
 

Beda et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 405-417 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر/كانون األول   417- 405(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – وآخرون   بدا 405

دراسة التغيرات في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة عن محطة عدرا ضمن 
 أقنية الري الراجعة

 (1)عبير كربوجو  (1)محمد حقون و (1)*مصطفى بدا

   ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. إدارة بحوث الموارد الطبيعية، 1)
 (.bedda.agri@hotmail.com)*للمراسلة: د. مصطفى بدا. البريد اإللكتروني: 

 06/07/2018تاريخ القبول:    17/03/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
ثانيًة بأقنية الخط الراجع  تقوم محطة المعالجة بعدرا باستقبال المياه العادمة لمعالجتها ومن ثم ضخها 

المكشوفة ليستخدمها المزارعين بري أراضيهم، إال أن التعديات الكثيرة على أقنية الخط الراجع المكشوفة 
مما  ،لها أدى إلى تغير بعض الخصائص الكيميائية لمياهها ةمن قبل السكان المزارعين والمعامل المجاور 

قد هدف البحث إلى مراقبة التغيرات الحاصلة في بعض الصفات لذلك ف  ،يؤدي إلى تدني نوعية هذه المياه
وقناة الجر   MCالكيميائية للمياه العادمة على طول الخط الراجع ابتداًء من حوض التهدئة وقناة النقل 

PC2  أظهرت النتائج زيادة معنوية بقيمة 2010–2012لينتهي في النشابية، وذلك خالل األعوام .
وحوض  (،قناة الجر الرئيسية) MCبفارق معنوي على كل ٍّ من  (قناة الجر الثانية) PC2األمونيوم في 

 بفارقٍّ  MCو PC2وازداد تركيز النترات في ل، \مغ (35 ,27 ,15)التهدئة، والتي بلغت على التوالي 
بينما لم   ل،\مغ  (10.5 ,9.4 ,6.4)غ تركيزه على التوالي  حيث بل  على تركيزه في حوض التهدئة،  معنويٍّ 

تكن الفروق معنوية بالنسبة لتركيز النتريت ودرجة الحموضة بين المواقع الثالثة، كما أظهرت النتائج ازدياد  
 ,1.26 ,0.92)بتركيز قدره    على تركيزها في حوض التهدئة  معنويٍّ   بفارقٍّ   MCو  PC2درجة الملوحة في  

1.32 d.s/m) وكان الحال ذاته بالنسبة لقيمة الطلب الكيميائي لألوكسجين على التوالي ،COD  حيث
ل على التوالي،  \مغ (225 ,216 ,58)على حوض التهدئة  معنويٍّ  بفارقٍّ  MCو PC2زادت قيمته في 

قيمته   عنوالتي زاد بدوره معنويًا   MCعلى  PC2في  BODبينما زادت قيمة الطلب الحيوي لألوكسجين 
 في حوض التهدئة.
 ، األمونيوم، النترات، الناقلية الكهربائية.MC  ،PC2  ،BOD  ،CODحوض التهدئة،    الكلمات المفتاحية:

: المقدمة  
فقد ترافقت الحضارات منذ القدم وحتى اآلن بمكان تواجد المياه، وذلك مصداقًا لقوله   ،األرض وفي باطنهاالماء أساس الحياة على سطح 

تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، وال تزال آثار بعض الحضارات قائمة لآلن. وال يخفى على أحد العجز المائي الحاصل في  
صة في منطقة الشرق أوسط، فمعظم مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقع تحت المنطقة وتنافس الدول على الموارد المائية، وخا
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% من سكان العالم، في الوقت 6ظروف المناخ الجاف وشبه الجاف، وما يجدر اإلشارة إليه أن نسبة السكان في هذه المنطقة تشكل 
أضف إلى ذلك أن    (.JICA, 2001; FAO, 2003ية  )% من مصادر المياه العذبة الطبيع1الذي ال تمتلك فيه هذه المنطقة أكثر من  

المياه واألراضي، وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية  و معدل تزايد السكان الكبير والذي أدى إلى ازدياد الضغط على الموارد الطبيعية، 
ة في المنطقة أمام إمكانيات أكثر استقرارًا لسد االحتياجات المتنامية من الغذاء، مما يستوجب حلواًل واتفاقيات تضع المجتمعات السكاني

