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  عبد اهللا عبد الجلیل یاسین الداهري

  جامعة االنبار/ التربیة كلیة–قسم علوم الحیاة 

  

  الخالصة

المیاه العادمة المعالجة المطروحـة مـن المجمـع الكیمیـائي للفوسـفات علـى تنـوع وانتشـار تأثیردراسة على أجریت

حـــددت . 2001–2000غـــرب العـــراق ســـنة –بـــت الطبیعـــي وصـــالحیتها لتكـــوین المراعـــي فـــي القـــائم نوتوزیـــع ال

بالمیـاه إحـداهماإرواءوتـم . للقطعة الواحـدة 2م600ل المسیج للمجمع بمساحة الصحراویة داخاألرضقطعتین من 

األولتشرین الثاني وكانون باألشهروالمتمثلة أشهرة ستاستمرت التجربة ل. اإلسالةبماء واألخرىالعادمة المعالجة 

ونوعیـة انتشـارهاأنواعهاسمیت شخصت و . النامي بت الطبیعي نالأنواعظهوروالثاني وشباط وآذار ونیسان ، وبعد

الرمیـاتحدد المربع عـن طریـقإذ، 2م16مساحة المربع الواحد في شهر آذار باستخدام المربعاتوحددت كثافتها

التجربــة فــي فصــل الصــیف داخــل المســیج وبــنفس المســاحة ، أعیــدت. یــات عشــوائیة مع ر بالتــي بلغــت مجموعهــا ســ

نیسـان ومـایس وحزیـران وتمـوز لألشـهراإلسـالةاه العادمـة المعالجـة والثانیـة بمـاء بالمیـاألولـىالقطعـة إرواءحیث تم 

لقـد تفوقـت . وحـددت كثافتهـاونوعیة انتشارهاأنواعهاالنبت كذلك شخصت وسمیت أنواعظهور وبعد. وأیلولوآب 

نــوع فــي فصــل الشــتاء أمــا فــي )9( فقــد بلــغ عــدد األنــواع النامیــة النبــت الطبیعــي أنــواعالمیــاه العادمــة بزیــادة تنــوع 

مــع زیــادة فــي كثافتهــا مقارنــة مــع النبــت النــامي المــروي بمــاء ) 14( فصــل الصــیف فقــد بلــغ عــدد األنــواع النامیــة 

النبت الطبیعي ذات أنواعوان اغلب . عالیة ومستساغة من قبل حیوانات الرعي ، واغلبها ذات قیمة غذائیة اإلسالة

المثبتـــة علمیـــًا فـــي إلـــى األنـــواعجدیـــدة مـــن النبـــت الطبیعـــيأنـــواعأضـــیفتذلـــك إلـــىباإلضـــافة. انتشـــار عشـــوائي 

  .الصحراء الغربیة الشتویة والصیفیة 

  

The effect of the discharge waste water from the chemical complex of 
phosphate on the diversity, Dispersal of natural vegetation and 

formation of grazing in Al-Qaim West of Iraq

A. A. Y. Al-Dahri
Department of Bio. – College of Education / University of Al-Anbar

Abstract
A study was conducted to know the effect of waste water discharged from the 

chemical complex of phosphate in Al-Qaim, west of Iraq, on the diversity, dispersal and 
distribution of natural vegetation and to know the suitability of grazing in the year 
between 2000-20001.

Two desert areas (600 m2 each) were defined inside fence of the complex. One of 
them was irrigated with waste water and the other was irrigated with tab water. The 
experiment was lasted 6 months starting November 2000 up to April 2000.
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The same procedure was done during the summer but inside fence starting April, up 
to September 2001. All natural variety of vegetation and their densities were classified 
according to their binomial and local distribution in March and August 2001, using 
squres 16 m2 with seven throws randomly.

Variety of vegetation and their densities were taken superiority when irrigated with 
waste water. The number of growing diversities total (9) in winter, while in summer it 
totals (14) with in crease in plant density compared to growing plant irrigated by taps 
water. Most vegetations were rich in their nutrient content and were very adaptable to 
grazing animals and most of them were distributed randomly. Also, new type of 
veyetations appeared for the first time during the two Seasons winter and summer.

