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استعمال بعض المخلفات العضویة النباتیة والمواد المعدنیة في معالجة المیاه المالحة 

  واستعمالها للري

  

  ةیاس خضیر حمز . د.م.أ     أكرم عبد اللطیف حسن . د.م.أ   إدهام علي عبد . د.أ

  جامعه االنبار/ كلیة الزراعة 

                     16/8/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

وذلك لتحدید إمكانیة 2010جامعه االنبار خالل الفصل الخریفي لعام / أجریت الدراسة في كلیة الزراعة 

تضمنت . استعمال بعض المخلفات العضویة والمواد المعدنیة في معالجة المیاه المالحة واستعمالها في الري

اه المالحة حیث تم استخدام أربعة مصادر الدراسة إجراء تجربة مختبریه لتحدید أفضل المعامالت في معالجة المی

من مخلفات عضویة نباتیة هي الشمبالن وكوالح الذرة و تبن الحنطة و سیقان زهرة الشمس بحالة متحللة كلیا مع 

. 50:1و 40:1, 30:1, 20:1, 10:1وأضیفت المیاه المالحة بنسبة تخفیف % 20كلس و جبس بنسبة 

  .SARو pHو ECوقیس في الراشح 

  :أظهرت نتائج الدراسة ما یلي

إن أفضل المخلفات العضویة التي ساهمت في خفض قیم االیصالیة الكهربائیة للمیاه المالحة كانت كوالح . 1

  .الذرة وتبن الحنطة أما زهرة الشمس و الشمبالن فلم تساهم في خفض االیصالیة الكهربائیة تحت ظروف الدراسة

عند جمیع المعامالت ) pH(أدى إلى خفض قیم الرقم الهیدروجیني استخدام المخلفات العضویة قد. 2

  .المدروسة

كانت مختلفة باختالف نوع المخلفات العضویة إذ كانت اقلها في ) SAR(إن قیم نسبة امتزاز الصودیوم . 3

  .SARكوالح الذرة ثم تبن الحنطة ثم زهرة الشمس ویأتي اخیرا الشمبالن الذي لم تؤثر إضافته في قیم 
  

The use of organic plants wastes and mineral materials in treatment 
of saline water and it application in irrigation  

  
I.A. Assaffii          A.A. Al-Hadethi        Y.K. Hamza

College of Agriculture / University of Al-Anbar  
  

Abstract  
This study was conducted at college of Agriculture – university of Anbar during 

fall season 2010 to study possibility of using some organic wastes and mineral 
materials in treatment of saline soils and it application in irrigation. This study 
including laboratory experiment which design to determine the best treatment of 
saline water by using different plant  organic  wastes and mineral materials (calcite 
and gypsum). Four sources of plant organic wastes which  included: shimblan plant, 
cob of corn, wheat straw, sunflower steems for the total decomposition. All organic 
wastes were mixed with the mineral materials (20% calcite and gypsum). Saline water 
was added with dilution ratio of 1:10 , 1:20 , 1:30 , 1:40 and 1:50. The EC , pH and 
SAR at the extract were measured. Results of this studded showed
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1. The best contribution of organic wastes in decreasing value of EC of saline water 
were by cob of corn and wheat straw while sunflower steems and shimblan showed no 
contribution in this respect under the conditions of this study.
2.Using organic wastes resulted in decrease in pH values in all treatments.
3. SAR values were different with different types of organic wastes the rating of 
decline were cob of corn, wheat straw, sunflower steem and shimblan.  

  

  المقدمة

د المائیة من أهم المدخالت في اإلنتاج الزراعي وان التوسع الزراعي یتطلب توفیر كمیات كافیة تعد الموار 

إن نقص الموارد المائیة العذبة أدى إلى تزاید الطلب على المیاه لألغراض . من المیاه لتحقیق األمن الغذائي

ومنها المیاه المالحة وٕامكانیة استخدامها الزراعیة االروائیة ومن هنا بدأت الحاجة إلى توفر بدائل للمیاه العذبة

في الزراعة مع توفر إدارة جیدة للتربة والمیاه عن طریق استخدام المخلفات العضویة مع الري بالمیاه المالحة 

وتؤثر المادة العضویة المضافة للتربة تأثیرا كبیرا في خواص التربة ). 2,1(لتقلیل اآلثار الضارة لمیاه الري 

إلى دور المادة العضویة في تحسین ) 4,11(إذ أشار عدد من الباحثین منهم , والكیمیائیة والبایولوجیةالفیزیائیة