(Bahri, 2002  .) 
ال لذلك فالمياه في هذه المنطقة أقل من أن تفي بحاجاتها حاليًا ومستقباًل، إال إذا تم إعادة استعمال المياه وذلك بعد معالجتها باستعم

المورثات لزيادة اإلنتاج، أو تحلية مياه البحر، أو قطف المياه تقنيات متقدمة لمعالجة المياه المراد إعادة استخدامها، أو استعمال هندسة 
لية من رطوبة الهواء الجوي، ولهذا كان استعمال الموارد المائية غير التقليدية وإدارة الموارد المائية المتاحة إدارة تضمن استدامة العم

 (.  2002ا معظم بلدان الشرق األدنى )الشواف، اإلنتاجية بيئيًا واقتصاديًا، من أهم المشكالت واجبة الحل التي تواجهه
صدرًا  يعد استخدام المياه العادمة المعالجة ألغراض الري أحد الخيارات البديلة الجيدة، سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، ألنها تمثل م

،  باإلضافة  إضافيًا ومتجددًا من إمدادات التزويد، خاصة في ظروف غياب بدائل أخرى، أو عدم توفر مصا در مائية تقليدية بشكلٍّ كافٍّ
إلى التراكيز العالية للعناصر الغذائية المحمولة، ناهيك عن قرب مصادر هذه المياه، وسهولة الحصول عليها، كل هذه األسباب تمثل 

ت المياه العادمة المعالجة  . وبالرغم من اآلثار اإليجابية الستعماال (FAO, 2002)عوامل مشجعة الستخدام المياه المعالجة في الزراعة
درجة  إال أنه قد تكون لها أيضًا آثارًا سلبية على الصحة العامة أو النظام البيئي أو كليهما معًا، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على خواصها، و 

لعناصر في النظام البيئي التي معالجتها، وطريقة وأماكن استعمالها، كما وتؤثر هذه المياه بما تحويه من عناصر ثقيلة في ديناميكية هذه ا
 . (Wang et al., 2003; Feizi, 2001; Hussain et al., 2006تستخدم فيه، )

حيث تبين  ،ترتبط الموارد المائية المتاحة لمختلف االستخدامات في الجمهورية العربية السورية بمعدالت الهاطل المطري إلى حد كبير
تشكل مياه الصرف لمدينة و في اآلونة األخيرة  أن الموارد المطرية تتناقص بشكل كبير وينعكس هذا األمر على الموارد المائية التقليدية.  

ويًا سن  3م م  225دمشق وريفها أحد المكونات الهامة للموارد المائية غير التقليدية المستخدمة للري في حوض دمشق. والتي تقدر بحوالي  
رغم الحاجة الماسة الستخدام الموارد المائية غير و .  (UNDP, 2006) 2010( ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم حتى سنة 2005)عام 

% من إجمالي كمياتها، 38التقليدية إال أن الدراسات المنفذة خالل العقدين األخيرين تبين أن نسبة معالجة مياه الصرف المعالج ال تتجاوز  
ت المتبقية فتستخدم بأشكال مختلفة ألغراض الري دون معالجة. ويكمن جوهر مشكلة إعادة استخدام المياه العادمة، في إطالق أما الكميا

دهورًا الجزء األكبر إلى المجاري المائية العامة والمسطحات المائية مسببة أضرارًا كبيرة في النظام البيئي التي تستخدم فيه هذه المياه، وت
 .  (Singh et al., 2000)مياه الجوفية وفي تركيب التربة في نوعية ال

  35ففي دراسة لتأثير الري بالمياه العادمة على نسبة تركيز المواد العضوية تبين أن نسبتها زادت عن الحد المسموح به حيث وصلت إلى  
مياه النهر في شهر آب مما أدى إلى غياب في    520BODملغ/ل في مياه نهر بردى كما ارتفعت قيم    37ملغ/ل في المياه الجوفية وإلى  

األكسجين تارة وترسيب الكثير من المواد العضوية العالقة التي تتعرض للتحلل الالهوائي وتطلق غازات ذات رائحة كريهة )حمد وآخرون،  
1997  .) 



