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تلوث البیئة وتدھور في  العراق/ تأثیر المیاه الصناعیة لمعمل االسمدة النتروجینیة في بیجي 
  (*)االراضي

  (*)مجبل محمد عبید    جاسم خلف شالل
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم التربة والمیاه 

  الشركة العامة لالسمدة الشمالیة/ شعبة حمایة البیئة  (*) 
  

  الخالصة
ك;م، وھ;و  ٢٠قع معمل االسمدة النایتروجینی;ة غ;رب نھ;ر دجل;ة وش;مال بیج;ي بمس;افة ح;والي ی

یطرح ھذا المعمل مخلف;ات المی;اه الص;ناعیة بمع;دل . أحد اكبر شركات االسمدة النایتروجینیة في العراق
ل موص-كم عبر الطریق العام بغداد٤یوم من خالل قناة صناعیة تمتد لمسافة /متر مكعب ٥٠٠٠-٤٠٠٠

اجری;;ت الدراس;;ة ق;;رب ھ;;ذا الح;;وض وعل;;ى . وباتج;;اه الغ;;رب تنتھ;;ي القن;;اة بح;;وض التص;;ریف النھ;;ائي
وذات  Loamy-Sandدون;;م تقریب;;اً، وتمت;;از ترب;;ة ھ;;ذه المنطق;;ة بكونھ;;ا ترب;;ة مزیجی;;ة رملی;;ة  ٤مس;;احة 

س;;تخدم وبغط;اء نب;;اتي فقی;ر وت) الجبس;;م(وكبریت;;ات الكالس;یوم ) الالی;م(محت;وى م;;ن كاربون;ات الكالس;;یوم 
ت;;م تنفی;;ذ تج;;ربتین اح;;داھما  إذ .او المراع;;يم;;د عل;;ى االمط;;ار تالجاف;;ة الت;;ي تعاحیان;;اً الغ;;راض الزراع;;ة 

بع;ض المع;امالت بمی;اه وت;م ري  ،حقلیة زراعی;ة واالخ;رى مختبری;ة بزراع;ة محص;ول الش;عیر المحل;ي
نتھ;ا بمی;;اه النھ;ر ف;;ي معرف;ة ت;أثیر المی;;اه الص;ناعیة ومقارلنھ;ر دجل;;ة المخلف;ات الص;ناعیة واخ;;رى بمی;اه 

) NO3(النت;رات  واالث;ار البیئی;ة لكمی;ة رتلوث البیئة وتدھور االراض;ي م;ن اج;ل الوق;وف عل;ى المخ;اط
واشارت النتائج الى ان المیاه الصناعیة أدت الى زیادة مستوى النت;رات . المغسولة باتجاه الماء االرضي

رنة بمعاملة ماء النھر، علماً بان ھذه الكمی;ة م;ن تقریباً مقا% ٥٠المغسولة باتجاه الماء االرضي بمقدار 
ظ;;اھرة ولك;;ن ق;;د یك;;ون لھ;;ا ت;;أثیرات مس;;تقبلیة ف;;ي  ١-لت;;ر.ملغ;;م ٢ض;;ئیلة وال تتج;;اوز ) NO3(النت;;رات 

  .Methomoglobnemiaالـ  واصابة االطفال والحیوانات بمرض Eutrophicationاالثراء الغذائي 
  

  ةـــدمـالمق
الم;وارد االقتص;ادیة المھم;ة لمعظ;م البل;دان، وخاص;ة ف;ي م;ن العالم تعد المیاه في معظم مناطق 

المناطق الجافة وشبھ الجافة التي تعاني من مشكلة التصحر وتدھور االراضي بسبب عدم توفر او كفای;ة 
مصادر المیاه لالستخدام في االغراض الزراعی;ة المختلف;ة، ل;ذا یج;ب ان تس;تغل ھ;ذه المی;اه بش;كل فاع;ل 

یاس;ة الزراعی;ة سممك;ن م;ن الفائ;دة والتط;ور عن;د القی;ام باالع;داد والتخط;یط لل راقصى قدومؤثر لتحقیق 
ونظراً للنم;و الس;كاني المض;طرد اص;بحت الحاج;ة ملح;ة لت;وفیر كمی;ات اكب;ر م;ن . بلد أليواالقتصادیة 

