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ABSTRACT : 

The study comprised to use treated wastewater of  each of  Rustumiy 

sewage water  and Baghdad company for soft drinks in irrigation and its effect in 

Jatropha germination plant in desert soil . 

five treatments by wastewater have been considered : the first one is control 

treatment (river water), second and third treatments irrigated by Baghdad company 

of soft drinks ,and the fourth and fifth treatments irrigated by 50%,100% percent of  

Rustumiy sewage water station .Each treatment continued for 180 days . 

Randomized Block Design with five repeation for each of them have been applied . 

The result indicated  increases  in length and diameter of Jatropha plant for each 

waste water treatment in comparison with control treatment. 50% of each treatment 

caused increase in plant growth comparison ,the treatment of 100%, Also the 

results  indicated increase in growth plants irrigated by Rustumiy sewage water in 

comparison with plant irrigated by Baghdad company for soft drinks , Also The 

results indicated an increased in  electric conductivity in  extract soil paste after 

adding the high level waste water in comparison with low level wastewater. 

Baghdad company for soft drinks wastewater showed little increase in soil pH 

when 100% treatment was used in comparison with  control treatment while soil 

PH was near to balance state when  Rustumiy sewage water was used. The result 

showed a significant increase  in micro nutrients content ( which include Fe , Mn , 

Zn , Cu , Cd , Pb ) in soil and plant for all treatment compared with the control 

treatment . this increased was continues with the increase of additional level of 

wastewater . However all the micro nutrient were within the allowed natural limits 

and not reached the toxic limits in soil and plant . 
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للمحبفظة على البيئة  الجبتروفب نببت ونمى ري فً العبدمة المعبلجة ميبهال أستخذام

  من التلىث ومكبفحة التصحر
 

 :الخالصة
 بغذاد ششمت ٍِ ىنو اىَعبىجت اىعبدٍت ىيَٞبٓ ٍظذسِٝ أسخخذاً أٍنبّٞت اىذساست حْبٗىج   

بعض  فٜ ٗحأثٞشٕب اىجبحشٗفب ّببث َّ٘ٗ  سٛ فٜ اىشسخَٞت ٍجبسٛ ٍٞبٓ ٍحطتٗ اىغبصٝت ىيَششٗببث

 صساعت بزٗس اىجبحشٗفب حجشبتخ٘اص اىخشبت ٍٗحخ٘ٙ اىعْبطش اىظغشٙ  فٜ اىخشبت ٗاىْببث. ّفزث 

 االٗىٚ اىعبدٍت ىيَٞبٓ ٍعبٍالث خَس أسخخذٍج ، فٜ اىظيت اىخشبٞت اىخببعت ىذائشة اىبٞئت ٗاىَٞبٓ

 حشٗٙ ٗاىخبٍست ٗاىشابعت بغذاد ششمت بَٞبٓ حشٗٙ ٗاىثبىثت ٗاىثبّٞت اىْٖش بَٞبٓ حشٗٙ اىَقبسّت ٍعبٍيت

 ببىَٞبٓ اىشٛ عَيٞبث ٗأسخَشث ىنيَٖٞب اىخ٘اىٜ عيٚ%  055 ، 05 بْسبت اىشسخَٞت ٍجبسٛ بَٞبٓ

 بخَست اىنبٍيت اىعش٘ائٞت اىقطبعبث حظٌَٞ أسخخذً.  ًٝ٘ 085 ىَذة اىجبحشٗفب ىشخالث اىعبدٍت

 . ٍنشساث

 جَٞع عْذ اىجبحشٗفب ىشخالث اىقطشٛ ٗاىَْ٘ االط٘اه فٜ ٍعْ٘ٝت صٝبدة ٗج٘د اىْخبئج بْٞج 

 اىَْخفض االضبفت ٍسخ٘ٙ أعطٚ ٗقذ.  اىَقبسّت بَعبٍيت ٍقبسّت اىعبدٍت اىَٞبٓ أضبفٔ ٍسخ٘ٝبث

 ىنال% 055 اىعبىٜ اإلضبفت ٍسخ٘ٙ فٜ عَب اىَذسٗست اىَْ٘ ٍؤششاث فٜ ٍعْ٘ٝت صٝبدة% 05

 بَٞبٓ اىَشٗٝت اىشخالث َّ٘ فٜ صٝبدة ْٕبك ببُ أٝضب اىْخبئج ٗأظٖشث.  تاىعبدٍ اىَٞبٓ ٍظذسٛ

