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  :المستخلص
  

 .من مواقع مختلفة في مدينة الرمادي وعينة مقارنة من ريفھا منطقة الجزيرة  .Citrus aurantium Lجمعت عينات من من ثمار النارنج
 3و 2شارت النتائج إلى أن المواقع أ. اعتبرت المواقع عامل أول وأجزاء الثمرة عامل ثاِن ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بث.ثة مكررات

، بيد أن القيم ارتفعت في الموقعين الخامس و اSول إR أنھا كانت  Pbو Niو Cdو Znاحتوت على تراكيز منخفضة من عناصر  8و 7و 6و 4و
، لكل من 1-مكغ. Cdملغم  1.00و  1.07(سوى عنصر الكادميوم تجاوز الحدود  FAO/WHOضمن المديات الموصى بھا من قبل منظمة 

ملغم  0.89(كما تجمعت العناصر الثقيلة في القشور أعلى مما في اللب  .، بالتتابع، بذا يكون نذير خطير للصحة والبيئة)الموقعين الخامس واSول
Zn .ملغم  0.64و1-كغمCd .ملغم  4.18و1-كغمNi .ملغم  1.85 و1-كغمPb .العناصر بتخزينھا يبدو أن النبات يتخلص من الزائد من ھذه ). 1-كغم

يستنتج أن الملوثات من العناصر الثقيلة قد تزداد حسب موقع الزراعة والجزء النباتي من . في القشور وقد تعتمد على الع.قة بين المصدر والمصب
بإجراء دراسات كيموفسلجية لذا يوصى . الثمرة وللنبات دور مھم R يمكن تجاھله في الحد من ھذه العناصر باستخ.صھا من التربة والغ.ف الجوي

  .لمعرفة استخ.ص ھذه العناصر بكفاءة عالية Rستخدام النبات كوسيلة لمعالجة التلوث بالعناصر الثقيلة
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ABSTRACT 
 

Samples of Citrus aurantium L. fruits were collected from many sites from Ramadi city and control sample 
from Aljazeera rural. The sites considered as the factor one and fruit parts as second factor using RCBD design 
with three replicates. The results showed that the sites, 2, 3,4,6,7 and 8 contained lowest concentrations of Zn, 
Cd, Ni and Pb, while these metals increased in 1 and 5 sites. But were involved in FAO/WHO recommended 
ranges just of Cd was exceeded the limits of 1.07 and 1.00 mg Cd.kg-1, for each sites 1 and 5, respectively. Thus 
it could be hazardous indicator for health and environment. Heavy metals also were accumulated in cortex higher 
than in pulp of 0.89 mg Zn.kg-1, 0.64 mg Cd.kg-1, 4.18 mg Ni.kg-1 and 1.85 mg Pb.kg-1. It seemed that the plant 
removed the surplus metals via accumulation of it in cortex which depend on the source –sink relationship. It 
could be concluded that the heavy metals pollutants increase in terms of site and pollution inputs that the plant 
had important role to retard these metals via extract them from soil and atmosphere. Therefore, it could be 
recommended to apply chemo physiological to investigate metal extraction efficiently from soil by plants as 
phytoextraction to remedy heavy metals.  

 

  :ةــالمقدم
  

 إلى المطروحة المواد اخطر من الثقيلة العناصر تعد
 بالتربة لفترة بقائھا في خطورتھا وتتركز التربةالھواء و

 تغيرات أي عليھا يطرأ أو تتحلل أن دون الزمن من لةطوي
 تؤثر R فأنھا التربة الزراعية في تواجدھا ونتيجة كيميائية

 والثمار الحبوب تلوث إلى تؤدي إنھا بل النبات نمو في فقط
). Shetwey,2002(ا�نسان يتناولھا التي والخضراوات

يد كثافتھا العناصر التي تزتلك  بأنھاالثقيلة  رف العناصرتعَ 
 )1- غم.كغم 1(بخمس مرات عن كثافة الماء 

)Alsaadi,2006( .عوادم  و مداخن المصانع تمثل
وأماكن رمي النفايات والنفط مصادر العناصر  السيارات
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 الىقل تنتو الثقيلة المتحررة الى الھواء والتربة والماء
تناول اSطعمة عن طريق . �نسان والحيوان والنباتا

وتنقل عن طريق التربة بفعل الرطوبة فتذوب كما . والصيد
مع المياه واSمطار وتنزل في طبقات التربة مؤدية إلى تلوث 

 Sharma( مصادر مياه الشرب الجوفية والنباتات بالمعادن
، فتتراوح بين كثيرة عناصرأخطار ھذه ال). 2008، واخرون

التسمم الغذائي والتسمم المعدني وبين العاھات المستديمة 
وانتھاء بالوفاة . وراً بالسرطانات والطفرات الجينيةمر

يتأثر نمو الذكاء كغيره من القدرات  .)Lasa,2002( الفورية
 العناصرالعقلية والنفسية والجسمية بالحالة الصحية وتعد 

الثقيلة كالرصاص والزئبق والكادميوم من الملوثات ذات 
بھذه التأثير في صحة اSم والطفل والمشكلة في التسمم 

الملوثات أنھا عندما تدخل الجسم فإنھا تسبب عدم ذوبانھا في 
الماء وR يستطيع الجسم التخلص منھا بل تتراكم ويزداد 
تركيزھا مع استمرار التلوث وتتركز في خ.يا نخاع العظام 

