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فیھا نبات المتواجددراسة بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه المسطحات المائیة
Lemnaعدس الماء spp. ًطبیعیا

ثائر ابراھیم قاسم
الوراثیة معھد الھندسة/ جامعة بغداد

للدراسات العلیاوالتقنیات األحیائیة

١نضال تحسین طھ

كلیة الزراعة/ جامعة الموصل
م علوم الثروة الحیوانیةقس/ والغابات

ھاشم عبد الرزاق أحمد
كلیة الزراعة/ جامعة بغداد

قسم علوم الثروة الحیوانیة/ 

الخالصة

Lemna sp. ،مدروسة )٠.٠٥≤آ(ت، و ل ا
لى التوالي ٨.٣٥-٦.٨٠م و٢٨º-pH١٠فیھا النبات من درجة الحرارة والمتواجد الفیزیائیة والكیمیائیة ع

لمتراوح  لتر /ملغم٠.٠٠٣٨-٠.٠٠٠٤النتلتر و/ملغم١٣.٧٩-٥.٦٢ا
لتر، /ملغم٩.٨٠-٠.١٥/م٢٤.٠٠-٠.١٣و

لغم٠.٧٠-٠.٠٧ -٠.٠٣/م
لغم٠.٥٥-٠.٠٣/ملغم١.٠٥-٠.٠١لتر والرصاص بین /ملغم٠.٣٣ نبات أنلتر، /م
. ، وینمو في أدنى المستویات من العناصر المغذیةالسنةأیامالماء یمكن الحصول علیة طول عدس

المقدمة
بل إلى القرن ھذایتعرض العالم خالل مستق ل ، التلوثعلى وا

تجةالأشكالاحد خاصة المیاه تلوث ات النا الملوث افة  ب إض بسب
تعد میاه المبازل و،)Webber ،1984وThurman(البیئةإلىالمعادن والمواد العضویة من كثیر الفضال عن 

وبرك میاه الصرف الصحي 
عدس قوم یإذ ، )2001، وآخرونVictorوDiederik ،1999(للنبات نیةتحملھ من مغذیات معداموالمختلفة 

باقتناص المغذیاتالماء 
رشحت تي الالمعدنیكما تستخدم سماد خضري في تغذیة النباتات األرضیة وبذلك 

اعبفعل النشاط الاألرض نم املة آیإلى األرض يزر تك لم نظمة ا ) منعأَو (في تاأل
األخیرة سنوات الفي بارز لھذا النبات دور أصبح و) Murgueitio ،1992وPreston(خسارة المواد المغذیة

الغذا ینإذ ،)2001، وآخرونPhucو1995،وآخرونHanczakowski(ئيمن 
، وآخرونSkillicorn(وةدبشالمل

بشكل الناتجبسبب التلوثلالستعمالي برك غیر صالحة ألجداً ممالئدویع).1994، وآخرونLengو1993
.نساناإلالغسل للحقول الحیوانیة وفضالتمنأَو سمدة التي تسیح مع المیاهاألمنكبیر 

اسة إلىحالي لیھدف البحث ا ات عدس للدر نب
.السنةالماء بشكل طبیعي في مناطق مختلفة من بغداد ومحیطھا خالل فصول 

مواد البحث وطرائقھ
تم:مناطق تواجد المیاه التي ین-١

التي یتواجد فیھا عدس الماء طبیعیا في مناطق عدیدة و متفرقة من مدینة بغداد
لمیاه ابتداءاً من جمعت نماذج ا. السنةلمیاه التي ینمو فیھا النبات خالل فصول الفیزیائیة والكیمیائیة لمواصفات ال

٢٠٠٤٢٠٠٥
).٢و١(المحیطة بھا كما ھو موضح بالجدولین 

بشكل كثیف و ربما یعود 

.حركة المیاه فیھا بطیئة نوعاً ما عن وسطھ
). ٢(ا من منطقتین خالل فصل الشتاء جدول جمعت نماذج المیاه المتواجد فیھا النبات طبیعی

مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثاني١
٨/٢/٢٠١٠وقبولھ ١٢/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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٢٠٠٤فصل الخریف عام لطبیعیا نبات عدس الماء مناطق جمع المیاه المتواجد فیھا ): ١(الجدول 
نوع مصدر المیاهموقعھاالمنطقة

