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ار   مهمتؤدي نخلة التمر دورًا  ه من ذرات الغب از     إضافةً  ،ًا في تلطيف الهواء وتنقيت ه بغ ى إغنائ إل

   .األوآسجين

ة تختلف حسب القرب     أشارت الدراسات أن أوراق نخيل التمر تجمع آميات غير قليلة من  األترب

د عن الطرق ة . والبع ل قراب ى سطوح أوراق النخي ة عل ار المتراآم ة الغب      0.47حيث بلغت آمي

م/ غ 0.78و  ة   2س جار القريب ي األش رقم )م  40و  10( ف دة  ن الط ر المعب ة غي ى  الزراعي عل

ة    ح، أشهر السنة  اختلفت أيضًا آمية الغبار المتراآمة باختالف و .التوالي ى آمي من   يث بلغت أعل

والي   شهر/  2م/ غ 6.46و  6.90 ( شهري تموز وآبخالل  الغبار المتساقط ى الت ة    )عل في منطق

  . البصرة

ة،  شجار  أالحماية للعديد من  أيضًا أشجار النخيل توفر ا    الفاآه زرع تحته ا   .والمحاصيل التي ت آم

دروآربونات النفطي  ز الهي ل تراآي دة لتقلي يلة جي د وس ا تع وث ،ةأنه حيث اختلفت  ،والحد من التل

وث      هذه  المرآبات تراآيز  ع الدراسة من مصادر التل  .وحسب األصناف المدروسة    ،حسب موق

ة  اط موجب ة ارتب ت عالق ة  لوحظ وى   ) r=  0.98(وقوي دروآربونات ومحت ز الهي ين تراآي ب

   .األوراق من المواد الدهنية
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Abstract 

 
 
Date palm tree plays a pivotal role in the conditioning of atmosphere and 

purification of air from dust particles, in addition to its enrichment with 

O2 molecules. 

Studies indicated that the leaves of Date palm trees can accumulate 

substantial quantities of dust, varying based on the distance from the 

unpaved roads, and the months of the year. 

The total estimated amount of dust particles accumulated on the leaf 

surface was 0.47 and 0.78 g .cm-2 in the trees, which were closer            

(10 and 40 m) to the roads. The highest quantities of accumulated dust 

particles (6.90 and 6.46 g. m -2. month -1) were during the months of July 

and August in AL- Basra region. Date palm trees also protect crops and 

fruit trees, which are planted beneath them.      

Palm tree is also considered as a good means for reducing the level of oil 

hydrocarbons, and controlling of air pollution. A positive, correlation      

(r = 0.98) was found between the concentration of hydrocarbons and the 

content of leaves of fatty substances, which varied depending on the 

distance from the site of experiment, source of pollution, and varieties. 
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 عبد الباسط عودة إبراهيم. د.أ
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  )أآساد(المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 
  

  
ر   ل التم جار نخي ة أش ة القديم وم األثري رت الرس كنيةا وارجب ًةعوزرمأظه اني الس كٍل ،لمب  وبش

رب م  اص ق ذخ زل  نف وي للمن واء العل ه   ،اله ه وتلطيف واء وتنقيت ف اله وم بتنظي ل   ،لتق ث تعم حي
ىل األوراق آمصفاٍة ار إضافة إل ة وذرات الغب اء ألترب واء إغن جينب اله از األوآس د  )O2( غ آأح

ا وتعمل األشجار على تنظيم الرطوبة والحرا .نواتج عمليه الترآيب الضوئي  ،رة بالجو المحيط به
ر الهواء الذي يمر  الجوية، مما يجعل وتمتص الملوثات  دخل الم    عب ل وي زل أشجار النخي اً  ن  ،نظيف

ل دور التكييف الطبيعي       ذلك أشجار النخي ورطبًا، وخال من الشوائب والملوثات الجوية، فتؤدي ب
Natural air conditioning.  

  

  
  
  

تائر الت   وذآرت الدراسات أنَّ  ة افي العصور    استخدمت ي الس بابيك المساآن    لقديم ى ش  آانت  عل
بابيك         ذ والش واب والنواف ى األب ذي يوضع عل ل ال وترطب   ،وآانت ترش   ،تصنع من سعف النخي

ى  بالماء  داخل إل ك    و ،المسكن  لخفض درجة حرارة الهواء ال ى ذل د عل دول وضع     زي في بعض ال
دفع       مروحة آهربائية خارج النافذة ذات الستارة المصنوع  اء لت ة بالم ل والمرطب ة من سعف النخي

   .، ومن هنا استمدت مكيفات الهواء فكرتهاالهواء إلى الداخل
ة     Gassim et al.,( 1986( وفي دراسة   ل بالغ ى أشجار نخي من صنف    Mature trees عل

ى أوراق أشجار       ة عل ار المتجمع ة الغب الخالص في المملكة العربية السعودية تم خاللها تقدير آمي
   .هذه األشجار عن الشوارع والطرق الزراعية غير المعبدة Distance ْدْعالنخيل حسب ُب

ة   ات معنوي ود فروق وحظ وج ة ذرات ال) P ≥ 0.05(ل ي آمي طوح  ف وق س ة ف ار المتراآم غب
ب. األوراق ة       توتناس رق الزراعي ن الط جار ع د األش ع بع ًا م ة عكس ار المتجمع ة الغب ر آمي غي