  

  المقدمة

وقــد تعرضــت تلــك . لبیئــة المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة كــالعراق األساســیةتشــكل المــوارد المائیــة عصــب الحیــاة 

تواجــه إذوتراجـع شـدید فـي كمیتهـا الداخلـة عــن طریـق نهـري دجلـة والفـرات ، أضــرارإلـىفـي السـابق المـوارد المائیـة 

نظم الصرف الصحي والصـناعي الـذي یعـد مصـدرًا واسـعًا رداءةالموارد المائیة مجموعة واسعة من التهدیدات ومنها

جدیـــة تـــأثیراتث و ذلـــك حـــدإلـــىباإلضـــافةالوبائیـــة ، لألمـــراضتعـــرض الكائنـــات الحیـــة إلـــىللتلـــوث ، ممـــا یـــؤدي 

  ) .2و1(مكونات النظام البیئي كالتنوع االحیائي والغطاء النباتي ل

ات فیزیائیة وكیمیائیة وبایلوجیة بسبب التلـوث الكبیـر للمیـاه السـطحیة تغیر إلىالموارد المائیة في العراق تعرضت 

والجوفیة بمصادر متنوعة ، ومنها التلوث الصناعي الذي یعتبر احد ابرز مصادر التلوث للموارد المائیة الن غالبیـة 

میــاه الجوفیــة ، والبحیــرات والاألنهــارقریبــة مــن هــاتصــریف مخلفاتأوالمصــانع العراقیــة صــممت مــن حیــث اختیــار 

عقود الستینات والسبعینات وازدادت في الثمانینات دون مراعاة الشروط البیئیة لكون المیاه المسـترجعة فيوباألخص

  ) .3(من الصناعة تتمیز بتراكیز عالیة من الملوثات 

خـالل 3یـار ممل9–3الموارد المائیة والمسـتغلة فـي المعامـل بلغـت إجمالينصیب الصناعة في العراق من إن

دون معالجـة األنهارالعادمة للمجمعات الصناعیة تطرح فضالتها مباشرة إلى من المیاه % 50العقد الماضي ، وان 

  ) .4(بعد عملیات معالجة جزئیة غیر كفوءة األنهارإلىتطرح % 50و 

هــا المجمــع الكیمیــائي معامــل ، ومنأربــععــدد المعامــل التــي تصــرف المیــاه العادمــة فــي نهــر الفــرات أنوقــد تبــین 

متـر مكعــب ألـف171.600ینـتج هـذا المجمــع میـاه عادمـة تقـدر كمیتهــا ) . 5(غــرب العـراق –للفوسـفات فـي القـائم 

وادي القــائم إلــى نهــر الفــرات بمعالجــة غیــر كفــوءة ولمــدة تزیــد علــى العشــرین عامــًا ، تطــرح عــن طریــق إذفــي الشــهر 

ادمـة الحامضـیة والقاعدیـة التـي تحتـوي علـى ملوثـات ذات تركیـز عـالي ، إلـى تسـرب كمیـات مـن المیـاه العباإلضافة

تتسـرب عـن طریـق مسـالك صـغیرة إلـى الـوادي وهـذا كـذلك وحـدات المعمـل التـيوكذلك میاه عادمة ناتجة مـن غسـل

ابةإصـإلـى باإلضـافةالملوثـات بالمیـاه المطروحـة ممـا یجعـل المیـاه فـي نهـر الفـرات عرضـة للتلـوث ، كمیـةیزید من 

  ) .8و 7و 6(باألمراضالتي تتغذى على النبت الطبیعي النامي في الواديالقرى القریبة والحیواناتأهل

بتجـارب زراعیـة ولموسـمین زراعیـین ) 8(الـري ، فقـد قـام ألغراضولتقییم مدى صالحیة المیاه العادمة المعالجة 

المیـاه اسـتعمالصـل الصـیف وبمسـتویات مختلفـة مـنعلى نبات الحنطة في فصل الشتاء ونبات الذرة الصفراء في ف

متـر ألـف50ذو سـعة التجمیـعمـن حـوضالمـأخوذة% 100و % 75و % 50و % 25العادمة المعالجة وبتركیـز 

تخـزن فـي حفـر طینیـة كبیـرة جـدًا المعرضـة أوتطرح إلى وادي القائم أنمكعب المملوء بالمیاه العادمة المعالجة قبل 

كمیة الحاصل بزیادة تركیـز المیـاه العادمـة المعالجـة ، فيفقد كانت هنالك عالقة طردیة. لخزن للتبخر عن طریق ا

