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 الفوسفاتي بالصخر المعالجة المجاري  بمياه الري  تأثير لدراسة أصص تجربة اجريت 
 الزراعة كلية في النهر ومياه معالجة غير مجاري  ياهوم والبتموس والتربة والبنتونايت

 تأثير لتقييم 2017 الربيعي الموسم خالل االنبار لجامعة البديل الموقع بغداد بجامعة
 صفات بعض في الثقيلة العناصر من المجاري  مياه معالجة في المواد بعض استعمال

 المعالجة المجاري  هميا حضرت(. Zea Mays L). الصفراء الذرة نبات ونمو التربة
 مررت. سم 40 وبعمق المعالجة في المستخدمة للمواد اعمدة اربعة عمل خالل من

( والنحاس والرصاص الكادميوم) الثقيلة العناصر بعض لها أضيفت التي المجاري  مياه
 الراشحة المياه جمع تم بعدها العمود اعلى من معا   مخلوطة 1-لتر ملغم 10 بتركيز

 الري  مياه نوعية هما بعاملين تجربة استعملت. الصفراء الذرة نبات ري  في واستخدامها
 Zea).  الصفراء الذرة بذور زراعت(. ومزيجه طينية مزيجية) النسجة مختلفة وتربتين

Mays L)، بعض قدرت التجربة نهاية وفي، المختلفة بالمياه للري  األصص وأخضعت 
 بعد والتربة األوراق في الثقيلة صرالعنا بعض تركيز وقدر المظهرية النمو مؤشرات
 عند التربتين كال في النبات ارتفاع في زيادة حصول التجربة نتائج أظهرت. الزراعة

 بالمادة المعالجة المجاري  ومياه الفوسفاتي بالصخر المعالجة المجاري  بمياه الري 
 بـميـــــاه مقارنة   لتربتين،ا لكال%  6.62و 20.85 مـــــقدارها زيـــــادة وبنسبــــــــــة العضوية
 بمياه الري  عند النبات ارتفاع في معنوية زيادة حصلت كما المعالجة، غيــر المجاري 
 بالنباتات مقارنة% 7.54 بنسبة زيادة وأعطت الفوسفاتي بالصخر المعالجة المجاري 
 الصفراء الذرة لمحصول الجاف الوزن  في معنوية زيادة حصلت. النهر بمياه المروية

 والبنتونايت العضوية والمادة الفوسفاتي بالصخر المعالجة المجاري  بمياه الري  عند
،   45.61 بمقدار الصفراء الذرة لنبات الجاف الوزن  في الزيادة نسبة كانت إذ والتربة

 المجاري  بمياه الري  عند الجاف الوزن  مع مقارنة بالتتابع% 4.68و 17.77، 12.51
 الري  نتيجة التربة في الكادميوم تركيز في معنوية زيادة حصلت كذلك. المعالجة غير
 في انخفاض حصل.  التربة في الكادميوم بتركيز مقارنة المعالجة غير المجاري  بمياه

 بالصخر المعالجة بالمياه الري  عند التربة في والنحاس والكادميوم الرصاص تركيز
 عند األوراق في والنحاس صاصوالر  الكادميوم تركيز انخفض. التربتين لكال الفوسفاتي

 والتربة العضوية والمادة والبنتونايت الفوسفاتي بالصخر المعالجة المجاري  بمياه الري 
 .التربتين لكال المعالجة غير المجاري  بمياه المروية النبات اوراق في بتركيزه مقارنة
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ROLE OF SOME ORGANIC AND MINERALS MATERIALS ON 

REMOVALS OF HEAVY METALS OF SEWAGE AND ITS 

EFFECTS ON GROWTH OF CORN IN TOW CALCAREOUS 

SOILS. 

A.A. Hassn and H. S. Muthen 
University Of Anbar – College of Agriculture  

Abstract 

 A study was conducted in the Collage of Agriculture/University of Baghdad-

Abugraib the alternative location for the University of Anbar during the spring 2017, 

to evaluate the efficiency of some materials organic and mineral in treating sewage 

from heavy metals and its effect on some soil characters and growth of corn plants 

(Zea Mays L.). Eexperiment was done using tow types soil clay loam and loam using 

pots to study the effect of using treated sewage with Phosphate rock, Bentonite, Peat 

moss and Soil and the untreated sewage and river water. Treated sewage prepared by 

making columns of materials used for treatment with 40 cm depth, then sewage mixed 

with heavy metals (concentration of 10 mg. L-1) poured through the column from the 

top and then filtered water collected and used to water corn plants where pots were 

watered according to treatments. At the end of the experiment some phenotypic 

growth indicators were measured and heavy metals concentrations measured in green 

leaves and in soil. experiment results showed Plant height was increased in both soils 

when irrigated with sewage treated with phosphate rocks and sewage treated with 

organic matter and the percent was 20.85 and 6.62 for both soils compared to 

untreated sewage. Significant difference in plant height recorded for plants irrigated 

with sewage treated with phosphate rocks by percent of 7.54% compared with plants 

irrigated with river water Plant dry weight was increased for maize plants watered 

using sewage treated with phosphate rocks, peat moss, bentonite and soil and the rate 

of increase was 45.61, 12.51, 17.77 and 4.68 % respectively compared to the dry 

weight when untreated sewage used. Cadmium concentration was increased as a result 

of using untreated sewage for irrigation compared to cadmium concentration in the 

soil. Differences in (Cd, Pb and Cu) concentration between treatments where it was 

reduced in soil when watered with sewage treated by phosphate rock. Cadmium, 

couplet and Copper concentration in leaves reduced by irrigating using sewage treated 

with phosphate rock, bentonite, peat moss and soil compared to irrigation treatment 

with untreated sewage for both soils. 

Keywords: organic and mineral materials, removal, heavy metals, sewage water.                                                                                                                                                                                                   
 

 المقدمة
على مواد صلبة )عضوية ومعدنية( ومسببات االمراض )الفيروسات والطفيليات والبكتيريا( مياه المجاري تحتوي  

مواد عالقة كالمركبات  0.1%ماء والباقي  99.9%وتحتوي هذه المياه على  وتراكيز عالية من العناصر الثقيلة
الثقيلة مثل الزرنيخ والكادميوم والرصاص والنحاس والزئبق  العضوية والدهون والمواد الصلبة والجراثيم والعناصر

ان الملوثات الرئيسية في مياه المجاري هي العناصر الثقيلة والهيدروكربونات  (16) . بين(10والكروم )
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 (19)والكيميائيات باإلضافة الى النتروجين والفسفور اللذان يعتبران من المغذيات ضمن الحدود الطبيعية. الحظ 
التأثيرات المحتملة المؤدية لتدفق مياه المجاري الملوثة في نوعية المياه هي متنوعة وتعتمد على حجم المياه  ان

وتراكيز وتركيب المواد الكيميائية والميكروبية لمياه المجاري وتعتمد ايضا  على نوع المواد الموجودة في المياه مثل 
ان مياه المجاري  (24)او العضوية والملوثات الخطرة االخرى. بين  العناصر الثقيلة وكمية المواد الصلبة العالقة

تحتوي على تراكيز عالية من العناصر الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والنحاس والزنك والنيكل والكروم فمن 
غراض الضروري تقليل تراكيز هذه العناصر عن طريق معالجتها قبل رميها في االنهار والجداول أو استعمالها لأل

الزراعية. وتكون بعض العناصر الثقيلة جاهزة لالمتصاص من النبات أما بصورة أيوناتها في محلول التربة أو 
. إن تواجد العناصر الثقيلة في التربة بتراكيز (6تلك التي من السهولة ذوبانها في افرازات جذور النباتات )

 . (14)النبات لتراكيز تؤثر بشكل سلبي في منخفضه يحسن من نمو وتطور النبات اال إن زيادة هذه ا

 عنصرمن المهم االشارة إلى ان عمليات طرح المياه الثقيلة ومخلفات التعدين إلى التربة يجعلها ملوثة بأكثر من 
 (11). قام (7ثقيل مما يقود إلى حدوث حالة تضاد أو تأزر بين العناصر الثقيلة مما يؤدي إلى تسمم النبات )