ة     . دراسةالمعبدة خالل موسمي ال ًا في األشجار القريب وآانت آمية الغبار المتراآمة األعلى معنوي
والي     خالل  2سم / غ  0.78،  0.47(جدًا  ى الت اد    )موسمي الدراسة عل دريجيًا بازدي ، وتراجعت ت

د عن الطريق                 ر بع ا في األشجار األآث ة له ى قيم ى أدن ين األشجار والطريق لتصل إل افة ب المس



 

م/ غ 0.13، 0.21) (م 120، 80( ى        2س افتين عل ال المس مين، ولك ال الموس طة لك ة متوس آقيم
  ).1جدول، (معنوية بينهما  وبدون فروقاٍت ،)التوالي

  
م  دول رق ار  ): 1(ج ة الغب ي آمي دة ف ر المعب ة غي ل عن الطرق الزراعي د أشجار النخي أثير بع ت

  .المتراآمة فوق سطوح األوراق
  

بعد األشجار عن الطرق 
  )م(

  ) 2سم/ غ (المتجمعة على األوراق  آمية الغبار
  المتوسط  1985  1984

10  0.47 a 0.78 a  0.76 a  
40  0.29 b  0.33 b  0.26 b  
80  0.23 c  0.19 bc  0.21 b  
120  0.12 c  0.15 c  0.13 c  

  
  .0.05عند مستوى المعنوية  ذات داللة إحصائية تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فروقاٍت* 
  

ادة الشمعية    وسبب ازديا ة الم د آمية الغبار المتراآمة فوق سطوح األوراق تراجعًا معنويًا في آمي
Waxy deposits ًا    . المتشكلة على سطح األوراق ى معنوي وآانت آمية الترسبات الشمعية األعل

جار ي األش طوح األوراق ف وق س ر  ف ي بعاألآث ق الزراع ن الطري دون  )م120، 80(دًا ع وب
، 10.98)( م 40، 10(ا، في حين آانت األدنى معنويًا في األشجار األقرب   مهفروقات معنوية بين

والي %  1.15 ى الت طوح األوراق      ). عل ى س كلة عل معية المتش ة الش بة الطبق دد نس ًا ، تح عموم
، ومن ثم آفاءة األشجار في استخدام   Spectral  Characteristicsخصائص األوراق الطيفية  
ة          الماء، حيث يساعد وجود ا   ة األشعة الضوئية الممتصة أو الحيلول ل آمي ة الشمعية في تقلي لطبق

النتح   ، نتيجة الحد    Transpirationدون ارتفاع درجة حرارة األوراق، وزيادة معدل فقد الماء ب
ين األوراق والوسط المحيط      اء ب  Leaf(VPD)من ارتفاع قيمة فرق التدرج في ضغط بخار الم

to air vapour pressure difference           اء من دفق الم ة لت وة المحرآ ة الق د بمنزل ذي يع ، ال
ا     ى الوسط المحيط به ائي       . األوراق إل ة الشمعية دور الحاجز الفيزي ؤدي الطبق ا ت  Physicalآم

barrier  ة   الذي يمنع الفقد المباشر  Cuticular transpirationللماء عبر طبقة األدمة الخارجي
ة    .  دم، وجود عالق ة الشمعية      يتضح مما تق ين سماآة الطبق ة ب اط موجب اءة األشجار في     ارتب وآف

تالء   اء        Turgor potentialالمحافظة على جهد االم اءة استخدام الم ا األوراق، وآف داخل خالي
(WUE) Water Use Efficiency.  

ة مع األشج         ة بالمقارن وق سطوح األوراق في األشجار القريب ار وأثَّر أيضًا ازدياد تراآم الغبار ف
ن اليخضور    وى األوراق م ي محت لبًا ف ق الزراعي س ن الطري دة ع ي،  Chlorophyllالبعي الكل

ور  دول ، )   (B(، و)A(واليخض ن    ) . 2ج وى األوراق م ع محت ام ، تراج كٍل ع ؤدي بش وي
ور ات اليخض ة   Chlorophyll molecules جزيئ ات التمثيلي اءة النب ع آف ى تراج إل

Photosynthetic efficiency ة      ، ب ة الممتص وئية المحرض ة الض ة الطاق ع آمي بب تراج س
Intercepted light energy ،        واقط الضوئية ة الل ات اليخضور بمنزل د جزيئ  Lightإذ تع

antenna  دل ي مع لبًا ف ؤثر س ا ي ال، مم ات، ومع  انتق ل اإللكترون لة نق ي سلس ات ف دل اإللكترون
ة بالطاق  ات الغني تخدم خالل تف ATPو  NADPH ةتصنيع المرآب ي ستس اعالت الضوء، والت

ادة الج     نيع الم ون، وتص ت الكرب ي تثبي الم ف اعالت الظ الل تف ًا خ ات  االحق و النب ة لنم ة الالزم ف
ار    . وتطوره وإنتاجيته ة الغب اد آمي ويؤآد ذلك حدوث تراجع معنوي في متوسط وزن الثمرة بازدي

  ).2جدول، (المتراآمة فوق سطوح األوراق 
  



 

دول  م ج أثير :)2(رق ة الشمعية،   ت ماآة الطبق ي س ق الزراعي ف ل عن الطري د أشجار النخي بع
  .، ووزن الثمرةالكلوروفيلومحتوى 

