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 الملخص
والفوسممفاةية والبوةاسممية الةممائعة امسممت دام  ي  النتروجينيةالمعدنية  األسمممدةجمعت عدة عينات من 

عن نباةات البندورة  ضمممممممممممم ا   ،وعينات من الترب الم تلفة  ي ال واص الكيميائية والفيزيائية ،العراق
ت زمنية  تراذلك خ ل و  ،ةرب العراق غالبيةالتي ةمثل  ،والجادرية أبو غريبالنامية بها بمنطقتي 
 ةوبث ث العةممموائية القطاعات الكاملة تصمممممي  ل و قاا الكيميائية  األسمممممدة إضمممما ةو  ،م تلفة من الزراعة

عنويممة بين معممدمت ةرا   ت عمماليممة الموجود  روقمما اإلحصمممممممممممممممممائينتممائا التحليممل  أظهرتمكررات. 
متوسممممممممممم  ال بلغمع اخت ف  ترات الزراعة ونوع التربة.  ،العناصمممممممممممر الثقيلة  ي التربة وثمار البندورة

 ترة  ( خ لPb ،Cd ،Co ،Ni) روسممممممممممممممممةحتوى التربتين الكلي من جميع العناصمممممممممممممممر المدملعام ال
على التوالي.  1-كغ .ملغ 12.7و 9.5، 7.6  نة(سمممم 20، و10، و5سمممممدة الكيميائية )اسممممت دام األ
الطينية والجادرية  أبو غريب ي ةربة  أع هتركيز العناصمممر الثقيلة لعام المتوسممم  الن أبينت النتائا 

بلغ على التوالي.  1-كغ .ملغ 8.9و  11.0المعدنية كان  األسممممدةالمزيجة ولجميع  ترات اسمممت دام 
 0.733 أع هوللفترات الزمنية المدروسممة محتوى ثمار البندورة من العناصممر الثقيلة لعام السمم  متو ال
على التوالي. بلغ ةركيز هذه العناصمممممممممر  ي ثمار البندورة النامية  ي  1-كغ .ملغ 1.49و 0.919، 

 أشارت. كما 1-كغ .ملغ 0.909و 1.18 األسمدةوالجادرية ولجميع  ترات است دام  أبو غريبةربة 
بين محتوى التربة من العناصممممممممممر  1%توى معنوية لى وجود ع قة ارةباط موجبة عند مسممممممممممإالنتائا 

متوسم  النسمبة الميوية للزيادة الترا مية  بلغوةركيزها  ي النباةات النامية  يها.  ،ةالثقيلة و ترة الزراع
 المعدنية  ي الترب األسمممممدة ضمممما ةكةمممموائب مرا قة إل( Pb، وNi ،Co ،Cd) من العناصممممر الثقيلة

 ، بينما بلغت زيادة النسمممممممبة الميوية  ي ثمار البندورةلكل سمممممممنة% 37.4و 0.35، و29.8، و65.8
وجود  أيضاا وعلى التوالي. بينت النتائا  أع هكل من العناصر % ل 2.4، و0.15، و1.9، و15.6
من العناصمممممر الثقيلة  الى التربة  ي متوسممممم  قي  محتواهإلنوع السمممممماد المسمممممت دم والمضممممماف  معنوي   ةأثير  

الثقيلة  من العناصممممممر الملوثة األسمممممممدةالنبات. بصممممممورة عامة يمكن ةرةيب محتوى الملوثة للتربة الزراعية و 
 األمونيا يةالفوسممفاةية  األسمممدة>MAP  األحادي األمونيومسممماد  وسممفات  >Uاليوريا  على النحو التالي:

 TSP السوبر وسفات > DAP الثاني  األمونيوم وسفات  >NPKالبوةاسية 
 .البندورة، ، خواص التربة، العناصر الثقيلةالمعدنية األسمدةتاحية: الكلمات المف
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:المقدمة  
ةرا   هذه  ي  عموماا  ةساه ن الممارسات الزراعية الطبيعية إ، ومع ذلك  يعتمد ةركيز المعادن الثقيلة على ال صائص الجيولوجية للتربة