 Mnوالمنغنيز  Coوالكوبلت  Crوالكروم  Pbوالرصاص  Cdستة عناصر ثقيلة هي الكادميوم  بدراسة تأثير
في نمو نبات الذرة الصفراء أظهرت النتائج إن وجود هذه العناصر الثقيلة معا  في التربة قلل بشكل  Hgوالزئبق 

 العناصرـبروتينات وقــــــد تــــــدرجت سميــــــــــة هــــــــــذه كبير كل من نمو الذرة الصفراء ومحتواهـــــــــــا مـــــــــن الــــــــــ
عند استخدام الصخر الفوسفاتي  (20)وجد  .Mn < Cr < Pb < Hg < Co < Cdبالـــــــــــــشكل االتــــــــــــــــي: 

ز من العناصر الثقيلة والفوسفات في معالجة مياه المجاري من العناصر الثقيلة وذلك من خالل استخدام تراكي
(Fe ،Ni ،Co ،Cu وCr)  ووقتين مختلفين من زمن التماس  معا   مخلوطة 1-لتر ملغم 40و 2والتراكيز هي

 pH  =8دقيقة وعند  10وزمن تماس  1-ملغم لتر 40فضل ازالة حصلت عند تركيز أن إ دقيقة 20و 10هي 
ما بالنسبة للفوسفات فكانت أ .خر الفوسفاتيبنسبة للص Cr > Cu > Fe > Co > Ni: اآلتي حسب الترتيببو 
 pH 7.0 - 4.5لنفس التركيز وزمن التماس وعند  Cr > Fe > Cu > Co > Ni اآلتي:حسب الترتيب ب

ن للصخر الفوسفاتي قدرة عالية أن االمتزاز يعتمد على كثافة الشحنة وقطر االيون المائي. وبين أوهذا يعود إلى 
امكانية  (27)درس  .وذلك المتالكه فرق جهد عالي ،لثقيلة من مياه المجاري في ازالة ايونات العناصر ا

استعمال المياه العادمة في الزراعة بعد معالجتها حيث استعمل في المعالجة كل من الصخور الفوسفاتية 
والصخور الكلسية وصخور سيليسية ومعدن طين البنتونايت وتوصل الى ان الصخور الفوسفاتية كانت أفضل 

من المياه العادمة لمجمع االسمدة في القائم.  حيث القدرة على االمتزاز وازالة الكادميوملمواد المستعملة من ا
الى وجود زيادة في الصفات الخضرية عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي  (22و 21) اواشار 

كميات مهمة من المغذيات والسيما الفسفور  عن احتوائها على فيعود إلى انخفاض ملوحة هذه المياه فضال  
حصول  (1)المتحرر نتيجة لمعاملة هذه المياه مع مادة الصخر الفوسفاتي اثناء عملية المعالجة. الحظ 

انخفاض معنوي في الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء نتيجة الري بمياه المجاري غير المعالجة مقارنة بمعاملة 
عند استخدام الصخر الفوسفاتي في  (22)وجد . عالجة بالصخر الفوسفاتي ومياه النهرالري بمياه المجاري الم



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

68 

 

من المحاليل المائية،  1-ملغم لتر 100و 50و 10إزالة وامتزاز عناصر الرصاص والنحاس بتراكيز مختلفة هي 
متزازه بنسبة يليه النحاس وكانت ا 1-ملغم لتر 10% عند تركيز  99.92إذ حصل أعلى إمتزاز للرصاص بنسبة 

. ان الصخر الفوسفاتي له اهمية في مسك واحتجاز الرصاص من مصادر المياه % عند نفس التركيز 99.00
ان للصخر الفوسفاتي القابلية على ازالة الملوثات من المياه والسيما العناصر  (26)بين . (4)الملوثة والترب 

إمتزاز العناصر الثقيلة من المحاليل المائية والتربة إن للصخر الفوسفاتي قدرة عالية في  (5)بين . الثقيلة
مقارنة مع نسبة االمتزاز للنحاس  تربة 1-كغم مليمول 138وخاصة الرصاص إذ بلغت نسبة االمتزاز للرصاص 

عند استخدام البنتونايت  (12)بين  بالتتابع. تربة 1-كغم مليمول 38.2و 114.0والخارصين والتي بلغت 
مواد مازة أليون الرصاص ان اعلى نسبة المتزاز البنتونايت لعنصر الرصاص بلغت والكاربون النشط ك

ملغم  0.015متزاز للكاربون النشط لعنصر الرصاص بلغت أمادة مازة واعلى نسبة  1-ملغم ملغم 0.0364
ايت الصخر الفوسفاتي والبنتونمن  قدرة اعلى الحنطة المتحلل قشاستخدام ان  (9)مادة مازة. وجد  1-ملغم

من اهم المواد المستخدمة في تنقية . من مياه المجاري  العناصر الثقيلة أزالهقدرة في اعلى والصخر الكلسي 
ان  (8)بين  .(17)المذابة، % من المواد  98المياه هي مادة الفحم النشط ولهذه المادة القابلية على امتزاز 

لترب الخصبة وكان لها تأثيرات واضحة على الحيوانات الري بمياه المجاري ادى الى نقل العناصر الثقيلة الى ا
والنباتات والتربة فبعض العناصر الثقيلة مثل الكادميوم والنحاس قد تجمعت في التربة مما أثر في اعادة توزيع 

الى وجود زيادة معنوية في معدل تراكم عنصر النحاس في التربة عند الري بمياه  (18)أشار  التربة.احياء 
ارتفاع المادة العضوية في التربة لها أثر في ربط العناصر  ان (13)وجد . لصحي لنبات الذرة البيضاءالصرف ا

ان اضافة مياه المجاري للتربة يؤدي الى  .الثقيلة بالمادة العضوية التي تتصف بارتفاع السعة التبادلية الكتيونية
هدف هذا البحث الى تحديد  أن .(15)ة النبات تراكم العناصر الثقيلة في التربة مما يسبب تراكمها في انسج

وتركيز  في نمو نبات الذرة الصفراء وأثرهاأفضل المواد المستخدمة في إزالة العناصر الثقيلة من مياه المجاري 
  .العناصر الثقيلة فيها

 ق العملاالمواد وطر 

لتقييم  2017بار خالل الموسم الربيعي اجريت الدراسة في كلية الزراعة بجامعة بغداد الموقع البديل لجامعة االن 
كفاءة استعمال بعض المواد في معالجة مياه المجاري من العناصر الثقيلة وتأثيرها في نمو نبات الذرة الصفراء 

.( Zea Mays L صنف بغداد )اجريت تجربة أصص الختبار أفضل المواد المستعملة في معالجة مياه 3 .
استعملت في الدراسة أربعة مواد هي الصخر  صل نبات الذرة الصفراء.المجاري واستعمالها في نمو وحا

     ويسمى معدن الفلوروابتايت الصخر الفوسفاتي. الفوسفاتي ومعدن البنتونايت والبتموس والتربة
6) 4(PO2F10Ca،  ينتمي لمجموعة المونتمورولونايت ويتصف بحبيباته الناعمة ولونه  معدن البنتونايتو

 SABمخلفات النباتية متحللة )من الهو عبارة عن مادة عضوية ف البتموساما ئل إلى الصفرة، الرمادي الما
Syker Agrarberatungs،)  التربة من حقول كلية الزراعة جامعة بغدادوجلبت. 
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ب بو غريمياه المجاري غير المعالجة من المركز التجميعي في حي الزيتون التابعة لمديرية مجارية قضاء أ جلبت
 ميائيةحفظت في خزانات معدنية ألجل استعمالها في الدراسة. اما العينات التي اجريت عليها التحليالت الكيو 

 وحفظت والفيزيائية فقد خزنت في اوعية بالستيكية وتم اضافة مادة كلوروفورم لتثبيط نشاط االحياء المجهرية
 . اح بعض مواصفاتهيوض 1جدول  (25)ألجراء التحليالت المطلوبة وفقا لما جاء في 

