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في نمو ببعض المواد ومستويات من المادة العضوية تأثير مياه الصرف الصحي المعالجة 
  نبات الشعير

 كمال حميد أحميد    ياس خضير الحديثي                 فوزي محسن الحمداني 
 األنبارجامعة -مركز أعالي الفرات        األنبار             جامعة -كلية الزراعة                           

 الخالصة

لدراسة  2142جامعة األنبار خالل الفصل الخريفي من عام -ريت تجربة أصص في كلية الزراعةأج
والصخر الفوسفاتي في نمو نبات الشعير.  ف الصحي المعالجة بمخلفات التبن المتحللةتأثير مياه الصر 

بمخلفات تبن مياه معالجة  2Wمياه عذبة و 1Wبأربعة أنواع  الري،تضمنت الدراسة عاملين األول هو مياه 
والعامل الثاني هو مستويات  معالجة،مياه غير  4Wمياه معالجة بالصخر الفوسفاتي و 3Wو الحنطة المتحللة

 2O( و4-ه متري  طن 41) 1Oو إضافة( )بدون  0Oبأربعة مستويات هي  دواجن( العضوية )مخلفاتالمادة 
. في المعشاة القطاعات الكاملةرات وباستخدام مكر  ة( وبثالث4-ه متري  طن 21) 3O( و4-ه متري  طن 21)

وبعد قطعها تم قياس الوزن الجاف لألجزاء الخضرية. وتم قياس تركيز كل نهاية التجربة تم قياس ارتفاع النبات 
 من الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والكادميوم والرصاص في بذور نبات الشعير.

المياه حصول فروق معنوية في الوزن الجاف وارتفاع النبات عند الري ب أظهرت نتائج الدراسة
زيادة والصخر الفوسفاتي وانخفاضها عند الري بالمياه غير المعالجة. و المعالجة بمخلفات تبن الحنطة المتحللة 

كما حصل أّدى إلى زيادة الوزن الجاف وارتفاع النبات.  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية مستويات إضافة 
انخفاض معنوي في تركيز كل الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والكادميوم والرصاص في بذور نبات الشعير 

والصخر الفوسفاتي قياسًا بالري بالمياه غير المعالجة.  بالمياه المعالجة بمخلفات تبن الحنطة المتحللةري لعند ا
أّدى إلى زيادة تركيز كل من الحديد والزنك  الدواجن( ت)مخلفاالمادة العضوية ة مستويات إضافة وأّن زياد

بينما انخفض تركيز الكادميوم والرصاص مع زيادة  ،3Oوالمنغنيز والنحاس في البذور عند مستوى اإلضافة 
 مستويات اإلضافة.

Effect of treated sewage effluent by different material and Levels of   Organic 

matter on growth of Barley (Hordeum Vulgare L.) 

       F. M. Al-Hamdani     Y.  K.  AL-Hadithi               K. H. Ahmaid 

                              College of Agri.-Univ. of Anbar        Upper Euphrates Center- Univ. of Anbar 

Abstract 

The study was conducted at the College of Agriculture-University of Anbar 

during the autumn of 2013 to study the effect of treated sewage effluent by 

decomposed hay waste and Rock phosphate on growth of Barley. The study included 

four quality of irrigation water (w): fresh water (w1) sewage effluent treated by 

decomposed hay waste (w2), treated by Rock phosphate (w3) and untreated sewage 
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effluent (w4). Second factor is poultry manure levels: (O0) no added, (O1) 10 mt ha-1 , 

(O2) 20 mt ha-1, (O3) 30 mt ha-1 with three replication using (RCBD). At end of the 

experiment, dry weight and plant heights were measured, in addition to concentrations 

of Fe, Zn, Mn, Cu, Cd and Pb for Barley seeds. 

Results showed a significant increase in shoot dry weight and plant heights 

with treated sewage by decomposed hay waste and Rock phosphate with values 50.44, 

46.70 gm and 54.0, 50.58 cm respectively compared with fresh water and untreated 

water and increase in  shoot dry weight and plant heights with levels of poultry 

manure. Fe, Zn, Mn, Cu, Cd, Pb concentrations decrease in Barley seeds with 

irrigated sewage treated by decomposed hay waste and treated by Rock phosphate, 

with  41.35, 31.0, 11.09, 1.31, 0.275, 0.621 mg kg-1 and 40.84, 29.5, 10.95, 1.30, 

0.295, 0.635 mg.kg-1respectively. Compared with untreated sewage water and 

increasing of poultry manure levels resulted in increase of Fe, Zn, Mn, Cu 

concentration in Barley seeds giving 43.34, 33.40, 11.75, 1.63 mg kg-1 respectively 

compared with control , while concentration Cd, Pb decrease with poultry manure 

addition. 

 المقدمة

موارد مائية غير تقليدية مثل  إيجادنظرًا لمحدودية المياه الصالحة للري فقد تركزت الجهود نحو 
معالجة المياه العادمة وا عادة استخدامها ألغراض الري حيث أن االستخدام المباشر لهذه المياه دون معالجة 

 وُتعد عملية االمتزاز .(41) والحيوان اإلنساناه الري وتلوث التربة وربما تضر في صحة سيؤدي إلى تردي مي
ق الكيميائية المهمة المستخدمة في معالجة مياه المجاري باستعمال ماّدة ئاأحد الطر  (Adsorption) السطحي
( لها القابلية على امتزاز بعض العناصر الثقيلة كالكادميوم والرصاص والنيكل والحديد Adsorbentماّزة )

إضافة إلى امتزاز المواد المذابة غير المرغوب فيها والروائح واأللوان من هذه المياه.  وغيرها،والزنك والمنغنيز 
هو عملية ارتباط الجزيئات أو األيونات أو الذرات من الحالة الغازية أو السائلة على األسطح  السطحي واالمتزاز

ى السطح الماز حتى الوصول إلى إذ كلما زاد تركيز المادة في المحلول كلما زادت الكمية الممتزة عل .(21)
  االتزان. معينة من حالة

السيما هاّمًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة والضرورية لنمو النبات و  العضوية مخزناً  وُتعد المادة
زيد من السعة التبادلية األيونات الموجبة في كما أّنها ت الصغرى،والعناصر  والنتروجين والبوتاسيومالفسفور 

وكسيد مصدرًا للطاقة الذي يستمد الجزء الحيوي للتربة منها نشاطه وفعاليته إذ تحرر غاز ثنائي أ تربة وتعدال
خفض ملوحة ماء الري لما لها من  العضوية فيالمادة هم كما تس .(41)في التربة  الكربون أثناء عملية تحللها

رجة تميل إلى الحامضية دور في تحسين خصائص التربة الكيميائية من خالل تنظيم درجة تفاعل التربة إلى د
تساعد في ذوبان وجاهزية العناصر الغذائية  ماض العضوية بفعل األحياء المجهرية ومن ثماألح بسبب تحرر

 . (42و 2)
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 المواد وطرائق العمل

الختبار الماء المعالج بواسطة مادة الصخر الفوسفاتي ومادة  أصص( )تجربةت تجربة بيولوجية أجري
نتاج  2جدول  مخلفات تبن الحنطة المتحللة النبات وامتصاص في ري نبات الشعير وتأثير ذلك في نمو وا 

إذ تضمن  (Oالعضوية )المادة و  (W). وُأستخدم في الدراسة عاملين هما نوعية مياه الري العناصر الغذائية
ومياه  (2W)ومياه معالجة بمادة الصخر الفوسفاتي  (1W)مياه عذبة  هي:العامل األول أربعة أنواع من المياه 

أّما العامل الثاني  (4W)ومياه صرف صحي غير معالجة  (3W)معالجة بمخلفات تبن الحنطة المتحللة 
 (1O) 4-ه متري  طن 41و (0O)بدون إضافة  هي: دواجن( )مخلفاتفتضمن أربعة مستويات مادة عضوية 

