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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

  
ةالمقدم  

 تتسع مازالت التي الغذائیة الفجوة تضییق في المھمة الوسائل إحدى المائیة الموارد تعد 
 المستفیضة والدراسات البحوث إجراء الضروري من أصبح لذلك.  المتزاید السكاني للنمو نتیجة

 استخدام اعادة مثل التقلیدیة غیر المائیة الموارد وایجاد استھالكھا وترشید للمیاه األمثل لالستغالل
 خالل المائیة الموارد في المتوقع النقص لمواجھة الزراعیة لالغراض المعالجة العادمة المیاه

.  المیاه من النوعیة ھذه من للتخلص الرئیسي المنفذ یعتبر االستخدام ھذا ان كما.  المقبلة السنوات
 المیاه مصادر من مھما مصدرا تكون ان وممكن المیاه ھذه من عالیة نسبة العادمة المیاه وتشكل

 .  الزراعیة المحاصیل ري الغراض استخدامھا یمكن التي
 الى النھایة في تؤدي ان یمكن والتي لالرض الحیویة للطاقة تدمیر او ھدم عملیة ھو التصحر
 الى یؤدي الذي البیئیة لالنظمة الواسع التدھور من مظھر وھو الصحراء ظروف تشبة ظروف
 اعالة في التاثیر ثم ومن والحیواني النباتي االنتاج في المتمثلة لالراضي الحیویة الطاقة تقلص
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 المرحلة فان شكلھا یكن مھما ولكن التصحر عملیة في المراحل من الكثیر وھناك. البشري الوجود
  .]1[الصفر الى تصل انتاجیة مع التامة الصحراء ستكون النھائیة
 بدائل  من یعد الذي الحیوي الجاتروفا محصول وأستثمار زراعة أمكانیة  حول استعدادات ھنالك

 میاه أو خصبة تربة الى الیحتاج كونة التصحر من الحد في منة االستفادة وأمكانیة والطاقة الوقود
 دول في زراعتة محاوالت نجاح بعد العراق في النبات ھذا لزراعة تجري االستعدادات وأن ، عذبة

  ].2[ةالعراقی االراضي مع الزراعیة تكوینھا تشابة مجاورة
 تنتج بذورھا كون  أھمیتھا وتأتي الھند موطنھا ، متر 5-3 ارتفاعھا یصل شجیرة الجاتروفا نبات

 الذھب اشجار من انھ أعتبار على النبات بھذا االھتمام بدأ االخیرة السنوات في.الحیوي الوقود
 عصر من الناتج الزیت الن الدیزل لوقود بدیال یستخدم حیث للطاقة نظیف مصدر نھا أل االخضر

 الملوثة العوادم من أقل نسبة على أحتواءه منھا الدیزل عن تمیزه بخصائص یمتاز الجاتروفا بذور
 الكبریت أوكسید على أحتواءه لقلة للبیئة الملوثة غیر للطاقة نظیفا مصدرا یعد انھ الى باالضافة

 الغذائیة المحاصیل جانب الى الھامشیة التربة في ینمو الجاتروفا نبات. الكاربون اوكسید وأول
 ري في المعالج الصحي الصرف میاه على االعتماد یمكن.  االسمدة من كثیر أستخدام والیتطلب

 الكثبان وتثبیت االنجراف من التربة لحمایة واقي نباتي كسور یستعمل الذي الجاتروفا نبات
 . ]3[الرملیة
 السكانیة التجمعات عن الناتجة المیاه او استخدامھا سبق التي المیاه الى العادمة المیاه عبارة تشیر

 مذابة مواد على تحتوي والتي) الصناعیة المیاه( المعامل من المصرفة المیاه او) المجاري میاه(
 والصناعیة العضویة كالمركبات عالقة مواد 0.1 والباقي  ماء%  99.9 على تحتوي اذ,  وعالقة

 العادمة المیاه استخدام حول اجریت التي الدراسات معظم ان ]4،5[الثقیلة والعناصر والمنزلیة
 الى واشارت,  مصادرھا باختالف المیاه ھذه ومحتویات طبیعة اختالف اكدت، الري الغراض
 على االحیان بعض في الحتوائھا وذلك الري في استخدامھا قبل محتویاتھا على التعرف ضرورة
 اخرى سامة مواد على تحتوي قد كما الطبیعیة حدودھا تفوق العناصر لبعض عالیة تراكیز