وكذلك تمكن الباحث مـن . لكال النباتین حاصل أعلىبإعطاءمن المیاه العادمة المعالجة % 100وتمیزت المعاملة 
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ة المعالجــة والحامضـیة والقاعدیــة ، وكــذلك العادمـعنـد الــري بالمیــاهبعــض النبــت الطبیعـي النــامي وأنـواعتحدیـد تنــوع 

  .بمیاه المطار الساقطة في فصل الشتاء المتأثرالنبت الطبیعي النامي 

  :أن الهدف من البحث هو دراسة 

  .النبت الطبیعي أنواعبعض تأثیر المیاه العادمة على انتشار وتوزیع-1

.ء الغربیة تصلح للرعي جدیدة من النبت الطبیعي في الصحراأنواعالحصول على إمكانیة-2

.مراعي شتویة وصیفیة في تلك المنطقة من العراق إقامة-3

  

  المواد وطرائق العمل

2001–2000غــرب العــراق للعــام -المجمــع الكیمیــائي للفوســفات فــي القــائم موقــعتجربــة زراعیــة فــينفــذت

علــى النبــت الطبیعــي النــامي فیهــا مــن التــي تحــافظ) المســیجة ( بــالقرب مــن وحــدة الملوثــات داخــل المنطقــة المحمیــة 

  .الرعي الجائر والمبكر لحیوانات الرعي 

التحالیـل الفیزیائیـة أجریـت، وقـد 2م600الصحراویة الجافة مسـاحة القطعـة الواحـدة األرضددت قطعتین من ح

فقـد قـدرت النـادرةاصرالعنوأما، ) 10، 9(والكیمیائیة للتربة والمیاه العادمة المعالجة وحسب الطرق الموضحة في 

1( المختبـرات الكیمیائیـة والمبینـة فـي الجـداول –العمل في الشركة العامة للمسح الجیولـوجي والتعـدین قحسب سیا

أن الكیتونـات واآلیثونـات غیـر متكافئــة وذلـك بسـبب عـدم وجـود القـدرة الفنیــة ) 1( ویالحـظ مـن الجـدول )3و 2و 

بالمیـاه أحـداهماإرواءتـم . والـري األرضتسویة كافة متطلبات وأجریت. یة والقاعدیةالكاملة لمعادلة المیاه الحامض

تشـرین الثـاني وكـانون لألشـهراسـتمرت التجربـة . 2000/ 11/ 1بتـاریخ اإلسـالةبمـاء واألخـرىالعادمة المعالجـة 

عــــي النـــامي والكثافــــة النباتیــــة النبـــت الطبیأنــــواعثبــــوت جمیـــع ظهـــور و وبعــــد. ونیســـان وآذاروالثـــاني وشــــباط األول

، وذلــك بطریقــة المربعــات الــذي یبلــغ مســـاحة آذاروطریقــة انتشــارها وتوزیعهــا فــي شــهر أنواعهــاشخصــت وســمیت 

ترمى المطرقة الخشبیة بصورة عشوائیة ضمن إذوالحبال والمطرقة الخشبیة ، األوتادباستخدام 2م16المربع الواحد 

م للحصـول علـى ) 4× 4( رمیات فـي كـل االتجاهـات حیـث یعمـل المربـع المـذكور مساحة القطعة المحددة وبسبع 

قدرت الكثافة النباتیة حسـب طریقـة . النبت الطبیعي حیث تصنف وتحسب كثافة كل نوع أنواعاكبر عدد ممكن من 

  ) .12(عدد المربعات المطلوبة فقد قدرت حسب طریقة أما) . 11(

، وهیئت 2م600الصحراویة الجافة وبمساحة األرضمنطقتین من تحددإذالتجربة في فصل الصیف أعیدت

بعـد أن تـم توفیرهـا فـي تلـك المنطقـة وكانـت عملیـة اإلسـالةبماء واألخرىبالمیاه العادمة المعالجة أحداهماإرواءوتم 

أنـواعظهـوروبعد وأیلولوآبنیسان ومایس وحزیران وتموز لألشهرواستمرت التجربة . اإلرواء حسب حاجة النبت

آبشـهر فـيالمحلیة والعلمیـةبأسمائهاالنبت الطبیعي وسمیت أنواعالنبت الطبیعي والكثافة النباتیة شخصت كذلك 

.  