 ٗأمذث.  اىغبصٝت ىيَششٗببث بغذاد ىششمت اىعبدٍت ببىَٞبٓ اىَشٗٝت ببىشخالث ٍقبسّت اىشسخَٞت ٍجبسٛ

 ّخٞجت اىَشبعت اىخشبت عجْٞت ىَسخخيض اىنٖشببئٜ اىخ٘طٞو قٌٞ فٜ ٍعْ٘ٝت صٝبدة حذٗد أٝضب اىْخبئج

 اىعبدٍت ىيَٞبٓ اىعبىٜ االضبفت ٍسخ٘ٙ أعطٚ ٗقذ ، اىَقبسّت بَعبٍيت ٍقبسّت اىعبدٍت اىَٞبٓ أضبفت

 أظٖشث.  اىعبدٍت ىيَٞبٓ اىَْخفض االضبفت بَسخ٘ٙ ٍقبسّت اىنٖشببئٜ اىخ٘طٞو قٌٞ فٜ ٍعْ٘ٝت صٝبدة

 اىضٝبدة ٕزٓ ٗمبّج اىخشبت حفبعو دسجت فٜ صٝبدة أعطج بغذاد ىششمت اىعبدٍت ٞبٓاىَ اضبفت اُ اىْخبئج

 اىخشبت حفبعو قٌٞ بقٞج بَْٞب ، اىَقبسّت بَعبٍيت ٍقبسّت% 055 اىعبىٜ االضبفت ٍسخ٘ٙ عْذ ٍعْ٘ٝت

حظ٘ه صٝبدة ٍعْ٘ٝت فٜ  ٗأمذث اىْخبئج اٝضب. اىشسخَٞت ٍجبسٛ ٍٞبٓ أضبفت ّخٞجت اىخعبده ٍِ قشٝبت

فٜ اىخشبت ٗاىْببث ىجَٞع اىَعبٍالث ٍقبسّت بَعبٍيت  ظغشٙ اىَذسٗستٍحخ٘ٙ جَٞع اىعْبطش اى

. ٍٗع رىل فأُ جَٞع ٝبدة ٍسخ٘ٙ اضبفت اىَٞبٓ اىعبدٍتاىَقبسّت , ٗمبّج ٕزٓ اىضٝبدة ٍسخَشة ٍع ص

اىحذٗد اىحشجت اٗ اىسَٞت  ٚىٕزٓ اىعْبطش مبّج ضَِ اىحذٗد اىطبٞعٞت اىَسَ٘ح بٖب ٗىٌ حظو ا

 اىخٜ حسبب حي٘د اىخشبت ٗاىْببث بٖزٓ اىعْبطش.

 

ةالمقدم  

 تتسع مازالت التً الغذائٌة الفجوة تضٌٌك فً المهمة الوسائل إحدى المائٌة الموارد تعد 
 المستفٌضة والدراسات البحوث إجراء الضروري من أصبح لذلن.  المتزاٌد السكانً للنمو نتٌجة

 استخدام اعادة مثل التملٌدٌة غٌر المائٌة الموارد واٌجاد استهالكها وترشٌد للمٌاه األمثل لالستغالل
 خالل المائٌة الموارد فً المتولع النمص لمواجهة الزراعٌة لالغراض المعالجة العادمة المٌاه

.  المٌاه من النوعٌة هذه من للتخلص الرئٌسً المنفذ ٌعتبر االستخدام هذا ان كما.  الممبلة السنوات
 المٌاه مصادر من مهما مصدرا تكون ان وممكن المٌاه هذه من عالٌة نسبة العادمة المٌاه وتشكل
 .  الزراعٌة المحاصٌل ري الغراض استخدامها ٌمكن التً

 الى النهاٌة فً تؤدي ان ٌمكن والتً لالرض الحٌوٌة للطالة تدمٌر او هدم عملٌة هو التصحر
 الى ٌؤدي الذي البٌئٌة لالنظمة الواسع التدهور من مظهر وهو الصحراء ظروف تشبة ظروف
 اعالة فً التاثٌر ثم ومن والحٌوانً النباتً االنتاج فً المتمثلة لالراضً الحٌوٌة الطالة تملص
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 المرحلة فان شكلها ٌكن مهما ولكن التصحر عملٌة فً المراحل من الكثٌر وهنان. البشري الوجود

