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/ قسووع ولوو م ال يووا    وود   مكلية العلوو  أجريت هذه الدراسة في البيت الزجاجي في جامعة تكريت /  
، تووع  .Triticum aestivum L نموو  نتوواح ال ل ووة فووي (Zn,Cd, Pb)دراسووة توو بير اعووا العلاقوور ال  يلووة

الصووفاح الخيوورية لللتوواح  تبوويه مووه  فوويلمعرفة موودت ت بيرهووا العلاقوور مختلفووة مووه هووذه  تراكيووزير دراسووة توو ب 
نتووا ا الدراسووة لص الصووفاح الخيوورية للتوواح ال ل ووة انخفيووت اصوو ر  معل يووة ولوود معاملووة التر ووة االعلاقوور 

يووا العلاقرلالرقووا  االنخفاض  زياد  تراكيز العلاقر, كما أظ رح اللتا ا لص أولى قوويع ت م  ويزدادال  يلة  
اع وزص جووا  /موواروروارامي (99.21,6.08,55.41والكووادمي م والزنووفي  فووي الم موو   الخيوورا لللتوواح كانووت

/اع وزص جا  في م م و ا ال ذرا ولى التوو الي   ماروروارامي (124.33,8.77,73.51ولى الت الي وكانت
يووة وووه اوواقي العلاقوور ال  يلووة ا  وورت، لص الت ميووا ال يوو ا لعلصوور الزنووف فووي نتوواح ال ل ووة سوو لت قوويع وال

   ووم ما فاص الم م   ال ذرا للتاح ال ل ة كانت أك ر ت ميعا للعلاقر ال  يلة مه م م و ا الخيرا 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 ، الرصاص 

 ،الكادميوم  

 ، الزنك 

 المجموع الخضري ،   

 .الحنطة

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
مووه العلاقوور ال  يلووة، م وو  ظ وورح ووود  ت ليوواح لتلتيوو  التر ووة 

اسووو  التر وووة، أو اسوووتخدام ا هيووواو الم  ريوووة، ونووورة المعال وووة اللتاتيوووة 
ي التوووووي تعتمووووود اسوووووتخدام اللتاتووووواح للتعامووووو  موووووا Phytoremedationل

المل باح المختلفة م   العلاقر ال  يلة والمركتاح العي ية التي تمتص 
  ]1[ ذورمه قب  اللتاح أبلاو وملية التغذرة في مل  ة ال

وهلاك العديد مه الدراساح تلاولت توو بير العلاقوور ال  يلووة ولووى 
الصووفاح الخيوورية لللتاتوواح وتووراكع هووذه العلاقوور فووي اللتوواح ومووه  يل ووا 

ونتاتووواح أ ووورت وموووه هوووذه .Triticum aestivum Lنتووواح ال ل وووة
لص للمعادص ال  يلة ت بيرا ت بي يووا  والتي ظ ر في ا   ]2[سة التي أجراهاالدرا
فووي توورد معدنيووة ،  اللاميووةذلووف مووه  ووزا ا تووزاا نموو  نتاتوواح ال ل ووة و 

%ي، وفووي الوو زص 25ف وود هصوو  ن ووص سووريا فووي ارتفووا  اللتوواح  لسووتة ل
%ي 5%ي وفووووي وزص ال رقووووة ال ووووا  ل7%ي ، وفووووي مسوووواهة ال رقووووة ل5ل

 م ارنة  لتاتاح الم ارنة  
فوووووي ت ر وووووة اسوووووتخدمت في وووووا أر وووووا مسوووووت ياح موووووه  ]3[ووجووووود 

 أدح جزو االملي ص ولى هيئووة كل ريوود الكووادمي م (20,10,5,0)الكادمي م  
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هدوث انخفاض معل ا فووي وزص الموواد  ال افووة للتوواح الووذر  المعاملووة   للى

للووى  ]4[ التي اجراهووا دراسةالالتر ة، أشارح    للى زياد  لضافة الكادمي م  
انخفووواض معلووو ا فووووي ارتفوووا  اللتوووواح ووووودد التفرووووواح ونووو ا السووووزمية 

ة مه الكادمي م والزنف قياسا للتاح ال ل ة ولد استخدام مست ياح مختلف
لص اللمووو  والمعوووايير التاي كيميا يووووة  ]5[ايووور المعاملوووة, والهوووو االلتاتووواح 