المنطقة المحاذیة للخط البري السریع فيالدورة
منطقة الدورة مقابل مصفى الدورة

مكونة بركة میاه كبیرةطفح میاه فضالت منزلیة

جسر
مزرعة قرب جسر دیالى القدیمدیالى

إسالةأنبوب بركة میاه ناتجة من تجمع میاه كسر
الفضالت المحیطة مكونةالمیاه مع طفح میاه

رةـصغیبركة

مبزل
التأمیم

مبزل موجود قرب حي التامیم الواقع
بصرة ـ بغداد على بعدطریقعلى

.دادـجنوب بغكم) ١٥(
مبزل لألراضي الزراعیة

نھایة
مبزل

الكرزیة

نھایة مبزل الكرزیة الرئیس، الواقع
الحبوب في منطقة الوحدةقرب سایلو

ـ بصرة على بعدعلى طریق بغداد
.كم جنوب بغداد٢٠حوالي 

تصریف مجزرةمبزل لألراضي الزراعیة ومیاه
المبزلنھایةالمیاه فيدواجن تكون حركة

ھا بطیئة بسبب عبور المیاه منوحركتمحصورة
.أكبرخالل أنبوب یقع تحت شارع خدمي الى مبزل

وسط
مبزل

الكرزیة

سایلووسط مبزل الكرزیة، الواقع قرب
طریقالحبوب في منطقة الوحدة على

مك٢٠بصرة على بعد حوالي-بغداد 
.جنوب بغداد

تصریف مجزرةمبزل لألراضي الزراعیة ومیاه
المیاه في وسط المبزل سریعةركةدواجن تكون ح

تكون بطیئة بسبب وجود نباتولكن عند الحافات
.القصب

مبزل
الدواجن

منعبارة عن قناة تقع في منطقة قریبة
التأمیم الواقع على طریقحي

.البصرة–بغداد
.دواجنھي قناة ترمى یھا میاه فضالت حقول

٢٠٠٥ا نبات عدس الماء طبیعیا لفصل الشتاء عام مناطق جمع المیاه المتواجد فیھ): ٢(الجدول 
نوع مصدر المیاهموقعھاالمنطقة

المنطقة المحاذیة للخط البري السریع الدورة
.مصفى الدورةفي منطقة الدورة مقابل

ولكنطفح میاه فضالت مكونة بركة میاه كبیرة
.نسبة المیاه فیھا أقل من موسم الخریف

منطقة یة الموجودة فيالشقق السكنالزعفرانیة
السكنیة مكونة بركةطفح میاه مجاري للشقق.الزعفرانیة خلف المعھد الفني

٢٠٠٥ت نماذج المیاه والنبات المتواجد فیھا طبیعیا خالل جمع
.لتكاثر األفضل للنباتفصل الربیع ھو فصل النمو والكونكانت أفضل حالتھجمعت في فصل الشتاء ولكن 

٢٠٠٥أ
تضمنت 

إلىموقع مناسب لنمو العدس من جنوبھ صعودا الموجودة في مدینة بغداد وشمل ھذا مسح قناة الجیش الذي یعد 
انتشارلوحظ إذ ،الشمال

افة القناة  ح
.مترین

اه ـللمی) pH(تم قیاس درجة األس الھیدروجیني : موقعیاً و الحرارة) pH(الھیدروجیني قیاس درجة األس -٢
SENSOR  No. 7740 ()Buffer( وع ـ

solution( ، ح
.ھاثبوتعندالقراءةوتسجل ، المائي

٤٠٠أخذت ثالث مكررات عشوائیة حجم : میاه من المواقعالجمع نماذج -٣
المائي من تحت نبات عدس الماء، 
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مختبر إلىنقل مباشرة یضع داخل صندوق تبرید یحتوي على الثلج وویولعبوة الماء في اأنموذجثم یحكم غلق ل ا
.لتقدیر تركیز المغذیات والعناصر الثقیلة

لجدول یرشتم ت: طریقة -٤ استخدام) ١(في ا ب
)Whatman No. 42 (٠.٤٢

لمرشحة١٠٠، أخذ حجم في المیاهلغرض الحصول على عناصر الدراسة الذائبة ا
، )م °٢٠-(

Plant(المغذیات النباتیة  nutrients( ١٠٠وأخذ
آخروني وعبا(نموذج لتر من األ/ملم١.٥حامض النتریك المركز بمقدار إضافةمع  )١٩٩٠، و