مــن خــالل اســتخراج واألمطــاراإلســالةحــدد نــوع نظــام توزیــع النبــت الطبیعــي فــي المیــاه العادمــة المعالجــة ومــاء 

مـن خـالل Sx2والتبـاین xالـذي یعتمـد علـى المتوسـط الحسـابي للقیمـةI (Index dispersion(معامـل االنتشـار 

  :العالقة 
  

Sx2

I =
x

  

  

  

X2:                              )13(من خالل العالقة التالیةX2وكذلك استخرج مربع كاي  = I ( n – 1 )  
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– n(معامل االنتشار و ) I(یمثلحیث ثـم القیمة الناتجة هـي القیمـة المحسـوبة ، تمثل درجات الحریة ، وان) 1

  .تقارن مع القیمة الجدولیة في كتب اإلحصاء ، وبعدها نستنتج من خاللها نوع نظام توزیع وانتشار النبت الطبیعي

  

  النتائج والمناقشة

ت الطبیعــيوانتشــار وتوزیــع النبــاألنــواعالمیــاه العادمــة المعالجــة علــى تنــوع اســتعمالتــأثیر) 4( یبــین الجــدول 

العلمیــة والمحلیـة وهــي أسـمائهاوسـمیت األنــواعتــم الحصـول علــى عـدد مـن إذ، آذارفصـل الشــتاء فـي شـهر خـالل

والكعـــوب Isatis tincotoriaوورد التیـــل Aizoon hispanicumوالدعـــدیع Malva nicaensisالخبـــاز 

Gundelia tournefortiiطـــة یوالحنBromus denthoniax والنفـــلTrifolium fragiferumیرة حـــو وال

Sisymbrium irio والثیلCynodon dactylonریر والمVrospermum picroides مـع العلـم أن نبـت الثیـل

  .لم یدخل الجداول لكونه نبت ریزومي ال یمكن تحدید كثافته 

ل قـاأمـا. 2م16/ نبـت 403.7بلـغ معـدل مجمـوع النبـت إذعـدد مـن النبـت الطبیعـي ، بـأكبرفقد تمیز الخبـاز 

، فــي حــین كــان توزیــع 2م16/ نبــت 2.85عــدد مــن النبــت الطبیعــي فقــد تمثــل بــالمریر ، فقــد یبلــغ معــدل المجمــوع 

اقـل مـن ) I(النبت الطبیعي النامي في المیاه العادمة المعالجة في فصل الشتاء عشوائیًا حیـث كـان معامـل االنتشـار 

1 )1 <I (1كــــان فــــإذاعلــــى معامــــل االنتشــــار ، الن توزیــــع النبــــت الطبیعــــي یعتمــــد >I یكــــون التوزیــــع بشــــكل

) 11(یكون التوزیـع عشـوائیًا I> 1كانت إذاوأماكانت القیمة تقریبًا واحد فان التوزیع یكون منتظمًا ، وٕاذاتجمعات 

.  

فصل الشـتاء لخالوعدد وانتشار وتوزیع النبت الطبیعي أنواععلى اإلسالةإلى تأثیر ماء ) 5( ویشیر الجدول 

Malva nicaensisالنبــت الطبیعــي والتــي تمثلــت بالخبــاز أنــواعتــم الحصــول علــى عــدد مــن إذ، آذارفــي شــهر 

والمریـر Sisymbrium irioوالحـویرة Bromus denthoniaxوالحنیطـة Gundelia tournefortiiوالكعـوب 

Vrospermum picroides والثیـــــلCynodon dactylon وورد التیـــــلIsatis tincotoria والمدیـــــد

Convolvulus arvensis والرغیلـــةChenopodium murale والنـــوع الثـــاني مـــن النبـــت الطبیعـــي المریـــر ،

Sonchus oleraceus.  

اقـل أمـا. 2م16/ نبـت 122.5بلغ معدل مجموع النبـت إذعدد ممكن بأكبرحنیطةفقد تمیز النبت الطبیعي ال

في حین كـان توزیـع النبـت . 2م16/ نبت 4.2غیلة ، فقد بلغ معدل مجموع هذا النبت عدد من النبت فقد تمثل بالر 

  .I> 1عشوائیًا حیث كان غالباً األنواعالطبیعي لجمیع 

وعـدد النبـت الطبیعـي وانتشـاره وتوزیعـه األنـواعفیبین تأثیر المیـاه العادمـة المعالجـة علـى تنـوع ) 6( الجدول أما

Xanthium strumariumالمتمثلـــة بـــاللزیج األنـــواعتـــم الحصـــول علـــى إذ، آبفـــي فصـــل الصـــیف فـــي شـــهر 