ووسوويا   سووانة اي نوواح الكووادمي م  تتوو برللبلاو الي  ي في اووادراح الووذر  
الرنتووة وال افووة الجووزاو التووادر  فيووز وووه مسوواهة  فووا وزاصوالرقووا  

لرقوووووا  وكووووواص الووووول ص كبيووووورا سوووو و ال رقوووووة ت ووووو   زيووووواد  الكووووادمي م وا
 ]6[وواضوو ا فووي الم موو   الخيوورا ولووو فووي الم موو   ال ووذرا   وأشووار

لص نتووووواح ال ل وووووة المعاملوووووة  تراكيوووووز مختلفوووووة موووووه ولاقرلالرقوووووا  
نموو  اللتوواح  فووي%ي 84.9والكادمي م والزنفي أدح للووى انخفوواض  لسووتةل 

يه ولووود المعاملوووة اعلصووور الكوووادمي م و سوووبت تووو بيره ولوووى م تووو ت البوووروت 
 والعملياح الفسل ية دا   اللتاح 

للوووى  ادتلص لضوووافة ولصووور الكوووادمي م للوووى التر وووة   ]7[و ووويه 
%ي مووه الصووفاح الخيوورية للتوواح ال ل ووة مووا انخفوواض 29انخفوواض ل

 %ي مه مو ناح الكل روفي  اص ر  معل ية 33ل

mailto:ibrahim_19772003@yahoo.com


P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2011 ,( 5), ( 3 ) :12-17 

  

13 

ونترا ل لة وج د دراساح ساا ة ه ا توو بير المعووادص ال  يلووة فووي 
الفسوول ية للتوواح ال ل ووة ف وود جوواوح هووذه  التغيووراحو الصووفاح الخيوورية 

 الدراسة   د  :
دراسوووة تووو بير كووو  موووه لالرقوووا  والكوووادمي م والزنوووفي فوووي الصوووفاح  -1

 Triticum aestivumالفسوول ية للتوواح ال ل ووة   التغيووراحالخيوورية و 

L. ت ت ظرو  البيت الزجاجي 
اللتوواح التووي تووع ت ديد ا جزاو التي تتووراكع في ووا العلاقوور ال  يلووة فووي   -2

 ا تيارها لغرض الدراسة 
 مواد وطرائق العمل 

تووووع لجووووراو الت لوووويزح الززمووووة لعيلوووواح  التر ووووة فووووي  -: تحليللللل ال ر للللة
مختبراح قسووع ولوو م ال يووا  /كليووة العلوو م، ومختبووراح كليووة ال لدسووة/ قسووع 
ال لدسوووة المدنيوووة فووور  البيئوووة، ومختبوووراح قسوووع ولووو م التر ة/كليوووة الزراووووة 

 ]8[جامعووة تكريووت  لذ تووع قيووال نسوو و التر ووة هسووت نري ووة  /والغااوواح
ي ا سوووووت ECوالمووووواد  العيووووو ية للتر وووووة ودرجوووووة الت قوووووي  الك ر وووووا ي ل

ي وقووودرح تراكيووووز pH  وا ل ال يووودروجيلي ل]9[ال را ووول التوووي أوردهووووا 
فووي ويلوواح التر ووة هسووت ال ري ووة التووي  (Zn,Cd,Pb)العلاقوور ال  يلووة 

ه نتوووا ا الت لووويزح الفيزيا يوووة والكيميا يوووة يبوووي  ي1لوال ووودوا ]10[أوردهوووا 
  لعيلة التر ة المستخدمة في الت ث 

 ي   الصفاح الفيزيا ية والكيميا ية لتر ة الدراسة  1جدوا ل 
 التقديـــر  الصفــــة ت

 النسجة 1
مزيجية رملية  

 غرينية 

 1.81 المادة العضوية )%( 2

3 
(  ECدرجة التوصيل الكهربائي )

 سم()مايكروموز / 
240 

 7.4 ( PHدرجة تفاعل التربة ) 4

 0.1 > الرصاص)مايكروغرام/ غم(  5

 0.01 > الكادميوم )مايكروغرام/ غم(  6

 2.5 مايكروغرام/ غم(الزنك) 7

 

 تجر ة البيت البالس يكي:
سووعي 25-15ح ويلاح التر ة مه ارض اير مزرووة مه لذا 

 وووة املخووو  ذو ووضوووعت فوووي البيوووت الزجووواجي لت وووا ه ا يوووا ونخلوووت التر 
  اقوووا  (Zn,Cd,Pb)العلاقوور المعدنيووة أضوويفتملووع بووع  2ه ووع ب وو د 