 

Beda et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 405-417 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر/كانون األول   417- 405(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – وآخرون   بدا 407

 Znوالزنك  Feلصغرى مثل الحديد والعناصر ا N, P, Kكما تحتوي المياه العادمة على المواد المغذية األساسية لنمو النبات مثل 
مما يجعلها مصدرًا جيدًا للعناصر    (Arar, 1994; Gori et al., 2000)ونسبة جيدة من المادة العضوية    Cuوالنحاس    Mnوالمنغنيز  

ملغ/ل   40-10وجد أن المياه العادمة التقليدية تحوي من و  ومحسنًا للتربة يزيد في غلة المحصول، ويحسن خصوبة التربة وإنتاجيتها.
. لذلك فإن مستويات السماد المضافة عن طريق المياه العادمة يجب أن تؤخذ (Asano, 1998)ملغ/ل فوسفور  30- 3نتروجين ومن 

فعندما تكون كميات النترات كبيرة ال  بعين االعتبار إذ أنها قد تفوق في بعض الحاالت االحتياجات المطلوبة من النتروجين والفوسفور.
نبات كليًا، وبالتالي سوف ترشح وتتحرك أسفل التربة إلى طبقات التربة تحت السطحية ومن المحتمل أن تصل إلى المياه يمتصها ال

 .   (Shuval et al., 1986)الجوفية، فتسبب أضرارًا على الصحة العامة
النترات، و الملوحة، و العسر، و القلوية، و أن أهم المؤثرات على نوعية المياه هي: الحموضة،  Chang et al., (2002)ون وأشار الباحث
المنصرفات و سالفونيت،  بنزن  الكالو المعلقة،  الصلبة الموادو والمنغنيز،  فلوريد الحديدو العكارة، و اللون، و والرائحة،  المذاقو والفوسفات، 

الزئبق، و الحمولة الميكروبية، والمعادن الثقيلة. كما تشير الدراسات إلى أن أهم العناصر الثقيلة الملوثة هي: الرصاص،  و المنزلية السائلة،  
مياه والتربة المولبيديوم، إال أن أكثر المخاطر الصحية والبيئية هي تلك المرتبطة بتلوث ال والكادميوم،و الكروم، و الكوبالت،  والنيكل،و 

 Bartarm and)والنبات بالعناصر الثقيلة، والتي قد تكون سامة لإلنسان والنبات والحيوان، وخاصة عند وجودها بتراكيز عالية 
Balance, 1996 كما أوضحت دراسات عديدة أن انتقالها من مياه الري إلى النبات يختلف باختالف النبات، والظروف البيئية .)
سم( من التربة  40-0األمر خطورة إذا علمنا أن معظم هذه العناصر يتراكم في منطقة الريزوسفير واالنتشار الجذري ) المحيطة. ويزداد

( المرتبطة  Phytotoxicityفي ظروف البيئات الجافة، حيث يسبب الري بالمياه العادمة في أحيان كثيرة ظهور حاالت من السمية النباتية )
ي تتوقف حدتها على تركيز العنصر السام، وحساسية النبات، وزمن تعرضه لهذا التركيز، ويتجلى خطر العناصر  باستعمال هذه المياه، والت

 الثقيلة بظهورها في األغذية وذلك عن طريق امتصاص النبات لهذه المعادن من التربة، وهي سامة لإلنسان حتى بتراكيز ضئيلة.
 (Chang et al., 1995; Papadopoulos and; Saqqar and Peacod, 1991 .) 

 فالكروم مثاًل مصدره الرئيسي هو خالئط المعادن مثل الستانلس ستيل، أو القشرة الواقية للمعادن وأشرطة المغناطيس واألصبغة والدهانات
يلة إلى أضرار واالسمنت والورق والمطاط والمواد الداخلة في تركيب غطاء األرضيات والمواد األخرى، ويؤدي التعرض للكروم لفترات طو 

كبر في الصفائح المعدنية وتجهيزات أما الكادميوم فيعتبر مصدره الرئيسي واستخدامه األ  في الكبد والدورة الدموية للكلى وأنسجة األعصاب. 
الى حدوث   اآلالت والصور الفوتوغرافية، وشاشات التلفاز الفوسفورية، والبطاريات الشمسية وفي الصباغ، ويؤدي التعرض له لفترات طويلة

