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Zea Maysتاثیر المخلفات العضویة في نمو الذرة الصفراء(  L. المرویة بمیاه المجاري (
المعالجة بالصخر الفوسفاتي

2حمد خلیل حمد1د. یاس خضیر الحدیثي

جامعة االنبار- كلیة الزراعة
الخالصة

لدراسة تاثیر 2012أجریت تجربة أصص في كلیة الزراعة/ جامعة االنبار خالل الفصل الخریفي لعام 
مخلفات كوالح الذرة الصفراء المتحللة في نمو نبات الذرة الصفراء المرویة بمیاه المجاري المعالجة بالصخر 

میاه مجاري معالجة W2میاه نهر وW1تضمنت الدراسة عاملین األول هو میاه الري، بثالثة أنواع الفوسفاتي.
ر معالجة، والعامل الثاني هو مستویات المخلفات العضویة بأربعة میاه مجاري غیW3بالصخر الفوسفاتي و 

( O330) و 1-طن.هكتار20(O2) و 1-طن.هكتارO1)10(بدون إضافة )و O0مستویات هي 
) وبثالثة مكررات باستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة.في نهایة التجربة تم قیاس ارتفاع 1-طن.هكتار

طعها تم قیاس الوزن الجاف لألجزاء الخضریة. وتم قیاس تركیز الحدید والمنغنیز والزنك النباتات وبعد ق
والكادمیوم في األجزاء الخضریة للنبات.

أظهرت نتائج الدراسة انخفاض الوزن الجاف وارتفاع النبات عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 
وزیادتها عند الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي والمیاه العذبة.وزیادة مستویات إضافة المخلفات 

انخفاض في تركیز كل من الحدید العضویة أدى إلى زیادة الوزن الجاف للنبات وارتفاع النبات.كما حصل
والمنغنیز والزنك والكادمیوم في األجزاء الخضریة عند الري بالمیاه المعالجة بالصخر الفوسفاتي قیاسا بالري بمیاه 
المجاري غیر المعالجة.وان زیادة مستویات إضافة المخلفات العضویة أدت إلى زیادة تركیز كل من الحدید 

، بینما انخفض تركیز الكادمیوم مع زیادة مستویات اإلضافة.O3توى اإلضافة والمنغنیز والزنك عند مس

Effect of organic Wastes on growth of corn (Zea Mays L.) Irrigated
sewage water treated by phosphate rock.

Y. K. AL-Haddithy H. K. Hamad
University of Al  Anbar /College of agriculture

Abstract

Pots experiment carried out at college of Agriculture–university of Anbar during fall
season 2012 to study effect of using cob of corn analyzed in growth of corn irrigated
sewage treated by phosphate rock. This study including two factors was :irrigation
water quality is. Fresh water (river water) w1and sewage treated by phosphate rock
w2, no treated sewage w3. Second factor is ,organic wastes levels and forth levels is
(O0) no added, (O1) 10 ton. hectar-1, (O2) 20 ton. hectar-1 and (O3) 30 ton.hectar-1 with
three replicated using (RCBD).In the experiment end measured dry weight and plant
heights were taken, also concentration of  Fe, Mn, Zn, Cd for green part
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2البحث مستل من رسالھ ماجستیر للباحث 
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Results of the studded showed

Decrease in dry weight for green part and plant heights when irrigated with
no treated sewage it was values 42.01gm and 48.87 cm respectively, while
increased in to 73.23, 74.60 gm and  85.17, 88.15 cm respectively with
sewage treated by phosphate rock and fresh water. and Increase in dry
weight with increasing organic waste levels it was 55.13, 63.33, 66.70,
67.97 gm respectively, as plant heights values 64.03, 75.60, 77.63,
78.99cm respectively with addition levels O0, O1, O2, O3. also Decrease of
Fe, Mn, Zn, Cd concentrations for green part  with irrigated sewage treated
by phosphate rock it was 25.07, 25.40, 14.53, 0.19 mg.kg-1 respectively
comparing  no treated sewage it was values 30.62, 51.50, 23.02, 0.21
mg.kg-1 respectively. and Increasing of organic wastes level resulted
Increase of  Fe,  Mn,  Zn, concentrations in green part it was 29.54, 38.34,
19.08 mg.kg-1 respectively  comparing with control. while decrease Cd
concentration with organic wastes addition.