من  1-ملغم لتر 5000 عناصر ثقيلة وهي الكادميوم والرصاص والنحاس وحضرت بتركيز استخدمت ثالث    
غم من ملح  8.15( أذ أذيب O25H4CuSO    و 2PbClو 2CdClامالحها التي تم جلبها من االسواق وهي )

  لتر ماء مقطر كال  على حدا. 1في غم من ملح النحاس  19.63غم من ملح الرصاص و 6.71الكادميوم و
سم ويكون العمود مفتوح من 10سم وقطر  80بولي اثلين الصلب طول العمود من الحضرت اربعة اعمدة 

 5االعلى ومغلق من االسفل بحنفية وذلك للتحكم بعملية فتح وغلق العمود تم وضع طبقة من الرمل النقي بعمق 
يفت المواد المستخدمة في المعالجة )صخر فوسفاتي ومعدن اضو  كمرشح،سم وفوقها ورقة ترشيح يعمل 

سم. مررت مياه المجاري التي أضيفت لها العناصر الثقيلة )الكادميوم  40البنتونايت والبتموس والتربة( بعمق 
مخلوطة معا  من اعلى العمود. جمع الراشح بواقع مرتين في اليوم  1-ملغم لتر 10والرصاص والنحاس( بتركيز

بعد مكوث مياه المجاري في العمود لمدة ساعتين لغرض حصول االمتزاز باستخدام حاويات بولي اثلين  الواحد
. اخذت عينة من كل مرة يتم جمع الراشح فيها األصيصالستخدامها في ري نبات الذرة الصفراء في تجربة و 

 Atomicاالمتصاص الذري  باستعمال جهاز وتحفظ باستعمال علب بولي اثلين لتقدير العناصر الثقيلة فيها
Absorption) استخدمت تجربة عامليه وبعاملين العامل األول: نوعية  يوضح بعض مواصفاته. 1(. جدول

( ومياه مجاري معالجة بالصخر WW( ومياه مجاري غير معالجة )Wrالمياه بستة انواع هي مياه نهر )
( ومياه مجاري WOه مجاري معالجة بالبتموس )( ومياWB( ومياه مجاري معالجة بالبنتونايت)WRالفوسفاتي )

( والثانية 1S( والعامل الثاني هو التربة تم اختيار تربتين: التربة االولى تربة مزيجيه طينية)WSمعالجة بالتربة )
(. وزعت الوحدات RCBD( وبثالثة مكررات وباستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )2Sتربة مزيجية)
سم وقطرها من  30كغم ارتفاعها  14اصص بالستيكية سعة  تاستخدام  .وائيا إلى ثالثة قطاعاتالتجريبية عش

كغم تربة لكل  12بالتربة بوزن  األصيصسم مثقبة من األسفل. ملئت  26سم ومن االسفل  30االعلى 
في كل  اصيص. استخدمت تربتين: التربة االولى مزيجيه طينية والثانية ترب مزيجية. زرعت عشرة بذور

نبات  3 ايام من االنبات خفت النباتات الى 7وبعد  15/3/2017ر الذرة الصفراء بتاريخ اصيص من بذو 
( يوضح بعض خصائصها الكيميائية 1انواع من المياه وجدول ) 6ب  األصيص. بعد االنبات رويت 1-اصيص

مكررات  اصيص ولثالث 36اي ان عدد االصص  المعالجة وغير المعالجة من العناصر. مياهمحتوى الو 
(6X2X3 =36 اصيص).  تربتين االولى مزيجيه طينية والثانية مزيجية اخذت  التجربةاستخدمت في هذه

سم من الحقول الزراعية في كلية الزراعة جامعة بغداد الموقع البديل  03 -0التربتين من الطبقة السطحية 
يوضح بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية  2جدول لجامعة االنبار ومستغلة في زراعة المحاصيل المختلفة و 

 يفاض اجريت عملية ازالة االدغال يدويا ومكافحة االصابات الحشرية. قبل الزراعة. األصيصلترب تجربة 
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يوم من  15وبدفعتين االولى بعد  1-هـكتار Nكغم  160( وبمعدل N% 46السماد النتروجيني بشكل يوريا )
اما السماد الفوسفاتي فقد استعمل سماد سوبر  االولى،يوم من موعد الدفعة  30رور االنبات والثانية بعد م

اضيف و وتم خلطه مع التربة عند الزراعة.  1-هـكتار 5O2Pكغم  200( وبمعدل 5O2P% 45فوسفات الثالثي )
ا  مع وخلطا  ايض 1-هكتار O2Kكغم  100( بمعدل O2K% 50السماد البوتاسي بصورة كبريتات البوتاسيوم )

قيس ارتفاع  6/2017 /15بتاريخ   .(26)التربة قبل الزراعة. وقد اضيفت االسمدة حسب التوصية السمادية 
. قطعت ورقة بعدها تم حساب الوزن الجاف للنباتات وحسب المعامالت وتم قطع النبات من سطح التربةالنباتات 

كيز تر  قدروهيأت للتحليل الكيميائي.  العرنوس وغسلت بالماء العادي ثم المقطر وتركت لتجف ثم طحنت
بيانات تم تحليلها احصائيا  وفق البعد الحصول على  ،والرصاصالكادميوم والنحاس العناصر الثقيلة في االوراق 

عند مستوى معنوية  L.S.D)تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وقورنت المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي )
 .(27)( Genestat) باستخدام برنامج 0.05

ية . بعض خصائص مياه المجاري المعالجة بمواد مختلفة )صخر فوسفاتي وبنتونايت ومادة عضو 1جدول 
 معالجة ومياه النهر المستخدمة في تجربة الزراعة. وتربه( والغير

 
 قبل الزراعة S2و S1 لكلسيةا بعض خصائص الكيميائية للتربة 2جدول 

 مياه المجاري المعالجة بمواد مختلفة ومياه المجاري غير المعالجة ومياه النهر 

 الخاصية
  معالجةمياه 

 الفوسفاتيبالصخر 
 مياه معالجة

 البنتونايتب
 مياه معالجة

 التربةب
بالمواد  مياه معالجة

 العضوية
 مياه المجاري 
 وحدة القياس مياه نهر غير معالجة

pH 8.73 7.98 7.32 7.30 7.13 7.81 ــــ 
EC 5.22 3.86 2.91 2.50 1.43 0.72 1-سيمنز  مديسي 

+2Ca 11.37 9.62 7.67 6.57 4.20 1.89 1-مليمول لتر 

+2Mg 8.66 7.87 6.00 5.00 3.62 1.62 1-مليمول لتر 
+Na 13.73 14.30 12.78 13.56 7.17 3.69 1-مليمول لتر 

+K 0.99 0.20 0.82 0.76 0.28 0.09 1-مليمول لتر 
2-

4SO 10.29 6.95 3.80 3.28 1.16 0.81 1-مليمول لتر 
-Cl 30.39 18.07 12.02 9.91 4.85 1.97 1-مليمول لتر 

-
3HCO 4.09 3.67 1.49 1.29 2.14 1.02 1-مليمول لتر 

 1-ملغم لتر ضئيل 0.95 0.22 0.72 0.28 0.17 الكادميوم
 1-ملغم لتر ضئيل 1.61 0.24 1.49 0.39 0.34 الرصاص
 1-ملغم لتر ضئيل 1.99 0.47 1.81 0.80 0.73 النحاس

 وحدة القياس S2قيمة تربة  S1قيمة تربة  الخاصية
pH 7.39 7.51 ــــ 

 1-سيمنز  مديسي 3.12 2.15 ( EC )اإليصالية الكهربائية 
 1-كغم  غم 210 269.00 الكلس

 ةااليونـــــات الـــــــذائبـــــــــة الـــــــموجبــــــــــة والسالبــــــــــــ
+2Ca 9.12 8.80 1-مليمول لتر 