كما تعد المادة العضویة , تركیب التربة وزیادة نفاذیة التربة وحركة الماء فضال عن زیادة السعة التبادلیة الكاتیونیة

أشار ). 14,13,12(یحتاجها النبات وزیادة جاهزیتها مصدرا رئیسا للعناصر الرئیسیة والعناصر الصغرى التي 

أدت إلى خفض االیصالیة الكهربائیة ) األغنام والدواجن وتبن الحنطة(إلى إن إضافة المخلفات العضویة ) 2(

)EC ( ودرجة تفاعل التربة)pH .( وتوصلت)إلى إن إضافة مجروش كوالح الذرة الصفراء إلى التربة أدى ) 4

ویمكن استخدام المادة العضویة . ل التربة واالیصالیة الكهربائیة وزیادة في جاهزیة الفسفورإلى انخفاض تفاع

كمصلح كیمیائي لتحسین خواص التربة الكیمیائیة إذ تساهم األحماض الدبالیة في زیادة خلب االیونات مثل 

). 5(ا وغسلها مع میاه الري الصودیوم وتكوین مركبات أكثر ذوبانا وانتشارا في محلول التربة مما یسهل حركته

إلى إن إضافة خث المخلفات العضویة النباتیة أدى إلى انخفاض في درجة االیصالیة الكهربائیة ) 6(وتوصل 

)EC .( وتوصلت)في دراستها عند استخدام مخلفات األغنام مع المیاه المالحة في نمو نبات الشعیر إلى أن ) 1

إذ أعطت أعلى 1-م.دیسیسیمنز4.45ملة تداخل مع میاه ملوحتها كانت أفضل معا1-هكتار.طن10معاملة 

وأوضحت النتائج التي . قیمة للصفات المظهریة واإلنتاجیة وزیادة في محتوى النبات من النتروجین والفسفور

بأن للمخلفات العضویة دورا هاما في خفض قیمة االیصالیة الكهربائیة ودرجة تفاعل التربة ) 15(حصل علیها 

ویعد الكلس والجبس مصدران جیدان لتوفیر . فض تركیز كل من الصودیوم والكالسیوم والكلورید في التربةوخ

في الماء وتحسین ) SAR(الكالسیوم والتي تضاف كمحسنات لها تأثیر فعال في خفض نسبة امتزاز الصودیوم 

إلى إمكانیة ) 16(وأشار ). 7(خصائصه الكیمیائیة وبالتالي یحسن خصائص التربة الفیزیائیة والكیمیائیة 

) 8(ولقد بین , دون التسبب بأي مشاكل1- م.دیسیسیمنز9.4–1.8استعمال میاه آبار ایصالیتها الكیمیائیة 

إلى انه یمكن استغالل التربة الكلسیة في زراعة الدخن بإضافة الكبریت والمادة العضویة مع میاه الري المالحة 

ان هذه العملیة قد حسنت من خواص التربة ونمو الحاصل إذ إن مادة الكبریت و ) 1- م.دیسیسیمنز4(ملوحتها 

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أفضل المخلفات العضویة النباتیة والمواد . زادت من ذوبان كربونات الكالسیوم

  . الحةالتي یمكن استعمالها في خفض االیصالیة الكهربائیة لمیاه الري الم) الكلس و الجبس(المعدنیة 
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  المواد وطرائق العمل

لتحدید إمكانیة 2010جامعة االنبار خالل الفصل الخریفي لعام /أجریت الدراسة في كلیة الزراعة

استعمال بعض المخلفات العضویة والمواد المعدنیة في معالجة المیاه المالحة واستعمالها في الري تضمنت 

في معالجة المیاه المالحة باستخدام مخلفات عضویة نباتیة الدراسة تجربة مختبریه لتحدید أفضل المعامالت

اختیرت أربعة أنواع من مخلفات عضویة نباتیة هي الشمبالن . متحللة كلیا ومواد معدنیة هي الكلس و الجبس

كغم من كل من هذه المخلفات كل 100حیث تم اخذ , وكوالح الذرة الصفراء وتبن الحنطة وسیقان زهرة الشمس

وجرى تحدید ). 9(یوم وحسب الطریقة المتبعة من قبل 120د وأخضعت إلى عملیة تحلل هوائي لمدة على انفرا

استعملت میاه مالحة مخلوطة تمثل ). 1(بعض الخصائص الكیمیائیة للمخلفات العضویة والموضحة في جدول 

مع میاه ) 1-م.دیسیسیمنز7.85(البوذیاب ملوحتها / میاه مالحة من احد المبازل الرئیسیة من منطقة الجزیرة 