در الجی;دة اص;بحت م;ن المص;اوان المی;اه ذات النوعی;ة ). ١٩٩٣، ةطلب;(الغذاء مع زی;ادة التل;وث البیئ;ي 
المی;اه الت;ي ال ( بأنھ;االنادرة، فقد ت;م اللج;وء ال;ى اس;تعمال مص;ادر المی;اه االحتی;اط والت;ي یمك;ن تعریفھ;ا 

فمی;اه المس;تنقعات م;ثال تع;د م;ن می;اه االحتی;اط ). تمتلك المواصفات الكاملة عند استعمالھا لغ;رض مح;دد
ص;;انع ایض;;اً م;;ن می;;اه االحتی;;اط بس;;بب محتواھ;;ا الع;;الي م;;ن االم;;الح الذائب;;ة، ومی;;اه فض;;الت الم;;دن والم

  ).١٩٩٢ ،FAO(البیئیة على صحة االنسان وتلوث البیئة  وآثارھاالزراعة وذلك لمخاطرھا  ألغراض
او جمی;ع الخارجة او الناتجة عن استعمال الم;اء ف;ي بع;ض  هالمیا بأنھاوتعرف المیاه الصناعیة 

، ونج;د كان;ت معامل;ة ام غی;ر معامل;ة س;واء اخ;رى ألغ;راضمراحل التصنیع او التنظی;ف او التبری;د او 
ض;;من خط;;ط الم;;وارد االقتص;;ادیة  وإدخالھ;;امعظ;;م ال;;دول لج;;أت ال;;ى اع;;ادة اس;;تعمال می;;اه الفض;;الت 

د خلطھ;;ا بالمی;;اه لتص;;نیع االس;;مدة العض;;ویة بع;;الم;;دن المس;;تقبلیة، فف;;ي الس;;وید ت;;تم االف;;ادة م;;ن فض;;الت 
الزراع;;ة من;;ذ ع;;ام  ألغ;;راضت می;;اه الفض;;ال ح;;ین اس;;تعملت ، ف;;ي)١٩٩٨ ،WAWWT(الص;;ناعیة 

وف;;ي الھن;;د اس;;تعملت می;;اه الفض;;الت ) ١٩٩٨، DFID(ف;;ي المكس;;یك ) Mezquite(ف;;ي وادي  ١٨٨٦
اما المیاه الصناعیة فق;د ). ١٩٩٥،Tandon(بشكل كبیر وواسع في انشاء مزارع كبیرة لتربیة االسماك 

ة جن;;وب غ;;رب مدین;;ة ف;;ي منطق;;ة مح;;دود) ١٩٥٦(اس;;تعملت الغ;;راض الزراع;;ة الول م;;رة ف;;ي ع;;ام 
)Leon (س;نة ٢٠م;ن  ألكث;رھكت;ار  ٣٢٨٦التجربة اس;تزراع ھذه م في تالفرنسیة و )FEPA،١٩٩٦ .(

وفي العراق وبعد قیام تركیا بتنفیذ مشاریع السدود الضخمة على نھري دجلة والفرات، اصبحت الحاج;ة 
االغراض، ففي قضاء بیج;ي  ملحة الى ضرورة اعادة استعمال المیاه الصناعیة ومیاه الفضالت لمختلف

____________________________  
  ).٢٠٠٥(مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني  )*(

  ٢٠٠٧/  ٩/  ٥وقبولھ   ٢٠٠٧/   ٣/  ١٢ریخ تسلم البحث  تا    
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تأثیر استعمال المیاه الصناعیة لمصنعین في نمو بعض المحاصیل الحقلی;ة، كم;ا ) ٢٠٠٠(درس الجنابي 
كف;;اءة اس;;تعمال المی;;اه الص;;ناعیة المص;;رفة م;;ن معم;;ل االس;;مدة الش;;مالیة ) ١٩٩٩(درس نع;;وم وآخ;;رون 

لھ;;ذا الن;;وع م;;ن المی;;اه الص;;ناعیة  اج;;راء تقی;;یمم;;ن الض;;روري  ھوعلی;;ھ فان;; .ل;;ري المحاص;;یل الزراعی;;ة
، ومعرفة اثارھا ومخاطرھا على تلوث البیئة وت;دھور االراض;ي التخ;اذ كاف;ة التحوط;ات عن;د اس;تعمالھا

