
الزعبي  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 179-189. حزيران/يونيو 2018

 Al-Zubi et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 179 - 189. June 2018

179

استعمال المياه غير التقليدّية في إنتاج محاصيل علفّية آمنة 

محمد منهل الزعبي*)1،2( ومعمر ديوب)1( ووسيم عدلة)1( ورابعة الحايك)1( ومصطفى بدا)1( وندى غيبة)1(  
لهام طعمة)2(    وعمر جزدان)2( واإ

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. 
)2(. المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(، دمشق، سورية.
.)manhalzo@yahoo.com :للمراسلة: د. محمد منهل الزعبي. البريد اإللكتروني*(

   تاريخ االستالم: 2017/07/19                          تاريخ القبول:  2017/11/30

الملخص:
ُدرس تأثيــر الــّري بميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة فــي إنتاجّيــة ونوعّيــة بعــض المحاصيــل العلفّيــة، حيــث ُنفــّذت 
تجربــة حقليــة فــي مركــز بحــوث الســلمية علــى محصولــي التريتكالــي والسيســبان ضمــن دورة زراعيــة، بالتعــاون 
بيــن المركــز العربــي )أكســاد( والهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة خــالل موســمي 2015 و2016، بتصميــم 
القطــع المنشــقة، حيــث تضّمنــت طريقتيــن مــن طرائــق الــري )تنقيــط، وســطحي( ونوعيتيــن مــن ميــاه الــري )ميــاه 
جوفيــة FW، وميــاه صــرف صحــي معالجــة TWW(، حيــث بلــغ مجمــوع المعامــالت أربــع وثالثــة مكــررات لــكّل 
معاملــة. ُحللــت التربــة والميــاه قبــل الزراعــة. أظهــرت النتائــج وجــود فــروق معنوّيــة فــي إنتاجّيــة محصــول التريتكالــي 
بيــن المعامــالت المختلفــة، حيــث بلغــت اإلنتاجّيــة مــن الحــب عنــد الــري بميــاه TWW  2.06 طن/هكتــار، مقارنــًة 
بالــري بميــاه FW 1.39 طن/هكتــار. وكان الفــرق معنوّيــًا أيضــًا فــي إنتاجّيــة السيســبان كعلــف أخضــر عنــد الــري 
بـــمياه TWW 39.18 طن/هكتــار مقارنــًة بالــري بـــمياه FW  35.25 طن/هكتــار. وكانــت الزيــادة غيــر معنوّيــة 
فــي إنتاجيــة التريتكالــي مــن الحــب والقــش عنــد الــري بطريقــة التنقيــط DI )1.88 و7.20( طن/هكتــار علــى 
التوالــي مقارنــًة بطريقــة الــري الســطحي SI )1.57 و6.71( طن/هكتــار علــى التوالــي. أّمــا محصــول السيســبان 
فقــد أّدت طريقــة الــري DI لزيــادة معنويــة فــي مــردود العلــف األخضــر 42.3 طن/هكتــار مقارنــًة بطريقــة الــري 
SI 32.13 طن/هكتــار. وكذلــك كان الفــرق معنوّيــًا فــي مــردود الحــب عنــد الــري بطريقــة DI 1.1 طن/هكتــار 
مقارنــًة بطريقــة الــري SI 0.74 طن/هكتــار. ولــم يلحــظ وجــود أي فــروق معنوّيــة فــي تراكــم المعــادن الثقيلــة فــي 
التربــة عنــد الــري بـــمياه TWW أو FW، وكذلــك بيــن طريقتــي الــري بالتنقيــط والســطحي، كمــا لــم يلحــظ أي فــروق 
 Pb ,Cr,( معنوّيــة لتراكــم المعــادن الثقيلــة فــي النســج النباتيــة لمحصــول التريتكالــي، بينمــا تراكمــت المعــادن الثقيلــة
Co, Cd( في المجموع الخضري لمحصول السيسبان عند الري بـمياه TWW )0.14، 5.73، 16.67، 5.383( مغ/كغ 
على التوالي مقارنًة بالري بـمياه FW )0.11، 3.4، 12.5، 3.63( مغ/كغ على التوالي، علمًا أّن جميع هذه 

التراكيــز لمختلــف العناصــر بقيــت ضمــن الحــدود المســموح بهــا.
الكلمــات المفتاحيــة: ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة، طرائــق ري، نوعيــة ميــاه ري، معــادن ثقيلــة، تريتكالــي، 

سيســبان.
المقدمة:

نظــرًا لمحدودّيــة المــوارد المائيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عجــز تراكمــي متزايــد فــي المــوارد المائيــة 
المتاحــة لألغــراض الزراعّيــة، كان البــدَّ مــن البحــث عــن مصـــادر مائيــة رديفــة تدعــم الموازنــة المائيــة الحاليــة، وتهــدف لوضــع اســتراتيجية 
 Wastewater هامة لتوفير الماء العذب للشــرب، وتحســين نوعّية المياه الســطحية، وذلك عبر إعادة اســتعمال مياه الصرف الصحي
دخــال هــذا النــوع مــن الميــاه غيــر التقليديــة كمــورد مائــي إضافــي متجــدد ضمــن الموازنــة المائيــة  بعــد معالجتهــا فــي مجــال الــري الزراعــي، واإ
الوطنيــة )جــزدان، 2002( فــي ســقاية بعــض المحاصيــل كــري مقيــد، حيــث تتجــاوز مســاحة األراضــي الزراعيــة التــي تســتخدم بهــا هــذه 

