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 تأثير مخمفات المجازر في تموث التربة في محافظة النجف
 سدي             م.م. صفاء مجيد المظفرأ.د. كفاح صالح األ

 قسم الجغرافية– جامعة الكوفة/ كمية اآلداب
 المقدمة 

هػدد النػ س البشػرا بػالزواؿ بػؿ يهػدد حيػاك كػؿ الكائ ػات الحيػة ت المشاكؿ التي خطرمف اأصبحت مشكمة تموث البيئة  
ولقد برزت هذه المشكمة  تينة لمتقدـ التك ولوني والص اعي والحضاري لإل سػاف ويشػمؿ تمػوث البيئػة كػا مػف البػر  وال باتات

 اْلَبػر   ِوػي اْلَفَسػاد   َظهَػرَ  بسػـ ا  الػرحمف الػرحيـ :واء التػي ووههػا وهػو مػا أشػار اليػة القػراف الكػريـ وػي هولػ والبحر وطبقػة الهػ

َيْرِنع وفَ  َلَعمَّه ـْ  َعِمم وا الَِّذي َبْعَض  ِلي ِذيَقه ـ ال َّاسِ  ْيِديأ َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ 
(1). 

طػػػػة بان سػػػػاف مػػػػف مػػػػاء وهػػػواء ولػػػػذاء وتربػػػػة  وزادت الضػػػػنة الم رهػػػػة وهػػػد أصػػػػاث التمػػػػوث كػػػػؿ ع اصػػػػر البيئػػػة المحي
 فط الػية والماء وي البحار واأل هار أصػب  ممػوث وػي حػدود كبيػرك أو هميمػة  بالكيماويػات والفضػات وبقايػا ذوانشعاعات الم  

   سػػث الزػػازات المكو ػػة لػػ  والمعػػادف اليقيمػػة  بػػؿ وبالمػػاء المسػػتعمؿ  فسػػ   والهػػواء وػػي ألمػػث الم ػػاطؽ الم هولػػة اختمػػت ويػػ
لصػػال  الضػػار م هػػا بفعػػؿ رات ااحتػػراؽ الػػداخمي وػػي المصػػا ق والسػػيارات مػػق تقمػػص المسػػاحات الخضػػراء  والزػػذاء وصػػؿ 
اليػػ  التمػػوث عػػف طريػػؽ المبيػػدات والكيماويػػات الحاوظػػة وليرهػػا مػػف انضػػاوات الضػػارك والتربة أصػػابها التمػػوث بسػػبث بقايػػا 

مػػػف لػػػواـز العصػػػر بعػػػد زيػػػادك  يكيماويػػػة والمخمفػػػات الزريبػػػة  واألمػػػاح الزائػػػدك وصػػػار التمػػػوث الصػػػوتالمبيػػػدات واألسػػػمدك ال
اعي  تينة استخداـ الذرك سواء وي الحػرث عبمصادرها الحديية المختمفة  وظهر التموث انش ت كركالضوضاء واألصوات المس

 أو وي السمـ. 
وأ شػطت  اليوميػة ممػا يػػ دي  تحػيط بالكائ ػات الحيػة بفعػؿ ان سػاف احػداث تزيػر وػي البيئػة التػييعػرؼ التمػوث عمػن ا ػ  

 .(2)اختال  نوي  الكائف الحي وي دي ال مق المكاف الذي يعيش تتاءـالتي ا  دظهور بعض الموا نال
عمػػن ا ػػ  أي تزييػػر ويزيػػائي أو كيميػػائي يسػػبث وػػي تزيػػر اسػػتزالها و نعمهػػا ليػػر هػػادرك عمػػن  ويمػػا يعػػرؼ تمػػوث التربػػة

 .(3)ةلمعالناااستزاؿ المفيد دوف 
دراسػة وتحميػؿ مخمفػات المنػػازر وػي محاوظػة ال نػؼ وذلػؾ بهػػدؼ معروػة المخمفػات المطروحػة مػف هػػذا  يت ػاوؿ البحػث

 ال شاط  ودورها وي تموث التربة.
المنػػػازر  مػػػاذج مػػػف مواهػػق التػػػرث المتػػ يرك بمخمفػػػات  (8اعتمػػد البحػػػث عمػػن العمػػػؿ الميػػػدا ي المتميػػؿ بنمػػػق وتحميػػؿ )

 مػػػاذج  (4 مػػػاذج لمموسػػـ الشػػتوي ) (4) األربعػػة وذلػػؾ بواهػػق  مػػػوذج واحػػد مػػف تربػػػة كػػؿ منزرك.وهػػد نمعػػػت ال مػػاذج بواهػػق
 لمموسـ الصيفي. 

