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السنةفصول خاللظروف طبیعیة في وإنتاجیتھنبات عدس الماء لالقیمة الغذائیة والعناصر الثقیلةدراسة 
من مدینة بغدادعلى مسطحات مائیة مختلفة

ھاشم عبد الرزاق أحمد
كلیة الزراعة/ جامعة بغداد

قسم علوم الثروة الحیوانیة/ 

١نضال تحسین طھ

كلیة الزراعة/ جامعة الموصل
الحیوانیةقسم علوم الثروة/ الغاباتو

ثائر ابراھیم قاسم
الوراثیة معھد الھندسة/ جامعة بغداد

للدراسات العلیاوالتقنیات األحیائیة

الخالصة 
Lemnaتضمنت ال sp.

فرق معنوي إذ، مختلفةعلى )٠.٠٥≤آ(لوحظ وجود 
لرماد % ٥٥.٠٠-١٣.٣٠إذ،في النباتالمتواجدةلمكونات العناصر الغذائیة  وا

% ٢.٦٠-٠.٠٥% ٥٠.٣٧-١٦.٣٥والكاربوھیدرات بین % ٢٤.٩٦-١٨.٢٥بین 
اجدكان ، و%٧.٦٠-٥.٥٥والرطوبة بین % ٩.٢٣-٣.٥٣ تو لم إذ ،النباتفيا

لغم٢٩٧٩.٢٤-٩٦٩.١٨والحدید بین كغم/ملغم٨٣.٠١-٣٦.٢١تراوح تركیز الزنك بین  رصاص كغم/م ل وا
بأعلىتمیز فصل الربیع إذ واإلنتاجیة، كغم/ملغم١٢.٣٩-١.٦٩والنحاس بین كغم/ملغم١٠٤.٠٦-٠.٧٩بین 

إن.إنتاجیة
لسنة في صغرى، ا

.الحیوانیةالعالئق 

المقدمة
اث خللأخرإلىمن مكان التلوثعلىالمیاه مل تع في بأحد

إنبعد ،في المسطحات المائیةتسببھ من مخاطر على التجمعات اإلحیائیةمن خالل ماالتوازن الطبیعي للبیئة 
سورة ""قال في كتابھ الكریم وجل إذ عز بفضل الخالق باالتزانكانت تنعم 

الطرائق حد كأالمعالجة الحیویة اعتمدتلجة ھذا الخلل، في سبیل معاو، ١٩:الحجر
Duck"(نبات عدس الماء المائیة ومنھا النباتاتباستخدام weed " لمي لع Lemna"األسم ا

sp. ("LemnaceaeArales
Monocotyledons،)Towsendیإذ ، )١(،)١٩٨٥، آخرونو

دم في تغذیة ـلة حیة تستخـإلى كتویلھا ــوتحالموجودة في المیاه

)١٩٩٩، FAO(من نبات عدس الماء مخلفتھأنواع :)١(شكل ال

مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثانيبحث ١
٣٠/٩/٢٠٠٩وقبولھ   ١٢/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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)١٩٩٣، Leory(الطبیة كونھ مةستخدامتافضال عن اإلنسان الحیوانات وأحیانا 
رشحت التي المعدنلعادة حصل إییكما 

اعبفعل النشاط الاألرض نم فظةإلى األرض يزر محا ل تھاخصوبعلى وا
)Gijzen ،ألغراض مفیدةیاه إیجاد موتلوث الخفض مكسبین ھما تحقیقدور النبات في فضال عن ،)٢٠٠١

والري
.)٢٠٠١الخیر، (الحیوانیة 

دور
قتص مواقعیادیة اال

مستنقعات، ومثل كالمغمورة بالمیاه  ل ا

).١٩٨٨، آخرونو Zirschky(بالسعر كاألرض والطاقة واألسمدة 
مصدر كمكإلبرز

)Hanczakowskiو١٩٩٥، آخرونوPhuc٢٠٠١، آخرونو(،
الضاحماألویلما الحیویھتكمن أھمیتھو

Ali(صـأللمصدر باعتباره والطذات ال
و%٤٥-٣٧ھ عإذ ،)١٩٩٤، و

)National Academy Of Science. ،لمواد) ١٩٧٦ وا
Leng(،%١٧-١٢تإذ% ٤٥-٢٩الىتصل التي 

). ١٩٧٨، CulleyوHillmanو١٩٨٠،آخرونوRusoffو١٩٩٥، آخرونو
ونسانإلالمیاه الناتجة منفي ء عدس الماینمو
یعمل على تركیز العناصر سریع النمو محصول ونھ یعد كلوأنتشرت زراعتھ ،البلدانأكثر في متوافرةالبرك 

