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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 L.) ( Linum usitatissimum نبات الكتان في نمو بعض العناصر الثقيمةتأثير 
 بدران عدنان سعيد،  عبدأحمد حسن،  صبا عبدالكريم مصطفى

 عموم الحياة ، كمية التربية لمبنات ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراققسم 
 

 البحث معلومات
الكااااااااا ميوم الكممااااااااات المفتاحيااااااااة   

، نبااات  ،الرصاااص ،المجمااوع ال  اار 
 الكتان

  االسم 
 البريد االليكتروني 

 

 رقم الهاتف 
 

 الملخص
 وم تبارات قسام عماوم الحيااة / كمياة التربياة لمبناات جامعاة تكريات الزجااجلأجريت هاه  ال راساة  ال البيات 

الكاااااا ميوم  بالعناصااااار الب يماااااة بهااااا س  راساااااة تاااااربيرات تماااااوث الترباااااة  7102/7102 اااااسم موسااااام النماااااو
 Linum usitatissimum النماو وبعاض التريارات الجسامجية  لنباات الكتاان  عما وأبار هلا  والرصاص  

L.  والرصاااص الكااا ميوم عنصاار  إ ااا ة إن  نتااا ا ال راسااة  تبااين ماانإه ،  ااسم مرحمااة النمااو ال  اار 
، ال  ارية لمنبااتصاجات النماو بتراكيز م تمجة إل  التربة كس عم  انجرا  أ ت إل   حصوم ان جاض  ل 

جاز   9,6,3الكاا ميوم باالتراكيز  حصوم ان جاض معنو   ل ارتجاع النبات عن  المعاممة بعنصر إه لوحظ
الرصاااااااااص عنصاااااااار عناااااااا  المعاممااااااااة بو %   36%،73 ،%01بمراااااااات نساااااااا  ا ن جاااااااااض  بااااااااالمميون إه

قياساا   عما  التاوالل  % 33،%76 ،%06 جز  بالمميون بمرت نس  ا ن جااض 011,701,070بالتراكيز
 ااال حاااين بمرااات نسااا   ،%0حسااا  ا تباااار  نكااان متعااا   الحااا و  عنااا  مساااتو  احتماااام  بمعامماااة السااايطرة

عماااا  التاااااوالل  والرصاااااص الكااااا ميوم بعااااا  المعاممااااة بعنصاااار  ا ن جاااااض  اااال طااااوم المجمااااوع الجااااهر 
 اال ا وزان كمااا بيناات النتااا ا  حصااوم ان جاااض وا اا  %، 51 ،%71 ،%00 % و50 ،31%،01%

ربوهياا رات محتااو  المااا  النساابل والبااروتين والك اال  لنبااات الكتااان   ااس  عاان ا ن جاااض الرطبااة والجا ااة
 ال اننساجة الورقياة و رجاة بباات ا الاية الساايتوبسزمية  ال  a+bوالكمورو يام الكمال   a , bوكمورو يم 

 بمعاممة السيطرة. ا  زيا ة  ل تراكم البرولين  ل اننسجة الورقية قياسكما حصمت  سيا ا وراق 
 المقدمة -1

وجاااو  ماااا ة أو أكبااار مااان الماااوا  أو العوامااام برنااا   البي ااال يعااارس التماااوث
لمااا ة زمنياااة تاااؤ   بطري اااة مبالااارة أو ايااار مبالااارة الااا   معيناااةبكمياااات 

ياااز ا   (.0ا  ااارار بالصاااحة العاماااة أو ا حياااا  أو الماااوار  الطبيعياااة  
 طاااار التمااااوث بزيااااا ة عاااا   السااااكان وتوساااا  الماااا ن وانتلااااار المعاماااام 

حيث تنسا  العوامم المموباة الا  كام قطاعاات النظاام البي ال  والمصان 
 الااااتحكم كاااام محاااااو ت  أن   كمااااا ،  والتربااااة تسااااب  تمااااوث المااااا  والهااااوا

تعاا  العناصاار الب يمااة  .(2بااالتموث نااا را  مااا تكااون كا يااة لوقااس التمااوث  
من ا طار الماوا  المطروحاة إلا  الترباة وهلا  بساب  ب ا هاا بالترباة لجتارة 

بعااض إن طويمااة ماان الاازمن  ون أن تتحماام أو يطاارأ عميهااا أ  ترياارات، 
هااه  المعااا ن مهمااة  اال عمميااات التمبياام الرااها ل وعماام ا نزيمااات لكاان 

يكااون  نساابيا  عناا  اسااتهس  كميااات كبياارة منهااا وتواجاا ها بتراكيااز عاليااة 
 ااارا  وساااما  عماا  الكا نااات الحيااة وينااتا عناا  مايساام  بتساامم المعااا ن 

هال احا   مكوناات النظاام البي ال ومان الماوار   تعا  الترباة.  )3( الب يمة
وقاعاااا ة اجنتاااااج الزراعاااال ومصاااا ر اااااها  اجنسااااان الطبيعيااااة المتجاااا  ة 