استخدام تصميم وأجريت الدراسة بثالثة مكررات وب (3O) 4-ه متري  طن 21و (2O) 4-ه متري  طن 21و
 حده،لحنطة ومخلفات الدواجن كل على أخذت كمية من مخلفات تبن ا. (RCBD)المعشاة الكاملة  القطاعات

 يوم.  421وُأخضعت إلى عملية تحلل هوائي لمدة 

إذ أضيف الماء  الرطوبة،تعتمد هذه الطريقة مبدأ التحلل الهوائي وذك بتوفير مستوى مناسب من  إذ
نتروجين وسماد  %4بنسبة  (N46%)العضوية النباتية والحيوانية وبعدها أضيف سماد اليوريا  تإلى المخلفا

. إذ وضعت المخلفات بشكل كومة على قطع من النايلون P %1.0وبنسبة  (5O2P)سوبر فوسفات ثالثي 
للحفاظ على عصير المخلفات العضوية الذي ُيجمع وُيعاد للكومة. ُتركت المخلفات للتحلل مع ترطيبها وتقليبها 

حللة وتّم تحديد الخصائص الكيميائية للمخلفات العضوية المت (2)كل ثالثة أيام حتى نهاية التحلل. وحسب 
إذ  غرينية،سم ذات نسجة مزيجة  (21 – 1)كما تم أخذ تربة من الطبقة السطحية  .4 وكما مبين في الجدول

 كغم 21تم خلط المخلفات العضوية مع التربة وحسب مستويات اإلضافة ُملئت جميع األصص بالتربة وبوزن 
 2سات الفيزيائية والكيميائية جدول بعد أخذ عينة تربة ممثلة لتربة الدراسة وأجريت عليها بعض القيا 4-أصيص

 .(22 ،12، 21ة الواردة في )وحسب الطرائق القياسي

 بعض الخصائص الكيميائية للمخلفات العضوية )تبن الحنطة ومخلفات الدواجن(  1جدول 

 وحدة القياس المادة العضوية  الصفة وحدة القياس المادة العضوية  الصفة

  مخلفات الدواجن تبن الحنطة   مخلفات الدواجن تبن الحنطة 
 4-مكغ ملغم Zn 27 11.02 4-مكغ غم 212 122 كاربون عضوي 

 4-مكغ ملغم Mn 422 411 4-مكغ غم   24.21 44.22 نتروجين كلي

 4-مكغ ملغم Cu 22 01.44 4-مكغ غم   41.01 1.22 فسفور

 4-مكغ ملغم Cd 1.114 1.111 4-مكغ غم   1.24 4.21 بوتاسيوم

C/N Ratio 4  :22.1 17.0 : 1 - Pb 1.112 1.110 4-مكغ ملغم 

Fe 22 222.0 4-مكغ ملغم     

النتروجيني  السماد إضافةتم و  211صنف بحوث   Vulgare L. (Hordeum(زرعت بذور الشعير
 11والثانية بعد مرور  خف النباتاتبعد  األولىوبدفعتين  4-ه N كغم 114وبمعدل  (N %12)بشكل يوريا 

( 5O2P%10السماد الفوسفاتي فقد استعمل سماد سوبر فوسفات الثالثي ) أما. األولىيوم من موعد الدفعة 
السماد البوتاسي بصورة كبريتات  أضيفالزراعة. كما  قبلوتم خلطه مع التربة  4-هـ P كغم 01 وبمعدل

أضيفت وقد بعد خف النباتات مباشرة، التربة  وأضيف إلى 4-ه K كغم 11بمعدل  (O2K %01)البوتاسيوم 
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في نهاية التجربة تّم قطع إضافة المياه إلى النباتات وتّم فصل السيقان من نقطة التقاء  (.2)حسب  األسمدة
في فرن كهربائي على  النبات مع سطح التربة حيث تّم قياس ارتفاع النباتات وجففت ووضعت في أكياس ورقية

غم  1.0م، وبعدها تّم حساب الوزن الجاف للنباتات في األصيص وحسب المعامالت. وتم أخذ  21درجة حرارة 
من بذور الشعير وهضمت هضمًا رطبًا باستخدام حامض الكبريتيك المركز والبيروكلوريك وفق الطريقة 

والمنغنيز والنحاس والكادميوم والرصاص باستخدام  (. وتم قياس تركيز كل من الحديد والزنك42الموضحة في )
 .Genestategenwin32(. ُحّللت نتائج التجارب إحصائيًا باستخدام برنامج Atomic adsorption)جهاز 

 بعض الخصائص الكيميائية للتربة المدروسة قبل الزراعة 2 جدول

 وحدة القياس القيمة الصفة وحدة القياس القيمة الصفة
 الذائبة الموجبة والسالبة األيونات ــــ 7.33 (pH)درجة التفاعل 

 1-لتر مولملي  Ca 17.65+2الكالسيوم  1-م سيمنز ديسي 2.01 (ECe)التوصيل الكهربائي 
 = Mg 5.35+2المغنسيوم  1-كغم غم 265 كاربونات معادن ال

 = Na 2.34+الصوديوم  = 41.2 الجبس

 = K 1.24+البوتاسيوم  = 1.04 المادة العضوية

 = Cl 13.50¯الكلورايد 1-كغم شحنة سنتي مول 26 (CEC)الموجبة  لأليوناتالسعه التبادلية 

=الكبريتات  مفصوالت التربة
4SO 10.20 = 

¯كربونات يالب 1-كغم غم 128 طين
3HCO 2.73 = 

 DTPAالعناصر الثقيلة والصغرى المستخلصة بـ  = 520 غرين

 4- كغم ملغم Cu 4.11+2النحاس  = 352 رمل
 = Zn 1.01+2الزنك                                                                               غرينية مزيجة  النسجة 

 = Mn 4.20+2المنغنيز  % 21 السعة الحقليةنسبة الرطوبة عند 

 = Fe 2.11+2الحديد  % 41.0 الذبول الدائم نسبة الرطوبة عند نقطة

 = Pb 4.21+2الرصاص  4-لتر ملغم N 12النتروجين الذائب 

 = Cd 1.112+2الكادميوم  = P 1.2الفسفور الذائب 

    = 1.2 البوتاسيوم الذائب

ُجمعت لغرض استخدامها في التجربة خصائص وتركيب مياه الصرف الصحي بعد المعالجة والتي  3جدول 
 البيولوجية

قبل  الصفة
 المعالجة

  الصفة وحدة القياس المواد المعالجة
قبل 
 المعالجة

 وحدة القياس المواد المعالجة
تبن الحنطة 
 المتحللة

الصخر 
 الفوسفاتي

تبن الحنطة 
 المتحللة

الصخر 
 الفوسفاتي

EC 1.1 1.04 1.22 1-dS  m  Cl 42.01 2.12 2.40 4-لتر ملمول 
Ca 2.10 2.22 44.22 4 4-لتر ملمولSO 1.20 1.14 2.41 4-لتر ملمول 
Mg 1.41 1.24 1.22 4-لتر ملمول Fe 0.41 4.12 2.04 4-لتر ملغم 

Na 41.01 2.10 1.10 4-لتر ملمول Cu 1.04 1.20 1.00 4-لتر ملغم 
K 4.44 1.22 1.12 4-لتر ملمول Mn 2.11 1.11 4.21 4-لتر ملغم 

4HPO 1.22 2.12 1.42 4-لتر ملغم Zn 0.01 1.04 4.22 4-لتر ملغم 
3NO 20.11 1.22 2.02 4-لتر ملغم Cd 2.20 1.11 1.20 4-ملغم لتر 

3HCO 40.11 4.20 2.24 4-لتر ملمول Pb 4.10 1.12 1.12 4-لتر ملغم 
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 النتائج والمناقشة