والمریــر Potamogeton cripusوالبـربین Cynodon dactylonوالثیـل Chenopodium muraleوالرغیلـة 

Vrospermum picroides والخبــــازMalva nicaensis وعــــرف الــــدیكCelosia cristata والقصــــب

Phtagmites austrlis والنوع الثاني من النبت الطبیعي المریرSonchus oleraceus والحویرةSisymbrium 

irio والنفـلTrifolium fragiferum وعنـب الثعلـبSolanum nigrum وااللمـازةHelianthus tuberosus

مــع العلـم أن نبــت القصـب لــم یـدخل الجــداول لكونـه نبــت ریزومــي ال Polypogon monspeliensisوذیـل الســبع 

  .یمكن تحدید كثافته 
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فـي حـین . 2م16/ نبـت 494.4هـذا النبـت مجمـوع معـدلعـدد فقـد بلـغبـأكبرتمیز النبت الطبیعي ذیل السـبع 

ار جمیـع النبـت الطبیعـي توزیـع وانتشـأمـا. 2م16/ نبـت 2.28بلـغ إذ، الحویرة وكان اقل معدل للنبت الطبیعي ه

  .كان عشوائیًا غالباً النامي

والكثافــة النباتیــة للنبــت الطبیعــي وانتشــاره األنــواععلــى تنــوع اإلســالةتــأثیر مــاء ) 7( كــذلك یالحــظ فــي الجــدول 

والثیل Sonchus oleraceusالمتمثلة بالمریر األنواعتم الحصول على إذ. آبوتوزیعه في فصل الصیف لشهر 

Cynodon dactylon واللـــزیجXanthium strumarium وعنـــب الثعلـــبSolanum nigrum والبـــربین

Potamogeton cripus وذیل السبعPolypogon monspeliensis.  

، فـي حـین 2م16/ نبـت 124.8آببلغ معـدل نمـو ذلـك النبـت فـي شـهر إذ، ذیل السبعتمیز النبت الطبیعي 

وانتشــاره كــانتوزیــع النبــت الطبیعــي أمــا. 2م16/ نبــت 2.57ي اللــزیج فقــد بلــغ كــان اقــل معــدل نمــو للنبــت الطبیعــ

  .عشوائیًا غالباً 

وكثافـــة النبـــت الطبیعـــي فـــي فصـــل الشـــتاء أنـــواعتفوقـــت فـــي مـــن خـــالل عـــرض النتـــائج تبـــین أن المیـــاه العادمـــة 

األنـواع، فـي حـین بلـغ عـدد 2م16/ نبـت 1304.82وكثافـة النبـت الطبیعـي ) 9( األنواعبلغ عدد إذوالصیف ، 

  .2م16/ نبت 1007.64نوع وكثافة النبت الطبیعي ) 14( آبفي شهر 

نـوع وبلغـت كثافـة النبـت الطبیعـي ) 10( اإلسـالةالنبـت الطبیعـي النـامي علـى مـاء األنـواعفي حین بلغـت عـدد 

وكثافـة النبـت الطبیعـي ) 6( واعاألنـفكانـتفـي فصـل الصـیفأمـا. وذلك في فصل الشتاء 2م16/ نبت 590.5

7( ناـاء فكــالشتالساقطة في فصل األمطارمیاه بتأثیرالنبت الطبیعي النامیة أنواعأما. 2م16/ نبت 314.37

  .آذارفي شهر 2م16/ نبت 679.6وكثافة النبت الطبیعي ) 

وذلـك الحتوائهـا علـى اإلسـالةبمیـاه جـة مقارنـة تمیز الغطاء النباتي وتنوع النبت الطبیعي في المیاه العادمة المعال

ذلك عــدم وجــود وكــ) . 1( نمــوه والمــذكورة فــي جــدول أثنــاءالغذائیــة التــي یحتاجهــا النبــات نســب جیــدة مــن العناصــر 

  ) .2( دول ـي جـا فـعناصر ثقیلة مؤثرة على نمو النبات باستثناء زیادة غیر مؤثرة في عنصر الفلوراید وكم

ذات قیمـة غذائیـة ألنهـالنبت الطبیعي النامي في المیاه العادمة من النوع المستساغ وتصـلح للرعـي اأنواعاغلب 

األخـرىالنبـت الطبیعـي بـأنواعالنبت الطبیعي من النـوع السـام ال تشـكل أي نسـبة مقارنـة أنواععالیة باستثناء بعض 