 كما اعتمد البحث عمن التقاط بعض الصور الفوتولراوية لمظواهر المدروسة المهمة وي م طقة البحث .  
 ظة النجف  الواقع الحالي لمجازر المحوم في محاف

 وهي : 2(ـ866-666) تتراوح مساحتها بيف (1) توند وي محاوظة ال نؼ أربعة منازر ا ظر شكؿ
 منزرك ال نؼ لمحـو الحمراء.  -1
 منزرك الكووة لمحـو الحمراء.  -2
 منزرك الحيرك لمحـو الحمراء. -3
 منزرك دوانف المعهد التق ي /الكووة.  – 4

يػة لهػذه المنػازر أف مخمفاتهػا السػائمة تنمػق وػي حػوض التعفػيف  ومػف يػـ  يػتـ سػحبها أتض  مف خػاؿ الدراسػة الميدا 
( وتقػػدر 1بسػػيارات حوضػػية أو هػػد ت صػػرؼ بوسػػاطة ه ػػاك تمتػػد مػػف الحػػوض الػػن الم ػػاطؽ الخمفيػػة لممنػػزرك ا ظػػر صػػورك )
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األحشاء الحيوا ية وبعضها يرمن وي  لممنزرك الواحدك  أما المخمفات الصمبة المتميمة بالبراز وبقايا 2(ـ26مساحة الحوض بػ)
ا ػات الميتػة المرميػة خمػؼ ( وضًا عف ذلػؾ ونػود الحيو 2حاويات وبعضها األخر ينمق ويرمن خمؼ المنزرك ا ظر صورك )

 . المنزرك
كما وتبيف أف بعض النزاريف  يقوموف بعممية الذب  خارج المنزرك تاوياً  لػدوق الرسػـو ومػف يػـ رمػي المخمفػات  خمفهػا 

 اذ تكوف طريقة الذب  ورمي المخمفات لير صحيحة وا تخضق الن الرهابة مف كؿ انطراؼ المع ية .
وما يندر انشارك الي  ا تشار الدور السك ية واألراضػي الزراعيػة بػالقرث مػف هػذه المنػازر  لػذلؾ  توهػق أف تتمػوث هػذه 

 . البيولونيةالترث بهذه المخمفات وباألخص 
 رة بمخمفات المجازر . خصائص الترب المتأث

 التحميل الكيميائي -أوال   
ع صػػر ومركػػث كيميػػائي ولػػدورتيف )كػػا وف اليػػا ي وتمػػوز( وبػػذلؾ يكػػوف عػػدد ال مػػاذج التػػي تػػـ  (11تػػـ نمػػق وتحميػػؿ )

 تػائج و ظرًا لتقارث  تائج التحميؿ لممواهػق المدروسػة أعػاه وقػد تػـ اعتمػاد معػدؿ    موذج وذلؾ مف أربق مواهق (22تحميمها )
 هذا التحميؿ لشهري كا وف اليا ي وتموز كًا عمن ا فراد. 

( 6.7) وي الترث المدروسة لشػهر كػا وف اليػا ي PH( اف معدؿ هيمة ألػ 1ظهر مف  تائج التحميؿ الكيميائي ندوؿ )  
رك اف ارتفػػاع ومػػا تنػػدر انشػػاوػػي هػػذه التػػرث الػػن تػػ يير عامػػؿ الحػػرارك  PHألػػػ ( يعػػزا ا خفػػاض هيمػػة 6.8ولشػػهر تمػػوز )

درنات الحرارك ي دي الن زيادك  شاط األحياء المنهرية وػي التربػة ممػا يزيػد مػف سػرعة تحمػؿ المػادك العضػوية المونػودك ويهػا 
(خػاؿ عمميػة التحمػؿ   CO2وبمع ن أخر حصوؿ عممية أكسدك حيوية لممادك العضوية األمر الػذي يػ دي الػن تحػرر لػاز )

( وهػو حػامض خفيػؼ يػ دي الػن ضػعؼ رهػـ H2CO3اه يكوف حامض الكاربو يؾ  المخفػؼ )وع د ذوباف هذا الزاز وي المي
(PHوي التربة )  (4)(ـْ 24.5الية اف المعدؿ الس وي لدرنات الحرارك وي م طقة الدراسة يبمغ ) كانشار ر دوما ين . 

( NH3مرتفعػة مػف اامو يػا ) ( وي الترث المت يرك بمخمفات المنػازر الػن ونػود تراكيػزPHكما يعزا ا خفاض هيـ الػ ) 
( وع ػد NH4(  وما تنػدر انشػارك اليػ  ع ػد ذوبػاف اامو يػا وػي المػاء يتكػوف ايػوف اامو يػـو )1وي هذه التربة ا ظر ندوؿ )

تحمػػؿ هػػذا اايػػوف يػػ دي الػػن تحػػرر ايػػوف الهيػػدرونيف وبالتػػالي زيػػادك تراكيػػزه وػػي التربػػة األمػػر الػػذي يػػ دي الػػن ضػػعؼ هػػيـ 
 (.PHالػ)

ممموز/سػـ وارتفعػت وػي شػهر تمػوز  (1.954( وػي شػهر كػا وف اليػا ي )ECمغ معدؿ تراكيز التوصػيمية الكهربائيػة )تب 
تعد هذه التراكيز هميمة المموحة    ممموز/سـ ويعزا ذلؾ الن ارتفاع درنات الحرارك خاؿ الفصؿ الحار (2.311لتصؿ الن )

 (. 2كية ندوؿ )يووؽ تص يؼ مختبر المموحة األمر 
  (ممزـ/لتػر3756(ممزـ/لتػر وارتفػق وػي شػهر تمػوز الػن )3522( وػي شػهر كػا وف اليػا ي )T.D.Sمغ معدؿ تراكيز )يب

( وػػي شػػهر كػػا وف Na)الصػػوديـو وذلػػؾ ارتفػػاع درنػػات الحػػرارك خػػاؿ شػػهر تمػػوز وطبيعػػة هػػذا ال شػػاط يبمػػغ معػػدؿ تراكػػز 
.(ممزـ/ل326(ممزـ/لتر وارتفق وي شهر تموز الن )316.3اليا ي )  تر الن طبيعة التربة المتميزك بارتفاع تراكيز الصوديـو

