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المحصول  1. والتغيرات في خصوبة التربة بعد الري بمياه الصرف الصحي ةنمو نبات الذر
  في التربة سفوروالفوالجاف وتوفر النيتروجين 

  

  الخالصة

  

التحقق من االستخدام المحتمل لمياه الصرف الصحي ذات المعالجة الثانوية ) 1(من ھذا البحث ھي  األھداف

)STSE (كمصدر للمياه والنيتروجين لنبات الذرة و)(تقدير تركيز النيتروجين ) 2N (وروالفوسف )P ( في

بعد ھذه المدة، تم و.  ومي 58، خالل STSEالتربة، كذلك تركيزھما ومحتواھما في نبات الذرة، المعالجة بـ 

لم حيث . حصاد النباتات ومعالجتھا للحصول على المحصول الجاف، وتم التحقق من النبات وتحليل التربة

 إنكما . في التربة، ولكن النيتروجين الكلي ازداد ورحظ أي تغير في التركيز الكلي للكربون والفوسفيال

في النبات، ولكن بدون أي تأثير  وروسفساھم في زيادة محتوى الف STSEالري بـ السماد الغير عضوي و

عملية الري بالمياه العادية، ولكنھا تزود بجزء تستبدل بالكامل  أنبمكن  STSEالـ .  على المحصول الجاف

  .ات الذرة في المعالجات بدون إضافة سماد غير عضويبنلمن النيتروجين المطلوب والمواد المغذية 
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المح اإلضافة 

الري بواسطر 

ر المضاف ب

S (في التجربة

ضح في البحثين

STS المستخد

و Ayersطة

Cوھذا يعني ،

القة بين تركيز

تركيزوجد ث

ة التخلص من

متصاص المر

ود الصارمة ال

حاليل الكيميائية

a = 111.3 m

 الصوديوم في

يشكل خط أن

T1  وT2 خ

T5 استقبلت في

المس STSEو

عالجة المستخد

، فان2جدول

االعتباربعين 

العنصر أو/و

STSE(نوية

كما ھو موض

SEركبات في

موضحة بواسط

Clو  B ير

حدث مع العال

حيث. ساوباولو

 بقوة في عملية

عن نسبة اال ل

الفئة ذات القيو

التح). 1986(

mg L-1; EC

ول عن ارتفاع

ذا من الممكن

ي المعالجات

T3  وT4  5و

مختلفة للمياه أو

تمد على المعا

ضحة في الج

األخذھا، مع

واد المغذية و

 المعالجة الثان

أخرىركبات

جدت لھذه المر

مياه الري الم

رعنص محتوى

نفس الشيء ح

Lin (لوالية س

هفيمرغوبا  ا

المسئول كان

ت السائلة في ا

Ayers an )

C = 0.405 d

 يكون المسئو

وھذ للسكان،

)1985.(  

 المستخدمة في

3والمعالجات

المقادير الم. ي

مو مختلف يعت

STSE الموض

ربة تم حسابھ

w 

  قشة

الموسائلة و

 السائلة ذات

بھة وكذلك مر

القيم التي وج 

اصة بجودة م

نخفاض في م

ن. ئي للنباتات

ns(في منطقة

أمرايعتبر ھذا 

لي للصوديوم

يدخل النفايات 

nd Westcot

dS m-1; pH

قد Lins مياه 

ه المخصصة

Ayers and )

ه الغير مؤينة

و. على التوالي

، على التوالي

لنباتات لھا نم

Eكيز مركبات

لوحدات التجر

www.trgma

ئج والمناق

ة النفايات الس

النفاياتمت

 معدنية متشاب

Pescod 1.(

المعايير الخا

S ان أظھرت

ة كمصدر مائ

عية الصغيرة ف

وھ Linsنطقة

التركيز العالن

وھذا، )2ول

tرد في بحث 

H =9.9: لتالية

وجد فيديوم

ديوم في المياه

d Westcot

ط مقدار المياه

، عSTSEلـ 

L p  لـSTSE

 بواسطة إن ال

  .أيضا ف

تركعلى تماد

صر السامة ل

a.com

النتائ

جودة

استخد

مغذية

1992

بإتباع

TSE

السائلة

صناع

من منط

أنكما 

الجدو(

لما ور

القيم ال

لصودل

الصود

لبحث

متوسط

40.0

pot-1

تفسر

ختلفم

باالعتم

والعناص
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 المستخدم 

اتات الذرة 

ضافته من 

 Na وديوم

للنباتات،  

Karlen 

لفوسفور 

رة الزمنية 

تخدمة في 

كربون إلى 

  