المقدمة
الماء سائل الحیاة العجیب، ومیزة الخالق سبحانه وتعالى بالعدید من الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة 
التي جعلته سائل الحیاة الفرید، وجعلته بحق أعجب وأعظم سائل، فلواله ما كانت على األرض حیاة وبدونه ال 

واحدة على سطح األرض. والمیاه باستعمالها یمكن أن یوجد سائل في عصارات النبات، ولعجزنا عن إنبات حبة 
تتحول إلى مصدر من مصادر التلوث البیئي، لهذا یجب التحكم في المیاه إن أمكن لمنع تلوث البیئة.

في خواص التربة الفیزیائیة تأثیرتعد المادة العضویة احد مكونات التربة األساسیة لما لها من 
.تؤدي إعادة )32(تنظیم درجة تفاعل التربة وزیادة جاهزیة العناصر الغذائیةوالكیمیائیة والحیویة من خالل

استخدام میاه المجاري إلى تحقیق جوانب ایجابیة وهي زیادة محتوى الترب من العناصر الغذائیة األساسیة لنمو 
لكیمیائیة والحیویة النبات مثل النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والعناصر الصغرى وتحسن الخواص الفیزیائیة وا

) إلى أن المادة العضویة تعد مخزنا 11. أشار ()9للترب وذلك عن طریق رفع محتواها من المادة العضویة (
هاما للعدید من العناصر الغذائیة وخاصة النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والعناصر الصغرى، كما أنها تزید من 

تعد مصدرا هاما للطاقة الذي یستمد الجزء الحیوي في التربة منها نشاطه السعة التبادلیة الكاتیونیة في التربة و 
) إلى إن إضافة المخلفات 24وفعالیته، إذ تحرر غاز ثنائي اوكسید الكاربون أثناء عملیة تحللها في التربة. ذكر (

یادة وزن النبات. كما العضویة أدت إلى زیادة جاهزیة النتروجین والفسفور والبوتاسیوم والذي انعكس إیجابیا في ز 
) إن إضافة المخلفات العضویة قد حققت زیادة في كل من النتروجین الكلي للتربة 23) و (38وجد كل من (

) زیادة في النتروجین الجاهز والنتروجین الممتص من قبل محصول 3والفسفور و البوتاسیوم الجاهز،وجدت (
والشى نفسه للفسفور والبوتاسیوم.1-میكا غرام. هكتار5الطماطه نتیجة التسمید بالسماد العضوي وبمستوى 

هنالك عدة طرق لمعالجة میاه الصرف الصحي منها المعالجة الفیزیائیة والكیمیائیة والبایلوجیة، وتعد عملیة 
) أحدى الطرق الكیمیائیة المهمة المستخدمة في معالجة المیاه العادمة باستعمال مادة Adsorptionاالمتزاز (

العناصر الثقیلة كالكادمیوم والرصاص والنیكل والحدید والزنك ) لها القابلیة على امتزاز بعض Adsorbent(مازه
المواد المذابة غیر المرغوب فیها والروائح واأللوان من هذه المیاه. واالمتزاز والمنغنیز وغیرها اضافة الى امتزاز 
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) إذ 33ن الحالة الغازیة أو السائلة على األسطح الصلبة( هو عملیة ارتباط الجزیئات أو الذرات أو االیونات م
كلما زاد تركیز المادة في المحلول كلما زادت الكمیة الممتزة على السطح ألماز حتى الوصول إلى حالة االتزان. 

مستویات معرفة تاثیر الى هدف البحث ی) بان زیادة تركیز المادة الممتزة یؤدي إلى زیادة سعة االمتزاز. 36أكد (
إضافة المخلفات العضویة النباتیة والري بمیاه المجاري المعالجة والتداخل بینهما في تركیز بعض العناصر 

الصغرى والثقیلة ونمو الذرة الصفراء.

المواد وطرائق العمل
ویاتمستتأثیرلدراسة 2012أجریت الدراسة في كلیة الزراعة/ جامعة االنبار خالل الفصل الخریفي لعام 

Zeaالمادة العضویة في تركیز المعادن الثقیلة ونمو الذرة الصفــــراء (. Mays L ( المرویة بمیاه المجاري
المعالجة بالصخر الفوسفاتي.