سلســـلة الدراســــات وعنـــد المقارنـــة مــــع .) 14(اللــــزیج وعنـــب الثعلـــب تكــــون غیـــر صـــالحة للرعــــي و كـــالمریر بنوعیـــه 

تلـك الدراسـات إفاضـةوأكثرهاأهمهاالستینات لعل أواخروالمسوحات النباتیة للنبت الطبیعي في البوادي العراقیة منذ 

فیهــاتــموالتــي بهــدف استقصــاء مــوارد الثــروة النباتیــة فــي البــوادي العراقیــة ، ) 18، 17، 16، 15(التــي قــام بهــا 

والكـرط Trigonella spوالنفـل Hordeum sppبـت الطبیعـي فـي البـوادي العراقیـة إلـى نبـت الشـعیرة تصـنیف الن

Medicogo spp والزبادPlantago spp والخبازMalva spp والجدادAstragalus spp. وبین الباحثون أن

والكرینــة Stipa sppوالصــمعةBromus sppالحنیطــةالحولیــة الموجــودة فــي البــوادي نبــتواألعشــابالحشـائش 

Hippocrepis spp والزریعSchismus sppتغطیتهـا فـي% 90وتمثـلهـي ذات قیمـة غذائیـة عالیـة مستسـاغة

رة ذات قیمة غذائیة تنتشـر فـي البـوادي العراقیـة بصـورة واسـعة مثـل الكبـا عممأعشاب، وكذلك هنالك األرضلسطح 

  ) .Corex stenophylla)19 ،20والنمیص P. sinaicaو Pou bulbosaبنوعیه 

ذات قیمــة غذائیــة بالمرتبــة الثانیــة وهــيللظــروف الجافــةالمتأقلمــةرة عمــالشــجیرات المباإلضــافة إلــى ذلــك جــاءت

Haloxybn salicornicumمثـــل نبـــات الرمـــث Chenopodiaceaeتنتمـــي إلـــى العـــائلتین العائلـــة الرمرامیـــة 

 Anabsisوالشـعران Atriplex tataricamوالرغـل H. ammodendronوالفضـا H. articulatumوالنیتـول 

setifera والعائلة المركبةCompositae مثل نبات الشـیحArtiemisia herba-alba والعـرفجRhanterium 
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epapposum والكیصـومAchillea fragrantissimaاس موالسـلArtemisia scoparia)15 و 20و 19و

21. (  

الحولیـة والمعمـرة والشـجیرات المعمـرة فـي البادیـة الغربیـة ذات االنتشـار الواسـع النامیـة عشاباألتقریبًا هذا اغلب 

والنبــت الطبیعــي النــامي فــي فصــل الصــیف نتیجــة لمقاومــة الظــروف البیئیــة األمطــارفــي فصــل الشــتاء نتیجــة ســقوط 

كبیــرة جــدًا كــورد بأعــدادشــتاء جدیــدة تنمــو فــي فصــل الأنــواعتمكنــا مــن الحصــول علــى إذ) . اف فــالج( الصــحراویة 

المرویــة ( مــن قبــل البــاحثین وهــي ذات قیمــة غذائیــة عالیــة أعــالهالمــذكورة بــاألنواعالتیــل والدعــدیع والحــویرة مقارنــة 

كـذلكنـوع و ) 14( بالمیـاه العادمـة فـي فصـل الصـیف والمرویـة النبت الطبیعـي النـاميأنواعأما) . بالمیاه العادمة 

فــي المیــاه العادمــة ولكــن النــاميالنبــتأنــواعبعــضوالتــي تشــبه اإلســالةالمــروي بمــاء بیعــي النــاميالنبــت الطأنــواع

التــي تنمــو فــي فصــل الصــیف والتــي ذكرهــا البــاحثین األنــواعجدیــدة تضــاف إلــى كــأنواعإضــافتهااقــل یمكــن بأعــداد

  .في البادیة الغربیة أعاله

المیــاه الحامضــیة والقاعدیــةیــزداد تلوثهــا بالتــي إلــى الــواديلمعالجــةتــدفق المیــاه العادمــة اإیقــافباإلمكــانوعلیــه 

التي تحتوي على ملوثات صناعیة كبیرة كالعناصر الثقیلة إلى میاه نهر الفرات والمحافظـة علـى نوعیـة هـذا المتسربة