أر عووووة تراكيووووز وبووووزث موررات نفووووذح ااسووووتخدام أقووووص  زسووووتيوية ذاح 
ي كيلوو  اوورام تر ووة 5ي سووع سووعة كوو  أقوويص ل20سووع وارتفووا  لي20لق وور

 لذ تع لضافة العلاقر ال  يلة الى التر ة وكما ر تي : 
للى تر ووة ا قووص  (Pb(NO3))ةلضافة الرقا  ولى هيئ   1

 ي ملغع/كغع تر ة 75,50,25ل  لتراكيزاا

الووووى تر ووووة  (CdSO4.8H2O)لضووووافة الكووووادمي م ولووووى هيئووووة  2
 ي ملغع/كغع تر ة 75,50,25ل لتراكيزااا قص 

للوووووووى تر وووووووة  (ZnSO4.7H2O)لضوووووووافة الزنوووووووف ولوووووووى هيئوووووووة  3
 ي ملغع/كغع تر ة 75,50,25ل لتراكيزااا قص 

 

 ذر /أقيص، وتووع 10)   اقا ل 2010/11/1زروت البذور في 
مراووواح أص تكوو ص المسووافاح  وويه البووذور متسوواوية  ، ووضووعت ا قووص 
اشووو  وشوو ا ي ت ووت ظوورو  البيووت الزجوواجي، تووع را ا قووص االموواو 

، وضووت ت  كميووة  الموواو  (75%)االوتيووادا ولوود السووعة ال  ليووة للتر ووة
راوووة  فووا ووودد ي أرووام مووه الز 10الميافة ي ميا   اس ة الميزاص، و عد ل

اوووادراح فوووي كووو  أقووويص, وسووو لت قياسووواح لارتفوووا   (5)التوووادراح للوووى 
لالتفرووواحي ونوو ا السووزمية وتووع ت وودير مسوواهة و اللتوواح ، ووودد االشوو ا

مسووواهة ال رقوووة  مر وووا نووو ا ال رقوووة ت وووت لال رقوووة موووه المعادلوووة التاليوووة 
, وقوودر الكل روفيوو  فووي ا وراة ا سووت نري ووة ]11[ ي0.67 × العرن  

لذ تووع ا ووذ ا وراة اللتاتيووة لكوو  نتوواح  مووه كوو  معاملووة ووضووعت  ]12[
ملغووع  200في أكيال  اقة ل يه ن ل ا للى المختبر، بع متاشر  تووع ا ووذ

ي 20مه ك  ورقة بع س  ت ا وراة الرنتة ااستخدام هاوص  زفووي مووا ل
%ي وفصووو  الراشوووو وووه الراسوووت المتت وووي 80موو  موووه ا سووويت ص  تركيووزل

د المركووزا وتمووت قووراو  االمتصاقووية للراشووو ولووى   سووانة ج وواز ال وور 
نووووووان ميتر   سووووووانة ج وووووواز الم يووووووا   663-645)ا نوووووو اا الم جيووووووة ل

ي واسووووووووووتخدمت Spectrophotometer/camاليوووووووووو  ي مووووووووووه نوووووووووو   ل
 ي A,Bالعزقاح اآلتية ل ساد كمية الكل روفي  مه ن   ل

 Chl.a = (12.7 (D 663) - 2.69(D 645)) ×V/(1000×W). 
Chl.b = (22.9(D645) - 4.68(D 663)) ×V/(1000×W). 

D قووووووراو  الك افووووووة اليوووووو  ية للكل روفيوووووو  المسووووووتخلص ولووووووى  
  ال  ووووووع Vنووووووان ميتر ولووووووى التوووووو الي   645و 663ا نوووووو اا الم جيووووووة 

  الوو زص الرنووت اووالغرام W  (80 %) الل ا ي لألسيت ص المخفا  تركيووز
 مووا مووه الزراوووة ي ي 150لللسيا اللتاتي الذا تع استخزقو و عد مرور ل

هصدح نتاتاح ال ل ة، وتع اعوودها جمووا نتاتوواح كوو  أقووص ولووى هووده 
اعد اس  ال ذور, وفص  ك  جزو نتاتيلالم م وة الخيرية وال ذريةي 
وجففوووووت العيلووووواح وتوووووع ت ووووودير وزص المووووواد  ال افوووووة للم مووووو   ال وووووذرا و 