غم )الجاف المادة العضوية في الوزن  تأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة 1 يبين الجدول
إذ لوحظ حصول انخفاض معنوي للوزن الجاف عند الري بالمياه  الشعير،لألجزاء الخضرية لنبات  (4-أصيص

 لكال 4-أصيص غم 01.20و 22.20الوزن الجاف  توسطإذ بلغ م العذبة،غير المعالجة مقارنة بالمياه 
الشعير بمقدار وكانت نسبة االنخفاض في الوزن الجاف لألجزاء الخضرية لنبات  التتابع،المعاملتين على 

كما يتبين من الجدول أيضًا  عند الري باستعمال المياه غير المعالجة مقارنة بالري بالمياه العذبة. 12.12%
والصخر الفوسفاتي مقارنة  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةحصول فروق معنوية عند الري بالمياه المعالجة 

لكل المعامالت  4-أصيص غم 22.20و 12.01و 01.11 توسط الوزن الجافبالمياه غير المعالجة إذ بلغ م
كما يشير الجدول إلى أن الوزن الجاف كان أفضل عند الري  ،% 00.0و %01الزيادة بالتتابع وكانت نسبة 

قياسا بالري بالمياه المعالجة بالصخر الفوسفاتي إذ كان الوزن  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةبالمياه المعالجة 
المتحللة بمخلفات التبن على التتابع وبنسبة زيادة للمياه المعالجة  4-أصيص غم 12.01و 01.11الجاف 
 .%1 مقدارها

معنوية في الوزن الجاف لنبات الشعير مع زيادة مستويات إضافة  فروق كما يشير الجدول إلى وجود 
في معاملة المقارنة  4-أصيص غم 21.02الجاف  متوسط للوزن إذ بلغ أقل  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية 

وكانت  4-ه طن. 21و 21و 41 عند مستويات اإلضافة 4-أصيص غم 02.14و 12.41و 11.22وازداد إلى 
كذلك أظهر التداخل بين نوعية  بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة. %20.24و 22.01و 40.22بمقدار الزيادة 

إلى وجود زيادة معنوية في الوزن الجاف للنبات  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية مياه الري ومستويات إضافة 
بينما  ،4-ه طن 21عند الري بالمياه العذبة مع مستوى اإلضافة  4-أصيص غم 20.20 توسطإذ بلغ أعلى م

وكانت  4-أصيص غم 41.02رنة إذ بلغ الوزن الجاف أعطت معاملة الري بالمياه غير المعالجة مع معاملة المقا
 .%201الزيادة 

 (1-أصيص الجاف للنبات )غمالوزن العضوية في  إضافة المادةنوعية مياه الري ومستويات  تأثير 4لجدو

 المعدل (4-مستويات المادة العضوية )طن.هكتار نوعية المياه
1 41 21 21 

 01.20 20.20 02.21 02.10 01.22 ماء عذب
 01.11 00.12 02.12 01.14 12.41 ماء معالج بالمادة العضوية 
 12.01 01.44 11.22 10.42 12.22 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 22.20 21.11 20.24 22.22 41.02 ماء غير معالج 
  02.14 12.41 11.22 21.02 المعدل

 L.S.D 0.05 W =1.341        O.M =1.341      W*O.M=3.682   أقل فرق معنوي 

المادة العضوية تأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة  0تبين النتائج الموضحة في الجدول 
 ذ لوحظ حصول انخفاض معنوي في متوسطإ الشعير،في االرتفاع لألجزاء الخضرية لنبات  الدواجن( )مخلفات

 20.20ع النبات ارتفا توسطإذ بلغ م العذبة،ارتفاع النبات عند الري بالمياه غير المعالجة مقارنة بالري بالمياه 
اء الخضرية للنبات الشعير وكانت نسبة االنخفاض في االرتفاع لألجز  التتابع،لكال المعاملتين على  سم 01.11و

الحظ من الجدول وي عند الري باستعمال المياه غير المعالجة مقارنة بالري بالمياه العذبة. %20.41 بمقدار
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 بمخلفات تبن الحنطة المتحللةلمياه المعالجة ارتفاع النبات عند الري با توسطأيضًا حصول فروق معنوية في م
سم   20.20و 01.01و 01.1 الجة إذ بلغ متوسط ارتفاع النباتة بالمياه غير المعو الصخر الفوسفاتي مقارن

مقارنة بالمياه غير المعالجة ، و يشير  % 21.20و %12.20بع وكانت نسبة الزيادة  لكال المعامالت بالتتا
قياسا بالري  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةالنبات كان أفضل عند الري بالمياه المعالجة  الجدول إلى أن ارتفاع

سم على التتابع وبنسبة زيادة  01.01و  01.1 فاتي إذ كان معدل ارتفاع النباتبالمياه المعالجة بالصخر الفوس
 مقارنة بالمياه المعالجة بالصخر الفوسفاتي.  %2.02مقدارها 

المادة يشير الجدول إلى وجود فروق معنوية في ارتفاع نبات الشعير مع زيادة مستويات إضافة 
 11.22 سم في معاملة المقارنة وازداد إلى 11.12إذ بلغ أقل معدل الرتفاع النبات  الدواجن( )مخلفاتالعضوية 

 41.42 بمقدار، وكانت الزيادة 4-ه طن 21و 21و 41اإلضافة عند مستويات  سم 00.01و 04.01و
المادة العضوية كذلك أظهر التداخل بين نوعية مياه الري ومستويات إضافة  .بالتتابع %21.21و 40.22و

سم عند الري بالمياه  21.1 توسطإلى وجود زيادة معنوية في ارتفاع النبات إذ بلغ أعلى م الدواجن( )مخلفات
لة المقارنة بينما أعطت معاملة الري بالمياه غير المعالجة مع معام ،4-ه طن 21العذبة مع مستوى اإلضافة 

 . 22.22سم وكانت نسبة الزيادة  22.1بلغ ارتفاع النبات 

 )سم( تأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة المادة العضوية في ارتفاع النبات 5 جدول
 المعدل (4-هكتار)طن مستويات المادة العضوية  نوعية المياه

1 41 21 21 
 01.11 21.11 02.11 02.20 02.20 ماء عذب

 01.11 21.22 00.11 02.11 11.20 ماء معالج بالمادة العضوية 
 01.01 02.22 02.11 01.20 12.22 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 20.20 14.22 11.11 22.22 22.11 ماء غير معالج 
  00.01 04.01 11.22 11.12 المعدل

 L.S.D 0.05 W =1.680        O.M =1.680      W*O.M=3.360  معنوي أقل فرق 

، معالجة تأثير في نمو نبات الشعيرأوضحت النتائج في الجداول السابقة أّن الستعمال مياه المجاري ال
إذ لوحظ فروق معنوية في جميع الصفات المدروسة لنبات الشعير ) الوزن الجاف و ارتفاع النبات ( نتيجة الري 
بالمياه المعالجة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وهذا ربما يعزى إلى احتواء تلك المياه على نسب من 

لكالسيوم والمغنيسيوم وبعض المغذيات الصغرى المغذيات وجاهزيتها مثل النتروجين والفسفور والبوتاسيوم وا
الذي حصل على فروق معنوية في االرتفاع والمساحة الورقية لنبات  (0)هذه مع ما توصل إليه  النتائجوتتفق 

زالة الملوثات وال سيما  .الري بمياه الصرف الصحي المعالجةالذرة البيضاء نتيجة  كذلك فإن لعمليات االمتزاز وا 
يلة من قبل المواد المعالجة أثر إيجابي في الفروق المعنوية للصفات المدروسة للنبات إذ تمتز العناصر الثق