ومنظمـة ) 4، 3(ة المورد المائي المهم للعراق للشرب والزراعة حسـب مواصـفات دائـرة حمایـة وتحسـین البیئـة العراقیـ

مراعـي منتظمـة إقامـةباإلضافة إلى ذلك یمكن استغالل المیاه العادمـة المعالجـة فـي ) . 2(والزراعة الدولیة األغذیة

محمیــات كبیــرة جــدًا تتناســب مــع الكمیــة الكبیــرة مــن المیــاه العادمــة المعالجــة إقامــةشــتویة وصــیفیة وذلــك مــن خــالل 

النبــت الطبیعـــي ذات القیمـــة الغذائیــة العالیـــة والمستســاغة مـــن قبـــل أنـــواعادة فــي الناتجــة مـــن عملیــة التصـــنیع ، وزیـــ

مـن انـدثار عـدد كبیـر مـن بـذور النبـت الطبیعـي وهـذا بـدوره یقلـل إكثـارحیوانات الرعي في تلك المحمیات من خـالل 

األمثــلالســتخدام وعــدم ااألمطــارنتیجــة التصــحر الكبیــر الــذي یضــرب الصــحراء الغربیــة بســبب قلــة ســقوط األنــواع

ذات المـردود الجیـد للثـروة الحیوانیـة إلـى جانـب تنمیـة النبـت األعـالفمن زرع اإلكثارللمیاه الجوفیة ، وكذلك یمكن 

  .الطبیعي 
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  الصفات الكیمیائیة للمیاه العادمة المعالجةبعض)1(جدول 

pH EC 
ds.m-1

PO4
-3

ppm
SO4

-2

ppm
NO3

-1

ppm
Cl –1

ppm
HCO3

-1

ppm
CO3

-2

ppm
Ca +2

ppm
K +1

ppm
Na +1

ppm
Mg +2

ppm
SAR TDS

ppm
8.3  4.5 4.01 1760 18.4 240 28.6 155.1 380.1 30.1 262.2 18.6 2.6 2760

  

  ppmالعناصر النادرة في المیاه العادمة المعالجة ) 2(ول جد

  النیكل

Ni+2

  النحاس

Cu+2

  الرصاص

Pb+2

  الكادمیوم

Cd+2

  الكوبلت

Co+2

  الكروم

Cr+3

  الخارصین

Zn+2

  الحدید

Fe+3

  البورون

B+3

  الفلور

F-1

0.01<  0.01<  0.01<  0.01<  0.01<  0.01<  0.01<  0.08  0.5  9  

  

  لخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربةبعض ا) 3(جدول 

pHEc
ds / m-1

  النسجة

  كغم/ غم 

  كغم/ غم الجبس

CaSO4 . 2H2O

  كغم/ غم الكلس

CaCO3

  االیونات الذائبة

  مزیجیة رملیة  3.4  7.3

Sandy loam
Silt 192
Clay 175
Sand 633

43  440  N . 10 . ppm
P . 14.3 . ppm
K . 114 . ppm

Na . 21.1 . epm
Mg . 4.3 . epm
Ca . 18.1 . epm
SO4 . 23.3 . epm

  

  2001آذارتأثیر المیاه العادمة المعالجة على النبت الطبیعي لشهر ) 4(جدول 

U.S.T.B.G.I.A.M.No. of 
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picrodes

  المریر

irio

  الحویرة

fragiferum

  النفل

denthoniax

  الحنیطة

tournefortii

  الكعوب

tincotoria

  ورد التیل

hispanicum

  الدعدیع

nicaensis

  الخباز

Quadrats

2  275  65  46  5  154  277  309  1  
2  291  51  60  5  190  284  310  3  
4  294  52  61  7  186  280  299  3  
3  287  57  52  6  171  271  298  4  
2  290  61  58  7  167  260  295  5  
3  279  58  62  4  176  259  309  6  
4  283  52  59  5  164  266  306  7  

20  1999  396  398  39  1208  1897  2126  x
2.85  285.5  56.5  56.8  5.5  172.5  271  303.7  x
1.98  40.5  23.6  28.7  1.11  135.8  82.2  33.07  Sx2

1.40  6.3  4.86  5.3  1.05  11.65  9.07  5.75  Sx
0.69  0.14  0.41  0.50  0.2  0.78  0.30  0.08  I
4.14  0.84  2.5  3.03  1.2  4.68  1.8  0.48  X2

6.033  0.012  0.185  0.22  0.911  0.114  0.023  0.0051  Min. No of 
samples

  