لنيتروجين 

جربة، والحجم

لنبا) 1980( 

مرة مما إض 

الصو ض ولكن

Kلبوتاسيوم 

 .et al(عالية 

 وتركيز ال

ب قصر الفتر

المست ألوعية

المنخفضة للك

.واد العضوية

، والن)TC(كلي 

 

  جين

p.(  

ن وحدات التج

Malavolta

4.67يعادل 

منخفض K وم

اسبة بإضافة 

فية وإنتاجية ع

جين الكلي،

 المحتمل بسبب

لألة المضافة 

 بالنسبعالقة 

ل السريع للمو

 في الكربون الك
  . التربة

 .دا النيتروجين
  .ضوي

   غير عضوي
 ما عدا النيتروج

  ).عضوي
Coeff .(  
Tuk )p , 0.05

صول عليه بين

aاد بذلك كما أف

م أكثر بما ي

البوتاسيو  كان

ف تكون مناس

مواد مغذية كاف

ي، والنيتروج

، وھذا من)3

لنفايات السائلة

ه علقاعدة،  ال

ھم في االنحالل

والسماد) التأين
)P (في عينات

 عضوي، ما عد
وسماد غير عض

سماد إضافة(ن
د غير عضوي،

ة وسماد غير عض
ficient of Va

keyثيرا بفحص 

لنبات تم الحص

وجين الالزم ك

افت صوديوم

بات، فانه إذا

فت السائلة سو

ل امتصاص مو

كربون الكلي

3الجدول (ت

ضوية في الن

ف التأكسد في

يساھ أنيمكن

ة ومياه عديمة ا
ركيز الفوسفور

ين وسماد غير
ياه غير متأينة و
ايات سائلة بدون

وسمادف صحي
 النفايات السائلة

ariation(غير
تلف كثال تخرف

 

لنتح في النل ا

 معدل النيترو

 السائلة أضا

واد المغذية للنب

 ھذه النفايات

على معدل اظ

لة على الكر

تأثر بالمعالجات

يع للمواد العض

رارة، وظروف

يوھذا ) 2دول

نفايات سائلة(ي
وتر، )TN(كلي

ي بماء غير متأي
T2  =الري بمي

قط ري بمياه نفا
مياه نفايات صرف

T  =الري بمياه
C.  =معامل التغ

 تتبع بنفس الحر

w 

اكبر معدل أن 

قل من نصف

والنفايات. ب

جھة نظر المو

 السائلة، فان

لحفالل الذرة،

فايات السائل

  ت التربة

لم يتأ TCلي 

للتحلل السري 

، ودرجة الحر

الجد(ت السائلة

مصادر مياه الري
الك

 

T1  =ري
2

T3  =فق
T4  =الري بم

T5
.V. 
البيانات التي

www.trgma

كذلك اعتبر.

STS  اقيقابل

وعية التجارب

ومن ج. وجين

 في النفايات

خص لمحصول

1.(  

 الري بالنف

فر في عينات

ز الكربون الكل

نتيجة أوبة

الرطوبة،. رب

وجين للنفايات

تأثيرات م. 3ول

a.com

Lins

Eمن 

في أو

النيترو

مرتفع

وباألخ

1976

  

تأثير

المتوف

زتركي

للتجرب

التجار

النيترو

  

الجدو
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ى الكربون 

ات زمنية 

Feigin e

قة أخرى، 

ف بواسطة 

 T5عالجة 

ي وتركيز 

ي مساحات 

ل عن ھذه 

ت التجربة 

، )3جدول 

النفايات  فة

 اإلنتاجض 

في تركيز 

Quin an

ير في محتوى

ريت على فتر

et al. 1978

et  .(وبطريق

ن قابل للكشف

حظت في المع

تروجين الكلي

شكل منتظم في

نصر المسئول

وحدات). 3ول 

الج( أن إال ور

إضاففإن كيد، 

غم من انخفاض

لسائلة، كذلك ف

 nd( أعوامة 

Latt.(  

ئلة يسبب تغي

ل تجارب أجر

8; Quin an

al. 1982; P

وھذا لم يكن) 2

جين الكلي لوح

زيادة النيت). 3

بش أيضاوحظ 

ولھذا، فان العن

الجدو(وسفور 

الفوسفوض من 

بالتأك). 1دول 

 1B( ،بالرغ

النفايات الس افة

على مدار عدة

terell et al. 