عااسوة عما  هلاا   اارن النباتاات تمااتص هااه  العناصاار  (5  وأسابا  ب ا اا 
الب يمة المتواج ة  ل التربة أو الما  بام تصام بعا  هلا  الا  ا نساان مان 

 اااالن المحا ظاااة عمااا  التربااااة مااان التمااااوث   اااسم السمسااامة الرها يااااة، لاااها
والتاااا هور  اااارورة حتميااااة ماااان  ااااروريات العصاااار  رتباطهااااا بصااااحة 

ينتماال  L)  (Linum usitatissimumإن  نبااات الكتااان(. 5ا نسااان 
ويعاا  ماان أقاا م المحاصاايم النباتيااة وياازرع منااه العصااور  لمعا مااة الكتانيااة 

نباات علابل  وهاو أوا بناان معاا  ال  يمة لسستجا ة من الزيت أو ا ليااس 
ونظاارا  ( 6   (%40-50وتحتاو  بااهور  عما  زياات بنسابة مااابين   لحاول

  ا  جاا ت  ول ماة ال راساات عميا  نهمية النبات من الناحية ا قتصا ية 
 بالكااااااا ميومتااااااربيرات تمااااااوث التربااااااة  راسااااااة تهاااااا س الاااااا  لهااااااه  ال راسااااااة 

 ل النمو وبعاض التريارات الجسامجية  وال يماة الرها ياة لنباات  والرصاص
 .الكتان

   المواد وطرائق العمل -2
 تهيئة التربة  1--2
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محا ظااااة أ ااااهت التربااااة ماااان أحاااا  الح ااااوم الزراعيااااة   منط ااااة المحاااازم/ 
ساام  اال لااهر تلاارين ا وم عااام  (30 – 0صااسح الاا ين( عمااا  عمااق  

وجججااات هوا ياااا ، بااام نعمااات لتمااار مااان  اااسم  وبطري اااة علاااوا ية 2017
مماااام  واساااات  مت  جاااارا  تجربااااة البيااااات  (2 من اااام ب وباااا  هات قطاااار 

 البسستيكل. 
 تحميل التربة  -2-2
عماااوم الحياة/كمياااة التربياااة  تااام إجااارا  تحميااام الترباااة  ااال م تبااارات  قسااام 

التربااة / كميااة الزراعااة/ جامعااة تكرياات، وهلاا  لت اا ير عاا    لمبنااات وقساام

. (1 من الصجات الكيميا ية والجيزيا ية لمترباة كماا مو احة  ال الجا وم 
وت اااا ير السااااعة التبا ليااااة  (2 إه تاااام قياااااس نسااااجة التربااااة حساااا  طري ااااة

بحساا  الطرا ااق  (EC و رجااة التوصاايم الكهربااا ل  (CEC الكاتيونيااة 
  ااس  (9)( حساا  طري ااة pHو رجااة تجاعاام التربااة  ) 2 التاال أور هااا

 Flameعاان ت اا ير كاام ماان البوتاساايوم والصااو يوم باساات  ام جهاااز 

Photometer  والكالساااااااااايوم والمرنيساااااااااايوم بحساااااااااا  الطرا ااااااااااق التااااااااااال
وتام ت ا ير النتاروجين الكمال باسات  ام جهااز ماايكرو كما ام  (10)أور ها

 Kjeldal - Micro) (11) حس  ما ور   ل. 
 

 الصفات الكيميائية والفيزيائية لمتربة المستخدمة في الدراسة (1)جدول 
 الت  ير الصجة 

 %36 الرمم  %( 1
 %40 الررين  %( 2

 %24 الطين  %( 3
 مزيجي  النسجة 4
 2.1 الما ة الع وية  %( 5
 2.10 (  يسل سيمنز / مE.Cالكهربا ل    رجة التوصيم 6

 pH) 7.29 رجة تجاعم التربة   7

ام  100( مميمكا   /CECالسعة التبا لية الكاتيونية   8
 تربة

17.40 

  ا يونات الها بة مميمكا   / لتر 9

 Cl -     الكموري   
1.62 

+الصو يوم  
Na 0.90 

 K 1720 +البوتاسيوم  

+2المرنيسيوم 
Mg 0731 

+2الكالسيوم  
Ca 0701 

 3175 النيتروجين الكمل 
 
 المعامالت المستخدمة 2-3
 وتامالكتاان  محمال(  باهور صانس واحا  مان ال راساة هاه   ال اسات  م 

ساام (  (30 وارتجاااعسام  (30)رقطا هات بسساتيكية أصاص اسات  ام
كرااام مااان الترباااة الجا اااة والتااال سااابق أن   (5 يحتاااو  كااام أصااايص عمااا  

جااز  بااالمميون /كراام  (40 مطاات بسااما  اليوريااا عناا  تركيااز نيتااروجين  
ترباة،  مكرجاز  باالمميون/ (40) تركياز عنا   وساجات ساوبر وساما ترباة 

( ممرااام /كرااام ترباااة عمااا  0،3،6،9أ ااايس كااام مااان الكاااا ميوم بتراكياااز 
( 0،125،250،500 هي ااااااة كمورياااااا  الكااااااا ميوم، والرصاااااااص بااااااالتراكيز

ممرم/كراام تربااة عماا  هي ااة كمورياا  الرصاااص وبواقاا  ارباا  مكااررات لكاام 
 تركيز.

