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 الملخص:

لقد تم استتتتت دام ابستتتتاشر ال تقيتتتتأل ر  تقييم ابتأل التيل  لاتستتتت يد ال ي يقل  ال تعق ر  ا  تألا م تع        

العنقصتأل التقيا  شال يتع  ر  التألت  شالنتقتقا النق ي  ر   ءتقب  تش بألير ذ قا  قم التقبج ت  د  دي  ينقا    

تألت  ااا  شاص  ي يقلي  شريزيقلي    تاف  ذ ابستت دي ال ي يقلي  اليتتقلع  ادستتت دام ر  العألاا ش ينقا    ال

رءتتتعن    النتقتقا النق ي  ش ق  نتقا الط قطم ن شا قن  عت رتألاا ز ني    تاف     ادستتتتزألا  ذ قا    ألا  

نتقلج التبايعا اإلبصتتقلي  ش شد رألش قا  قلي  ال عنشي  تي   عددا تألا م العنقصتتأل التقيا   د ا تعر رتألاا  

% ( تي    5ش  التألت  ذ   ق  يتتقألا النتقلج قل  ش شد  ع   األتتقط  شي   ند  ستتتشن  عنشي    ادستتتزألا  شن

 بتشن التألت     العنقصتتأل التقيا  شرتألي ادستتتزألا  شتأل يزيق ر  النتقتقا النق ي  ري ق ذ شتينا النتقلج  يءتتق  

شاه    العنقصتتأل التقيا  ال اشت    ش شد تأتيأل  عنشي لنش  الستت قد ال ستتت دم شال ءتتقر قل  التألت  ر   يم  بت

Pb    ذNi    238ذU    232ذTh    قا ش تدا رألشا  عنشيت  تي   بتشن ابستتتتت تدي النتألش ينيت  شالفشستتتتتفتقتيت )

ذ  Pbشالتشتقستي     تا  العنقصتأل ذ شتصتشألي  ق   ي    تألتير  بتشن ابست دي    العنقصتأل ال اشت  التقيا    

Ni     ا  النبش التقل  )MAP <NPK  <DAP  <TSP  )      238ش   العنقصتتأل ال يتتعU    232ذTh  )

( ذ شتي  ا تتتقأل التبايتت ل   ش ت  شاستتتتتعت        NPK < MAP   < DAP <TSP نبش التتقل      ا  ال

ابست دي الصتنق ي  ال نت   ق  تع  است دي الفشستفقا ش تايقا العنقصتأل الصتتألن شالصت أل الفشستفقت  تبتشي  

نشا  الست قدي   ا   ستتشيقا  ألتفع     ال قد يشم شالزألني  شالألصتقص ش اليشألانيشم شالتشأليشم  ققألن   د اب

 اب ألن  قبس دي النتألش يني  شالتشتقسي  شال تسي  .

 

  Abstract 

   The direct method has been used in assessing the environmental impact 
of successive chemical fertilization on the accumulation of some heavy 
and radioactive elements in the soil and plants growing in Abu Ghraib 
District , as the researcher collected several samples of chemical fertilizers 
commonly used in Iraq and soil samples with different chemical and 
physical properties , as well On the growing plants the tomato plant was a 
model during different time periods of cultivation , as the results of 
statistical analyzes showed the presence of highly significant differences 
between the rates of accumulation of heavy elements with different periods 
of cultivation and soil type , as the results indicated There is a strong 
correlation relationship at the level of significance ( 5% ) between the soil 
content of heavy elements and the culture period and their concentration 
in the growing plants in them , and the results also showed a significant 
effect of the type of fertilizer used and added to the soil in the values of its 
content of polluted heavy elements ( Pb , Ni , U238 , Th232 ) where significant 
differences were found between the nitrogenous phosphatic and 
potassium fertilizers content of these elements and in general the fertilizer 
content of heavy pollutant elements ( Pb , Ni ) can be arranged as follows     
( MAP < NPK < DAP < TSP) and from the radioactive elements ( U238 , Th232 
) as follows ( NPK < MAP < DAP < TSP ) and between test analysis For a 
wide range of industrial fertilizers produced some phosphate fertilizers 
micronutrient nutrients and phosphate rock contain high levels of 
cadmium , arsenic , lead , uranium and thorium compared to other fertilizer 
types such as nitrogen fertilizers , potassium and gypsum . 
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 المقدمة .  