 واالحیاء النباتات على بیئیة  اخطار مباشر غیر او مباشر بشكل تسبب ان محتمل مرضیة وحوامل
  ].4،5،6،7[لھا المستھلكة

 عند االعتبار في اخذھا یجب التي المھمة المؤشرات من االمالح من العادمة المیاه محتوى ویعد
 تطبق التي المعایر].8[ والزراعة الدولیة  االغذیة منظمة وضعت وقد,  للري المیاه ھذه استخدام

 میاه استخدمت الدول من العدید ان اال,  الملوحة ناحیة من للزراعة المیاه صالحیة تشخیص في
 تراكم لتجنب صحیحة ادارة اتبعت ولكنھا لتر/ملغم 2000 عن فیھا الذائبة االمالح كمیة تزید للري

 ومن التربة داخل المیاه بحركة التحكم طریق عن التربة ملوحة على السیطرة یمكن حیث.  االمالح
  .]10،9[منھا االمالح غسل ثم
 ونوع اهیللم الكیمیائي التركیب منھا عوامل بعدة یتحدد النباتات نمو في العادمة المیاه تأثیر ان

 والظروف التربة وظروف النامي النبات ونوع اضافتھا ومستوى علیھا اجریت التي المعالجة
 نمو في سلبیة تأثیرات وجود عدم الى الدراسات معظم اشارت حیث,  الزراعي للموسم المناخیة
  .]13،10[العادمة بالمیاه المرویة النباتات وحاصل

 الرستمیة مجاري میاه محطة من لكل المعالجة العادمة المیاه أستخدام أمكانیة معرفة یھدف البحث
وبعض خواص التربة  الجاتروفا نبات نمو في وتأثیرھا الري في  الغازیة للمشروبات بغداد وشركة

 . ة والنباتالترب في ومحتوى العناصر الصغرى 
 معبئة و قبةمث سوداء اكیاس في )Jatropha curcus( الجاتروفا بذور زرعتال وطرق المواد

 للمیاه مصدرین من كمیات جلبت.  الصحراویة الترب تمثل)  النسجة خشنة( رملیة مزیجیھ تربةب
 جزء واخذ الغازیة، للمشروبات بغداد لشركة الصناعیة والمیاه الرستمیة مجاري میاه وھما العادمة
 في المستخدمة النھر ومیاه العادمة والمیاه التربة خواص یبین )1( جدولو التحالیل لغرض منھما

نفذت التجربة في الظلة الخشبیة التابعة الى قسم    الشتالت الرواء بھ احتفظ فقد الباقي اما التجربة،
 معامالت خمس استخدمت ،بحوث أعادة أستخدام المیاه في دائرة بحوث وتكنولوجیا البیئة والمیاه
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معاملھ المقارنة و تروى   S0W0حیث ان   )S2,S1,W2,W1,S 0W0( وھي دمةالعا بالمیاه للري
   ،  على التوالي %100و % 50معاملتان لمیاه شركة بغداد تروى بنسبة  W2,W1 ،النھر بمیاه 
S2,S1  حیث بدات  .على التوالي % 100و % 50معاملتان لمیاه مجاري الرسمیة تروى بنسبة

  .وأستمرت لمدة ستة أشھر مالت احسب ھذه المععملیات الري 
 التجربة سقیت. )شتالت(مكررات بخمسة العشوائیة الكاملة القطاعات تصمیم وفق التجربة صممت
 وسجل  یةلالحق السعة عند الجاھز الماء 2/3 الى التربة رطوبة لتصل النھر ومیاه العادمة بالمیاه
 المستوى عند الرطوبة نسبة على والحفاظ المفقود الماء عن للتعویض محتویاتھ مع شتلة كل وزن
 ، الجاتروفا لنباتات القطري  والنمو األطوال شملت والتي الشتالت نمو قیاسات أخذت.  نفسھ

 في قدر حیث الالزمة الكیمیاویة التحالیل إلجراء جمیعھا للمعامالت التربة عینات وأخذت
)  pH meter( جھاز باستخدام التربة تفاعل درجة من كل المشبعة التربة عجینة مستخلص
   ،) Electrical conductivity( بجھاز الكھربائي والتوصیل