 .[1]الصفر الى تصل انتاجٌة مع التامة الصحراء ستكون النهائٌة
 بدائل  من ٌعد الذي الحٌوي الجاتروفا محصول وأستثمار زراعة أمكانٌة  حول استعدادات هنالن
 مٌاه أو خصبة تربة الى الٌحتاج كونة التصحر من الحد فً منة االستفادة وأمكانٌة والطالة الولود
 دول فً زراعتة محاوالت نجاح بعد العراق فً النبات هذا لزراعة تجري االستعدادات وأن ، عذبة

 [.2]ةالعرالٌ االراضً مع الزراعٌة تكوٌنها تشابة مجاورة
 تنتج بذورها كون  أهمٌتها وتأتً الهند موطنها ، متر 5-3 ارتفاعها ٌصل شجٌرة الجاتروفا نبات

 الذهب اشجار من انه أعتبار على النبات بهذا االهتمام بدأ االخٌرة السنوات فً.الحٌوي الولود

 عصر من الناتج الزٌت الن الدٌزل لولود بدٌال ٌستخدم حٌث للطالة نظٌف مصدر نها أل االخضر
 الملوثة العوادم من ألل نسبة على أحتواءه منها الدٌزل عن تمٌزه بخصائص ٌمتاز الجاتروفا بذور

 الكبرٌت أوكسٌد على أحتواءه لملة للبٌئة الملوثة غٌر للطالة نظٌفا مصدرا ٌعد انه الى باالضافة
 الغذائٌة المحاصٌل جانب الى الهامشٌة التربة فً ٌنمو الجاتروفا نبات. الكاربون اوكسٌد وأول

 ري فً المعالج الصحً الصرف مٌاه على االعتماد ٌمكن.  االسمدة من كثٌر أستخدام والٌتطلب
 الكثبان وتثبٌت االنجراف من التربة لحماٌة والً نباتً كسور ٌستعمل الذي الجاتروفا نبات

 . [3]الرملٌة
 السكانٌة التجمعات عن الناتجة المٌاه او استخدامها سبك التً المٌاه الى العادمة المٌاه عبارة تشٌر

 مذابة مواد على تحتوي والتً) الصناعٌة المٌاه) المعامل من المصرفة المٌاه او( المجاري مٌاه)

 والصناعٌة العضوٌة كالمركبات عالمة مواد 0.1 والبالً  ماء%  99.9 على تحتوي اذ,  وعالمة

 العادمة المٌاه استخدام حول اجرٌت التً الدراسات معظم ان [4،5]الثمٌلة والعناصر والمنزلٌة

 الى واشارت,  مصادرها باختالف المٌاه هذه ومحتوٌات طبٌعة اختالف اكدت، الري الغراض
 على االحٌان بعض فً الحتوائها وذلن الري فً استخدامها لبل محتوٌاتها على التعرف ضرورة
 اخرى سامة مواد على تحتوي لد كما الطبٌعٌة حدودها تفوق العناصر لبعض عالٌة تراكٌز
 واالحٌاء النباتات على بٌئٌة  اخطار مباشر غٌر او مباشر بشكل تسبب ان محتمل مرضٌة وحوامل

 [.4،5،6،7]لها المستهلكة

 عند االعتبار فً اخذها ٌجب التً المهمة المؤشرات من االمالح من العادمة المٌاه محتوى وٌعد

 تطبك التً المعاٌر[.8] والزراعة الدولٌة  االغذٌة منظمة وضعت ولد,  للري المٌاه هذه استخدام

 مٌاه استخدمت الدول من العدٌد ان اال,  الملوحة ناحٌة من للزراعة المٌاه صالحٌة تشخٌص فً
 تراكم لتجنب صحٌحة ادارة اتبعت ولكنها لتر/ملغم 2000 عن فٌها الذائبة االمالح كمٌة تزٌد للري

 ومن التربة داخل المٌاه بحركة التحكم طرٌك عن التربة ملوحة على السٌطرة ٌمكن حٌث.  االمالح