تعد األسمدة الكيميائية مصدر جيد لتغذية النبات إذ أنها تعمل على تعويض التربة عما تفقده من  

عناصر معدنية وتعيد إليها خصوبتها فضال عن تنظيم تغذية النبات من اجل زيادة غلته لذا يعرف 

ت رشا أو مع  كل المركبات الكيميائية التي تضاف إلى التربة أو النبا )  التسميد الكيميائي على انه  

، وعلى الرغم من هذه الفوائد إال إن استعمالها في الزراعة ال يخلو    (  1)    (ماء الري بهدف تغذيتها  

من المخاطر على صحة اإلنسان والحيوان والنبات وذلك من خالل احتوائها على العديد من العناصر 

( التي نشأت    }رانيوم ، الثوريوم  اليو   {الثقيلة مثل ) الرصاص ، النيكل ، النويدات المشعة طبيعيًا  

من الصخر الفوسفاتي في التربة والنبات مما يؤدي إلى تأثيرات ضارة محتملة على صحة اإلنسان  

ثباتيتها وعدم   البيئة هو  الثقيلة في  العناصر  يزيد في خطورة  الغذائية ، ومما  السلسلة  من خالل 

الطبيعية والعمليات  البكتريا  بواسطة  تحللها  تتمكن من    أمكانية  فقد  ثبوتيتها  ، فضاًل عن  األخرى 

االنتشار لمسافات بعيدة عن مواقع نشؤها ولعل اخطر ما فيها يعود إلى قابلية بعضها على التراكم  

في أنسجة واعضاء الكائنات الحية النباتية والحيوانية ، باإلضافة الى إن العناصر الثقيلة في التربة  

األسمدة الكيميائية كمصدر لتراكم العناصر الثقيلة ، إذ إن إضافة  تتأثر مع اطالة وتكرار استخدام  

األسمدة الكيميائية التجارية الحاوية على العناصر الثقيلة كشوائب أدت إلى تراكم وتجمع تلك العناصر  

مثل ) النيكل ، الزرنيخ ، الرصاص ، الكروم ( في التربة والنبات ، وقد وجد إن حدود التراكيز 

،    Niللعناصر )    1-( ملغم / كغم    200،    100اصر الثقيلة في الترب الزراعية هي )  السامة للعن

Pb    ( على التوالي ، بينما بلغت التراكيز المسموحة في المحاصيل النباتية )ـ    10،    0.05ـ  0.5

( على التوالي ، أما الحدود المسموح بها للعناصر   Ni    ،Pbللعناصر )    1  -( ملغم /كغم    0.5

على التوالي     Bq/Kg-1(  0.007ـ    0.05،    0.01ـ    238U    ،232Th    ( )0.05في التربة )  المشعة  

 ، ويختلف تركيز اليورانيوم والثوريوم من األسمدة اعتمادًا على أصل الصخر الفوسفاتي .
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تتمحور مشكلة البحث حول تراكم بعض العناصر الثقيلة والمشعة في التربة والنباتات   :  مشكلة البحث

( وذلك نتيجة للتسميد الكيميائي المتعاقب   1النامية في قضاء أبو غريب وكما موضح في الخريطة )  

 ، وبناء على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة على شكل سؤال وهو :ـ 

ت النامية في قضاء أبو غريب من تراكم العناصر الثقيلة نتيجة التسميد هل تعاني التربة والنباتا)  

  ( . الكيميائي المتعاقب 

 ( تبين موقع قضاء أبو غريب بالنسبة للوحدات اإلدارية في محافظة بغداد .  1خريطة ) 

 

خريطة محافظة بغداد اإلدارية  المصدر :ـ الباحث باالعتماد على وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ،  

 .  2017،  500000/  1بمقياس 

وهي حلول مبدئية لمشكلة البحث يتجه بموجبها الباحث للوصول إلى الحل المطلوب    :  فرضية البحث

 لذا يمكن أن تتمثل فرضية الدراسة بفرضية أساسية وهي :ـ  

لعناصر الثقيلة نتيجة لالستخدام  تعاني التربة والنباتات النامية في قضاء أبو غريب من تراكم ا)  