تضمنت الدراسة تجربة أصص عاملیة وبعاملین: العامل األول هو میاه الري وبثالثة أنواع هي: میاه عذبة 
W1 (میاه نهر الفرات) ومیاه مجاري معالجة بالصخر الفوسفاتيW2 ومیاه مجاري غیر معالجةW3،اذ

وحسب الطریقة استعملت میاه مجاري جمعت من مدینة الرمادي وتم معالجتها كیمیائیا بمادة الصخر الفوسفاتي
لعامل الثاني هو مستویات المخلفات وا.، حیث تم جمع المیاه المعالجة واستعمالها في دراستنا)21(التي اتبعتها

و 1-طن. هكتارO1 (10بدون إضافة و (O0العضویة (كوالح الذرة الصفراء المتحللة) وبأربعة مستویات هي: 
)O2 (201-طن. هكتار) وO3 (30وبثالثة مكررات وباستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة 1-طن.هكتار.

لذرة من احد الحقول الزراعیة في مدینة الخالدیة، وتم تقطیعها ). جمعت مخلفات كوالح اRCBDالكاملة (
كغم من مخلفات كوالح الذرة الصفراء المجروشة وأخضعت لعملیة تحلل 20وجرشها وتجهیزها،حیث تم اخذ 

) یوضح بعض الصفات الكیمیائیة 1) والجدول(8یوم، وحسب الطریقة المتبعة من قبل (100هوائي لمدة 
) سم ذات نسجة مزیجة، إذ تم خلط المخلفات 30-0ة، كما تم اخذ تربة من الطبقة السطحیة (للمخلفات العضوی

بعد اخذ 1-كغم.أصیص10العضویة مع التربة وحسب مستویات اإلضافة ملئت جمیع األصص بالتربة وبوزن 
) وحسب الطرائق 3جدول(عینة تربة ممثلة لتربة الدراسة وأجریت علیها بعض القیاسات الفیزیائیة والكیمیائیة 

). 18،22,29، 31القیاسیة والواردة في(
Zea Maysتم زراعة بذور الذرة الصفراء  L. وتم إضافة السماد النتروجیني بشكل 5018صنف إباء.

یوم من موعد الدفعة 30أیام من اإلنبات والثانیة بعد مرور 15) وبدفعتین األولى بعد N% 46یوریا (
) وخلط مع التربة قبل الزراعة. كما أضیف P2O5% 45ا استخدم سماد السوبر فوسفات الثالثي (األولى.كم

). 7وخلط أیضا مع التربة قبل الزراعة. وقد أضیفت األسمدة حسب K2O (1)% 50السماد البوتاسي (
) نبات في كل أصیص3أخضعت جمیع األصص للري بالماء العذب وبعد اإلنبات وخف النباتات إلى (

% لمكافحة حفار ساق الذرة 10تم إضافة مبید الدیازنون المحبب و أخضعت للري حسب المعامالت المدروسة. 
خالل موسم النمو. في نهایة التجربة تم قطع النباتات بمستوى سطح التربة بعد قیاس ارتفاعها كما تم قیاس 

غم من كل عینة وهضمت هضما 0.5الوزن الجاف لألجزاء الخضریة. تم طحن األجزاء الخضریة للنبات واخذ 
.تم قیاس )29وفق الطریقة الموضحة في () والبیروكلوریك H2SO4ستخدام حامض الكبریتیك المركز( رطبا با

). حللت (Atomic Absorptionباستخدام جهاز تركیز كل من الحدید والمنغنیز والزنك والكادمیوم والرصاص 
).(Genestate-32اإلحصائي البیانات إحصائیًا باستخدام البرنامج
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المتحللة وغیر المتحللة) یوضح بعض الخصائص الكیمیائیة للمخلفات العضویة1جدول (

الصفة
درجة التحلل

وحدة القیاس
تحلل كليغیر متحلل

غم.كغم380352كاربون عضوي
-1

غم.كغم6.6419.83نتروجین كلي
-1

غم.كغم0.755.20فسفور
-1

غم.كغم3.522.45بوتاسیوم
-1

C/N Ratio57.2217.75-

Fe36153ملغم.كغم
-1

Zn65192ملغم.كغم
-1

Cu2240ملغم.كغم
-1

Mn44150ملغم.كغم
-1
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) یوضح بعض الصفات الكیمیائیة للمیاه المستخدمة في الزراعة2جدول (

وحدة القیاسماء معالجماء غیر معالجماء عذبالصفة

EC1.13.20.74ds.m -1

pH7.897.87.1-

Ca4.34.713.61-ملغم .لتر

Mg1.25.50.71-ملغم .لتر

Na2.411.44.91-ملغم .لتر

K0.040.750.41-ملغم .لتر

SAR1.445.041.83-

HPO4-11131-ملغم .لتر

NO3-45551-ملغم .لتر

HCO35.39.23.51-ملغم .لتر

cL-3.412.72.91-.لترملغم

SO43.69.06.51-ملغم .لتر

Fe0.0012.81.61-ملغم .لتر

Cu0.0060.0720.0201-ملغم .لتر

Mn0.0410.270.071-ملغم .لتر

Zn0.0022.21.11-ملغم .لتر

Cd0.0033.70.0051-ملغم .لتر

Pb0.0051.90.551-ملغم .لتر
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الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة) بعض الصفات 3جدول (