الملالمفيمن النتروجین والفسفور والبوتاسیوم المعدنیة المغذیة 
.)١٩٩٤، آخرونوLengو١٩٩٣، آخرونوSkillicorn(، التـفضالمیاه وسائل معالجةیعد أحد 

.وتقدیر العناصر الغذائیة وبعض العناصر الثقیلة في النبات

مواد البحث وطرائقھ
جمع نبات عدس الماء المتواجد : جمع نماذج عدس الماء من المسطحات المائیة-١

٣٩المختلفة عن طریق تحدید 
الشكل، (بوساطة شبكة صید یدویةالنبات ع جمیأختیار ثالثة مواقع عشوائیة على السطح المائي و معسم ٢٩
إلىنقل یثم األربعیو،)٢

المختبر
بالماء المقطر لعدة مرات لحین التأكد م

)Lawsonمصنوعة)١٩٧٤، آخرونو ل من ا
لشكل، () تعبئة الرزأكیاس(البولي  ، )٣ا

.الالزمةوات بالستیكیة في المختبر لحین أجراء الفحوصات الكیمیائیة وحفظ في عب
quadrateلعدس الماء بطریقة اإلنتاجیةقدرت 

بع من متر١ مر
AAA 250 LE،یة للوسط الذي ینمو علیھالمساحة السطح

) ٢م/ غم(الوزن الرطب للنبات 
) ()Landolt

).١٩٨٧، Kandelerو
٢- :)

موجودة)  ل ا
AOAC)١٩٨٠(Wee

-:وكما یأتي) ١٩٨٩(، Shuو
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%).الرطوبة-%األلیاف-%الرماد-% الدھن-% البروتین الخام(–١٠٠= الكربوھیدرات الذائبة 
) (

AOAC)١٩٨٤()Atomic Absorption
Spectrophotometer ()Spectrophotometer DR/24100HACHShimadzu ( ألجراء

.الموجودة في عدس الماء) الحدید و النحاس و الرصاص والزنك(العناصر المعدنیة الثقیلة تحلیل

ثم التجفیفغسلھقل نبات عدس الماء لغرض عملیة ن) ٢(الشكل 

طریقة تجفیف نبات عدس الماء): ٣(الشكل 

قصاءتم : مناطق مختلفةلالمسطحات المائیة علىالنبات تواجد-٣ اوتاالست
جمعت . السنةفصول الماء في مناطق عدیدة و متفرقة من مدینة بغداد ومحیطھا لغرض الحصول علیھ خالل

.٢٠٠٥ولغایة فصل الصیف عام ٢٠٠٤من فصل الخریف خالل عام ابتدءاالنماذج 
٢٠٠٤

.)١(والمناطق المحیطة، الجدول رقم 
مالحظة جدیرة بالذكر ھي عند متابعة میاه 

في حافات المب
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كما .للنبات من المبزل الكبیر لعدم وجود عدس الماء فیھ بكثافات عالیة
).٢(فیھا لمنطقتین خالل فصل الشتاء جدول 

٢٠٠٤نبات عدس الماء والمیاه الموجود فیھا خالل فصل الخریف عام المواقع التي جمع منھا): ١(الجدول 
حالة وجود عدس الماءمصدر المیاهموقعھاالمنطقة
طـالمنطقة المحاذیة للخالدورة

السریع في منطقةالبري
مصفى الدورةالدورة مقابل

طفح میاه فضالت منزلیة 
كبیرةمكونة بركة میاه

بركة العدس الماء یغطي سطح
للنبات وبشكلحصیرة متماسكةومكون
كثیف

جسر 
دیالى

مزرعة قرب جسر 
القدیمالىـدی

بركة میاه ناتجة من تجمع 
المیاهإسالةأنبوب میاه كسر
اه الفضالتــمیمع طفح

المحیطة مكونة بركة صغیرة

البركة وتزدادعدس الماء یغطي سطح
عند حافات البركةكثافتھ

مبزل 
التأمیم

يـمبزل موجود قرب ح
على طریق الواقعالتامیم

على بعدبصرة ـ بغداد
جنوب بغدادمك١٥

عدس الماء موجود بكثافة عند قنطرةمبزل لألراضي الزراعیة
عبور میاه المبزل تحت الشارع العام