التي ةعد   (Martin et al., 2006)الكيميائية األسمدةمست دام  النبات ةبعاا ن ةترا   المعادن الثقيلة  ي التربة و أذ يمكن إالعناصر. 
ن استعمالها  ي الزراعة م ي لو من الم اطر أم إ النبات إنتاجيةكما ةزيد من خصوبة التربة و  ،للعناصر المغذية للنبات اا جيد اا مصدر 

قد ةزيد  كاف   والتي يكون بعضها بتركيز   ،الثقيلةها على العديد من العناصر ئمن خ ل احتواوذلك  ،والحيوان والنبات اإلنسانعلى صحة 
 (Babula et al., 2008) اإلنسانلى ةأثيرات ضارة محتملة على صحة إمما يؤدي  ،من المحتوى الكلي للتربة والنبات من ةلك العناصر

المعادن الثقيلة  ي البيية ومما يزيد  ي خطورة  ،(Laura and Burlin, 2002) من خ ل سلسلة اممدادات الغذائية أو التلوث البييي
ةمكنها من امنتةار لمسا ات بعيدة عن مواقع  ةيتهاا ثب .األخرى ةحللها بواسطة البكتريا والعمليات الطبيعية  إمكانيةهو ثباةيتها وعدم 

كائنات الحية النباةية عضاء الأ نسجة و أ ي  Bioaccumulationرا   لى قابلية بعضها على التإولعل أخطر ما  يها يعود  منةيها،
 ق  على العناصر المغذية الضرورية لنمو وحاصل  النتروجينيةالفوسفاةية و  األسمدة مةحتوي . (Kasassi et al., 2008) والحيوانية
ن يمك .األسمدةالنيكل كةوائب ضمن ةركيب هذه و  ،والرصاص ،الكادميوم :ةحتوي على العديد من العناصر الثقيلة مثل أيضاا لكن  ،النبات

 Huang . أشار(Taylor and Percival, 2001) سمدة الكيميائيةن ةترا    ي التربة والنباةات النامية  يها مع امست دام المتكرر لألأ
and Jin, (2008) لترا   هذه العناصر. ة كمصدر المعدني األسمدةطالة وةكرار است دام إن المعادن الثقيلة  ي التربة ةتأثر مع ألى إ

لى ةرا   وةجمع إدت أ ،المعدنية التجارية الحاوية على المعادن الثقيلة كةوائب األسمدة إضا ةن أ Abah et al., (2014) بينما ذكر
ا يز السامة ن حدود التر أ Lnzon, (1978)والكروم  ي التربة والنبات. وجد  ،والرصاص ،والزرنيخ ،والنيكل ،الكادميوم :ةلك المعادن مثل

على التوالي، بينما بلغت  Pb، وCd ،Co ،Ni للعناصر 1- غ.ملغ 200، و100، 25، 8 :زراعية هيلمعادن الثقيلة  ي الترب الل
 Pb، وCd ،Co ،Ni لعناصرامن  1- غ.ملغ 10-0.5و   0.5-0.05، 5.0، 10-1.0الترا يز المسموح بها  ي المحاصيل الزراعية 

سمدة الفوسفات ومغذيات العناصر الصغرى أن بعض أالصناعية المنتجة  األسمدةواسعة من  تبار التحليل لمجموعةعلى التوالي. بين اخ
نواع السمادية ،مع ال ةحتوي على مستويات مرةفعة من الكادميوم والزرنيخ والرصاص مقارنةا  Rock Phosphateوالص ر الفوسفاةي 

 ,USEPA)مريكية لحماية البيية ةقيي  الم اطر من قبل الوكالة األدراسة  أشارتلجبسية. وجينية والبوةاسية واالنيتر  األسمدةك األخرى 
1999b) م ةةكل م اطر على الصحة العامة أو البيية سوى عدد قليل من  غير العضوية عموماا  األسمدةن المكونات ال طرة  ي أ

لية من الملوثات ةكفي معتبارها ةمتلك مستويات عا ، التيسية ور الفوسفاةية والكلوالص ،ومغذيات العناصر الصغرى  ،األسمدةبعض ةلك 
مستعمال المتعاقب لألسمدة المعدنية الم تلفة المنتجة سراف  ي الى دراسة ةأثير اإلإيهدف البحث  مصدر قلق على الصحة العامة.