المغس;;ولة باتج;;اه الم;;اء االرض;;ي عن;;د اس;;تعمال ) 3NO(ل;;ذا تھ;;دف الدراس;;ة ال;;ى معرف;;ة كمی;;ة النت;;رات 
  .لزراعیةفي االغراض ا المیاه الصناعیة

  

  البحث وطرائقھمواد 
ك;م جن;وب ١٦٠ بع;د مس;افةیغ;رب نھ;ر دجل;ة ومعم;ل االس;مدة النایتروجینی;ة قع ی :العمل الحقلي : اوال 

كم وھ;ي إح;دى ش;ركتي إنت;اج األس;مدة النایتروجینی;ة ف;ي ٢٠غرب الموصل وشمال مدینة بیجي بمسافة 
قن;اة  الص;ناعیة م;ن خ;اللم م;ن المی;اه ی;و/ مت;ر مكع;ب  ٥٠٠٠-٤٠٠٠ما معدل;ھ المعمل طرح ی .العراق

الموصل وباتج;اه الغ;رب تنتھ;ي ھ;ذه القن;اة بح;وض  -كم عبر الطریق العام بغداد ٤صناعیة تمتد لمسافة 
وتمت;از ترب;ة تقریب;اً، دون;م  ٤وعلى أرض مس;احتھا  أجریت الدراسة قرب ھذا الحوض، تصریف نھائي

تحت;وي عل;ى الكل;س والج;بس وفقی;رة بغطائھ;ا  Loamy-Sandرملی;ة مزیجیة  ھذه المنطقة بكونھا تربة
  .الدیمیة والمراعي النباتي وتستعمل أحیاناً ألغراض الزراعة

مس;احة المحل;ي مك;ررات زرع;ت بمحص;ول الش;عیر  ٩وحراث;ة تمت تھیئ;ة  :تصمیم تجربة الزراعة . أ
بم;اء النھ;ر أخ;رى ت;روى  ٣منھا لتروى بمی;اه ص;ناعیة و ٣خصصت تقریباً المكرر الواحد نصف دونم 

تص;;;میم القطاع;;;ات العش;;;وائیة الكامل;;;ة وباس;;;تخدام ) دیمی;;;ة(مك;;;ررات أخ;;;رى للمقارن;;;ة ب;;;دون ري  ٣و
)RCBD ( ١٥ریة م;ن المی;اه الص;ناعیة ومك;ررات می;اه النھ;ر  ١٥وأعطیت مكررات المیاه الصناعیة 

ولغای;ة  ١/١٢/٢٠٠٤ری;ات ش;ھریاً، وبطریق;ة ال;ري الس;یحي ابت;داءاً م;ن  ٣ریة من م;اء النھ;ر وبمع;دل 
حس;ب طریق;ة دنك;ن المتع;ددة  )SASS(اس;تعمال برن;امج ب، وتم اجراء التحلیل االحص;ائي  ١/٥/٢٠٠٥
)Duncan ،١٩٥٥.(  

نم;اذج لك;ل مك;رر  ٣ وبواق;ع) Auger(الترب;ة بوس;اطة الحف;ار أخذت نم;اذج  :النماذج  طریقة أخـذ. ب
ولغایة الوصول الى عم;ق  اه الماء االرضيسم نزوال باتج ٢٠وبعد الریة االخیرة بثالثة ایام ولعمق كل 

4NH،2NO(ال;ثالث  ةبصیغنتروجین تركیز الوقد تمت دراسة . سم١٨٠   ،3NO( وق;د ت;م تحدی;د ،
لنت;;رات وعلی;;ھ ت;;م قی;;اس مس;;توى اف;;ي منطق;;ة الدراس;;ة س;;م مع;;دالً لمس;;توى الم;;اء األرض;;ي  ١٨٠العم;;ق 

)3NO( ١٢٠ و ١٢٠-١٠٠ و ١٠٠-٨٠ و ٨٠-٦٠ و ٦٠-٤٠و ٤٠-٢٠و ٢٠-٠ :أعماق ھي ثمانب-
-١٦٠(مثل المنطقة المشبعة للماء االرضي وتم استبعاد العم;ق یوالعمق االخیر  .سم ١٦٠-١٤٠و ١٤٠
م;;ن  ةاذج ف;;ي حاوی;;حفظ;;ت النم;;س;;م لت;;أثره بحرك;;ة الم;;اء االرض;;ي المل;;وث ب;;النترات أص;;الً، و) ١٨٠