وموجود على طرفيبغداد–بصره
أقل وال یوجد في وسطالمبزل بكثافة

فیھریان المیاهالذي یكون جالمبزل
.سریعة

نھایة 
مبزل 

الكرزیة

ة ــنھایة مبزل الكرزی
ربـقالواقعالرئیسي،

منطقةسایلو الحبوب في
طریق بغدادالوحدة على

بعد حواليـ بصرة على
دادـبغوبـجنمك٢٠

مبزل لألراضي الزراعیة
دواجنتصریف مجزرةومیاه

في نھایةالمیاهتكون حركة
وحركتھال محصورةالمبز

المیاه منعبوربطیئة بسبب
تحت شارعیقعخالل أنبوب

أكبرمبزلإلىخدمي 

عدس الماء موجود بكثافة ویغطي
السطح

وسط 
مبزل 

الكرزیة

ة،ـــوسط مبزل الكرزی
سایلو الحبوبالواقع قرب
دة على ــالوحفي منطقة

رة ـبصـ دادـبغطریق
مك٢٠والي ـبعد حعلى

نوب بغدادج

یة ـمبزل لألراضي الزراع
جزرة دواجن ومیاه تصریف

تكون حركة المیاه في وسط
د ـسریعة ولكن عنالمبزل

بطیئة بسبب تكونالحافات
.نبات القصبوجود

بینتجمعاتعدس الماء موجود بشكل
نبات القصب

مبزل 
الدواجن

عبارة عن قناة تقع في
قریبة من حي التأمیم منطقة

ـبغداد الواقع على طریق
البصرة

ھي قناة ترمى یھا میاه
فضالت

حقول دواجن 

ھذه المیاهى سطحلعدس الماء موجودع
القناة ویكون اقل في اطرافیزدحم

كثافة في وسط القناة 

٢٠٠٥المواقع التي جمع منھا نبات عدس الماء والمیاه الموجود فیھا خالل فصل الشتاء عام ): ٢(الجدول 
حالة تواجد عدس الماءمصدر المیاهموقعھاالمنطقة
المنطقة المحاذیة للخط الدورة

البري السریع في منطقة 
الدورة مقابل مصفى الدورة

بركةطفح میاه فضالت مكونة
المیاه فیھامیاه كبیرة ولكن نسبة

. من موسم الخریفأقل

عدس الماء یغطي سطح البركة 
ال یشكل وبشكل كثیف ولكنھ 

بكثافتھ حصیرة كما ھو الحال 
. خالل فصل الخریف
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الشقق السكنیة الموجودة فيالزعفرانیة 
منطقة الزعفرانیة خلف 

المعھد الفني 

طفح میاه مجاري للشقق 
السكنیة مكونة بركة 

عدس الماء موجود على شكل
تجمعات في مواقع من البركة

كانت حالتھمن نفس المواقع التي جمعت في فصل الشتاء ولكن ٢٠٠٥م جمع عدس الماء في فصل الربیع لعا
.أفضل ألن فصل الربیع ھو فصل النمو والتكاثر األفضل للنبات

٢٠٠٥أما خالل فصل الصیف لعام 
بسبب معالجة في منطقتي الدورة والشقق في الزعفرانیة 

عن عملیة البحث 
انتشارلوحظ إذ الشمال إلىمناسب لنمو العدس من جنوبھ صعودا 

محجوزةر وبشكل تجمعات على حافة القناة القریب من ساحة مظف
.فوق المیاه كان عمق المیاه أكثر من مترین

Complete Randomized Design (CRD):التحلیل -٤
Statistical Analysis System)SAS ،١٩٩٨(.