القیمةالوحدةالصفة

8.02-درجه تفاعل التربة للمستخلص

3.92-1دیسي سیمنز . م) ECe(االیصالیة الكهربائیة

مفصوالت التربة

الرمل

-1غم . كغم

414

343الغرین

243الطین

مزیجةصنف النسجة

8.44-1. كغمغمالمادة العضویة

74.4-1غم . كغمالجبس

230-1غم . كغممكافئ معادن الكاربونات

24.3-1سنتي مول شحنة. كغم)CECالسعة التبادلیة لألیونات الموجبة (

31.37-میكا غرام . مالكثافة الظاهریة

الموجبة االیونات 
الذائبة

Ca+2

-1ملي مول. لتر

18.4

Mg+27.5

Na+3.62

K+2.07

السالبةاالیونات 

الذائبة

SO4
-2

-1ملي مول . لتر 

7.35

HCO3
-12.3

cL14.2
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SAR-1.008

14-1ملغم . كغمالنتروجین الجاهز

10.2-1ملغم . كغمالفسفور الجاهز

35.5-1ملغم . كغمالبوتاسیوم 

3.91-1ملغم . كغمالحدید 

.201-1ملغم . كغمالنحاس 

2.40-1ملغم . كغمالزنك 

1.63-1ملغم . كغمالمنغنیز 

1.14-1ملغم . كغمالرصاص

0.005-1ملغم . كغمالكادمیوم

النتائج والمناقشة
صفات الماء المعالج بالصخر الفوسفاتي

1.9و2.2و 2.8قیم الحدید والزنك والرصاص والكادمیوم والمنغنیز في میاه المجاري كانت إن2ل جدو یبین

انخفضت التراكیز إلى،وعند معالجة هذه المیاه بمادة الصخر الفوسفاتي التتابععلى 1-ملغم.لتر0.27و3.7و
حدوثإلىبالتتابع.ویعود السبب في ذلك أعالهللعناصر 1-ملغم.لتر0.07و 0.005و 0.55و 1.1و 1.6

ویتفق ذلك مع لهذه العناصر من قبل الصخر الفوسفاتي،)Chemical adsorption(كیمیائيزعملیة امتزا
احتجاز عنصر الكادمیوم عن طریق االمتزاز والترسیب بوجود الكالسیوم، إلى) الذي توصل في دراسته 25(

) الذي 5ر الفوسفاتي فعال في تقلیل الزنك في میاه المجاري، وكذلك (الصخإن) الذي بین 37ویؤكد ذلك (
من المواد أفضلتوصل في دراسته بان الصخور الفوسفاتیة كانت لها القدرة على امتزاز الكادمیوم وكانت 

الجة،في المیاه المعالجة قیاسا بغیر المعECانخفاض قیمة أعالهكما یبین لنا الجدول التي استعملها.األخرى
ب امتزاز وترسیإلى حدوثعلى التتابع.ویعود السبب في ذلك 1-دیسیسیمنز.م3.2و 0.74كانت قیمتها إذ

خفض تركیزها في المیاه المعالجة وانعكس ذلك على إلىأدىللكاتیونات واالنیونات الموجودة في هذه المیاه مما 
في المیاه المعالجة قیاسا pHقیمة انخفاضأیضا).كما یبین الجدول 6ویتفق ذلك مع (ECانخفاض قیمة 

جزء من الصخر إذابةإلى حدوثوقد یعزى السبب على التتابع.7.8و7.1اذ كانت المعالجة،بالمیاه غیر
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وبالتالي انخفاض الفوسفاتي ومن ثم انطالق ایونات الفوسفات والتي تتفاعل مع الماء مكونة حامض الفسفوریك 
).10ذلك مع (ویتفقدرجة تفاعل التربة 

الوزن الجاف (غم)
W3حصول انخفاض معنوي في الوزن الجاف للنبات نتیجة الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 4یبین جدول 

والمیاه العذبة W2مقارنة بمعاملة الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي 1-غم.أصیص42.01بلغ 
W1 قیاسا %43.70و 42.63وكانت نسبة االنخفاض بمقدار 1-غم.أصیص74.60و 73.23والتي بلغت