 الزراعة والري 2-4

 اااال تااااار  انصااااص المعامماااااة  13/11/2017تاااام زراعااااة الباااااهور  اااال 
باااااهور  (10 بالمساااااتويات الم تمجاااااة مااااان الكاااااا ميوم والرصااااااص بواقااااا  

/أصاااايص وو ااااعت انصااااص بلااااكم علااااوا ل تحاااات ظااااروس البياااات 
أيااام ماان الزراعااة  ججاات عاا   الباااا رات  (10 البسسااتيكل، وبعاا  ماارور 

 اجسااالة بمااا بااا رات  اال كاام أصاايص، وقاا  تاام ر  انصااص  (5 إلاا  
 مااااا  المحا ظاااااة عمااااا  المحتاااااو  الرطاااااوبل عنااااا  الساااااعة الح مياااااة لمترباااااة

و بطت كمية الما  الم ا ة يوميا  بواسطة الميازان طيماة  تارة  (75% 
قما  النباات  عمر النبات ب أت عممياة من يوم ا 75)التجربة، وبع  مرور 

وهلااا  باسااات راج المجااااامي  الجهرياااة مااان التربااااة باسااات  ام رلااااش مااااا  
 ااااص مااا  مراعااااة اسااات  ام المن ااام لمنااا    ااا ان أ  جاااز  مااان الجاااهور 

 .ات تم  صم المجامي  ال  رية عن الجهريةوبع  تنظيس النبات
   الصفات المدروسة 2-5
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 (   سم ( النبات ارتفاع  1-5-2
تم ت  ير ارتجاع النباات  ب يااس ساي ان النباتاات النامياة مان ساط  الترباة 

 طااومقياااس  و  اال النبااات باسات  ام مسااطرة م ساامة لراياة أعماا  ورقااة

 ( . سم( الجهر  المجموع
 الوزن الجاف )غم( 2-5-2

كماا قا ر  )اام(ة والجهرياة ال  اري لممجماوعتين الطار  الاوزنتام ت ا ير 
وزن المااااااااا ة الجا ااااااااة لججاااااااازا  العميا/المجااااااااامي  ال  اااااااارية وانجاااااااازا  
الساجم /المجامي  الجهرياة لمنباات  وهلا  بعا  تججياس النباات وحجظا   ال 
 اكياااااس ورقيااااة قابمااااة  متصاااااص الرطوبااااة وو ااااعها  اااال جهاااااز الجاااارن

ساااااعة حتااا  ببااااات  48ْم ولمااا ة (  (70الكهرباااا ل وعماااا   رجاااة حاااارارة 
 .الوزن وتم وزنها بواسطة ميزان حساس وسجم ال ياس عن  كم معاممة

 (2المساحة الورقية )سم 3-5-2
وكماا  ال المعا لاة (12) تام ت ا ير المسااحة الورقياة   ا  حسابت بطري اة 

 تية : اآل
=( 7 ساممسااحة الورقااة 

  
مساااحة الم طا  الصاارير  ×وزن الورقااة كامماة 

من الورقة / وزن الم ط  الصرير
 

 الكمياة المسااحة عما  الحصاوم تام الواحا ة الورقاة مسااحة إيجاا  وبعا 

   :يرتل وكما نبات /لجوراق
مساااحة × نباات  = عاا   ا وراق/ (/ نباات7المسااحة الكميااة لاسوراق  ساام

   (7الورقة الواح ة  سم
   األنسجة الورقية محتوى الماء النسبي فيتقدير 4  -2-5

وحسااا  المعا لاااة  (03 تااام ت ااا ير محتاااو  الماااا  النسااابل حسااا  طري اااة 
 تية : اآل

 
 تقدير درجة ثبات األغشية السايتوبالزمية ونسبة تضررها 5 -2-5

جااا   اال  قاا رت  رجااة ببااات انالااية ال مويااة ونساابة  لياام ال اارر كمااا
مسااااتطيمة اللاااااكم مااااان انوراق النباتياااااة إه أ اااااهت عيناااااات  (14)طري ااااة

 الما  من مم (10 ) با  واسمت( ام 1الكاممة ا تساع والجهور بوزن  

( مام ماا  م طار وقايس التوصايم 10باا   امارت بام مارات باسث الم طار
 Electrolytic Conductivityالكهربااااا ل لروالااااحها بجهاااااز  