. الثالجة لحین تقدیر العناصر الثقیلة فیھا
اه: ت-٥

تمادالمعتمدة على الطریقة اللونیة،) ١٩٧٩(Owenقبل اً اع
)١٩٨٩(APHAعلى الطرق القیاسیة

) الزنك(
.قیاسیة لكل معدن

Completeباعتمادإحصائیاحللت النتائج : اإلحصائيالتحلیل -٦
Randomized Design (CRD)حصائيو Statistical Analysisاإل

System)SAS(،نكن اختباراختبرت الفروقات المعنویة بین متوسطات الصفات المدروسة وفق ، و)١٩٩٨ د
).١٩٥٥، Duncan()٠.٠٥≤آ(عند مستوى معنویة

النتائج والمناقشة
Lemna.اوتللمیاه الموالكیمیائیةدرست بعض الصفات الفیزیائیة spp بصورة

.)٣(جدول الموضحة في المیاه بشكل مستمر خالل فصول السنةطبیعیة عند توافر ال
: الصفات الفیزیائیة في المیاه خالل فصول -١

تجمعات  ة ضمن 

فظة إلىب. مشكلة الطفح محا
الدواجن في فصل الخریف والى الشمال في قناة وحقول والتأمیمالبصرة ضمن مبزل الكرزیة الرئیس وتفرعاتھ 

یوضح السنةوجود النبات بشكل طبیعي خالل فصول . الجیش لفصل الصیف
م في ١٠º٢٨ºوجد في درجات الحرارة إذ 

الصیف في منطقة قناة الجیش و 
) م°33و6(هاةموین،)٠.٠٥≤آ(

دة ) م°31و25(ودرجة الحرارة المثلى لنموه تتراوح بین 
35°)Lqbal ،١٩٩٩(،Zimmo ،)2000(

.وھبوط في النموجھادبشدة إلى اإلالحرارة ةدرجعدس الماء خالل ارتفاع أو انخفاض 
٦.٨والتي تراوحت بین pHوسجلت فروقات معنویة لدرجة األس الھیدروجیني 

في عدسیبقى، وخالل فصل الخریف في مبزل للدواجن٨.٣٥فصل الشتاء و
pH٧.٥-٦.٥مدى فيأفضل بشكل مو ینو٩-٥بین تتراوح.

نتائجأشارت: السنةالعناصر المغذیة للنبات في المیاه خالل فصول تركیز تقدیر -٢
،)٣جدول ال(،)٠.٠٥≤آ(مستوىإلىفسفور والنترات وال

٢

الصحة، ( /١) ١٩٩٨وزارة 
" واألحواض وغیرھا من مجمعات المیاه، الینابیع واآلبار والمیاه الجوفیة

)٣(. المصادر المائیة

ا٢
" "تجاوزھا عند طرح أي نوع من الفضالت إلى المصدر المائي 

.والترع والقنوات
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لتر، سبب ھذا االرتفاع/ملغم١٣.٧٩وبلغ مقداره 
إنالھواء فیزداد تركیزھا بالمیاه، علما إلىكثیف ومتشابك یسھم في تقلیل انطالق األمونیا 

)Skillicorn ،وآخرون
1993(

ال النترات E. coliالمجھریة الالھوائیة مثل  تز عمل على اخ ت لتي  كما ، )1991(إلىا
مونیا بینما في الفصول المعتدلة ونتیجة لزیادة الفعالیات الحیویة لألحیاء المائیة فیقل استھالكھا لألفي الشتاء تقل 

إلى
یاه فیقلل تركیزھا في المیاهیغطي سطح الم

وجدت قیم أخرى قریبة من ھذه القیمة لتر، وقد /ملغم٥.٦٢فصل الخریف في منطقة مبزل التأمیم وبلغ مقدارھا 

. الدراسة خالل فصلي الخریف والشتاء في حین لم تكن ھنالك فروقات معنویة خالل فصل الربیع
إلى، إذ )٢٠٠٠٣،Nitrosomon)Zimmoإلىتتأكسد األمونیا 

د كحالة وسطیة عن تحول األمونیا  َ نترات إلىطبیعیة للنتریت فھو في حالة عدم استقرار نتیجة لكون النتریت یٌع
نطقة الدورة /ملغم٠.٠٠٧وبالعكس، تركیز النتریت على العموم كان منخفضاً اذ سجل أعلى تركیز لھ  في م تر  ل

النتریت یتأكسد ولتر، /ملغم٠.٠٠٠٤في منطقة الزعفرانیة خالل فصل الربیع خالل فصل الخریف واقل تركیز
إلى

لعمر، (ألخر من دون األفراط في تراكم تحلل احدھا على امیاهفي ال) األمونیا والنتریت والنترات(النتروجینیة  ا
٢٠٠٠(.