عل;;ى قط;;ع ص;;غیرة م;;ن ال;;ثلج وبع;;د االنتھ;;اء م;;ن العم;;ل الحقل;;ي ت;;م نقلھ;;ا إل;;ى المختب;;ر احت;;وت البالس;;تك 
 .oم٤وحفظت في الثالجة وبدرجة 

ومی;اه النھ;ر الت;ي اس;تعملت ف;ي مفصل للمی;اه الص;ناعیة عام وتم إجراء تحلیل  :العمل المختبري : ثانیاً 
مع;دل المواص;فة ) ١(ویب;ین الج;دول ). ١٩٥٤،Richard(الواردة فیھ  حسب طرائق العملھذه التجربة 

ری;ة، علم;ا بان;ھ ت;م اس;تبعاد المی;اه الص;ناعیة ذات التراكی;ز العالی;ة م;ن االمونی;ا  ١٥النوعیة لمیاه الري لـ
م;د عل;ى الظ;روف تان تركی;ز االمونی;ا الح;رة ف;ي المی;اه یع إذ(واكث;ر خ;الل فت;رة ال;ري  ١-لت;ر.ملغم١٠٠

  :)یةالتشغیل
وآخ;;رون  Black ت;;م قی;;اس مختل;;ف ص;;یغ الن;;ایتروجین بجھ;;از كل;;دال وحس;;ب الطریق;;ة الت;;ي اوردھ;;ا -

)١٩٦٥.(  
وحسب الطریقة التي ) MPN(تم قیاس عدد احیاء وبكتریا النترجة بطریقة العد االكثر احتماال  -

 ).١٩٧٩( Benson اوردھا
  

  النتائج والمناقشة
وصفھا ایون;اً ض;روریاً ف;ي تغذی;ة النب;ات اال انھ;ا تع;د ب) 3NO(على الرغم من أھمیة النترات 

الفع;ال ال;ذي  روی;أتي خطرھ;ا ف;ي التل;وث م;ن ال;دو) ١٩٨٧قاسم وعل;ي، (ایضاً من المواد الملوثة للبیئة 
واص;ابة االنس;ان والحی;وان ) ١٩٦٨، Eutrophication )  Smithتؤدی;ھ ف;ي ظ;اھرة االث;راء الغ;ذائي 

ولق;;;;د ح;;;;ددت منظم;;;;ة حمای;;;;ة البیئ;;;;ة ) Methemoglobnemia )Comly ، 1987 بم;;;;رض الزرق;;;;ة



  ٢٠٠٧ )٤(العدد ) ٣٥(المجلد   )ISSN 1815 – 316X(  مجلة زراعة الرافدین 

ف;ي می;اه  3NOكحد اقصى لتركیز النترات  ١-لتر.ملغم ١٠ركیز تومعظم الدول ال USEPAاالمریكیة 
وان أي زیادة عن ھذا التركی;ز یمك;ن ان تس;بب م;رض زرق;ة االطف;ال الرض;ع ) ١٩٨٩، Rail(الشرب 

)Infant Blue Babies( س;;;تة أش;;;ھر  ٦م;;;ن  لعم;;;ر اق;;;لJohnson  وآخ;;;رون)ال;;;ـ  دویع;;;) ١٩٨٧
Methemoglobenmia  من االمراض التي تسبب االختناق والموت البطيء للطفل الرضیع اذا ل;م ی;تم

  ).١٩٩٣،Gustafson(اسعافھ في الوقت المناسب 
ر وذلك عندما یك;ون منس;وب ویمكن ان یسھم الماء االرضي الملوث في زیادة تلوث میاه االنھا

الماء االرضي اقل من مناسیب االنھار وقد یحصل العكس عندما یكون منسوب الم;اء االرض;ي اق;ل م;ن 
، علم;اً ب;ان ھن;اك كثی;ر م;ن ال;دول تعتم;د عل;ى )١٩٩٦،Mark(مناسیب جداول می;اه الفض;الت الجاری;ة 

م;ن س;كانھا عل;;ى % ٥٠یعتم;د  إذالم;اء االرض;ي الغ;راض الش;;رب ومنھ;ا الوالی;ات المتح;دة االمریكی;;ة 
  ).١٩٨٧، Comly(الماء االرضي كمصدر لمیاه الشرب 