٠.٠٥≤آ
)Duncan ،١٩٥٥.(

النتائج والمناقشة
Lemna.:تقدیر المكونات الغذائیة في نبات عدس الماء-١

sppأخوذ من م م ) ٣(ال
الموجود في النبات باختالف الموقع و

نسبة اوھي أعلى من ویعود السبب إلى الوسط الموجود بھ النبات الغني بالنتروجین والفسفور %٥٥
في موقع % ١٣.٣٠، واقلھا %٤٥-٣٥والتي تتراوح بین ) ١٩٩٣(وآخرون Skillicomالتي ذكرھا  انت  ك

%١٥.٥٠الدورة خالل الخریف وفي قناة الجیش في الصیف 
وتركیز المواد العضویة في المیاه، 

).١٩٩٤و آخرون، Leng(النتروجین في المیاه فكلما ارتفع زادت قیمة البروتین الخام والعكس صحیح، 
أ

، ت)٣% (٧.٦٠-٥.٥٥

)٢٠٠٣، Zimmo(بتركیز الفسفور في انسجتھ حتى یستفاد منھ في حالة قلتھ من الوسط 
قد وبالتالي )(المیاه المرتبطة بھفي االنسجة النباتیة یعني زیادة 

.زیادة نسبة الرطوبة في النباتیؤدي الى 

%) ٠.٠٥() ٣الجدول (
٢.٦٠ %

٦-٥) %BMW) Bio-Tech-Easte Management( ،عموما )١٩٩٨ ،
نسبة الدھن منخفضة في نبات عدس الماء ألنھا تعتمد علـ

% ٦.٧-٣.٨و% ٦.٣-٤.٦
، LeesonوAliو١٩٧٥، OrnesوSuttonو١٩٧٣، EppsوCulley(على التوالي % ٥.٥و%٦-٥و

)٢٠٠٠الداود، و١٩٩٤

نسبة الدھن في أنسجتھا، وقد 
).٢٠٠٣، Zimmo(الكاربوھیدرات في أنسجتھ یلیھ البروتین ثم یبدأ بتخزین الدھن، 

ى النبات سجلت فرق معنوي لجمیع المواقع خالل الفصول في حین لم یظھر فرق معنوي بین مواقع جسر دیال
% ٢٤.٩٦أعلى

، )٣لجدول (في مبزل الدواجن خالل فصل الخریف % ١٨.٢٥منطقة نھایة مبزل الكرزیة و اقل نسبة بلغت 
لحة  لما Muztar(ا
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% ١٤-٨)١٩٧٨وآخرون، 
)١٩٧٦، National Academy of Science(الذائبة في المیاه 

آخرون، Lengفقد ذكر عندما ینمو على میاه الصرف الصحي مقارنة بالمیاه الطبیعیة  ) ١٩٩٥(و
. على التوالي% ١٥، ١٣

Lemna.النسبة المئویة لمكونات العناصر الغذائیة في نبات عدس الماء ): ٣(الجدول  sppعدةالمأخوذ من
بغدادمناطق

)االنحراف القیاسي± المعدل .(یةبصورة طبیعاألربعة

لحروف المتشابھة ضمن العمود الواحد تشیر إلى انعدام الفرق الما*
)٠.٠٥≤آ(احتمالیة 

في موقع % ٩.٢٣
% ٥من أعلىفي النبات لمواقع الدراسة ھي األلیافنسب أنالزعفرانیة في الربیع علما 

)FAO ،١٩٩٩(
لجدول (%٣.٥٣ )٣ا

)Lengلماء إن، ورغم )١٩٩٥، آخرونو س ا
یافلألار یكثیبدو ظاھریا

.ذات المعدة البسیطة
) المستخلص الخالي من النتروجین(اختلفت نسبة الكاربوھیدرات 

لدواجن افي مبزل % ١٦.٣٥في منطقة الدورة وأدناھا % ٥٠.٣٧ى نسبة خالل الفصول األربعة وبلغت اعل
نسبة تعتمد فصل الخریف، ال الموقعین كانا في وك