النوعيــة مــن الميــاه 37000 هكتــارًا فــي مختلــف المحافظــات، والتــي تشــّكل نســبة 2.6% مــن كامــل المســاحة المرويــة.
يــؤدي اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة وغيــر المعالجــة بشــكل عشــوائي وغيــر مرّشــد إلــى آثــار بيئّيــٍة هاّمــة وضــاّرة علــى كلٍّ مــن 
التربــة والمحاصيــل الزراعيــة، والميــاه الســطحية والجوفيــة، والصحــة العامــة والبيئــة بشــكٍل عــام، وقــد تكــون ســاّمة لإلنســان والنبــات 
والحيــوان، منهــا العناصــر المعدنيــة الثقيلــة، والمــواد العضويــة وغيــر العضويــة، بخاصــة عنــد وجودهــا بتراكيــٍز عاليــة، فتتراكــم فــي التربــة 
ثــم تنتقــل عبــر السلســلة الغذائيــة إلــى النبــات والحيــوان فاإلنســان مســببة أمراضــًا خطيــرة، كمــا تــؤّدي إلــى تغّيــراٍت هاّمــة فــي الخصائــص 

.)Alzoubi et al., 2014( الفيزيوكيميائيــة للتربــة
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تحتــوي ميــاه الصــرف الصحــي علــى أعــداٍد وأنــواٍع كبيــرة مــن الطفيلّيــات الممرضــة، والتــي تتضّمــن البكتريــا والفيروســات واألوليــات 
 ،)Alzoubi et al., 2014( والديــدان، وأّن هــذه الطفيلّيــات تنتقــل إلــى ميــاه الصــرف عــن طريــق اإلنســان المريــض أو الــذي يحمــل المــرض
كمــا أوضــح )Scott et al., )2000 أّن مــاء الصــرف الصحــي يمكــن أن يحتــوي علــى طيــٍف واســع مــن الطفيلّيــات التــي لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى صحــة اإلنســان والبيئــة. إّن معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي تقلــل إلــى حــدٍّ كبيــر مــن الحمولــة الممرضــة للطفيلّيــات، ويعتمــد 
ذلــك علــى طريقــة المعالجــة ســواًء الفيزيائيــة أو الكيميائيــة أو الحيويــة. وقــد بّيــن  )Khaskhoussy et al., )2015 أّن اســتعمال 
الميــاه المعاَلجــة  فــي الــري يجــب أن تكــون مشــروطة ببعــض التدابيــر واالختبــارات مثــل: قــوام التربــة واختيــار طرائــق الــري. كمــا أوضــح 
)Abedi-Koupai et al., )2006 أّن تراكــم المعــادن الثقيلــة قــد زاد معنوّيــًا فــي التربــة عنــد الــري بميــاه الصــرف الصحــي مقارنــًة 

بالــري بالميــاه الجوفيــة.
ــة، وتوفيــر  وقــد بّيــن )Andrea  et al., )2015 أّن فوائــد اســتخدام الميــاه المعاَلجــة يتمثــل بخمــس نقــاط وهــي  توفيــر المــواد الغذائّي
مصــدر للميــاه، والمســاهمة فــي اإلمــدادات الغذائّيــة فــي المناطــق الحضريــة، وأســلوب لتوليــد الدخــل ورفــع مســتوى المعيشــة، كمــا يســاهم 
بتوليــد الطاقــة عــن طريــق محاصيــل الوقــود الحيــوي. كمــا ذكــر )Abdel-Aziz, )2015 أّن اســتعمال الميــاه المعاَلجــة أّدى لتحســين 
  Mojiri and Hamidi, )2011( خواص التربة الفيزيائية، والكيميائية، وكذلك إنتاجّية النبات عند المقارنة بالري بالمياه الجوفية. وبّين

أّن اســتعمال الميــاه المعاَلجــة أّدى لزيــادة تراكيــز المعــادن الثقيلــة فــي النبــات.
تقــع محطــة معالجــة الصــرف الصحــي فــي الجهــة الغربيــة مــن مدينــة الســلمية، علــى بعــد حوالــي 7 كــم منهــا. تعتمــد المحطــة فــي عملهــا 
علــى مبــدأ بحيــرات األكســدة الطبيعيــة، وقــد تــّم اعتمــاد هــذه الطريقــة فــي المعاَلجــة بســبب وجــود أراٍض رخيصــة ذات مــردود متــدٍن، 
ولتوفــر الســطوع الشمســي لفتــرٍة طويلــة مــن العــام، وكذلــك درجــات الحــرارة المرتفعــة، باإلضافــة إلــى الكلفــة المتدنيــة إلنشــائها واســتثمارها 
مقارنــًة مــع الطــرق األخــرى فــي المعاَلجــة. تــّم توســيع المحطــة عــام 2011 عــن طريــق إنشــاء أحــواض تهويــة ميكانيكيــة وأحــواض تخميــر 

وتجفيــف الحمــأة.
يهــدف هــذا البحــث لدراســة تأثيــر اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة علــى خــواص التربــة، ورصــد العناصــر الثقيلــة فــي التربــة 

والمحصــول فــي منطقــة الســلمية. ودراســة اســتخدام هــذا النــوع مــن الميــاه فــي إنتاجّيــة المحصــول كمــًا ونوعــًا.
مواد البحث وطرائقه: 