 .[9،،1]منها االمالح غسل ثم

 ونوع اهٌللم الكٌمٌائً التركٌب منها عوامل بعدة ٌتحدد النباتات نمو فً العادمة المٌاه تأثٌر ان
 والظروف التربة وظروف النامً النبات ونوع اضافتها ومستوى علٌها اجرٌت التً المعالجة
 نمو فً سلبٌة تأثٌرات وجود عدم الى الدراسات معظم اشارت حٌث,  الزراعً للموسم المناخٌة

 .[،13،1]العادمة بالمٌاه المروٌة النباتات وحاصل

 الرستمٌة مجاري مٌاه محطة من لكل المعالجة العادمة المٌاه أستخدام أمكانٌة معرفة ٌهدف البحث
وبعض خواص التربة  الجاتروفا نبات نمو فً وتأثٌرها الري فً  الغازٌة للمشروبات بغداد وشركة

 . ة والنباتالترب فً ومحتوى العناصر الصغرى 
 معبئة و مبةمث سوداء اكٌاس فً (Jatropha curcus) الجاتروفا بذور زرعتال وطرق المواد

 للمٌاه مصدرٌن من كمٌات جلبت.  الصحراوٌة الترب تمثل(  النسجة خشنة) رملٌة مزٌجٌه تربةب
 جزء واخذ الغازٌة، للمشروبات بغداد لشركة الصناعٌة والمٌاه الرستمٌة مجاري مٌاه وهما العادمة
 فً المستخدمة النهر ومٌاه العادمة والمٌاه التربة خواص ٌبٌن (1) جدولو التحالٌل لغرض منهما

نفذت التجربة فً الظلة الخشبٌة التابعة الى لسم    الشتالت الرواء به احتفظ فمد البالً اما التجربة،
 معامالت خمس استخدمت ،بحوث أعادة أستخدام المٌاه فً دائرة بحوث وتكنولوجٌا البٌئة والمٌاه
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معامله الممارنة و تروى   S0W0حٌث ان   (S2,S1,W2,W1,S 0W0) وهً دمةالعا بالمٌاه للري

   ،  على التوالً %100% و 50معاملتان لمٌاه شركة بغداد تروى بنسبة  W2,W1 ،النهر بمٌاه 
S2,S1  حٌث بدات  % على التوالً .100% و 50معاملتان لمٌاه مجاري الرسمٌة تروى بنسبة

 وأستمرت لمدة ستة أشهر .مالت احسب هذه المععملٌات الري 
 التجربة سمٌت. (شتالت)مكررات بخمسة العشوائٌة الكاملة المطاعات تصمٌم وفك التجربة صممت
 وسجل  ٌةلالحم السعة عند الجاهز الماء 2/3 الى التربة رطوبة لتصل النهر ومٌاه العادمة بالمٌاه
 المستوى عند الرطوبة نسبة على والحفاظ المفمود الماء عن للتعوٌض محتوٌاته مع شتلة كل وزن
 ، الجاتروفا لنباتات المطري  والنمو األطوال شملت والتً الشتالت نمو لٌاسات أخذت.  نفسه

 فً لدر حٌث الالزمة الكٌمٌاوٌة التحالٌل إلجراء جمٌعها للمعامالت التربة عٌنات وأخذت
(  pH meter) جهاز باستخدام التربة تفاعل درجة من كل المشبعة التربة عجٌنة مستخلص
  ،( Electrical conductivity) بجهاز الكهربائً والتوصٌل

 20منها فً  ml 10وذلن بتحضٌر مستخلص تربة برج  [01]بطرٌمة  ولدرت العناصر الصغرى
ml من محلول DTPA (Diethylen Triamin Penta Acetic Acid)  7.3ذو رلم تفاعل 

والمنغنٌز والزنن والنحاس والكادمٌوم  وبعد الرج لمدة ساعتٌن والترشٌح تم تمدٌر الحدٌد
والرصاص فً المحلول باستخدام جهاز االمتصاص الذري ولدرت العناصر الصغرى فً النبات 

وذلن باستخدام حامض النترٌن وحامض البٌروكلورٌن لً هضم  [.02]بالطرٌمة الموضحة فً
ة المطحونة وباستخدام جهاز االمتصاص الذري فً تمدٌر كل من الحدٌد والمنغنٌز العٌنات النباتٌ