یوضح بعض الصفات الكیمیائیة لمیاه الري ) 2(والجدول رقم ) 1-م.دیسیسیمنز0.95(نهر الفرات ملوحته 

كانت معامالت التجربة أربعة أنواع من المخلفات العضویة مع معاملتین كلس . المخلوطة المستخدمة في الدراسة

خلطت المخلفات العضویة . نسب تخفیف میاه مخلوطةو جبس ومستوى إضافة واحد كلس و جبس وخمسة

) كلس و جبس(المتحللة كلیا مع المواد المعدنیة ) تبن الحنطة, سیقان زهرة الشمس , كوالح الذرة , شمبالن (

, 30:1, 20:1, 10:1كلس و جبس ثم أضیفت المیاه المخلوطة إلى العینات وبالنسب التالیة % 20بنسبة 

وبعد ) 17(حسب طریقة EC ,pH ,SARساعة ورجت ورشحت وتم قیاس 12ت لمدة وترك50:1, 40:1

ونسبة تخفیف المواد المالحة وحسب نسبة المیاه المعدنیة EC ,pH ,SARذلك رسمت العالقات بین 

  .المضافة

  

  بعض الخصائص الكیمیائیة للمخلفات العضویة غیر المتحللة والمتحللة جزئیا والمتحللة كلیا.1جدول 

المخلفات 
  العضویة

  درجة التحلل
  1- كغم.غم

C/N
  1- كغم.ملغم

كاربون 
  عضوي

نتروجین 
  كلي

ZnFe  بوتاسیوم  فسفور

  الشمبالن
  23  14  65  4.2  0.5  2.7  180  غیر متحلل
  56  30  18.4  6.5  0.8  7.5  137  تحلل كامل

كوالح الذرة 
  الصفراء

  63  46  92.7  3.6  0.87  4.15  385  غیر متحلل
  187  160  15.3  2.5  5  23.5  360  تحلل كامل

  تبن الحنطة
  67  120  80  0.7  0.2  6.0  480  غیر متحلل
  127  106  17.5  4.8  5  25  437  تحلل كامل

سیقان زھرة 
  الشمس

  56  50  92  2  0.28  5.16  476  غیر متحلل
  210  140  17.4  12  5.6  24.6  429  تحلل كامل
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  .بعض الخصائص الكیمیائیة لمیاه الري المخلوطة المستخدمة في الدراسة) 2(جدول 

  القیمة  الصفة
EC3.00  1-م.دیسیسیمنز  

pH8.2  

  االیونات الذائبة
  لتر/ملیمول

Ca9.89  
Mg5.11  
Na13.9  
K0.23  

SO49.78  
CL17.64  

HCO31.67  
CO3   -  
SAR5.17  

C4S1    صنف ماء الري

  
  النتائج والمناقشة

العالقة بین قیمة االیصالیة الكهربائیة ونسبة تخفیف الماء باستعمال المخلفات العضویة ) 1(یبین الشكل 

االیصالیة الكهربائیة على التتابع إذ نالحظ انخفاض قیمة ) كوالح الذرة وتبن الحنطة وزهرة الشمس والشمبالن(

10:1عند جمیع المعامالت بزیادة نسبة تخفیف الماء وبلغ أعلى معدل لقیمة االیصالیة الكهربائیة عند التخفیف 

وتبین . 50:1ثم انخفض إلى الحد األدنى لتصبح قیمة االیصالیة الكهربائیة اقل معدل عند نسبة تخفیف 

كلس أو (الكهربائیة في المعامالت التي لم تضاف لها مواد معدنیة ارتفاع قیمة االیصالیة ) 1bو a1(األشكال 

انخفضت قیمة االیصالیة الكهربائیة وكان االنخفاض في % 20وعند إضافة المواد المعدنیة بنسبة ) جبس

إن قیمة االیصالیة الكهربائیة الموضحة في اإلشكال . مخلفات كوالح الذرة أكثر من استعمال مخلفات تبن الحنطة

)a1 1وb ( هي قیم التعبر عن االیصالیة الكهربائیة الحقیقیة بسبب دور األحماض الدبالیة الناتجة من تحلل

المادة العضویة إذ رفعت قیمة االیصالیة الكهربائیة وبعد التخلص من المواد العضویة الذائبة أصبحت قیمة 

و 10:1عند نسبة تخفیف 1-م.دیسیسیمنز0.99و 1.01) 3جدول (االیصالیة الكهربائیة لمخلفات كوالح الذرة 