Zimmo)نبات إن) ٢٠٠٣

سنة
 ال

ول
ص

ناصر ف الع
الغذائیة

المناطق   

البروتین 
%

الرطوبة 
%

الدھن
%

الرماد
%

األلیاف
%

المستخلص الخالي 
%من النتروجین 

ف
ری

لخ
ا

fالدورة
٠.٢٣±١٣.٣٠

e
٠.٢٢±٦.١٣

ed
٠.١٤±٠.٥٠

d
٠.٢٤±٢٠.٩٠

ba
٠.١٩±٨.٨٠

a
٠.٥٦±٥٠.٣٧

دیالى
c

٠.١٣±٢٤.٠٠
dc

٠.٤٢±٦.٧٠
ba

٠.٤٠±٢.٠٣
dc

٠.١٢±٢١.٣٤
c

٠.٣٢±٧.٨٧
de

٠.٥٩±٣٨.٠٦

التامیم
de

٠.٤١±١٩.٠٠
a

٠.٣١±٧.٦٠
a

٠.١٢±٢.٦٠
dc

٠.٣٢±٢٢.٣٠
b

٠.١١±٨.٥٢
dc

١.٢٧±٣٩.٩٨

الكرزیة

dc
٠.٤٠±٢٢.٣٠

ba
٠.٢٠±٧.٢٠

bc
١.٠٠±١.٥٠

a
٠.٧٠±٢٤.٩٦

dc
٠.٤٢±٧.٨٠

e
١.٦٩±٣٦.٢٤

الكرزیة

c
٠.١٢±٢٣.٣٠

dc
٠.٢٣±٦.٦٠

edc
٥.٧٧±٠.٩٠

bc
٠.٧٦±٢٢.٩٧

d
٠.٤٢±٧.٢٣

dce
٠.٧١±٣٩.٠٠

للدواجن
a

٠.٢١±٥٥.٠٠
bc

١.٥٣±٦.٨٢
e

٠.٠٠±٠.٠٥
e

٠.٦٠±١٨.٢٥
e

٠.٤٠±٣.٥٣
g

٠.٨٠±١٦.٣٥

تاء
لش

ا

bالزعفرانیة
٠.٨٣±٣٢.٠٨

de
٠.٢٠±٦.٣٠

dc
١.٠٣±١.٠٨

dc
٠.٧٠±٢١.٨٠

d
٠.١٢±٧.١٧

f
٢.٤٧±٣١.٥٨

dcالدورة
٠.٧٠±٢١.٧٠

dc
٠.٢٥±٦.٦٥

ba
١.١٠±٢.٠٠

dc
٠.٤٠±٢٢.٣٠

d
٠.١٦±٧.١٨

dc
٠.٧١±٤٠.١٧

یع
رب

ال

deالدورة
٠.١١±١٨.٣٠

e
٠.٢٢±٦.١٠

e
١.٠٠±٠.٠٧

ba
٠.٥٠±٢٤.٣٠

ba
٠.٤٠±٨.٦٥

c
١.٢٤±٤٢.٥٨

dcالزعفرانیة
٧.٠٠±٢١.٠٠

bc
٠.٠٠±٦.٨٠

bac
٠.٣٥±١.٧٥

d
٢.٦٨±٢٠.٦٨

a
٠.٤٣±٩.٢٣

dc
٥.١١±٤٠.٥٥

ف
صی

feقناة الجیشال
٠.٩٠±١٥.٥٠

f
٠.٢٥±٥.٥٥

ba
٠.١٠±٢.٠٠

dc
٠.٥٠±٢١.٨٠

bc
٠.٥٣±٨.٢٤

b
٠.٧٨±٤٦.٩٢
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إذ ) ٣(من الجدول ھذا یمكن مالحظتھ یة في أنسجتھ وبعدھا البروتین والكاربوھیدرات
. الكاربوھیدرات في حالة أنخفاض نسبة البروتین والعكس صحیح

ات عدس إلىمن:تقدیر العناصر الثقیلة في نبات عدس الماء-٢ نب
إلىطریقھا یزھا في النبات عن تركیزھا في المیاه وتأخذ الماء ویتضاعف ترك

إنأوالخلیة عن طریق جدار الخلیة إلىالبطيء أو الفعال للعنصر باالنتقالاالمتصاصأو 
، آخرونوBrezonik(أجزاءإلىا

)٢٠٠١وWepenerو١٩٩١
مختلفةواقعمبین بعض تركیز الزنك في النبات كان یختلف إنلوحظ إذ ،ھالموجودة فی ل اسة ا در ل ا