 20منھا في  ml 10وذلك بتحضیر مستخلص تربة برج  ]12[بطریقة  وقدرت العناصر الصغرى
ml من محلول DTPA )Diethylen Triamin Penta Acetic Acid(  7.3ذو رقم تفاعل 

والمنغنیز والزنك والنحاس والكادمیوم  وبعد الرج لمدة ساعتین والترشیح تم تقدیر الحدید
والرصاص في المحلول باستخدام جھاز االمتصاص الذري وقدرت العناصر الصغرى في النبات 

وذلك باستخدام حامض النتریك وحامض البیروكلوریك قي ھضم  ].13[بالطریقة الموضحة في
ة المطحونة وباستخدام جھاز االمتصاص الذري في تقدیر كل من الحدید والمنغنیز العینات النباتی

  والزنك والنحاس والكادمیوم والرصاص 
  

 بحثال في المستخدمة النھر میاه و العادمة والمیاه التربة خصائص)  1( جدول    
  میاه النھر شركة بغداد میاه  میاه المجاري  التربة  الخاصیة

  -  -   -   رملیةمزیجة  النسجة

  -   -   -   88 ) 1-كغم.غم ( الطین 

  -   -   -  140  ) 1-كغم.غم ( الغرین 

  -   -   -   772  ) 1-كغم.غم ( الرمل 

 0.91  1.7 2.3  2.4  )م / دیسیسیمنز ( التوصیل الكھربائي

 8.15  9.77  7.56  7.35  الدالة الحامضیة

  -   --   -   250  ) 1-كغم.غم ( الكلس 

  -   --   -   3.0  ) 1-كغم.غم ( المادة العضویة 

  -   0.050  0.077  0.18  ) 1- كغم.غم ( النتروجین الكلي 

  0.56  11.0  19  200  ) 1-كغم.ملغم ( البوتاسیوم الجاھز

  0.29  2.6  2.5 6.0  ) 1- كغم.ملغم ( الفوسفور الجاھز 

  0.45  13.0  18.9  13.0  ) 1-كغم.ملغم ( نتروجین –النترات 
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  0.36  19.9  21.5  10.0  ) 1- كغم.ملغم ( نتروجین–األمونیوم

 بـ المستخلصة الصغرى العناصر
DTPA    )1- كغم. ملغم (  

Cu 6  1.7  1.2  0.05 

Zn  9.3  6.5 8.5  0.08 

Mn  0.11  3.5 5.0  0.02 

Fe  0 .2  6.4 6.2  0.45  

Pb  -o.98 0.09 0.08  0.01 

Cd   -0.20 0.22 0.09  0.08 

  
 األغذیة منظمة تصنیف حسب الدراسة في المستخدمة العادمة المیاه تصنف     :  النتائج

 1-م.دیسیسیمنز)  10- 2( الملوحة متوسطة المیاه صنف ضمن المالحة للمیاه ،]9[الدولیة والزراعة

) .2-31.7(   كانت بغداد شركة ومیاه المجاري لمیاه الكھربائي التوصیل درجة ان حیث
  والبوتاسیوم والفسفور النتروجین من المیاه ھذه محتوى أن كما.  على التوالي 1- م.دیسیسیمنز

 تجھیز في كبیرة اھمیة ذات یعتبر ، التوالي على 1- لتر.ملغم)  11-19،  2.6- 2.5  ، 50- 77(
 وخاصة الترب جمیع في الري ألغراض المیاه ھذه استخدام یمكن لذلك الغذائیة بالعناصر النباتات

 ھي الدراسة في المستخدمة الترب أن كما.  جید وصرف عالیة نفاذیة لھا التي الخفیفة النسجة ذات
 الغذائیة العناصر من كبیر جزء ترسیب إلى یؤدي مما عالیة تنظیمیة قابلیة لھا كلسیة ترب

 . بیئیة مشاكل دوثح نتوقع ال لذلك للنبات جاھزة غیر صیغ إلى وتحویلھا
  -:العناصر الصغرىتأثیر أضافة المیاه العادمة في نمو نباتات الجاتروفا ومحتواه من  -1 

 في بغداد شركة هایوم المجاري میاه مستویات أضافة تأثیر) 2( الجدول في الموضحة النتائج تبین
وجود ) ANOVA( التباین تحلیل النتائج أكدت حیث. االجاتروف لنبات قطريال والنمو االطوال نمو