 والزنن والنحاس والكادمٌوم والرصاص 
 

 بحثال في المستخدمة النهر مياه و العادمة والمياه التربة خصائص(  1) جدول    
 مياه النهر شركة بغداد مياه مياه المجاري التربة الخاصية

 النسجة
 - - - رمليةمزيجة 

كغم.غم ) الطين 
-1 

) 
88 - - - 

كغم.غم ) الغرين 
-1 

) 
494 - - - 

كغم.غم ) الرمل 
-1 

) 
774 - - - 

 (م / ديسيسيمنز ) التوصيل الكهربائي
4.9 2.3 4.7 0.91 

 الدالة الحامضية
7..7 7.56 9.77 8.47 

كغم.غم ) الكلس 
-1 

) 
474 - -- - 

كغم.غم ) المادة العضوية 
-1 

) 
..4 - -- - 

كغم.غم ) النتروجين الكلي 
-1 

) 
4.48 0.077 4.474 - 

كغم.ملغم ) البوتاسيوم الجاهز
-1 

) 
444 19 44.4 4.70 

كغم.ملغم ) الفوسفور الجاهز 
-1 

) 
0.4 2.5 4.0 4.49 

كغم.ملغم ) نتروجين –النترات 
-1 

) 
4..4 18.9 4..4 4.97 
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كغم.ملغم ) نتروجين–األمونيوم
-1 

) 
44.4 21.5 49.9 4..0 

 بـ المستخلصة الصغرى العناصر

DTPA    (كغم. ملغم
-1 

) 

Cu 
0 1.7 4.4 0.05 

Zn 
9.. 6.5 8.7 0.08 

Mn 
4.44 ..7 7.4 4.44 

Fe 
4 .4 6.4 0.4 4.97 

Pb 
-o.98 4.49 4.48 0.01 

Cd 
-0.20 0.22 4.49 0.08 

 

 األغذٌة منظمة تصنٌف حسب الدراسة فً المستخدمة العادمة المٌاه تصنف    :  النتائج

 1-م.دٌسٌسٌمنز(  10-2) الملوحة متوسطة المٌاه صنف ضمن المالحة للمٌاه [،9]الدولٌة والزراعة

( .2-31.7)   كانت بغداد شركة ومٌاه المجاري لمٌاه الكهربائً التوصٌل درجة ان حٌث

  والبوتاسٌوم والفسفور النتروجٌن من المٌاه هذه محتوى أن كما.  على التوالً 1-م.دٌسٌسٌمنز

 تجهٌز فً كبٌرة اهمٌة ذات ٌعتبر ، التوالً على 1-لتر.ملغم(  11-19،  7.0-7.2  ، 77-05)

 وخاصة الترب جمٌع فً الري ألغراض المٌاه هذه استخدام ٌمكن لذلن الغذائٌة بالعناصر النباتات
 هً الدراسة فً المستخدمة الترب أن كما.  جٌد وصرف عالٌة نفاذٌة لها التً الخفٌفة النسجة ذات
 الغذائٌة العناصر من كبٌر جزء ترسٌب إلى ٌؤدي مما عالٌة تنظٌمٌة لابلٌة لها كلسٌة ترب

 . بٌئٌة مشاكل دوثح نتولع ال لذلن للنبات جاهزة غٌر صٌغ إلى وتحوٌلها
 -:العناصر الصغرىتأثٌر أضافة المٌاه العادمة فً نمو نباتات الجاتروفا ومحتواه من  -1 

 فً بغداد شركة هاٌوم المجاري مٌاه مستوٌات أضافة تأثٌر( 2) الجدول فً الموضحة النتائج تبٌن

( وجود ANOVA) التباٌن تحلٌل النتائج أكدت حٌث. االجاتروف لنبات مطريال والنمو االطوال نمو

اضافة المٌاه العادمة ممارنة عند جمٌع مستوٌات المطري للنبات زٌادة معنوٌة فً االطوال والنمو 

% لمصدري المٌاه العادمة زٌادة 50. ولد أعطى مستوى االضافة المنخفض بمعاملة الممارنة

النمو المدروسة ممارنة بمعاملة الممارنة ، وزٌادة معنوٌة عند  مؤشرات% فً 1عند معنوٌة عالٌة 

دمة )مٌاه مجاري ، مٌاه % لكال مصدري المٌاه العا100عما فً مستوى االضافة العالً % 5

 شركة بغداد (. 
تتفك هذه النتائج مع نتائج الباحثٌن اللذٌن حصلوا على زٌادة فً نمو محصول الذرة النامٌة فً  

أٌضا بأن هنان زٌادة وبٌنت النتائج  [،،14،1]المعاملة بمستوٌات مختلفة من المٌاه العادمةالتربة 

للشتالت المروٌة بمٌاه المجاري عما فً الشتالت المروٌة بمٌاه شركة  مطريفً االطوال والنمو ال
وٌعزى ذلن الى زٌادة محتوى مٌاه المجاري من العناصر بغداد للمشروبات الغازٌة . 