+2Mg 7.10 5.66 1-مليمول لتر 
+Na 16.90 9.34 1-مليمول لتر 
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 النتائج والمناقشة:

 :ارتفاع نبات الذرة الصفراء)سم( تأثير مياه المجاري المعالجة وغير معالجة ومياه نهر الفرات في
ومياه  غير المعالجة المجاري  باستخدام مواد مختلفة ومياه المجاري المعالجة ان الري بمياه 1شكل يبين     

 ي المجار  بمياه الري  في كال التربتين أذ بلغ ارتفاع النبات عندفي ارتفاع النبات  اختالفالنهر أدت الى حصول 
معدل وك بالتتابع سم 109.40و 124.00المعالجة بالمادة العضوية المجاري فاتي ومياه بالصخر الفوس ةالمعالج

 الجة والتي بلغ ارتفاع%، مقارنة  بـميـــــاه المجاري غيــر المع6.62و 20.85ها قدار ـــــم وبنسبة زيادةلكال التربتين، 
ي فصل انخفاض فقــــد ح ت والمياه المعالجة بالتربــــةاما المياه المعالجة بالبنتــــونــــــاي سم. 102.60 النبات فيها

 التتابعبسم  95.30و 96.50 ارتفاع النبات فيها معالجة والتي بلغالارتفاع النبات مقارنة بمياه المجاري غير 
 عالجة. مقارنة بمياه المجاري غير الم % بالتتابع7.11و 5.94، وبنسبة انخفاض مقدارها وكمعدل لكال التربتين

 
 تأثير مياه المجاري المعالجة وغير معالجة ومياه نهر الفرات في ارتفاع نبات الذرة الصفراء)سم( 1شكل

2-
4SO 3.69 2.49 1-مليمول لتر 
-Cl 11.40 6.19 1-مليمول لتر 

-
3HCO 3.03 2.31 1-مليمول لتر 

 الــــــعنــــــاصـــــــــــر الــثقيلـــــــــــــــة
 (1-الكلــــــــي)ملــغم كـغمالــمحتــــــــــوى 

 1-ملغم  كغم 0.93 1.58 الكادميوم
 1-ملغم  كغم 25.31 69.50 الرصاص
 1-ملغم  كغم 2.83 12.26 النحاس

 (1-الــمحتــــــوى الجــــــــــاهــــــــز)ملـغم لتـر
 1-ملغم  كغم 0.09 0.10 الكادميوم
 1-ملغم  كغم 0.31 0.59 الرصاص
 1-ملغم  كغم 0.20 0.65 النحاس

 مــفصــــــــــوالت الـتــــربـــــــــــــة
 1-غم كغم 450 300 الرمل

 1-غم كغم 350 330 الغرين
 1-غم كغم 200 370 الطين
ــ مزيجه مزيجيه طينية النسجة  ـــــــــ
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ر ة بالصخحصول زيادة معنوية في ارتفاع النبات عند الري بمياه المجاري المعالجتبين نتائج التحليل االحصائي 
لذرة نبات ابالصخر الفوسفاتي أعطت أعلى ارتفاع ل مقارنة بالمياه غير المعالجة وان المياه المعالجة الفوسفاتي

سم،  115.30 النهر الذي بلغ ارتفاع النبات فيهبالنباتات المروية بمياه  % مقارنة7.54 الصفراء وبزياده مقدارها
نبات اع الة ارتفأما بالنسبة للري بمياه المجاري المعالجة بالمادة العضوية و البنتونـــــايت والتربــــة فان نسب

 .لنهر، مقارنة بالري بمياه اوكمعدل لكال التربتين % بالتتابع 17.34و 16.30و 5.11انخفضت بنسبة مقدارها 
مياه بوجود اختالف في ارتفاع النبات إذ معاملة الري بكما أظهر التداخل بين نوعية المياه ونسجه التربة 

غ لطينية اعلى معدل في ارتفاع النبات إذ بلالمجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي في النسجة المزيجية ا
بة ي التر اما اقل معدل في ارتفاع النبات فكان في معاملة الري بمياه المجاري المعالجة بالتربة فسم.  147.44

المعالجة  سبب الزيادة في ارتفاع النبات عند الري بمياه المجاري  سم. يعود 64.22ذات النسجة المزيجية إذ بلغ 
هذه  ألمراروسفاتي، إلى احتوائها على كميات مهمة من المغذيات والسيما الفسفور المتحرر نتيجة بالصخر الف

، لملوثاتالصخر الفوسفاتي أثناء عملية المعالجة، باإلضافة إلى امتزاز وإزالة كثير من ا عبر عمود منالمياه 
 (22( و)14). وهذا يتفق مع كل من والسيما العناصر الثقيلة من مياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي

اما  ي.توصلوا الى وجود زيادة في الصفات الخضرية عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفات الذين
ة لغذائيابالنسبة النخفاض ارتفاع النبات عند الري بالمياه المجاري المعالجة بالتربة يعود الى قلة العناصر 

 ئية. مياه المجاري المعالجة بالتربة مما يؤدي الى قلة العناصر الغذا pHارتفاع  المتحررة، باإلضافة الى

 (1-غم اصيص)الصفراء نبات الذرة ل الوزن الجافتأثير مياه المجاري المعالجة وغير معالجة ومياه نهر الفرات في 
جزاء الخضرية لنبات الذرة تأثير الري بمياه المجاري المعالجة بمواد مختلفة في الوزن الجاف لأل 2يبين شكل 

الصفراء المزروع في تربتين مختلفتي النسجه، إذ لوحظ حصول زيادة معنوية في الوزن الجاف لمحصول الذرة 
-غم اصيص 124.50الصفراء عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي إذ بلغ معدل الوزن الجاف 

% بالمقارنة مع 45.61ادة في الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء بمقدار كمعدل لكال التربتين، وكانت نسبة الزي 1
الوزن الجاف عند الري بمياه المجاري غير معالجة، اما بالنسبة لمياه المجاري المعالجة بالمادة العضوية و 

قدارها بالتتابع، وبنسبة زيادة بم 1-غم اصيص89.50و 100.70، 96.20ت والتربة بلغ الوزن الجاف البنتوناي
% بالتتابع، مقارنة  بالوزن الجاف عند الري بمياه المجاري غير المعالجة إذ بلـــغ 4.68و 17.77 ،12.51

أن الري بمياه المجاري المعالجة  2أظهرت النتائج في شكل  .1-غم اصيص 85.50معـــدل الوزن الجــــاف لها 
لجاف لنبات الذرة الصفراء وكانت نسبة الزيادة بالصخر الفوسفاتي أدى الى حصول زيادة معنوية في الوزن ا

غم  98.50%، مقارنة بالري بمياه النهر إذ بلغ معدل الوزن الجاف عند الري بمياه النهر 26.39بمقدار 
، كمعدل لكال التربتين اما في معاملة الري بمياه المجاري المعالجة بالبنتونايت لوحظ حصول زيادة في 1-اصيص

%، مقارنة بمعاملة الري بمياه النهر، أما عند الري بمياه المجاري 2.23الزيادة كانت بمقدار  الوزن الجاف ونسبة
 2.33المعالجة بالمادة العضوية والتربة حصل انخفاض في الوزن الجاف وكانت نسبة االنخفاض بمقدار 

ا  الى وجود فروق معنوية أيض الشكل% بالتتابع، مقارنة بالوزن الجاف عند الري بمياه النهر. كما يشير 9.13و
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في التربة ذات  1-غم اصيص 162.10في الوزن الجاف مع اختالف نسجه التربة إذ كان معدل الوزن الجاف 
في التربة ذات النسجة المزيجية، وبنسبة انخفاض مقدارها  1-غم اصيص 36.20النسجة المزيجة طينية و

تكون ذات محتوى عالي من  عالي من الطينالترب ذات المحتوى الان  %، ويعود سبب ذلك الى77.66
 .(24بالترب خفيفة النسجة، وهذا يتفق مع )مقارنة  العناصر الغذائية