العناصر التي قد تسبب الّسمية للنبات على أسطح المواد المعالجة وبذلك تقلل من تأثير العناصر لنمو النبات 
 .(22)وهذا يتفق مع 

يمكن أن ُيعزى االنخفاض المعنوي في الصفات المدروسة لنبات الشعير نتيجة الري بمياه الصرف 
الصحي غير المعالجة إلى زيادة محتوى تلك المياه من العناصر الثقيلة والتي بتراكمها في التربة تزد من قابلية 

. أو قد ُيعزى (24و 21)ا مع النبات على امتصاصها ومكن أن تكون ضمن المجاالت السّمية وتتفق نتائجن
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ذلك إلى ارتفاع محتوى مياه الصرف الصحي غير المعالجة من األمالح والتي تؤثر سلبًا في نمو النبات من 
والذي توصل إلى انخفاض في الصفات المدروسة لنبات  (1)خالل تأثيراتها األوزموزية والتنافسية وهذا يتفق مع 

وُتعزى الفروق المعنوية في الصفات المدروسة لنبات  المعالجة.صحي غير الحنطة نتيجة الري بمياه الصرف ال
الشعير نتيجة الري بالمياه المعالجة بالمادة العضوية مقارنة بالمياه المعالجة بالصخر الفوسفاتي إلى دور المادة 

ل المادة العضوية في زيادة جاهزية العناصر الغذائية من خالل دور األحماض العضوية الناتجة من تحل
العضوية وبالتالي زيادة العناصر الغذائية المهمة لنمو النبات مثل الفسفور من خالل تكوين معقدات عضوية 

في حين ُتعزى الفروق المعنوية نتيجة الري بالمياه المعالجة بالصخر الفوسفاتي  (.4و 22)معه وهذا يتفق مع 
زا لة كثير من الملوثات وال سيما العناصر الثقيلة بواسطة الصخر قياسًا بالمياه غير المعالجة إلى عملية امتزاز وا 

. أما سبب حصول فروق معنوية نتيجة الري بالمياه العذبة فيمكن أن يعود إلى المحتوى الواطئ (20)الفوسفاتي 
و تؤثر سلبا في نم التي األمالحمن األمالح في هذه المياه مقارنة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة مرتفعة 

 .(44و 42و 1)النبات وهذا يتفق مع 

إلى التربة دور في نمو  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية الحظ من الجداول أّن لمستويات إضافة ي 
لنبات الشعير وقد يعود السبب في ذلك إلى  المدروسةالنبات من خالل وجود زيادة معنوية في جميع الصفات 

كما أنها تحسن خواص التربة وتزيد من قابليتها على  امتصاصها،وزيادة  2جدول  توفر العناصر الغذائية
االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية وتزيد من قابلية األحياء الدقيقة التي تساعد في تحلل المادة العضوية وتهيئة 

. (20و 0)ع الظروف المناسبة لنمو الجذور وزيادة قابليتها على امتصاص العناصر الغذائية وهذا يتفق م
اّلذي يزّود النبات بكميات  Arginineإضافة إلى أّن مخلفات الدواجن تحتوي على نسبة عالية من حامض 

 يبين الجدول .(42)كافية من اليوريا عند تحلله حيث يعتبر هذا الحامض مصدرًا نتروجينيًا مهمًا جدًا في التربة 
في  تركيز الحديد متوسط في الدواجن( )مخلفاتلعضوية المادة اتأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة  2

عند الري بالمياه غير المعالجة مقارنة  فروق معنوية في معدل تركيز الحديدإذ لوحظ حصول  الشعير، حبوب
بمقدار  الزيادةوكانت نسبة  التتابع،لكال المعاملتين على  4-كغم Feملغم 21.10و 01.22بلغ إذ  العذبة،بالمياه 
 .عند الري باستعمال المياه غير المعالجة 20.11%

عند الري بالمياه المعالجة بالمادة  تركيز الحديدتوسط م يانخفاض معنوي فحصول  أيضاً الجدول  بين
 4-كغم  Feملغم 01.22و 11.11و 14.20 غـة إذ بلـــــالعضوية والصخر الفوسفاتي مقارنة بالمياه غير المعالج

ويشير  المعالجة،مقارنة بالمياه غير  %42.14و %41.14االنخفاض لكل المعامالت بالتتابع وكانت نسبة 
قياسًا مع معاملة  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةعدم وجود فروق معنوية عند الري بالمياه المعالجة  إلى الجدول

 الحظ منيكما على التتابع. 4-كغم ملغم 11.11و 14.20بلغت الري بالمياه المعالجة بالصخر الفوسفاتي إذ 
المادة العضوية مع زيادة مستويات إضافة  الشعير حبوبتركيز الحديد في معنوية في  فروق الجدول وجود 

 12.04و 22.22في معاملة المقارنة وازداد إلى 4-ملغم.كغم 20.12إذ بلغ أقل معدل  الدواجن( )مخلفات
 1.02بمقدار الزيادة  نسبة وكانت ،4-ه طن 21و 21و 41اإلضافة عند مستويات  4-كغم ملغم 12.21و
كذلك أظهر التداخل بين نوعية مياه الري ومستويات  ة المقارنة.بالتتابع قياسا بمعامل %41.24و 42.11و

 22.02توسط إذ بلغ أعلى م تركيز الحديدمعنوية في  فروق وجود  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية إضافة 
بينما أعطت معاملة الري بالمياه  ،4-ه طن 21 مع مستوى اإلضافة الغير معالجةعند الري بالمياه 4-كغمملغم 
 .%00.22بمقدار  الزيادة نسبة وكانت 4-كغم ملغم. 22.01إذ بلغ  توسطأقل م مع معاملة المقارنة العذبة
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في  (1-كغم  Fe)ملغمفي تركيز الحديد تأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة المادة العضوية  6 جدول
 الشعير حبوب

 المعدل (4-هكتار مستويات المادة العضوية )طن نوعية المياه

1 41 21 21 

 21.10 22.12 21.21 21.40 22.01 ماء عذب

 14.20 11.22 12.20 11.02 22.20 ماء معالج بالمادة العضوية 

 11.11 11.21 12.21 22.41 22.00 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 01.22 02.22 02.01 12.20 11.22 ماء غير معالج 

  12.21 12.04 22.22 20.12 المعدل

 LSD 0.05 W =0.878  O.M =0.878      W*O.M =1.755     نوي أقل فرق مع

 ملغمتركيز الزنك  معدل تأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة المادة العضوية في 0يبين الجدول 
Zn عند الري بالمياه غير المعالجة فروق معنوية في تركيز الزنك إذ لوحظ حصول  الشعير، حبوبفي  4-كغم

 الزيادةوكانت نسبة  التتابع،لكال المعاملتين على  4-كغم Zn ملغم 21.1و 21.2بلغ إذ  العذبة،مقارنة بالمياه 
عند  انخفاض معنوي حصول  من الجدول أيضاً الحظ وي المعالجة.عند الري باستعمال المياه غير  %10بمقدار 

والصخر الفوسفاتي مقارنة بالمياه غير المعالجة إذ بلغ  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةالري بالمياه المعالجة 
مقارنة بالمياه غير  %21.42و 41.01االنخفاض بالتتابع وكانت نسبة  4-كغم Zn ملغم 21.2و 22.0و 24.0

قياسا  بالصخر الفوسفاتيكان أفضل عند الري بالمياه المعالجة تركيز الزنك أن  الجدولوبينت نتائج  المعالجة،
على التتابع وبنسبة 4-كغم Zn ملغم 22.0و 724.بلغإذ ، بمخلفات تبن الحنطة المتحللةبالري بالمياه المعالجة 
 .%0.10مقدارها  بتبن الحنطةزيادة للمياه المعالجة 

في  (1-كغم Zn )ملغم في تركيز الزنكتأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة المادة العضوية  7جدول
 الشعير حبوب