1. توصيف التربة قبل الزراعة: 
ُأخــذت عّينــات التربــة مــن الطبقــة 0-30 ســم، وتــّم هضــم العّينــات بالطريقــة الرطبــة )Walinga et al., 1995( ثــم قُــّدر اآلزوت 
المعدنــي، وتــّم اســتخالص الفوســفور المتــاح بطريقــة أولســن )Olsen et al., 1954(، حيــث قُــّدر بواســطة جهــاز المطيافيــة 
الضوئيــة اآللــي )Richards, 1962(، وقُــّدرت المــادة العضويــة بطريقــة األكســدة الرطبــة )Jackson, 1958(، كمــا قُــّدرت 
بعــض العناصــر الصغــرى المتاحــة بطريقــة االســتخالص DTBA ثنائــي إثيليــن ثالثــي أميــن خماســي حمــض الخــل والمعــادن 
.)Issac and Kerber, 1971( Varian ــّدرت هــذه العناصــر بجهــاز االمتصــاص الــذري نــوع الثقيلــة بطريقــة المــاء الملكــي، ثــم ُق

2. تحليل المياه: 
ُقــّدر الكلــور بالمعايــرة بمحلــول نتــرات الفضــة، والكبريتــات بطريقــة العــكارة والكربونــات والبيكربونــات بالمعايــرة بحمــض الكبريــت. 
أّمــا الكالســيوم والمغنزيــوم بالمعايــرة بالفيرســينات، وقُــّدر البوتاســيوم والصوديــوم بجهــاز اللهــب، وقُــّدرت أشــكال اآلزوت بجهــاز 

المطيــاف الضوئــي اآللــي. 
و قــد ُحللــت عّينــات الميــاه جرثوميــًا، حيــث جــرى تعــداد كلــي للبكتريــا وعــد بكتريــا E.Coli وبكتريــا الســالمونيال والشــيغيال، وبيــوض 
الديــدان، وذلــك بإجــراء التخفيفــات حتــى الوصــول للتخفيــف المناســب بطريقــة التخفيــف التدريجــي والنشــر فــي أطبــاق تحــوي بيئــات 
تفريقيــة )SS agar ، EMB ، nutrient agar(. ُحّضنــت األطبــاق علــى الدرجــة 28 ± 2 ْم لثالثــة أيــام. وقُــّدر األكســجين 

.BOD واألكســجين الحيــوي المطلــوب COD الكيميائــي المطلــوب
3. تصميم التجربة:  

ُنّفــذت التجربــة بتصميــم القطــع المنشــقة، تشــمل نوعيــن مــن طرائــق الــري )تنقيــط، ســطحي( ونوعيــن مــن الميــاه )ميــاه جوفيــة، ميــاه 
صــرف صحــي معالجــة( كل معاملــة تحــوي ثــالث مكــررات.

مســاحة القطعــة التجريبيــة 4× 4=16 م، عــدد المعامــالت 4 معاملــة، عــدد المكــررات 3 مكــررات. عــدد القطــع التجريبيــة 12 قطعــة. 
مســاحة التجربة 12 × 16 = 192 م2.

4. الزراعة: 
ُزرعــت التجربــة فــي مركــز بحــوث الســلمية بالموســم الشــتوي بمحصــول التريتكالــي وذلــك فــي 2015/12/16 وكان الحصــاد بتاريــخ 
2016/6/8، ُســّمدت التجربة حســب التوصية الســمادية قبل الزراعة بســماد ســوبر فوســفات بمعدل 50 كغ P2O5/هكتار، وُســّمدت 
بســماد اليوريــا بمعــّدل 120 كــغ N/هكتــار وذلــك علــى دفعتيــن، وكانــت الزراعــة علــى خطــوط 25 ســم بيــن الخــط واآلخــر، و5 ســم 

بيــن النبــات واآلخــر. 
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ُزرع الموســم الصيفــي بمحصــول السيســبان بتاريــخ 2016/7/4 وكان الحصــاد بتاريــخ 2016/10/26، وحســب توصيــات هــذا 
المحصــول فهــو ال يحتــاج لتســميد، وكانــت الزراعــة علــى خطــوط 50 ســم بيــن الخــط واآلخــر، و5 ســم بيــن النبــات واآلخــر. 

تــّم حســاب الرطوبــة الحقليــة وزنيــًا بأخــذ عّينــة تربــة قبــل الــري، وتجفيفهــا فــي فــرن التجفيــف علــى الدرجــة 105ْم حتــى ثبــات الــوزن، 
وكان عــدد الريــات 11 ريــة لمحصــول التريتكالــي و18 ريــة لمحصــول السيســبان.

5.  التحاليل واالختبارات:
•  تقدير اإلنتاجّية: وذلك بحصاد متر مربع من كّل قطعة تجريبية ثم نسبها إلى كامل القطعة.
•  تحليل التربة: للفوسفور متاح واآلزوت الكلي والمعدني والمادة العضوية والبوتاسيوم المتاح.

 Varian تحليل العناصر الثقيلة في التربة: ُقّدرت بعض العناصر الثقيلة الكلية )بطريقة الماء الملكي( بجهاز االمتصاص الذري نوع  •
.)Kerber and Issac, 1971 (

•   تحليل العناصر الثقيلة في النبات: ُقّدرت بعض العناصر الثقيلة )الكلية( في مستخلصات النبات بجهاز االمتصاص الذري.
النتائج والمناقشة: 

1. تحليل المياه: تبين الجداول 1 و2 نتائج تحليل عينات المياه.