 ( .   المكثف و المتعاقب لألسمدة الكيميائية
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تتناول دراسة األثر البيئي أثار األنشطة التنموية التي يمارسها اإلنسان ، حيث    :  مفهوم األثر البيئي

تهدف إلى التقليل من التأثيرات السلبية على الوسط البيئي سواء كان ذلك الوسط طبيعيًا أم حضاريًا  

 ، وذلك بإيجاد طرائق ووسائل لتجنب وتقليل هذه اآلثار والعمل على تعويض اآلثار السلبية ، إذ

يطلق على العوامل المسببة للتغيرات في الوسط البيئي والناتجة بفعل األنشطة اإلنسانية مصطلح  

( ، وعلى التغيرات الناتجة عن هذه العوامل سواء كانت سلبية أو ايجابية مصطلح   effectاألثر )  

التغيرات  ( ، وعمومًا يدل مصطلح األثر البيئي في الوقت الحاضر على نتائج    Impactالتأثير )  

 . ( 2)  السلبية والضارة فقط  

نظرا لتنوع المشاريع واألنشطة االقتصادية واالجتماعية ، لذا ظهرت   :  تعاريف تقييم األثر البيئي 

 عدة تعاريف لتقييم األثر البيئي و فيما يأتي توضيح ألهم تلك التعاريف :ـ  

لتأثيرات المحتمل حدوثها من المشاريع  هو تقييم ا( لتقييم األثر البيئي :ـ     Larry Canterتعريف )  

واالجتماعية   الطبيعية  المكونات  إلى  المنسوبة  التشريعية  واإلجراءات  والبرامج  والخطط  المقترحة 

   .  ( 3) واالقتصادية والثقافية والحيوية والكيميائية للبيئة الكلية 

هو تقييم منهجي ومنتج ومتعدد  لتقييم األثر البيئي:ـ    1993تعريف وكالة حماية البيئة األمريكية  

والحيوية   الطبيعية  الصفات  على  التطبيقية  وبدائله  مقترح  لنشاط  محتملة  لتأثيرات  االختصاصات 

 .  ( 4) واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ولمنطقة جغرافية محدده 

   . وأهداف عملية تقييم األثر البيئيأهمية  

أن ألي مشروع أو نشاط أثارًا بيئية قد تكون ايجابية أو سلبية ، لكن من الضروري الوقوف      

على حجم تلك االيجابيات لتغطيتها ، وحجم السلبيات للحد من أثارها واستمرارها ، وذلك بتقييم اآلثار  

 .  ( 5) بيئية أهمها  البيئية لما تشمله هذه العملية من أبعاد 
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ـ حجم األمان البيئي وذلك بالتعرف على الفوائد واإلضرار المتوقعة في بيئة المشروع أو البيئة    1

 المحيطة .  

ـ معرفة طاقة التحمل للعناصر البيئية في المشروع ومقدرتها على استيعاب مخرجاته وفضالته    2

 روع . للحيلولة دون تدهور العناصر البيئية في بيئة المش

 ـ تحديد الموارد والطاقات التي يتطلبها المشروع وكلفتها وإمكانية الحصول عليها .   3

ـ مدى مساهمة اآلثار االيجابية للمشروع في استمرارية التطور االقتصادي واالجتماعي مع الحرص   4

 على حفظ التوازن البيئي .  

 :ـ   ( 6) ثر البيئي أهمها فضاًل على أن هناك العديد من األهداف لعملية تقييم األ 

والقيم    1 األساسية  االحتياجات  تأثر  وعدم   ، جوانبها  بمختلف  المالئمة  الحياة  نوعية  ضمان  ـ 

 االجتماعية والثقافية والتاريخية للمواطنين بشكل سلبي نتيجة النشاطات التطويرية . 

ـ المحافظة على العمليات الطبيعية ، وذلك بضمان قدرة الطبيعة على تخليص نفسها من المؤثرات   2

 السلبية فيها .  

 ـ الحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعة الجمالية واالستخدام المستدام للمصادر الطبيعية .   3

لبيئية الدائمة الناجمة عن  ـ العمل على تخفيض اإلضرار البيئية غير الدائمة ، ومنع اإلضرار ا  4

 تلك األنشطة .