. كما نالحظ من الجدول وجود انخفاض معنوي في الوزن الجاف بین باستخدام المیاه العذبة والمیاه المعالجة
وبانخفاض مقداره 1-غم.أصیص74.60والمیاه العذبة 1-غم.أصیص73.00معاملة الري بالمیاه المعالجة 

زیادة معنویة في الوزن الجاف للنبات مع زیادة مستویات إضافة المخلفات كذلك یظهر الجدول%.1.37
67.97عند مستوى المقارنة وازداد إلى 1-غم أصیص55.13العضویة.إذ بلغ اقل معدل للوزن الجاف 

%.أدى التداخل بین نوعیة میاه 23.30وكانت الزیادة بمقدار O3وذلك عند مستوى اإلضافة 1-غم.أصیص
الري ومستویات إضافة المخلفات العضویة تأثیرا معنویا في الوزن الجاف للنبات،إذ سجل أعلى معدل للوزن 

، مقارنة بالمیاه غیر المعالجة O3ومستوى اإلضافة W1عند الري بالمیاه العذبة 1-غم.أصیص81.41الجاف 
W3 ومستوى المقارنةO01-غم أصیص38.77ى اقل معدل لهذه الصفة بلغ الذي أعط.

)1- العضویة في الوزن الجاف (غم.أصیصمخلفات ) تأثیر نوعیة میاه الري ومستویات إضافة ال4جدول (
للذرة الصفراءلألجزاء الخضریة

نوعیة المیاه
1-العضویة طن.هكتارالمخلفاتمستویات 

المعدل
0102030

W164.7072.4079.9081.4174.60ماء عذب

W261.9374.9077.0079.1073.00ماء معالج

W338.7742.7043.2043.4042.01معالجغیرماء

55.1363.3366.7067.97المعدل

L.S.D تحت مستوى معنویة
0.05

W*OOW

6.533.82.8
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ارتفاع النبات (سم)
W3المعالجة رحصول انخفاض معنوي في ارتفاع النبات نتیجة الري بمیاه المجاري غی5یبین جدول

والتي W1والمیاه العذبةW2سم مقارنة بمعاملة الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي 48.87بلغ
الجدول حصول زیادة في یشیركما%.44.56و42.62وكان االنخفاض بمقدار ،سم88.15و85.17بلغت 

سم عند 78.99معدل الرتفاع النبات أعلىبلغ ، إذالعضویةخلفاتمستویات إضافة الممع زیادةارتفاع النبات 
سم وبزیادة مقدارها 64.00بلغت والتي مقارنة بأقل معدل لهذه الصفة عند مستوى المقارنة O3مستوى اإلضافة 

74.28%.
إذ،هذه الصفةالعضویة تأثیرا معنویا في المخلفاتنوعیة المیاه ومستویات إضافة اظهر التداخل الثنائي بین 

معاملة الري أعطتبینما O3اإلضافةسم وذلك عند الري بالمیاه العذبة ومستوى 94.60معدل له أعلىسجل 
الوزن الجاف سبب انخفاض(إنسم. 45.10بالمیاه غیر المعالجة ومستوى المقارنة اقل معدل لهذه الصفة بلغ 

المیاه من هذهطبیعة ومحتوى إلىوارتفاع النبات) للذرة الصفراء عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة یعود 
المظهریةانخفاض الصفات إلى) والذي توصل 4.كما تتفق هذه النتائج مع ما بینه ((13)و؛)30(األمالح

وتتفق أیضا للحنطة نتیجة الري بمیاه المجاري غیر المعالجة، وزیادتها مع الري بالمیاه المعالجة والمیاه العذبة.
أن خطر تلوث التربة نتیجة الري بالمیاه العادمة یزید من تركیز المعادن الثقیلة في الذي بین) 16مع (

ضمن یمكن أن تكون النبات أنسجةتراكمها في من المعادن الثقیلة والتي باهامحتو المحاصیل من خالل 
سبب الزیادة في الصفات المظهریة عند الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي أماة.مجاالت السمی

احتوائها على كمیات إلىباإلضافةوانخفاض محتواها من العناصر الثقیلة انخفاض ملوحة هذه المیاه إلىفیعود 
عملیة أثناءالمتحرر نتیجة لمعاملة هذه المیاه مع مادة الصخر الفوسفاتي و ت والسیما الفسفور مهمة من المغذیا