ومعدمت  ،(NiوCO،Cd،  Pbةوائب مرا قة )من بعض المعادن الثقيلة ك األسمدة ةلكومحتويات  ،بةكل ةجاري  ي العراق
 ةرا مها  ي التربة والنباةات النامية  يها.

 مواد البحث وطرائقه:
 ق السطحي من األ جمعت عينات ةلك الترب المسمدة معدنياا  .ساسيةاختيرت ةربتين م تلفتي التركيب وبعض ال صائص الكيميائية األ

بحاث المحاصيل الحقلية/مركز البحوث أبي غريب )حقل أسنة من موقعي  (5> ,10 ,20<)ولفترات استزراع م تلفة  ،س  (30-0)
 Typic Torrifluvents Sub)صنفت التربتان عند مستوى ةحت المجموعة  .لة/جامعة بغداد(والجادرية ) تف نهر دج ،الزراعية(
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Group) ال صائص الفيزيائية واني ب ستيكية لحين است دامها. قدرت معظأ ي أت مل  وعب 2.0وغربلت بمن ل  . جففت العينات هوائياا  
المست دمة  ي ةسميد ةلك  األسمدة. ة  ةحليل (Page, 1982)وصو ة  ي للطرق المبينة والم ( لتلك التربتين ةبعاا 1جدول الوالكيميائية )

كب والسماد المر  DAPوالثنائي  MAP األحادي األمونيومالمركبة  وسفات  األسمدة، و Ureaالنيتروجينية و ، TSPالترب )الفوسفاةية 
NPK( لتقدير محتواها من العناصر الثقيلة )Pb ،Cd ،Co  وNiنماذج النبات خذت أ(. 2جدول الاص الذري )( باست دام جهاز اممتص

الكلي الثمار باأل سدة الرطبة باسممت دام مزيا  Niو Pb ،Cd ،Coر ةركيز العناصر وقد   2016/2017من محصول البندورة للموس  
البيانات التي ة  الحصول عليها من التربة والنبات حللت . 10:4:1وبنسب  3HNOو  4SO2H ، 4HClO :حوامض هي ةمن ث ث

لتقيي   LSD (Least Significant Difference) رق معنوي  أقلواست دم اختبار  (ANOVA)ةحليل التباين باست دام  حصائياا إ
 ,Stee and Torrie) )%1ى معنوية لثقيلة قيد الدراسة عند مستو امخت  ات بين الترب و ترات الزراعة لمتوس  محتوى العناصر ا

1980). 
 . بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة موضوع الدراسة1الجدول 

 قوام التربة
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Sand Silt Clay 

 أبو غريب

 5 220.9 10.9 21.6 49.4 36.8 13.8 طينية

 10 229.5 12.0 23.1 52.5 34.1 13.4 طينية

 15 238.3 13.6 24.3 50.0 35.4 14.6 طينية

 الجادرية

 5 253.4 7.2 8.5 23.1 28.7 48.2 مزيجة

 10 248.0 7.9 10.7 18.9 31.1 50.0 مزيجة

 15 255.1 8.7 10.1 20.7 32.0 47.3 مزيجة

 النتائج والمناقشة:

الم تلفة  األسمدةلنوع  معنوي   لى وجود ةأثير  إ% 1عند مستوى  (LSD) رق معنوي  أقلواختبار  (ANOVA)نتائا ةحليل التباين  أشارت
 Pb ،Cd ،Co)من العناصر الثقيلة  اهامحتو وسة  ي (  ي ةطبيق ةسميد ةرب المحطات الزراعية المدر 2جدول ال)الةائعة والمست دمة 

، 0.525ذ بلغ ةركيزه إص النيتروجينية والفوسفاةية والبوةاسية من عنصر الرصا األسمدةحيث وجدت  روق معنوية بين محتوى ( Niو 
، MAP األحادي األمونيومسفات  و و ، U ي العراق )اليوريا  ماا ا ثر است دلألسمدة المعدنية األ 1- غ.ملغ 7.80و 3.49، 5.09، 1.84