ي 48ي درجووة مئ يووة لموود  ل70الخيوورا لللتوواح فووي فوورص درجووة هرارتووو ل
ي اووع مووه الموواد  ال افووة ووضووعت فووي 0.5ع ن لووت، وتووع ا ووذ لسوواوة بوو 

 يووووور وأجريووووت ولي ووووا ومليوووواح ال يووووع اعوووود لضووووافة هوووواما الكبريتيووووف 
ي 4- 2لمووود  تتوووراو  موووه ل 2:1:1وهوواما اللتريوووف والبيركل ريوووف  لسوووت 
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سوواواح مووا مراوووا  تغ يووة ال لوواني  زجاجووة سوواوة و عوود ذلووف يووتع اسوو  
ي وترشيو العيلاح بع Dionizedم  ر لالبيور وزجاجة الساوة االماو ال

هيث تع  ]13[ي م  االماو الم  ر وهست نري ة 50روم  ال  ع للى ل
ا  وواز م يووا  االمتصووا  الووذرا  (Zn,Cd,Pb)ت دير تراكيز ك  مه 

ومووه  ووزا المل لووى اللياسووي لكوو  ولصوور رموووه لر وواد تراكيووز المعووادص 
 كغع وزص جا   مه  زا ت بيل المعادلة معبرا ولو   هد  ملغع /

 ال حليل اإلحصائي:
هللووت اللتوووا ا لهصووا يا وفووول نتووام الت وووارد العامليووة  تصوووميع 

R.C.B.D.  و االسووتعانة  برنوواماStatistical analysis system 

(SAS)  بووووع ق رنووووت الفروقوووواح  وووويه المت سوووو اح ال سووووا ية للمعووووامزح
  ]14[ااستخدام ا تتار دانكه متعدد ال دود

 ة الن ائج والمناقش
 أدتي اوواص معاملووة التر ووة اعلصوور الرقووا  2ي ضووو ال وودوال

 وهصوو ا انخفوواض معلوو ا فووي قووفاح ارتفووا  اللتوواح وووودد االشوو ا للووى
ون ا السزمية تزداد  زياد  تراكيز العلصر م ارنة امعاملة السووي ر  مووا 

هووودود  للوووىهصووو ا انخفووواض فوووي قوووفة مسووواهة ال رقوووة الوووذا لوووع تصووو  
العلاقوور ال  يلووة يوو بر فووي  أص للووىفوواض المعل ية,وقوود رعوو د سووبت االنخ

ومليوواح البلوواو اليوو  ي والبروتيلوواح والكار  هيوودراح وجميع ووا توو بر فووي 
  ] 15[ارتفا  اللتاح وتك يه االش او ون ا السزمية لللتاح

 
لملغع/كغعيولى الصفاح الخيرية  Pbي ت بير تراكيز ولصر الرقا 2جدوال 

المعدالح ذاح االهرا  المتشا  ة  * للتاح ال ل ة (a,b)وقتغاح الكل روفي 
%ي ا ست ا تتار دنكه متعدد  5التختلا معل يا ولد مست ت اهتماا ل 
 ال دود 

 تراكيز العنصر  الصفات المدروسة 

0 25 50 75 

 54.33a 36.00ab 30.00b 21.37c ارتفاع النبات 

 2.33a 2.33a 1.27b 1.00b ء عدد االشطا

 11.00a 8.67a 5.20b 1.33c طول السالمية 

 252.37a 166.63a 113.70b 72.60b ( 2)سم مساحة الورقةال

وزن المادة الجافة  
للمجاميع الخضرية )غم  

 نبات(/
1.93a 1.29b 0.78c 0.54c 

وزن المادة الجافة  
للمجاميع الجذرية )غم / 

 نبات( 
2.04a 0.30b 0.20b 0.07c 

ملغم   aتركيز الكلوروفيل 
 1.93a 0.87b 0.52c 0.24d غم وزن رطب /

ملغم  bتركيز الكلوروفيل 
 0.78a 0.60b 0.32c 0.11d غم وزن رطب /

كمووا لوو ه  مووه ال وودوا هصوو ا انخفوواض معلوو ا لصووفاح وزص 
 (a,b)المووواد  ال افوووة للم ووواميا الخيووورية وال ذريوووة وتراكيوووز الكل روفيووو  