 المعدل (4-هكتار مستويات المادة العضوية )طن نوعية المياه

1 41 21 21 

 21.1 22.2 24.2 42.4 42.1 ماء عذب

 24.0 20.2 24.1 24.2 22.1 ماء معالج بالمادة العضوية 

 22.0 22.2 21.2 22.1 22.0 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 21.2 12.4 11.2 22.2 22.1 ماء غير معالج 

  22.1 21.1 21.2 20.0 المعدل

 LSD 0.05 W =0.996 O.M =0.996      W*O.M =1.993  ل فرق معنوي أق

مع زيادة مستويات إضافة  الحبوبتركيز الزنك في  معدل معنوية في فروق إلى وجود  ويشير الجدول
 21.2 في معاملة المقارنة وازداد إلى 4-كغمملغم  20.0 توسطإذ بلغ أقل م الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية 

 221.ب مقداروكانت الزيادة  ،4-هطن  21و 21و 41اإلضافة عند مستويات 4-كغم Znملغم 22.1و 121و.
المادة العضوية كذلك أظهر التداخل بين نوعية مياه الري ومستويات إضافة  بالتتابع. % 21.00و 44.42و

عند الري 4-ملغم.كغم 12.4متوسط إذ بلغ أعلى تركيز الزنك معنوي في  تداخلإلى وجود  الدواجن( )مخلفات
مع معاملة  العذبةبينما أعطت معاملة الري بالمياه  ،4-هطن  21اإلضافة مع مستوى  الغير معالجةبالمياه 
 .%242ب مقدار وكانت الزيادة 4-كغمملغم  42.1 بلغإذ  أقل معدل المقارنة
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مخلفات تبن الحنطة تأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة  1الجدول  تبين النتائج الموضحة في
تركيز  توسطفروق معنوية في مإذ لوحظ  الشعير، حبوبفي  (4-كغم Mn )ملغم تركيز المنغنيزفي  المتحللة
لكال  4-كغم Mn ملغم 2.11و 42.20بلغ إذ  العذبة،عند الري بالمياه غير المعالجة مقارنة بالمياه المنغنيز 

كما  المعالجة.عند الري باستعمال المياه غير  %22.41بمقدار  الزيادةوكانت نسبة  التتابع،المعاملتين على 
 بمخلفات تبن الحنطة المتحللةعند الري بالمياه المعالجة  انخفاض معنوي حصول  يضاً يتبين من الجدول أ

لكل  4-كغم Mn ملغم 42.20و 41.20و 44.12 إذ بلغ، اتي مقارنة بالمياه غير المعالجةوالصخر الفوسف
وأظهر الجدول مقارنة بالمياه غير المعالجة ،  %40.11و 41.22 االنخفاضالمعامالت بالتتابع وكانت نسبة 

قياسا بالري بالمياه المعالجة بالصخر  بتبن الحنطةكان أفضل عند الري بالمياه المعالجة تركيز المنغنيز  أن
 بتبن الحنطةعلى التتابع وبنسبة زيادة للمياه المعالجة  4-كغم Mn ملغم 41.20و  44.12 بلغإذ ، الفوسفاتي 
 .مياه المعالجة بالصخر الفوسفاتيمقارنة بال %4.20مقدارها 

مع زيادة مستويات  الحبوبتركيز المنغنيز في  متوسط معنوية في فروق يشير الجدول إلى وجود  
في معاملة المقارنة  4-كغم Mn ملغم 41.02توسط إذ بلغ أقل م الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية إضافة 
 ،4-هطن  21و 21و 41عند مستويات اإلضافة 4-كغم Mn ملغم 44.00و 44.22و 41.21إلى وازداد 

كذلك أظهر التداخل بين نوعية مياه الري ومستويات . بالتتابع %2.21و 0.22و 2.12 وكانت الزيادة بمقدار
إذ بلغ أعلى معدل تركيز المنغنيز معنوية في  فروق إلى وجود  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية إضافة 
بينما أعطت معاملة  ،4-ه طن 21مع مستوى اإلضافة  الغير معالجةعند الري بالمياه 4-كغم Mn ملغم 42.12

  .%10بمقدار  وكانت الزيادة 4-ملغم.كغم 2.22بلغ إذ  أقل معدل مع معاملة المقارنة العذبةالري بالمياه 

في  (1-كغم Mn )ملغم المنغنيز تركيزتأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة المادة العضوية في  8 جدول
 الشعير حبوب

 المعدل (4-هكتار مستويات المادة العضوية )طن نوعية المياه

0 10 20 30 

 2.11 41.22 41.41 2.21 2.22 ماء عذب

 44.12 44.02 44.21 41.12 41.02 ماء معالج بالمادة العضوية 

 41.20 44.21 44.12 41.22 41.12 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 42.20 42.12 42.22 42.12 42.21 ماء غير معالج 

  44.00 44.22 41.21 41.02 المعدل

 LSD 0.05 W =0.1401       O.M =0.1401      W*O.M =0.2802    أقل فرق معنوي 

نبات الشعير نتيجة الري  حبوبسبب زيادة تركيز كل من الحديد والزنك والمنغنيز في  أن ُيعزى يمكن 
 44)مع  وتفق النتائج 2جدول  اصر الثقيلة والصغرى بالمياه غير المعالجة إلى محتوى هذه المياه من العن

نبات الشعير نتيجة الري  حبوببينما ُتعزى الزيادة في معدل تركيز كل من الحديد والزنك والمنغنيز في  .(22و
معالجة بالصخر الفوسفاتي إلى دور قياسًا مع الري بالمياه ال المتحللة بمخلفات تبن الحنطةبالمياه المعالجة 

نتاجية وتحسين التربةالمادة العضوية في زيادة جاهزية العناصر خصوصًا الصغرى  كما ُيعزى  المحاصيل. وا 
لمعالجة االنخفاض في معدل تركيز كل من الحديد والزنك والمنغنيز في بذور نبات الشعير نتيجة الري بالمياه ا

بالصخر الفوسفاتي مقارنة بالمادة العضوية إلى محتواها المنخفض من تلك العناصر والمغذيات نتيجة المتزازها 
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زالتها كذلك ُتعزى الزيادة في تركيز كل من  .(22 ؛40و 22و 41)بالصخر الفوسفاتي وتتفق نتائجنا مع  وا 
إلى دور المركبات  الدواجن( )مخلفاتة العضوية المادالحديد والمنغنيز والزنك مع زيادة مستويات إضافة 

 .(2)العضوية في تكوين معقدات معها ولذلك تحد من ترسبها في التربة 

تركيز النحاس  توسطم نوعية مياه الري ومستويات إضافة المادة العضوية في تأثير 2يبين الجدول 
عند الري بالمياه غير معنوية في تركيز النحاس  فروق إذ لوحظ حصول  الشعير،نبات  في حبوب (4-كغم)ملغم 

وكانت نسبة  التتابع،لكال المعاملتين على  4-كغمملغم  1.02و 2.12 إذ بلغ العذبة،مقارنة بالمياه المعالجة 
من الجدول  الحظيو  جة مقارنة بالري بالمياه العذبة.عند الري باستعمال المياه غير المعال %242 بمقدار الزيادة

بمخلفات تبن الحنطة عند الري بالمياه المعالجة  تركيز النحاس توسطانخفاض معنوي في محصول  يضاً أ
لكل  4-كغم Cu ملغم 2.12و 4.21و 4.24والصخر الفوسفاتي مقارنة بالمياه غير المعالجة إذ بلغ  المتحللة

 وبينت النتائج المعالجة،مقارنة بالمياه غير  % 12.01و 12.12 االنخفاضالمعامالت بالتتابع وكانت نسبة 
الري و  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةعند الري بالمياه المعالجة عدم وجود فروق معنوية بين تركيز النحاس 