 ( .1)كما فً جدول( الضرورٌة لنمو النباتات عما فً مٌاه شركة بغداد الغازٌة   K,P,Nالغذائٌة)

ة من الضروري خلط مٌاه المجاري ومٌاه شركة بغداد مع مٌاه النهر وٌتضح من النتائج أعاله بأن

محتواها لبل أضافتها لالراضً الزراعٌة وذلن لتملٌل االثر السلبً لهذه المٌاه وخاصة  1:1نسبة 

 من االمالح الذائبة .

                                   الصغرى العناصر كمٌه فً معنوٌه زٌاده وجود ) 2 (لجدو فً المبٌنه النتائج أظهرتكما 

(Fe , Zn , Mn , Cu , Cd , Pb )بمعامله ممارنه المعامالت  لجمٌع النبات لبل من الممتصه 
لكال (العادمه للمٌاه االضافه مستوى زٌاده العناصرمع لهذه الممتصه الكمٌه ازدادت حٌث الممارنه
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 بمستوى ممارنه%( 100) العالً االضافه مستوى عندعالٌة  الزٌاده هذه وكانت المصدرٌن(
 العناصر من بها الباس كمٌات المٌاه هذه الحتواء الزٌاده تلن وتعزى%( 50) المنخفض االضافه
 هذه كمٌه فان ذلن ومع .االضافه مستوى زٌاده مع منها الممتصه الكمٌات زٌاده وبالتالً الصغرى

 لكل السمٌه الحدود ان الى  [15]اشار ولد .الجاتروفا نبات فً السمٌه الحدود الى تصل لم العناصر

 هً المحاصٌل فً والكروم والكادمٌوم والنٌكل والرصاص والكوبلت والنحاس الزنن من
 المٌاه اسخدام عند الحذر ٌجب انه اال.  التوالً على كغم/ملغم( 10,15,11,35,6,19,200)

 جمٌع مع الممارنه االعتبار بنظر االخذ مع طازجه تؤكل التً االخرى المحاصٌل ري فً العادمه
 لبل من العناصر تلن امتصاص زٌادة مشكلة تالفً بغٌه وذلن بالبحث المتعلمه التجرٌبٌه الظروف
 سام وٌعتبر جدا للٌله بكمٌات النبات ٌحتاجه الذي الرصاص عنصر وباالخص الزراعٌه المحاصٌل

 وجده ما مع النتائج هذه وتتفك. له المستهلكه اوالحٌوانات للنباتات سواء تركٌزه زٌاده عند جدا

 [62،60]ومنهم الباحثٌن اغلب

 : الصغرى العناصر من ومحتوها الكٌمٌائٌه التربه خواص بعض فً العادمه المٌاه اضافه تاثٌر2 - 

تأثٌر اضافة المٌاه العادمة فً درجة التوصٌل الكهربائً  (3أوضحت النتائج المبٌنة فً جدول )

هنان زٌادة فً درجة التوصٌل الكهربائً بٌنت النتائج  فمد عةعجٌنة التربة المشبلمستخلص 
لمستخلص عجٌنة التربة المشبعة مع زٌادة مستوى أضافة المٌاه العادمة لكل من مٌاه المجاري 

ولد أعطت مستوى االضافة المنخفض لمٌاه المجاري ومٌاه شركة بغداد ممارنة بمعاملة الممارنة . 

% فً لٌم التوصٌل الكهربائً ممارنة 5أضافة مٌاه شركة بغداد زٌادة معنوٌة عند  ًٌومستو

% 1بٌنما أعطى مستوى االضافة العالً لمٌاه المجاري زٌادة معنوٌة عالٌة عند بمعاملة الممارنة 

وكذلن أعطى مستوى االضافة العالً  فً لٌم التوصٌل الكهربائً ممارنة بمعاملة الممارنة .