خ.يا المخ والجھاز العصبي  ىيبدأ تأثيرھا السمي عل حتى
Shinggu) ق الوقود عدد احترا ينتج عن، )2010واخرون

الرصاص المتواجد في  أھمھاكبير من العناصر الثقيلة من 
خطيراً  سماً والذي يعد  مركبات تستخدم كمحسنات للوقود

 accumulative  للجھاز العصبي يسمى علمياً سم تراكمي
poisonيتراكم في الدماغ مسبباً الَخَرف المبكر  ، اذ

 لسرطانوالطفرات الجينية المسببة لتشوه اSجنة وا
Kozanecka)  أثبتت دراسة أجريت . 2002)، واخرون

ازدياد تركيز الى  Mungbeanو  Cowpeaلنباتي 
الكادميوم في أنسجة النبات عند زيادة معدل تركيزه في 
التربة ولكنه ينخفض بدرجة ملحوظة عند زيادة تركيز 
الفسفور في التربة والذي قد يعزى إلى انخفاض ذوبانية 

كذلك تدخل . التربة عند زيادة تركيز الفسفور الكادميوم في
العناصر الثقيلة إلى أنسجة النبات عن طريق اSوراق؛ إذ 

من الكادميوم الموجود في النبات يعود %) 60- 20(وجد بأن 
إلى امتصاصه عن طريق اSوراق كذالك فأن مركبات 
الرصاص الموجودة في الھواء يمكنھا الدخول عن طريق 

 Panwar( لى امتصاصه من قبل الجذورالثغور إضافة إ
الوظائف في  دوراً مھماً النيكُل  متلكي. 1999)، واخرون
له فات نزيمِ ا� بعض وظائف م ا�نسان أھمھالجسالحيوية 

دور تنشيطي مھم عندما يكون بتراكيز واطئة، لكنه يصبح 
النباتاِت كثير من طبيعياً في يوجد فھو . ساماً بالتراكيز العالية

 المبيدات صناعة في تدخل التي العناصر احدو. اناتالحيو
 بشكل التربة في ويتواجد واSسمدة الكيميائية، الزراعية

 تتجاوز R بحدود وتراكيز الطبيعية مكوناتھا كأحد طبيعي
و  2010)، واخرون Sobukola( 1-كغم.ملغم50

Abuabdoun, 2001)(.  وجد)Othman,2001 ( أن
يلة كالزنك والرصاص والنيكل مواقع دراسة العناصر الثق

والكادميوم في نيجيريا قد اختلفت في محتواھا من ھذه 
 تواجدتباين ي اذ  .Tabataالعناصر فكانت أعلى في موقع 

وقد ، )Anyakora,et.al,2011( في البيئةھذه العناصر 
 Kozanecka( تنخفض ھذه العناصر في نباتات الغابات

القطيفة  ينبات نك فييختلف تركيز الزو. )2002، واخرون
Tagetes minuta )Ata الجزرو ) 2011،واخرون 

)Arora ( أشار. 2011)، واخرونAlade 
أن استھ.ك اSعشاب للتداوي قد )  Vaikosen,2011و

احتوت على عناصر ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزنك 
، فقد  FAO/WHOأدنى من الحدود المقرة من لدن منظمة 

لكل  1- غم.ممايكرو غ 2.84و 0.25و 102.2كان محتواھا 
 Bahadur  ( من الرصاص والكادميوم والزنك، بالتتابع

أن محتوى   Hasan, 2012أشارت .)2011 ،واخرون
النباتات في منطقة الدورة من الرصاص كان أعلى من القيم 

كذلك قد تختلف أجزاء النبات في محتواھا من . الطبيعية
 0.028أوراق نبات القرع على العناصر الثقيلة فقد احتوت 

  بالتتابع والزنك، الكادميوم نم -كغم.ملغم 0.348و
Kudirat 2011 و ,Funmilayo . قد يزداد محتوى

العناصر في النبات بامتصاصھا من التربة والغ.ف الجوي 
وإضافة اSسمدة والمبيدات ومجاورة المراكز الصناعية 

إذ Rحظ  .Cvetković 2004 , و    Radojičić الكبيرة
Antwi-Agyei) سيادة بعض العناصر  )2009.واخرون

 As <Zn <Cuعلى أخرى في التربة فقد وجد ھذا الميول 
<Pb  لذا فا�دارة الجيدة من بين العوامل التي تقلل من ھذه ،

  . العناصر
أن محتوى ) 2001، واخرونDemirkeser ( أشار

الثقيلة نباتات الحمضيات المزروعة عضوياً من العناصر 
كالرصاص والنيكل والزنك قد انخفض وتماثلت ھذه 

وفي بعض النباتات . العناصر مع بعضھا البعض بالمحتوى
المستخدمة في الطب الشعبي في باكستان قد ارتفع فيھا 
محتوى العناصر الثقيلة عن المعايير الدولية ل.ستھ.ك 
البشري مثل عناصر الزنك والنيكل والكادميوم والرصاص 

  نباتات السلجم والقنب والمديد والخروع وسم الفراخ في
Jabeen, et. al, 2001 . وانخفض الكادميوم والرصاص

)                2011، واخرون Khan( التين في أجزاء نبات
)Matini أشار أن سيادة بعض العناصر ) 2011، واخرون