أضرار في الكلى والكبد والعظام والدم، أما بالنسبة للزئبق فإنه يوجد في المنتجات الكهربائية، ومصابيح فلورنسنت والقواطع وتجهيزات 
التحكم األخرى، وفي بعض أنواع مقاييس درجات الحرارة، وهو سام جدًا حيث يؤثر توجده في جسم اإلنسان إلى حدوث أضرار جسيمة 

 لى والجهاز العصبي والجهاز التنفسي.في الك
ة  تقوم محطة المعالجة بعدرا باستقبال المياه العادمة لمعالجتها معالجة أولية وثانوية ومن ثم ضخها ثانيًة بأقنية الخط الراجع المكشوف

وكميات محددة كما هو مبين ليستخدمها المزارعين بري أراضيهم والتي تشكل جزء كبير من أراضي الغوطة بالشكل األمثل وضمن مواعيد  
 (. 1في الشكل ) 
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 . أقنية الخط الراجعة المكشوفة 1الشكل 

لها أدى إلى تغير بعض الخصائص   ةإال أن التعديات الكثيرة على أقنية الخط الراجع المكشوفة من قبل السكان المزارعين والمعامل المجاور 
يحدد من إمكانية استخدامها ألغراض الري الهدف الرديف الذي أنشأت  مماالكيميائية لمياهها مما يؤدي إلى تدني في نوعية هذه المياه 

 (. 5، و4،  3، 2)من أجله محطة المعالجة إضافة للهدف الرئيس وهو حماية البيئة كما هو مبين باألشكال 

  
 ( 3) الشكل ( 2) الشكل

 

  
 ( 5) الشكل ( 4) الشكل

 : تعديات السكان على أقنية الخط الراجعة5، و4، 3، 2األشكال 

مياه تعتبر الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه العادمة من العوامل الهامة والمحددة إلمكانية استخدام هذه النوعية من ال
ومن المهم الحفاظ على المياه المعالجة قدر اإلمكان من عوامل التلوث الخارجي والبحث عن عوامل التلوث هذه   ،الزراعيألغراض الري  

 :البحث إلى يهدف لتالفيها قدر اإلمكان لذلك 
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على طول الخط  (بعد معالجتها وخروجها من محطة المعالجة )مراقبة التغيرات الحاصلة في بعض الصفات الكيميائية للمياه العادمة   
الراجع من محطة معالجة المياه العادمة بعدرا إلى أن تصل إلى المنطقة المراد االستفادة من هذه المياه ألغراض الري الزراعي خالل  

 .  2012-2010 األعوام 
 مواد البحث وطرائقه:

 منطقة الدراسة: 
 يتم إعادة توزيع المياه العادمة المعالجة على المزارعين ضمن أربع أقنية راجعة تغطي أربعة مواقع مختلفة من الغوطة وهي: 

PC1 – PC2 – PC3 – PC4  دير سلمان.   –الباللية  –القاسمية  –النجارية  –حيث يغطي الفرع األول كاًل من: ميدعا 
 مرج السلطان.  -النشابية  –حوش الصالحية  –ويغطي الفرع الثاني كاًل من: الريحان 
 برنية. –ويغطي الفرع الثالث كاًل من: بيت نايم 
 . ( 6) زبدين، كما هو موضح في الشكل –جسرين  –سقبا  –حمورية  –را مدي –بيت سوا  –ويغطي الفرع الرابع كاًل من: مسرابا 

 
  األقنية الراجعة التي تغطي أربعة مواقع مختلفة من الغوطة.  .6 الشكل 
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  PC2البحث ابتداًء من حوض التهدئة الواقع بعد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعدرا واستمر على طول مجرى الخط الراجع نفذ 
لنشابية، وتم تحديد ثمانية نقاط مراقبة لرصد التغيرات الحاصلة على طول مجرى الخط الراجع أربعة منها على طول القناة لينتهي في ا

MC  من حوض التهدئة وحتى نقطة تفرعPC2 وأربعة على طول مجرى قناة الري ،PC2 . 
  :جمع العينات