% فً لٌم التوصٌل 5زٌادة معنوٌة عند % لكل من مٌاه المجاري ومٌاه شركة بغداد 100

ٌضا أونالحظ  .% لمصدري المٌاه العادمة50المنخفض ضافةاأل ىللتربة ممارنة بمستوالكهربائً 

% فً لٌم التوصٌل الكهربائً للتربة 5زٌادة معنوٌة عند  أضافة مٌاه المجاري أعطت ًٌان مستو

. وٌعزى ذلن الى زٌادة محتوى االمالح الذائبة ودرجة أضافة مٌاه شركة بغداد  ًٌوممارنة بمست

 (1مٌاه شركة بغداد للمشروبات الغازٌة كما فً جدول)لمٌاه المجاري عما فً ائً بالتوصٌل الكهر
( 2العادمة فً درجة تفاعل التربة فأن النتائج المبٌنة فً الجدول )المٌاه  أما بالنسبة لتأثٌر أضافة

وبعد أنتهائها كانت محصورة بٌن تبٌن درجة تفاعل التربة المزٌجٌة الرملٌة لبل أجراء التجربة 

المجاري لد أدت الى حٌث نالحظ أن اضافة مٌاه أي انها ترب متوسطة الماعدٌة .  (  7.35-7.84)

للتربة . ممارنة بمعاملة الممارنة ولكن هذا االنخفاض غٌر أنخفاض بسٌط فً لٌم درجة التفاعل 
معنوٌة فً لٌم  قفروأهمٌة من الناحٌة االحصائٌة ونستطٌع المول بأنه التوجد  معنوي ولٌس له

الذٌن [، 01،08]ٌجة مع نتائج الباحثٌندرجة تفاعل التربة المروٌة بمٌاه المجاري . وتتفك هذه النت
لرٌبة من التعادل ولم الدراسٌة كانت مرحلة الجة تفاعل التربة خالل أكدو خالل تجاربهم أن در

أضافة مٌاه شركة بغداد للمشروبات الغازٌة فمد تتأثر بالمستوٌات المختلفة من مٌاه المجاري . أما 
ه الزٌادة معنوٌة عند مستوى االضافة العالً أعطت زٌادة فً لٌم درجة تفاعل التربة وكانت هذ

الى ارتفاع درجة التفاعل للمٌاه العادمة عاملة الممارنة ، وسبب هذه الزٌادة ٌعود % ممارنة بم100
 . ( 1جدول( )  9.77لشركة بغداد للمشروبات الغازٌة وأعتبارها مٌاه للوٌة حٌث كانت تساوي )

 فً  أنخفاض او ارتفاع عنها ٌنتج لد التربة الى العادمة مٌاه اضافة أن السابمة البحوث اظهرت ولد 
 أن.  المستخدمة العادمة المٌاه مكونات وطبٌعة مصدر على اعتمادا  للتربة التفاعل درجة لٌمة

 لوجود اٌضا وأنما فمط الكالسٌوم كربونات ذوبان عن ٌنشأ لم التربة تفاعل درجة انخفاض
 التربة تفاعل درجة لٌم ارتفاع ماا ،البٌولوجٌة الترب فعالٌة زٌادة وكذلن الحرة العضوٌة االحماض

 أثناء المضافة الكبرٌتات كمٌة ارتفاع الى باالضافة التربة فً  الكالسٌوم كربونات زٌادة الى فٌعود
 كربونات شكل على ٌرسبها و الصودٌوم كربونات مع ٌتفاعل الذي الجبس من نسبة ووجود ، الري

   .[،19،2]الكالسٌوم
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 الصغرى تراكٌز العناصر فً العادمة المٌاه تأثٌر (3) الجدول فً المبٌنة النتائج اظهرت كما   
 نالحظ حٌث,  التربة من المستخلصة(  الرصاص,  الكادمٌوم النحاس,  الزنن,  المنغنٌز,  الحدٌد)
 العناصر تراكٌز فً عالٌة معنوٌة زٌادة اعطت لد% 50,100 العادمة المٌاه اضافة مستوًٌ ان