  
  بعد األشجار 

  )م(عن الطرق 
للمادة (% ) 

  waxالشمعية 
وزن الثمرة   غ100/ آمية الكلوروفيل ملغ 

  الكلورفيل الكلي  Bآلورفيل  Aآلورفيل   )غ(
10  0.98 bc 0.38 c  0.22 c  0.59 d 7.93  c  
40  1.15 b  0.18 d 0.22 c  0.81 c  10.70 b 
80  2.33 a  0.70 b  0.29 b  1.04 b  11.51 ab 
120  2.36 a  1.07 a  0.62 a  2.46 a  a12.75  

  
  .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فروقاٍت* 
  

اخت     ار المتساقطة ب ة الغب ة       وتختلف آمي اح، ودرجة الحرارة، والرطوب زمن، وسرعة الري الف ال
ة    ؤه إبراهيم وزمال) 2001(وأآد  ). %RH( الجوية النسبية ين آمي وجود عالقة ارتباط موجبة ب

ر   ل التم جار نخي ى أش اقط عل ار المتس رارة ) صنف الحالوي(الغب ة الح اح، ودرج رعة الري وس
في محافظة ) أبي الخصيب، الهارثة، وشط العرب(وذلك في بساتين ثالث مناطق مختلفة  ة،السائد
ران         . البصرة ًا خالل شهر حزي ى معنوي / غ 7.36(ولوحظ أن آمية الغبار المتساقط آانت األعل

ة   )ثا/ م  3.8(نتيجة الزيادة الملحوظة في سرعة الرياح  )شهر/ 2م ، حيث ساعد ذلك في حمل آمي
ار    ر من الغب ا    . أآب ار المتس ة الغب ى  ويالحظ أن آمي ر      قطة آانت األعل ًا خالل األشهر األآث معنوي

ة التي يمكن        من السنة ) تموز، حزيران، آب(حرارة  بية الجوي ة النس المترافقة مع تراجع الرطوب
  ).3جدول، (أن تساعد في تثبيت الغبار والحد نسبيًا من حرآته 

  
ق أشجار نخيل تأثير بعض العوامل المناخية في آمية الغبار المتساقطة فو :)3(رقم جدول 

  التمر
  

  الشهر
آمية الغبار 

/  3م/ غ (المتساقطة 
  )شهر

  سرعة الرياح 
  )ثا/ م (

  درجة الحرارة
  )م(ْ 

  لرطوبة النسبيةا
(%)  

  c  3.1  34.1  27 5.99  أيار
  b 3.8  38.1  24 6.37  حزيران
  a 4.4  38.5  23 6.90  تموز
  b 3.4  38.0  26 6.46  آب
  d 3.9  34.8  24 5.26  أيلول

  24.8  36.7  3.72 6.196  دل العامالمع
  
  ..0.05عند مستوى المعنوية  ذات داللة إحصائية تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فروقاٍت* 
  

ة      اح المحمل ا الري ب فيه ي ته هر الت الل األش اقط خ ار المتس ة الغب ط آمي تالف متوس ويالحظ اخ
ار الم    . بالغبار، باختالف المنطقة ة الغب ان متوسط آمي ة شط العرب       وآ ى في منطق تساقطة األعل

ا ، )شهر/  2م/ غ  8.13( ة    تاله ة الهارث ى  ، في حين آانت   )شهر /  2م/ غ  6.75(منطق في   األدن
ي الخصيب  ة أب ى . منطق ك إل اتي، ويعزى ذل دهور الغطاء النب ى ت ة شط العرب إل تعرض منطق

إلنشاء، مما جعل التربة أآثر وانحساره بشكل آامل بفعل حرآة اآلليات العسكرية الثقيلة وأعمال ا
  ).4الجدول ، (آما في  ،وعرضة لالنجراف الريحي بالمقارنة مع الموقعين اآلخرين هشاشًة

  
  



 

  آمية الغبار المتساقطة في مناطق البصرة :)4(رقم جدول 
  

  شط العرب  الهارثة  أبي الخصيب  المعدل  )شهر/  2م/ غ (آمية الغبار المتساقط   الشهر
c 3.49  أيار    6.65 b 7.48 a 5.99 bc 

 c 7.02 b 8.25 a 6.37 b 3.48  حزيران
4.03  تموز c 8.16 b 8.53 a 6.90 a 
 c 6.34 b 9.17 a 6.46 b 3.87  آب
 c 5.59 b 7.20 a 5.26 d 3.00  أيلول
 6.21 8.13 6.75 2.27  المتوسط

  
  ..0.05عند مستوى المعنوية  ذات داللة إحصائية تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فروقاٍت* 
  

وى      ي محت ة ف ات معنوي ود فروق وحظ وج ن الكلوروفي ول ل وورلوالك) A( لاألوراق م ، )B(في
ل  وآان متوسط محتوى األوراق من  . الكلي والكلوروفيل ى      Aالكلوروفي ع األدن ع المواق د جمي عن

ار المت         ة الغب ا آمي ر حرارة، والتي آانت خالله ًا    معنويًا خالل األشهر األآث ى معنوي ساقطة األعل
ى     )حزيران، وتموز( ذلك الحال بالنسبة إل ل  ، وآ ي  Bالكلوروفي وى األوراق   . والكل وتناسب محت