یتب;ین لن;ا  إذمعدل المواصفة النوعیة للمیاه التي استعملت في ھذه التجربة  )١(ویوضح الجدول 
االس  حی;;ثومی;;اه النھ;;ر م;;ن ب;;أن ھن;;اك اختالف;;ات كبی;;رة بالمواص;;فة النوعی;;ة م;;ا ب;;ین المی;;اه الص;;ناعیة 

التراكی;;ز المرتفع;;ة م;;ن مركب;;ات النت;;روجین فض;;ال ع;;ن  E.Cومس;;توى الملوح;;ة ال;;ـ  pH جینيالھی;;درو
  .بصیغة الثالث وعالقتھ بعمق التربة بعد االنتھاء من عملیات الري

  
  *في الدراسةالمستعملة للمیاه معدل التحلیل العام : ) ١(الجدول 

  

  المیاه الصناعیة  ماء النھر  الفقرة
 ٤.٦١ ٠.٣١ )EC( اإلیصالیة الكھربائیة

٧.٦٣  PHدالة التفاعل   ٨.٨٣ 
Ca ٢٠ ٣ ١-لتر.ملي مكافئ 

Mg ٨ ٢ ١-لتر.ملي مكافئ 
Na ٣.٥ ١.٣ ١-لتر.ملي مكافئ 

CO3 ٠.٢ ١-لتر.ملي مكافئ - 
HCO3 ١.٦ ١.٨ ١-لتر.ملي مكافئ 

Cl ١١ ٢ ١-لتر.ملي مكافئ 
So4 ١٨ ٣.١٩ ١-لتر.ملي مكافئ 

NH4-N ٦٣.٦ ٢.٦ ١-لتر.ملغم 
NO2-N ٢.٤ ٠.٣٦ ١-لتر.ملغم 
NO3-N ٢.٤٦ ١.٤٨ ١-لتر.ملغم 

Urea ٤٢ - ١-لتر.ملغم 
 ٠.٠٨ ٠.٠١ للمادة العضویة% 
Cd ٠.٠١ - ١-لتر.ملغم 
Zn ٧.٩٣ ٠.٢٢ ١-لتر.ملغم 
Cr ٠.٢٥ ٠.٠٥ ١-لتر.ملغم 
Ni ٠.٤٣ ٠.١٥ ١-لتر.ملغم 

BOD5 ٣٦ ١٤ ١-لتر.ملغم 
COD ٧٥ ٦٠ ١-لتر.ملغم 
 ٢.٨٢ ١.٩٦ SARامتزاز الصودیوم نسبة 

  .ریة) ١٥(األرقام تمثل معدل المواصفة النوعیة لمیاه الري لـ *           
  

مونیا الموج;ودة ف;ي ھ;ذه المی;اه ھ;ي المیاه الصناعیة، یدلل وبشكل واضح بأن اال pHان ارتفاع 
د القوی;;ة الت;;ي یمك;;ن ان تتفك;;ك بس;;ھولة ، وھ;;ي م;;ن القواع;; OH4NH-بص;;یغة ھیدروكس;;ید االمونی;;وم 

كما ان تفاعل ھذه القاعدة م;ع  3NHمستویات مختلفة من درجات الحرارة محررة بذلك غاز االمونیا و
  :اآلتیة  ا ایضاً كما في المعادلةیالكلس الموجود في التربة یمكن ان یحرر غاز االمون
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4NH OH + Ca 3CO    ® Ca 2)OH(  + 324 CO)NH(  
 مركب قلق                

324 CO)NH(  ® 3NH2 + 2CO  + OH2  

ات الس;امة ف;ي التراكی;ز المرتفع;ة وذو نفاذی;ة عالی;ة عب;ر م;ن الغ;از 3NHویعد غ;از االمونی;ا 
وق;د یفس;ر لن;ا ھ;ذا اس;باب انخف;اض نش;اط البكتری;ا المس;ؤولة ) ١٩٩١أحمد وآخ;رون، (االغشیة الخلویة 

والت;;ي ق;;د تك;;ون ت;;أثرت ) Nitrosomonas(وھ;;ي بكتری;;ا ال;;ـ 2NOع;;ن اكس;;دة االمونی;;وم ال;;ى نتری;;ت 

تس;اعد عل;ى  X4NH–المونیا المرتفعة بالرغم من ان وجود نسبة من ام;الح االمونی;وم بتراكیز غاز ا
وق;د ج;اءت نت;ائج ال;زرع البكتی;ري ) ١٩٨٧قاس;م وعل;ي، (زیادة نشاط ھذه االحی;اء ض;من ح;دود معین;ة 