الجدول 1. التحليل الكيميائي لعّينات المياه
مغ/لتر comlc/l

CO Cr Pb Cd B NO3
- K+ Na+ Cl- CO3

-- HCO3
- Mg++ Ca++

ECw

dS/m
pH

- - - - 0.24 3.4 11.7 8 10.8 24 7.8 20.4 3.3 1.68 7.26 مياه جوفية

2.34 0.3 0.2 0.03 0.35 9.5 59 25.5 8.8 3.2 17.2 5.5 6.6 2.62 7.51 مياه معالجة

5 1 5 0.05 2 30 - 300مغ/ل   500مغ/ل   - 520مغ/ل  60مغ/ل  - - - الحدود 
المسموح بها

الجدول 2. التحليل الحيوي لعينات المياه

مياه معالجة

TDSTSSCODBOD5العكارة
مغ/ل

2304234353230232

20001502010الحدود المسموح بها
 

Total count cfu/mlCoil form cfu/mlSalmonella cfu/mlHelminth eggs

x 1031041030 24مياه معالجة

يبّيــن التحليــل الســابق أّن جميــع المعــادن الثقيلــة ضمــن الحــدود المســموح بهــا حســب المواصفــة القياســية الســورية، بينمــا تجــاوز تحليــل 
BOD5 وCOD الحــدود المســموح بهــا حســب المواصفــة الســابقة.

مــن خــالل التحاليــل الجرثوميــة ُيالحــظ أّن عّينــة الميــاه المعاَلجــة تحتــوي علــى بكتريــا القولونيــات والســالمونيال وهــذه المؤشــرات تجــاوزت 
الحــدود المســموح بهــا فــي المواصفــة القياســية الســورية 2752، وال تحتــوي علــى بيــوض الديــدان. 

2. تحليل التربة قبل الزراعة: تبّين الجداول 4 و5 نتائج تحليل عّينات التربة قبل زراعة محصول التريتكالي.
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الجدول 3. توصيف التربة قبل الزراعة

التحليل الميكانيكي مغ/كغ % العمق

طين سلت رمل K. av P. av N min المادة العضوية CaCO3 ECe   dS/m pH

48 26 26 826 17 19 2.6 20 0.36 7.25 0 – 20 سم
40 32 28 980 28 20 2.87 20.8 0.38 7.47 20 – 40 سم
54 22 24 825 10 18 2.34 20 0.38 7.74 40 – 60 سم

يوّضــح التحليــل الســابق أّن التربــة معتدلــة الحموضــة، غيــر مالحــة كلســية وذات محتــوى جيــد مــن المــادة العضويــة، وهــي متوســطة 
المحتــوى مــن اآلزوت المعدنــي، وعاليــة المحتــوى مــن الفوســفور فــي العمــق األول، وعاليــة جــدًا فــي العمــق الثانــي، ومتوســطة فــي العمــق 

الثالــث. والتربــة عاليــة المحتــوى بالبوتاســيوم، وهــي تربــة طينيــة.

الجدول 4. المعادن الثقيلة في التربة قبل الزراعة

مغ/كغالعمق

CdCrPbCo

00.4421708 – 20 سم

200.3925.7718.5 – 40 سم

400.3530835.8 – 60 سم

 - 2140 – 10200 – 0.01150 – 2الحدود المسموح بها

مــن خــالل تحليــل المعــادن الثقيلــة فــي التربــة ُيالحــظ أّن معظــم تراكيــز هــذه المعــادن هــو ضمــن الحــدود المســموح بهــا فــي التربــة  
.)Adriano, 1986(

3. إنتاجيــة محصــول التريتكالــي: تبّيــن الجــداول 5، 6 و7 إنتاجيــة محصــول التريتكالــي وذلــك تحــت تاثيــر معامــالت طرائــق الــري 
ونوعّيــة الميــاه والتفاعــل بينهمــا.

الجدول 5. إنتاجّية محصول التريتكالي في معامالت طرائق الري

وزن األلف حبة )غ(معامل الحصادوزن القش )طن/هكتار(وزن الحب )طن/هكتار(وزن النبات الكامل )طن/هكتار(المعامالت

8.29a1.58a6.71a19.01a41aري سطحي

9.01a1.88a7.20a20.3a40.67aري تنقيط

LSD 0.052.250.451.821.3491.129

مــن خــالل الجــدول )5( يالحــظ زيــادة اإلنتــاج زيــادة عنــد الــري بالتنقيــط فــي وزن النبــات الكامــل، ووزن الحــب، ووزن القــش بنســبة 8، 
16، 6.8% علــى التوالــي مقارنــًة بالــري الســطحي.

الجدول 6. إنتاجية محصول التريتكالي في معامالت نوعية المياه

وزن األلف حبة )غ(معامل الحصادوزن القش )طن/هكتار(وزن الحب )طن/هكتار(وزن النبات الكامل )طن/هكتار(المعامالت

9.57a2.06a7.51a21.33a40.5aمياه معالجة

7.80a1.4b6.41a17.98b41.17aمياه جوفية

LSD 0.052.250.451.821.3491.129
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مــن خــالل الجــدول )6( ُيالحــظ زيــادة اإلنتــاج زيــادًة عنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة فــي وزن النبــات الكامــل ووزن الحــب ووزن القــش بنســبة 
18.5، 32، 14.6% علــى التوالــي مقارنــة بالــري بالميــاه الجوفيــة، يمكــن تفســير هــذه النتائــج أّن اســتعمال الميــاه المعاَلجــة يــؤّدي إلــى 

زيــادة إنتاجّيــة النبــات، وذلــك الحتوائهــا علــى العناصــر المغذيــة للنبــات وهــو مــا يؤّكــده الجــدول )1(.
الجدول 7. إنتاجية محصول التريتكالي في التفاعل بين طرائق الري ونوعية المياه