تم قطف العينات المائية من قناة الخط الراجع كل خمسة عشر يومًا من ثمانية نقاط مراقبة على طول مجرى الخط الراجع، أربعة منها 
ليتر(  2باستعمال عبوات من البولي إيثيلين سعة )  PC2وأربعة على طول مجرى مواقع   PC2من حوض التهدئة وحتى نقطة تفرع 

ة مرات، وجمعت العينات المائية بعد غسل العبوة بماء العينة نفسها غسلت بالماء والصابون، ثم   بمحلول السلفوكروم، ثم بالماء المقطر عد 
م(  4º( ساعة، حيث يتم حفظها على درجة حرارة )2  -1ثالث مرات قبل ملئها، ثم إغالق العينة بإحكام ومن ثم نقلها إلى المختبر خالل )

فقد حللت مباشرة لضمان النتائج وبالنسبة للعينات التي قطفت من أجل تحليل العناصر   BODاسات إلى حين تحليلها ودراستها، أما قي
 مل/ ليتر من حمض اآلزوت الكثيف.   5الثقيلة فقد أضيفت لكل عبوة 

  :تحليل العينات
 . 0.01( ±  pH meterبجهاز قياس الحموضة )pH تقدير قيم  ➢
 .Electrical Conductivityز باستخدام جها ECتقدير الناقلية الكهربائية  ➢
مركبات اآلزوت المعدني بجهاز  حيث قدرتاألمونيوم(، و النتريت، و تقدير قيم مركبات اآلزوت المعدني )النترات،  ➢

Spectrophotometer UV-Vis    .والذي يعتمد مبدأ الطيف اللوني في التحليل 
 .. Atomic Absorptionتحديد تراكيز الكادميوم باستعمال جهاز االمتصاص الذري  ➢
 (. 205BODتقدير قيم األوكسجين الحيوي المنحل )  ➢

 :حصائيالتحليل اإل
وتم استخدام تصميم القطاعات العشوائية   Edition thGenStat 12كافة التحاليل اإلحصائية باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  ُأنجزت  
بين المتوسطات عند مستوى  L.S.Dلحساب قيمة أقل فرق معنوي  CRBD (Complete Randomized Block Design)الكاملة 
 . 0.05معنوية 
 :والمناقشةالنتائج 

 : pHدرجة الحموضة -1
، بينما بلغت في قناة الجر الرئيسة PC2في قناة الجر الثانية    (7.93)في حوض التهدئة و  (7.56)بين    pHتراوحت قيم درجة الحموضة  

MC  (7.82)    ولم تكن الفروق بين القيم السابقة معنوية بقيمة ألقل فرق معنوي بلغت(L.S.D = 0.38)  وبمقارنة 5%مستوى ثقة    عند ،
، نجد أنها بقيت ضمن الحدود المسموح بها ألغراض الري (2008 ,2725)القيم مع الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السورية  

 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع من محطة عدرا لمعالجة المياه العادمة.  pHيم ق (7)  الزراعي، ويبي ن الشكل



 

Beda et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 405-417 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر/كانون األول   417- 405(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – وآخرون   بدا 411

 
 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  pHقيم . 7 شكل ال

 :Ecالناقلية الكهربائية -2
،  (d.s/m 1.32)بقيمة بلغت    PC2تم تقدير الملوحة في الدراسة معب رًا عنها بالناقلية الكهربائية حيث بلغت أعلى قيمة لها في قناة الري  

بزيادة معنوية لكليهما على قيمتها في حوض التهدئة والتي بلغت  (d.s/m 1.26)بقيمة بلغت  MCتلتها قيمة الناقلية في قناة الري 
(1.16 d.s/m)  بقيمة ألقل فرق معنوي بلغت(L.S.D = 0.8) وبشكل عام تعد ملوحة نقاط المراقبة   (، 8) كما هو موضح في الشكل

(، والذي حدد  2752/2008المدروسة ضمن الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية السورية الستخدام المياه لألغراض الزراعية )
 (. dS/m 2.34مغ/ل( أو ما يعادل ) 1500ح بها في مياه الري بـ )( المسمو TDSاألمالح الكلية الذائبة )

 
 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  Ecقيم . 8 شكل ال

 : 4NHتركيز األمونيوم -3
والتي زاد التركيز فيها على حوض التهدئة  MCبفارق معنوي على قناة الري  PC2أظهرت النتائج زيادة تركيز األمونيوم في قناة الري 