یتبین لن;ا ب;أن اع;داد بكتیری;ا النترج;ة منخفض;ة  إذ) ٢(ایضاً مطابقة لھذا التفسیر كما موضح في الجدول 
  .بشكل واضح في التربة المعاملة بالمیاه الصناعیة مقارنة بمعاملتي میاه النھر والمقارنة

س;م، فھ;و ن;اتج ٦٠في معامل;ة المی;اه الص;ناعیة لعم;ق  2NOاما اسباب ارتفاع تركیز النتریت 
یوم المغسولة من الطبقة السطحیة والتي غالبا م;ا یرافقھ;ا زی;ادة ف;ي نش;اط عن زیادة تركیز امالح االمون
ال;ى نتری;ت  4NHوالمس;ؤولة ع;ن اكس;دة االمونی;وم ) Nitrosomonas(االحیاء المؤكس;دة لالمونی;وم 

2NO 2، كما ان تراكم ھذه الكمی;ات الكبی;رة م;ن النتری;تNO  ربم;ا ن;اجم ایض;ا ع;ن انخف;اض نش;اط
وم;ن المع;روف ب;ان ) ١٩٩١أحم;د وآخ;رون، (البكتریا سلباً بوجود تراكی;ز عالی;ة م;ن ام;الح االمونی;وم 

وق;د ج;اءت ) ١٩٨٧ع;واد، (ھو حالة وسطیة وقلما یتراكم بھذه الكمیات في مقد الترب;ة  2NOالنتریت 
س;م مطابق;ة لھ;ذا التفس;یر وكم;ا مب;ین ف;ي الج;دول ٦٠ي لبكتری;ا النترج;ة عل;ى عم;ق نتائج الزرع البكتیر

)٢.(  
  

  س;;;م ٦٠و ٤٠ف;;;ي العمق;;;ین ) غ;;;رام ترب;;;ة جاف;;;ة/ خلی;;;ة (مع;;;دل اع;;;داد بكتری;;;ا النترج;;;ة ) : ٢(الج;;;دول 
  لحقل التجربة الزراعیة

  حقل المقارنة  حقل میاه النھر  حقل المیاه الصناعیة  نوع البكتریا  العمق

  سم ٤٠
Nitrosomonas أ ٣١٠×  ٢١  أ ٣١٠×  ٢٠  ب ٣١٠×  ١٤  

Nitrobacter ب ٣١٠×  ١٩  أ ٣١٠×  ٢٣  ج ٣١٠×  ١٦.٥  

  سم ٦٠
Nitrosomonas ب ٣١٠×  ٢٢  ج ٣١٠×  ١٨  أ ٣١٠×  ٣٢  

Nitrobacter أ ٣١٠×  ٢٠  أ ٣١٠×  ٢١  ب ٣١٠×  ١٥ 
  .٠.٠٥تمال الحروف المختلفة افقیاً تعني وجود فروقات معنویة تحت مستوى اح

  
اه الم;اء االرض;ي عل;ى ج;المغس;ولة بات 3NOوبشكل عام فان المحصلة النھائیة لكمیة النترات 

كمی;ة النت;رات المغس;ولة  في معاملة المیاه الصناعیة وھي اكث;ر م;ن ١-لتر.ملغم ٢.٩٧سم ھي ١٦٠عمق 
ف;ي معامل;ة  3NOتركی;ز النت;رات  ارتف;اعي ف;ب بس;لعود ایتقریباً و% ٥٠في معاملة میاه النھر بمقدار 

ذكر بأن زیادة ھ;ذه  إذ) ١٩٨٩،Clarkو Paul(المیاه الصناعیة ھو لوجود امالح االمونیوم حسبما ذكر 
 ١-لت;ر.ملغ;م ٢.٩٧االمالح في التربة تؤدي الى زیادة محتملة في كمیة نت;رات الترب;ة وھ;ي كمی;ات قلیل;ة 

  .ولكن قد تسبب تلوث الماء االرضي على المدى البعید) ٣( كما في الجدول
یالح;ظ ب;;أن  إذتركی;ز االمونی;وم والنتری;ت والنت;;رات ف;ي الم;اء االرض;ي، ) ١(ویوض;ح الش;كل 