ل من   ى سطوح األوراق        الكلوروفي ار المتساقطة عل ة الغب ًا مع آمي ز  . عكس ل ترآي وازداد بالمقاب
  ).5جدول، (الرصاص في األوراق بازدياد آمية الغبار المتساقطة، 

  تأثير آمية الغبار المتساقطة في محتوى األوراق من اليخضور والرصاص :)5( مرق جدول
  

  الشهر
ترآيز الرصاص   غ 100/ آمية الكلورفيل ملغ 

/ مايكرو غرام 
  غ

  الكلورفيل الكلي  Bآلورفيل  Aآلورفيل   دهن(%) 

 a 2.86 a 12.90 a 1.33 c 0.794 c 10.03  أيار
 c 2.77 ab 12.16 c 1.50 b 0.807 a 9.39  حزيران
 b 2.33 c 11.59 e 1.66 a 0.801 b 9.24  تموز
 b 2.61 b 12.43 b 1.51 b 0.793 c 9.81  آب
 c 2.48 bc 11.96 a 1.23 b 0.809 a 9.44  أيلول

 0.8008 1.44 12.20 2.61 9.58  المعدل العام
  
  ..0.05مستوى المعنوية عند  ذات داللة إحصائية تشير األحرف المتشابهة إلى عدم وجود فروقاٍت* 
  

امات،       د المس ى س طوح األوراق إل وق س ار ف راآم الغب ؤدي ت ن أن ي ًا، يمك  Stomatalعموم
blocking        ازي ادل الغ ة التب ا يحد من عملي جراء ويمكن أن يتراجع   .  Gas exchange، مم

ى داخل    ) CO2(غاز الفحم   ارثنتإذلك معدل فقد الماء بالنتح، ومعدل  ر المسامات إل األوراق،  عب
ت ضمن الص      ز التثبي ى مراآ لة إل م الواص از الفح ة غ ي آمي لبًا ف ؤثر س ا ي الخضراء  انعاتمم

)Stroma(    ل الضوئي ع السكريات    Assimitalion rate، فيقل معدل التمثي . ، وتصنيع وتجمي
رد           أثير المب ل الت ى تعطي امات إل داد المس ة انس التبخر نتيج اء ب د الم ع فق ل تراج ؤدي بالمقاب وي

Cooling effect       ٍكل رارة األوراق بش ة ح اع درج ى ارتف ؤدي إل ا ي تح، مم ة الن د،  لعملي زائ
راق األوراق   دوث احت كلٍ  Leaf firingوح يخوختها بش ر  ، أو ش  Prematureمبك

senescence   ؤثر ا ي ، فيقل حجم المسطح الورقي األخضر الفعال في عملية التمثيل الضوئي، مم
  .وإنتاجيته سلبًا في معدل نمو النبات،

ع الدراسة       ة األشجار في مواق ة / آغ  36حيث بلغت    ،ولوحظ انخفاض إنتاجي ي     نخل ع أب في موق
ة  ،الخصيب ع الهارث ه موق غ (32يلي ة/ آ ة )نخل ة النخل دل إلنتاجي ل مع ان أق دة وآ صنف ل الواح



 

ه و ،آغ في موقع شط العرب  24 قرابة الحالوي ة الواحد       علي ة النخل اين في إنتاجي ود التب ة من  يع
اقط   ار المتس أثير الغب ى ت ثالث إل ة ال ع الدراس ي مواق ور ف يالتم ار ف  فضًال عن أنَّ ،صفات الثم

ن      ا م ار بحاجته د الثم ي تزوي اءة األوراق ف ن آف ل م ى األوراق يقل اقط عل ار المتس الغب
  .الكربوهيدرات الضرورية لنموها وتطورها

  

  
  :حماية المزروعات
  الزراعات البينية

ة آالمحاصيل       يمكن استغال ة مختلف ين األشجار بزراعات بيني ل أرض بستان النخيل أي المسافة ب
اع مستوى        ،الحقلية والخضراوات واألشجار المثمرة ة البستان وارتف ة ترب ى طبيع وهذا يعتمد عل

ة زراعة األشجار أو الفسائل     ،ونسبة الملوحة في التربة ومياه الري ،الماء األرضي إذا   .وطريق ف
ى آي تسهم في استصالح              آانت التر ة مالحة يمكن زراعة الشعير والفصة في السنوات األول ب

ة  ب،       ويمكن   ،الترب ل  العن ة متساقطة األوراق مث ك زراعة الخضراوات أو أشجار الفاآه د ذل بع
ة    وقصر عمرها مقارنًة ،الخوخ لسرعة إثمارهاو، صاألجاوالرمان، و ويمكن   .مع أشجار الفاآه

ا،       ىرزراعة التفاح والكمث رة تظليله ر حجم األشجار وآث وال ينصح بزراعة أشجار المشمش لكب
  .وجميع األشجار التي ذآرت تزرع مع زراعة الفسائل مباشرة لالستفادة من مردودها االقتصادي

ر  و ل عم جار النخي د أن تصل أش نوات 10بع اقطة ا  ،س ة متس جار الفاآه ة أش ن إزال وراق أليمك
جار الحمضيات بأنوا ة أش ل وزراع جار النخي ة تحت أش ا المختلف جار  ،عه ة أش ن زراع ا يمك آم

