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ABSTRACT : 

The study comprised to use treated wastewater of  each of  Rustumiy 
sewage water  and Baghdad company for soft drinks in irrigation and its effect in 
Jatropha germination plant in desert soil . 
five treatments by wastewater have been considered : the first one is control 
treatment (river water), second and third treatments irrigated by Baghdad company 
of soft drinks ,and the fourth and fifth treatments irrigated by 50%,100% percent of  
Rustumiy sewage water station .Each treatment continued for 180 days . 
Randomized Block Design with five repeation for each of them have been applied . 
The result indicated  increases  in length and diameter of Jatropha plant for each 
waste water treatment in comparison with control treatment. 50% of each treatment 
caused increase in plant growth comparison ,the treatment of 100%, Also the 
results  indicated increase in growth plants irrigated by Rustumiy sewage water in 
comparison with plant irrigated by Baghdad company for soft drinks , Also The 
results indicated an increased in  electric conductivity in  extract soil paste after 
adding the high level waste water in comparison with low level wastewater. 
Baghdad company for soft drinks wastewater showed little increase in soil pH 
when 100% treatment was used in comparison with  control treatment while soil 
PH was near to balance state when  Rustumiy sewage water was used. The result 
showed a significant increase  in micro nutrients content ( which include Fe , Mn , 
Zn , Cu , Cd , Pb ) in soil and plant for all treatment compared with the control 
treatment . this increased was continues with the increase of additional level of 
wastewater . However all the micro nutrient were within the allowed natural limits 
and not reached the toxic limits in soil and plant . 
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للمحافظة على البیئة  الجاتروفا نبات ونمو ري في العادمة المعالجة میاهال أستخدام
   من التلوث ومكافحة التصحر

  
  :الخالصة
 بغداد شركة من لكل المعالجة العادمة للمیاه مصدرین أستخدام أمكانیة الدراسة تناولت   

بعض  في وتأثیرھا الجاتروفا نبات نموو  ري في الرستمیة مجاري میاه محطةو الغازیة للمشروبات
 زراعة بذور الجاتروفا تجربةنفذت . خواص التربة ومحتوى العناصر الصغرى  في التربة والنبات

 االولى العادمة للمیاه معامالت خمس أستخدمت ، في الظلة الخشبیة التابعة لدائرة البیئة والمیاه
 تروى والخامسة والرابعة بغداد شركة بمیاه تروى والثالثة والثانیة النھر بمیاه تروى المقارنة معاملة
 بالمیاه الري عملیات وأستمرت لكلیھما التوالي على%  100 ، 50 بنسبة الرستمیة مجاري بمیاه

 بخمسة الكاملة العشوائیة القطاعات تصمیم أستخدم.  یوم 180 لمدة الجاتروفا لشتالت العادمة
 . مكررات

 جمیع عند الجاتروفا لشتالت القطري والنمو االطوال في معنویة زیادة وجود النتائج بینت 
 المنخفض االضافة مستوى أعطى وقد.  المقارنة بمعاملة مقارنة العادمة المیاه أضافھ مستویات

 لكال% 100 العالي اإلضافة مستوى في عما المدروسة النمو مؤشرات في معنویة زیادة% 50
 بمیاه المرویة الشتالت نمو في زیادة ھناك بان أیضا النتائج وأظھرت.  ةالعادم المیاه مصدري
 وأكدت.  الغازیة للمشروبات بغداد لشركة العادمة بالمیاه المرویة بالشتالت مقارنة الرستمیة مجاري
 نتیجة المشبعة التربة عجینة لمستخلص الكھربائي التوصیل قیم في معنویة زیادة حدوث أیضا النتائج
 العادمة للمیاه العالي االضافة مستوى أعطى وقد ، المقارنة بمعاملة مقارنة العادمة المیاه أضافة
 أظھرت.  العادمة للمیاه المنخفض االضافة بمستوى مقارنة الكھربائي التوصیل قیم في معنویة زیادة
 الزیادة ھذه وكانت التربة تفاعل درجة في زیادة أعطت بغداد لشركة العادمة یاهالم اضافة ان النتائج
 التربة تفاعل قیم بقیت بینما ، المقارنة بمعاملة مقارنة% 100 العالي االضافة مستوى عند معنویة
حصول زیادة معنویة في  وأكدت النتائج ایضا. الرستمیة مجاري میاه أضافة نتیجة التعادل من قریبة

في التربة والنبات لجمیع المعامالت مقارنة بمعاملة  صغرى المدروسةمحتوى جمیع العناصر ال
ومع ذلك فأن جمیع . یادة مستوى اضافة المیاه العادمةوكانت ھذه الزیادة مستمرة مع ز, المقارنة 

الحدود الحرجة او السمیة  ىلھذه العناصر كانت ضمن الحدود الطبیعیة المسموح بھا ولم تصل ا
 .التي تسبب تلوث التربة والنبات بھذه العناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


