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 لیالن وادي في الطبیعیة النباتات على كركوك – لیالن اسمنت لمعمل الغباریة الملوثات تأثیر
  3المشهداني سلمان ناهي عذیة،  2العاني خطاب عباس حكمت،  1أحمد محمد یاسین

  ، تكریت ، العراق  تكریت جامعة ، العلوم كلیة 1
    ، بغداد ، العراق    بغداد جامعة ، الزراعة كلیة 2
  العراق  ، بغداد جامعة ، الهیثم ابن التربیة كلیة 3

  :الملخص
 وادي فلورا في الموجودة الطبیعیة النباتات في كركوك شرق جنوب كم) 20( لیالن اسمنت لمعمل الغباریة الملوثات تأثیر معرفة الدراسة تضمنت 

 الدراسة تضمنت. متر) 1000( وأخرى محطة بین المسافة،  محطات) 5( وبواقع كم) 5( ولمسافة متر) 500( األسمنت معمل من القریبة لیالن
 وتأثیرات المنطقة Flora فلورا نباتات خاللها درست 2005 خریف نهایة وحتى 2004 خریف من بدأت موسمیة حقلیة ودراسات بیئیة عوامل

  .  النباتات على ظهرت التي البیئیة األمراض ونسبة الحاصل نمو صفات دراسة خالل من علیها الملوثات
 وان،  عائلة) 19( الى تنتمي،  جنس) 53( الى تعود لیالن وادي في الطبیعیة النباتات من نوع) 59( تشخیص Flora الفلورا دراسة نتائج أظهرت
 في األنواع هذه وجود وأختلف،  Compositae المركبة ثم،  Gramineae النجیلیة العائلة تلیها، Cruciferae الصلیبیة هي السائدة العائلة
 وكذلك،  األخرى المناطق مع مقارنة الطبیعیة النباتات هذه من انواع ستة فیها فقدت المعمل من القریبة) A( المنطقة ان حیث،  الدراسة مواقع

 األمراض هذه ومن السمنت المعمل من القریبة) A( المنطقة في لیالن وادي في الطبیعیة النباتات على بیئیة امراض ظهور النتائج أظهرت
 عن ابتعدنا كلما الملوثات هذه تأثیر ویقل النباتات لبعض الموت وحتى Chlorosis واألصفرار Necrosis والتبقع Bleaching األبیضاض

 Medic.  Alhagi manniferaالعاقول المستدیمة الشجیریة الطبیعیة النباتات هي الغباریة بالملوثات تأثرا الطبیعیة النباتات أكثر وأن،  المعمل
 .Vitex pseudo – negundo Hausskمریم وكف  .Prosopis faracta Banks et Sol والخرنوب

 : المقدمة 
 ووظیفة ونوعاً  كماً  صنعها وأتقن خلقها اهللا احكم قد الطبیعیة البیئة ان 

 اهللا صنع((  تعالى اهللا قال.  وتعالى سبحانه الخالق عظمة فیها تتجلى
   88 النمل))  شيء كل اتقن الذي

 بها ویتأثر فیها ویؤثر مكوناتها مع ویتعامل البیئة في االنسان ویعیش
 بدورها تعكس والتي واستمراره لبقائه الضروریة حاجاته توفیر محاوالً 
 له كان المسؤولة وغیر الخاطئة لممارساته نتیجة البیئة على اضراراً 

 االنسان تواجه التي البیئیة المشكالت من العدید ظهور في كبیر اثر
  2004 )،حنوش( هانكار  یمكن ال واقع وهذا مستقبله وتهدد

 اإلنسان به تخدم وما جذاب بریق من لها ما بقدر الحدیثة الحضارة اما
 نفسه الوقت في تقلقه فإنها الحیاة ومتطلبات الراحة أسباب له وتهیئ
 خطورة یعكس وهذا) ، 2004،  سیالن( الخطیرة الملوثات بغالف

 للتقدم والمصاحبه الیوم العالم لها یتعرض التي البیئیة المشكالت
 الكرمي(    والتكنولوجیا العلم مجاالت في اإلنسان احرزه الذي الكبیر

 العالمیة المشكالت مقدمة في الیوم التلوث مشكلة وتعد)،  1978، 
 إفساد إلى تؤدي فهي،  السریع تفاقمها بفعل بالفناء البشریة تهدد التي

 تأثراً  المناطق اكثر ان 0) 1985،  مسلم(  البیئي النظام خصائص
 الكبریت ألكاسید المنتجة بالمصانع المحیطة تلك هي الجوي بالتلوث

 االسمنت مصانع ومنها الغباریة والدقائق والفلورید والنایتروجین
 كبیر نصیب نالها لقد كركوك محافظة وبخصوصیة) . 1990،العاقل(