 Pb <Mn <Zn <As  <Cuالثقيلة في ترب الكونغو كانت 
. ناصر ارتبطت مع بعضھا إيجابا عدا الرصاصوھذه الع
أن نبات  2012)، واخرون R)Samaliحظ 

Phylluanthus niruri  المستخدم طبياً في نيجيريا قد
 3.346(احتوى على بعض العناصر الثقيلة كالزنك 

وقد تختلف الخواص الطبيعية لھذه النباتات ).  1- لتر.ملغم
رتبطت ھذه الخواص باخت.ف تراكيز العناصر فيھا، فقد ا

 ، واخرون Zhang(النباتات مع توزيع العناصر في أجزاء
l2010  ( و)Zafar إذا لم يصل تركيز  )2011،واخرون

وقد يكون تحليل محتوى النباتات الطبية . العنصر حد السمية
من العناصر الثقيلة قاعدة بيانات علمية ذات أھمية خاصة 

R ستخدامھا بدون للباحثين واستخ.ص التوصيات منھا
إفراط ، فإلى جانب المواد الفعالة ذات الخواص الع.جية 
فھذه النباتات تحتوي على تراكيز عالية من العناصر الثقيلة 
تصل درجة السمية كالرصاص والزنك والنيكل كما في نبات 

   .)2011، واخرون Hussein(اSقحوان 
وفي نباتات أخرى كالقريص ينخفض تركيز ھذه 

وفي أخرى  .)2011، واخرون Abdeltawab(العناصر 
وقد  .)Michiwa,2012(يكون بحدود مقبولة كما في الرز 

تتحمل نباتات أخرى التراكيز العالية من الزنك والرصاص 
والكادميوم في التربة، إذ تمتص كميات كبيرة منھا وتجمعھا 
في أجزائھا، لذا فھي تستخدم كنباتات معالجة في المناطق 

) 2011،واخرونEscarre ( ھذه العناصرالمتلوثة ب
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  جميع العيناتمخطط مبسط لمناطق : 1- شكل 

بما يسمى باRستخ.ص ) 2010 ، واخرونEssiett(و
وھي معالجة الترب المتلوثة  Phytoextractionالنباتي 

بالعناصر الثقيلة باستخدام نباتات لھا المقدرة على امتصاص 
 Thlaspiتلك العناصر بكفاءة عالية منھا نبات 

caerulescens ) كنباتThaliana  المستخدم كمؤشر في
، فھو يمتص كميات كبيرة من )دراسات البايلوجي الجزيئي

-ھـ. Cd غم 130ھذه العناصر كالزنك والكادميوم فقد يجمع 
 Hammer(في الترب الكلسية  1-ھـ.  Znكغم 3.7و 1

  ).Keller و 2003,
أن ثمار بعض  )0201، واخرون Sobukola ( بين 

ر الرصاص والكادميوم نباتات الخضر قد احتوى على عناص
 0.070و 0.039و 0.003و 0.072والزنك والنيكل بتراكيز 

قد تسبب ھذه العناصر . لكل منھا، بالتتابع 1-كغم.ملغم
تغيرات شكلية للنبات كاختزال الحجم وتغير اللون والشكل 

، واخرون Ashraf ( مع ارتفاع تراكيزھا داخل النبات
لطرق إلى داخل ا من كثيرال اتتحويل مسار ان .)2011

المناطق السكانية ونقل الزخم واRختناقات المرورية لبيئة 
السكان وھذا قطعاً ينعكس سلباً على صحة الناس من خ.ل 
تلوث النباتات المزروعة في حدائق المنازل وأھمھا الفواكه 

نضج ثمارھا  مدةالتي تعاني من ھذا التلوث نظراً لطول 
لذا يھدف للملوثات المعدنية، وبالتالي احتمالية اكبر حملھا 

البحث الى تقدير بعض العناصر الثقيلة في ثمار النارنج 
  .النامي في مدينة الرمادي

  

  :المواد وطرائق العمل
  

تم اختيارھا وفقاً لزحمة  منطقة في البحث إجراء تم  
من مدخل تقاطع المرور  المرور في مدينة الرمادي والواقعة

د شماRً ومنتھياً بتقاطع شارع السريع قرب مطعم حجي زيا
سبعة مناطق  إلى المنطقة ھذه تقسيم تم عشرين شرقاً وقد

فض.ً عن ث.ثة مناطق اختيرت في مناطق ) 1- الجدول(
بعيدة جدا عن زحمة المرور كنماذج سيطرة، حيث جمع 
عينات ثمار النارنج في موسم النضج عن شھر نيسان من 

ن الثمار وأعطيت ھذه ،كما وتم فصل القشور ع 2011عام 
 النماذج أرقاما  أجريت عليھا الدراسة وبواقع مكررين لكل

  .نموذج
  :جمع النماذج

  

وفق¼اً لحرك¼ة  اختيرتالنارنج من عشر مواقع جمعت ثمار 
الم¼¼رور منتش¼¼رة ف¼¼ي أنح¼¼اء مختلف¼¼ة م¼¼ن مرك¼¼ز وري¼¼ف مدين¼¼ة 

  سبع نماذج جمعت من مناطق تتصف : الرمادي وكما يلي
ي منھا مناطق ذات زخم مروري دائمي بزخم مروري عال

تيجة لوجود ، ومنطقتان اتصفت بالزخم ن)6و 4و 1المناطق (
فض¼¼¼.ً ع¼¼¼ن منطقت¼¼¼ين نتيج¼¼¼ة ) 7و 5المن¼¼¼اطق (نق¼¼¼اط تفت¼¼¼يش 