،)٤الجدول (ة مواقع ــوجود فرق معنوي بین سبع
Lemna.في )كغم/ملغم(صر المعدنیة الثقیلةلعناا): ٤(الجدول  spp)ادة جافة لمأخوذ ) م ا

)األنحراف القیاسي± المعدل . (خالل الفصول األربعةومحیطھا بغدادمدینة من مواقع مختلفة من

ل 
صو

الف
سنة

ال

لعناصر        ا
الثقیلة

المواقع
النحاسالرصاصالحدید         الزنك

ف
ری

لخ
ا

bcالدورة
١٧.٢٨±٥٦.٥١

bc
٣٠.٠٧±٢٣٣٣.٩٤

c
٣.١٧±١٢.٢٩

cb
٢.٩١±٤.٩١

cجسر دیالى
٥.١٥±٣٩.١٨

dc
٣٨.٥٠±١٨٣٤.٠٠

dc
١.٢٢±٣.٩٤

cd
١.٢٨±٢.٤٥

bcمبزل التامیم
٨.٠٣±٥٥.٠١

bc
٨٠٢.٤١±٢٧٢٧.٩٥

a
٣٤.٥٥±١٠٤.٠٦

a
٣.٣٥ ١٢.٣٩±

cنھایة مبزل الكرزیة
١٢.٨١±٣٦.٢١

a
٣٣٤.٧٤±٢٩٧٩.٢٤

b
±٣.٨٦ 24.١٤

cb
٢.٠٣ ٤.٨٣±

bcوسط مبزل الكرزیة
٤.٥٨±٤٧.٠٣

bc
٤٥٨.٢٣±٢٨٤٦.٥٣

dc
٠.٣٢±١٠ .٩٧

b
٣.٨٦ ٧.٤٣±

bcمبزل للدواجن
٤٦.٨٨±٣.٨٦

ef
١٢٨.٠٥±١٠٥٧.٦٩

d
٣.٠١±٠.٧٩

d
٠.٤٧ ١.٦٩±

تاء
لش

ا

bcالزعفرانیة
٤.٠٤±٦٦.١٧

de
١٠.٢٦±١٦٢٣.١٦

dc
٢.٩١±٧.١٢

cd
١.٢٨ ٢.٣٧±

bcالدورة
٢.١٢±٥٠.٥٠

de
٢٥٠.٤٤±١٦٠٦.٨٥

dc
١.٢٨±٤.٦٨

cd
٠.٩١±٢.٣٤

یع
رب

ال

bcالدورة
٥.١٥±٤٢.٢٥

f
٤٥.٨٣±٩٦٩.١٨

dc
٢.٠٣±٤.٩٧

cd
٢.٣٧±٢.٣٧

cالزعفرانیة
٥.٩٥±٣٧.٢٠

def
٢٢٩.٨٩±١٢٨٤.٥٤

dc
٢.٤١±٤.٨٠

cd
١.٦٥ ٢.٤٠±

ف
صی

aقناة الجیشال
٣٦.١٠±٨٣.٠١

ef
٧٦.٩٠±١٠٦٤.٥٥

dc
٥.٧٧±٢.٤٨

cbd
٣.٧٢±١.٢٥

)٠.٠٥≤آ(احتمالیةالحروف المتشابھة ضمن العمود الواحد تشیر الى انعدام الفرق المعنوي بین المتوسطات  عند مستوى *
٧٣٢.٩/)BMW ،

قد ، و)١٩٩٨
٨٣.٠١/

لغم٣٦.٢١ز )١٩٩٥، HealthوRathner(األوكسجین الذائب في المیاه،  كغم/م
١٢٠-٢٠

.)١٩٧٢، Dlsen(كغم من المادة الجافة/ملغم

فصول الخریف والربیع وا
الشتاء، تركیز الحدید في النبات لمناطق الدراسة كان أعلى من التركیز المقدر من 

٤٥٩.١/)BMW ،٩٦٩.١٨)١٩٩٨
/ملغم٢٩٧٩.٢٤كغم خالل الربیع أما أعلى تركیز بلغ /غممل

لجدول (  )٤ا
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.نھایتھ مما یزید  تراكم المخلفات المحتویة على الحدید
اسة وجود فرق معنويلم یالحظ  در ل قع ا وموقعي في موا