 البترول إنتاج في المهمة المناطق من تعد فهي،  البیئة تخریب من
نتاج فیها النفط تكریر مصانع وكثرة ٕ  كمصنع األخرى والمصانع الغاز وا

 الكبیر األثر لها كان منها الناتجة العالقة والمواد فالغازات،  االسمنت
 في لیالن اسمنت مصنع وان،  المدینة هذه في الهواء تلوث في

 مساحة ملوثاته وتغطي طبیعیة وأراضي زراعیة منطقة في یقع كركوك
 تأكید استوجب لذا، الزراعیة المحاصیل فیها التي األراضي من شاسعة

 تم فقد البحوث هذه مثل ولندرة،  الهوائیة بالملوثات المتعلقة الدراسات
  :  االتیة االهداف لتحقیق الدراسة وجرت الموضوع هذا تبني
 .اإلسمنت لمعمل المجاورة لیالن وادي لمنطقة الفلورا على التعرف 1-

 في لیالن أسمنت لمعمل الغباریة الملوثات تأثیر مدى على الوقوف2- 
 . المنطقة في الطبیعیة النباتات بعض

  .  النباتات في الملوثات لهذه المؤثرة والمدیات األبعاد تحدید3- 
  : العمل وطرائق المواد

 جنوب كم) 20( لیالن سمنت معمل قرب من الدراسة منطقة تمتد
 بإتجاه طبیعي وادي بمحاذاة كم) 5( لمسافة وبقطاع كركوك شرق

 مستوى فوق متر) 331( بحدود ارتفاعها التي یارمجة قریة إلى الغرب
 بشكل لیالن وادي في الطبیعیة النباتات دراسة شملت، البحر سطح
 العینات اخذ وتم ، الوادي امتداد مع transect  Lineخطي قطاع

 متر) 1000( كل) systematic sampling( النظامیة بالطریقة
  الى 2004 ایلول شهر من وللفترة 2م)100( مساحته مربع باستخدام

  : االتیة الحروف المناطق اعطیت وقد 2005 ایلول شهر
  .  االسمنت معمل عن متر) 500( تبعد:   A المنطقة
  . االسمنت معمل عن متر) 1500( تبعد:   B المنطقة
  .  االسمنت معمل عن متر) 2500( تبعد:   C المنطقة
  .  االسمنت معمل عن متر) 3500( تبعد:   D المنطقة
  .  االسمنت معمل عن متر) 4500( تبعد:  E  المنطقة
  .  االسمنت معمل عن متر)  5500( تبعد:   F المنطقة
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  : والمناقشة النتائج
  :  المنطقة فلورا - 1

 خالل االسمنت معمل قرب لیالن وادي في الطبیعیة النباتات مسحت
 وتسمیتها تصنفها وتم النباتات هذه من نماذج وجمعت الدراسة فترة
 والثالث الثاني المجلد Flora of Iraq  العراقیة النباتیة للموسوعة طبقا

 , Townsend and Guest, 1974)وكذلك والتاسع والثامن والرابع
1980 ,1985)  

Flora of Lowland Iraq (Rech,gev, 1964) تشخیص وتم 
 جنس) 53( الى تنتمي الطبیعیة النباتات من  species نوع) 59(

genus  19( الى تعود (عائلة Family الجدول )تواجد وأختلف) 1 
 من القریبة) A( المنطقة إن حیث،  الدراسة مواقع في األنواع هذه

  : وهي الطبیعیة النباتات هذه من انواع ستة فیها فقدت المعمل
،  Vicia  cracc الهرطمان،  Bambusa tulda Roxb. الخیزران
 Colchicum عنیصالن،  .Artemisia scoparia L السلماس

deserti- syriaci Feinbrun   ،الضحلة اذان Plantago  

lanceolata L.  الدیك وعرف Amaranthus  graecizans L.  
 حساسیة ذات النباتات من األنواع هذه ان ذلك في السبب یكون وقد

 هذه في فقدها الى ادى مما المعمل من الناتجة الغباریة للملوثات عالیة
  .  المنطقة

  : الدقیقة البیئة عوامل - 2
 شهر البرز الصغرى الحرارة درجات معدل ان(2)   الجدول من یالحظ

 الهواء حرارة درجة اما،  الدراسة لسنة شباط شهر في oم (6) هو
 هناك ان ذلك من ویستنتج،  اب شهر في oم (44.5) فكانت العظمى
 مع بالمقارنة الزمن مرور في الهواء حرارة درجة في نسبي ارتفاع

 الى ذلك في السبب یعود وقد السابقة للسنوات المناخیة المعلومات
 المنشئات فیها تكثر نفطیة مدینة انها حیث كركوك مدینة خصوصیة
 النفطیة المشتقات وانتاج وتصفیة تكریر في الخاصة الصناعیة
 انواع تطرح جمیعها وهذه،  االخرى الصناعیة المنشئات الى باإلضافة