عند 1-م.دیسیسیمنز0.98و 0.85كلس وأصبحت االیصالیة الكهربائیة % 20على التتابع عند نسبة 50:1

أما بالنسبة لمخلفات تبن الحنطة فكانت . جبس% 20على التتابع عند استعمال 50:1و 10:1نسبة تخفیف 

أعلى من قیمة االیصالیة الكهربائیة ) 3جدول (خلص من الماد العضویة الذائبة قیمة االیصالیة الكهربائیة بعد الت

1-م.دیسیسیمنز1.30و 1.50لمخلفات كوالح الذرة إذ كانت قیمة االیصالیة الكهربائیة لمخلفات تبن الحنطة 

ائیة عند كلس وأصبحت االیصالیة الكهرب% 20على التتابع عند نسبة تخفیف 50:1و 10:1عند نسبة تخفیف 

ویتبین لنا من األشكال . على التتابع50:1و 10:1عند نسبة تخفیف 1.46و 1.20جبس % 20إضافة 

)c1 1وd ( زیادة قیم االیصالیة الكهربائیة للمیاه عند استعمال مخلفات زهرة الشمس و الشمبالن عن قیمة

إذ شملت الزیادة المعامالت التي ) 1-م.سیسیمنزدی3(االیصالیة الكهربائیة للمیاه المالحة المستخدمة في الدراسة 

التي ) 3(وتؤكد ذلك نتائجنا المبینة في جدول . لم تضاف لها مواد معدنیة والمعامالت المضافة لها مواد معدنیة

توضح قیمة االیصالیة الكهربائیة قبل وبعد التخلص  من المواد العضویة الذائبة لمخلفات زهرة الشمس و 

تقدم نالحظ إن أفضل المخلفات النباتیة التي ساهمت في خفض قیم االیصالیة الكهربائیة للمیاه مما . الشمبالن

المالحة كانت كوالح الذرة وتبن الحنطة أما زهرة الشمس والشمبالن فلم تساهم في خفض قیمة االیصالیة 

أدت إلى خفض ) بن الحنطةكوالح الذرة و ت(إن إضافة المخلفات العضویة . الكهربائیة تحت ظروف هذه الدراسة
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االیصالیة الكهربائیة للمیاه المالحة المضافة للمخلفات العضویة ویعزى ذلك إلى أن تحلل المادة العضویة ینتج 

عنه تكون أحماض عضویة دبالیة تساهم في زیادة خلب ایونات الصودیوم والكالسیوم و المغنیسیوم ویتفق ذلك 

الكاربوكسیلیة (نیة ناتجة عن ارتباط الكاتیونات مع المجامیع الفعالة إذ تتكون معقدات عضویة معد) 15(مع 

أما زهرة الشمس و الشمبالن فلم ). 19,18(في األحماض الدبالیة وهذا ما أكده كل من ) الفینولیة و الكحولیة

دیوم إلى درجة تنخفض االیصالیة الكهربائیة عند اضافة المیاه المالحة لها وقد یعزى ذلك إلى ارتفاع تركیز الصو 

  .عالیة إذ لم تؤثر االحماض الدبالیة في خفض تركیز الصودیوم

فیبین العالقة بین قیم الرقم الهیدروجیني ونسبة تخفیف الماء عند استعمال المخلفات ) 2(أما الشكل 

ة الرقم على التتابع إذ نالحظ انخفاض قیم) كوالح الذرة و تبن الحنطة و زهرة الشمس و الشمبالن(النباتیة 

الهیدروجیني عند جمیع المعامالت المستخدمة في الدراسة إلى اقل من القیمة الحقیقیة للمیاه المالحة المستخدمة 

ونالحظ من األشكال أعاله تقارب قیم الرقم الهیدروجیني مع اختالف نوعیة المخلفات ). 8.2(والبالغة 

عضویة قد أدى إلى خفض قیم الرقم الهیدروجیني وبصورة عامة نالحظ إن استخدام المخلفات ال, المستخدمة

ویمكن أن یعزى ذلك إلى إن تحلل المخلفات العضویة ینتج عنه تحرر أحماض دبالیة وغیر دبالیة تؤدي إلى 

الذي یتحد مع CO2خفض الرقم الهیدروجیني إضافة إلى إن تحلل المخلفات العضویة ینتج عنه تحرر غاز 

  ). 2(ك مما یؤدي إلى خفض الرقم الهیدروجیني وهذا یتفق مع الماء مكونا حامض الكاربونی