أدنىالموجودالنتائج تركیز النترات أظھرت
/ملغم١٥حددتھ بـالمحددات البیئیة العراقیة التي 

/ملغم٢٤فالمنطقة األولى ھي نھایة مبزل الكرزیة إذ بلغ 
إلىاألمر الذي یؤدي 

١٦.١٢/٠.١٣مخل
انخفاضلتر في قناة الجیش في الصیف، لوحظ /ملغم

والربیع وكذلك منطقة وسط مبزل الكرزیة عن بقیة المناطق في فصل الخریف، یعود

. النتراتعن زیادة استھالك
.خالل الفصول كافة

مختلفة ) ٣(نتأشارت ل لدراسة ا ا اطق  ن لم
لغم٠.٤ /م

منطقة الدورة، و/ملغم٩.٨٠إلىفي الربیع لیصل  الذي أن فإلىلتر في 
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Lemna.فیھاواجد تممواقع الدراسة اللالمسطحات المائیة لمیاهبعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة ): ٣(الجدول  sppبعة األر لفصول  بصورة خالل ا
)القیاسياالنحراف± المعدل (طبیعیة 

ل 
صو

ف
سنة

ال

ت المناطق
صفا

ال
سة

رو
مد

ال

درجة الحرارة
م°

درجة
pH

األمونیا
لتر/ملغم

النتریت
لتر/ملغم

النترات
لتر/ملغم

الفسفور
لتر/ملغم

ف
ری

لخ
ا

bالدورة
±١.٠٠ 20.80

cde
±٠.٢١ 7.25

b
±٠.٧٨ 10.21

a
±٠.٠٠١ 0.007

b
±١.٢٤ 16.12

c
1.64±4.10

bجسر دیالى
±٠.٠٠ 20.80

fe
±٠.٥١ 6.97

cb
±٠.٦٢ 8.78

ed
±٠.٠٠٠١ 0.000٧

c
±٠.٧٨ 8.40

d
±٠.٦٣ 2.26

cمبزل التامیم
±١.٠٠ 18.70

fde
±٨.٧٣ 7.15

f
±١.٢٤ 5.62

b
±٠.٠٠٠٢ 0.00٣٨

c
±١.٢٤ 7.38

ed
±٠.٧٨ 1.20

eنھایة مبزل الكرزیة
±٠.٠٠ 18.00

cde
±٠.٢١ 7.24

ced
±٠.٢٨ 7.38

cbd
±٠.٠٠٠٢ 0.00٢٥

a
±٢.٦١ 24.00

e
±٢.٠٠ 0.52

dوسط مبزل الكرزیة
±٠.٢٠ 18.20

fde
±٨.٦٢ 7.15

fe
±١.٥٣ 6.97

ced
±٠.٠٠٠٢ 0.00١٦

e
±٠.٢٤ 1.20

e
±٢.٠٠ 0.40

bمبزل للدواجن
±١.٠٠ 20.80

a
±٠.٣٤ 8.35

b
±٠.٢٨ 9.55

a
±٠.٠٠٣ 0.0061

d
±١.٦٤ 5.12

e
±١.٠٠ 1.01

تاء
لش

fالزعفرانیةا
±٠.٠٠ 15.00

f
±٠.١٠ 6.80

a
±٠.٧٢ 13.79

ced
±٠.٠٠٠٢ 0.002

c
±١.٧٨ 9.10

e
±٠.١٦٦ 0.90

gالدورة
10.00±٠.٠٠

cb
±٠.٠٠ 7.60

fed
±١.٥٢ 7.13

cb
±٠.٠٠٠٣ 0.003

c
±١.٢٤ 8.06

e
±٠.٠٠ 0.15

یع
رب

eالدورةال
±٠.٠٠ 18.00

cd
±٠.٠٠ 7.40

fe
±٠.١٤ 6.23

ed
±٠.٠٠٠١ 0.000٧

e