ولوووووووووووى التووووووووووو الي ولووووووووووود المعاملوووووووووووة  (0.18,0.45,0.78,1.38 لغوووووووووووت 
نة امعاملة السي ر ,لص االنخفوواض ال اقوو  فووي يملغع/كغع تر ة م ار 75ل

الوو زص ال ووا  للم م وووة الخيوورية وال ذريووة موواه  لال هصوويلة التوو بيراح 
السلبية ل ذه العلاقر في االن سام والتمووايز الخلوو ا وتلووا  زرووا أنوورا  

تغييووور فوووي انتتوووام  للوووىا  دتووو  لذال وووذور نتي وووة تراكم وووا  تراكيوووز واليوووة 
قوود رعوو د للووى  (a,b)انخفاض تركيووز الكل روفيوو , كما أص ]6[أنس ة الل  

أص وج د هذه العلاقوور رعموو  ولووى ت بووي  البلوواو ال يوو ا للكل روفيوو  قبوو  
 اسووووووووووووووبت تدا لووووووووووووووو مووووووووووووووا لنووووووووووووووزيع protochlorophyllide مرهلووووووووووووووة

protochlorophyllide reductase ]7[,  أو قووود رعووو د االنخفووواض
اللتوواح لووذر    تركيووز الكل روفيوو  للووى هصوو ا اسووتبداا دا لووي فووي أنسوو ة

المغلسووي م ال اقعووة فووي مركووز جزيئووة الكل روفيوو   ووذراح العلاقوور ال  يلووة 
وهووذه  ]16[افعاليووة االسووتبداا والتووي تعوود  ليووة ت  وويع م مووة فووي اللتاتوواح

  ] 6،2[اللتا ا تتفل ما ما ت ق  لليو ك  مه
ي لص لضووووافة ولصوووور الكووووادمي م 4,3وتبوووويه مووووه نتووووا ا جوووودوال

فووة للووى التر ووة أدت للووى هصوو ا انخفوواض معلوو ا كيووزه المختلاوالزنووف  تر 
مسووواهة الونووو ا السوووزمية و  وارتفوووا  اللتووواح ووووودد االشووو ا[فوووي قوووفاح

ال رقوووووة ووزص المووووواد  ال افوووووة للم ووووواميا الخيووووورية وال ذريوووووة وقوووووتغاح 
 , 0.54 ,0.07 ,0.24 , 0.11 لغووت]ي للتوواح ال ل ووةa,bالكل روفيوو ل

72.60 , 1.33, 1.00b,21.37) 4.29 ,0.24,0.42,1.04ي و, 

ي ملغع/كغووع تر ووة 75يولوود التركيووز ل(37.89 ,1.00 ,8.67 ,179.27
معاملووة السووي ر   وهووذه اللتووا ا تتفوول مووا العديوود مووه ا ولووى التوو الي قياسووا 

الدراساح التي ذكرح لص معاملة التر ة االكادمي م والزنف كز ولى انفووراد 
ي  a,bللوووى انخفووواض معلووو ا لصوووفاح اللمووو  وقوووتغاح الكل روفيووو ل حأد

السووبت للووى  أص التراكيووز العاليووة ل ووذه العلاقوور ل ووا   ووزواللتاح ال ل ة  
 ووودورها للوووى هووودوث ا توووزاا كبيووور فوووي نمووو  ا وراة  أدح تووو بيراح سووومية

  ]3,4[وال ذور واظ ر ا تزاال كبيرا في الصفاح الخيرية لللتاح
 

ولى الصفاح   Cdي ت بير تراكيز ولصر الكادمي م 3جدوال 
 للتاح ال ل ة  (a,b)ح الكل روفي الخيرية وقتغا

 تراكيز العنصر  الصفات المدروسة 

0 25 50 75 

 79.68a 68.00a 61.00b 50.33b ارتفاع النبات)سم( 

 3.76a 3.21a 1.87b 1.07c ء عدد االشطا

 16.67a 13.67ab 13.00ab 12.00b طول السالمية)سم( 
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 318.73a 306.87a 276.77a 238.1a ( 2مساحة الورقة )سم 

وزن المادة الجافة  
للمجاميع الخضرية )غم  

 نبات(/
2.72a 2.03b 1.91b 1.38c 

وزن المادة الجافة  
للمجاميع الجذرية )غم / 

 نبات( 
1.63a 1.48a 1.02b 0.78c 

ملغم   aتركيز الكلوروفيل 
 1.05a 0.76b 0.62b 0.45c غم وزن رطب /

ملغم  bتركيز الكلوروفيل 
 0.46a 0.41a 0.27b 0.18c غم وزن رطب /

 