 .   مراحل تنفيذ عملية تقييم األثر البيئي

تعد عملية تقييم األثر البيئي جزءًا أساسيًا من عملية التخطيط البيئي التنموي فهي تشكل الجسر      

قرير فيما إذا الذي يربط بين عمليتي التخطيط البيئي والتخطيط التنموي ، و بناءًا على نتائجها يتم ت

كان المشروع مستوفيًا للشروط والمعايير البيئية أم ال ومن ثم تحديد أفضل السبل لتنفيذه ضمن إطار  

 (:ـ   1التنمية البيئية المستدامة ، وتتضمن عملية التنفيذ المراحل اآلتية كما موضح في الشكل رقم )  
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 ( مراحل تقييم األثر البيئي .  1شكل ) 

 
 المصدر :ـ من أعداد الباحث باالعتماد على 

United Nations Environment Program (UNEP), Environmental Impact Assessment Training 
Resource Manual , Barry Sadler and Mary Mc cabe Second edition , UK , 2000 .P.24 . 

   :ـ الجزء العملي

تم اختيار نماذج لترب مختلفة النسجة وبعض الخصائص الكيميائية األساسية من منطقة الدراسة ،  

( سم وخالل فترات   30ـ    0إذ جمعت العينات من الترب المسمدة كيميائيًا من األفق السطحي )  

( سنة من قضاء أبو غريب موقع العينة كان ) حقل أبحاث المحاصيل    20،   10،  5االستزراع )  

( ، إذ جففت تلك العينة من الترب    2الحقلية / مركز البحوث الزراعية ( كما موضح في الخريطة )  
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( ملم وعبئت في اواني بالستيكية لحين استخدامها وقد قدرت معظم    2هوائيًا وغربلت بمنخل )  

 ( .   1الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتلك التربة حسب ما جاء في الجدول ) 

 ( تبين موقع اخذ العينات من منطقة الدراسة .  2)   خريطة رقم

 
 المصدر :ـ الباحث باالعتماد على :ـ  

 .   2017، 500000/ 1ـوزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة محافظة بغداد اإلدارية بمقياس  1

 ديد مواقع العينات . ( لتحGarmin 60CSx GPSmapالدراسة الميدانية للباحث واستخدام جهاز ) -2

 

 ( . 2018ـ  2017( بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة منطقة الدراسة للعام )  1جدول ) 

 النسجة
السعة التبادلية  توزيع حجم الجسيمات

   CECااليونية 
 1- سنتمول / كغم 

رطوبة التربة 
للماء الجاهز  

% 
3CaCO 

فترة  
 االستزراع  
 رمال مزيجيه  طين  ) سنة ( 

 طينية
49،3 37،0 13،6 21،7 11،1 221،2 5 
51،7 39،9 13،5 23.4 12،3 229،8 10 
51،1 35،7 14،8 24،6 13،9 239،0 20 

  من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات مركز البحوث الزراعية .
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، سماد    TSPومن ثم تم تحليل األسمدة المستخدمة في تسميد التربة ومنها ) سماد السوبر فوسفات  

  NPK، األسمدة المركبة  DAP ، سماد فوسفات االمونيوم الثنائي    MAPفوسفات األمونيوم االحادي  

الرصاص ( باستخدام جهاز    Pbالنيكل ،    Ni( وذلك من اجل تقدير محتواها من العناصر الثقيلة )  

 ( .  2( والشكل )  2االمتصاص الذري كما موضح في الجدول ) 

 ( محتوى األسمدة الكيميائية من العناصر الثقيلة . 2جدول )  

 األسمدة 
 العناصر المشعة العناصر الثقيلة 

Pb  الرصاص Ni 238 النيكلU 232Th  
 Bq / Kg -1 1- ملغم / كغم 

MAP 28،4 74،0 1،86 4،02 فوسفات األمونيوم االحادي 
DAP 34،3 88،6 3،71 6،70 فوسفات االمونيوم الثنائي 
NPK  5،0 16،1 2،30 5،51 األسمدة المركبة 
TSP  97،7 221 10،05 7،79 سماد السوبر فوسفات 

   الباحث باالعتماد :ـ على نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات مركز البحوث الزراعية .من عمل 