م م;ن ح;وض ٥٠ووج;د عل;ى مس;افة . ف;ي الم;اء االرض;ي NH4ھناك تراكیز مرتفع;ة الی;ون االمونی;وم 
م اذ بلغ;ت ١٠٠روجینیة الثالث تبدء باالزدیاد حت;ى مس;افة ائي بأن تراكیز المركبات النایتھالتصریف الن

م م;ن حاف;ة الح;وض ث;م تب;دء بالتذب;ذب ٣٥٠اعلى قیمة لھا ثم تبدء باالنخفاض وتستقر نسبیاً على مس;افة 
  .غیر المنتظم

واش;ارت النت;;ائج م;ن خ;;الل كمی;ة الحاص;;ل الت;;ي ت;م الحص;;ول علیھ;ا ف;;ي نھای;ة التجرب;;ة الحقلی;;ة 
دون;م وف;ي حق;ل الس;قي بم;اء /كغم٦١٨حاصل الشعیر في حقل المیاه الصناعیة بلغت  الزراعیة بان كمیة

دون;م، ویع;ود الس;بب ف;ي /كغ;م ٤٢٥دونم في حین كمیة الحاصل في حقل المقارنة كان;ت /كغم٥٠٧النھر 
ذل;;ك ال;;ى ان المی;;اه الص;;ناعیة تحت;;وي عل;;ى الیوری;;ا وام;;الح الن;;ایتروجین الالزم;;ة الض;;روریة لغ;;رض 
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ونس;;تنج م;;ن خ;;الل م;;ا تق;;دم بان;;ھ یمك;;ن اس;;تعمال المی;;اه الص;;ناعیة الغ;;راض االنت;;اج . راع;;ياالنت;;اج الز
الزراع;ي ولك;;ن یج;ب ان ی;;تم اس;تعمالھا وف;;ق اس;الیب علمی;;ة ص;حیحة الن عك;;س ذل;ك ی;;ؤدي ال;ى تل;;وث 
البیئة وتدھور صفات االراضي بسبب الملوحة إذ وجد ھناك زیادة واضحة في تراكیز ایونات الكالس;یوم 

ودیوم والمغنیس;;یوم ف;;ي حق;;ل المی;;اه الص;;ناعیة، ول;;وحظ ایض;;اً ھن;;اك تل;;وث واض;;ح ب;;ایون النت;;رات والص;;

3NO  في الماء االرضي للمنطقة المحیطة بحوض التصریف النھائي، وان تخ;زین ھ;ذه المی;اه ف;ي ھ;ذا
  .قیلة مستقبال ایضاً النوع من التربة سوف یؤدي الى تلوث التربة والماء االرضي بالمعادن الث

  
  

  لمقد تربة حقل التجربة الزراعیة) ١- كغم.ملغم( الجاھز كمیة النایتروجین: ) ٣( جدولال
  حقل المیاه الصناعیة  حقل ماء النھر  حقل المقارنة  صیغة النایتروجین  )سم(العمق 