(ممزـ/لتػر 199ممزـ/لتر وارتفػق وػي شػهر تمػوز الػن )(187وي شهر كا وف اليا ي ) (Caيبمغ معدؿ تراكيز الكالسيـو )
مف مخمفػات   حويعزا ذلؾ الن ت يير العوامؿ الم اخية كالحرارك والتبخر الشديديف مف نهة والن طبيعة هذا ال شاط وما يطر 
 تحوي هذا الع صر مف نهة يا ية والن طبيعة تربة م طقة الدراسة الز ية بع صر الكالسيـو مف نهة يالية. 
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 (1شكل )
 مواقع معامل الدباغة  في محافظة النجف

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 المصدر : تحديد منطقة الدراسة من عمل الباحثيين 
 
 
 
 

المجازر    
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 (1صورة )
 المخمفات السائمة لمنزرك لحـو ال نؼ )بحر ال نؼ(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) صورك
 المخمفات الصمبة لمنزرك لحـو الكووة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18/7/2667اخذت الصورتاف بتاريخ 
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 (1جدول )
 التحميل الكيميائي لمواقع الترب المتأثرة بمخمفات المجازر في محافظة النجف  

 
 
 ت

 اليا يكا وف  الع صر
 (  ماذج4معدؿ  تائج )

  تموز
 (  ماذج4معدؿ  تائج )

1 PH 6.7 6.8 
2 EC2.311 1.954 ممموز/سـ 
3 T.D.S3756 3522 ممزـ/لتر 
4  (Na) 326 316.3 ممزـ/لتر 
5 (Ca) 199 187 ممزـ/لتر 
6 (Mg)  436.9 426 ممزـ/لتر 
7 (K) 31.3 36.8 ممزـ/لتر 
8 (CL)  269 254 ممزـ/لتر 
9 (SO4) 352 337.1 ممزـ/لتر 
16 ((NH3   6.34 6.28 ممزـ/لتر 
11 (NO3مايكرولراـ/لتر)  1.9 1.73 

 .    2667/ 15/1نامعة الكووة  –كمية الزراعة  -مختبرات تحميؿ التربة والمياه  -1أنريت التحاليؿ وي:  
 15/7/2667مختبرات لمبحوث العممية   محاوظة القادسية   -2                

 
 (2جدول )

 ( لمموحة التربةU.S.D.Aمختبر المموحة األمريكي )تصنيف 
 صنف التربة ممموز/سم (ECالتوصمية الكهربائية )

 قميمة المموحة 0-4
 متوسطة المموحة 4-8

 عالية المموحة 15 -8
 عالية المموحة جدا    15أكثر من 

 
   Definition and abbreviation for oil Description Berkely, California, U.S.A, 1960.p.5.المصدر:

(ممزـ/لتػػػػػر ارتفػػػػػق وػػػػػي شػػػػػهر تمػػػػػوز الػػػػػن 426( وػػػػػي شػػػػػهر كػػػػػا وف اليػػػػػا ي ) Mgيبمػػػػػغ معػػػػػدؿ تراكيػػػػػز المز يسػػػػػيـو )
وذلؾ ارتفاع درنات الحرارك مف نهػة والػن مػا يطرحػة هػذا ال شػاط مػف تراكيػز عاليػة مػف هػذا الع صػر   (ممزـ/لتر436.9)

 . ث الم طقة الز ية بالمز يسيـو مف نهة أخراوالن طبيعة تر 



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  لةمج             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 227 

( 31.3(ممزـ/لتػػر وارتفػػق وػػي شػػهر تمػػوز الػػن )36.8( وػػي شػػهر كػػا وف اليػػا ي )Kيبمػػغ معػػدؿ تراكيػػز البوتاسػػيـو )  
ممزـ/لتر ويعزا هذا اارتفاع الن عامػؿ الحػرارك مػف نهػة والػن طبيعػة المخمفػات المطروحػة مػف هػذا ال شػاط مػف نهػة يا يػة 

 بيعة التربة الحاوية الن هذا الع صر مف نهة يا ية. والن ط
  (ممزـ/لتػر269(ممزـ/لتػر وارتفػق وػي شػهر تمػوز الػن )254( وػي شػهر كػا وف اليػا ي )CLيبمغ معدؿ تراكيز الكمور )

 ويعزا ذلؾ ت يير العوامؿ الم اخية كالحرارك والتبخر والن طبيعة ال شاط الذي يطرح ضمف مخمفات  هذا الع صر .  
(ممزـ/لتػػػػر وارتعػػػػػت وػػػػي شػػػػػهر تمػػػػوز الػػػػػن 337.1( وػػػػػي شػػػػهر كػػػػػا وف اليػػػػا ي )So4)الكبريتػػػػات  يبمػػػػغ معػػػػدؿ تراكيػػػػػز

ويعزا هذا اارتفاع الن الظروؼ الم اخية )الحرارك والتبخر( مف نهة والن طبيعة مخمفات هذا ال شاط مف   (ممزـ/لتر352)
 وضًا عف التركيز الطبيعي لهذه الع صر.   نهة أخرا