 
صفراء اللذرة نبات ال الوزن الجافتأثير مياه المجاري المعالجة وغير معالجة ومياه نهر الفرات في  .2 شكل

 (1-غم اصيص)

أعطت  ي التربة الى اختالف في الوزن الجاف بين المعامالت إذكذلك اظهر التداخل بين ست أنواع مياه ونسجت 
في  ى معدلمعاملة الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي في التربة ذات النسجة المزيجية الطينية اعل

 ،اما اقل معدل في الوزن الجاف فكان في معاملة الري بمياه المجاري 1-غم اصيص205.33الوزن الجاف بلغ 
الري  أن ويعزى سبب ذلك الى.1-غم اصيص 30.33معالجة بالتربة في التربة ذات النسجة المزيجية وبلغ ال

 حتوائه على كميات مهمة منال يساهم في تغذية النبات وذلك بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي
ا يتفق من الصخر الفوسفاتي، وهذمن أمرار المياه غير المعالجة في عمود  المغذيات والسيما الفسفور المتحرر

لصخر ( الذين بينوا حصول زيادة في الوزن الجاف عند الري بمياه المجاري المعالجة با19و 11، 1)مع كل من 
ه ي بمياأما سبب انخفاض الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء عند الر  الفوسفاتي مقارنة بالري بالمياه األخرى.

يؤدي الى قلة  هذه المياه مما pHزى الى قلة تجهيز العناصر الغذائية للنبات وارتفاع المجاري المعالجة بالتربة يع
 .وذلك بسبب زيادة امتزاز هذه العناصر من قبل التربة جاهزية معظم العناصر الغذائية

 لثقيلةاناصر تأثير الري بمياه المجاري المعالجة بمواد مختلفة وغير المعالجة ومياه النهر في تركيز الع
 )الكادميوم والرصاص والنحاس( في تربتي الدراسة بعد الزراعة:

تأثير الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي والبنتونايت والبتموس والتربة ومياه  3يبين جدول    
ه( بعد المجاري غير المعالجة ومياه النهر في تركيز الكادميوم في تربتين مختلفتي النسجة )مزيجه طينية ومزيجي

لوحظ حصول زيادة معنوية في تركيز الكادميوم في التربة نتيجة الري بمياه المجاري غير المعالجة اذ الزراعة، إذ 
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 ،0.115الذي انخفض الى مقارنة بتركيز الكادميوم في التربة 1-ملغم كغم 0.212كان تركيزه بمعدل بلغ 
 بالصخر الفوسفاتي ه المجاري المعالجةعند الري بميا 1-ملغم كغم 0.115و 0.109 ،0.116 ،0.109

، 45.28، 48.58، 45.75نسبة انخفاض بلغ مقدارها والبتموس والبنتونايت والتربة ومياه النهر بالتتابع، وب
% بالتتابع كمعدل لكال التربتين على الرغم من أن تركيز الكادميوم في مياه المجاري كان  45.75و 48.58

. كما تشير النتائج 1لجة. والتي انخفض تركيز الكادميوم فيها بعد المعالجة جدول قبل المعا 1-ملغم لتر 0010.
اقل انخفاض في تركيز الكادميوم لكال التربتين عند الري بمياه المجاري المعالجة بالمادة  حصول 3جدول في 

ين نتائج التحليل لكليهما، مقارنة  ببقية المعامالت. وتب 1-كغمملغم  0.109العضوية والتربة وبمعدل بلغ 
االحصائي وجود انخفاض معنوي في تركيز الكادميوم باختالف نسجه التربة إذ كان معدل تركيز الكادميوم 

في التربة ذات النسجة  1- كغمملغم  0.126في التربة ذات النسجه المزيجه الطينيه و 1-كغمملغم  0.132
 %.4.54المزيجيه، وبنسبة انخفاض بلغ مقدارها 

تلفتي بتين مخبتر  معالجة بمواد مختلفة وغير معالجة والمزروعةأثير ري نبات الذرة الصفراء بمياه ت 3جدول 
 (1-مكغغم بعد الزراعة )مل ةفي تركيز العناصر الثقيلة )الكادميوم والرصاص والنحاس( في الترب ةالنسج

ــــز الــــــــــــــكادميــــــــــــ  ـوم فــــــــي التربـــــــةتـــــــــــــــركيــــــــــــ
 
 (Wالمياه )

  (Sالتربة)
 مزيجية مزيجية طينية المعدل

 0.115 0.112 0.117 مياه نهر
 0.212 0.210 0.215 مياه غير معالجة

 0.115 0.106 0.124 مياه معالجة بالصخر الفوسفاتي
 0.109 0.107 0.111 مياه معالجة بالمادة العضوية

 0.116 0.114 0.117 لبنتونايتمياه معالجة با
 0.109 0.108 0.110 مياه معالجة بالتربة

  0.126 0.132 المعدل
WxS = 0.0015 S = 0.0006 W = 0.001 0.05L.S.D 

 تــــركيــــــــــــز الـــــــــــرصـــــــــــاص فـــــــــي الـــــــتربـــــــــــة
 0.293 0.321 0.265 مياه نهر

 0.844 0.797 0.890 غير معالجةمياه 
 0.332 0.329 0.336 مياه معالجة بالصخر الفوسفاتي

 0.393 0.360 0.425 مياه معالجة بالمادة العضوية
 0.563 0.541 0.585 مياه معالجة بالبنتونايت

 0.496 0.394 0.597 مياه معالجة بالتربة
  0.457 0.573 المعدل

WxS = 0.09565 S = 0.03905 W = 0.06764 0.05L.S.D 
ــز الـــــــــنحــــــــاس فـــــــــي الــــــــــتربـــــــة  تــــــــــــركيـــــــــــــ

 0.452 0.248 0.657 مياه نهر
 0.862 0.769 0.956 مياه غير معالجة

 0.274 0.214 0.334 مياه معالجة بالصخر الفوسفاتي
 0.428 0.227 0.630 مياه معالجة بالمادة العضوية

 0.469 0.292 0.647 مياه معالجة بالبنتونايت
 0.430 0.239 0.621 مياه معالجة بالتربة

  0.331 0.641 المعدل
WxS = 0.08580 S = 0.03503 W = 0.06067 0.05L.S.D 

المجاري  ان تركيز الكادميوم انخفض معنويا  في معاملة الري بمياه 3التحليل االحصائي جدول  أظهر     
مقارنة بمعاملة الري بمياه المجاري غير المعالجة التي أعطت  1-كغمملغم  0.110المعالجة بالتربة بمعدل بلغ 
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في النسجة المزيجة الطينية، وبنسبة انخفاض  1-كغمملغم  0.215اعلى معدل في تركيز الكادميوم اذ بلغ 
كان اقل تركيز للكادميوم في التربة عند الري بمياه % ، اما في التربة ذات النسجة المزيجية ف48.83مقدارها 

مقارنة بمياه المجاري غير المعالجة التي  1-كغمملغم  0.106المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي بمعدل بلغ 
%. ويعزى سبب ذلك الى ان مياه 49.52، وبنسبة انخفاض مقداها 1-كغمملغم  0.210أعطت اعلى معدل بلغ 

عالجة تحتوي على تراكيز عالية من العناصر الثقيلة فعند استخدامها في الري يؤدي الى تراكم المجاري غير الم
غير الري بمياه المجاري (. الذين أوضحوا ان 22و 8)العناصر الثقيلة في التربة. وهذا يتفق مع كل من 

ينية مقارنة مع التربة المروية في الطبقة السطحية للتربة الط العناصر الثقيلةتركيز في الى زيادة المعالجة أدى 
كذلك أظهر التداخل بين نوعيات مياه المجاري المعالجة وغير المعالجة ومياه النهر وبين النسجتين  .بمياه نهر

وجود فروق معنوية في تركيز الكادميوم أذ كان اقل تركيز للكادميوم عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر 
مقارنة  ببقية المعامالت، وقد حصل  1-كغمملغم  0.106ت النسجه المزيجيه وبمعدل بلغ الفوسفاتي في التربة ذا