 هذه كمٌة فً عالٌة ٌةومعن زٌادة هنان كذلن,  الممارنة بمعاملت ممارنة التربة من المستخلصة
 وتعزى%(. 50) المنخفض ةاالضاف بمستوى ممارنة%( 100) العالً االضافة لمستوى العناصر

 الكمٌات زٌادة وبالتالً العناصر هذه من بها البأس كمٌات المٌاه هذه الحتواء  الزٌادة تلن
 الصغرى العناصر تركٌزجمٌع فأن ذلن ومع.  االضافة مستوى زٌادة مع منها المستخلصة
 الحدود الى تصل ولم بها المسموح الطبٌعٌة الحدود ضمن كانت التربة مستخلص فً المدروسة
 من لكل السمٌة او الحرجة الحدود ان  لعناصر ا بهذه التربة تلوث تسبب التً السمٌة او الحرجة
,  300, 100)  هً التربة فً والكادمٌوم والنٌكل والرصاص والكوبلت والزنن النحاس عنصر

 .[16،17]التوالً على كغم/ ملغم(  100,  5, 100, 50

 : تًآلا تجستنن تمدم  مما
 الغازٌة ومٌاه مجاري الرستمٌة للمشروبات بغداد شركةالمعالجة ل  العادمة المٌاه استخدام ٌمكن

المٌاه بدون  هذللتخلص واالستفادة من ه النسجة الخفٌفة الترب فً نباتات الجاتروفا ري الغراض
 العناصر وكمٌة التربة ملوحة مرالبة االعتبار بنظر االخذ مع اي اضرار بٌئٌة او التصادٌة

 مع المٌاه هذه خلط ٌفضلو ،عند االستخدام الطوٌل االمد لهذه المٌاه  والنبات التربة فً الصغرى
 . فٌها الذائبة االمالح كمٌة لتملٌل 1:1 بنسبة النهر

 .المٌاه العادمة فً نمو نبات الجاتروفا ومحتواه من العناصر الصغرى أضافة تأثٌر( 2) الجدول  

 
W0 S0 .معاملة الممارنة وتروى بمٌاه النهر : 

W2W1:  على التوالً 100%,50معاملتً مٌاه شركة بغداد للمشروبات الغازٌة. 

S1,S2:  على التوالً.%50,100معاملتً مٌاه مجاي الرستمٌة 

 
 
 
 
 

 المعاملة

كغم. ملغم)  في النبات  الصغرى العناصر محتوى  
-1 

) 

 (سم) طول النبات
  النموالمطري
 للنبات

 (ملم)
Fe Mn Zn Cu Cd pb 

S0W0 35.2 1.2 82.5 31 21 4.9 0.09 1.50 

W1(50)% 46.4 1.7 96.0 47 38 6.0 0.14 1.68 

W2(100)% 
40.4 1.4 120.2 63 59 7.2 0.23 1.87 

S1 (50)% 50.8 2.0 103.6 42 34 6.5 0.19 1.72 

S2(100)% 45.5 1.6 131.2 57 50 7.6 0.28 1.94 

LSD  0.05 5.2 0.2 7.27 5.64 6.48 0.81 0.027 0.098 

LSD  0.01 9.6 0.5 13.45 10.86 12.59 1.094 0.050 0.180 
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 التربة ومحتواها من العناصر الصغرى.( تأثٌر أضافة المٌاه العادمة فً بعض خواص 3جدول )

 المعاملة

التهصيل 
الكهربائي 
/ ديسيسيمنز

 م

درجة 
التفاعل 

pH 

 ( 1-كغم. ممغم) التربة من المستخمصة الثقيمة العناصر

Fe Mn Zn Cu Cd Pb 

S0W0 2.5 7.78 12.00 10.6 8.2 5.2 0.250 1.05 

W1(50)% 2.8 7.81 15.40 4.3 12.7 7.8 0.27 1.20 

W2(100)% 3.3 7.84 18.90 17.9 16.0 10.3 0.293 1.42 

S1 (50)% 3.2 7.76 15.80 13.6 12.3 8.3 0.273 1.26 

S2(100)% 4.0 7.74 20.00 17.5 15.6 10.9 0.295 1.49 

LSD  0.05 0.3 0.06 1.98 1.37 2.51 1.28 0.013 0.08 

LSD  0.01 0.9 0.12 3.38 2.98 3.27 2.57 0.020 0.15 

 
 المصادر
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