Measuring  بعااا  هلااا  تااام قتااام اننساااجة الورقياااة والجهرياااة بو اااعها )
 قي ااة ، وبعاا  تبرياا ها إلاا   15( لماا ة Autoclave اال جهاااز التع اايم  

( ْم ، أعياااا  قياااااس التوصاااايم الكهربااااا ل لروالااااحها ، 25 رجااااة حاااارارة  
( كماااا Sullivan  1971وقااا رت نسااابة  ليااام ال ااارر بموجااا  معا لاااة 

 يرتل:
I =  ] 1 – (1 – T1 / T2 ) / ( 1 – C1 / C2 ) [ × 100 % 

C1  وC2  تمباااام قاااارا ة التوصاااايم الكهربااااا ل لمعاممااااة الساااايطرة قباااام =
 وبع  قتم اننسجة الورقية عم  التوالل. 

T1  وT2  تمبم قرا ة التوصيم الكهربا ل لممعاامست قبام وبعا  قتام =
 اننسجة الورقية عم  التوالل . 

   تقدير الكموروفيل في األنسجة الورقية 6 –5- 2
/  Makinny قاااا ر الكمورو ياااام  اااال اننسااااجة الورقيااااة بحساااا  طري ااااة 

Arnon ) 00) الطرياة النباتياةا وراق  مان ممرام (100) وزن أ اه إه 

 بام  ز ال هااون بواساطة 80 %بتركياز أسايتون مام  (10 )ما  وساح ت

 5 ولما ة  قي اة /  ورة 3000 قاوة عما  المركاز  الطار  عممياة أجريات

 بل اا ة مم (10) )إل  الحجم وأكمم حجمية قنينة  ل ل لراا أ ه  قا ق

 الطاولين عما  امتصااص ال او  لمرالا   ةاقار  وتمات 80 %انسايتون

 )ال او ل المطيااس جهااز باسات  ام ناانوميتر 645 )و (663 الماوجيين

Spectrophotometer Pyeuni /Cam)   واساات  مت العسقااات
 ( a+bو  b/aو  b , aلحسا  كمية الكمورو يم  اآلتية 

Chl .a = (12.7 (D 663 – 2.69 (D 645 )) × V / (1000 × 

W) 
Chl .b  = (22.9 (D 645) – 4.68 (D 663) ×V/ (1000 × 

W) . 
D  قاااارا ة الكبا ااااة ال ااااو ية لمكمورو ياااام المساااات مص عماااا  انطاااااوام =

 نانوميتر عم  التوالل  645و  663الموجية 
V   80= الحجم النها ل لجسيتون الم جس بتركيز   . )% 
W .  الوزن الرط  بالررام لمنسيا النباتل اله  تم است سص = 
 تقدير الكاربوهيدرات  7 -2-5

تااااام ت ااااا ير كمياااااة الكاربوهيااااا رات  ااااال اننساااااجة الورقياااااة لنباااااات الكتاااااان  
 Linum usitatissimumإه سااااح ت العينااااة ، (06 ( تبعااااا لطري ااااة

( ماام مان المااا  الم طار. و صاامت 10النباتياة الجا ااة بهااون  ز اال ما   
الكاربوهياا رات المهابااة  اال الرالاا  عااان الراساا  بعمميااة الطاار  المركاااز  

وتام ت ا ير الكاربوهيا رات   قاا ق 5 ولما ة  قي اة /  ورة 3000 قاوة عما 
حااامض الكبريتياا  المركااز بوساااطة قياااس الكبا ااة  باسااتعمام الجينااوم ا 

( نااااااانوميتر باسااااااتعمام جهاااااااز 488ة عماااااا  الطااااااوم المااااااوجل  ال ااااااو ي
 (.Cam / Spectrophotometer Pyeuniالمطياس ال و ل  

 تقدير البروتين    8 -2-5
   .(11) المحورة عن طريقة (17) اتبعت طريقة فولن

   تقدير البرولين في األنسجة الورقية 9 -5- 2
اننساجة الورقياة لنباات تم ت  ير تركيز الحامض ا مينل  البرولين(  ال 

 (09 الكتاااااان لكااااام معامماااااة مااااان المعاااااامست كماااااا ور  بحسااااا  طري اااااة
( ناانوميتر 520باست  ام جهااز المطيااس ال او ل تحات طاوم ماوجل  

.   
   التحميل اإلحصائي 2-5-10

صاممت التجاار  وحممات إحصاا يا باسات  ام التصاميم العلاوا ل الكامام 
 CRD  )Completely Randomized Desigh   ااال التجاااار 

وقورناااااات ا  تس ااااااات المعنويااااااة بااااااين معاااااا  ت  (70 و (71  العمميااااااة
 %( 5 المعااااامست باساااات  ام اقاااام  اااارق معنااااو  عناااا  مسااااتو  احتمااااام 

Duncanحس  ا تباار  نكان متعا   الحا و    
,
s  New  Multiple 

 Roung Test  .) 