اعلى تركيز للكادميوم في التربة عند الري بمياه المجاري غير المعالجة في التربة ذات النسجه المزيجه طينيه 
ية الصخر الفوسفاتي على ويعزى سبب ذلك الى قابل مقارنة  ببقية المعامالت. 1-كغمملغم  0.215وبمعدل بلغ 

بحيث أصبح تركيز الكادميوم  1-ملغم لتر 10امتزاز الكادميوم عند أمرار مياه المجاري غير المعالجة والملوثة بـ 
المحتوى العالي من  فيها بعد المعالجة أقل من تركيزه في مياه المجاري غير المعالجة. فضال  عن ان الترب ذات

ان  (. الذي بين24). وهذ يتفق مع زاز العناصر الثقيلة مقارنة بغيرها من التربساهم في امتتالطين يمكن ان 
وبصورة عامة يعتبر  الشحنة ونصف القطر االيوني.كعتمد على خصائص االيون يجزيئات الطين االمتزاز على 

سة اما عند الري عنصر الكادميوم غير ملوث للتربة عند الري بمياه المجاري المعالجة بالمواد المستخدمة بالدرا
من قبل منظمة الصحة الموضوعة محددات مع البالمياه المجاري غير المعالجة يعتبر ملوث للتربة عند مقارنتها 

تأثير الري بمياه المجاري المعالجة بمواد مختلفة ومياه المجاري غير المعالجة ومياه  3يبين جدول  .العالمية
ختلفتي النسجه بعد الزراعة، إذ يالحظ وجود اختالف في تركيز النهر في تركيز عنصر الرصاص في تربتين م

جة بالصخر الرصاص بين المعامالت إذ حصل انخفاض في تركيز الرصاص في التربة عند الري بالمياه المعال
لكال التربتين، وحصل اعلى تركيز للرصاص في التربة عند الري  1-ملغم كغم 0.332 الفوسفاتي وبمعدل بلغ

لكال التربتين مقارنة بباقي المعامالت، وبنسبة  1-ملغم كغم 0.844اري غير المعالجة وبمعدل بلغ بمياه المج
مره مقارنة بتركيزها في التربة عند الري بمياه معالجة بالصخر الفوسفاتي على الرغم من ان  1.54زيادة مقدارها 

والتي انخفض تركيز الرصاص  1-لتر ملغم  10تركيز الرصاص المضاف الى مياه المجاري قبل المعالجة كان 
. كما يبين الجدول أن الري بمياه المجاري المعالجة بالمادة 1جدول لمعالجة بالمواد المختلفة كما في فيها بعد ا

 0.393العضوية والتربة قد أدى الى انخفاض معنوي في تركيز الرصاص في كال النسجتين وبمعدل بلغ 
 0.563حين كان تركيزه في معاملة الري بمياه المجاري المعالجة بالبنتونايت  بالتتابع، في 1-ملغم كغم 0.496و

 1-ملغم كغم 0.293لمعاملة الري بمياه النهر فكان تركيز الرصاص في التربة    . اما بالنسبة1-ملغم كغم
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جاري المعالجة وكمعدل لكال التربتين والذي ال يختلف معنويا  عن تركيز الرصاص في التربة عند الري بمياه الم
 بالصخر الفوسفاتي.

ق معنوية في تركيز الرصاص في التربة مع و كما تشير نتائج التحليل االحصائي في الجدول الى وجود فر 
بة اما في التر  1-ملغم كغم 0.573اختالف النسجة إذ بلغ معدل تركيز الرصاص في النسجة المزيجة الطينية 

ه . وهناك فروق معنوية للتداخل بين معامالت الري بميا1-غم كغممل 0.457ذات النسجة المزيجيه فقد بلغ 
ري المجا المجاري المعالجة وغير المعالجة ومياه النهر ونسجة التربتين، إذ بلغ تركيز الرصاص عند الري بمياه

غير  ري مقارنة مع معاملة الري بمياه المجا 1-ملغم كغم 0.321المعالجة بالصخر الفوسفاتي في نسجة المزيجية 
ها ، وبنسبة انخفاض بلغ مقدار 1-ملغم كغم 0.797المعالجة التي أعطت اعلى معدل في تركيز الرصاص إذ بلغ 

 الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر%. وكذلك حصل انخفاض معنوي في تركيز الرصاص عند 59.09
معالجة لري بمياه المجاري غير المقارنة مع ا 1-ملغم كغم 0.336الفوسفاتي في تربة مزيجة طينيه وبمعدل بلغ 

ان الصخر  %. ويعود سبب ذلك الى62.24، وبنسبة انخفاض مقدارها 1-ملغم كغم 0.890وبمعدل بلغ 
 (. اللذان14و 4. ويتفق ذلك مع )الملوثةالفوسفاتي له اهمية في مسك واحتجاز الرصاص من مصادر المياه 

 يعتبر . بصورة عامةاز العناصر الثقيلة من المحاليل المائيةإن للصخر الفوسفاتي قدرة عالية في إمتز اوضحوا 
ما لنهر ااعنصر الرصاص غير ملوث للتربة عند الري بمياه المجاري المعالجة بالمواد المستخدمة بالدراسة ومياه 

 بلمن قالموضوعة محددات مع العند الري بالمياه المجاري غير المعالجة يعتبر ملوث للتربة عند مقارنتها 
 .منظمة الصحة العالمية

يز النحاس في التربة بعد في ترك بمياه معالجة وغير معالجة في كال التربتينتأثير  مياه الري  3 يبين جدول     
عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي وبمعدل بلغ  كان نحاسللتركيز  أن اقل، اذ الزراعة

، مقارنة  بتركيز النحاس عند الري بمياه المجاري غير المعالجة اذ بلغ بتينالتر كال ل كمعدل 1-كغمملغم  0.274
على الرغم من أن تركيز النحاس %، 68.21، وبنسبة انخفاض بلغ مقدارها لتربتينفي كال ا 1-كغمملغم  0.862

ا بالمواد واستخدمت للري بعد معالجته 1-ملغم لتر 10في مياه المجاري غير المعالجة التي اضيف لها تركيز 
لتركيز  النسبةباما ، 1جدول كما في لمعالجة بالمواد المختلفة المختلفة والتي انخفض تركيز النحاس فيها بعد ا

عند الري بمياه المجاري المعالجة بالمادة العضوية والبنتونايت والتربة ومياه النهر فقد حصل  النحاس في التربة
 1-كغمملغم  0.452و 0.430، 0.469، 0.428 عدل بلغ ايضا  في تركيز النحاس وبم معنوي  انخفاض
وبنسبة انخفاض بلغ بالتتابع، مقارنة  بتركيز النحاس عند الري بمياه المجاري غير المعالجة،  التربتينلكال كمعدل 

ان للصخر يعود سبب ذلك الى بالتتابع.  التربتين% لكال 47.56و 50.11 ،45.59 ،50.34مقدارها 
. ويتفق الية في ازالة ايونات العناصر الثقيلة من مياه المجاري وذلك المتالكه فرق جهد عاليالفوسفاتي قدرة ع

قابلية على إزالة واحتجاز العديد من الملوثات من مياه  بينوا ان للصخر الفوسفاتي ناللذا( 17و 16هذا مع )
تظهر خصائص كبيرة في االحالل المجاري وال سيما العناصر الثقيلة بسبب امتالكها مساحة سطحية عالية كما 
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وهذه ما أكدته نتائج االمتزاز للعناصر الثقيلة المذكورة سابقا . كما لوحظ من الجدول أن تأثير النسجة قد  المتماثل
أدى الى وجود انخفاض معنوي في تركيز النحاس إذ بلغ معدل تركيز النحاس في التربة ذات النسجة المزيجة 

، وبنسبة 1-كغمملغم  0.331، حين كان تركيزه في التربة ذات النسجة المزيجية 1-كغمملغم  0.641الطينية 
%. وقد يعود سبب ذلك الى عدم قدرة التربة ذات النسجة المزيجية على االحتفاظ 48.36انخفاض بلغ مقدارها 