Heavy Metalsالعدید من الملوثات والسیما المعادن الثقیلة وٕازالةامتزازباإلضافة إلى،المعالجة

)العضویة في ارتفاع النبات (سمالمخلفاتإضافةنوعیة میاه الري ومستویات تأثیر) 5ل (جدو

نوعیة المیاه
1-العضویة طن.هكتارالمخلفاتمستویات 

المعدل
0102030

W175.0090.0093.0094.6088.15ماء عذب

W272.0087.1089.6092.0085.17ماء معالج

W345.1049.750.3050.3948.87معالجغیرماء

64.0375.6077.6378.99المعدل

L.S.D تحت مستوى معنویة
0.05

W*OOW

5.923.422.96
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إضافةوقد یعزى سبب الزیادة في الصفات المظهریة مع ) 34(والذي أكدهبالصخر الفوسفاتيمن میاه المجاري
دور المادة العضویة في تحسین الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة ومن ثم زیادة في إلىالعضویة خلفاتالم

).12، 1(نمو وحاصل النباتفيجاهزیة العناصر الغذائیة والذي ینعكس بدوره 

الحدید
نتیجة الري بمیاه في األجزاء الخضریة للنباتحصول زیادة معنویة في تركیز الحدید7یبین جدول 

والمیاه W2قیاسا بالري بمیاه المجاري غیر المعالجة 1-ملغم.كغم30.62بلغت W3المجاري غیر المعالجة 
كما %.7.06و 22.13بالتتابع.وكانت الزیادة بمقدار1-ملغم.كغم28.60و 25.07والتي بلغت W1العذبة 

ونالحظ منبالمیاه المعالجة قیاسا بالري بالمیاه العذبة.نالحظ من الجدول انخفاض في تركیز الحدید مع الري
29.60بلغ أعلى معدل لتركیزه إذالعضویة،خلفاتالجدول زیادة في تركیز الحدید مع مستویات إضافة الم

عند مستوى المقارنة،1-ملغم.كغم26.34بلغلهلمعدبأقل مقارنة O2اإلضافةوذلك عند مستوى 1-ملغم.كغم
تأثیراالعضویة خلفاتالمإضافةتداخل الثنائي بین نوعیة المیاه ومستویات الأدى،%12.38مقدارهاوبزیادة 

عند الري بالمیاه غیر المعالجة ومستوى 1-ملغم.كغم32.60لهمعدل أعلىكانإذمعنویا في تركیز الحدید، 
تعزى الزیادة المعالجة ومستوى المقارنة.عند الري بالمیاه 1-ملغم.كغم24.00تركیز له بأقلسا اقیO3اإلضافة

محتوى هذه المیاه من الحدید وهذا یتفق إلىفي تركیز الحدید في النبات عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 
إلى).بینما یعزى سبب انخفاض تركیز الحدید مع الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي 20مع (

كما ).34،27بالصخر الفوسفاتي (وٕازالتهالمعادن الثقیلة ومنها الحدید نتیجة المتزازها محتواها المنخفض من ا
ونالحظ من نتائج الجدول أن تركیز الحدید في الماء المعالج كان اقل من المیاه العذبة في حین إن محتوى 

المتحرر من الصخر الحدید في المیاه المعالجة أعلى وقد یعود السبب في ذلك إلى زیادة تركیز الفسفور
الفوسفاتي أثناء عملیة المعالجة للماء المعالج وبالتالي قلل من تركیز الحدید في األجزاء الخضریة، وذلك یرجع 

)، أو قد یعود سبب انخفاض 2إلى ترسیبه على شكل فوسفات الحدید في التربة أو حتى في جذور النبات ( 
بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي إلى زیادة تركیز تركیز الحدید في األجزاء الخضریة عند الري

الكالسیوم في الماء المعالج نتیجة لتحرره من الصخر الفوسفاتي أثناء المعالجة وبسبب ذلك فقد أدى إلى 
إلىالعضویة خلفاتالمإضافةالحدید مع تركیززیادةتعزى ). 17) (26انخفاض تركیز الحدید ویتفق ذلك مع (

دور المخلفات العضویة في خفض درجة تفاعل التربة بسبب نواتج تحللها حیویا ومن ثم زیادة في جاهزیة الحدید 
).2(ومن ثم زیادة امتصاصه من قبل النبات
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في )1-(ملغم.كغمالعضویة في تركیز الحدیدالمخلفاتإضافة) تأثیر نوعیة میاه الري ومستویات 7(جدول
.للنباتاألجزاء الخضریة 

