المبموح  الحد  عم  ارتنع  العنصر 

تلقي    ميلنات محلة الرستمية التي  إلىارتناع الكادميوم    رجع سببي و 
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المياه الغير معالجة مبادرة للنهر وبببب الننايات الصناعية والمنزلية 

الكادميوم عنصر   يعد  .دقائ  الغبار   ارالنوسناتية وانت ااسمدة  ومم  

طوش  على  ويتراكم  للنباتات  البمية  دديد  انل  بالبيئة  جدا  مسر 

الغذائ  بالمناط       16ل ية  البلبلة  لصو ا  النبات  تلوث  ويببب 

الصناعية التي يتم فيها زراعة النباتات حوش المصانع وتكمم للورة 

ا في  الكادميوم  بجمع  النبات  قيام  في    وااجزاء ق  لباالكادميوم 

 ال يقتصر تأثير     5ل النبات   نبجةاليسرية مما يببب التراكم دال  

يؤثر عل  ب   النبات  ويببب    اإلنبان  يسا  ىالكادميوم على 

ارتناع اغط الدم ويدمر جهاز المناعة ويحدث اررا على الكلى  لل  

اررا   ويببب  الدور   والجهاز  التننبي  والجهاز  والرئتيم  والكبد 

لل في جذر   ترنيز  فقد سج   على  النيم   عنصراما    .  62,12ل للعظام  

ان  واق  ترنيز لعنصر النيم  ن mg/kg 14.12ه بلأ ترنيز  إذالنج  

الكرف    ورق  بل   mg/kg 4.12في  المبموح  الحد  مع  وبالمقارنة 

من  حبب  النباتات  في  العالميةمة  ظلنيم      ن نجد       23ل   الصحة 

  .لح ب عنصر النيم  لم يتجاوز الحد المبمو 

جميع   عنصرإما   جذور  في  ملحوظًا  ارتناعًا  سج   الكروم 

 4.20بلأ    إذ بلأ  على ترنيز لل في جذر النج  إذ    نواع النباتات

mg/kg     بلأ إذ  الرداد  في جذر  لل  ترنيز    mg/kg 3.55و  ق  

وعند مقارنة تراكيز العنصر مع الحد المبموح بل للكروم في النباتات 

نجد  نل مرتنع عم الحد المبموح      17ل ية  المحبب منظمة الصحة الع

 .  nil ما ااوراق فلم يظهر لل ترنيز ل  بل

في جذور النباتات هو و وش إن سبب ارتناع نببة الكروم   

يأتي مم   بالكروم والذ   الملوث  بالماء  النبات عند الر   الكروم إلى 

الجلدية.   الصناعات  ومعام   اا باغ  ومعام   المصانع  ميلنات 

والتنن   ال  يؤثر السوئي  البناء  مث   النبات  وظائف  على  كروم 

ااغ ية   ترنيب  في  تنير  ارتناعل  ويببب  الكلوروفي   وتصنيع 

مث  اليل النبات  إنزيمات  على  ويؤثر  العسيات  وانتناخ  وية 

Nitrogenase)  و( Phosphatase ويببب الكروم آثار مدمرة     24ل

الجه ببرطان  باإل ابة  تتمث   اإلنبان  التننبي  از  على  حة 

 .   25ل واالرام اايض واللنح الجلد 
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 االستنتاجات

وا  1- النيم   بعنصر  ديالى  نهر  تلوث  البحث  نتائج  لكروم  اظهرت 

 0.28 والكادميوم واليار يم حيث بلغ  تراكيز هذه العنا ر  

mg/L   0.18 mg/L   0.14 mg/L   2.77 mg/L    على

حة العالمية  الصالتوالي وبذل  تتجاوز الحد المبموح بل لمنظمة  

WHO    ل الر   مياه  في  الثقيلة    لنيم   mg/L 0.2للعنا ر 

0.1 mg/L    0.01 للكروم mg/L  2.0 للكادميوم mg/L  

 . لليار يم 

الر اي   2- بعنصر  النباتات  تلوث  البحث  نتائج  اظهرت 

يتراوح   الر اي  عنصر  ترنيز  نان  اذ  والكروم  والكادميوم 

ال   mg/kg   2.31-4.25بيم عنصر  ترنيزه كاداما  نان  ميوم 

بيم   يتراوح  mg/kg 2.61-4.72يتراوح  الكروم  عنصر  اما 

الحد المبموح   وبذل  تتجاوز   mg/kg 3.55-4.20ترنيزه بيم  

 (mg/kgبل لمنظمة الصحة العالمية للعنا ر الثقيلة في النباتات

و  2.0  و      mg/kg 0.02للر اي   1.30للكادميوم 

mg/kg     للكروم 

بالعنا ر الثقيلة عندما تبقى بمياه النهر الملوثة  ات  تتلوث النبات   3-

 .وعوادم الوقود الخ بماء الصرر الصحي والميلنات الصناعية

والمياه   4- الصحي  الصرر  مياه  القاء  نتيجة  النهر  مياه  تتلوث 

 .الصناعية الغير معالجة بصورة جيدة الى النهر مبادرة

 المصادر
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ABSTRACT: 

This work was carried out to estimate the pollution by heavy metals in the waters of the Diyala river, the plants 

planted on the Diyala's riverside, and irrigated via Diyala water (Celery, radish, Lepidium، green onions, Beta 

vulgaris subsp, and Malva). Laboratory analysis were executed using a flame atomic absorption device to measure the 

Concentration of heavy metals (Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, Zn) in water and plants through winter season during January and 

February. The results were showed that lead and iron were within the limits of the World Health Organization (WHO) 

for irrigation water, while Nickel, Chromium, cadmium, and zinc were increased in the river water near Rustmaya 

station.The concentrations of metals (Ni, Zn, Cr, and Cd) near the Rustmaya station were 0.28, 2.77, 0.18, 0.14 mg/L 

Thus, exceeding the WHO limit. The results of plants have displayed the concentrations of metals (Fe, Ni, and Zn) 

have not increased, therefore, they were within the limits allowed by the (WHO). While the concentrations of (Pb, Cd, 

and Cr) have exceeded the WHO limit in all plants types.The highest concentrations of Pb, Cd, and Cr were 4.25, 

4.72, and 4.20 mg/Kg in roots of Lepidium، Beta vulgaris subsp، radish respectively. 

 