 هذه تشكل وبذلك،  الجو الى واالتربة والدخان الغازات من عدیدة
 تحصل اي المنعكسة الحراریة االشعة من تقلل او تحد طبقة الملوثات

 اشار حیث،  الحرارة درجة ترتفع وبذلك حراري احتباس ظاهرة
 وذكر المهمة البئیة قضایا من الحراري االحتباس ان) 2002 ،الدلیمي(

 مناخ في خطیر تغییر حدوث الحتمال تنذر العلمیة واالدلة الشواهد ان
 ان العلماء وجد.  الحرارة درجات معدالت ارتفاع خالل من االرض
 ثنائي غاز وخاصة الحابسة الغازات تزاید هو ذلك في الرئیسي السبب
 Nxo النایتروجین واكاسید ch4 والمیثان co2 الكاربون اوكسید

 الحابسة الغازات وباقي CFC كاربون  فلورو والكلورو o3 واالوزون
 من الدراسة سنة كانت فقد االمطار كمیة وبخصوص.  للحرارة

 االمطار كمیة ان) 2( الجدول یشیر حیث،  نسبیاً  المطیرة السنوات
 والتر معدالت من اكبر الكمیة وهذه ملم) 416( بلغت

)Walter,1957 (والبالغة )كمیة معدل من اعلى وكذلك،  ملم) 380 
 الریاح سرعة اما،  ملم) 337( والبالغ السابقة سنة للعشرین االمطار

 جنوبیة الى غربیة شمالیة وباتجاه ثا/م) 3.2-1.6( بین فتراوحت
  .شرقیة

  :  الطبیعیة النباتات على الغباریة الملوثات تأثیر  - 3
 القریبة المنطقة وهي) A( المنطقة ان الدراسة هذه نتائج من یالحظ  

 ، الملوثات بهذه المتأثرة المناطق اكثر من كانت االسمنت معمل من
 اوراق وذات متقزمة المنطقة هذه في الموجودة النباتات ان لوحظ حیث

 من البعیدة) E , F( المناطق في الموجودة االنواع بنفس مقارنة صغیرة
 هذه على ظهرت كما ، بیضاء طبقة النباتات هذه وتكسو المعمل
  Bleaeching االبیضاض وهي البیئیة االمراض من عدد النباتات
  Death المیتة والنباتات Chcorosis واالصفرار Necrosis والتنخر

 اكثر الطبیعیة الشجیریة النباتات وكانت) 3( و)  2( و) 1( االشكال. 
–Vitex pseudo مریم كف النباتات هذه وتشمل الملوثات بهذه تأثرا

negunduo Haussk.   والخرنوب Prosopis  faracta  

Bamksetsol.  والعاقولAlhagi  mannifera Medic.   وقد 
 هذه كون) A( المنطقة في األمراض هذه ظهور في السبب یعود

 معرضة فتكون االسمنت معمل الى المناطق اقرب من المنطقة
 وبذلك األخرى المناطق من اكثر المعمل من الناتجة الغباریة للملوثات
 تسبب الملوثات من طبقة المنطقة هذه في النباتات اوراق على تترسب

 و) Rossano , 1964 (  اشار حیث، النباتات لهذه البیئیة األمراض
 تسبب Particulates الغباریة الدقائق ان) 1999،  الحمداني(

 الحامضي الغبار ترسب بسبب النباتیة األوراق  Bleachingابیضاض
 وبعض الضوء مع ویتداخل الغبار هذا یتبلل الرطوبة وبوجود والقاعدي
،  المالكي( و) Perkins , 1971( اشار كما،  الضرر فینتج الغازات
 الى یؤدي) NO2 (     النتروجین اوكسید ثنائي ان الى) 2006

 سبب وأن، الغاز لهذا النباتیة األوراق تتعرض عندما األوراق ابیضاض
 الطبیعیة النباتات من غیرها من اكثر المستدیمة الشجیریة النباتات تأثر
 وبذلك العمر في النبات تقدم مع الترسبات هذه تراكم ان الى یعود قد

 المستدیمة الطبیعیة النباتات على الملوثات هذه من كبیرة كمیات تتراكم
            عن) 1990،  وأخرون المشهداني( وجده ما تؤیدها النتائج وهذه، 
 النباتات اوراق في الهوائیة الملوثات تراكیز ان) 2001،  الحدیثي(