المعامالت
وزن النبات الكامل 

)طن/هكتار(
وزن الحب 
)طن/هكتار(

وزن القش 
)طن/هكتار(

وزن األلف حبة معامل الحصاد
)غ(

8.73a1.67b7.06a19.13b40.67aري سطحي مياه معالجة

7.85a1.48b6.36a18.9bc41.33aري سطحي مياه جوفية

10.41a2.45a7.96a23.54a40.33aري تنقيط مياه معالجة

7.76a1.31b6.45a17.06c41aري تنقيط مياه جوفية

LSD 0.053.190.642.581.9081.597

مــن خــالل الجــدول )7( ُيالحــظ التفاعــل بيــن طريقــة الــري ونوعيــة الميــاه حيــث تفّوقــت معنوّيــًا المعاملــة )ري تنقيــط ميــاه معاَلجــة( علــى 
جميــع المعامــالت مــن حيــث إنتاجّيــة الحبــوب، تتوافــق نتائــج زيــادة إنتاجيــة النبــات مــع مــا توصــل إليــه )Abdel-Aziz, )2015 والــذي 
بيــن أن اســتعمال الميــاه المعالجــة أّدى لتحســين خــواص التربــة الفيزيائيــة والكيميائيــة وكذلــك إنتاجّيــة النبــات عنــد المقارنــة بالــري بالميــاه 

الجوفية.
4. إنتاجّيــة محصــول السيســبان: يبّيــن الجــدول 8 إنتاجّيــة محصــول السيســبان وذلــك فــي معامــالت طرائــق الــري ونوعيــة الميــاه 

والتفاعــل بينهمــا.
الجدول 8. إنتاجيّة محصول السيسبان في معامالت طرائق الري

وزن النبات كامل )طن/هكتار(وزن القش )طن/هكتار(وزن الحب )طن/هكتار(المعامالت

b23.39 a24.12 a 0.74ري سطحي

a22.7 a 23.8 a 1.1ري تنقيط

LSD 0.050.2583.8673.99

أظهــرت نتائــج الجــدول الســابق وجــود زيــادة معنوّيــة فــي إنتاجيــة محصــول السيســبان مــن الحــب عنــد الــري بالتنقيــط مقارنــًة بالــري 
الســطحي، األمــر الــذي يبّيــن زيــادة اإلنتاجّيــة عنــد اســتعمال الــري الحديــث وذلــك مــن خــالل زيــادة كفــاءة اســتعمال الميــاه وتتفــق هــذه 

.Paul et al ., )2013( النتائــج مــع
الجدول 9. إنتاجية محصول السيسبان في معامالت نوعية المياه

وزن النبات كامل )طن/هكتار(وزن القش )طن/هكتار(وزن الحب )طن/هكتار(المعامالت

1.05a26.73a27.78aمياه معالجة

0.785a19.36b20.14bمياه جوفية

LSD 0.050.2583.8673.99

ُيالحــظ مــن الجــدول )9( زيــادة إنتاجّيــة محصــول السيســبان مــن الحبــوب عنــد الــري بالميــاه المعالجــة بنســبة الزيــادة 25% مقارنــًة 
بإنتاجيتــه عنــد الــري بالميــاه الجوفيــة. وكذلــك ازدادت إنتاجّيــة السيســبان معنوّيــًا مــن القــش عنــد الــري بالميــاه المعالجــة مقارنــًة بإنتاجيتــه 
عنــد الــري بالميــاه الجوفيــة، يمكــن تفســير هــذه النتائــج أّن اســتعمال الميــاه المعاَلجــة يــؤّدي إلــى زيــادة إنتاجيــة النبــات، وذلــك الحتوائهــا 
علــى العناصــر المغذيــة للنبــات، وتتوافــق هــذ النتائــج مــع مــا توصــل إليــه )El-Nahhal et al ., )2013 الذيــن بّينــوا أّن اســتعمال 

الميــاه المعالجــة أّدى لزيــادة إنتاجّيــة النبــات مقارنــًة بالــري بالميــاه الجوفيــة .
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الجدول 10. إنتاجية محصول السيسبان في التفاعل بين طرائق الري ونوعية المياه

وزن النبات كامل )طن/هكتار(وزن القش)طن/هكتار(وزن الحب )طن/هكتار(المعامالت

0.87bc29.69a30.56aري سطحي مياه معالجة

0.6c17.09c17.69cري سطحي مياه جوفية

1.237a23.77b25.01abري تنقيط مياه معالجة

0.967ab21.64bc22.6bcري تنقيط مياه جوفية

LSD 0.050.36485.4685.647

يبّيــن الجــدول الســابق زيــادًة معنوّيــًة فــي وزن الحــب عنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة بطريقــة الــري بالتنقيــط وكانــت أفضــل المعامــالت مــن 
حيــث مــردود الحــب، وتفوقــت هــذه المعاملــة علــى معاملــة الــري الســطحي بالميــاه المعالجــة والجوفيــة. كمــا ُيالحــظ مــن الجــدول فــروق 
ــاه الجوفيــة، وكذلــك كان التفــوق واضحــًا للمعامــالت المرويــة بالميــاه  ــة عنــد الــري بالميــاه المعالجــة فــي وزن القــش مقارنــة بالمي معنوّي

المعالجــة مقارنــًة بالميــاه الجوفيــة. 
5. تحليــل التربــة بعــد الحصــاد: تبّيــن الجــداول 11 و12 و13 تحاليــل التربــة بمــا فيهــا المعــادن الثقيلــة ضمــن معامــالت طرائــق الــري 