(ممزـ/لتػػػػػر وارتفعػػػػػت وػػػػػي شػػػػػهر تمػػػػػوز الػػػػػن 6.28( وػػػػػي شػػػػػهر كػػػػػا وف اليػػػػػا ي )NH3)غ معػػػػػدؿ تراكيػػػػػز اامو يػػػػػا يبمػػػػػ 
ويعزا هذا اارتفاع الن ت يير عوامؿ الم اخية المتميمة بالحرارك والتبخر الشديديف والن طبيعة هذا ال شاط   (ممزـ/لتر6.34)

 مف مخمفات مف نهة أخرا.   وما يطرح
(مػػػايكرولراـ/لتر وارتعػػػت وػػػي شػػػهر تمػػػوز الػػػن 1.73( وػػػي شػػػهر كػػػا وف اليػػػا ي )NO3ال تػػػرات )يبمػػػغ معػػػدؿ تراكيػػػز 

(مايكرولراـ /لتر ويعزا هذا اارتفاع الن طبيعة العوامؿ الم اخية كالحرارك والتبخػر الشػديديف والػن طبيعػة هػذا ال شػاط 1.9)
 الذي يطرح ال ترات ضمف مخمفات  مف نهة أخرا. 

 ( بايولوجي )الفطريات والبكتريا المرضيةالتحميل ال -ثانيا   
 الفطريات المرضية-1 
( اذ Fungiحقيقيػة ال ػواك تػدعن الفطريػات) تتشكؿ الخمائر وااعفاف والعراهيف نزًا مػف منموعػة كبيػر مػف البروتسػتا 

وتعيش معظـ الفطريات  تفتقر هذه الكائ ات البسيطة  سبيًا الن الكموروويؿ لذا وهي لير هادرك عمن عممية التركيث الضوئي 
( عمػػن المػػواد العضػػوية ليػػر الحيػػة والمونػػودك لالبػػاً  وػػي التربػػة ولكػػف الػػبعض األخػػر م هػػا Saprophytesككائ ػػات رميػػة )

طفيميات واسعة اا تشار عمن ال باتات والحيوا ات الحية توند الفطريات وي نميق أ حاء العالـ أي ما تيسرت المواد العضػوية 
وتونػػد الخايػػا التكايريػػة الفطريػػة )اابػػواغ( وػػي طػػوؿ األرض وعرضػػها كمػػا أ هػػا لزيػػرك وػػي الهػػواء  اذ  تونػػد كمػػواد مزذيػػة   

 .(5)هذه انشكاؿ الدهيقة بإعداد هائمة وي الهواء هرث سط  األرض
تػي تػـ (  وع مػف الفطريػات المرضػية ولػدورتيف  )كػا وف اليػا ي وتمػوز( وبػذلؾ يكػوف عػدد ال مػاذج ال6تـ نمق وتحميؿ )

و ظػرًا لتقػارث  تػائج التحميػؿ لممواهػق المدروسػة أعػاه وقػد تػـ اعتمػاد معػدؿ  تػائج   ( موذج وذلؾ مف أربق مواهػق12تحميمها )
 هذا التحميؿ لشهري كا وف اليا ي وتموز كاً  عمن ا فراد.

    Geotrichum Caudidum))كيوتريوم كاندينيوم فطر  -
 (odallescheria boydiiPseadوفطر بسدودليسريا بويدي )  

يونػػد هػػذا ال ػػوع مػػف الفطريػػات وػػي التربػػة والميػػاه والهػػواء وميػػاه الصػػرؼ الصػػحي   اذ تصػػيث هػػذه الفطريػػات ال باتػػات 
وم هػػا الحبػػوث وكػػذلؾ م تنػػات األلبػػاف ويسػػبث هػػذا الفطػػر العديػػد مػػف األمػػراض لإل سػػاف كاالتهابػػات الرئويػػة اذ ت كػػوف هػػذه 

معػػاء والمسػػالؾ البوليػػة  وتػػتـ انصػػابة بهػػا عػػف طريػػؽ اابػػتاع أو ااست شػػاؽ و هػػذه الفطريػػات الفطريػػات مسػػتعمرك وػػي األ
 .(6)(ـْ 37-25سريعة ال مو وي درنات الحرارك  )

مستعمرك لكؿ لراـ تربة وارتفعت  وػي  (11( اف هذا الفطر تبمغ أعداده خاؿ شهر كا وف اليا ي )3يظهر مف ندوؿ )
رك لكػؿ لػراـ تربػة ويعػزا هػذا طبيعػػة العوامػؿ الم اخيػة التػي تػ دي الػن التبػايف وػي  وعيػة هػػذه ( مسػتعم26شػهر تمػوز الػن )

 الفطريات مف نهة والن طبيعة هذا ال شاط المساعد وي  موها مف نهة أخرا.
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 (3جدول )
 الفطريات المرضية لمترب المتأثرة بمخمفات المجازر

 مواقع( 4)معدل نتائج 
 
 

 الفطريات 

 مف منازر المحـو تربة بالقرث 
كا وف 
 اليا ي

 تموز 

(Geotrichum Caudidum + Pseadodallescheria 

boydii)      مستعمرك لمكؿ لراـ ترب 
11 26 

Fusarium    10×مستعمرك لمكؿ لراـ ترب
-4 3 11 

     Pythium  10×مستعمرك لمكؿ لراـ ترب
-4 1 3 

Aspergillus niger  10×مستعمرك لمكؿ لراـ ترب
-4 3 5 

 Pencilum   10×مستعمرك لمكؿ لراـ ترب
-4 3 7 

 Aspergillus terrus  10×مستعمرك لمكؿ لراـ ترب
-4 2 5 

 .    2667/ 15/1نامعة الكووة  –كمية الزراعة  -مختبرات تحميؿ التربة والمياه  -1أنريت التحاليؿ وي:
 15/7/2667سية   مختبرات لمبحوث العممية   محاوظة القاد-2               