رة على مسك النحاس بالنحاس لقلة محتوى الطين فيها، اما بالنسبة للتربة ذات النسجة المزيجة الطينية فلها القد
ان الترب  وجد ( الذي18)وامتزازه على أسطح الطين مما ساهم في زيادة تركيز النحاس فيها، وهذا يتفق مع 

ذات المحتوى العالي من الطين والمواد العضوية يمكن ان تساهم في امتزاز العناصر الثقيلة مقارنة بغيرها من 
 .الترب

اعلى  انكفقد  التربة،تداخل بين نوعيات المياه ونسجة لل جود فروق معنويةنتائج التحليل االحصائي و يالحظ من 
ملغم  560.9النسجة المزيجة الطينية إذ بلغ  فيعند الري بمياه المجاري غير معالجة  في التربة للنحاس تركيز

جة النس في عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي 1-كغمملغم  0.334واقل معدل بلغ  ،1-كغم
 0.769غ تركيز النحاس عند الري بمياه المجاري غير المعالجة بمعدل بللاعلى معدل  الطينية.كذلك فأنالمزيجة 

 214.0المعالجة بالصخر الفوسفاتي إذ بلغ ، وان اقل تركيز للنحاس حصل عند الري بمياه المجاري 1-كغمملغم 
لة ناصر الثقيازالة ايونات الع علىللصخر الفوسفاتي قدرة عالية  هذا يعود إلى ان. في التربة المزيجه 1-كغمملغم 

نعكس يمما يساهم في انخفاض تركيزها في مياه المجاري والذي  من مياه المجاري وذلك المتالكه فرق جهد عالي
ن إا ( الذين وجدو 27و 5فق مع )في خفض تركيز النحاس في التربة عند استخدام هذه المياه في الري. وهذا يت

لثقيلة اقابلية على إزالة واحتجاز العديد من الملوثات من مياه المجاري وال سيما العناصر للصخر الفوسفاتي 
بصورة عامة  .بسبب امتالكها مساحة سطحية نوعية عالية كما تظهر خصائص كبيرة في االحالل المتماثل

مياه و لجة بالمواد المستخدمة بالدراسة يعتبر عنصر النحاس غير ملوث للتربة عند الري بمياه المجاري المعا
ن موضوعة الممحددات مع الالنهر اما عند الري بالمياه المجاري غير المعالجة يعتبر ملوث للتربة عند مقارنتها 

 العالمية. قبل منظمة الصحة 

 الكادميوم) ناصرتأثير الري بمياه المجاري المعالجة بمواد مختلفة وغير المعالجة ومياه النهر في تركيز الع
 والرصاص والنحاس( في االوراق لنبات الذرة الصفراء: 

تأثير الري بمياه المجاري المعالجة وغير المعالجة ومياه النهر في تركيز الكادميوم في أوراق  4يبين جدول      
استخدام مياه نبات الذرة الصفراء في تربتي الزراعة، إذ نالحظ أن تركيز الكادميوم في أوراق الذرة الصفراء ب

، في حين كان تركيز الكادميوم في األوراق عند الري بالمياه 1-ملغم كغم 0.183المجاري غير معالجة بلغ 
ملغم  0.110و 0.109، 0.142، 0.117المعالجة بالصخر الفوسفاتي والبنتونايت والمادة العضوية والتربة 

% بالتتابع مقارنة بمعاملة الري 39.89و 4340.، 22.40، 36.06بالتتابع. بنسبة انخفاض مقدارها  1-كغم
بمياه المجاري غير المعالجة كمعدل لكال التربتين، كذلك عند مقارنتها بتركيز الكادميوم عند الري بمياه النهر 
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فكانت نسبة االنخفاض في التركيز لمعامالت الري بمياه المجاري  1-ملغم كغم 0.131الذي بلغ تركيزها 
% بالتتابع كمعدل لكال  16.03و 16.79، 10.68ادة العضوية والتربة بنسبة فوسفاتي والمالمعالجة بالصخر ال

التربتين، اما عند الري بمياه المجاري المعالجة بالبنتونايت فقد حصلت زيادة في تركيز الكادميوم في أوراق نبات 
حظ من الجدول بمياه النهر. يال لري % مقارنة  بتركيز عند ا8.39الذرة الصفراء إذ كانت نسبة الزيادة بمقدار

حصول اقل تركيز للكادميوم في أوراق نبات الذرة الصفراء عند الري بمياه المجاري المعالجة بالمادة العضوية أذ 
كمعدل لكال التربتين. يعزى سبب ذلك الى ان المادة العضوية لها قدرة في امتزاز  1-ملغم كغم 0.109بلغ 

تحوي المادة العضوية على مجاميع فعالة مثل مجاميع مساحة سطحية عالية وكذلك العناصر الثقيلة المتالكها 
(. الذين وجدو 9( و)13وهذا يتفق مع ) بعض العناصر. حركة الكاربوكسيل والفينول التي تعمل على خلب وتقيد

 من مياه المجاري. العناصر الثقيلة أزالهلها قدرة أعلى في ان المادة العضوية 

ة ه التربالى وجود فروق معنوية في تركيز الكادميوم في أوراق نبات الذرة الصفراء مع اختالف نسجيشير الجدول 
 في النسجة المزيجة طينيه مقارنة بالنسجة المزيجية التي بلغ فيها 1-ملغم كغم 0.150أذ كان التركيز 

ي نوعيات المياه المجار  %. واظهر التداخل بين24وبنسبة انخفاض بلغ مقدارها  1-ملغم كغم 0.114التركيز
لصفراء لذرة االمعالجة وغير المعالجة ومياه النهر وفي كال التربتين اختالف في تركيز الكادميوم في أوراق نبات ا

 لمزيجةاإذ حصل اعلى معدل في تركيز الكادميوم عند الري بمياه المجاري غير المعالجة في التربة ذات النسجة 
عالجة ، اما اقل معدل في تركيز الكادميوم حصل عند الري بمياه المجاري الم1-مملغم كغ 0.237الطينيه وبلغ 

 830.0اء بالصخر الفوسفاتي وفي التربة ذات النسجة المزيجية بلغ تركيز الكادميوم في أوراق نبات الذرة الصفر 
. وهذا مياه المجاري ن . يعزى سبب ذلك الى قدرة الصخر الفوسفاتي في امتزاز الكادميوم وإزالته م1-ملغم كغم

ثات امتزاز وازالة كثير من الملو  قدرة على(. الذين اوضحوا ان للصخر الفوسفاتي 27و 21)( و 27يتفق مع )
اه المجاري تأثير الري بمي 4يبين جدول  .والسيما العناصر الثقيلة من مياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي

هر في اه النيت والمادة العضوية والتربة ومياه المجاري غير المعالجة وميالمعالجة  بالصخر الفوسفاتي والبنتونا
ي فتربتين مختلفتي النسجة في تركيز الرصاص في أوراق نبات الذرة الصفراء أذ نالحظ وجود انخفاض معنوي 

مياه بة و ر التتركيز الرصاص عند الري بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي والبنتونايت والمادة العضوية و 
بالتتابع كمعدل لكال التربتين،  1-ملغم كغم 0.236و 0.491، 0.328، 0.665، 0.431النهر وبمعدل بلغ 

وراق مقارنة  بتركيز الرصاص في األوراق عند الري بمياه المجاري غير المعالجة إذ بلغ تركيز الرصاص في أ
 ،79.81، 59.07، 73.47ين، أي بنسبة انخفاض التربتكمعدل لكال  1-ملغم كغم 1.625نبات الذرة الصفراء 

صاص المعامالت أعاله وكمعدل لكال التربتين. ويعود سبب زيادة تركيز الر % بالتتابع كما في 85.47و 69.78
ز عالي تحتوي على تركيفي أوراق نبات الذرة الصفراء عند الري بمياه المجاري غير المعالجة كون هذه المياه 