وفر أشجار         ) المانكو(العنبة  ل في العراق حيث ت اطق زراعة النخي والموز آما هو جاري في من
جار    ذه األش و ه ة لنم ة الالزم ل الحماي ا النخي ا وإثماره ة وانتظامه افات الزراع اة مس ع مراع  .م

ام       إلى الزراعات البينية م اإلشارةويمكن  ل في محافظة البصرة التي ق ن خالل دراسة واقع النخي
رون  راهيم وآخ ا إب جار    ،)2001(به ين أش ة ب جار الفاآه ن أش دد م ة ع ى زراع اروا إل ث أش حي

ى أخرى  ة إل ن منطق دادها م ا وأع ف أنواعه ل تختل ب  و .النخي جار العن ة أش ار زراع وحظ انتش ل
ي ال     ة أب اتين منطق تم   في حين   ،خصيب والرمان والتين والمانكو في بس منطقتي شط    مزارعو يه

دير بزراعة أشجار السدر والعنب      من مجموع   %  43وشكلت أشجار السدر نسبة      ،العرب وال
ة في المحافظة    ا   ،أشجار الفاآه ين بنسب      أشجار تليه ان والت ،  8.1،  20.6،  21.8العنب والرم

والي 6.4 ى الت يل الورق   .عل كلت المحاص د ش ة الخضروات فق ا زراع بة أم ة نس ن %  54.1ي م
ة المزروعة ت     ا مجموع محاصيل الخضراوات والمحاصيل الحقلي اء بنسبة    اله  ،)%19.2(البامي

  :باآلتيفوائد الزراعات البينية  إجمالويمكن . )% 8.9 ( والطماطم ،)% 17.8(والخيار 
ل    .1 ى من   األفي المراحل    وبخاصةًٍ استغالل المسافات بين أشجار النخي اتين  إنشاء ول  البس

  .بزراعة محاصيل أو أشجار سريعة النمو وذات مردود اقتصادي جيد
ل   .2  ،االستفادة من مياه الري التي تروى بها هذه المحاصيل واألشجار في ري أشجار النخي

 .عند استخدام الري السطحي خاصٍةوب



 

ن  .3 تفادة م ن االس ادة      يمك در للم ة آمص يل الحقلي ا الخضروات والمحاص ات أو بقاي مخلف
 .حسين خواص تربة البستانالعضوية لت

ة محاصيل الخضروات  .4 ة وخدم ائش ،إن رعاي ة الحش ق وإزال طة العزي ة  بواس وفر بيئ ت
 .جيدة لنمو جذور النخيل

ل     قللت .5 تديمة مع النخي ذلك   ،زراعة أشجار مس ة      الوآ ات الخدم ر من عملي محاصيل الكثي
 .هاالتي تستفيد منها أشجار النخيل آالتسميد والري وحراثة التربة وغير

  

  
  

  دور أشجار نخيل التمر في الحد من التلوث
ة تغير في الصفات   بأنه أي Pollutionلتلوث ا يعرف ة  ،الكيمياوي ة   ،أو الفيزيائي ة للبيئ  .أو الحيوي

اتٍ      ة بكمي ادرها المختلف ن مص ات م ال الملوث ل انتق دث بفع ة ويح حيًا    ،مختلف ررًا ص ببة ض مس
ة ا  ات الحي ان والكائن اديًا لإلنس ة واقتص اة النباتي ا الحي ا فيه رى بم ونول .ألخ ات المصدر  ك النبات

ذاء            ى صنع الغ درة عل ه من ق ع ب ا تتمت ة األخرى لم األساس لتغذية اإلنسان وبعض الكائنات الحي
دم         ذ الق ا من ام منصبًا عليه ان االهتم ذا آ ة ، ل ة     ،وتخزينه في األجزاء النباتية المختلف م تهيئ حيث ت

ي تسا بة الت ة الظروف المناس ات الخدم الري والتسميد وعملي دمتها ب ا وخ ى أداء وظائفه عدها عل
ك أضرار    ،النباتات للتلوث عبر مختلف المصادر تعرضت لكن  ،األخرى ة في    ًاوأحدث ذل متباين

  .آامل أو أجزاء منه في المناطق التي تتعرض للتلوث النبات بشكٍل
  

  :الجويةومن أهم الملوثات 
ات التي         وهي مرآبات : الهيدروآربونات .1 ارة تشمل مدى واسع من الكيماوي عضوية طي

ون    ا الكرب دروجين   )C(يدخل في ترآيبه ة في الغالف     وتوجد بصورةٍ   )H(والهي طبيعي
وي ان   ،الج ا الميث در و )CH4(ومنه زهيق و ترآي المليون  1.68 بنح زء ب بب  ،ج وال تس

ه أي ضرر ة من تويات الطبيعي راق  .المس ن االحت دروآربونات م تج الهي ل وتن ر الكام غي
يارات  ات الس ي محرآ ازولين ف ة   ،للك ي الصناعات المختلف تخدمة ف ذيبات المس ن الم وم

  .فضًال عن انبعاثها من معامل الكيمياويات والمصافي النفطية
اني   يدخل الكبريت في الغالف الجوي بصورة طبيعية على هيئة: مرآبات الكبريت .2 غاز ث

  .من تحلل المواد العضوية ال هوائيًاو ،ينمن انفجارات البراآ )SO2( الكبريت أآسيد
ة في الغالف      : المواد العالقة .3 د تكون معلق وهي أجزاء صلبة خفيفة وقطيرات من سوائل ق