±٣.٥١ 0.29

a
±٠.٢٠ 9.80

eالزعفرانیة
±٠.٠٠ 18.00

cde
±٠.٠٠ 7.30

fe
±٠.٥٥ 6.22

e
±٠.٠٠٠١ 0.0004

e
±٥.٠٣ 0.30

b
±٠.٧٦ 6.18

ص
ال

ف
aقناة الجیشی

±٠.٠٠ 28.00
b
±٠.٠٠ 7.80

cbd
±١.٦٤ 8.61

d
±٠.٠٠٠١ 0.000٨

e
±٢.٠٠ 0.13

e
±٥.٧٧ 0.28

)٠.٠٥≤آ(احتمالیةانعدام الفرق المعنوي بین المتوسطات عند مستوى إلىالحروف المتشابھة ضمن العمود الواحد تشیر *
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فضلفيلمغذیات الطحالب  لطحالبأ . من ا
الوسط التي كانت تعیش فیھ مما ینعكس إلىمحتواھا من الفسفور إطالقھذه الطحالب ویصاحبھ لتتحلل ویحدث 

)LucasوDavis،الت )١٩٦١
لعمر،( و، )٢٠٠٠ا

لغم٠.١٥بلغ  لتر /م

).٣الجدول (، )٠.٠٥≤آ(الدراسة عند مستوى احتمالیة 
والزنك(: -٣
ي تركیز الزنك مع ظھر تباین ف، إذ )٤(الجدول الموضحة في ، في میاه مواقع الدراسة) والنحاسالرصاصو

بغداد من مختلفة مناطق ) لتر/ملغم(لعناصر الثقیلة تركیز ا): ٤(الجدول 
لماء نبات فیھا المتواجدومحیطھا  دس ا Lemna.ع spp

).القیاسياالنحراف± المعدل (
فصول 
الثقیلةالعناصرالمواقعالسنة

النحاسالرصاصالحدیدالزنك

خریف

abالدورة
٠.٢٧±٠.٥٨

d
٠.٠١±٠.٠٣

c
٠.٠٦±٠.٠٩

edf
٠.٠٥±٠.٠٨

cdجسر دیالى
٠.٠٩±٠.٢٤

d
٠.٠١±٠.٠٣

c
٠.٠٦±٠.٠٧

edf
٠.٠٢±٠.٠٦

baمبزل التامیم
٠.٣٥±٠.٥٧

d
٠.٠١±٠.٠٥

a
٠.٠٥±١.٠٥

f
٠.٠١±٠.٠٤

baلكرزیةانھایة مبزل 
٠.١٤±٠.٥٥

a
٠.٠٤±٠.٣٣

c
٠.١٠±٠.٢٣

c
٠.٠٢±٠.١٩

cdوسط مبزل الكرزیة
٠.١٥±٠.٣٣

b
٠.٠٣±٠.١٤

c
٠.٠٤±٠.١٢

d
٠.٠٥±٠.١١

dمبزل للدواجن
٠.٠١±٠.٠٧

d
٠.٠١±٠.٠٤

c
٠.٠١±٠.٠١

edf
٠.٠٤±٠.٠٧

شتاء
bcالزعفرانیة

٠.١٠±٠.٤٠
cb

٠.٠١±٠.١٣
c
٠.٠٢±٠.٠٦

b
٠.٠١±٠.٣٠

baالدورة
٠.١١±٠.٦١

b
٠.٠٠±٠.١٤

b
٠.٣٦±٠.٥١

a
٠.٠٥±٠.٥٥

ربیع
aالدورة

٠.٠٠±٠.٧٠
c
٠.١٠±٠.١٠

c
٠.٠١±٠.٠٧

f
٠.٠١±٠.٠٣

cdالزعفرانیة
٠.٠٥±٠.٢٥

c
٠.٠١±٠.١٠

c
٠.٠٢±٠.٠٥

f
٠.٠٢±٠.٠٥

cdقناة الجیشصیف
٠.٠٠±٠.٢٠

c
٠.٠١±٠.١٠

c
٠.٠٠±٠.٠٣

ed
٠.٠١±٠.١٠

)٠.٠٥≤آ(احتمالیة انعدام الفرق المعنوي بین المتوسطات عند مستوى إلىن العمود الواحد تشیر الحروف المتشابھة ضم*