  (35 – 27 – 15)حيث بلغ تركيز األمونيوم في المواقع على التوالي    (L.S.D = 3.24)وبفارق معنوي بقيمة ألقل فارق معنوي بلغت  
على الحدود   MCو PC2م في كل ٍّ من قناتي الري ، كما أظهرت النتائج زيادة تركيز األمونيو (9) ل، كما هو موضح في الشكل\مغ

 ل، بينما لم يتجاوز تركيزه في حوض التهدئة تلك الحدود. \مغ (20)المسموح بها في المواصفة القياسية السورية ألغراض الري 
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 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  4NHتركيز  .9 شكل ال

 : 3NOتركيز النترات -4

ل وبدون فارق معنوي بينهما، بينما انخفض تركيزه \مغ (10.5 – 9.44)على التوالي  MCو  PC2بلغت قيمة النترات في قناتي الري 
 = L.S.D)بلغت  5%ل، بقيمة ألقل فرق معنوي على مستوى ثقة \مغ (6.42)في حوض التهدئة بفارق معنوي عنهما بقيمة بلغت 

رية ألغراض الري الزراعي  ، وبمقارنة التراكيز المتحصل عليها في الدراسة مع الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السو (2.69
 يوضح تركيز النترات في المواقع المدروسة. ( 10) نالحظ أنها لم تتجاوز القيم المسموح بها في كافة المواقع المدروسة، والشكل 

 
 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  3NOتركيز . 10 شكل ال

 :2NOتركيز النتريت -5

توافقت تراكيز النتريت مع تراكيز النترات من حيث وجود فروق معنوية بين المواقع المدروسة حيث لم تكن الفروق معنوية بين قناة الري 
PC2    وMC    ل، بزيادة معنوية لكليهما على تركيزه في حوض التهدئة والذي \مغ  (0.08 – 0.07)حيث بلغ التركيز فيهما على التوالي

 يوضح تراكيز النتريت في المواقع المدروسة.( 11)  والشكل (L.S.D = 0.015)بقيمة ألقل فرق معنوي بلغت  (0.03)بلغ تركيزه فيها 
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 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  2NOتركيز . 11 شكل ال

 :BODكسجين و قيمة الطلب الحيوي لأل-6
ل، \مغ (42)والتي بلغت قيمته فيها  MCل بزيادة معنوية على قيمته في قناة الري \مغ PC2 (53.5)في قناة الري  BODبلغت قيمة 

 = L.S.D)ل بقيمة ألقل فرق معنوي بلغت \مغ (18.81)والتي بدورها زادت وبفارق معنوي على قيمته بحوض التهدئة والتي بلغت 
، وبمقارنة النتائج المتحصل عليها مع الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السورية (12)، كما هو موضح في الشكل (2.45

 في حين لم تتجاوز الحدود في حوض التهدئة.  MCو  PC2تلك في كل من قناتي الري  نجد أنها تجاوزت ل\مغ (30)المحددة بـ 

 
 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  BODقيم  .12شكل ال

 :CODقيمة الطلب الكيميائي لألكسجين -7
إال أن الزيادة لم تكن معنوية وبلغت قيمته فيهما على التوالي   MCعلى قيمته في قناة الري  PC2في قناة الري  CODزادت قيمة 

ل وذلك بقيمة ألقل  \مغ (58)في حوض التهدئة معنويًا والذي بلغ فيه  CODل، بينما كان الفرق بينهما وبين قيمة \مغ 225 – 216))
، وبمقارنة القيم المتحصل عليها في دراستنا مع الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية (L.S.D = 11.13)فرق معنوي بلغت 

و  PC2تجاوزت الحدود المسموح بها في كل ٍّ من قناتي الري  CODالستخدام المياه المعالجة في أغراض الري الزراعي نجد أن قيمة 
MC قيم   يبي ن( 13)  بينما لم تتجاوزها في حوض التهدئة، والشكلCOD  .في المواقع المدروسة 
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 حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع  CODقيم  .13شكل ال

 :Cdتركيز الكادميوم -8
والتي بلغ فيها  (Adraa – MC – PC2)أظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية في تركيز الكادميوم بين المواقع المدروسة الثالثة 