إلى  ويشير الجدول التتابع.على  4-كغم Cu ملغم 4.21و 4.24بلغ إذ  الفوسفاتي،بالمياه المعالجة بالصخر 
المادة العضوية مع زيادة مستويات إضافة  نبات الشعيرحبوب تركيز النحاس في  معدل معنوية في فروق وجود 

 4.11و 4.12في معاملة المقارنة وازداد إلى  4-كغم Cu ملغم 4.21 توسطإذ بلغ أقل م الدواجن( )مخلفات
 41.22 وكانت الزيادة بمقدار ،4-هطن  24و 24و 41اإلضافة عند مستويات  4-كغم Cu ملغم 4.22و
 .% 20.21و 40.22و

في  (1-كغم Cu )ملغم تركيز النحاسستويات إضافة المادة العضوية في تأثير نوعية مياه الري وم 9 جدول
 .الشعير حبوب

 المعدل (4-هكتار مستويات المادة العضوية )طن نوعية المياه

1 41 21 21 

 1.02 1.12 1.02 1.01 1.01 ماء عذب

 4.24 4.02 4.11 4.21 4.10 ماء معالج بالمادة العضوية 

 4.21 4.04 4.20 4.22 4.41 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 2.12 2.22 2.12 2.12 2.22 ماء غير معالج 

  4.22 4.11 4.12 4.21 المعدل

 LSD 0.05 W =0.1068        O.M =0.1068      W*O.M =0.2135    أقل فرق معنوي 

إلى  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية كذلك أظهر التداخل بين نوعية مياه الري ومستويات إضافة 
 الغير معالجةعند الري بالمياه 4-كغم Cu ملغم 2.22تركيزإذ بلغ أعلى تركيز النحاس معنوي في تداخل وجود 

 4-ه طن 41مستوى اإلضافة مع  العذبةبينما أعطت معاملة الري بالمياه  ،4-ه طن 21اإلضافة مع مستوى 
وُتعزى الزيادة في تركيز النحاس في  .%020ب مقدار وكانت الزيادة 4-كغم Cu ملغم 1.01بلغ إذ  توسطم أقل

 بمخلفات تبن الحنطة المتحللةنبات الشعير المروية بمياه المجاري غير المعالجة مقارنة بالمياه المعالجة  حبوب
والمياه العذبة إلى محتوى هذه المياه من المغذيات ومن ضمنها النحاس والتي تكون بصيغتها الذائبة أو بصيغة 

. كما يمكن ان ُيعزى سبب (0و 24و 21)معقدات عضوية والتي يمكن للنبات امتصاصها وهذا يتفق مع 
بالمادة العضوية إلى دور المادة االنخفاض المعنوي في معدل تركيز النحاس نتيجة الري بالمياه المعالجة 
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والذي  (11)مع  النتائجوتتفق  Copper-Organic complexesالعضوية التي تكّون معقدات عضوية ثابتة 
توّصل إلى ظهور حالة العوز بالعناصر الصغرى ومنها النحاس في الترب عالية المحتوى من المادة العضوية 

بينما  لهذه العناصر وارتباطها بالمادة العضوية وبالتالي يؤثر في إتاحتها للنبات. المخلبوعزا ذلك إلى قوة 
يعزى االنخفاض المعنوي لمعد تركيز النحاس في بذور نبات الشعير والمروي بمياه الصرف المعالجة بالصخر 

أشارت و  .(22)بين عنصري النحاس والفسفور  Antagonistic ionsالفوسفاتي إلى حالة التضاد األيوني 
وحسب نتائجنا  4-لتر ملغم (42 – 2)حاس في حبوب الشعير تتراوح بين أن الحدود الحرجة لتركيز الن (21)

فإن تركيز النحاس في بذور الشعير هو أقل من المدى المطلوب الذي يحتاجه النبات وهو يشير إلى حالة 
 النقص من ذلك العنصر يجب تعويضه. 

تركيز في  مخلفات تبن الحنطة المتحللةتأثير نوعية مياه الري ومستويات إضافة  41الجدول  يوضح
معنوية في  فروق حصول  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إذ الشعير،نبات  حبوبفي  (4-كغمالكادميوم )ملغم 

 ملغم 1.224و 1.220 إذ بلغ العذبة،مقارنة بالمياه  عند الري بالمياه غير المعالجةتركيز الكادميوم  توسطم
Cd ر عند الري باستعمال المياه غي %10.10 بمقدار الزيادةوكانت نسبة  التتابع،لكال المعاملتين على  4-كغم

والصخر الفوسفاتي مقارنة  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةأّما بالنسبة لتأثير الري بالمياه المعالجة  المعالجة.
عند الري  تركيز الكادميومتوسط انخفاض معنوي في محصول بالمياه غير المعالجة فقد بينت نتائج الجدول 

 1.200والصخر الفوسفاتي مقارنة بالمياه غير المعالجة إذ بلغ  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةبالمياه المعالجة 
مقارنة  % 2.22و 40.21 االنخفاضلكل المعامالت بالتتابع وكانت نسبة  4-كغم Cd ملغم 1.220و 1.220و

عند الري بالمياه المعالجة  قلكان أتركيز الكادميوم  توسطم إلى أن أيضاً  يشير الجدولو ، بالمياه غير المعالجة
ملغم  1.220و 1.200بلغ إذ ، معالجة بالصخر الفوسفاتيقياسا بالري بالمياه ال بمخلفات تبن الحنطة المتحللة

 .%2.01 مقدارها بمخلفات تبن الحنطة المتحللةللمياه المعالجة  انخفاضعلى التتابع وبنسبة  4-كغم

مع زيادة مستويات  الشعير حبوبتركيز الكادميوم في في  انخفاض معنوي  حصولالجدول الحظ من ي
 4-ه طن 21في معاملة  4-كغم Cd ملغم 1.222 توسطإذ بلغ أقل م الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية إضافة 

وكانت ، 4-هطن  1و 41و 21اإلضافة عند مستويات 4-كغم Cd ملغم 1.221و 1.211و 1.202 وازداد إلى
كذلك أظهر التداخل بين نوعية مياه الري ومستويات إضافة  .بالتتابع %44.01و 0.21و 1.21الزيادة بمقدار 

 1.212تركيز أعلىإذ بلغ تركيز الكادميوم معنوي في  تداخلإلى وجود  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية 
العذبة أقل بينما أعطت معاملة الري بالمياه  المقارنة،معاملة  معالغير معالجة عند الري بالمياه 4-كغم Cd ملغم

. %1141.مقداربنسبة االنخفاض وكانت  4-ه طن 21 ةمستوى اإلضافو  4-كغم Cd ملغم 1.211 إذ بلغ
نبات الشعر والمروي بمياه الصرف الصحي غير المعالجة  حبوبز الكادميوم في يترك توسطالزيادة في موُتعزى 

اه من العناصر الصغرى والثقيلة ومن ضمنها الكادميوم والذي يؤدي إلى زيادة كمياته يإلى محتوى هذه من الم
يمكن أن يعزى االنخفاض كما  .(44و 24)مع  النتائجالجاهزة في التربة وامتصاصه من قبل النبات وتتفق 

 بتبن الحنطةالشعير المروي بمياه الصرف الصحي المعالجة  ي حبوبتركيز الكادميوم ف ي متوسطالمعنوي ف
تركيز  توسطأّما عن االنخفاض المعنوي في م .(21و 20و 22)على سطوحها العناصر  امتزاز هذهإلى 