واد   . وأنشطة البراآين ،وتعرية التربة ،أمالح البحار ذاذمن ر وتنبعث .الجوي وأغلب الم
 .التربة فيت الزراعية تصدر من تأثير الرياح والفعاليا Sootالعالقة هي غبار وسخام 

  



 

  
ة      ادر الحيوي ا المص وث منه رى للتل ادر أخ اك مص ة   ،وهن دروآربونات الحيوي ل الهي ي  ،مث وه

ة     ، C19بارافينات تحتوي عددًا فرديًا من ذرات الكربون وتقوم النباتات بتخليقها بسالسل آربوني
C17، C15ة بفعل     هذه المرآبات جميع الهيدروآربونات الطبيعية في أنسجة  تشمل و ات الحي الكائن

ون طن    0.7من مصادر التلوث الذي يقدر بأآثر من يعد التسرب النفطي، و. البناء الحيوي لها ملي
  .سنويًا

ا هو              ى مم ز أعل ات العضوية في أنسجتها بتراآي ة الملوث ى مراآم درة عل ا الق والكائنات الحية له
وي    راآم الحي ى      ب Bioaccumulationموجود في البيئة ويعرف الت ة عل ات الحي ة الكائن ه قابلي أن

دة    .أخذ الملوثات العضوية وترآيزها في أنسجتها بتراآيز أآبر مما هو موجود في بيئتها ؤثر ع وت
ل  يعوام ة   ف ا، درج ة منه ات الحي ة داخل أنسجة الكائن دروآربونات النفطي وي للهي راآم الحي الت

جين و  رارة واألوآس ة الح دروآر  )pH(درج زن الهي ة وتخ جة  والملوح ي األنس ة ف بونات النفطي
  .هناك عالقة بينها وبين آمية أو نسبة الدهن في األنسجة لذا فإنَّ ،Fatsالغنية بالدهون 

ا   ،الهيدروآربونات النفطية على أوراق النباتاتتتراآم   ،وتعد طبقة الكيوتكل الشمعية مستودعًا له
ة  ي األنسجة النباتي ا ف ادة تراآيزه ى زي ؤدي إل ا ي ن و .مم ة ميمك ة معرف ل األنسجة النباتي ن تحلي

تحليل الدهون المستخلصة  يوضحمصدر وتراآيز الهيدروآربونات سواء آانت حيوية أو نفطية و
دروآربونات        ن هي دهن م ه ال ا يحوي ح م ة يوض جة النباتي ن األنس ا    ،م ة تراآيزه ن معرف ويمك

ة لثم    تكون .ومكوناتها ات  معظم المادة الدهنية في الطبقة الشمعية المغلف وتختلف  ار وأوراق النبات
  .نسبها حسب تأثير العوامل البيئية والوراثية ومرحلة النمو

ة             تؤديو ر المالئم ة غي ات من الظروف البيئي ة النب رًا في حماي طبقة الكيوتكل الشمعية دورًا آبي
دروآربونات ترتبط الهي . آالتقلبات الجوية وفقدان الماء آما أنها تكسب الثمار لمعانًا وبريقًا طبيعيًا

ك الشموع      ،الحيوية عادة بالشموع ات األساسية لتل ات    خاصةٍ وب ،وهي من المكون سالسل االلكان
ر من     C17االعتيادية التي تبلغ ذرات الكربون فيها  ى أآث ى    يمكن  و ،C34إل بواسطتها التعرف عل

أ       دروآربونات إذا آانت ناتجة من منش ائي مصادر الهي ن خالل  أو من النشاطات البشرية م     إحي
  .التلوث النفطي

  :ويمكن استخدام بعض األدلة للكشف عن منشأ الهيدروآربونات منها
كواالن  .1 ان والس ب الفاتي تان ومرآ ب البرس ة آمرآ ات المتفرع ض االلكان تعمال بع اس

ألنها تعد من المكونات الرئيسة  ،آمؤشرات في البيئة من أجل التعرف على البقايا النفطية
يع النباتات الراقية من بناء هذه المرآبات نتيجة لتكسر سلسلة الفايتين وتستط . للنفط الخام
Phytein   ل ن آلوروفي ل م ل  و Aلك ن  Bآلوروفي ًال ع ة  فض بغة البرتقالي األص

Carotenoides.   
ازي    )CPI(دليل تفضيل الكربون  .2 وآرافي الغ از الكروت ا   ،، يتم فحص العينات بجه ومنه

ا      يتم تحديد بعض المؤشرات التي تو دروآربونات ومنه ك الهي  Carbonضح مصادر تل
preference index )CPI ( ون داد الكرب ات ذات أع بة وجود المرآب ذي يوضح نس ال

ة      ون الزوجي داد الكرب ات ذات أع ى المرآب ة     ،الفردية إل إذا آانت قيم ى من    CPIف  1أعل
 .ر نفطيفإن المصد 1أما إذا آانت القيمة أقل من  ،اإلحيائيفهي دليل على المصدر 

إلى الفايتان فإذا آانت النسبة    C18إلى البرستان و  C17نسبة البرستان إلى الفايتان ونسبة  .3
ل    1وإذا آانت القيمة قريبة أو أقل من  اإلحيائيفهذا دليل على المنشأ  1أآبر من  فهي دلي