ونوعيــة الميــاه والتفاعــل بينهمــا وذلــك بعــد حصــاد محصــول تريتكالــي.
الجدول 11. تحاليل التربة بعد حصاد محصول تريتكالي في معامالت طرائق الري

مغ/كغ%

CdCrPbCOالبوتاسيوم المتاحالفوسفور المتاحاآلزوت المعدنياآلزوت الكليالمادة العضويةالمعامالت

2.74a0.395a31.5a37.8a976a0.567a29.67a29.18a43.2aري سطحي

2.80a0.328a29.2a33.2a964a0.508a28.50a30.67a41.2aري تنقيط

LSD 0.050.5760.157516.8916.38212.80.13644.6854.6686.95

يبّيــن الجــدول )12( عــدم وجــود فــروق معنوّيــة فــي جميــع التحاليــل الخصوبيــة والمعــادن الثقيلــة عنــد الــري بالميــاه المعالجــة مقارنــًة بالــري 
بالميــاه الجوفية.

الجدول 12. تحاليل التربة بعد حصاد محصول تريتكالي في معامالت نوعية المياه

مغ/كغ%

CdCrPbCOالبوتاسيوم المتاحالفوسفور المتاحاآلزوت المعدنياآلزوت الكليالمادة العضويةالمعامالت

2.95a0.407a37.0a46.5a1091a0.515a29a29.53a43aمياه معالجة

2.58a0.317a23.7a24.5b848b0.560a29.17a30.32a41.3aمياه جوفية

LSD 0.050.5760.157516.8916.38212.80.13644.6854.6686.95

وبّينــت نتائــج تحليــل التربــة فــي الجــدول )12(. زيــادة كلٍّ مــن الفوســفور المتــاح والبوتاســيوم المتــاح فــي التربــة عنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة 
زيــادة معنوّيــة مقارنــًة بالــري بالميــاه الجوفيــة. ولــم يلحــظ فــروق معنوّيــة فــي تراكــم المعــادن الثقيلــة فــي التربــة عنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة 

مقارنــًة بالــري بالميــاه الجوفيــة.
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الجدول 13. تحاليل التربة بعد حصاد محصول تريتكالي في التفاعل بين طرائق الري ونوعية المياه

مغ/كغ%

CdCrPbCOالبوتاسيوم المتاحالفوسفور المتاحاآلزوت المعدنياآلزوت الكليالمادة العضويةالمعامالت

2.93a0.473a38.3a49.3a1099a0.527a29a30.40a44.7aري سطحي مياه معالجة

2.54a0.317a24.7a26.3ab852a0.607a30a27.97a41.7aري سطحي مياه جوفية

2.97a0.340a35.7a43.7ab1083a0.503a29a28.67a41.4aري تنقيط مياه معالجة

2.62a0.317a22.7a22.7b844a0.513a28a32.67a41aري تنقيط مياه جوفية

LSD 0.050.8150.222717.8823.16300.90.19296.6266.6029.83

كمــا لــم يلحــظ فــروق معنوّيــة فــي تراكــم المعــادن الثقيلــة فــي التربــة عنــد دراســة التفاعــل بيــن طريقــة الــري ونوعيتــه. إّن تراكيــز هــذه المعــادن 
.)Adriano, 1986(  هو ضمن الحدود المسموح بها في التربة

6. تحليل النبات بعد الحصاد: يبّين الجدول )14( تحاليل المعادن الثقيلة في النبات وذلك بعد حصاد محصول تريتكالي.
الجدول 14. المعادن الثقيلة في نبات تريتكالي في معامالت طرائق الري

سطحي

المعامالت
المعادن الثقيلة مغ/كغ

CdCrPbCO

معالجة
0.213.12.29.8حب

0.081.30.426.1قش

جوفية
0.222.32.313حب

تنقيط

0.091.10.466.2قش

معالجة
0.215.12.111حب

0.0810.356.3قش

جوفية
0.225.52.313حب

0.091.30.39.8قش

لــم يلحــظ مــن الجــدول الســابق زيــادة معنوّيــة فــي تراكيــز الكادميــوم والكــروم والرصــاص والكوبالــت عنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة مقارنــًة 
بالــري بالميــاه الجوفيــة. وتُبّيــن الجــداول 15، و16، و17 تحاليــل المعــادن الثقيلــة ضمــن معامــالت طرائــق الــري و نوعّيــة الميــاه والتفاعــل 

بينهمــا وذلــك بعــد حصــاد محصــول السيســبان.
الجدول 15. المعادن الثقيلة في نبات السيسبان في معامالت طرائق الري

المعامالت
المعادن الثقيلة )مغ/كغ(

CdCrPbCO

0.1383a5.25a16a5.250aري سطحي

0.1133b3.88b13.17b3.767bري تنقيط

LSD 0.050.009710.761.0530.2632
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ويبّيــن الجــدول )15( زيــادة تراكيــز جميــع المعــادن الثقيلــة فــي المجمــوع الخضــري زيــادًة معنوّيــًة عنــد الــري بطريقــة الــري الســطحي مقارنــًة 
بالــري بطريقــة الــري بالتنقيــط،  إال أّن هــذه جميــع تراكيــز هــذه المعــادن ضمــن الحــدود المســموح بهــا عالميــًا.