اضافة المیاه العادمة مقارنة عند جمیع مستویات القطري للنبات زیادة معنویة في االطوال والنمو 
لمصدري المیاه العادمة زیادة % 50وقد أعطى مستوى االضافة المنخفض . بمعاملة المقارنة

النمو المدروسة مقارنة بمعاملة المقارنة ، وزیادة معنویة عند  مؤشراتفي % 1عند معنویة عالیة 
میاه مجاري ، میاه (دمة لكال مصدري المیاه العا% 100عما في مستوى االضافة العالي % 5

  ). شركة بغداد 
تتفق ھذه النتائج مع نتائج الباحثین اللذین حصلوا على زیادة في نمو محصول الذرة النامیة في  

أیضا بأن ھناك زیادة وبینت النتائج  ،]14،10[المعاملة بمستویات مختلفة من المیاه العادمةالتربة 
للشتالت المرویة بمیاه المجاري عما في الشتالت المرویة بمیاه شركة  قطريفي االطوال والنمو ال

ویعزى ذلك الى زیادة محتوى میاه المجاري من العناصر . بغداد للمشروبات الغازیة 
  ) .1كما في جدول(الضروریة لنمو النباتات عما في میاه شركة بغداد الغازیة )   K,P,N(الغذائیة

ة من الضروري خلط میاه المجاري ومیاه شركة بغداد مع میاه النھر ویتضح من النتائج أعاله بأن
محتواھا قبل أضافتھا لالراضي الزراعیة وذلك لتقلیل االثر السلبي لھذه المیاه وخاصة  1:1نسبة 

  .من االمالح الذائبة 
                                   الصغرى العناصر كمیھ في معنویھ زیاده وجود ) 2 (لجدو في المبینھ النتائج أظھرتكما 

)Fe , Zn , Mn , Cu , Cd , Pb (بمعاملھ مقارنھ المعامالت  لجمیع النبات قبل من الممتصھ 
لكال (العادمھ للمیاه االضافھ مستوى زیاده العناصرمع لھذه الممتصھ الكمیھ ازدادت حیث المقارنھ
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 بمستوى مقارنھ%) 100( العالي االضافھ مستوى عندعالیة  الزیاده ھذه وكانت )المصدرین
 العناصر من بھا الباس كمیات المیاه ھذه الحتواء الزیاده تلك وتعزى%) 50( المنخفض االضافھ
 ھذه كمیھ فان ذلك ومع .االضافھ مستوى زیاده مع منھا الممتصھ الكمیات زیاده وبالتالي الصغرى
 لكل السمیھ الحدود ان الى  ]15[اشار وقد .الجاتروفا نبات في السمیھ الحدود الى تصل لم العناصر

 ھي المحاصیل في والكروم والكادمیوم والنیكل والرصاص والكوبلت والنحاس الزنك من
 المیاه اسخدام عند الحذر یجب انھ اال.  التوالي على كغم/ملغم) 10,15,11,35,6,19,200(

 جمیع مع المقارنھ االعتبار بنظر االخذ مع طازجھ تؤكل التي االخرى المحاصیل ري في العادمھ
 قبل من العناصر تلك امتصاص زیادة مشكلة تالفي بغیھ وذلك بالبحث المتعلقھ التجریبیھ الظروف

 سام ویعتبر جدا قلیلھ بكمیات النبات یحتاجھ الذي الرصاص عنصر وباالخص الزراعیھ المحاصیل
 وجده ما مع النتائج ھذه وتتفق. لھ المستھلكھ اوالحیوانات للنباتات سواء تركیزه زیاده عند جدا

  ]16،15[ومنھم الباحثین اغلب
 : الصغرى العناصر من ومحتوھا الكیمیائیھ التربھ خواص بعض في العادمھ المیاه اضافھ تاثیر2 - 

تأثیر اضافة المیاه العادمة في درجة التوصیل الكھربائي  )3(أوضحت النتائج المبینة في جدول 
ھناك زیادة في درجة التوصیل الكھربائي بینت النتائج  فقد عةعجینة التربة المشبلمستخلص 