لمعالجة بالصخر الفوسفاتي فيمكن أن يعزى سبب ذلك إلى نبات الشعير المروي بالمياه ا حبوبالكادميوم في 
زالتهامحتوى هذه المياه المنخفض من العناصر الثقيلة ومنها الكادميوم نتيجة المتزازها  بالصخر الفوسفاتي  وا 
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نبات الشعير  حبوبومن خالل النتائج السابقة يتبين لنا بأن تركيز الكادميوم في  .(44و 2و 1)وهذا يتفق مع 
 (.40)حددها النباتي والتي  تقع ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها أي أقل من الحدود السمية في النسيج

( 1-كغم Cd )ملغم الكادميومإضافة المادة العضوية في تركيز  تأثير نوعية مياه الري ومستويات 10جدول 
 في بذور الشعير

 المعدل (4-هكتار )طنمادة العضوية مستويات ال نوعية المياه

0 10 20 30 

 1.224 1.211 1.242 1.221 1.222 ماء عذب

 1.200 1.221 1.212 1.200 1.202 ماء معالج بالمادة العضوية 

 1.220 1.200 1.210 1.212 1.242 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 1.220 1.210 1.224 1.221 1.212 ماء غير معالج 

  1.222 1.202 1.211 1.221 المعدل

 LSD 0.05 W =0.0080        O.M =0.0080      W*O.M =0.01607     أقل فرق معنوي 

عند الري بالمياه غير تركيز الرصاص  توسطفروق معنوية في محصول  44 الجدول نالحظ من
وكانت  التتابع،لكال المعاملتين على  4-كغم Pb ملغم 1.021و 1.011 إذ بلغ العذبة،رنة بالمياه المعالجة مقا

انخفاض حصول  وأظهرت النتائج أيضاً  المعالجة.الري باستعمال المياه غير  عند %11.20بمقدار الزيادةنسبة 
والصخر  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةعند الري بالمياه المعالجة  تركيز الرصاصتوسط معنوي في م
لكل المعامالت  4-كغم Pb ملغم 1.011و 1.222و 1.224بلغ رنة بالمياه غير المعالجة إذ الفوسفاتي مقا

تركيز  توسطم أنكما نالحظ من الجدول  بالتتابع، % 40.10و 42.02 االنخفاضبالتتابع وكانت نسبة 
قياسا بالري بالمياه المعالجة  بمخلفات تبن الحنطة المتحللةعند الري بالمياه المعالجة  قلكان أالرصاص 

بتبن للمياه المعالجة  انخفاضعلى التتابع وبنسبة 4-كغم Pb ملغم 1.222و 1.224بلغ بالصخر الفوسفاتي إذ 
 .%4.01 مقدارها الحنطة

( في 1-.كغمPb)ملغم تركيز الرصاصفي  ي ومستويات إضافة المادة العضويةتأثير نوعية مياه الر  11جدول 
 بذور الشعير

 المعدل (4-هكتار مستويات المادة العضوية )طن نوعية المياه

0 10 20 30 

 1.021 1.040 1.020 1.021 1.012 ماء عذب

 1.224 1.020 1.210 1.221 1.212 ماء معالج بالمادة العضوية 

 1.222 1.212 1.221 1.210 1.224 ماء معالج بالصخر الفوسفاتي

 1.011 1.021 1.022 1.011 1.001 ماء غير معالج 

  1.211 1.224 1.211 1.200 المعدل

 LSD 0.05 W =0.0066        O.M =0.0066      W*O.M =0.01323  أقل فرق معنوي 

مع زيادة  الشعير حبوبتركيز الرصاص في توسط م في انخفاض معنوي  حصول أيضاً  الجدول بيني
 21في معاملة  4-كغم Pb ملغم 1.211متوسط إذ بلغ أقل  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية مستويات إضافة 

، 4-ه طن 1و 41و 21 عند مستويات اإلضافة4-كغم Pb ملغم 1.200و 1.211و 1.224وازداد إلى 4-ه طن
أظهر التداخل بين نوعية مياه الري  كما بالتتابع. % 1.12و 0.22و 2.42مقداربوكانت الزيادة  على التتابع
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 أعلىإذ بلغ تركيز الرصاص معنوي في  تداخلإلى وجود  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية ومستويات إضافة 
بينما أعطت معاملة الري  المقارنة،معاملة  معالغير معالجة عند الري بالمياه  4-كغم Pb ملغم 1.001تركيز 
نسبة وكانت  4-ه طن 21 مستوى اإلضافةو  4-كغم Pb ملغم 1.040بلغ إذ العذبة أقل تركيز بالمياه 

وُتعزى الزيادة في محتوى الرصاص في بذور الشعير المروي بالمياه الغير معالجة  .%22.11االنخفاض بمقدار
إلى محتوى هذه المياه من العناصر الثقيلة ومنها الرصاص وأن زيادة تركيزهما في مياه المجاري غير المعالجة 

وع في تلك التربة وهذا يؤّدي ذلك إلى زيادة كّميتها في التربة وبالتالي زيادة امتصاصها من قبل النبات المزر 
 .(0)يتفق مع 

الشعير مع زيادة مستويات  حبوبيمكن أن ُيعزى سبب انخفاض تركيز الكادميوم والرصاص في 
إلى دور األحماض الهيوميكية الدبالية الناتجة من تحلل المادة  الدواجن( )مخلفاتالمادة العضوية إضافة 

ع العناصر الثقيلة كالكادميوم والرصاص وبذلك تحد من العضوية في التربة على تكوين معقدات مخلبية م
كما ُيعزى االنخفاض المعنوي لتركيز عنصري الكادميوم  .(20)حركتها وتركيزها في التربة وهذا يتفق مع 

الشعير المروي بالمياه المعالجة بالصخر الفوسفاتي إلى عمليات االمتزاز والتثبيت التي  حبوبوالرصاص في 
الحظ أيضًا وي .(2و 1و 41النبات )نصر أثناء مروره بتلك المواد وبالتالي يقل تأثيره في نمو يتعرض لها الع

من خالل النتائج أّنه وعلى الرغم من وجود الفروق المعنوية في تركيز كل من عنصري الرصاص في بذور 
زهما لم يصال إلى الحدود السمية الشعير عند الري بالمياه الغير معالجة وكذلك بقية المواد المعالجة إاّل أّن تركي

الضارة والغير مسموح بها لنمو النبات وبالتالي لإلنسان والحيوان وهذا ضمن التجربة الحالية إاّل أّنه ُيخشى من 
 .(40)الزمن عمليات التراكم لهذه العناصر مع مرور 
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. تقييم واستصالح مياه الصرف الصحي باستخدام المرشحات المختلفة 2112 مجمد،نجلة جبر  األميري، -4

 جامعة البصرة. –كلية الزراعة  دكتوراه، أطروحةوا عادة استخدامها للري. 

والجبس في معالجة المياه  العضوية والكلسالمادة . استعمال بعض 2144ياس خضير حمزة.  الحديثي، -2
 أطروحة.Clysine Max L.في بعض صفات التربة ونمو فول الصويا  وتأثيرهاالمالحة 
 .األنبار جامعة-الزراعة كلية-دكتوراه

 اإلسكندرية.جامعة –الزراعة  والتسميد. كليةأساسيات خصوبة األراضي  .2110، سيد احمد الخطيب، -2
 مصر.