 
(    2018ـ    2017أما بالنسبة إلى نماذج النبات فقد أخذت عينات من محصول الطماطم للموسم )  

( الكلي للثمار باألكسدة الرطبة باستخدام مزيج من ثالث    Pb    ،Niوقد قدر تركيز العناصر )  

( ، وقد قدر تركيز   10:    4:    1( وبنسب )    4SO2H    ،4HCIO    ،3HNOحوامض هي )  

بواسطة تقنية الفلورومتري وطيف كاما  ، وقد تم الحصول على    232Thوالثوريوم    238Uاليورانيوم  

(   Anovaيًا باستخدام تقنية تحليل التباين      )  بيانات التربة والنبات من خالل تحليلها إحصائ 

لتقييم االختالفات بين الترب وفترات االستزراع لمتوسط    (  LSDواستعمل فحص اقل فرق معنوية )  

الثقيلة والمشعة قيد الدراسة وقد تم فحص جميع المؤشرات عند مستوى معنوية   محتوى العناصر 

(5  . )% 
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 دة الكيميائية من العناصر الثقيلة . ( يبين محتوى األسم 2شكل ) 

 
  ( .  2من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج الجدول ) 

 

  5  )  ( عند مستوى   LSDوفحص اقل فرق معنوي )  (    Anovaوقد أشارت نتائج تحليل التباين )  

العناصر  إلى وجود تأثير معنوي لنوع السماد المستخدم والمضاف إلى التربة في قيم محتواه من  (  %  

الثقيلة المشعة ، حيث وجدت فروق معنوية بين محتوى األسمدة النتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية  

( ملغم / كغم   7،79ـ    5،51،     6،70ـ    4،02)        إذ بلغ تركيزه  (  Pb)    من عنصر الرصاص 
، إذ   (  2دول )  كما موضح في الج  على التوالي لألسمدة الكيميائية األكثر استخدامًا في العراق  1-

واقل    1-( ملغم / كغم    7،79إذ سجل )    (  TSPالرصاص في سماد )    لعنصرسجلت أعلى قيمة  

،    1-( ملغم / كغم    4،02إذ سجل )    (   MAPعند السماد )  ت لعنصر الرصاص كان  ت سجل  قيمة

( ملغم   10،05إذ سجل )   ( TSP( ضمن سماد )  Niفي حين بلغ أعلى تركيز لعنصر النيكل ) 

( ملغم /    1،86إذ سجل )  (     MAPفي حين بلغ اقل تركيز لعنصر النيكل في سماد )  1- كغم    /

( في األسمدة    238U، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى اختالف محتوى عنصر اليورانيوم )  1-كغم  

وسجل اقل      Bq / Kg-1(  221( إذ سجل )    TSPله في سماد )    تركيز أعاله حيث بلغ أعلى  

، أما بالنسبة إلى عنصر الثوريوم     Bq / Kg-1(  16،1( إذ سجل )    NPKتركيز له في سماد )  

0

50

100

150

200

250

Pb الرصاص Ni النيكل U238 اليورانيوم Th232 الثوريوم

MAP DAP NPK TSP



 

   

   

 م.د. علي عبد الوهاب مجيد محمد 
 

579 
 

  (232Th  ( فقد سجل أعلى تركيز في سماد )TSP    ( إذ سجل )97،7  )1 -Bq / Kg     وسجل

من خالل هذه النتائج يمكن  ، و   Bq / Kg-1(  5،0( إذ سجل )  NPKاقل تركيز له في سماد ) 

 ترتيب محتوى االسمدة من العناصر الملوثة الثقيلة ) الرصاص ، النيكل ( على النحو التالي )  

MAP <NPK    < DAP  <TSP    أما بالنسبة لمحتوى النويدات المشعة فيمكن ترتيب األسمدة ، )

 ( .    NPK  < MAP   < DAP  <TSP على النحو التالي ) 

( تبين إن متوسط تركيز عنصر الرصاص في تربة   3( والشكل )    3ومن خالل مالحظة الجدول )  

(   18،1ـ  14،5ـ  11،2سنة ( هو )   20سنة ،  10سنة ،   5منطقة الدراسة الطينية للسنوات ) 