قيمة  ي ةركيز الرصاص  أعلىا قت ةر على التوالي.  TSP)والسوبر  وسفات  NPKالمركبة  األسمدةو  ،DAPالثنائي  األمونيوم وسفات و 
، TSP 93 ،76بلغت النسبة الميوية  ي زيادة ةركيز الرصاص  ي سماد  .Uمحتوى لعنصر الرصاص كان لسماد  أقلو  TSPسماد  مع
 ي  Cdلى اخت ف محتوى عنصر إنتائا الدراسة  أشارت. كذلك التوالي على DAPو U ،MAP ،NPKمع سماد  مقارنةا  55%و 35

كان  ي  1- غ.ملغ 0.083ةركيز لهذا العنصر  أقلو  TSP ي سماد  1- غ.ملغ 1.66وم محتوى للكادمي أعلىحيث بلغ  أع ه األسمدة
 MAP ،NPKمع سماد اليوريا،  مقارنةا  85%و TSP 95 ،91 ،72وم الميوية  ي سماد . بلغت نسبة زيادة محتوى الكادميUسماد 

 الذي يست دم ،ماعدا سماد السوبر  وسفات Coمن عنصر  األسمدة ي محتوى  معنوية   على التوالي. ل  ةظهر النتائا  روقات   DAPو
، 60، 68بزيادة ميوية قدرها  1- غ.ملغ TSP 3.27 ةركيز لذلك العنصر  ي سماد أعلىحيث بلغ  ،وبكميات عالية  ي العراقبكثرة 

 Niةركيز لعنصر  أعلى ي حين بلغ  .من عنصر الكوبالت وعلى التوالي DAPو U ،MAP ،NPK سمدةأمقارنة بمحتوى  55%و 40
نصر النيكل لسماد السوبر ذ بلغت نسبة الزيادة الميوية  ي ةركيز عإ Uلسماد  ةركيز لهذا العنصر كان مصاحباا  أقلو  TSPضمن سماد 
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من العناصر  األسمدةوعلى التوالي. بصورة عامة يمكن ةرةيب محتوى  77%و 43، 60، 85 أع ه األسمدةةركيزه  ي   وسفات مقارنة مع
 ركب لما NPKسماد <  MAP األحادي األمونيومسماد  وسفات  U<( على النحو التالي: اليوريا Niو  Pb  ،Cd  ،Coالملوثة الثقيلة )

 20، 30ن ةركيز الرصاص بلغ أ Malak and Emad, (2007) . وجدTSPالسوبر وسفات  < DAPالثاني  األمونيوم وسفات  <
على التوالي. كذلك  (سلفات البوةاسيوم)البوةاسية  األسمدةو  (،األمونيومنترات ) النتروجينيةو  TSPالفوسفاةية  األسمدة ي  1- غ.ملغ 23و

ذ إالمعدنية،  األسمدة إضا ةمن  ( ضمن الفترات الزمنية الم تلفة3جدول الف محتوى الترب من العناصر الثقيلة )لى اخت إبينت النتائا 
بينما  .من امستزراع وعلى التوالي 20و 10، 5للفترة  1- غ.ملغ 14.4و 11.3، 9.24بلغ متوس  ةركيز الرصاص  ي ةربة الجادرية 

ن متوس  محتوى ألى إالنتائا  أشارتوعلى التوالي.  ي حين  أع هللفترة  1- غ.لغم 0.058و Cd 0.001 ،0.025بلغ معدل ةركيز 
 21.6و 15.1، 13.5عنصر النيكل من محتوى ةلك التربة بلغ و  1- غ.ملغ 9.52و 6.90، 5.01ةربة الجادرية من الكوبالت كان 

متوس  الن ألى إ اإلحصائينتائا التحليل  أشارتية. كذلك الكيمياو  األسمدة إضا ةسنة من ةكرار عملية  20و 10، 5للفترة  1- غ.ملغ
، 11.6المعدنية بلغ  األسمدة إضا ةلجميع  ترات و ( Niو Pb ،Cd ،Coمحتوى ةربة الجادرية من العناصر الثقيلة الملوثة )لعام ال