ولى الصفاح الخيرية  Znي ت بير تراكيز ولصر الزنف4جدوال 
 للتاح ال ل ة (a,b)وقتغاح الكل روفي 

 تراكيز العنصر  الصفات المدروسة 

0 25 50 75 

 68.67a 56.62b 50.00b 37.89c ارتفاع النبات)سم( 
 3.33a 2.87a 2.00ab 1.00b ء عدد االشطا

 11.67a 10.00a 9.00b 8.67b طول السالمية)سم( 

  مساحة الورقةال
 311.30a 297.23ab 268.47ab 179.27b (2)سم

وزن المادة الجافة  
للمجاميع الخضرية  

 )غم /نبات(
12.54a 8.76b 6.30b 4.29c 

وزن المادة الجافة  
للمجاميع الجذرية  

 )غم / نبات(
4.00a 3.16b 2.12b 1.04c 

 aتركيز الكلوروفيل 
 0.93a 0.64b 0.53bc 0.42c ملغم / غم وزن رطب 

 bتركيز الكلوروفيل 
 0.69a 0.43b 0.34c 0.24d ملغم / غم وزن رطب 

مست ت   ولد  معل يا  التختلا  المتشا  ة  االهرا   ذاح  *المعدالح 
 %ي ا ست ا تتار دنكه متعدد ال دود 5اهتماا ل 

 
أما االلسووتة للت ميووا ال يوو ا ل ووذه العلاقوور فووي أنسوو ة اللتوواح, 

ي الت ميوووووووا ال يووووووو ا للعلاقووووووور ال  يلوووووووة لالرقوووووووا  5ا ليبووووووويه ال ووووووودو 
 150والكادمي م والزنفي في الم م   الخيرا للتاح ال ل ة اعد مرور 

ي مووا مووه المعاملووة، هيووث كانووت اللوويع ملخفيووة فووي معووامزح السووي ر  
ل ميووووا العلاقوووور ال  يلووووة المدروسووووة م ارنووووة  لتووووا ا المعووووامزح ول ميووووا 

كذلف أظ وورح اللتووا ا لص الت ميووا ال يوو ا العلاقر و ا تزفاح معل ية  
للعلاقووووور ال  يلوووووة توووووزداد  زيووووواد  التراكيوووووز ووقووووو  أولوووووى قيموووووة لتراكيوووووز 
العلاقووور للت ميوووا ال يووو ا فوووي الم مووو   الخيووورا للتووواح ال ل وووة ولووود 

ي (99.21,6.08,55.41ملغع/كغوووووووووووووووع تر وووووووووووووووة وكانوووووووووووووووت 75التركيوووووووووووووووز 
زنووفي ولووى اع وزص جووا  للعلاقرلالرقووا  والكووادمي م وال/موواروروارام

التوو الي، وكانوووت اال تزفوواح معل يوووة ولوود م ارنت وووا امعووامزح السوووي ر ، 

ويستلتا مه هذا أص الت ميا ال ي ا للتوواح ال ل ووة للعلاقوور ال  يلووة فووي 
الم مووو   الخيووورا أكدتوووو العديووود موووه الدراسووواح التوووي أجريوووت ف ووود وجووود 

  ملي م ا مه ولاقر لالرقا واهد  ولد معاملة التر ة  تراكيز  ]17[
والكوووادمي م والزنوووفي أدت للوووى زيووواد  تووووراكع هوووذه العلاقووور فوووي الم موووو   

 الخيرا للتاح ال ل ة اازدراد التراكيز 
 

الميافة للى   (Zn,Cd,Pb)ي الت ميا ال ي ا للعلاقر5جدوا ل 
التر ة ولى الم م   الخيرا وال ذرا للتاح ال ل ة ماروروارام / اع وزص  