تحوي¼¼¼ل مس¼¼¼ار المركب¼¼¼ات لوج¼¼¼ود أعم¼¼¼ال مجس¼¼¼ر الزي¼¼¼وت 
وھ¼¼ي تمث¼¼ل أس¼¼اس الدراس¼¼ة، ) 3و 2تحويل¼¼ة مؤقت¼¼ة المن¼¼اطق (

من¼اطق بعي¼دة ج¼داً  –ن الريف في حين تم جمع ث.ث نماذج م
-الش¼كل(). 8 ةالمنطق¼) (نماذج مقارنة/ عن الزخم المروري 

يمث¼¼ل مخط¼¼ط مبس¼¼ط لھ¼¼ذه المن¼¼اطق العش¼¼رة، كم¼¼ا ويب¼¼ين  )1
  .مناطق جمع العينات) 1-الجدول(

  
  

  

  :تنظيف وتھيئة النماذج
  

ت¼¼م تنظي¼¼ف وغس¼¼ل الثم¼¼ار بالم¼¼اء الع¼¼ادي والمقط¼¼ر ع¼¼دة 
رجية عن الثمار للنارنج  ليدرس مرات وتم فصل القشرة الخا

  .كل من القشور و الثمار بشكٍل منفصل
  :تجفيف وترميد النماذج

  

-Model BU 53(في فرن كھربائي ففت النماذج جُ 
MEMMERT-Germany ( 65عند درجة حرارةo م

ساعة لحين ثبات الوزن بعدھا طحنت النماذج  48لمدة 
المطحونة كل  غم لكل من القشور والثمار 10زن المجففة ووُ 

 خزفية وحرقت في فرن حرق جفنهعلى حده ووضعت في 
بدرجة  )Gallenkampنوع المنشأ انكليزي ( كھربائي

550o ساعات  إلى أن تحول لون النموذج إلى ) 5(م لمدة
 Escarre( اللون الرمادي المائل لÁبيض بھيئة الرماد

   ).2006، واخرون
  

  :تحضير النماذج
  

اد بوساطة ميزان حساس غم من الرم 0.25وزن 
)Sartorius – Germany  من كل ) ملغم 0.1ذو حساسية

مل 5وأضيف إليه ) Pyrex Beaker(عينة ونقل إلى وعاء 
من حامض النتريك المركز عالي النقاوة وسخن المزيج 

 م  80oوبدرجة حرارة ) Hood(بلطف في غرفة اSبخرة 
ماركة /  Hot Plate(دقيقة على صفيحة تسخين  15لمدة 

Stuart Scientific ( ثم سمح له بالتسخين بلطف لمدة
لحين اختفاء ) ھضم الراسب(ساعتين و بدرجة حرارة ھادئة 

اSدخنة الكثيفة البيضاء ، ثم بُرد وأضيف إليه كمية كافية من 
 Double Distilled(الماء المقطر مرتين 

Water/DDW( مل وأكمل  50، نقل إلى قنينة حجميه سعة
 واخرون .Bahadur ( ل إلى الع.مة بالضبطالمحلو
2010.(  
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   .مواقع جمع النماذج:1-جدول 
رقم 

  المنطقة
  الوصف

  تموز مقابل مطعم حجي زياد 17منتصف شارع  تقاطع  1
تموز باتجاه  17الدخول من التحويلة من شارع   2

  المحكمة
تموز باتجاه  17الخروج من التحويلة من شارع   3

  المحكمة
  منتصف شارع المعارض  4
  تقاطع نھاية شارع المستودع مع حي الضباط  5
  قشور/  منتصف شارع المستودع  6

ة حسب منظمة المديات المقبولة للعناصر ا0ربع: 2-جدول
FAO/WHO )2012 (  

  العناصر
  1-كغم.المدى المقبول ملغم

  ا0على  ا0دنى
  100  10  الزنك

  0.5  0.3  الكادميوم
  10  1  النيكل

  10  2  الرصاص
 

تأثير الموقع والجزء النباتي في محتوى ثمار النارنج من : 3-جدول
 . Znعنصر الزنك 

  المواقع
  الجزء النباتي

متوسط 
  المواقع

L.S.D 
  للمواقع

 5 %  
  اللب  القشور

1  1.64  1.30  1.47  

0.02  

2  1.12  0.99  1.06  

3  0.79  0.40  0.60  

4  0.83  0.86  0.85  

5  1.30  1.06  1.18  

6  0.65  0.50  0.58  

7  0.65  0.58  0.62  

8  0.14  0.18  0.16  

L.S.D 5 %  0.03  

    0.74  0.89  متوسط الجزء

L.S.D 5 %  0.01  

 

تق     دير تركي     ز عناص     ر الرص     اص والك     ادميوم 
  ، والنيكل الخارصين،

  

 – 1-كغ¼¼م.ملغ¼¼م(قُ¼¼درت تراكي¼¼ز العناص¼¼ر الثقيل¼¼ة بوح¼¼دات 
 Atomic( أللھب¼¼يتقني¼¼ة اRنبع¼¼اث ال¼¼ذري ب )نم¼¼وذج مجف¼¼ف

Flame Emission Photometer () الجھ¼¼از المس¼¼تخدم
Atomic Emission Flame Photometer  مودي¼¼¼ل