 .على المصدر النفطي
  
  
 
 



 

ي الجدول يوضح و ات      اآلت ى الملوث ة في بعض     بعض الدراسات والمالحظات عل الهيدروآربوني
  :األنواع النباتية

  
  المالحظات  مصدر الهيدروآربونات  النبات

كان     نفطية آروماتية  )Pinus radiate(الصنوبر  ة بالس اطق المزدحم ي المن ة ف يم عالي ق
  .وآثافة حرآة المرآبات

  بارافينية ، وآورماتية  نباتات القهوة والكاآاو
ين  ز ب ا 100 – 10تراوحت التراآي يكرو م

رام  ة   / غ ادر إحيائي ن مص اف م غ وزن ج
  .ونفطية

ة   أصناف الزيتون االسبانية ب (بارافيني مرآ
  )السكواالن

ة ذات    ات االعتيادي يادة لاللكان ور س ظه
  أعداد الكربون المفردة

 – 0.6المصدر من الجو المحيط باألشجار      نفطية  أشجار نخيل الزيت
  .غ وزن جاف/ مايكرو غرام  7.1

  ضراوات ثمار الخ
اطم ( يخ ، طم جار  ) بط ار أش وثم

  الكاآي
  إحيائي

تان  ن مرآب البرس ة م ظهرت نسب متباين
ي      ا ف ى منه اآي أعل ار الك ي ثم ان ف والفايت

  البطيخ والطماطم

   2.6 – 0.5تراوحت التراآيز بين   إحيائية ونفطية  )صنف الحالوي(نخيل التمر 
  .غ وزن جاف في البصرة/ مايكرو غرام 

ة  ل   أوراق خمس ن نخي ناف م أص
ر ريم،  ( التم ديري، الب ي، ال البرح

  )الزهدي، الخضراوي
  آروماتية

   8.49 – 1.27تراوحت التراآيز بين 
رام   ايكرو غ ى  / م اف وأعل غ وزن ج

  .التراآيز آانت قرب المصادر الصناعية
ل  ار النخي نف (أوراق وثم ص

ار    حيوية وآروماتية  )الساير ن الثم ى م ي األوراق أعل ز ف التراآي
  .ختالف آمية الدهن بينهماال

  
  :وسنستعرض بعض الدراسات الخاصة بعالقة نخلة التمر بالتلوث بالهيدروآربونات النفطية

ريم،    (لتراآيز الهيدروآربونات في أوراق بعض أصناف النخيل  في دراسة ديري، الب البرحي ، ال
دي، الخضراوي ى شط العرب ،)الزه اطق عل ة من ن خمس ة ،وم د ،هي المدين ة ،يروال  ،والهارث

ات األوراق خالل شهر شباط     . والتنومة وأبي الخصيب  دروآربونات     ،أخذت عين دير الهي م تق وت
دروآربونات في    لوحظ. النفطية فيها ومحتوى األوراق من الدهون وجود اختالف في تراآيز الهي

ة    اطق الدراسة المختلف ز     ،أوراق األصناف وفي من ل ترآي ان أق ايكرو غرام   1.27 (حيث آ غ / م
اف ة   )وزن ج ة المدين ي منطق ديري ف ي أوراق صنف ال ز ،ف ى ترآي ايكرو  8.49 (       وأعل م

رام  ة     )غ/ غ ة الهارث ي منطق ي ف نف البرح ي أوراق ص ات    . ف ي عين دهن ف بة ال ت نس وتراوح
   ).6جدول، (، في صنف البرحي%  0.49و  ،في صنف الديري%  0.31األوراق بين 

دول  م الج وى  :)6(رق ط محت دهن    متوس ة لل بة المئوي دروآربونات والنس ن الهي األوراق م
  .لألصناف الخمسة تحت الدراسة

  

  نسبة المواد الدهنية  الصنف
(%)  

  متوسط محتوى األوراق 
/ ميكرو غرام (من الهيدروآربونات 
  )غ

  5.79  0.49  البرحي
  2.59  0.31  الديري
  2.71  0.32  البريم
  4.16  0.46  الزهدي

  4.27  0.48  الخضراوي
  



 

ا من          دروآربونات في أوراق األصناف ومحتواه ز الهي ين تراآي ة ب ووجدت عالقة ارتباط معنوي
دهن ل اال  ،ال ة معام ت قيم اط روبلغ وث   .)r = 0.908(تب ة أن التل ارت الدراس وأش

يالً   ان قل وث هو      ،بالهيدروآربونات النفطية في أوراق األصناف المدروسة آ ذا التل وأن مصدر ه
ات النف ن الفعالي ةم ات الصناعية والمنزلي ة والمخلف ى أوراق أشجار  ،طي ن الجو عل ا يسقط م وم

  .)Ibrahim, 1999( نخيل التمر
ريم            دي والب ناف الزه ار أص ي ثم ادرة ف ر الن دروآربونات والعناص ز الهي ة لتراآي ي دراس وف
و            رة وأب ة والجزي اطق الهارث اتين من اير والحالوي في بس ديري والبرحي والس والخضراوي وال

ة الرطب    . لخصيب على امتداد شط العرب ا ة في مرحل ز     ،أخذت العينات الثمري دير تراآي م تق وت
ا   دهن فيه بة ال دروآربونات ونس ار      ،الهي ي ثم دروآربونات ف ز الهي تالف تراآي وحظ اخ ث ل حي