 أبو غريبةممربة  الرصاص  ين متوس  ةركيز عنصر ألى إوعلى التوالي. بينما بينت نتائا الدراسة  1- غ.ملغ 16.7و 7.14، 0.028
نما كان محتوى هذه التربة من الكادميوم يب ،سنة على التوالي 20و 10،  5للفترات  1- غ.ملغ 17.9و  14.8, 11.5الطيممنية كمممان 

لى إماد الس إضا ةمن زمن  أع هللفترات الزمنية  1- غ.ملغ 10.6و 8.09، 5.94وللكوبالت  1- غ.ملغ 0.077و 0.037، 0.001
، 15.6لى إربونات الكالسيوم ذات المحتوى العالي من الطين وك أبو غريبالتربة وعلى التوالي.  ي حين وصل ةركيز النيكل  ي ةربة 

 نصر الرصاص والكادميوم والكوبالت والنيكلتركيز علعام المتوس  الوعلى التوالي. بلغ  أع هلنفس الفترات  1- غ.ملغ 27.2و 20.3
( على التوالي بزيادة معنوية 1- غ.ملغ 21.0و 8.21، 0.038، 14.7سنة ) 20و 10، 5 ضا ةلجميع  ترات اإل أبو غريب ي ةربة 
على التوالي. بمحتوى ةربة الجادرية من عنصر الرصاص والكادميوم والكوبالت والنيكل  مقارنةا  20.5%و 13.0، 26.3، 21.1قدرها 

من الطين  أعلىالى ال واص الفيزيائية والكيميائية )محتوى  أع همن العناصر المذكورة  أبو غريبتوى ةربة لى زيادة محإقد يعود السبب 
 .بتربة الجادرية ربونات الكالسيوم والسعة التبادلية الكاةيونية( مقارنةا وك

    العناصر الثقيلة )ملغ/ كغ(المعدنية من  األسمدة. محتوى 2الجدول 

  aNi  bCo  c Cd aPb األسمدة
cUrea  1.55 1.05 0.083 0.525 
cMAP  4.01 1.30 0.157 1.84  
bDAP  5.73 1.95 0.460 5.09 
bNPK  2.31 1.48 0.250 3.49 
aTSP  10.03 3.27 1.66 7.80 

 الحدود القياسية 

Association of American Plant Food Control 

Officials (AAPFCO). (Tracy and Baker, 2005) 

250 3.10 10.0 61.0 

 0.912و  1.02لألسمدة والعناصر =  LSD)0.01(فرق معنوي  أقل
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 المعدنية المتكررة على المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة في الترب المدروسة األسمدة إضافة. تأثير 3الجدول 

 العنصر

 1-كغ.ملغ 

 aتربة الجادرية )الرملية(  b)الطينية(  أبو غريبتربة 

 الفترة الزمنية )سنة( لزمنية )سنة(رة االفت

5  10  20  5 a 10 b 20 c 
bPb  11.5 14.8 17.9 9.24 11.3 14.4 
dCd  0.001 0.037 0.077 0.001 0.025 0.058 
cCo  5.94 8.09 10.6 5.01 6.90 9.52 
aNi  15.6 20.3 27.2 13.5 15.1 21.6 

 1.08للفترة الزمنية =  LSD)0.01(فرق معنوي  أقل، 0.885للتربة =  LSD)0.01(فرق معنوي  أقل، 1.25للعناصر =  LSD)0.01(فرق معنوي  أقل

ربونات الكالسيوم والسعة ن محتوى التربة من العناصر الصغرى يزيد مع زيادة محتواها من كأ Alina and Henryk, (2000) شارأ
وةجمع العناصر الثقيلة  يها بسبب سعة قوية بين محتوى الطين  ي التربة  ن هنالك ع قة ارةباطأ اوكذلك وجد CECالتبادلية الكاةيونية 

ن أ Mortvedt, (2006)رب ذات المحتوى العالي من الرمل. كذلك بينت نتائا مع الت مساحتها السطحية المعرضة ل متزاز مقارنةا 
لى وجود ع قة إنتائا الدراسة  أشارتالمعدنية لها.  سمدةألا إضا ةةركيز العناصر الثقيلة  ي التربة يزيد مع زيادة  ترة استزراع التربة و 