 (7)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع 
 

121 

 النتائج والمناقشة -3

 نمو النبات 3-1

 حصاام قاا  الكتااان لنبااات نمااو ا  اام ان( 7   الجاا وم نتااا ا ماان يت اا 
 ا  ار  المعاامست  ال لمنمو تببيط حصم حين  ل السيطرة معاممة  ل
 بتراكيااز  (Pb  والرصاااص ( Cd  الكااا ميوم عنصاار  ا ااا ة ا ت   اا 
 الااا  ترباااة عمااا  التاااوالل كرااام/ ممرااام (011,701,070 و (9،  6،  3 

 وطاوم  ال  ار  المجماوع ارتجااع مان كم  ل معنو  ان جاض حصوم
 المجمااااااوع مااااان لكااااام الرطباااااة والجا اااااة  الماااااا ة وزن الجاااااهر  المجماااااوع
 ال  ااااار  لممجماااااوع الجااااااس الاااااوزن باااااين والنسااااابة والجاااااهر  ال  ااااار 
 ربماا ا ن جاضهاها ساب  ان .السايطرة بمعامماة الجهر  قياساا   والمجموع

 ا ن ساام تببايط عممياات الا  يؤ   الب يمة المعا نب التموث ان ال  يعز 

 النتااا ا هااه . وتكويناا  النبااات لنمااو الهرمااونل والتنظاايم ال مااو  وا تساااع
 اااال حصااااوم ان جاااااض معنااااو   بطااااوم  (77  باااا  جااااا  مااااا ماااا  تتجااااق

 هىاهاالمجموع ال  ر  لنباات الحنطاة عنا  معاممتهاا بالعناصار الب يماة. 
 ت اطر  التال الب يماة العناصر سمية ال  ق  يعو  سبب  الر يسل التابير
 وبنااااا  والتااانجس ال اااو ل البناااا  مباااام الم تمجاااة ا ي اااية الجعاليااااتبهاااا 

 الجعالياات مان هلا  وايار ا نزيمااتونلااط  والباروتين النووية الحوامض
 لممجموعاة الجااس الاوزن  ال الحاصام ا ن جااض كمااإن . الحيوياة

  ال العناصار لهاه  السامبية التاربيرات حصايمة إ  ماهو والجهرية ال  رية
 كمهاااتر  نتيجاة الجاهورراس أطا  سياا وتماس ال ماو  والتماايز ا ن ساام

 .  (73 الن م أنسجة انتظام  ل تريير إل  تؤ   إه عالية اكيزتر ب

 

 تأثير اضافة عنصري الكادميوم والرصاص الى التربة في صفات النمو لممجاميع الخضرية والجذرية  لنبات الكتان (2)جدول
Linum usitatissimum L. 

 الصجة
 

 المعاممة

 ارتجاع 
 المجموع ال  ر 

  سم(

 طوم المجموع 
 الجهر 
  سم(

 الوزن الرط  لممجموع 
 ال  ر   ام(

الوزن الرط        
 الجهر لممجموع 
  ام(

 الوزن الجاس 
 لممجموع ال  ر 

  ام(

 الوزن الجاس 
 لممجموع الجهر 

  ام(

 a a 717111 a  17506 a  17023 a  17072 a  17161 30.000 السيطرة

C
d

    

ممرم/كرم
 

 

3 ab 727111 ab 027111 a 17535 a 17026 ab 17003 a 17102 
6 bc  737111 bc 057111 ab 17333 a 1.006 b 17123 a 17107 
9 c 097111 c 007111 a 17763 a 1.003 b 1.161 b 1.170 

P
b

ممرم/كرم    
 070 ab 707111 ab  027111 ab 17326 b 1.056 ab 17017 a 17103 

701 bc 777111 b  067111 ab 17356 bc 1.076 b 17122 a 17159 
011 c 717111 c 077111 b  17706 c 1.003 b 1.126 a  17155 

 متع   الح و   نكن ا تبار حس %( 0  احتمام مستو  عن  معنويا    ت تمس المتلابهة ا حرس هات  *المع  ت
 

 االوراق في الكموروفيل تركيز 3-2
  ال  ( p<0.05 )معناو  ان جااض حصاوم (3 ) الجا وم نتاا ا اظهارت

 ونسابة  (a+b) الكمال والكمورو يام  (b)وكمورو يام (a) كمورو يام تركيز

 (a,b ا ن جااااااض  ااااال صااااابرات الكمورو يااااام  إه بمااااا  (a/b الكمورو يااااام
ممراام  (9 لنبااات الكتااان  عناا  معاممااة التربااة بعنصاار الكااا ميوم بااالتركيز

لعنصاار الرصاااص   اا   امااا ،عماا  التااوالل (07500,17023  /كراام تربااة
ممرم/كرااااااااام ترباااااااااة  (011 بمرااااااااات نسااااااااابة ا ن جااااااااااض عنااااااااا  التركياااااااااز