ة ي ،األصناف المختلف ة وف ة آاف اطق الدراس ا و .من ان أقله رام  0.8(آ ايكرو غ ار/ م ي  )غ ثم ف
ديري ف  رةصنف ال ة الجزي ز  ،ي منطق ى ترآي ان أعل رام  4.89 (وآ ايكرو غ ي صنف  )غ/ م ف

ي الخصيب   ة أب ي منطق دي ف ين    . الزه ار ب ي الثم دهن ف بة ال ار %  0.19وتراوحت نس ي ثم ف
الوي  ز       %  0.39والح ين تراآي ة ب اط معنوي ة ارتب ود عالق ع وج دي م ار الزه ي ثم ف

ى   . هنالهيدروآربونات في ثمار األصناف ومحتواها من الد ان أعل أما بالنسبة للعناصر النادرة فك
اس     ك والنح ري الزن ز لعنص رام   50.08و 19.26(ترآي ايكرو غ اف/ م ار   )غ وزن ج ي ثم ف

يب     ي الخص ة أب ي منطق ريم ف راوي والب ادميوم والرصاص     ،الخض ز للك ظ أي تراآي م تالح ول
  ).Ibrahim, 2000(  والكوبالت في ثمار األصناف المدروسة في المناطق الثالث

  

  
  

ل     )2001(إبراهيم وعزيز  في دراسة للتباين في تراآيز الهيدروآربونات النفطية في أوراق نخي
رين أول        ن تش رة م الل الفت الوي خ نف الح ر ص ة آذار   1999التم ى نهاي الث   2000إل ي ث ف

ذه الدراسة أن     . هي الهارثة والتنومة وأبي الخصيب    ،محطات على شط العرب ائج ه أظهرت نت
ة في األوراق  أ ايكرو غرام    5.6(  على محتوى للهيدروآربونات النفطي ان   ، )غ وزن جاف / م آ

م  وبلغ في المحطة  ،منطقة التنومةمن ) 2(في المحطة رقم  ة  من  )1(رق ة  منطق  والمحطة  ،الهارث
م ة  )3( رق ن منطق يبم ي الخص رام  4.1و  4.2 أب ايكرو غ والي/ م ى الت اف عل  ،غ وزن ج

  ) .7جدول، (



 

  
  .ترآيز الهيدروآربونات النفطية في أوراق النخيل): 7(ول رقم جد
  

  الشهر  أقل ترآيز  الشهر  أعلى ترآيز  المحطة
  تشرين األول  4.01  آذار  4.41  )3(أبي الخصيب 

  تشرين األول  5.56  آذار  5.88  )2(        مةالتنو
  تشرين األول  4.60  آذار  5.03    )1(الهارثة        

  
ة أ  ارت الدراس ة      نَّوأش رب مختلف ط الع ي ش ة ف دروآربونات النفطي ادر الهي ى   ،مص ل إل وتص

ون من    خاصةً  ،األشجار إما عن طريق مياه الري أو تبخرها من أماآن تواجدها وأن ذرات الكرب
C5 – C15       ة وتعمل درجات الحرارة ى أآثر تطايرًا في البيئ ى أشجار     يتبخ عل ا إل ا وانتقاله ره

  .النخيل القريبة من شط العرب
دهون    ة لل ات المحب ن الملوث ة م دروآربونات النفطي ون الهي ن  ف ،وآ وى األوراق م ا زاد محت كلم

دًا   ارتباط حيث لوحظت عالقة ،الدهون زادت قابلية تراآيز الهيدروآربونات فيها موجبة وقوية ج
  ).r = 0.98(الدهنية  من المواد  ألوراقابين تراآيز الهيدروآربونات النفطية ومحتوى 

  
بدراسة التباين في الهيدروآربونات األروماتية في أوراق Ibrahim and Aziz, (2001)   وقام

ي الخصيب      )صنف الساير(نخيل التمر  ة أب اه في منطق اه      ،والتربة والمي ات المي حيث أخذت عين
ة من العمق      ،متر عن شط العرب  2000، 1000، 100من ثالث مواقع تبعد  ات الترب  – 0وعين

ات    نتائج الدراسة إلى وجود وأشارت . سم 60 تباين في تراآيز الهيدروآربونات بين مختلف عين
اه ة والمي د   .األوراق والترب ذي يبع ع األول ال ي الموق ات ف ع العين ي جمي ز ف ى التراآي ت أعل وآان

/ مايكرو غرام   8.21و  7.27لتر و / ميكرو غرام  5.06حيث بلغت  ،متر عن شط العرب 100
، عن شط العرب    باإلبتعادالتراآيز  تنخفضاو ،المياه والتربة واألوراق غ وزن جاف في عينات

  ).8جدول، (
  

    .محتوى أوراق نخيل التمر والتربة والمياه من الهيدروآربونات األروماتية): 8(جدول رقم 
  

  )م(بعد المحطة عن شط العرب 
  غ 100/ تراآيز الهيدروآربونات ميكرو غرام 

 100/ المياه ملغ   للدهن% 
  األوراق  التربة  غ

  0.82  8.21  7.27  5.06  م100
  0.83  5.03  3.72  2.82  م1000
  0.76  4.40  3.11  2.19  م2000

LSD(0.05) 0.71  0.63  0.71  ـــــ  
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