Jenway-England (الرص¼¼¼¼¼¼¼¼اص والك¼¼¼¼¼¼¼¼¼ادميوم  وھ¼¼¼¼¼¼¼¼ي
والخارص¼¼ين بع¼¼د مع¼¼ايرة الجھ¼¼از لك¼¼ل عنص¼¼ر بسلس¼¼لة م¼¼ن 

 0.01 – 5يتراوح تركيزھا بين ) المحاليل القياسية(القياسات 
م¼¼ع إج¼¼راء التخفيف¼¼ات المناس¼¼¼بة ) ppm(ج¼¼زًء م¼¼ن الملي¼¼ون 

). 2010، واخ¼رونSkoog( والضرورية متى ما تطلب ذلك
المس¼¼¼تويات الطبيعي¼¼¼ة للعناص¼¼¼ر اSربع¼¼¼ة . )2-ج¼¼¼دول(يمث¼¼¼ل 

المدروس¼¼¼¼¼¼ة باعتم¼¼¼¼¼¼اد الق¼¼¼¼¼¼يم المق¼¼¼¼¼¼رة م¼¼¼¼¼¼ن قب¼¼¼¼¼¼ل منظم¼¼¼¼¼¼ة 
FAO/WHO )2012(.  

  

  :النتائج والمناقشة
  

   Zn:محتوى الزنك 
  

ق¼¼د اختل¼¼ف معنوي¼¼ا  Znأن مس¼¼توى ) 3-ج¼¼دول(ي.ح¼¼ظ م¼¼ن 
س¼¼¼ط ب¼¼¼اخت.ف الموق¼¼¼ع، إذ أعط¼¼¼ى الموق¼¼¼ع اSول أعل¼¼¼ى متو

، ت¼¼¼.ه الموق¼¼¼ع الخ¼¼¼امس 1-كغ¼¼¼م.ملغ¼¼¼م 1.47بل¼¼¼غ  Znلتركي¼¼¼ز 
بيد أن الموقع السادس أعطى . 1-كغم.Zn ملغم 1.18بمتوسط 

قياس¼ا بموق¼ع المقارن¼ة  ،1-كغ¼م. Znملغ¼م  0.58أدنى متوسط  
 لق¼د أك¼دت النت¼ائج انخف¼اض .1-كغ¼م. Znملغ¼م  0.16) الثامن(

)  1-كغ¼م. Znملغ¼م  0.58(محتوى الزنك في مواق¼ع الس¼ادس 
 Znملغ¼¼م  0.62(والس¼¼ابع ) 1-كغ¼¼م. Znملغ¼¼م  0.60(والثال¼¼ث 

كما أشارت النت¼ائج  )1-كغم. Znملغم  0.85(والرابع ) 1-كغم.
ف¼¼ي الج¼¼دول أع¼¼.ه إل¼¼ى اخ¼¼ت.ف محت¼¼وى الج¼¼زء النب¼¼اتي م¼¼ن 

 0.89عنصر الزن¼ك، فق¼د احت¼وت القش¼ور أعل¼ى متوس¼ط بل¼غ 
ملغم  0.74توسط نى م ، بينما احتوى اللب أد1-كغم. Znملغم 
Zn .لوحظ  كذلك ت¼داخل معن¼وي ب¼ين توليف¼ات مواق¼ع . 1-كغم

، فق¼د أعط¼ت توليف¼ة  Znالدراسة والج¼زء النب¼اتي ف¼ي تركي¼ز 
بل¼غ  Znالقشور أعلى متوسط لتركيز  Xتداخل الموقع اSول 

، تلتھ¼ا توليف¼ة ت¼داخل الموق¼ع الخ¼¼امس 1-كغ¼م. Znملغ¼م  1.64
X  ملغ¼¼م  1.30القش¼¼ورZn .بي¼¼د أن توليف¼¼ة المواق¼¼¼ع  ،1-كغ¼¼¼م

ملغ¼م  0.14القشور أعطت أدنى متوسط  X) المقارنة(الثامن 
Zn .ك¼¼ذلك حقق¼¼ت توليف¼¼ات المواق¼¼ع . 1-كغ¼¼مX  الل¼¼ب ف¼¼روق

الل¼ب أعل¼ى  Xمعنوية عالية، فقد أعطت توليفة الموق¼ع اSول 
، بينما أعطت توليفة المقارن¼ة،  1-كغم. Znملغم  1.30متوسط 

 .1-كغ¼م. Znملغ¼م  0.18أدن¼ى متوس¼ط  اللب Xالموقع الثامن 
قد يكون عنصر الزنك من العناصر المغذية عند حدود معين¼ة 

ل¼ذا يك¼ون التس¼مم بھ¼¼ذا . وف¼ي ح¼دود أخ¼رى يك¼ون س¼¼ام للنب¼ات
العنص¼¼ر ن¼¼اتج ع¼¼ن اRس¼¼تخدام المف¼¼رط للمغ¼¼ذيات الص¼¼غرى 
الحاوي¼¼ة عل¼¼ى ھ¼¼ذا العنص¼¼ر أو اس¼¼تخدام المبي¼¼دات ذات البق¼¼اء 

وقد تنتقل مع مياه اSمطار والمي¼اه الجوفي¼ة  الطويل في التربة
  .بالتخلل العميق ومن ثم تمتص بالنباتات

  