ية ومحتوى التربتين من العناصر ئالكيميا األسمدةنية مست دام بين الفترة الزم (r=0.957-0.994) 1%ارةباط معنوية عند مستوى 
ربونات الكالسيوم( من الطين وك أقلذ ازداد المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة قيد الدراسة  ي ةربة الجادرية )محتوى إ(. 1ةكل الالثقيلة )

 29.5المعدنية لكل سنة بلغت  األسمدة إضا ة عنةجة ما نسبة الزيادة الميوية الناأللنيكل،  55.5%لى إ للكادميوم صعوداا  0.3%من 
 األسمدة إضا ةن أ ثر نسبة زيادة  ي ةرا   العناصر الثقيلة الناةا عن أالتوالي. ومن هذا يتضح على  Pbو Coلعنصري  33.9%و

صر الكادميوم  ي ةربة الجادرية. قد عنللى التربة م زمة إسنوية  إضا ةنسبة  أقل ي حين كانت  ،عنصر النيكلل المعدنية كان مصاحباا 
 ,TSP)والث ثي  األحاديي الترب قيد الدراسة هو كثرة است دام سماد السوبر  وسفات يرجع السبب  ي زيادة ةرا   عنصر النيكل  

SSP،)  الفوسفاةية النيتروجينية  األسمدةو(MAP, DAP) قية العناصر ذات المحتوى العالي من عنصر النيكل بنسبة ةفوق محتواه من ب
ازداد قد المعدنية  األسمدة إضا ةزيادة الترا مية لكل سنة والناةجة من ةكرار ن النسبة الميوية للألى إنتائا الدراسة الحالية  أشارت. الثقيلة

بالتربة المزيجة  ارنةا ربونات الكالسيوم والسعة التبادلية الكاةيونية( مقمن الطين وك أعلى)محتوى  أبو غريب ي ةربة  أع هللعناصر المذكورة 
 41.0%و 30.2 ي حين بلغت ةلك الزيادة  Niلعنصر  76.1%لى إ عوداا ص 0.4%ذ بلغت الزيادة السنوية للكادميوم إ)الجادرية(. 
لكادميوم. ل ها كان م زماا أقللنيكل و ل زيادة  ي ةرا   العناصر  ي هذه التربة كان مصاحباا  أعلى أيضاا على التوالي.  Pbو Coلعنصري 

الكيميائية  األسمدةمست دام  ةبعاا  ازداد معنوياا قد ن محتوى التربة من العناصر الثقيلة أ Czarnecki and During, (2015) وجد
((N, P, NP, NPK  ضا ةثار المتبقية إلولرصد اآل .سمدةأ إضا ةسنة مقارنة بمعام ت ةرب المقارنة بدون  14لمدة بةكل متكرر 

 82.6%و 54.2، 48.5، 74.4نهاء عملية التسميد بنسبة إسنوات من  8لى ان فاض محتوى ةلك الترب بعد إ شاراأ األسمدةةلك 
 على التوالي.  Cdو Cu، Mn، Pbللعناصر الثقيلة 
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 المعدنية سمدةاأل إضافة. تراكم العناصر الثقيلة في التربة الطينية والمزيجة وعالقتها مع فترة الزراعة و1الشكل 

لعنصر  نسبة زيادة ميوية للعناصر الثقيلة  ي ثمار البندورة كان مصاحباا  أعلىن ( أ5و 4) ينجدولال ذلك بينت النتائا الموضحة  ي 
Ni  المعدنية،  األسمدة إضا ةالطينية لجميع  ترات  أبو غريب ي ةربة  18.7%لى إ تربة المزيجية صعوداا ال ي  13.2%بمتوس  عام قدره
 20و 10، 5المعدنية ) األسمدة إضا ة ي نسبة زيادة الترا   عند ثمار البندورة كمتوس  عام لجميع  ترات  Niبعد  Pbنما اةبع عنصر بي

سبة للزيادة السنوية  ي محتوى ثمار البندورة من ن أقلةعود  ي التربتين المزيجية والطينية على التوالي.  2.7%و 2.1ذ بلغت إسنة( 
 ي  2.3%و Co  1.5ويليه عنصر  0.200%و 0.100حيث بلغت  Cdلى عنصر إمصاحبة لألسمدة المعدنية العناصر الثقيلة ال
، 22.2الطينية  أبو غريبربة  ي ة Niو Pb ،Cd ،Coوعلى التوالي. بلغ متوس  نسبة الزيادة الميوية لعنصر  أع هالتربتين المذكورةين 