نوعیة المیاه
1-العضویة طن.هكتارالمخلفاتمستویات 

المعدل
0102030

W126.0326.0532.0030.3328.60ماء عذب

W224.0025.0025.6025.7025.07ماء معالج

W329.0029.7031.2032.6030.62معالجغیرماء

26.3426.9129.6029.54المعدل

L.S.D تحت مستوى معنویة
0.05

W*OOW

3.191.841.59

المنغنیز
W3حصول زیادة معنویة في تركیز المنغنیز نتیجة الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 8لیبین جدو 

25.40والتي بلغت W1والمیاه العذبة W2قیاسا بالري بمیاه المجاري المعالجة 1-ملغم.كغم51.50بلغت 

الجدول انخفاض في یشیر%. كما 87.82و 102.75وكانت الزیادة بمقدار بالتتابع.1-ملغم.كغم27.42و
كما ظهرت نتائج الجدول زیادة معنویة في تركیز المنغنیز مع الري بالمیاه المعالجة قیاسا بالري بالمیاه العذبة.

وذلك1-ملغم.كغم38.43دل لتركیزه معأعلى بلغ إذالعضویة،خلفاتالمإضافةتركیز المنغنیز مع مستویات 
وكانت الزیادة O0اإلضافةىعند مستو 1-ملغم.كغم29.66إلىانخفض تركیزه ،O3اإلضافةعند مستوى 

معنویا في تأثیراالعضویة خلفاتالمإضافةالتداخل بین نوعیة میاه الري ومستویات أدى%.29.60بمقدار
عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة ومستوى 1-ملغم.كغم54.70معدل لتركیزه أعلىبلغ إذتركیز المنغنیز. 

وذلك عند الري بالمیاه العذبة ومستوى المقارنة.1-ملغم.كغم18.00في حین بلغ اقل معدل لتركیزهO3اإلضافة
المیاه من المعادن الثقیلة محتوى هذه إلىتعزى الزیادة في تركیز المنغنیز عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 

). بینما یعزى سبب انخفاض تركیز المنغنیز مع الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر 20(وهذا یتفق مع
ویمكن ان یعزى سبب انخفاض تركیز المنغنیز )34،27الفوسفاتي الى محتواها المنخفض من المعادن الثقیلة (

الذي كان التركیز فیه اعلى من الماء المعالج لزیادة درجة تفاعل التربة في الماء المعالج مقارنة بالماء العذب و 
المرویة بمیاه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي وبذلك قلل من جاهزیة العناصر الصغرى مثل الحدید 

خلفاتالمإضافة.تعزى الزیادة في تركیز العناصر الصغرى مع )19والمنغنیز والزنك وغیرها وهذا یتفق (
).2(زیادة جاهزیة المغذیات من خالل نواتج تحللها المخلفات العضویة في الذي تؤدیهدورالإلىالعضویة 
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في )1- (ملغم.كغمالعضویة في تركیز المنغنیزالمخلفات) تأثیر نوعیة میاه الري ومستویات إضافة 8(جدول
.األجزاء الخضریة للنبات

نوعیة المیاه
1-العضویة طن.هكتارالمخلفاتمستویات 

المعدل
0102030

W118.0027.1032.4032.2027.42ماء عذب

W222.0024.5026.7028.4025.40ماء معالج

W349.0049.7052.6054.7051.50معالجغیرماء

29.6633.7637.2338.43المعدل

L.S.D تحت مستوى معنویة
0.05

W*OOW

7.813.212.41

الزنك
W3حصول زیادة معنویة في تركیز الزنك نتیجة الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 9جدولیبین

و14.35والتي بلغت W1والمیاه العذبة W2قیاسا بالري بمیاه المجاري المعالجة 1-ملغم.كغم23.02بلغت 
أدت زیادة مستویات المادة العضویة %.44.50و 60.42بالتتابع.وكانت الزیادة بمقدار 1-ملغم.كغم15.93

انخفض ،O3اإلضافةوذلك عند مستوى 1-ملغم.كغم19.08معدل لتركیزه أعلىبلغ إذ،زیادة في تركیز الزنك
التداخل بین أدى%.16.84وكانت الزیادة بمقدار O0اإلضافةىعند مستو 1-ملغم.كغم16.33إلىتركیزه 