ويعاااز  ساااب  ، قياساااا  بمعامماااة السااايطرة عمااا  التاااوالل( 17917,17355 
ال  ال ور السامبل لمعناصار الب يماة  ال   b,aان جاض تركيز الكمورو يم 

م الاااااه  يااااا  م  ااااال تركيااااا  الكمورو يااااام  امتصااااااص عنصااااار المرنيسااااايو 

 يؤبر الب يمة المعا ن مستويات زيا ة ان ال  اي ا   السب  يعو  ق و  (75 

 عممية  ل ممحوظ تببيط ال  يؤ   مما ال  ر البسستي ات نمو  ل سمبا  

  ااص نحاو عما  ال او ل البنا  صبرات   تزام نتيجة الكمورو يم بنا 

 العممياة هاه  ناواتا ان جااض  ال يتساب  مماا ا نزيماات مان عا   وتببايط

ان التركيااز  (70 اليا  توصام مااما   يتجاق وهاها رات هياالكاربو  ومنهاا
العاااااااالل مااااااان الكاااااااا ميوم يبااااااابط تكاااااااوين الكمورو يااااااام بتعار ااااااا  انتااااااااج 

protochlorophyllide  وبمااا ان الكاروتينااات تحماال الكمورو ياام ماان
الاااتحطم با كسااا ة ال اااو ية لاااها  اااان قماااة انتااااج الكاروتيناااات مااا  زياااا ة 

 (76 الكا ميوم ل  نتا ا  طيرة عم  صبرة الكمورو يم
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 كموروفيل ونسبة( a+b)وكموروفيل الكمي  b و a كموروفيل تركيز معدل تأثير اضافة عنصري الرصاص والكادميوم الى التربة في (3)جدول 
(a/b )الكتان نبات اوراق في Linum usitatissimum L. 

 الصجة
 
 المعاممة

 كمورو يم
a ممرم/ام 

الما ة من وزن 
 الرطبة

 كمورو يم
b ممرم/ام 

من وزن الما ة 
 الرطبة

 كمورو يم
a+b ممرم /ام 

من وزن الما ة 
 الرطبة

 a/bكمورو يم 

 a07660 a 17252 a 77519 a 77770 السيطرة

C
d

    

ممرم/كرم
 

 

3 a   07609 a 17272 a  77320 a  77720 
6 b  07520 b  17092 a 77122 a  77521 
9 b  07500 b 17023 a   77175 a 77037 

P
b

ممرم/كرم    
 070 b  07530 a 17603 b   77152 a 77351 

701 c 07075 b 17551 c   07065 a 77005 
011 c 17917 b   17355 c    07756 a 77677 

 متع   الح و   نكن ا تبار حس %( 0  احتمام مستو  عن  معنويا    ت تمس المتلابهة ا حرس هات  *المع  ت
 

 الخموية االغشية ثبات ودرجة النسبي الماء محتوى 3-3

 والكا ميوم الرصاص عنصر  ا ا ة ان(4)  الج وم نتا ا من يتبين

 الما  محتو   ل معنو  ان جاض حصوم ال  ا   بالمستويات المتزاي ة

 ل ان زيا ة العناصر الب يمة  ل وسط  (72 وهها يتجق م   النسبل،
النمو يؤبر سمبا  ل عسقة النبات بالما  اه تعمم العناصر عم   جض 
تم   الج ران واتساعها بسب  ارتباطها وبان ص الكا ميوم بالبكتين 
،ان ا ن جاض بمحتو  الما  النسبل  ل انوراق النباتية ق  يعو  إل  

من  سم ا نكماش الحاصم  ل  سيا التريرات التركيبية  ل الورقة 
البلرة وال سيا البرنكيمية كهل  ق  يعو  إل  ال رر الحاصم  ل 
الجهور النباتية المعر ة لهه  العناصر وبالتالل ان جاض كمية الما  
الممتص من قبم الجهور وأ يرا ان جاض محتو  الما  النسبل  ل 

عالية من العناصر الب يمة ق  كهل   ان التراكيز ال (72 ة انوراق النباتي
تؤ   إل  تحطم  ل ج ران الحزم الوعا ية وحصوم تريير  ل مكونات 

 ال  هل   ل السب  يعو  وق  ،ال ل  مما يؤبر عم  عممية ن م الما 
 العناصر ايونات تاتابير   سم من مح  ا يكون ال مو  ا تساع ان

 من ال مو  الج ار  واص  ل او بال مية الما  عسقات  ل المع نية

 من تح  ان يمكن ا زموز  الجه  زيا ة ان اه وا تساع، التم   حيث

 . (29)النت  وقمة ال مو  ا تساع عرقمة طريق عن الما  امتصاص
محتو  الما   بين ترابطية عسقة وجو  إل  ألارت ع ي ة  راسات وهنا 
 والكاروتين الكمورو يم صبرات أن إه الكمورو يم ومحتو  النسبل
 ببات ي ص ما أما (31 محتو  الما  النسبل  بلن جاض تتناقص
اظهرت نتا ا ال راسة ان      (ال رر  ليم(ال موية  ا الية