  : Cdمحتوى الكادميوم 
  

ت¼¼أثير المواق¼¼ع والج¼¼زء النب¼¼اتي ف¼¼ي  )4-ج¼¼دول(تب¼¼ين نت¼¼ائج 
ف¼¼ي نب¼¼ات الن¼¼ارنج، إذ تش¼¼ير النت¼¼ائج إل¼¼ى وج¼¼ود  Cdتركي¼¼ز 

اخل ت¼¼دف¼¼روق معنوي¼¼ة عالي¼¼ة ب¼¼ين المواق¼¼ع والج¼¼زء النب¼¼اتي وال
 بل¼¼غ ق¼¼ع الخ¼¼امس أعل¼¼ى متوس¼¼طفيم¼¼ا بينھم¼¼ا، فق¼¼د امتل¼¼ك المو

 . Cdملغم  1.00، ت.ه الموقع اSول 1-كغم . Cdملغم  1.07
 0.13، بينما أحرز موقع المقارنة الث¼امن أدن¼ى متوس¼ط 1-كغم

وقد دلت النتائج على أن محتوى الك¼ادميوم  .1-كغم . Cdملغم 
)  1-كغ¼¼¼م.  Cdغ¼¼¼م مل 0.33(ف¼¼¼ي المواق¼¼¼ع الراب¼¼¼ع  ضانخف¼¼¼

 Cdملغم  0.51(والثاني ) 1-كغم.  Cdملغم  0.40(والسادس 
 0.64(والس¼ابع  )1-كغ¼م.  Cdملغ¼م  0.53(والثال¼ث ) 1-كغم. 

كم¼¼ا اتض¼¼ح م¼¼ن الج¼¼دول وج¼¼ود ف¼¼روق  ). 1-كغ¼¼م.  Cdملغ¼¼م 
، فق¼د  Cdمعنوية بين جزئي النبات في محتويھما من عنصر 

ملغ¼م  0.51أعلى م¼ن  1-كغم. Cdملغم  0.64احتوت القشور 
Cd .أظھ¼¼رت النت¼¼ائج ف¼¼ي الج¼¼دول أع¼¼.ه . ف¼¼ي الل¼¼ب 1-كغ¼¼م

ت¼¼داخ.ت معنوي¼¼ة عالي¼¼ة ب¼¼ين توليف¼¼ات العوام¼¼ل، فق¼¼د أح¼¼رزت 
 1.15القش¼¼ور أعل¼¼ى متوس¼¼ط بل¼¼غ  Xتوليف¼¼ة الموق¼¼ع الخ¼¼امس 

القش¼¼¼ور  X، تبعتھ¼¼¼ا توليف¼¼¼ة الموق¼¼¼ع اSول 1-كغ¼¼¼م. Cdملغ¼¼¼م 
ط¼ت توليف¼ة الموق¼¼ع ، كم¼¼ا أع1-كغ¼م. Cdملغ¼م  1.08بمتوس¼ط 
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تأثير الموقع والجزء النباتي في محتوى ثمار النارنج من  :4-جدول
 . Cdعنصر الكادميوم 

  المواقع
متوسط   الجزء النباتي

  المواقع
L.S.D  للمواقع
  اللب  القشور  % 5

1  1.08  0.92  1.00  

0.02  

2  0.54  0.47  0.51  

3  0.72  0.34  0.53  

4  0.29  0.36  0.33  

5  1.15  0.99  1.07  

6  0.50  0.29  0.40  

7  0.72  0.56  0.64  

8  0.14  0.11  0.13  

L.S.D 5 %  0.03  

    0.51  0.64  متوسط الجزء

L.S.D 5 %  0.01  

 

، تلتھ¼ا 1-كغ¼م. Cdملغم  0.99اللب أعلى متوسط  Xالخامس 
 1-كغ¼م. Cdملغ¼م  0.92اللب بمتوسط  Xتوليفة الموقع اSول 

القش¼¼¼ور ونف¼¼¼س  Xقياس¼¼¼ا بت¼¼¼وليفتي المقارن¼¼¼ة الموق¼¼¼ع الث¼¼¼امن 
، 1-كغ¼م. Cdملغ¼م  0.11و  0.14الل¼ب بمتوس¼طي  Xالموق¼ع 
ناجم ع¼ن اس¼تخدام  الكادميوم التلوث بعنصر قد يكون. بالتتابع

وق¼¼ود الس¼¼يارات وال¼¼نفط الخ¼¼ام ومخلفاتھم¼¼ا الن¼¼اجم ع¼¼ن س¼¼وء 
  .استخدام وتدبير ا�نسان لھذه المصادر

  

   :Niمحتوى النيكل 
  

وج¼¼ود ف¼¼روق معنوي¼¼ة ب¼¼ين مس¼¼تويات  )5-ج¼¼دول(تب¼¼ين نت¼¼ائج 
المواق¼¼ع والج¼¼زء النب¼¼اتي والت¼¼داخل بينھم¼¼ا ف¼¼ي محت¼¼وى نب¼¼ات 

الموق¼¼ع الخ¼¼امس أعل¼¼ى  اعط¼¼ى، إذ  Niالن¼¼ارنج م¼¼ن عنص¼¼ر 
، ت¼¼.ه 1-كغ¼¼م . Niملغ¼¼م  6.71متوس¼¼ط م¼¼ن ھ¼¼ذا العنص¼¼ر بل¼¼غ 

، بي¼د أن موق¼ع 1-كغ¼م . Niملغ¼م  6.27الموقع اSول بمتوسط 
. 1-كغ¼م . Niملغ¼م  0.78المقارنة الثامن أعطى أدنى متوس¼ط 

والس¼ادس ) 1-كغم . Niملغم  2.02(ي.حظ أن المواقع الرابع 
) 1-كغ¼م . Niملغ¼م  3.17(والث¼اني ) 1-كغ¼م . Niملغم  2.50(

 Niملغ¼م  4.02(والس¼ابع )  1-كغ¼م . Niملغم  3.36(والثالث 
  إذ أن التفوق الرقمي . انخفض فيھا محتوى النيكل) 1-كغم .