له معدل معدل أعلىبلغ إذ.هذه الصفةمعنویا في تأثیراالعضویة خلفاتالمإضافةنوعیة میاه الري ومستویات 
بینما بلغ اقل معدل لتركیزه،O3عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة ومستوى االضافة1-ملغم.كغم23.80
معالجة ومستوى المقارنة.وذلك عند الري بالمیاه ال1-ملغم.كغم13.00

محتوى هذه المیاه من إلىتعزى الزیادة في تركیز الزنك في النبات عند الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 
زیادة ملوحة هذه المیاه والتي سببت زیادة في تركیز الزنك. بینما یعزى أنإلىباإلضافة). 20المعادن الثقیلة (

ة بالصخر الفوسفاتي المتزازها بالصخر الفوسفاتي سبب انخفاض تركیز الزنك عند الري بمیاه المجاري المعالج
دور المركبات العضویة في تكوین إلىالعضویة فیعود خلفاتالمإضافةزیادة تركیز الزنك مع أما).27، 34(

.)35معقدات مع الزنك وبقیة العناصر المغذیة وبذلك تحد من ترسبها في التربة (
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في )1-(ملغم.كغمالعضویة في تركیز الزنكالمخلفاتإضافة) تأثیر نوعیة میاه الري ومستویات 9(جدول
.األجزاء الخضریة للنبات

نوعیة المیاه
1-العضویة طن.هكتارالمخلفاتمستویات 

المعدل
0102030

W114.0015.7016.0018.0315.93ماء عذب

W213.0014.2014.8015.4014.35ماء معالج

W322.0022.6023.7023.8023.02معالجغیرماء

16.3317.5018.1719.08المعدل

L.S.D تحت مستوى معنویة
0.05

W*OOW

3.242.121.96

الكادمیوم
بلغت W3حصول زیادة معنویة في تركیزه نتیجة الري بمیاه المجاري غیر المعالجة 10یبین جدول 

0.17و 0.19والتي بلغت W1والمیاه العذبة W2قیاسا بالري بمیاه المجاري المعالجة 1-ملغم.كغم0.21

انخفاض في تركیز الكادمیوم مع كما وجد%.23.53و10.53وكانت الزیادة بمقدار ،بالتتابع1-ملغم.كغم
وذلك عند مستوى المقارنة،1- ملغم.كغم0.20معدل لتركیزهأعلىبلغ إذالعضویة،خلفاتالمإضافةمستویات 

التداخل بین أدى%.كما 10وكانت نسبة االنخفاضO3ى عند مستو 1-ملغم.كغم0.18إلىانخفض تركیزه 
معدل أعلىسجل إذمعنویا في تركیز الكادمیوم،تأثیراالعضویة تخلفاالمإضافةنوعیة میاه الري ومستویات 

0.17عند الري بالمیاه غیر المعالجة ومستوى المقارنة بینما بلغ اقل معدل له 1-ملغم.كغم0.23لتركیزه 

.O3اإلضافةمع الري بالمیاه العذبة ومستوى 1-ملغم.كغم
الري بمیاه المجاري غیر المعالجة الى محتوى هذه المیاه من تعزى الزیادة في تركیز الكادمیوم في النبات عند 

بینما یعزى سبب انخفاض تركیز الكادمیوم عند الري بمیاه المجاري المعالجة بالصخر ).20المعادن الثقیلة (
الهیدروجیني ومحتوى التربةاألس). كما یعتبر 34،5الفوسفاتي نتیجة المتزازها وٕازالتها بالصخر الفوسفاتي (

تركیزیعزى سبب انخفاضیمكن ان). كما14من الكالسیوم المتبادل من المؤشرات الجیدة المتزاز الكادمیوم (
الهیومیكیة والناتجة من تحلل المادة العضویة في األحماضالعضویة الى دور خلفات المإضافةالكادمیوم مع 

میوم وبذلك تحد من حركتها وتركیزها في التربةالتربة على تكوین معقدات مع العناصر الثقیلة كالرصاص والكاد
.)28(ومن ثم تقلیل جاهزیتها للنبات
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)1-(ملغم.كغمالعضویة في تركیز الكادمیومالمخلفات) تأثیر نوعیة میاه الري ومستویات إضافة 10ل (جدو
.الخضریة للنباتفي األجزاء

نوعیة المیاه
1-العضویة طن.هكتارالمخلفاتمستویات 

المعدل
0102030

W10.180.180.170.170.17ماء عذب

W20.210.200.190.180.19ماء معالج

W30.230.220.200.190.21معالجغیرماء

0.200.200.190.18المعدل

L.S.D تحت مستوى معنویة
0.05

W*OOW

0.020.010.01
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