لى إالمعدنية. قد يعود السبب  األسمدة إضا ةية المزيجية عند نفس  ترات امستزراع ومدة مقارنة بتربة الجادر  29.4%و 34.8، 50.0
والكيميائية للترب لى اخت ف ال صائص الفيزيائية إزيادة محتوى نبات البندورة من العناصر الثقيلة المصاحبة لألسمدة المعدنية المضا ة 

 مدةاألس إضا ةن زيادة أ اذ بينإ Oliver and Naidu, (2003)ةتفق مع ما وجده ن هذه النتائا إ(. 1جدول الالمست دمة  ي الدراسة )
لى وجود إ اشار أوكذلك  ،ونوعية التربة ضا ةويعتمد ذلك على كمية اإل ،ةزيد من محتوى التربة من العناصر الثقيلة N ، P، Kالمعدنية 
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ومحتوى التربة من ةلك العناصر.  ،من قبل النباةات النامية  Pb،Cu ،As ،Cd قة ارةباط معنوية بين امتصاص العناصر الثقيلة ع
 7.75بلغ قد ن ةركيز عنصر الرصاص  ي نبات البندورة المسمدة بمياه المجاري أ Al-Lahham et al., (2007) ي حين بين 

عنصر الرصاص  ي سقي نبات مد الطويل ذات المحتوى العالي من لى كثرة است دام مياه المجاري على األإةلك الزيادة  واوعز  1- غ.ملغ
 البندورة النامي  ي ةلك التربة. 

 ( في ثمار نبات البندورة المزروعة في التربتين المدروستينNiو  ،Pb Cd، Co. تراكم العناصر الثقيلة )4الجدول 

دة العناصر في الموسم مقدار زيا

)%( 
r الموقع العنصـر معادلة االنحدار 

2.10 0.967* y = 0.160 + 0.021x Pb 

 الجادرية
0.100 0.990** y = 0.015 + 0.001x Cd 

1.50 0.971* y = 0.075 + 0.015x Co 

13.2 0.994** Y = 1.395 + 0.132x Ni 

2.70 0.986* y = 0.195 + 0.027x Pb 

 أبو غريب
0.200 0.998** y = 0.020 + 0.002x Cd 

2.30 0.998** y = 0.110 + 0.023x Co 

18.7 0.956* Y = 1.610 + 0.187x Ni 

 .على التوالي 0.01و 0.05 مستوى * و ** عالقة ارتباط معنوية عند

 

 المحتوى الكلي للعناصر الثقيلة في ثمار نبات البندورة. فيالمعدنية المتكررة  األسمدة إضافةتأثير  .5جدول ال

 العنصر

 1-كغ.ملغ 

 تربة الجادرية )الرملية(  )الطينية(  أبو غريبتربة 

 الفترة الزمنية )سنة( ة )سنة(الفترة الزمني

5  10  20  5  10  20  

Pb  0.350 0.440 0.750 0.290 0.340 0.600 

Cd  0.030 0.041 0.060 0.021 0.029 0.040 

Co  0.220 0.350 0.570 0.170 0.210 0.400 

Ni  2.78 3.14 5.48 2.00 2.80 4.01 

  :االستنتاجات والتوصيات
لى وجود زيادة طردية  ي إحلي ت الجيوكيميائية لنوعين من الترب ذات امست دام الطويل اممد لألسمدة المعدنية ةبين من خ ل الت 1.

والتي كان سببها على  ضا ةمع مدة اإل األسمدةالمصاحبة لهذه  Niو، Pb ،Cd ،Co ةركيز بعض العناصر الثقيلة خصوصاا 
 المضا ة لهذه الترب بغية زيادة امنتاج. N، P، Kرجح هو امست دام العةوائي لألسمدة األ

الكوبالت والنيكل الكلي  ي الترب و الكادميوم، و الرصاص،  :ترا   العناصر الثقيلةلعام المتوس  الوجود  روقات معنوية بين معدل  2.
 ويمكن ةرةيب الزيادة  ي متوس  ةرا   العناصر الثقيلة على النحو التالي:

Ni > Pb > Co > Cd 
   Uاليوريا ( على النحو التالي:Niو  Pb  ،Cd  ،Coمن العناصر الملوثة الثقيلة ) األسمدةعامة يمكن ةرةيب محتوى بصورة  3.