جسر دیالى ووسط مبزل الكرزیة لفصل الخریف
وخمسستوجدت . ق معنوي فرھنالك

لغم٧الرصاص المقدر في النباتات والذي یبلغ مناطق كان التركیز فیھا أعلى عن تركیز بو ضاحي (كغم /م ا
كغم /غممل١٠٤.٠٦)٤(، كما ھو واضح من الجدول )١٩٨٨والیونس، 

النبات ھو ان في مبزل التامیم ویعلل ھذا االرتفاع في
)Zou ،و١٩٩٧Nussey ،١٩٩٨ (

للمبزل ، Jainو Rishi(وي 
.في مبزل الدواجن في فصل الخریف) كغم/ملغم٠.٩٧(اقل تركیز سجل ،)١٩٩٨

للوحظ وجود فرق معنوي 
اسة منطقتي الدورة ونھایة مبزل الكرزیة في فصل الخریف لم یالحظ فرق معنوي بینھما و در ل تي ا نطق لك م كذ

دارة إلأدنىفرق معنوي بینھم،
عدا مبزل التامیم في فصل الخریف إذ ،)٤دول جال(، )١٩٩٨، BMW(كغم /ملغم١٢البالغالتقنیات الحیویة

من أخرى/ملغم١٢.٣٩ارتفع التركیز في النبات وبلغ 

أمالحالواقعة قرب المناطق الزراعیة، و ق
)Nussey ،١٩٩٨( ،

إلى
الضائع من األسمدة التي تحتوي على النحاستدفقتكون نتیجة أوه التي یحتاجھا لغرض ري مزروعاتھ المیا

بیزداد أن تركیز النحاس )١٩٩٨(Nusseyویذكر ، بوساطة میاه الريالى المیاه السطحیة 
إذ pHحرارة وانخفاض نسبة األوكسجین الذائب فالالفصول الدافئة عند ارتفاع درجة 
، أو

.في مبزل الدواجن في فصل الخریف) كغم/ملغم١.٦٩(للنحاس 
نبات إنتاجیةأظھرت نتائج تقدیر : السنةنبات عدس الماء في مواقع الدراسة خالل فصول إنتاجیةتقدیر -٣

اوحت لبعض وجود فرق معنوي إلىعدس الماء  ات عدس تر لنب
موقع في ٢م/غم١٢٧٣٦.١٦بلغت إنتاجیةأعلى الماء في مواقع الدراسة بین 

لغت إنتاجیةوأدنىالزعفرانیة  ، جدولال(٢م/غم١١٠٥.٢١ب
إلىالعالیة تعود اإلنتاجیة). ٥

الدراسةحدوث التكاثر الجنسي في ھذا الفصل، وتمیزت منطقتي 
المنخفضة فاإلنتاجیةالفصول األخرى، 

أنسجتھانخفاض درجة الحرارة خارج حدود تحمل النبات یعمل على زیادة تكثیف النشا في 
یطفو ثانیة ویعاود نشاطھ من جدید، یتأثر عدس إذ یعود لحین تحسن الظروف إلىاع المیاه ویثقل فیسقط في ق

لحرارةةدرجالماء باإل ، )2000،آخرونوZimmo(ا
تمد . ) الخریف والصیف والربیع(الدافئةعدس الماء خالل الفصول  عدس إتع

Le Ha Chau) ،و١٩٩٨FAO ،١٩٩٩ (
٠.٣

یستنتج إن نبات ع).١٩٨٠، Mellanby(لتر /ملغم٠.٠١والفسفور لتر/ملغم
وكان أفضل إنتاجیة للنبات في موقع الزعفرانیة خالل فصل الربیع، فضال عن كونھ مصدر نة،ـطول أیام الس

.ر للعناصر المعدنیة الرئیسیة والنادرة في العالئق الحیوانیةمصدر ما، و یمكن اعتماده كمصد



ISSN)زراعة الرافدینمجلة 1815-316X) ٢٠١٠)٢(العدد ) ٣٨(المجلد

Lemna.أنتاجیة عدس الماء ): ٥(الجدول  spp بغدادفي مواقع مختلفة من مدینة
)األنحراف القیاسي± المعدل . (األربعة