ف¼¼ي بقي¼¼ة المواق¼¼ع R يعن¼¼ي بالض¼¼رورة ھ¼¼و تف¼¼وق حس¼¼ن وان 
كما أش¼ارت النت¼ائج إل¼ى تف¼وق القش¼ور . اRنخفاض ھو المراد

-كغ¼م. Niملغ¼م  4.18ي محتواه من العنصر أع.ه بمتوس¼ط ف

. 1-كغ¼¼م. Niملغ¼¼م  3.03، عل¼¼ى محت¼¼وى الل¼¼ب من¼¼ه بمتوس¼¼ط 1
ك¼¼ذلك يتض¼¼ح م¼¼ن الج¼¼دول أع¼¼.ه تف¼¼وق توليف¼¼ة ت¼¼داخل الموق¼¼ع 

، تلتھ¼¼ا 1-كغ¼¼م. Niملغ¼¼م  7.47القش¼¼ور بمتوس¼¼ط  Xالخ¼¼امس 
ملغ¼¼م  7.02القش¼¼ور بمتوس¼¼ط  Xتوليف¼¼ة ت¼¼داخل الموق¼¼ع اSول 

Ni .كما تفوقت توليفة تداخل الموقع الخامس 1-كغم ،X  الل¼ب
الل¼ب  X، تلتھا توليفة تداخل الموق¼ع  Niملغم  5.94بمتوسط 

، بي¼¼¼د أن توليف¼¼¼ة المقارن¼¼¼ة 1-كغ¼¼¼م. Niملغ¼¼¼م  5.52بمتوس¼¼¼ط 
اللب حققت¼ا أدن¼ى  Xالقشور و الموقع الثامن  Xالموقع الثامن 

  .التتابع، ب1-كغم. Niملغم  0.65و  0.91 القيم بلغتا
  
  

  

  

  

  :محتوى الرصاص
  

ت¼¼¼أثير المواق¼¼¼ع والج¼¼¼زء  ) 6-ج¼¼¼دول(تظھ¼¼¼ر النت¼¼¼ائج ف¼¼¼ي  
النباتي في محتوى نبات الن¼ارنج م¼ن عنص¼ر الرص¼اص، فق¼د 
ظھ¼¼رت ف¼¼روق معنوي¼¼ة ب¼¼ين المواق¼¼ع، إذ أعط¼¼ى الموق¼¼ع اSول 

ملغ¼م  3.18أعلى متوسط لمحتوى النبات م¼ن الرص¼اص بل¼غ 
Pb .ملغ¼¼م  2.85بمتوس¼¼ط  ، ت¼¼.ه الموق¼¼ع الخ¼¼امس1-كغ¼¼مPb 

، بيد أن موقع المقارنة الث¼امن حق¼ق انخفاض¼ا واض¼حا 1-كغم.
إن تقلي¼ل . 1-كغ¼م. Pbملغ¼م  0.76في محتوى الرصاص بلغ 

محت¼وى العناص¼¼ر الثقيل¼¼ة ومنھ¼¼ا الرص¼اص والعم¼¼ل علي¼¼ه ھ¼¼و 
بغي¼¼ة كثي¼¼ر م¼¼ن الب¼¼احثين والعلم¼¼اء الع¼¼املين ف¼¼ي مج¼¼ال البيئ¼¼ة 

ل¼ى انخف¼اض محت¼وى الرص¼اص فقد دل¼ت النت¼ائج ع. والتلوث
 1.25(والراب¼ع ) 1-كغ¼م. Pbملغ¼م  1.15(ف¼ي المواق¼ع الث¼اني

) 1-كغ¼¼¼¼¼م. Pbملغ¼¼¼¼¼م  1.33(والثال¼¼¼¼¼ث ) 1-كغ¼¼¼¼¼م. Pbملغ¼¼¼¼¼م 
ملغ¼¼م  1.85(والس¼¼ابع )  1-كغ¼¼م. Pbملغ¼¼م  1.68(والس¼¼ادس 

Pb .كم¼¼¼ا تب¼¼¼ين نت¼¼¼ائج الج¼¼¼دول أع¼¼¼.ه أن القش¼¼¼ور ). 1-كغ¼¼¼م
-كغ¼م. Pbملغ¼م  1.85بل¼غ  Pbاحتوت أعلى متوسط لعنص¼ر 

. 1-كغ¼م. Pbملغم  1.66، بيد أن اللب احتوى أدنى متوسط 1
كذلك ي.حظ من النت¼ائج وج¼ود ت¼داخ.ت عالي¼ة المعنوي¼ة ب¼ين 
توليفات العاملين في محتوى الجزء النباتي من ھ¼ذا العنص¼ر، 