ان الملوثات الرئيسية في مياه الذين اوضحوا  (24و 19، 10، وهذا يتفق مع )1دول جاص كما في الرصمن 
 .المجاري هي العناصر الثقيلة والهيدروكربونات والكيميائيات
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فتي من بتين مختلوالمزروع بتر معالجة بمواد مختلفة وغير معالجة تأثير ري نبات الذرة الصفراء بمياه  4جدول 
 (1-غمك)ملغم أوراق نبات الذرة الثقيلة )الكادميوم والرصاص والنحاس( في الترب في تركيز العناصر 

 تـــــــــــــــركيــــــــــــــــز الــــــــــــــكادميـــــــــــــوم فــــــــي االوراق                
 
 (Wالمياه )

  (Sالتربة)
 مزيجية مزيجة طينية المعدل

 0.131 0.129 0.133 مياه نهر
 0.183 0.129 0.237 مياه غير معالجة

 0.117 0.083 0.151 مياه معالجة بالصخر الفوسفاتي
 0.109 0.100 0.118 مياه معالجة بالمادة العضوية

 0.142 0.140 0.143 مياه معالجة بالبنتونايت
 0.110 0.103 0.117 مياه معالجة بالتربة

  0.114 0.150 المعدل
WxS = 0.03132 S = 0.01278 W = 0.02214 0.05L.S.D 

 تــــركيــــــــــــز الـــــــــــرصـــــــــــاص فـــــــــي االوراق                            
 0.236 0.193 0.280 مياه نهر

 1.625 1.420 1.830 مياه غير معالجة
 0.431 0.093 0.770 مياه معالجة بالصخر الفوسفاتي

 0.328 0.066 0.590 مادة العضويةمياه معالجة بال
 0.665 0.393 0.936 مياه معالجة بالبنتونايت

 0.491 0.180 0.803 مياه معالجة بالتربة
  0.390 0.868 المعدل

WxS = 0.3721 S = 0.1519 W = 0.2631 0.05L.S.D 

 اس فـــــــــي االوراقتــــــــــــركيـــــــــــــــز الـــــــــنحــــــــ                     
 5.265 4.753 5.776 مياه نهر

 6.428 5.946 6.910 مياه غير معالجة
 5.173 5.090 5.256 مياه معالجة بالصخر الفوسفاتي
 5.363 4.386 6.340 مياه معالجة بالمادة العضوية

 6.268 6.150 6.386 مياه معالجة بالبنتونايت
 6.368 6.153 6.583 مياه معالجة بالتربة

  5.413 6.208 المعدل
WxS = N.S S = 0.790 W = N.S 0.05L.S.D 

الى وجود فروق غير معنوي في تركيز الرصاص في أوراق نبات الذرة الصفراء مع اختالف  4 ويشير الجدول
 في النسجة المزيجة الطينية، مقارنة  بتركيز 1-ملغم كغم 0.868نسجة التربة اذ كان معدل تركيز الرصاص 

. أظهر التداخل بين معامالت الري بمياه المجاري 1-ملغم كغم 0.390الرصاص في النسجة المزيجية إذ بلغ 
المعالجة بالصخر الفوسفاتي والبنتونايت والمادة العضوية والتربة وغير المعالجة ومياه النهر مع تربتين مختلفتي 

نبات الذرة الصفراء، وحصل اعلى تركيز في النسجة الى وجود اختالف معنوي في تركيز الرصاص في اوراق 
، بينما كان 1-ملغم كغم 1.420معاملة الري بمياه المجاري غير المعالجة والتربة ذات النسجة المزيجة إذ بلغ 

 0.066اقل تركيز في معاملة الري بمياه المجاري المعالجة بالمادة العضوي والتربة ذات النسجة المزيجية إذ بلغ 
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وأعطت معاملة الري بمياه المجاري غير المعالجة و التربة ذات النسجة المزيجة الطينية اعلى ، 1-ملغم كغم
، واقل تركيز حصل عند الري بمياه النهر 1-ملغم كغم 1.830تركيز للرصاص في أوراق نبات الذرة الصفراء بلغ 

ب زيادة تركيز الرصاص في يعزى سبنية.  في التربة ذات النسجة المزيجية الطي 1-ملغم كغم 0.280إذ بلغ 
على تراكيز عالية من الرصاص.  اأوراق نبات الذرة الصفراء عند الري بمياه المجاري غير المعالجة الى احتوائه

على العديد من الشوائب وتراكيز عالية من العناصر (. الذين بينوا ان مياه المجاري تحتوي 9)وهذ يتفق مع 
 . الثقيلة

يز ة في تركبمياه المجاري المعالجة وغير المعالجة ومياه النهر وتربتين مختلفتي النسج تأثير الري  4يبين جدول 
ياه النحاس في أوراق نبات الذرة الصفراء ومنه نالحظ وجود اختالف في تركيز النحاس بين معامالت الري بم

ه ي بمياز النحاس عند الر المعالجة وغير معالجة ومياه النهر كمعدل لكال التربتين. إذ يالحظ انخفاض في تركي
، 5.173 ة ومياه النهر وبتركيز بلغالمجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي والبنتونايت والمادة العضوية والترب

 لكال التربتين، مقارنة بتركيز النحاس عند لبالتتابع وكمعد 1-ملغم كغم 5.265و 6.368، 5.363، 6.268
 ربتين،كمعدل لكال الت 1-ملغم كغم 6.428أعطت تركيز أعلى بلغ الري بمياه المجاري غير المعالجة التي 

% بالتتابع كمعدل لكال التربتين. يشير 18.09و 0.93، 16.56، 2.48، 19.52وبنسبة انخفاض بلغت 
ة الجدول الى ان اقل تركيز للنحاس في أوراق نبات الذرة الصفراء حصل عند الري بمياه المجاري المعالج

ان  ( الذين بينو26و 22) هذا يتفق معكمعدل لكال التربتين.  1-ملغم كغم 5.173إذ بلغ  بالصخر الفوسفاتي
. يهد عالجللصخر الفوسفاتي قدرة عالية في ازالة ايونات العناصر الثقيلة من مياه المجاري وذلك المتالكه فرق 

التركيز ة إذ كان معنوية في تركيز النحاس باختالف نسجة التربغير ويالحظ من الجدول وجود فروق 
كذلك  ع.النسجة المزيجية بالتتابالتربة ذات النسجة المزيجة الطينية و  في التربة ذات1-كغم ملغم 5.413و6.208

حاس في يز الناظهر التداخل بين نوعيات المياه المعالجة وغير المعالجة ومياه النهر في التربتين اختالفا  في ترك
ة لمزيجياطت معاملة الري بمياه المجاري غير معالجة وفي التربة ذات النسجة أوراق نبات الذرة الصفراء، إذ أع

فوسفاتي واقل تركيز للنحاس كان عند الري بمياه المعالجة بالصخر ال 1-ملغم كغم 6.910طينية أعلى تركيز بلغ 
ية والري سجة المزيج. اما في التربة ذات الن1-ملغم كغم 5.256في التربة ذات النسجة المزيجية الطينية اذ بلغ 

ملغم  536.1بمياه المجاري المعالجة بالتربة فقد أعطت اعلى تركيز للنحاس في أوراق نبات الذرة الصفراء بلغ 
غ يجية بل، واقل تركيز حصل عند الري بمياه الري المعالجة بالمادة العضوية وفي التربة ذات النسجة المز 1-كغم

لتربة ان الري بمياه المجاري يؤدي الى تراكم العناصر الثقيلة في ا ى. ويعزى سبب ذلك ال1-ملغم كغم 5.090
ومن  قيلةزيادة في تراكيز العناصر الث(. الذين وجد 15. وهذا يتفق مع )مما يسبب في تراكمها في انسجة النبات

 .غير المعالجة نتيجة الري بمياه المجاري في النبات  ضمنها النحاس
هي أفضل المواد المستخدمة في معالجة مياه المجاري وتخلص من العناصر  وجد ان مادة الصخر الفوسفاتي

 الثقيلة فيها على بقية المواد األخرى المستخدمة في عملية المعالجة. 
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