 .  (Fusariumفطر فوزيوم)
يعد وطر ووزيـو مف ن س الفطريات الشعيرية الكبيرك يوند عمن  طاؽ واسق وي التربة اذ يصيث هػذا الفطػر محاصػيؿ 
الحبػػوث ويػػ ير عمػػن صػػحة ان سػػاف والحيػػواف ع ػػدما يػػدخؿ السمسػػمة الزذائيػػة اذ يسػػبث انمػػراض االتهابيػػة وم هػػا التهػػاث 

 .(7)وي ان ساف وضعؼ الم اعة وي النسـالقر ية 
مستعمرك لكؿ لراـ تربة وارتفعػت بشػكؿ  (3( اف هذا الفطر تبمغ أعداده خاؿ شهر كا وف اليا ي )3يظهر مف ندوؿ )

زيػادك  مػو هػػذه  ت( مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة ويعػزا هػذا طبيعػة العوامػؿ الم اخيػة التػي سػاعد11كبيػر وػي شػهر تمػوز الػن )
 ي وصؿ الصيؼ مف نهة والن طبيعة هذا ال شاط المساعد وي  موها مف نهة أخرا.الفطريات و

 .  (Pythiumفطر بثيوم ) -
يعد مف وطريات المياه اذ اف ال ظاـ المائي يػوور لػ  بيئػة مياليػة لمعػيش والتكػاير ويمكػف اف يعػيش وي مػو عمػن ال باتػات 

ر بمهانمػة نػذور ال باتػات ويسػبث تعفػف النػذور وهػذا الفطػر أكيػر مق ارتفاع المستوا الحراري وي المزػذيات يقـو هػذا الفطػ
 .(8)شيوعاً وي مناؿ التربة الرممية أو الزري ية

مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة وارتفعػت  وػي  (1( اف هذا الفطر تبمغ أعداده خاؿ شػهر كػا وف اليػا ي )3يظهر مف ندوؿ )
بيعػػة العوامػػؿ الم اخيػػة التػػي تػػ دي الػػن التبػػايف وػػي  وعيػػة هػػذه ( مسػػتعمرك لكػػؿ لػػراـ تربػػة ويعػػزا هػػذا ط3شػػهر تمػػوز الػػن )

 .الفطريات مف نهة والن طبيعة هذا ال شاط المساعد وي  موها مف نهة أخرا
 .  (Aspergillus nigerاسبجمس نايجر ) فطر-

والتػػي تصػػيث  تعػػد هػػذه الفطريػػات مػػف األ ػػواع التػػي تسػػبث األمػػراض لمتربػػة وال بػػات وان سػػاف وتسػػمن بالقالػػث األسػػود
( واحػدك مػف Aspergillus nigerبعض الخضروات والفواكػ  ميػؿ الع ػث والفػوؿ السػودا ي  وتعػد وطريػات اسػبنمس  ػاينر)

( المونػػودك وػػي التربػػة   كمػػا أف هػػذا ال ػػوع مػػف الفطريػػات مسػػببة أمراضػػاً  Aspergillusاأل ػػواع األكيػػر شػػيوعًا مػػف نػػ س )
 .(9)كبيرك مف اابواغ وتسبث أمراض الرئة لإل ساف والحيواف ع د است شاؽ كميات
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( مسػػػتعمرك لكػػػؿ لػػػراـ تربػػػة وارتعػػػت 3خػػػاؿ شػػػهر كػػػا وف اليػػػا ي ) ه( اف هػػػذا الفطػػػر تبمػػػغ أعػػػداد3يظهػػػر مػػػف نػػػدوؿ )
( مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة ويعػزا ذلػؾ الػن طبيعػة مخمفػات هػذا ال شػاط  والعوامػؿ المسػاعدك 5أعدادها وي شهر تموز الػن )

 عمن  موها. 
 .  (Penciliumفطر بنسميوم) -

احد وطريات التربػة يصػيث الحبػوث المتضػررك ميكا يكيػًا والتػي تحػدث بواسػطة الحشػرات   ي كػوف الفطػر حوامػؿ كو ديػة 
أو كرويػػػة الشػػكؿ ويصػػيث هػػػذا الفطػػر معظػػػـ  ةطويمػػة تتفػػرع مػػػف  هاياتهػػا عمػػن شػػػكؿ مك سػػة تحمػػؿ نػػػراييـ كو ديػػة بيضػػوي

 . (16)حبوثالمحاصيؿ الحقمية وم ها ال
 ويعد هذا الفطر مف الفطريات المرضية التي تسبث األمراض وكييراً  ما يصيث ان ساف 

 . (11)ويسبث التهاث القر ية واالتهاث الرئوي المبطف والتهاث المسالؾ البولية
ارتفعػػت ( مسػػتعمرك لكػػؿ لػػراـ تربػػة و 3خػػاؿ شػػهر كػػا وف اليػػا ي ) ه( اف هػػذا الفطػػر تبمػػغ أعػػداد3يظهػػر مػػف نػػدوؿ )

( مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة ويعػزا ذلػؾ الػن العوامػؿ الم اخيػة مػف نهػة والػن طبيعػة مخمفػات 7أعدادها وي شهر تموز الن )
 هذا ال شاط مف نهة يا ية .