القش¼¼¼ور أعل¼¼¼ى  Xفق¼¼¼د أعط¼¼¼ت توليف¼¼¼ة ت¼¼¼داخل الموق¼¼¼ع اSول 
ا توليف¼ة ت¼داخل الموق¼ع ، تلتھ¼1-كغ¼م. Pbملغ¼م  3.15متوس¼ط 
ك¼¼ذلك . 1-كغ¼¼م. Pbملغ¼م  2.99القش¼¼ور بمتوس¼¼ط  Xالخ¼امس 

الل¼¼ب معنوي¼¼ا بمتوس¼¼ط  Xتفوق¼¼ت توليف¼¼ة ت¼¼داخل الموق¼¼ع اSول 
، تلتھ¼ا توليف¼ة ت¼داخل الموق¼ع الخ¼امس 1-كغم. Pbملغم  3.20

X  ملغ¼¼م  2.70الل¼¼ب بمتوس¼¼طPb .ي، بي¼¼د أن ت¼¼وليفت1-كغ¼¼م 
الل¼¼ب  Xش¼¼ور والموق¼¼ع الث¼¼امن الق Xالموق¼¼ع الث¼¼امن  ةالمقارن¼¼

ملغ¼م  0.72و  0.79أعطتا أدنى متوسط لمحت¼وى الرص¼اص 
Pb .إن ال¼¼نفط الخ¼¼ام وع¼¼وادم الس¼¼يارات تع¼¼د . ،بالتت¼¼ابع1-كغ¼¼م

اح¼¼د اSس¼¼باب المؤدي¼¼ة إل¼¼ى تل¼¼وث البيئ¼¼ة بالرص¼¼اص R س¼¼يما 
  أماكن اRزدحام المروري إذ تكون أماكن مفترق طرق 

  
  

تأثير الموقع والجزء النباتي في محتوى ثمار النارنج من : 5-جدول
 . Niعنصر النيكل 

  المواقع
  الجزء النباتي

متوسط 
  المواقع

L.S.D 
للمواقع 

5 %  
  اللب  القشور

1  7.02  5.52  6.27  

0.13  

2  3.51  2.82  3.17  

3  4.68  2.04  3.36  

4  1.88  2.16  2.02  

5  7.47  5.94  6.71  

6  3.25  1.74  2.50  

7  4.68  3.36  4.02  

8  0.91  0.65  0.78  

L.S.D 5 %  0.19  

    3.03  4.18  متوسط الجزء

L.S.D 5 %  0.07  
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معھ¼¼¼ا بكمي¼¼¼ات كبي¼¼¼رة وR وتج ت�ط¼¼¼.ق ع¼¼¼وادم الس¼¼¼يارا
كم¼ا ق¼د يك¼ون للغط¼اء . التخلص منھ¼ا بالس¼رعة الممكن¼ةيمكن 

اSخضر وتنوعه دورا مھم¼ا ف¼ي ال¼تخلص م¼ن ھ¼ذه الملوث¼ات 
فف¼¼¼ي المن¼¼¼اطق الزراعي¼¼¼ة ي¼¼¼زداد التن¼¼¼وع البيول¼¼¼وجي النب¼¼¼اتي 
والغسل با�مطار وتصريفھا نحو اSنھار والبحي¼رات والب¼زل 

الزراعي¼ة وبالنتيج¼ة يق¼ل المم¼تص بذا يقل محتواھا في الترب 
 بي¼¼د أن ف¼¼ي أم¼¼اكن التجم¼¼ع الس¼¼كاني الكبي¼¼ر. منھ¼¼ا ف¼¼ي النب¼¼ات

 كالمدن تزداد الملوثات حتى عندما تغس¼ل بمي¼اه اSمط¼ار ف¼ان
 ھناك سوء تصريفھا نحو أماكن الصرف فھ¼ي تتخل¼ل ج¼دران

 الص¼¼رف وترج¼¼ع م¼¼رة أخ¼¼رى فيع¼¼اد امتصاص¼¼ھا ف¼¼ي النب¼¼ات
Sبين¼¼¼ت  .خي¼¼¼ر إن ل¼¼¼م يك¼¼¼ن الوحي¼¼¼دفيك¼¼¼ون النب¼¼¼ات مص¼¼¼بھا ا

الدراس¼¼¼ات ب¼¼¼أن الكثي¼¼¼ر م¼¼¼ن أن¼¼¼واع النبات¼¼¼ات يك¼¼¼ون تركي¼¼¼ز 
الرص¼¼¼اص والك¼¼¼ادميوم ف¼¼¼ي الثم¼¼¼ار منخفض¼¼¼اً  مقارن¼¼¼ة م¼¼¼ع 

 ك¼¼ذلك. اSوراق والج¼¼ذور رغ¼¼م ارتف¼¼اع تركيزھم¼¼ا ف¼¼ي الترب¼¼ة
 Leaf(ف¼¼أن تركي¼¼ز الك¼¼ادميوم ف¼¼ي أنس¼¼جة النبات¼¼ات الورقي¼¼ة 

vegetable (ت¼¼¼ات الجذري¼¼¼ة أعل¼¼¼ى مم¼¼¼ا ف¼¼¼ي النبا)Root 
vegetable ( أشير ھنا إلى أن النسب التي تم الحصول عليھا

  .لھذه العناصر R يعني أن البيئة التي تم دراستھا كانت نظيفة
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