الجدول 16. المعادن الثقيلة في نبات السيسبان في معامالت نوعية المياه

المعامالت
المعادن الثقيلة )مغ/كغ(

CdCrPbCO

0.14a5.73a16.67a5.383aمياه معالجة

0.1117b3.4b12.5b3.633bمياه جوفية

LSD 0.050.00970.761.0530.2632

ويبّيــن الجــدول )16( زيــادة تراكيــز جميــع المعــادن الثقيلــة فــي المجمــوع الخضــري زيــادًة معنوّيــًة عنــد الــري بالميــاه المعالجــة مقارنــًة 
بالــري بالميــاه الجوفيــة، وذلــك الحتــواء هــذه الميــاه علــى المعــادن الثقيلــة وهــذا مــا أّكــده )Mojiri and Hamidi, )2011 اللذيــن بّينــا 
أّن اســتعمال الميــاه المعاَلجــة أّدى لزيــادة تراكيــز المعــادن الثقيلــة فــي النبــات. إال أّن هــذه جميــع تراكيــز هــذه المعــادن ضمــن الحــدود 

المســموح بهــا عالميــًا.
الجدول 17. المعادن الثقيلة في نبات السيسبان في التفاعل بين طرائق الري ونوعية المياه

المعامالت
المعادن الثقيلة )مغ/كغ(

CdCrPbCO

0.1633a6.6a19.33a6.633aري سطحي مياه معالجة

0.1133b3.9bc12.67bc3.867bري سطحي مياه جوفية

0.1167b4.87b14b4.133bري تنقيط مياه معالجة

0.11b2.9c12.33c3.4cري تنقيط مياه جوفية

LSD 0.050.013731.0741.4890.3723

ــًة  ــة للكادميــوم كانــت عنــد الــري الســطحي للميــاه المعاَلجــة والتــي أبــدت فروقــًا معنوّي مــن خــالل الجــدول الســابق ُيالحــظ أّن أعلــى كمّي
مقارنــًة بجميــع المعامــالت، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأّن اســتعمال الميــاه المعاَلجــة يــؤّدي إلــى زيــادة تركيــز الكادميــوم وذلــك الحتــواء 
هــذه الميــاه علــى معــدن الكادميــوم وخصوصــًا عنــد الــري الســطحي، حيــث كمّيــة الميــاه المقّدمــة للمحصــول أكبــر مــن الــري بالتنقيــط 
وبالتالــي زيــادة الكادميــوم، وتتوافــق هــذه النتائــج مــع مــا توصــل إليــه  )Alghobar and Suresha, )2016 اللذيــن بّينــا أّن اســتعمال 
الميــاه المعاَلجــة أدى لزيــادة تركيــز الكادميــوم فــي النبــات مقارنــًة بالــري بالميــاه العذبــة.  وتفوقــت ظاهرّيــًا المعاملــة )ري تنقيــط ميــاه 

معاَلجــة( علــى معاملــة الميــاه الجوفيــة عنــد الــري بالتنقيــط والــري الســطحي.
وبالنســبة للكــروم كذلــك كانــت أعلــى كمّيــة للكــروم عنــد الــري بالــري الســطحي للميــاه المعالجــة والتــي أبــدت فروقــًا معنوّيــة مقارنــًة بجميــع 
المعامــالت، وتفوقــت معنوّيــًا المعاملــة المرويــة بالميــاه المعالجــة بالتنقيــط علــى المرويــة بالميــاه الجوفيــة بنفــس طريقــة الــري، وتتوافــق هــذ 
النتائــج مــع مــا توصــل إليــه )Alghobar and Suresha, )2016 اللذيــن وّضحــا أّن اســتعمال الميــاه المعالجــة أّدى لزيــادة تركيــز 

الكــروم فــي النبــات مقارنــًة بالــري بالميــاه العذبــة.
كانــت أعلــى كمّيــة للرصــاص عنــد الــري بالــري الســطحي للميــاه المعاَلجــة والتــي أبــدت فــروق معنوّيــة مقارنــًة بجميــع المعامــالت، وتفوقــت 

معنوّيــًا المعاملــة المرويــة بالميــاه المعالجــة بالتنقيــط علــى المرويــة بالميــاه الجوفيــة بنفــس طريقــة الــري.
كانــت أعلــى كمّيــة للكوبالــت عنــد الــري بالــري الســطحي للميــاه المعاَلجــة والتــي أبــدت فروقــًا معنوّيــًة مقارنــًة بجميــع المعامــالت، وتفوقــت 
معنوّيــًا المعاملــة المرويــة بالميــاه المعاَلجــة بالتنقيــط علــى المرويــة بالميــاه الجوفيــة بنفــس طريقــة الــري. إّن تراكيــز هــذه المعــادن هــو ضمــن 

.)Adriano, 1986(  الحــدود المســموح بهــا فــي النبــات
7. دراسة االحتياج المائي: يبّين الجدول 18، 19 االحتياج المائي لنبات التريتكالي والسيسبان
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الجدول 18. االحتياج المائي لمحصول التريتكالي 

المعاملة
رطوبة بداية 

الموسم )م3/هكتار(

السقايات المقدمة الفعلية 

)م3/هكتار(

الهطول 

)م3/هكتار(

رطوبة نهاية 

الموسم )م3/هكتار(

االستهالك المائي 

الفعلي )م3/هكتار(

المردود الحبي 

)كغ/هكتار(

كفاءة استعمال 

المياه )كغ/م3(

سطحي
معالجة

8406002

1567

12007209
16700.23

14830.21جوفية

تنقيط
معالجة

880423810805605
24530.44

13070.23جوفية

يبّيــن الجــدول الســابق زيــادة كفــاءة اســتعمال الميــاه عنــد الــري بالتنقيــط  بالميــاه المعالجــة مقارنــًة بالميــاه الجوفيــة، وكذلــك كانــت كفــاءة 
اســتعمال الميــاه فــي الــري الســطحي أفضــل فــي المعاملــة المرويــة بالميــاه المعالجــة مقارنــة بالــري بالميــاه الجوفيــة. وبلــغ االحتيــاج المائــي 

للترتيكالــي عنــد الــري بالتنقيــط  4238 م3/هكتــار، مقارنــة عنــد الــري الســطحي 6002 م3/هكتــار.