ممرم/كرم  ((500,250,125 المتزاي ة لعنصر الرصاص المستويات
 تاه بمر ال موية ا الية ت رر  ل ةمعنوي زيا ة حصوما ت ال  

 عن % (7967339  ال موية لنبات الكتان لسالية ت رر ةنسب اعم  
 تعرض ان ال  هل  سب  يعز  ق و  ممرم/كرم(500)  رصاصمستو  
 ا الية تركي   ل تاترير  ال  يؤ   الب يمة  بالمعا ن لمتموث النباتات
 حيث تعمم هه  العناصرعم   جض  عالية ووظا جها ال موية

ATPase  ل الرلا  البسزمل مما يؤ   ال  ت رر ا الية 
 .(30  الي  توصم ما م  يتجق وهها البسزمية

 

 درجة ثبات االغشية الخمويةو  )%( محتوى الماء النسبي تأثير اضافة عنصري الرصاص والكادميوم الى التربة في (4)جدول 
 .Linum usitatissimum Lالوراق نبات الكتان  (%)نسبة دليل الضرر

 الصجة
 

 المعاممة

 محتو  الما 
 % النسبل

 انن جاض نسبة
% 

 نسبة  ليم
 %ال رر 
 

 الزيا ةنسبة ا
% 

 a 667662 011 d  2.337 011 السيطرة

C
d

     

ممرم/كرم
 

 

3 a 637636 57056 c 00.761 30.050 
6 a 617111 017111 b 71.22. 053.001 
9 a 017111 707111 a 70.509 710.006 

P
b

    
ممرم/كرم
 

070 a 677011 67701 c 05.330 69.553 
701 a 027057 057722 b 75.002 029.567 

011 b 517111 517111 a 33.023 796.339 
 متع   الح و   نكن ا تبار حس %( 0  احتمام مستو  عن  معنويا    ت تمس المتلابهة ا حرس هات  *المع  ت   
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 والبروتين والكربوهيدرات البرولين كيزاوتر  الورقية المساحة 3-4

 المساحة  ل معنو  ان جاض حصوم ال  (5 ) الج وم نتا ا ألارت

  موالكا ميو  الرصاص الب يمين بالمع نين  المعاممة الكتان لنبات الورقية

إه  ،عم  التوالل ممرم/كرم (9,6,3  ( و011,701,070وبالمستويات  
 ،7سم (257320،  0057702 ،0307111ا ن جاض لمعنصرين  بم 
قياسا  بمعاممة عم  التوالل  7( سم277320، 227251، 0507706 

 ا ن سام عمميات ان ال  الورقية المساحة ان جاض سب  يعو  السيطرة، 

. التربة  ل الب يمة المعا ن مستويات بزيا ة  سمبيا   تتابر ال مو  وا تساع
 من العالية المستويات برن  (37 الي   توصم ما م  تتجق النتا ا وهه 

 ا تزام بم ومن ال سيا واستطالة ان سام تببيط إل  أ ت الرصاص
 عن  الورقية المساحة ن جاضان ا (33  عز  وكهل  الورقية المساحة

 ا تساع عممية تببيط إل  النمو وسط  ل الكا ميوم مستويات زيا ة
 أو بالما  النباتية ال مية عسقات  ل الكا ميوم لتربيرات نتيجة ال مو 
 يظهر .والم ونة الميونة  سم من ال موية ج رانها  واص  ل لتربير 

 المساحة م  إيجابية معنوية إرتباط عسقة النسبل الما ل المحتو 
 تمم  الكبيرة المساحة هات انوراق تبين أن العسقة  هه  الورقية،
 اظهرت     البرولين ي ص ما أما ((34 ألار مبمما مرتج  ما ل محتو 
 ا مينل الحامضتراكم   ل معنوية زيا ة حصوم(5) الج وم  نتا ا

اعم   انإه , ساب ا   المهكورة بالمعامست الورقية ا نسجة  ل  )البرولين(
ممرم /كرم  (011 تركيز البرولين عن  مستو  رصاص لزيا ة معنوية 

 محتو  ان  ال  هل  سب  يعو  وق  مايكروموم/ ام (27206  بمرت
 زيا ة ظروس تحت النسبل الما  ن ص عن  يز ا  البرولين من ا وراق

 ان من (30  ب  جا  ما م  وهها يتجق  والكا ميوم الرصاص مستويات

  جض  ل الحامض هها يسهم اه ،اكس ت  وتببيط البرولين بنا  تحجيز

   وم لصال  الت رج اب ا  عم  يحا ظ مما النباتية لم مية ا زموز الجه 

 حصوم ال   (5) الج وم نتا ا الارت كما (36)ال مية  ال  الما 
 لنبات الورقية ا نسجة  ل الكاربوهي رات كيزتراب معنو  ان جاض
  الي توصم ما م  تتجق النتا ا وهه  ساب ا   المهكورة بالمعامست الكتان 