، ولكنها (L.S.D= 0.006)ل، وذلك بقيمة ألقل فرق معنوي بلغت \مغ  (0.015 – 0.015 – 0.014)تركيز الكادميوم على التوالي 
ل،  \مغ  (0.01)ستخدام المياه المعالجة في الري الزراعي حسب المواصفة القياسية السورية والتي حد دت بـ  تجاوزت الحدود المسموح بها ال

 يبي ن تراكيز الكادميوم في المواقع المدروسة.  (14)والشكل 

 
 تركيز الكادميوم حسب المواقع المدروسة على طول قناة الري للخط الراجع . 14 شكل ال

  :االستنتاجات
تجاوز تركيز ، و بفارق معنوي على تركيزها في حوض التهدئة MCو  PC2ازدادت تراكيز معظم المؤشرات المدروسة في قناتي النقل -

في كافة المواقع المدروسة الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية الستعماالت المياه المعالجة ألغراض الري الزراعي،    Cdالكادميوم  
 .BODو CODبالنسبة لألمونيوم و MCو PC2زها على قناتي النقل بينما اقتصر تجاو 

ة  لم تتجاوز قيم الناقلية ودرجة الحموضة والنترات المتحصل عليها الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية الستعماالت المياه المعالج-
 ألغراض الري الزراعي في كافة المواقع المدروسة. 
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 التوصيات:
أقنية ري مغطاة تغطية جزئية تسمح بمرور أشعة الشمس والهواء لرفع كفاءة التعقيم بأشعة الشمس ومنع التخمرات الالهوائية استخدام -

 والروائح المنبعثة عنها، بداًل من أقنية الري المكشوفة التي تسمح بإلقاء الفضالت والمخلفات والتعديات البشرية على أقنية الري. 
جة المركزية الكبيرة بمحطات معالجة صغيرة على مستوى القرية أو المدينة للتوفير بالنفقات المصروفة لنقل  استبدال محطات المعال-

المياه العادمة من التجمعات السكنية إلى محطات المعالجة ومن ثم نقل المياه المعالجة إلى مناطق استثمارها في الري الزراعي من جهة، 
 لري الحاصلة بنتيجة النشاطات البشرية والتي تؤدي إلى خفض نوعية المياه المعالجة من جهةٍّ أخرى.والتقليل من التعديات على قنوات ا

 نشر ثقافة التوعية البيئية لدى المزارعين المستفيدين من المياه المعالجة في ري محاصيلهم الزراعية لمنع التعديات الحاصلة على أقنية-
 التعدي. الري، حيث أنهم المتضرر األول نتيجة هذا
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Abstract 

Adra Sewerage Processing Station receives sewage water for treatment and then 

pumps it again into open effluent canals to be used by farmers to irrigate their 

lands. However, the many infringements on open effluent canals by farmers and 

neighboring factories have changed the chemical properties of this water, leading 

to a decline in water quality and thus limiting the possibility of using this source 

for irrigation purpose. Therefore, this research aimed to monitor the changes 

occurred in some chemical characteristics of wastewater along effluent canal 

starting from settlement reservoir located after Adra Sewerage processing 

Station, extending along the effluent canal (PC2) and ending in Nashabia area, 

during the years 2010-2012. The results showed a significant increase in 

ammonium in PC2 compared to both MC and settlement reservoir, which 

amounted (35, 27 and 15) mg/l respectively, Nitrate concentration in PC2 and 

MC increased with a significant difference compared to the concentration in 

settlement reservoir, where it reached (10.5, 9.4 and 6.4) mg/l respectively, while 

the differences were not significant for nitrite concentration and pH between the 

three sites. The results also showed an increase in salinity in PC2 and MC with a 

significant difference compared to the settlement reservoir with a value of (1.32, 

1.26 and 0.92) d.s/m respectively. Also, COD increased in PC2 and MC with a 

significant difference compared to the settlement reservoir by (225, 216 and 58) 

mg/l respectively. BOD value increased in PC2 and MC significantly than the 

increase in settlement reservoir. 

Keywords: Settlement reservoir, MC, PC2, BOD, COD, Ammonium, Nitrate, 
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