العالقة بین نسبة امتزاز الصودیوم ونسبة تخفیف الماء عند استعمال المخلفات العضویة ) 3(یبین الشكل 

على التتابع إذ نالحظ بصورة عامة انخفاض ) كوالح الذرة و تبن الحنطة و زهرة الشمس و الشمبالن(المتحللة 

كما نالحظ من األشكال إن قیم امتزاز الصودیوم , مع زیادة تخفیف الماء) SAR(متزاز الصودیوم نسبة ا

)SAR ( كانت مختلفة باختالف نوع المخلفات العضویة إذ كانت اقلها في كوالح الذرة ثم تبن الحنطة ثم زهرة

أما الشمبالن لم ). 3.82(الحة للمیاه الم) SAR(الشمس وكانت هذه القیم اقل من قیمة نسبة امتزاز الصودیوم 

یتأثر بإضافة المخلفات العضویة بسبب ارتفاع تركیز الصودیوم في مخلفات الشمبالن مما أدى إلى زیادة في 

أكثر من القیمة الحقیقیة للمیاه المالحة المستخدمة في الدراسة وبذلك نجد إن اقل ) SAR(نسبة امتزاز الصودیوم 

د استعمال مخلفات كوالح الذرة ثم تبن الحنطة وأكثرها نسبة في زهرة الشمس ثم نسبة امتزاز صودیوم كانت عن

إن إضافة عنصر الكالسیوم من مصدري الكلس و الجبس أدى ). 10(الشمبالن وهذا یتفق مع نتائجنا في جدول 

زاز إلى خفض نسبة امتزاز الصودیوم إذ قلت نسبة الصودیوم والكالسیوم مما أدى إلى انخفاض نسبة امت

  ).  19(الصودیوم وهذا یتفق مع 
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aكوالح ذرة

e20% مادة معدنیة 

y = 5.7592e-0.1217x

R2 = 0.9536

y = -0.08x + 2.76

R2 = 0.9412

y = -0.07x + 2.55

R2 = 0.9423

0

1

2

3

4

5

6

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفب

E
C

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء بزل

PH 20% مادة معدنیة  

y = 5.844e-0.1046x

R2 = 0.9828

y = -0.083x + 3.575

R2 = 0.937

y = -0.064x + 3.344

R2 = 0.9209

0

1

2

3

4

5

6

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء نسبة خفیف الم

E
C

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

PH 20% مادة معدنیة  

y = 6.3702e-0.1234x

R2 = 0.9526

y = 0.059x + 2.427

R2 = 0.9428

y = 0.059x + 2.851

R2 = 0.949

0

1

2

3

4

5

6

7

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

E
C

بدون اضافة 

كلس

جبس

ماء بزل

PH 20% ة   مادة معدنی

y = 7.0404e-0.1196x

R2 = 0.9683

y = -0.054x + 4.05

R2 = 0.9443

y = -0.053x + 4.145

R2 = 0.9388

0

1

2

3

4

5

6

7

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

نسبة تخفیف الماء

E
C

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

في قیمة االیصالیة الكهربائیة عند تخافیف مختلفةتأثیر المخلفات العضویة المتحللة كلیاً . 1شكل 

aكوالح ذرة

dشمبالن

bتبن حنطة

cزھرة الشمس
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PH 20% ة   مادة معدنی

y = 5.9524e0.0114x

R2 = 0.9411y = 0.084x + 6.824

R2 = 0.9343

y = 0.07x + 6.79

R2 = 0.8167

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

P
h

بدون اضافة 

كلس

جبس

ماء بزل

PH 20% ة   مادة معدنی

y = 7.263e0.0063x

R2 = 0.9794

y = -0.0268x + 7.8378

R2 = 0.9499

y = -0.0638x + 7.7484

R2 = 0.9824

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

P
h

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء بزل

">?

PH 20% مادة معدنیة  

y = 7.1581e0.007x

R2 = 0.9701

y = -0.026x + 7.6152

R2 = 0.9189

y = -0.08x + 7.86

R2 = 0.9412

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

P
h

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

PH 20% ة   مادة معدنی

y = 7.5573e0.001x

R2 = 0.902

y = 0.03x + 7.77

R2 = 0.75
y = 7.7082e

R2 = 0.9719

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6
7.7

7.8
7.9

8

8.1
8.2

8.3

01:10 01:20 01:30 01:40 اء01:50 ف الم نسبة تخفی

P
h

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

  تخافیف مختلفةعنداألس الهیدروجیني تأثیر المخلفات العضویة المتحللة كلیا في قیمة .2شكل 