 ان جاض من تعانل المموبة المناطق  ل النامية ان التباتات ،)32(
المعر ة  النباتات إن إه، لمكربوهي رات الكمل المحتو   ل كبير

 قميمة م ارنة  الكربوهي رات كمية  يها المموبات تكون عالية من لتراكيز
 ال و ل البنا  مميةع تببيط ال  يعز  ق  وهها الرير مموبة بالمناطق
 التربيرات وق  يعز  السب  ال  .(32 تلمنباتامع  ت التنجس  وتحجيز
 والكا ميوم الرصاص العنصرين مستويات زيا ةالناجمة عن  السمبية

الورقية، وان جاض الوزن الجاس لممجموع  المساحة بصرر والمتمبمة
 (0الج وم  نتا ا و حت كهل  .النسبل الما  وقمة ال  ر  والجهر 

 لنبات الورقية ا نسجة  ل البروتين تركيز  ل معنو  ان جاض حصوم
 المست  مة، بالمستويات و والكا ميوم بالرصاص المعاممة نتيجةالكتان 

 ان جاض م  منسجما   البروتينل المحتو   ل ا ن جاض يكون هها ق 
 ا ا ة عن  لمنبات والجهرية ال  رية مجامي مل الجا ة الما ة وزن

زيا ة تركيز العناصر  ، كما أن (39)التربة ال  والكا ميوم الرصاص
المسؤوم عن تحطيم  proteaseالب يمة يؤ   ال  زيا ة نلاط انزيم 

كوسيمة لم اومة  أمينية أحماض إل  إياهاالببتي ات المتع  ة محو   
  ل لمبروتين الحيو  البنا  تببيط ان .(51  من التموث ال رط الناجم

 لمنبات والجهرية ال  رية المجامي  نمو م  ا تزام مبالرة يرتبط النبات
وآ رون ان تواج  العناصر الب يمة  ل مواق  م تمجة من  (41)ل   الار

والتل  ( Sulphydrilالنبات يببط ا نزيمات التل تمتم  مجامي   عالة 
 ترتبط العناصر ان كماينجم عنها تربيرا  سمبيا  عم  لكم البروتين، 

يح ث ا تس ات  الب يمة م  بعض بروتينات البسستي ة ال  را  مما
  .(57  تببيط بنا  الكمورو يم إل  باج ا ةلتحمم البروتين  أي ية

 

والبروتين الوراق نبات  والكاربوهيدرات البرولين و نبات / الورقية المساحة في التربة الى والكادميوم الرصاص عنصري اضافة تاثير (5)جدول
 .Linum usitatissimum L الكتان

 الصجة
 المعاممة

 الورقيةالمساحة 
 (7 سم

 تركيز البروتين
  ممرم/ام(

 البرولين تركيز
  مايكروموم/ام(

 تركيز الكربوهي رات
  ممرم/ام(

 a     0027591 a 01767 b 57719 a   07005 السيطرة

C
d

    
ممرم/كرم
 

 

3 b 030.000 a   01711 ab 57030 a 0.017 
6 c  0057702 b  2710 a  07211 a  0.011 
9 d 257320 b  6701 a 07221 a 1.901 

P
b

    
ممرم/كرم
 

070 b 0507706 a  9732 a 67771 a 0.192 
701 c 227251 ab 2703 a 67923 a 0.101 
011 c 277320 b 6722 a 27206 a 1.202 

 متع   الح و   نكن ا تبار حس %( 0  احتمام مستو  عن  معنويا    ت تمس المتلابهة ا حرس هات  *المع  ت
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Abstract  
This study was conducted in the greenhouse and laboratories of Biology Department /Collage of Education for 

Women/Tikrit University during season of the growth 2017/2018. To examine the effects of soil pollution by 

heavy elements cadmium and lead and its impact on growth and some physiological changes for the plant of 

Linum usitatissimum L. through the phase of vegetative growth. As a results of this study appeared when adding 

elemental cadmium and lead by different concentration to the soil each one separately led to reduction in the 

vegetative growth qualities. As showed there is clear decline in flax plant height when it was treated by cadmium 

element concentration 3,6,9 ppm, with decline percent 10%, 23%, 36%. When it treated by lead element 

concentration 125, 250, 500 ppm  the decline percent amounted 16%, 26%, 33%. As comparison with the 

treatment of control by test Duncan polynomial at probability 5%, while the decline in totally root length after 

treatment of elemental cadmium and lead respectively 10%, 30%, 45% and  15%, 20%, 40%. As a results 

showed there is clear decline in the weights of wet and dry in flax plant. As well as the decrease relative water 

content, protein, carbohydrates, chlorophyll a, chlorophyll b, total a+b  in leaf tissues. Also, the degree of 

stability cytoplasmic membrane in the cells of leaves, As got increase proline accumulation in the tissues of 

leaves as control treatment.                                                                            
 