. استخدام المياه العادمة من معمل الفوسفات في القائم للري وتأثيرها في تلوث 2112. خلف احمد الدليمي، -1
 .األنبار جامعة-الزراعة كلية-ماجستيررسالة  والنبات.التربة 

. تأثير التسميد بالمخلفات الحيوانية والسماد النيتروجيني في بعض الصفات 2110، ناجي أحمد لدليمي،ا -0
نتاجية الذ  جامعة األنبار. التربية.رسالة ماجستير. كلية  الصفراء.رة المورفولوجية وا 

مكانيةفي القائم  األسمدةمعالجة المياه العادمة في مجمع  .2111، احمد مرزوق محمد الزاوي، -2 استخدامها  وا 
 .األنبار جامعة-الزراعة كلية-ماجستيررسالة  الشعير.في ري محصول 



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

88 
 

مال مياه مجاري الفلوجة المعالجة في التلوث البيئي للتربة . دراسة استع2142 ،عمر كريم خلف السلماني، -0
 –الزراعة  كلية-دكتوراه أطروحة .Sorghum bicolor L.Moenchونمو الذرة البيضاء 

 .األنبارجامعة 

. بعض الطرق البسيطة واالقتصادية للتخلص من المخلفات النووية 2114سعود رشيد عبد الله. العاني، -1
 .(4) 42-والتنميةنشرة الذرة  والعناصر الثقيلة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة  واستعماالتها.. تقانات األسمدة 2110 ،نور الدين شوقي علي، -2
 الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة. الزراعة. كلية-بغداد

الدورة التدريبية المحلية حول تحسين الخصائص الكيميائية والفيزيائية بواسطة . 4221 فاروق، فارس، -41
ُعمان. المركز العربي لدراسات  سلطنة-مسقطإضافة المحسنات العضوية وغير العضوية. 

 .أكساد-القاحلةالمناطق الجافة وشبه الجافة واألراضي 

الصفراء تأثير استعمال كوالح الذرة الصفراء المتحللة في نمو الذرة  .2142، حمد خليل حمد الفهداوي، -44
Zea Mays L..كلية المروية بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي. رسالة ماجستير 

 جامعة األنبار. الزراعة.

. دراسة بعض الخواص الكيميائية لعدد من األسمدة العضوية 4210 جوحي.فاضل صافي  الكربالئي، -42
 .جامعة بغداد كلية الزراعة. القتها بإنتاج النبات. رسالة ماجستير.وع

. تأثير المياه المالحة ومخلفات األغنام في بعض الصفات الكيميائية 2112. شيماء داود سليم الهيتي، -42
-الصرفةالتربية للعلوم  كلية-ماجستير. رسالة Hordeum Volgareللتربة ونمو نبات الشعير 

 .األنبار جامعة

. إدارة استخدام المياه العادمة في الري. المكتب 4222 (FAO)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   -41
 للشرق األدنى. القاهرة. مصر اإلقليمي

15- APHA, 1985, 1992, 1995. Standard method for the Examination of water and 

wastewater 14th ed .New York, 1193pp. 

16- Barker, A. V. and D. J. Pilbeam. 2007. Plant Nutrition. Taylor and Francis 

group, Boca Raton. pp 613. 

17- Basta, N. T., R. Gradwohl, K.  L Snethenand J. L.Schroder, 2001. Chimecal 

immobilization of Lead, Zinc, and cadmium in smelter-contaminated 

soils using biosolids and rock phosphate. J. Environ. Qual.30, 1222-1230. 

18- Cotter. H. J. and Caporn, S., 1996. Remediation of contaminated land by 

formation of heavy metal phosphate. Appl. Geochem.11: 335-342. 

19- Cresser, M. S. and J. W. Parson. 1979. Sulphuric–perchloric acid digestion of 

plant material For the determination of nitrogen, phosphorus, potassium, 

calcium and magnesium. Analytical chemical Acta. 109: 431 – 436. 

20-  FAO, 1985. Water quality for agriculture. R. S. Ayers and D. W. Waste Cot. 

Iirrigition and Drainage paper 29Rev. 1FAO, Rome pp174. 



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

88 
 

21- Fleischer, M., A. F.Sarofim, D.W. Fassett, P. Hammond, H. T. Shacklette, I.C.T. 

Nisbet and S. Epstein.1974. Environmental impact of cadmium: a review 

by the panel on hazardous trace substances.Environ. Health 

Perspect.7:253-323. 

22- Gelt, J. 1999. Home use of Grey water Rainwater conserves water and May save 

money. Desert Botanical Garden, Arizona. (From www.dbg.org/centre 

dl/graywater html. 

23- Gregori, I. D.; I. E. Fuentens, E. M. Rojas, M. H. Pinochet, and H. M. P. 

Gautier, 2003. Monitoring of Copper, Arsenic and Antimony levels in 

agriculture soil impacted and non-impacted by mining activities, from 

three region in chile. Journal of Environmental Monti, 5: 287-295.   

24- Hamilton, E.I. and M.J.Minski.1973. Abundance of the chemical elements in 

man's diet and possible relations with environmental factors. Sci. Total 

Environ.1:375-394. 

25- Kharche,V. K., V. N. Desai and A. L. Pharande, 2011.Effect of sewage 

irrigation on soil properties, Essential Nutrient and pollutant Element 

status of soil and plants in a vegetable growing area around Ahmed nager 

city in Maharashtra. Journal of the Indian Society of Soil Science:59, 

(12) 177-184. 

26- Landon, J. R., 1984. Booker Tropical Soil Manual. Booker Agriculture 

International Ltd., London, and Longman, Burnt Mill, U.K. 

27- Matsi, T.Anastasios, S. L. and Athanasios. A.2006. Effect of inject liquid cattle 

manure an growth and yield of wheat. Agron. J. 95: 592-596. 

28- Mohammad, G., J. Abbas, and R. Mohammad. 2010. Effect of treated municipal 

wastewater on soil chemical properties and heavy metals uptake by 

sorghum (Soghum Bicolor L.) J. Agri. Sci. 2(3). 

29- Nambu, K. and S. Yoneboyashi.1999. Role of dissolve organic matter in 

translocation of nutrient cations from organic layer materials in 

coniferous and broed leaf forest. Soil Sci. and Plant Nutrient. 42(2):307-

319. 

30- Page, A. L., 1982. Methods of soil analysis, part (2). Chemical and 

Microbiological Properties. Am. Soc. Of Agron. Madison, Wisconsin. 

31- Perveen, S., A. Samad, N. Wajahat, and S. Sadaqat.2012.Impact of sewage water 

on vegetables quality with respect to heavy metals in Peshawar Pakistan. 

Pak. J. Bot, 44(6): 1923-1931. 

32- Richards, A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Agric. 

Handbook No. 60.USDA.Washington, USA. 

33- Ryan, J. A., P. Zhang, D. Hesterberg, J. Chou, D.E. Sayers, 2001. Formation of 

Chloropyromophite in a Lead–contaminated soil amended with 

hydroxyapatite (RP) .Environ. Sci. Technol.35, 3798-3803. 

34- Sharma, K. K., L. K. Sharma, 1986. A textbook of physical Chemistry, 8th, Vina 

Edu. book India. 

35- Singh, A., R. K. Sharma, A. Madhoolika, and M. M. Fiona, 2010. Health risk 

assessment of heavy metals via dietary intake of foodstuffs from the 

http://www.dbg.org/centre


 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

83 
 

wastewater irrigated site of a dry tropical area of India. Contents lists 

available at science Direct. Food and adsorption and desorption of Zn by 

alkaline soils. Soil Sci. 124: 366-369. 

36- Sona, S. and S.F. D, Souza, 2005. Heavy metal pollution Abatement using Rock 

Phosphate mineral. Nuclear Agriculture and Biotechnology division 

Bhabha Atomic Research centre. Founder, s Day Special Issue. 

37- Stevenson, F. J. 1967. Stability constants of Cu, Pb and Cd complexes with 
humic acid. Soil.Sci.Soc. Am. proc. 40:665-672. 

38- Tan, K. H. 1998. Principles of soil chemistry. (3rd Ed), Marcel Dekker, Inc. New 

York. 

39- Xinde, C., Q. Lena, M. Dean, R. Rhue, 2004. Mechanisms of Lead, Copper, and 

Zinc retention by phosphate rock. Soil and Water Science Department, 

University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA. and Chip S. Appel, 

Earth and Soil Science, CA 93407,USA 