  

  

  2001تأثیر ماء اإلسالة على النبت الطبیعي لشهر آذار ) 5(جدول 

S.
oleraceus

  المریر

C.
murale

  رغیلة

C.
arvensis

  المدید

I.
tincotoria

  ورد التیل

U.
picrodes

المریر

S.
irio

  الحویرة

B.
denthoniax

  الحنیطة

G.
tournefortii

  الكعوب

M.
nicaensis

  الخباز

No. of 
Quadrats

12  4  17  6  30  41  115  4  85  1  
9  5  20  8  20  41  130  6  56  2  
10  3  20  5  22  40  132  4  75  3  
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6  5  14  6  28  39  125  3  72  4  
10  4  18  7  30  38  123  6  70  5  
8  4  20  5  25  41  119  5  71  6  
10  5  20  4  24  39  114  3  75  7  

65  30  129  41  179  279  858  31  504  x
9.2  4.2  18.4  5.85  25.5  39.8  122.5  4.4  72.1  x
3.07  1.071  4.5  1.55  13.1  10.4  41.9  6.1  25.5  Sx2

1.7  1.03  2.1  1.24  3.6  3.2  6.47  2.4  5.05  Sx
0.33  0.25  0.24  0.26  0.51  0.26  0.34  1.5  0.35  I
2.002  1.5  1.44  1.56  3.06  1.56  2.04  0.39  2.1  X2

0.854  1.504  0.33  1.123  0.498  0.162  0.07  6.54  0.123  Min. No 
of samples

  

  

  2001تأثیر المیاه العادمة المعالجة على النبت الطبیعي لشهر آب ) 6(جدول 
S.

Irio

  الحویرة

T.
fragiferum

النفل

M.
nicaensis

  الخباز

H.
tuberosus  

  المازة

X.
Strumarium

  لزیج

E.
picrodes

المریر

C.
murales

رغیلة

S.
oleraceus

المریر

P.
cripus

البربین

C.
cristata

عرف 

الدیك

S.
nigrum

عنب 

الثعلب

P.
Monspeliensis

  ذیل السبع

No. of 
Quadrats  

2  3  3  4  5  6  10  10  14  25  35  485  1  

3  3  3  3  4  7  8  9  15  23  36  489  2  

2  4  2  4  4  5  9  13  13  25  34  490  3  

2  2  4  4  3  6  10  11  14  22  34  499  4  

3  3  3  3  5  8  8  9  13  24  33  498  5  
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2  2  4  3  4  7  7  10  15  26  36  501  6  

2  3  3  4  5  6  9  12  14  24  36  499  7  

16  20  22  25  30  45  61  74  98  169  244  3461  x

2.28  2.86  3.14  3.57  4.28  6.42  8.71  10.5  14  24.14  34.85  494.4  x

0.25  0.5  0.5  0.3  0.58  2  1.25  2.46  0.83  1.83  1.5  39.32  Sx2

0.5  0.70  0.70  0.54  0.76  1.41  1.11  1.57  0.91  1.35  1.22  6.27  Sx

0.10  0.17  0.15  0.084  0.13  0.31  0.14  0.23  0.059  0.75  0.043  0.079  I

0.65  1.048  0.9  0.50  0.81  1.86  0.86  1.40  0.35  0.44  0.25  0.47  X2

1.20  1.49  1.24  0.57  0.79  1.21  0.004  0.56  0.075  0.078  0.031  0.004  Min. No 
of 

samples

  

  2001تأثیر ماء اإلسالة على النبت الطبیعي لشهر آب ) 7(جدول 

X.
Strumarium

  لزیج

S.
nigrum

عنب الثعلب

P.
cripus

البربین

S.
oleraceus  

المریر

P.
Monspeliensis

  ذیل السبع

No. of 
Quadrats  

3  6  8  14  125  1  
1  7  6  15  120  2  
3  6  6  16  122  3  
3  5  8  14  132  4  
2  7  7  12  125  5  
3  5  7  15  126  6  
3  6  6  15  124  7  
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18  42  48  101  874  x
2.57  6  6.9  14.4  124.8  x
0.3  0.66  1.16  5.83  15.2  Sx2

0.54  0.81  1.08  2.41  3.96  Sx
0.116  0.11  0.17  0.40  0.12  I
0.70  0.66  1.02  2.42  0.7  X2

1.104  0.46  0.61  0.70  0.025  Min. No of 
samples
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