سنة (    20سنة ،    10سنة ،     5على التوالي ، أما بالنسبة لتركيز النيكل خالل )    1-ملغم / كغم  

اليورانيوم خالل    1-( ملغم/ كغم    27،3ـ    20،1ـ    16،0فقد سجل )   التوالي ، وقد سجل  على 

على   Bq / Kg-1( 39،1ـ  30،7ـ  23،5سنة ( التراكيز )   20سنة ،  10سنة ،   5السنوات ) 

  14،1)  سنة ( التراكيز    20ة ،  سن  10سنة ،     5التوالي ، أما الثوريوم فقد سجل خالل السنوات )  

وجد إن محتوى التربة من العناصر الصغرى يزيد مع زيادة ، وقد   Bq / Kg-1(  25،2ـ  18،9ـ 

( وكذلك وجد إن هناك عالقة   CECمحتواها من كاربونات الكالسيوم والسعة التبادلية الكاتيونية )  

ارتباط قوية بين محتوى الطين في التربة وتجمع العناصر الثقيلة فيها بسبب سعة مساحتها السطحية  

وقد تبين أيضا إن تركيز  ،  (  7)    مع الترب ذات المحتوى العالي من الرملالمعرضة لالمتزاز مقارنة  

 .( 8) العناصر الثقيلة في التربة يزيد مع زيادة فترة استزراع التربة وإضافة األسمدة الكيميائية لها
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والنويدات المشعة في تربة منطقة ( تأثير إضافة األسمدة الكيميائية على المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة  3جدول )
 . الدراسة 

   من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات مركز البحوث الزراعية .

المشعة في ( تأثير إضافة األسمدة الكيميائية على المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة و   3شكل ) 
 تربة منطقة الدراسة. 

 
  ( .  3من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج الجدول ) 

الثقيلة قيد الدراسة في تربة منطقة    3ومن خالل الجدول )   ( يتبين إن المحتوى الكلي للعناصر 

ادة في تراكم  الدراسة خالل الفترة الزمنية المذكورة قد ازداد وعلى التوالي ، إذ تبين إن أكثر نسبة زي

إلى عنصر )   العناصر الثقيلة والنويدات المشعة الناتج عن إضافة األسمدة الكيميائية كان مصاحباً 

إلى   تراكم للعناصر الثقيلة والنويدات المشعة مصاحباً النيكل ، اليورانيوم ( في حين كانت اقل نسبة 

، وقد يرجع السبب في زيادة إضافة عنصر النيكل إلى تربة منطقة  عنصر ) الرصاص ، الثوريوم (  

  {نية  ، األسمدة الفوسفاتية النتروجي  TSPالدراسة هو لكثرة استخدام ) سماد السوبر فوسفات الثالثي  

محتوى العالي  ( ذات ال   }  DAP ، فوسفات االمونيوم الثنائي  MAP  فوسفات األمونيوم االحادي  
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 وحدة القياس  العنصر 
 الفترة الزمنية ) سنة ( 

 سنة 20 سنوات 10 سنوات 5

- ملغم / كغم  Pbالرصاص 

1 
11،2 14،5 18،1 

 Ni 16،0 20،1 27،3النيكل 
 238U -Bq / Kgاليورانيوم 

1 
23،5 30،7 39،1 

 232Th 14،1 18،9 25،2الثوريوم 
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حتواه  من عنصر النيكل واليورانيوم كشوائب مستخلصة من مصادر تصنيع هذه األسمدة بنسبة تفوق م

عن طبيعة تربة منطقة الدراسة إذ أنها ذات محتوى عالي من    من بقية العناصر الثقيلة ، فضالً 

 الطين وكاربونات الكالسيوم والسعة التبادلية الكاتيونية ( . 