لمستخلص عجینة التربة المشبعة مع زیادة مستوى أضافة المیاه العادمة لكل من میاه المجاري 
وقد أعطت مستوى االضافة المنخفض لمیاه المجاري . ومیاه شركة بغداد مقارنة بمعاملة المقارنة 

في قیم التوصیل الكھربائي مقارنة % 5أضافة میاه شركة بغداد زیادة معنویة عند  يیومستو
% 1بینما أعطى مستوى االضافة العالي لمیاه المجاري زیادة معنویة عالیة عند بمعاملة المقارنة 

وكذلك أعطى مستوى االضافة العالي  .في قیم التوصیل الكھربائي مقارنة بمعاملة المقارنة 
في قیم التوصیل % 5زیادة معنویة عند لكل من میاه المجاري ومیاه شركة بغداد % 100

یضا أونالحظ  .لمصدري المیاه العادمة% 50المنخفض ضافةاأل ىللتربة مقارنة بمستوالكھربائي 
في قیم التوصیل الكھربائي للتربة % 5زیادة معنویة عند  أضافة میاه المجاري أعطت یيان مستو

ویعزى ذلك الى زیادة محتوى االمالح الذائبة ودرجة . أضافة میاه شركة بغداد  يیومقارنة بمست
 )1(میاه شركة بغداد للمشروبات الغازیة كما في جدوللمیاه المجاري عما في ائي بالتوصیل الكھر

) 2(العادمة في درجة تفاعل التربة فأن النتائج المبینة في الجدول المیاه  أما بالنسبة لتأثیر أضافة
وبعد أنتھائھا كانت محصورة بین تبین درجة تفاعل التربة المزیجیة الرملیة قبل أجراء التجربة 

المجاري قد أدت الى حیث نالحظ أن اضافة میاه . أي انھا ترب متوسطة القاعدیة  )  7.35-7.84(
مقارنة بمعاملة المقارنة ولكن ھذا االنخفاض غیر . للتربة أنخفاض بسیط في قیم درجة التفاعل 

معنویة في قیم  قفروأھمیة من الناحیة االحصائیة ونستطیع القول بأنھ التوجد  معنوي ولیس لھ
الذین ، ]17،18[یجة مع نتائج الباحثینوتتفق ھذه النت. درجة تفاعل التربة المرویة بمیاه المجاري 

قریبة من التعادل ولم الدراسیة كانت مرحلة الجة تفاعل التربة خالل أكدو خالل تجاربھم أن در
أضافة میاه شركة بغداد للمشروبات الغازیة فقد أما . تتأثر بالمستویات المختلفة من میاه المجاري 

ه الزیادة معنویة عند مستوى االضافة العالي أعطت زیادة في قیم درجة تفاعل التربة وكانت ھذ
الى ارتفاع درجة التفاعل للمیاه العادمة عاملة المقارنة ، وسبب ھذه الزیادة یعود مقارنة بم% 100

  . ) 1جدول) (  9.77(لشركة بغداد للمشروبات الغازیة وأعتبارھا میاه قلویة حیث كانت تساوي 
 في  أنخفاض او ارتفاع عنھا ینتج قد التربة الى العادمة میاه اضافة أن السابقة البحوث اظھرت وقد 

 أن.  المستخدمة العادمة المیاه مكونات وطبیعة مصدر على اعتمادا  للتربة التفاعل درجة قیمة
 لوجود ایضا وأنما فقط الكالسیوم كربونات ذوبان عن ینشأ لم التربة تفاعل درجة انخفاض

 التربة تفاعل درجة قیم ارتفاع ماا ،البیولوجیة الترب فعالیة زیادة وكذلك الحرة العضویة االحماض
 أثناء المضافة الكبریتات كمیة ارتفاع الى باالضافة التربة في  الكالسیوم كربونات زیادة الى فیعود
 كربونات شكل على یرسبھا و الصودیوم كربونات مع یتفاعل الذي الجبس من نسبة ووجود ، الري

    .]19،20[الكالسیوم
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 الصغرى تراكیز العناصر في العادمة المیاه تأثیر )3( الجدول في المبینة النتائج اظھرت كما   
 نالحظ حیث,  التربة من المستخلصة)  الرصاص,  الكادمیوم النحاس,  الزنك,  المنغنیز,  الحدید(