سنة
 ال

ول
ص

الصفات  ف

المناطق

نسبة المادة الجافة %نسبة الرطوبة٢م/رطب غمالوزن ال
%للنبات

وزن جاف
٢م/ غم 

ف
ری

لخ
ا

cالدورة
٢٣.١٤± ٧٨١٠.٧٩

bc
٠.٤٧±٩٤.٠٢

ba
٠.٤٧±٥.٩٨

c
٥٤.٥١±٤٦٧.٢٨

dجسر دیالى
٢٣٤.٠٥±٥٦٩٦.٦٤

bac
±٠.٦٨ ٩٤.٢١

bac
٠.٦٨±٥.٧٩

d
١٤.٤٠±٣٥٢.٢٨

fمبزل التامیم
١٠٤.٠٤±٣١٠٩.٥٤

ba
±٠.٠٠ ٩٤.٩٨

bc
٠.٠٠±٥.٠٢

f
٥.٢٦±١٥٦.٠٥

الكرزیة
ed

٢٥.٩٩±٥١٠٥.٢١
bc

±١.١٢ ٩٤.١٠
ba

١.١٢±٥.٩٠
ed

٥٥.٨٨±٣٠١.٠٦

الكرزیة
d

٤٦٩.١±٦٤٦٠.١٢
bc

٠.٦١±٩٤.١٢
ba

٠.٦١±٥.٨٨
d

±٤٥.٧١ ٣٧٩.٣٤
efمبزل للدواجن

١٣٥.٤٥±٣٦٧٣.٩١
c

٥.٧٧±٩٣.٦٤
a

٥.٧٧±٦.٣٦
ef

٨.٣٩±٢٣٣.٤٣

تاء
لش

ا

dالزعفرانیة
١٧٧.٠±٥٩٠٠.٩٧

bac
٠.٣٦±٩٤.٢٠

bac
٠.٣٦±٥.٨٠

d
١٨.٤١±٣٤٢.٠٨

gالدورة
٢٢١.٤٥±١١٠٥.٢١

c
٠.٦٢±٩٣.٩٢

a
٠.٦٢±٦.٠٨

g
٦.٦٧±٦٦.٣١

یع
رب

ال

bالدورة
٩٩.٦٧٣±٨٥٢٩.٥٣

c
٠.٢١±٩٣.٤١

a
٠.٢١±٦.٥٩

b
٨٣.٣٠±٥٦٣.٥١

aالزعفرانیة
١٢٣٢.٩٦±١٢٧٣٦.١٦

c
٨.٠٠±٩٣.٥٣

a
٨.٠٠±٦.٤٦

a
٨٩.٨٧±٨٢٤.٤٣

ف
صی

dقناة الجیشال
١٠٩.٦٧±١٨٨٣.٥٣

a
٠.١٤±٩٥.١٣

c
±٠.١٤ ٤.٨٧

d
١٨.٤١±٣٤٢.٠٨

)٠.٠٥≤آ(احتمالیةانعدام الفرق المعنوي بین المتوسطات عند مستوى إلىالحروف المتشابھة ضمن العمود الواحد تشیر *
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STUDYING OF THE COMPONENT OF NUTRIENTS AND HEAVY
ELEMENTS IN DUCKWEED AND ITS PRODUCTIVITY WITHIN
REGIONS AND SEASONS  UNDER NATURAL CONDITIONS IN
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ABSTRACT
The studying in some local aquatic plants was known as the duckweed Lemna

sp. in natural conditions during four seasons in various regions of Baghdad, the
components of nutrients in the duckweed plant were varied with regions and these
were a significant variations of protein ratios 13.30-55.00%, ash 18.25-24.96%,
carbohydrates 16.35-50.37%, fat 0.05-2.60% Fiber 3.53-9.23% abd moisture 5.55-
7.60%, the concentration of heavy elements significant variations at the plant where
zinc concentration was between 36.21-83.01 mg/kg, iron between 2979.24-969.18
mg/kg, lead between 0.79-104.06 mg/kg and copper between 1.69-12.39 mg/kg, the
productivity of duckweed was moral variations within regions and seasons, spring
marked the highest productivity was the Zaafaraniya and was at least for the winter in
Dowra. We Concludes from the studying of plant duckweed water; it could be
obtained throughout the year depending on the suitable climatic conditions in our
country is Iraq, as well as a source of high-value food feeder.
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