كما واضح  وقد بينت نتائج التحاليل التي أجريت على نبات ) الطماطم ( في تربة منطقة الدراسة 

  كان مصاحباً  طماطمإن أعلى نسبة للعناصر الثقيلة في نبات ال ( 5  )    و ( 4في الجدولين ) 

ا  ، بينملجميع فترات إضافة األسمدة الكيميائية % (   27،0لعنصر النيكل بمتوسط عام قدره ) 

سجل عنصر اليورانيوم بعد عنصر النيكل في نسبة زيادة التراكم في نبات الطماطم كمتوسط عام  

، بينما  ( سنة  20،   10،   5)  الفترات الزمنية لجميع فترات االستزراع وإضافة األسمدة خالل

سمدة  كانت اقل نسبة للزيادة السنوية في محتوى نبات الطماطم من العناصر الثقيلة المصاحبة لأل

 ( 4وكما موضح في الشكل )  لرصاص وعلى التواليعنصر الثوريوم ويليه عنصر اهو  الكيميائية  

، وقد يعود السبب إلى زيادة محتوى نبات الطماطم من العناصر الثقيلة الملوثة المصاحبة لألسمدة  

ومن خالل ذلك تبين إن زيادة  ، الفيزيائية والكيميائية الكيميائية المضافة إلى اختالف الخصائص 

على كمية   إضافة األسمدة الكيميائية تزيد من محتوى التربة من العناصر الثقيلة ويعتمد ذلك

هناك عالقة ارتباط قوية بين امتصاص العناصر الثقيلة من  اإلضافة ونوعية التربة ، كما تبين  

 . ( 9)  قبل النباتات النامية ومحتوى التربة من تلك العناصر
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( في ثمار نبات الطماطم النامية في تربة   Pb  ،Ni  ،238U  ،232Th( تراكم العناصر الثقيلة ) 4جدول ) 

 منطقة الدراسة . 

 1-الزيادة الموسمية للعنصر  مقدار االنحدار  معادلة االنحدار  العنصر  النسجة

 طينية

Pb 
  0,040+  0,113ي = 

*0,958 س  4,0 

Ni  = 0,270+  1,110ي  
 س

0,898 27,0 

238U  = 0,997 س 0,237+  5,09ي**  23,0 
232Th = 0,986 س 0,126+  1,27 ي*  12,6 

         

من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات مركز          
   البحوث الزراعية . 

 . 0.05 *عالقة ارتباط معنوية عند         
 .0.01 **عالقة ارتباط معنوية عند         

 . ( تأثير إضافة األسمدة الكيميائية على المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة في ثمار نبات الطماطم 5جدول )

 من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرات مركز البحوث الزراعية .
 
 
 
 
 
 

 وحدة القياس  العنصر 
 الفترة الزمنية ) سنة ( 

 سنة 20 سنوات 10 سنوات 5

- ملغم / كغم  Pbالرصاص 

1 
0,353 0,443 0,753 

 Ni 2,75 3,12 5,49النيكل 
 238U -Bq / Kgاليورانيوم 

1 
6,33 7,42 8,67 

 232Th 1,97 2,41 3,18الثوريوم 
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 . ثمار نبات الطماطم( تأثير إضافة األسمدة الكيميائية على المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة في  4شكل ) 

 
  ( .  5من عمل الباحث باالعتماد :ـ على نتائج الجدول ) 

 
استخدام الطريقة المباشرة في تقييم األثر البيئي للتسميد الكيميائي المتعاقب على تراكم بعض 

   . في منطقة الدراسة ونبات الطماطمالعناصر الثقيلة والمشعة في التربة  

( سوف يتم تقييم األثر البيئي للتسميد    5( )    3من خالل النتائج التي تم الحصول في الجدولين )  

على تراكم بعض العناصر الثقيلة والمشعة في التربة والنباتات النامية في قضاء أبو غريب   الكيميائي

المهمة والتي باستخدام األسلوب المباشر ، إذ يعد األسلوب المباشر احد طرائق تقييم األثر البيئي  

، ومن خالل الجدول    يستطيع الباحث من خاللها تقييم اثر تأثير األسمدة الكيميائية بصورة مباشرة

( سوف يتم تحديد أهم العناصر التي تتأثر بمخلفات تلك األسمدة الكيميائية وتتمثل بالخصائص    6)  

) الفيزيائية ، الكيميائية ، البايولوجية ( ومنها الترب ، النباتات ، الصحة والسالمة العامة ، وذلك 

بيعة ونوعية النباتات النامية من جراء  من اجل تقدير حجم اإلضرار البيئية التي تلحق األذى بط

 استخدام تلك االسمدة بصورة مباشرة ومستمرة .   
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 :ـ  االستنتاجات
تبين من خالل التحليالت الكيميائية لتربة ذات االستخدام الطويل االمد لألسمدة الكيميائية الى    .1

المصاحبة لهذه    Ni , Pb) 238, U232 ( Th ,  وجود زيادة في تركيز بعض العناصر الثقيلة خصوصاً 

االسمدة مع مدة االضافة والتي كان سببها على االرجح هو االستخدام العشوائي لألسمدة المضافة 

 لهذه الترب بغية زيادة اإلنتاج .