aكوالح ذرة

bتبن حنطة

cزھرة الشمس

dشمبالن
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PH مادة معدنیة  20%

y = 3.0064e-0.1117x

R2 = 0.9319

y = -0.18x + 2.52
R2 = 0.9878

y = -0.11x + 2.07
R2 = 0.9167

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

نسبة التخفیف

S
A

R

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء بزل

PH 20% مادة معدنیة  

y = 6.0153e-0.168x

R2 = 0.9927

y = 0.101x + 1.449

R2 = 0.9151

y = -0.186x + 3.458

R2 = 0.9778

0

1

2

3

4

5

6

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

S
A

R

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

PH 20% ة   مادة معدنی

y = 7.5576e-0.1054x

R2 = 0.9807 y = -0.045x + 2.685

R2 = 0.983

y = -0.3x + 3.28

R2 = 0.9698

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

S
A

R

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

PH 20% ة   مادة معدنی

y = 5.7145e-0.0579x

R2 = 0.9698

y = -0.177x + 4.887

R2 = 0.9125

y = -0.078x + 4.118

R2 = 0.9257

0

1

2

3

4

5

6

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

اء ف الم نسبة تخفی

S
A

R

بدون اضافة

كلس

جبس

ماء البزل

  عند تخافیف مختلفةSARتأثیر المخلفات العضویة المتحللة كلیا في قیمة.3شكل 
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  وبعد أزاله المادة العضویةللمخلفات العضویة قبل االیصالیة الكهربائیة قیم.3جدول 

  التخفیفنسب   نوع المادة المعدنیة  نوع المادة العضویة
  1-م.االیصالیة الكھربائیة دیسیسیمنز

  O.Mإزالةبعد   O.Mأزالھقبل 

  كوالح الذرة

  إضافةبدون 
10:1  5.70  3.10  
50:1  3.30  2.20  

  كلس
10:1  2.70  1.01  
50:1  2.60  0.99  

  جبس
10:1  2.50  0.85  
50:1  2.40  0.98  

  تبن الحنطة

  إضافةبدون 
10:1  5.90  3.20  
50:1  3.60  2.90  

  كلس
10:1  2.50  1.50  
50:1  2.70  1.30  

  جبس
10:1  2.90  1.20  
50:1  3.10  1.46  

  سیقان زھرة الشمس

  إضافةبدون 
10:1  6.50  3.50  
50:1  4.00  2.55  

  كلس
10:1  4.00  2.75  
50:1  3.80  2.95  

  جبس
10:1  4.10  3.45  
50:1  3.90  2.75  

  الشمبالن

  إضافةبدون 
10:1  5.40  4.80  
50:1  3.70  3.50  

  كلس
10:1  3.50  3.10  
50:1  3.20  3.10  

  جبس
10:1  3.30  2.95  
50:1  3.20  2.80  
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  في المخلفات العضویة) SAR(نسبة امتزاز الصودیوم .4جدول 

نوع المخلفات 
  العضویة

  نسبة التخفیف  نوع المادة المعدنیة
تركیز االیونات ملي 

SAR  لتر/مكافئ
NaCa+Mg

  كوالح الذرة

  بدون إضافة
10:1  10.36  27.96  2.80  
50:1  6.90  29.98  1.90  

  كلس
10:1  10.50  42.29  2.30  
50:1  7.30  41.96  1.60  

  جبس
10:1  9.30  43.54  2.00  
50:1  7.10  44.95  1.50  

  تبن الحنطة

  بدون إضافة
10:1  20.67  31.62  5.20  
50:1  10.90  38.29  2.50  

  كلس
10:1  7.30  48.64  1.50  
50:1  8.80  43.48  1.90  

  جبس
10:1  14.90  41.30  3.30  
50:1  11.60  39.97  2.60  

  زھرة الشمس

  بدون إضافة
10:1  29.50  36.64  6.90  
50:1  20.10  39.97  4.50  

  كلس
10:1  11.12  36.64  2.60  
50:1  11.01  38.82  2.50  

  جبس
10:1  13.30  39.71  3.00  
50:1  7.70  36.60  1.80  

  الشمبالن

  بدون إضافة
10:1  18.40  24.28  5.30  
50:1  14.70  21.60  4.50  

  كلس
10:1  19.50  33.30  4.80  
50:1  17.50  38.29  4.00  

  جبس
10:1  15.90  31.65  4.00  
50:1  16.50  37.38  3.80  
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