 .  ( Aspergillus terrusاسبجمس تريوس ) فطر
كػػذلؾ وػػي ي البيئػػة الهوائيػػة و مػػف الفطريػػات لزيػػرك التكػػاير واا تشػػار وبالػػذات وػػ(  Aspergillus terrus)وطػػر  يعػػد

اذ يسبث العديد مػف   التربة ولمفطر العديد مف الفوائد وي ال واحي الص اعية والطبية والزراعية وكذلؾ ل  العديد مف األضرار
يػػ ير عمػػن النمػػد بظهػػور بقػػق اذ مػػف الفطريػػات السػػامة كمػػا يعػػد مسػػتعمرات وػػي داخػػؿ األذف  األمػػراض لإل سػػاف  اذ  يكػػوف

يصػػيث الرئػػة  كمػػا هػػد يتطػػور الػػن التهػػاث ا ً يػػ ير عمػػن العػػيف مسػػبث احمػػرار و  يػػ ير عمػػن األظػػاور وينعمهػػا هشػػة كمػػاسػػوداء 
اذ ي تشػر  هد تصػؿ ت ييراتػ  المرضػية الػن الكبػد وم هػا الػن النهػاز العصػبي.و   ويسبث ظهور أعراض شبيهة بالتدرف الرئوي

 .(12)باتات المتحممةعمن ال  -عمن القش والقطف-وي التربة الداوئةهذا الفطر 
(مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة وارتفعػت  وػي 2( اف هذا الفطػر تبمػغ أعػداده خػاؿ شػهر كػا وف اليػا ي )3يظهر مف ندوؿ )

( مسػػتعمرك لكػؿ لػػراـ ويعػػزا ذلػػؾ الػػن العوامػؿ الم اخيػػة مػػف نهػػة والػػن طبيعػة مخمفػػات هػػذا ال شػػاط مػػف 5شػهر تمػػوز الػػن )
 نهة يا ية.
  البكتريا المرضية -2

وهي خايا صزيرك الحنـ ندًا  (Prokaryotes) تقـو بنميق الوظائؼ الحيوية كائ ات حية وحيدك الخمية بدائية ال واك
. ويمكػف لمبكتريػا أف DNA , RNAا ترا اا بالميكروسػكوث. وت مػو وتتزػذا وتتكػاير وتتػ فس  وبهػا الحامضػاف ال وويػاف 

ومػف البكتريػا مػا هػو  ػاوق و وم هػا مػا هػو ضػار  والبكتريػا ال اوعػة تحػوؿ   تعيش مستقمة وت تقؿ مف مريض الن سميـ وتعديػ 
وم هػػػا أيضػػػاً  تعػػػيش وػػػي األمعػػػاء   الحميػػث الػػػن لػػػبف رائػػػث ونػػػبف. وم هػػػا التػػػي تتعمػػػؽ بنػػػذور ال باتػػػات وتمػػػدها بػػػال يترونيف

مػا يتعػايش مػق بكتريػا أخػرا وتساعد عمػن هضػـ المػواد الزذائيػة  وم هػا التػي تعمػؿ عمػن تكػويف ويتػاميف ث المركػث. وم هػا 
عمػػن سػػط  النمػػد  وتعػػيش راؼ المايػػيف مػػف البكتريػػا وػػي وػػـ ان سػػاف  وعمػػن نمػػده  وأ فػػ   ووػػي أمعائػػ   دوف أف تحػػدث 

كمػا  (13) ومف البكتريا الضارك ما ت قؿ األمراض الػن النسػـ كػالكوليرا والسػؿ  وليرهػا مػف األمػراض المعديػة البكتيريػة  ضرراً 
    باتات وتمحؽ أضراً  كبيرك وي حالة ت ـز المرض. أ ها تصيث ال

( أ واع مف البكتريا  المرضية ولدورتيف  )كا وف اليا ي وتموز( وبػذلؾ يكػوف عػدد ال مػاذج التػي تػـ 6تـ نمق وتحميؿ ) 
عتمػاد معػدؿ  تػائج و ظرًا لتقارث  تائج التحميؿ لممواهق المدروسة أعاه وقػد تػـ ا   موذج وذلؾ مف أربق مواهقأ (12تحميمها )

 هذا التحميؿ لشهري كا وف اليا ي وتموز كاً  عمن ا فراد.
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 . (Coliformبكتريا كوليفورم ) -
ممػوث ب حػد   عمػن أ ػ ا ً يعد ونودها وي الزػذاء م شػر  ب عداد كبيرك وي البراز ومياه المناري   لذلؾهذه البكتيريا تتواند 

سػكر  والتػي لهػا القػدرك عمػن تخميػر Enterobacterease كتيريػا المعويػةكما ويقصد بها بعػض أن ػاس البمصادر البراز 
ومػػف ضػػم ها  (Escherichia spp,Klebsiella spp,Enterobacter spp,Citrobacter spp)الاكتػػوز

 . (15) (Fecal Coliform)القولو يات البرازية
مستعمرك لكؿ لراـ تربة ولـ تظهر  (16 ي )اف هذه البكتريا  تبمغ اعدادها خاؿ شهر كا وف اليا (4يظهر مف ندوؿ )

 وي شهر تموز وهد يعود ذلؾ الن عدـ توور الظروؼ المائمة وي  موها.
  )E.Coli( اشريشيا كواليبكتريا  -