 في تراكیزها من اعلى كانت للسیارات العامة الطرق على المزروعة
 ان البحث هذا نتائج من ،ولوحظ الطرق عن البعیدة النباتات اوراق
 وقد ، الثمار فیها تظهر لم)  A(  المنطقة في الطبیعیة النباتات اغلب
 علیها تترسب المعمل من القریبة النباتات ان هو ذلك في السبب یكون
 المیسم بین عازل یكون قد الغبار هذا وان ، االسمنتي الغبار من طبقة
 مع یتفق وهذا ، الثمار  تنتج وال التلقیح عملیة تفشل وبذلك اللقاح وحبة
 في انخفاض وجد حیث ،)  Anderson, 1974(         نتائج

 لمنع ذلك سبب وبین االسمنت لمصنع المواجهة النباتات بعض انتاجیة
 ال ولذلك االسمنتي بالغبار المغطاة المیاسم على اللقاح حبوب انبات

 یكون قد المعمل هذا من الناتجة الغازات كذلك ، التلقیح عملیة تحصل
 ان)  Hodges, 1993(  اشار حیث ، الصفة هذه في مهم تأثیر لها

 وثنائي SO2 الكبریت اوكسید ثنائي الى النباتات بعض تعرض
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 وقد ، النباتات هذه تقزم و تثبیط الى یؤدي NO2 النتروجین اوكسید
 رئیسیة بصورة االوراق تدخل االكاسید هذه ان الى ذلك سبب اعزى

 السمیة الى وتؤدي المیزوفیلیة الخالیا في فتتركز الثغور طریق عن
  .  االیضیة العملیات وتثبیط

  الدراسة منطقة في  Flora  للفلورا الطبیعیة النباتات تصنیف) 1( جدول
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  الدراسة فترة خالل الدراسة لمنطقة الدقیقة البیئة عناصر) 2( دولج

 االشهر
 كمیةاالمطار )oم(التربة سطح حرارة )oم( الهواء حرارة

 )ملم(
    سرعةالریاح

  العظمى الصغرى العظمى الصغرى ثا/م
 2.7 ـــــــ 39 24 38 26 2004ایلول

 2.4 16 33 15 28 17 االول تشرین

 2.0 31 26 10 22 14 الثاني تشرین

 2.1 45 15.5 8 10 7.5 االول كانون

 1.6 92 8.5 6.5 8.5 6.5 2005 الثاني كانون

 1.9 104 14 6 11 6 شباط

 1.9 81 25 13 21 14 اذار

 1.8 35 32  22 27 21 نیسان

 2.2  12 35 26 33 25 مایس

 2.5 ـــــــ 43.5 28.5 38 29 حزیران

 3.2 ـــــــ 52 31.5 44 31.5 تموز

 3 ـــــــ 51.5 30 44.5 30 اب

 2.8 ـــــــ 44.5 23 40 24 ایلول

 2.5 ـــــــ 36 17.5 31.5 18 االول تشرین

 2.6 ـــــــ 27.5 16.5 26.5 15.5 الثاني تشرین
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  2005/  8/  10 االصفرار البیئي المرض اوراقه على یظهر (A) المنطقة في مریم كف نبات) 1( شكل

  

  
  2005/  8/  10 في  (A)) المرض البیئي االبیضاض في نبات الخرنوب في المنطقة 2الشكل (

  
  2005/  8/  10 في  (B)) المرض البیئي االبیضاض في نبات الخرنوب في المنطقة 3الشكل (
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Effect of dusty pollutants of Laylan cement factory on natural plants in 
Laylan valley 

1 Dr. Yasin M . Ahmed ,  2  prof. Dr. Hikmat Abas  Al-Ani ,  3  prof . Dr. Athiya  Nahee  Al-Mashhdani 
1 College of Science , University of Tikrit , Tikrit ,Iraq . 
2   College of Agriculture, Baghdad University, - Baghdad , , Iraq 
3 College of Education ( Ibn AL-Haitham) - Baghdad University, - Baghdad , , Iraq . 
Abstract 
The present study was carried out to know the effect of dust pollutants of Laylan cement factory (20)km 
southern east of Kirkuk on the natural plants in Laylan valley. The samples were selected from nearby cement 
factory (500)meter and for distance (5)km away at the west direction. The study has included the environmental 
factors and seasonal field studies extended since autumn (2004)until last autumn(2005).The Flora of the region 
and the effect of dust pollutants on it fron study the growth , yield character and percentage environmental 
diseases.                                                                      
Results of flora study identification (59) species of natural plants in Laylan valley belong to , and (53)genrea for 
(19)family , the predominant family was Cruciferae , follow by Gramineae and Compositae . Six species of these 
natural plants were disappeared in position ( A ) which was near the factory in comparison with other positions . 
Results also showed that there was increasing in the percentage of environmental diseases Bleaching , Necrosis , 
Chlorosis and death in the position ( A ) , and the most effected natural plants were the permanent shrub plants 
Alhagi mannifera Medic. and Prosopis faracta Banks et Sol. and Vitex pseudo – negundo Haussk.                    
                                                                                   