  DAPالثاني  األمونيوم وسفات   < NPKالبوةاسية  األمونيا يةة الفوسفاةي األسمدة<  MAP ادياألح األمونيومسماد  وسفات <
 .TSPسوبر  وسفات الث ثي <
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 األسمدة إضا ةقة ارةباط معنوية بين محتوى العناصر الثقيلة  ي نبات البندورة النامية  ي التربتين و ترة استزراع الترب و . وجود ع 4
 المعدنية لها.

يل ية ألمد طو ئالكيميا األسمدةزيادة  ي معدل ةرا   العناصر الثقيلة  ي ثمار نبات البندورة النامية  ي الترب التي ةست دم  يها  أعلى 5.
لكل  2.4%و 1.9لعنصر الكادميوم يليه  0.15%متوس  للترا    أقللكل موس ، بينما بلغ  15.95%عنصر النيكل ل  ان مصاحباا 

 بالت والرصاص على التوالي. موس  لعنصري الكو 
 .ضا ةوكمية اإلالمصاحبة لألسمدة المعدنية يعتمد على نوعية التربة  Pbو Ni،Co  ، Cdنسبة التلوث بالعناصر الثقيلة  6.
 سباب الرئيسية لتلوث التربة الزراعية بالعناصر الثقيلة.المعدنية كونه أحد األ األسمدةةرشيد استه ك  7.
 بالعناصر الثقيلة.  يهاعن النباةات النامية  جراء دراسات أخرى و ي عدة مناطق لدراسة مصادر ةلوث التربة  ض ا إضرورة  8.
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Abstract 

Several samples were collected from the mineral fertilizers i.e. phosphate, 

nitrogen and potash that commonly used in Iraq, as well as samples of different 

soils with different chemical and physical properties, and tomato plants which 

were grown in it, in two regions i.e. Abu Ghraib and Jadriya. These two regions 

represent most of the soils of Iraq, with different periods of culture. The results 

of statistical analysis showed high significant differences present among 

accumulation of heavy metals rates in soils and tomato fruits according to varying 

culture dates and soil type. The overall average soil content of elements (Pb, Cd, 

Co, Ni) for a chemical fertilizer use periods 5, 10 and 25 years, were 7.6, 9.6 and 

12.7 mg.kg-1 f respectively. The results showed that the average concentration of 

heavy metals (Pb, Cd, Co, Ni) for all periods of mineral fertilizer addition in Abu 

Ghraib (clay) and Jadriya (loam) were 11.0 and 8.9 mg kg-1 respectively. Overall 

mean of all heavy elements content in tomato fruits for the studied time periods 

were 0.733, 0.919 and 1.49 mg.kg-1 respectively, while the concentration of these 

elements in tomato fruits that grown in the two soil regions for all periods of 

fertilization were 1.18 and 0.909 mg.kg-1 respectively. Results also showed the 

existence of a positive significant correlation at 1% level of probability between 

soil content of heavy metals and culture periods, and heavy metals concentration 

in tomato fruits that grown in those soils. The average percentage of the 

cumulative increase of heavy metals (Ni, Co, Cd and Pb) as accompaniment 

impurities in the mineral fertilizers in soils amounted to 65.8, 29.8, 0.35 and 

37.4% per year, while the increase percentage in tomato fruits were 15.6, 1.9, 

0.15 and 2.4% for each of the above element respectively. Results also showed 

the presence of a significant effect between the fertilizer type and the content of 

heavy metals contaminated values. In general, depending fertilizer’s content of 

contaminated heavy metals, the fertilizer can be arranged as follows: Urea U < 

MAP fertilizer < NPK fertilizer < DAP fertilizer < Triple Super Phosphate TSP. 

Key words: Mineral fertilizers, Heavy metals, Soil properties, Tomato. 

 