أعلىفروقوجود 
/ملغم٠.٥البیئیة العراقیة المحددة بـ 

لغم٠.٧والدورة في الشتاء والربیع، وجد أعلى تركیز في منطقة الدورة خالل فصل الربیع وبلغ  /م
إن

أخرالقریبة فضال عن مصدر 
. لتر في مبزل الدواجن بالخریف/ملغم٠.٠٧الدورة القریب من الموقع وسجل اقل تركیز 
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٠.٣كان تركیز الحدید لمناطق الدراسة 
لغم٠.٣٣منطقة نباستثناءلتر، /ملغم األعلى/م

)Heam (١٥، ٥٧ %
نسجة أ

)Adams ،لغ اقل ترك)٢٠٠١ لغم٠.٠٣، وب /م
.فصل الخریف

لجدول (أ ) ٤ا
باستثناءلتر، /ملغم٠.٠٥التشریعات البیئیة العراقیة التي حددت تركیز الرصاص بمقدار 

/٠.٠١/م٠.٠٣
لغم٠.٥١ لتر/م

،إن
لعمر (االحتراقكبیرة من الرصاص مصدرھا عوادم عملیات  )٢٠٠٠ا

الدافئقة من الھواء وجود طبإذ عند ، الحرارياالنقالبظاھرة على ھذه المصافي انتشار الملوثات من 

األولى  قة  الطب العموم  على 
)) (١٩٨١( ،

/ملغم١.٠٥الثانیة مبزل التامیم حیث بلغ التركیز 
نطقة إنقد یرمى لم ا

إلىأقطابھاتحتوي على ورش تقوم بتصنیــع البطاریات أو 
بصرة-اتالعینأخذموقع كون ال

.من الشارع تتلوث بعوادم السیارات التي یكون الرصاص احد مكونات ھذه العوادمالقریبةالمروریة فالمنطقة 
أعلىكانتبأنھا) ٤جدول ال(تركیز النحاس أظھرت نتائج 

، عدا/٠.٠٥ ٠.٠٤لتر
تركیز للنحاس وجد في الشتاء في منطقتي أعلىلتر في الشتاء، /ملغم٠.٠٣لتر في الخریف والدورة وبلغ  /ملغم

/٠.٣٠و٠.٥٥
إلىpHعندما تمیل قیمة السیماولھ تكوین معقد مع المـواد العضویة والالعضویة ووبسھ

آخرون، Bineyو١٩٩١، Mason(ووج ) ١٩٩٤و
و

إلى
).١٩٩٤، وآخرونPelgrom(النمو والتكاثر إلغراضالكائنات 

ھفینبات عدس الماء ویتضاعف تركیزھاإلىتنتقل العناصر الثقیلة الموجودة في المیاه 
أو، إذ

نصر باالنتقالمن قبل النبات امتصاصھا لع ال ل فع أو ال بطيء  أنأوإلىال
Brezonik(أجزاءإلى

.)٢٠٠١وآخرونWepenerو١٩٩١، وآخرون
بإمكانیةبناءا على النتائج التي ظھرت في الدراسة یستنتج 

حتى في المسفضال على ما تحتویھ من نسب مختلفة للعناصر المغذیة في العراقالسنةأیام
في تغطیة البرك والمستنقعات لغرض منع نمو البعوض المسبب لألمراض فضال عن كونھ یعطي منھ االستفادة

.الفیزیائیة خالل عملیة المعالجة
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STUDYING OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF
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ABSTRACT
This study was regionally for one of local aquatic plants called duckweed

Lemna spp. And it's life in natural conditions for different regions water study of
Baghdad within year seasons. The results of statistical analysis showed that there
are significantly (p<0.05), differences in water properties in which the plant grows,
such as temperature between 10-28ºC and pH between 6.80-8.35 and different
concentrations of ammonia between 5.62-13.79 mg/l, nitrite between 0.0004-0.0038
mg/l, nitrate between 0.13-24.00 mg/l and phosphorus between 0.15-9.08 mg/l. and
the concentration of water included various heavy elements like zinc between 0.07-
0.70 mg/L and iron between 0.03-0.33 mg/L and lead 0.01-1.05 mg/L and Copper
between 0.03-0.55 mg/L. The conciliation of the study is that duckweed plant can
be obtained throughout the year depending on the suitable climatic conditions in our
country at regions of the lowest levels of nutrients.
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