 جا  

 العنصر 

 المعامالت 

ملغم/كغم  

 ربة ت

 تراكيز  العنصر في 

 المجموع الخضري

مايكروغرام/غم وزن 

 جاف

 تراكيز العنصر 

 المجموع الجذري في 

مايكروغرام/غم وزن 

 جاف

Pb 

Control 36.80c 43.76c 

25 40.92b 50.77bc 

50 43.00b 55.96b 

75 55.41a 73.51a 

Cd 

Control 1.59c 2.37d 

25 4.18b 5.41c 

50 5.48a 6.37b 

75 6.08a 8.77a 

Zn 

Control 45.56d 50.15c 

25 62.67c 90.37b 

50 89.13b 112.55a 

75 99.21a 124.33a 

*المعدالت ذات االحراف المتشابهة التختلف معنويا عند مستوى  

 . %( بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود5احتمال )

 
ا وورت ف وود وجوودوا لص للتوواح السووعد ونتاتوواح  ]18[أمووا التوواه  ص 

ال ا ليووووة العاليووووة للت ميووووا ال يوووو ا لعلصوووورا الكووووادمي م والزنووووف و صوووو ر  
معل ية ولد تلميووت ع فووي توورد ملوو ث   مووا ا يووث أص تووراكع هووذه العلاقوور 
فوووي اللتووواح يوووزداد  زيووواد  التراكيوووز ووقوووت التعووورض للعلصووور  كموووا تشوووير 

ي للوووى الت ميوووا ال يووو ا للعلاقووور فوووي الم مووو   5اللتوووا ا فوووي ال ووودوا ل
ا لللتاح، هيث كانت الليع ملخفية في معامزح السي ر  ل ميووا ال ذر 

العلاقر ال  يلووة م ارنووة  لتووا ا المعووامزح ول ميووا العلاقوور و ا تزفوواح 
ي أص الت ميوووا ال يووو ا للعلاقووور ال  يلوووة 5معل يوووة، وكوووذلف يبووويه ال ووودوال

تزداد  زياد  التراكيز ووق  أولى قيمة لتراكيز العلاقر للت ميا ال يوو ا 
ملغع/كغووووووع  75الم موووووو   ال ووووووذرا للتوووووواح ال ل ووووووة ولوووووود التركيووووووز  فووووووي

اع وزص جووووووووووووووووووووا  /موووووووووووووووووووواروروارامي (124.33,8.77,73.51وكانوووووووووووووووووووت
للعلاقرلالرقوووووا  والكوووووادمي م والزنوووووفي ولوووووى التووووو الي  ونسوووووتلتا موووووه 

ي أص الت ميوووا ال يووو ا للعلاقوور ال  يلةلالرقوووا  والكوووادمي م 5ال وودوا ل
هووو  فوووي  مموووال وووذرا أولوووى والزنوووفي فوووي نتووواح ال ل وووة فوووي م م و وووا ا

لليووو العديوود مووه الدراسوواح السوواا ة  تم م و ووا الخيوورا وهووذا مووا ت قوول
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لص نتوواح ال ل ووة المعاملووة  تراكيووز مختلفووة  ]6[وموول ع،  دراسووة كوو  مووه 
مه ولاقرلالرقا  والكادمي م والزنفي أدح للى ت ميا هذه العلاقوور 

د كوو  مووه فووي م موو   ال ووذرا لللتوواح اك وور مووه م م و ووا الخيوورا  وأكوو 
لص االبيووة اللتاتووواح المعاملووة االعلاقووور ال  يلووة روووو ص الت ميوووا  ]4، 18[

ل ووووذه العلاقوووور ال  يلووووة فووووي مل  ووووة ال ووووذور أك وووور مموووواه  م جوووو د فووووي 
 م م و ا الخيرا 
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EFFECT OF SOME HEAVY METALS ON GROWTH OF WHEAT 

(TRITICUM AESTIVUM L.) 
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E. mail: ibrahim_19772003@yahoo.com 

ABSTRACT: 

This study was conducted in the green house in Tikrit university/ College of science / Dept. of biology to find 

out the effect of some heavy metals (Zn, Pb and Cd) on the growth of Triticum aestivum L. . Different levels of these 

metals were studied to investigate their effect on the vegetative characteristics of the plant.The results showed  that 

the vegetative characters of Triticum aestivum L. were decreased significantly when grew on heavy metal polluted 

soil. This decrease worked along with the increasing of the rate of heavy metals tested. results also showed that the 

highest values of uptaking by the vegetative parts were 55.41, 6.08 and 99.21 µgm/gm dry weight and they were 

73.51, 8.77 and 124.33 µgm/gm dry weight for Pb, Cd and Zn respectively. The bioaccumulation for Zinc had the 

highest values among the three metals tested. In this respect, the root of this plant was more effective than other 

vegetative parts tested.  
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