 العناصر تراكیز في عالیة معنویة زیادة اعطت قد% 50,100 العادمة المیاه اضافة مستویي ان
 ھذه كمیة في عالیة یةومعن زیادة ھناك كذلك,  المقارنة بمعاملت مقارنة التربة من المستخلصة

 وتعزى%). 50( المنخفض ةاالضاف بمستوى مقارنة%) 100( العالي االضافة لمستوى العناصر
 الكمیات زیادة وبالتالي العناصر ھذه من بھا البأس كمیات المیاه ھذه الحتواء  الزیادة تلك

 الصغرى العناصر تركیزجمیع فأن ذلك ومع.  االضافة مستوى زیادة مع منھا المستخلصة
 الحدود الى تصل ولم بھا المسموح الطبیعیة الحدود ضمن كانت التربة مستخلص في المدروسة
 من لكل السمیة او الحرجة الحدود ان  لعناصر ا بھذه التربة تلوث تسبب التي السمیة او الحرجة
,  300, 100(  ھي التربة في والكادمیوم والنیكل والرصاص والكوبلت والزنك النحاس عنصر

 .]16،17[التوالي على كغم/ ملغم)  100,  5, 100, 50
 : تيآلا تجستنن تقدم  مما
 الغازیة ومیاه مجاري الرستمیة للمشروبات بغداد شركةالمعالجة ل  العادمة المیاه استخدام یمكن

المیاه بدون  هذللتخلص واالستفادة من ھ النسجة الخفیفة الترب في نباتات الجاتروفا ري الغراض
 العناصر وكمیة التربة ملوحة مراقبة االعتبار بنظر االخذ مع اي اضرار بیئیة او اقتصادیة

 مع المیاه ھذه خلط یفضلو ،عند االستخدام الطویل االمد لھذه المیاه  والنبات التربة في الصغرى
 . فیھا الذائبة االمالح كمیة لتقلیل 1:1 بنسبة النھر

 .المیاه العادمة في نمو نبات الجاتروفا ومحتواه من العناصر الصغرى أضافة تأثیر) 2( الجدول  

  
W0 S0  :معاملة المقارنة وتروى بمیاه النھر.  

W2W1:  على التوالي 100%,50معاملتي میاه شركة بغداد للمشروبات الغازیة.  
S1,S2:  على التوالي%50,100معاملتي میاه مجاي الرستمیة.  

  
  
  
  
  

  المعاملة

  ) 1- كغم. ملغم(  في النبات  الصغرى العناصر محتوى  

 )سم( طول النبات
  النموالقطري

  للنبات
  )ملم(

Fe Mn Zn Cu Cd pb 

S0W0  35.2  1.2 82.5 31 21 4.9 0.09 1.50 
W1)50(% 46.4 1.7 96.0 47 38 6.0 0.14 1.68 

W2)100(% 40.4 1.4 120.2 63 59 7.2 0.23 1.87 

S1 )50(% 50.8 2.0 103.6 42 34 6.5 0.19 1.72 

S2)100(% 45.5 1.6 131.2 57 50 7.6 0.28 1.94 
LSD  0.05 5.2  0.2  7.27 5.64 6.48 0.81 0.027 0.098 
LSD  0.01 9.6  0.5  13.45 10.86 12.59 1.094 0.050 0.180 
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  .التربة ومحتواھا من العناصر الصغرىتأثیر أضافة المیاه العادمة في بعض خواص ) 3(جدول 

  المعاملة

التوصیل 
الكهربائي 
/ دیسیسیمنز

  م

درجة 
التفاعل 

pH 

  ) 1-كغم. ملغم( التربة من المستخلصة الثقیلة العناصر

Fe Mn Zn Cu Cd Pb 

S0W0  2.5 7.78 12.00  10.6 8.2 5.2 0.250 1.05 

W1)50(% 2.8  7.81 15.40 4.3  12.7 7.8 0.27 1.20 

W2)100(% 3.3 7.84 18.90 17.9 16.0 10.3 0.293 1.42 

S1 )50(% 3.2  7.76 15.80 13.6 12.3 8.3 0.273 1.26 

S2)100(% 4.0 7.74 20.00 17.5 15.6 10.9 0.295 1.49 

LSD  0.05 0.3  0.06  1.98 1.37 2.51 1.28 0.013 0.08 

LSD  0.01 0.9  0.12 3.38 2.98 3.27 2.57 0.020 0.15 
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