وجود فروقات معنوية بين معدل متوسط عام تراكم العناصر الثقيلة الرصاص ، النيكل ، اليورانيوم    .2

 < U > 238Niترتيب الزيادة في متوسط تراكم العناصر الثقيلة    ، الثوريوم الكلي في الترب ويمكن

Th > Pb232 . 

 > MAP < NPKكاالتي :    Pb  ،( Ni يمكن ترتيب محتوى االسمدة من العناصر الثقيلة )    .3

DAP < TSP    ( 238ومن العناصر المشعةU    ،232Th   : كاالتي )NPK < MAP < DAP <  

TSP . 

ين محتوى العناصر الثقيلة في نبات الطماطم النامية في التربة وفترة  وجود عالقة ارتباط معنوية ب  .4

 استزراع الترب واضافة االسمدة الكيميائية لها . 

وجد إن اعلى زيادة في تراكم العناصر الثقيلة في نبات الطماطم النامية في التربة التي تستخدم   .5

بلغ اقل تراكم هو لعنصر الرصاص لكل    فيها االسمدة الكيمياوية ألمد طويل كان لعنصر النيكل بينما

 موسم . 

( المصاحبة لألسمدة الكيميائية يعتمد   Pb  ،Ni    ،238U   ،232Thنسبة التلوث بالعناصر الثقيلة )   .6

  وجاهزية العناصر الغذائية .  على نوعية التربة وكمية االضافة
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 :ـ  التوصيات

التعرف على اللوائح والحدود المطبقة محليًا واالمتثال لها واتباع اإلرشادات ذات الصلة باستخدام   .1

 األسمدة . 

قة بالصحة والسالمة ذات الصلة بتكوين  المتعلتوفير المعلومات لمنتجي األسمدة حول الجوانب   .2

التربة واإلنسان والحيوان من اآلثار الضارة الستخدا بغية حماية  ذلك  األسمدة  بما في  م األسمدة ، 

 التأثيرات على السلسلة الغذائية . 

البيئية   .3 التأثيرات  لتقليل  لمستخدمي األسمدة  إقليميا  أو  به محليا  تدريب ذي صلة معترف  توفير 

الناجمة عن استخدام األسمدة ، بما في ذلك التلوث نتيجة فقدان المغذيات عن طريق الجريان السطحي  

ت الغازية ، وتعطيل العمليات البيولوجية للتربة ، والحد من تأثيرات الملوثات ، والنضح ، واالنبعاثا

 على سالمة التربة والحيوانات واإلنسان .  

ب عنها من آثار سلبية وسمية محتملة على التربة ،  يترتتجنب إضافة الملوثات في األسمدة وما   .4

 .  والتنوع البيولوجي للتربة وكذلك على صحة الحيوان واإلنسان 

توفير مجموعة من معايير الممارسة لجميع أصحاب المصلحة المشتركين في استخدام األسمدة و  .5

ادارتها ، بما في ذلك الحكومات وقطاع األسمدة والمزارعين والمستخدمين النهائيين اآلخرين والخدمات  

هيئات العامة األخرى  اإلرشادية واالستشارية الزراعية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والبحوث وال

 . 

تعظيم المنافع االقتصادية والبيئية المحتملة المتأتية من االستخدام المستدام لألسمدة ، بما في ذلك  .6

الحد من الحاجة إلى تخصيص المزيد من األراضي الزراعية لإلنتاج ، وزيادة احتباس الكربون في  

 التربة .
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 الهوامش:  
 

 (TSP   ، سماد السوبر فوسفاتDAP  ، سماد فوسفات االمونيوم الثنائيNPK  ، األسمدة المركبةMAP  سماد

 االمونيوم االحادي ( .
   (Least Significant Difference     . ) 
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