٢٠  
4NH -N ٥.٧١ ١.١٦ ٩.٣ 

-N2NO  ١.٢٢ ١١.٣٨ ٩.٢ 

3NO -N ٢.٥٨ ١.٣٧ ١.٧٣ 

٤٠  
4NH -N ١.٤٩ ١.٣٠ ١.٥١ 

-N2NO  ٠.٥٦ ١٣.٣٤ ٠.٧١ 

3NO -N ١.٨٣ ١.٨٠ ٠.٥٣ 

٦٠  
4NH -N ٢١.٩٨ ١.٨٥ ٢.٢٩ 

-N2NO  ٢٣.٠٩ ١٤.٠٢ ٩.١١ 

3NO -N ٣.٤٦ ٢.٢٤ ١.١٨ 

٨٠  
4NH -N ٢٣.٣٢ ١.٣٣ ١.٧١ 

-N2NO  ١٥.٤ ١٢.٠٣ ٦.٦٩ 

3NO -N ٣.٢٣ ١.٧٢ ٢.٦٣ 

١٠٠  
4NH -N ٨.٩٢ ١.٤٤ ٦.٢٩ 

-N2NO  ١٢.٠٣ ١١.٧٢ ٧.٦٨ 

3NO -N ١.٣٨ ٢.٤١ ١.٧٢ 

١٢٠  
4NH -N ٩.٥٤٧ ١.٢٧ ٤.٥٦ 

-N2NO  ١١.٦٢ ١١.٩٨ ٨.٣٣ 

3NO -N ١.٨٦ ١.٣٨ ٠.٤٨ 

١٤٠  
4NH -N ٣.٧٦ ١.٥٨ ١.٣١ 

-N2NO  ١٢.٣٣ ١٠.٨٢ ٦.١٣ 

3NO -N ١.٣٥ ١.٧٧ ٠.٣ 

١٦٠  
4NH -N ٤.١٤ ١.٤٣ ١.٥٤ 

-N2NO  ١٢.٢ ١٠.٩٣ ٧.٠٢ 

3NO -N أ ٢.٩٧ ب ١.٤٥ ج ٠.٤٩ 
  )٠.٠٥(ني وجود فروقات معنویة تحت مستوى احتمال الحروف المختلفة أفقیاً تع      
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THE EFFECT OF INDUSTRIAL WEST WATER ON 

ENVIRONMENTAL POLLUTION AND LAND DEGRADATION AT 
BAIJI NITORGEN FERTILIZERS FACTORY 

Jasim K. Shallal  Mijbil M. Ubaid(*) 
Soil & Water Sci. Dept., College of Agric., Mosul University, Iraq 
(*) Environment Protection Dept., North Fertilizer Co. Baiji, Iraq 

 

ABSTRACT 
Nitrogen fertilizers factory is situated to the west of the river Tigris 

20 Kms north of Baiji, it is one of the biggest nitrogen fertilizers companies in 

Iraq. This factory disposes ( 50004000 - ) 3m /day of  industrial waters as 
average through a 4 Kms channel. The study was conducted near the basin an 
area about 4  donamas. The soil of this area is a loamy-sand with a content of 
Ca 3CO  and Gypsum and poor plant cover. Two experiments were carried out, 
one was an agricultural field study, the second was carried out in the 
laboratory. Local barely crop was planted, some of the treatments were 
irrigated with industrial waste waters and others with Tigris river waters to 
know the effect of industrial waters on environmental pollution and land 
degradation by the quantity of 3NO  and heavy elements washed towards 
ground water. The results showed that industrial waters caused an increase in 
leached nitrate level toward groundwater at rate %50  approximately compared 
with river water treatment, and this quantity of nitrate ( 3NO ) is very trace and 

dose not exceed ( 1L.mg2 - ). However, this quantity may have some effects in 
the future on the phenomenon of Eutrophication and the infection of children 
and animals with  Methomoglobnemia. 
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  المصادر
وزارة . الكیمی;اء العض;ویة ). ١٩٩١(أحمد ، بدیع علي وحس;ین ، س;الم حام;د والش;اھري ، خال;د فتح;ي 

  .التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل
معالجة میاه فضالت مصنعین في بیجي ودراسة تأثیرھ;ا ف;ي نم;و ). ٢٠٠٠(الجنابي ، جھاد ذیاب محل 

 .أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل. اصیل الحقیلة بعض المح
وزارة التعل;;یم الع;;الي والبح;;ث العلم;;ي ، . التس;;مید وخص;;وبة الترب;;ة ). ١٩٨٧(ع;;واد ، ك;;اظم مش;;حوت 

 .جامعة البصرة 
نشرة مرك;ز دراس;ات الوح;دة العربی;ة . إنقاذ كوكبنا التحدیات واآلمال ). ١٩٩٣(، مصطفى كمال  ةطلب

 .مج األمم المتحدة للبیئة برنا
وزارة التعل;;یم . عل;;م أحی;;اء الترب;;ة المجھری;;ة). ١٩٨٧(عل;;ي  الس;;تار قاس;;م، غی;;اث محم;;د ، ومض;;ر عب;;د

 .جامعة الموصل/  العالي والبحث العلمي
). ٢٠٠٠(الجمیل;ي  هللا محم;د الع;اني وص;بیح مھ;دي الھاش;مي ومجب;ل محم;د نعوم ، موف;ق س;عید وعب;د

مل األسمدة الكیمیاویة ف;ي ري المحاص;یل اعمن ملمیاه الصناعیة المصرفة دراسة كفاءة استخدام ا
تش;رین  ٦-٥وقائع المؤتمر القطري العلمي األول في تلوث البیئ;ة وأس;الیب حمایتھ;ا ، . الزراعیة 
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