وهػػي بكتريػػا  اً  عمػػن تمويهػػا بػػالمواد البرازيػػة  هػػذه البكتريػػا تونػػد وػػي البػػراز اهدمػػي وونودهػػا وػػي التربػػة أو المػػاء م شػػر 
ات خطيرك  وتعيش المئات مف أ واع هػذه البكتريػا  وػي النهػاز الهضػمي لإل سػاف والحيػواف دوف أف ت ذيػ   لكػف تسبث اصاب

 .(14)بعضها ت تج موادًا سمية تسبث اسهااً  مق خروج دـ ولالبًا ما تسبث مشاكؿ شديدك وي الدـ وعنز الكمية
مستعمرك لكؿ لراـ تربة ولـ تظهر  (16ا وف اليا ي )اف هذه البكتريا  تبمغ اعدادها خاؿ شهر ك (4يظهر مف ندوؿ )

 وي شهر تموز وهد يعود ذلؾ الن عدـ توور الظروؼ المائمة وي  موها
 (4جدول )

 البكتريا  المرضية لمترب المتأثرة بمخمفات المجازر 
 مواقع( 4)معدل نتائج 

 
 البكتريا المرضية  

 تربة بالقرث منازر المحـو
 تموز  كا وف اليا ي

Coliform  16 مستعمرك لكؿ لراـ ترب - 
E.coli  16 مستعمرك لكؿ لراـ ترب - 

Desulfovibrio  مستعمرك لكؿ لراـ ترب - - 
Xanthomonas  10×مستعمرك لكؿ لراـ ترب

-7 16 36 
Pseudomonas  10×مستعمرك لكؿ لراـ ترب

-7 11 31 
  Agro bacterium  10×مستعمرك لكؿ لراـ ترب

-7 5 7 
 .    15/1/2667نامعة الكووة  –كمية الزراعة  -مختبرات تحميؿ التربة والمياه  -1أنريت التحاليؿ وي:
 .15/7/2667مختبرات لمبحوث العممية  محاوظة القادسية  -2               

 
 ( Desulfovibrioبكتريا دسولفو فيبريو ) -

ور الظػػروؼ المائمػة ل موهػػا  تػ ير هػػذه البكتريػا عمػػن معػػدات وهػي بكتريػػا ا هوائيػة تونػػد وت مػو وػػي التربػة ع ػػدما تتػو 
 مػػو ال باتػػات وتسػػبث الػػذبوؿ والنفػػاؼ وهي كػػائف متحػػرؾ سػػريعة اا تشػػار كمػػا لهػػا القػػدرك عمػػن ت كػػؿ المعػػادف  وت تشػػر وػػي 

سبث انزعاج وعدـ الراحػة كما تبرز هذا ال وع مف البكتيريا روائ  كريهة ت البيئات المائية ع د توور الظروؼ المائمة لم مو 
 .(16)لإل ساف كما وتسبث العديد مف األمراض لإل ساف ع د است شاه  كميات كبيرك مف هذه البكتيريا

( اف هػذه البكتريػا لػـ تظهػر وػي  تػائج التحميػؿ لهػذه التػرث وهػد يعػود ذلػؾ الػن عػدـ تػوور الظػروؼ 4يظهر مف ندوؿ )
 .المائمة وي  موها
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 .  (Xanthomonasبكتريا زانثوموناس ) 
تعد هذه البكتريا مف المتطفات الرئيسة التي تهانـ ال باتات وتسػبث وػي تعف هػا  تػدخؿ هػذه البكتريػا عػف طريػؽ اليزػور 
والزدد الرحيقية وت تقؿ بقطرات الماء أو الحشرات   وتتضاعؼ بسرعة بمنرد دخولها أ سنة ال باتات وتهانـ البكتريا أيضػاً  

ة عميها أو تدخمها وبذلؾ تصػب  البػذور مصػابة داخميػاً  وتصػيث هػذه البكتريػا المحاصػيؿ الحقميػة وم هػا البذور وتبقن محمول
 .(17)القطف

مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة وارتفعػت  (16( اف هذه البكتريا  تبمغ اعدادها خاؿ شهر كػا وف اليػا ي )4يظهر مف ندوؿ )
عػػود ذلػػؾ اارتفػػاع الػػن طبيعػػة العوامػػؿ الم اخيػػة المائمػػة ل موهػػا  ( مسػػتعمرك لكػػؿ لػػراـ تربػػة وهػػد ي36وػػي شػػهر تمػػوز الػػن )

 بانضاوة الن طبيعة ال شاط الص اعي الذي يساعد عمن ذلؾ . 
 ( . Pseudomonasبكتريا سيدوموناس ) -

ا الظػروؼ يعيش هذا ال وع مف البكتريا وي شبكات المياه اليقيمة  اذ  تكوف لها القػدرك عمػن ال مػو والتكػاير اذا تػوورت لهػ
المائمػػة لػػذلؾ يكػػوف  موهػػا سػػريعًا ويصػػعث است صػػمها  اذ  تشػػكؿ  ظػػاـ ميػػالي وػػي التربػػة   وتبعػػث هػػذا ال ػػوع مػػف البكتريػػا 