الجدول 19. االحتياج المائي لمحصول السيسبان 

المعاملة
رطوبة بداية 

الموسم )م3/هكتار(

السقايات المقدمة الفعلية 

)م3/هكتار(

الهطول 

)م3/هكتار(

رطوبة نهاية 

الموسم )م3/هكتار(

االستهالك المائي 

الفعلي )م3/هكتار(

المردود الحبي 

)كغ/هكتار(

كفاءة استعمال 

المياه )كغ/م3(

720113041470105548690.08معالجةسطحي

06030.057جوفية

68078281400710812380.17معالجةتنقيط

9670.14جوفية

يبّيــن الجــدول الســابق زيــادة كفــاءة اســتعمال الميــاه عنــد الــري بالتنقيــط  بالميــاه المعاَلجــة مقارنــًة بالميــاه الجوفيــة، وكذلــك كانــت كفــاءة 
اســتعمال الميــاه فــي الــري الســطحي أفضــل فــي المعاملــة المرويــة بالميــاه المعالجــة مقارنــًة بالــري بالميــاه الجوفيــة. وبلــغ االحتيــاج المائــي 

للسيســبان عنــد الــري بالتنقيــط  7828م3/هكتــار، مقارنــة عنــد الــري الســطحي 11304م3/هكتــار.
االستنتاجات:

• ازداد إنتــاج المحاصيــل العلفيــة )التريتكالــي والسيســبان( عنــد الــري بالتنقيــط مقارنــًة بالــري الســطحي، كذلــك عنــد الــري بالميــاه 
المعالجــة مقارنــًة بالــري بالميــاه الجوفيــة. 

• أّدى اســتعمال الميــاه المعالجــة لتخصيــب التربــة بالمــادة العضويــة واألزوت والفوســفور والبوتاســيوم عنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة 
مقارنــًة بالــري بالميــاه العذبــة.

• ازداد معنوّيــًا تركيــز الكادميــوم والكــروم والرصــاص والكوبالــت فــي قــش محصــول التريتكالــي وفــي أوراق محصــول السيســبان عنــد 
الــري الســطحي مقارنــًة بالــري بالتنقيــط. 

• ازداد معنوّيــًا تركيــز الكادميــوم والكــروم والرصــاص والكوبالــت فــي أوراق محصــول السيســبان عنــد الــري الســطحي مقارنــًة بالــري 
بالتنقيــط، وعنــد الــري بالميــاه المعاَلجــة مقارنــًة بالــري بالميــاه الجوفيــة. إال أّن تراكيــز هــذه المعــادن فــي النبــات هــي ضمــن الحــدود 

المســموح بهــا.
• لم يلحظ فروق معنوّية في تراكم المعادن الثقيلة في التربة عند الري بالمياه المعالجة مقارنًة بالري بالمياه الجوفية. 
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Abstract: 
An experiment was conducted for two seasons 2015 -2016, to study the effect 
of treated waste water )TWW( on some fodder crops productivity at Salamieh 
Research Center )GCSAR(, on triticale and sesbania crops within crop rotation. This 
experiment was conducted with collaboration between )ACSAD( and )GCSAR(. 
The experimental design was split plot design with three replicates, using drip 
irrigation )DI( and surface irrigation )SI( systems with two treatments namely fresh 
water )FW( and )TWW(.  Soil and water were analyzed before cultivation. The 
results showed significant differences in the productivity of triticale grain yield of the 
treatments irrigated with (TWW) (2.06 ton/ha) compared to the treatments irrigated 
with (FW) (1.39 ton/ha). Also, significant differences in the productivity of sesbania 
green fodder yield of the treatments irrigated with (TWW) (39.18 ton/ha) compared 
to the treatments irrigated with (FW) (35.25 ton/ha). The increasing of triticale 
grain and straw yields were not significant in the treatments irrigated with (DI) (7.2 
and 1.88 ton/ha, respectively) compared to the treatments irrigated with (SI) (1.57 
and 6.71 ton/ha, respectively). Furthermore, results showed significant differences 
in productivity of sesbania green fodder yield in the treatments irrigated with )DI( 
(42.3 ton/ha) compared to the treatments irrigated with SI (32.13 ton/ha). Also, the 
differences in productivity of sesbania grain yield was significant in the treatments 
irrigated with (DI) (1.1 ton/ha) compared to the treatments irrigated with (SI) (0.74 
ton/ha). No significant differences in soil heavy metals results when treatments 
irrigated with )TWW( or )FW(, as well as treatments irrigated with DI or SI. It 
was noticed that there were no significant differences in plant heavy metals results 
in triticale crop, whereas, significant differences were noticed in heavy metals (Pb 
,Cr, Co, Cd( in green fodder when treatments irrigated with )TWW( )5.38, 16.67, 
5.73, and 0.14 mg/kg, respectively) compared to the treatments irrigated with (FW) 
(3.63, 12.5, 3.4, 0.11 mg/kg, respectively), taking into consideration that heavy 
metals accumulated in soil and plant were within acceptable limits.
Key words: Treated wastewater, Irrigation methods, Water quality, Heavy metals, 
Triticale, Sesbania. 