ـْ ويمكػف أف 46- 26روائ  كريهػة وتزيػر لػوف ومظهػر الميػاه   يحتػاج هػذا ال ػوع مػف البكتريػا لم مػو الػن درنػة حػرارك مػف ) )
(  وهػذا ال ػوع مػف البكتريػا يعػد مػف األ ػواع الخطػرك التػي pH( )7-8.5لػرهـ الهيػدروني ي )ي مو خارج هذا ال طاؽ مق هيمة ا

 .(18)تسبث أمراض لإل ساف وال بات وتدهور التربة
مسػتعمرك لكػؿ لػراـ تربػة وارتفعػت  (11( اف هذه البكتريا  تبمغ اعدادها خاؿ شهر كػا وف اليػا ي )4يظهر مف ندوؿ )
 يعود ذلؾ الن توور العوامؿ المساعدك وي  موها خاؿ الفصؿ الحار أكير مف الفصؿ البارد. ( وهد 31وي شهر تموز الن )

 .  (Agro bacteriumبكتريا اكرو باكتريوم ) -
 )ليػر طبيعيػة( ع ػد هاعػدك ة ػف أوراـ ضخمػػانصػابة بهػا الػن تكويػ يتػ د  اذ يونػد هػذا ال ػوع مػف البكتريػا وػي التربػة 

يعمػػؿ عمػػن تعطيػػؿ أ سػػنة ال باتػػات كمػػا  (19)النػػذور( وتصػػب  ال باتػػات المصػػابة بعػػد وتػػرك متقزمػػةال بػػات )حػػوؿ التػػاج وعمػػن 
 وتمزيؽ الخايا النذرية التي تشكؿ أهـ مسببات المرض. 

مستعمرك لكؿ لراـ تربة وارتفعػت وػي  (5( اف هذه البكتريا تبمغ اعدادها خاؿ شهر كا وف اليا ي )4يظهر مف ندوؿ )
 ( وهد يعود ذلؾ الن طبيعة  العوامؿ المائمة وي  موها كهذا ال شاط الص اعي.7شهر تموز الن )
 الخالصة : 

منػػازر  (4اف ه ػػاؾ ) تبػػيف مػػف خػػاؿ الدراسػػة والتحميػػؿ لمنػػازر المحػػـو ودورهػػا وػػي تمػػوث التربػػة وػػي محاوظػػة ال نػػؼ 
 ي المعالنة لممخمفات ال اتنة مف هذه العممية. لمحـو وي المحاوظة  وهي منازر تقميدية ا تتبق الطرؽ الحديية وي الذب  وو

كما تبيف اف هذه المنػازر تطػرح الػن البيئػة مخمفػات صػمبة متميمػة ببقايػا ااحشػاء والنمػود التالفػة التػي ترمػن أو تػدوف  
او  بػػالقرث مػػف هػػذه المنػػازر  كمػػا تطػػرح هػػذه المنػػازر مخمفػػات سػػائمة متميمػػة بالػػدـ الػػذي يتنمػػق بػػالقرث مػػف هػػذه المنػػازر

كمػا وتطػػرح    او تنمػػق وػي حػوض التعفػيف  ومػف يػـ  يػػتـ سػحبها بسػيارات حوضػية يصػرؼ الػن مسػتودعات الميػاه األرضػية
هذه المنازر مخمفات لازية متميمة بالروائ  الكريهة التي تسبث اا زعاج والمضػايقة لمسػكاف وػي المنمعػات السػك ية القريبػة 

 ية وكذلؾ مف الحيوا ات الميتة المرمية خمؼ هذه المنازر . م ها وال اتنة مف األحشاء التالفة المرم
ظهػػر مػػف خػػاؿ هػػذه الدراسػػة اف هػػذه ال فايػػات المتخمفػػة مػػف هػػذا ال شػػاط الصػػ اعي تعمػػؿ عمػػن زيػػادك تراكيػػز الع اصػػر 

( ECالػن تراكيػز )( وي التربة وكذلؾ الحاؿ بال سػبة PHوالمركبات الكيميائية وي التربة  اذ تعمؿ عؿ روق درنة الحامضية الػ)
ومنموع األماح الذائبة وخصوصاً  خاؿ الفصؿ الحار مف الس ة وذلؾ لزيػادك  شػاط هػذه المنػازر مػف نهػة وارتفػاع درنػات 

 الحرارك مف نهة يا ية  كما أ ها تعمؿ عمن زيادك تراكيز اامو يا الذي يسبث وي ا بعاث روائ  كريهة ولير مريحة لمسكاف.
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ه المخمفػات دوراً  وػي  مػػو وزيػادك اعػػداد مػف الفطريػات والبكتريػػا المرضػية وػي التربػػة والتػي ظهػػرت وتبػيف أيضػاً  اف لهػػذ
)مف خاؿ التحميؿ البايولوني والمتميمة بػ ) وطػر   (Aspergillus nigerاسبنمس  ػاينر ) وطر   (Fusariumوطرووزيـو

( بكتريػػػػػػػا  (Xanthomonasيػػػػػػػا زا يومو ػػػػػػػاس )بكتر  ( Desulfovibrioوبكتريػػػػػػػا دسػػػػػػػولفو ويبريػػػػػػػو ) (Penciliumب سػػػػػػػميـو
 ( (Agro bacteriumبكتريا اكرو باكتريـو )( Pseudomonasسيدومو اس )

 األمر الذي يع ي تعرض الترث وي ميؿ هذه أاماكف الن التموث الكيميائي والبايولوني .  

 :والمصادر الهوامش
 .  41سورك الرـو  أية  القراف الكريـ  .1
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