بالنفايات السا

عليھا من خالل

nd Woods 

Polglase et

2الجدول (يال

عالية للنيتروج

T ) 3الجدول

لو STSEي بـ

Quin an.(  

و. نات التربة

ميد بالفوو التس

ستوى منخفض

الجد( التجربة

T3( )الشكل

إضاعن ناتج

علة المعالجة 

1982(ضوي

مية إن الري ب

م الحصول عل

(ات السائلة

t al. 1995; 

ضوي كان قلي

تراكيز ع). 3

T1 المعالجة

ناتج عن الري

nd Woods 

وسفور في عين

عينة التربة ھو

مس أظھرت ھا

من بداية كثر

(ونمو الذرة

نھو ي التربة،

النفايات السائل

لفوسفور العض

 األبحاث العلم

ذه األبحاث تم

ت فيھا النفايا

Friedel et

 الكربون العض

الجدول(ليال

من أكثرجة

NH4
+-N (الن

1978(طويلة

لى تركيز الفو

لفوسفور في ع

إنھبالرغم من

أكر في النھاية

لتغذية و ساسيا

 الفوسفور في

ل منتظم في ا

زيادة في الظ

w 

قد أشير فيف

لكن، نتائج ھذ

استخدمتسنتين 

 t al. 2000

إضافةيكون  

  . ستخدمة

الكلي تغير قل

 بالمياه المعالج

N+NO3
- -N

سائلة لفترات ط

S لم يؤثر على

كيز الترفي  ت

، ب)T3(سفور 

ي من الفوسفور

أسان سفور ك

زيادة فيالو 

، لوحظ بشكل

بشكل ملحوظو 

www.trgma

فغم من ذلك، 

ول.  في التربة

ة، أكثر من س

1978; Latt

أنمن الممكن 

المسق التحليلية 

ز النيتروجين 

دة والمروية

N(صر المعدنية 

ت بالنفايات الس

STSEص من 

تلوحظالتي ة

 معالجة الفوس

ح تركيز عالي

الغنية بالفوسة

).2الشكل (ف

ون في التربة

Woods 1(،

a.com

وبالرغ

الكلي

طويلة

terell

فانه من

الطرق

  

تركيز

المسمد

العناص

رويت

  

التخلص

الزيادة

بدون

يوضح

السائلة

الجاف

الكربو

1978
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ت سائلة مع 
 غير متأينة 
ايات صرف 

C  = معامل
p , .(  

مياه نفايات(مياه 
T  =الري بمياه
الري بمياه نفا= 

 .C.V). عضوي
 Tukey )0.05

ر مختلفة من الم
T2لنيتروجين، 

= T4عضوي، 
ة وسماد غير ع
ف كثيرا بفحص

بمصادر الريعد
ضوي، ما عدا ال

سماد غير ع ضافة
 النفايات السائلة

تلفال تخالحرف

ي بنات الذرة بعد
 وسماد غير عض

إض(سائلة بدون
T  =الري بمياه

لتي تتبع بنفس ا

في) B(فوسفور
بماء غير متأين
 بمياه نفايات س

T5لنيتروجين،
Co .(البيانات الت

w 

والف) A(وجين 
ري ب=  T1(د 

T3  =فقط ري
ضوي، ما عدا ال
oefficient of

www.trgma

 

 

النيتروتراكم . 1
وسماد) ير مؤين

 غير عضوي، 
وسماد غير عض

)f Variation

a.com

  

الشكل
ماء غي
وسماد
صحي
(التغير 
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) غير مؤين
وسماد غير 
صرف صحي 
معامل التغير 

 

حكم في ت ت

. رة الشحنة

 إلىسفور 

 

سائلة مع ماء غ
اه غير متأينة و
بمياه نفايات ص

 .(C.V.   =مع
Tu )p , 0.05.( 

مليات، والتي

لتربة المتغير

ب ترشح الفوس

مياه نفايات س( 
T  =الري بميا
 T4  =الري ب

ماد غير عضوي
ukeyا بفحص 

لفھم ھذه العم

باألخص في ا

تجنبي فساھم 

.  

  

ختلفة من المياه
2 النيتروجين، 
 غير عضوي،
ت السائلة وسم

تلف كثيرا ال تخ

مدى الطويل ل

Bond (وبا ،

يس أنر يمكن

Falkiner a(

بمصادر مختي
عضوي، ما عدا

سماد إضافة(ن
ري بمياه النفايات
ع بنفس الحرف

يدانية على الم

1998(تربة

فاظ بالفوسفور

and Polgla

ل الذرة بعد الر
 وسماد غير عض
ات سائلة بدون

الر=  T5جين،
لبيانات التي تتبع

دراسات ميد ء

 السائلة في الت

بة على االحتف

se 1997(ر

w 

اج من محصول
ماء غير متأين
 ري بمياه نفايا
 ما عدا النيتروج

Coefficie .(ال

إجراءضروري

 في النفايات

قدرة الترب إن

الرايزوسفيرقة 

www.trgma

 

مقدار اإلنتا. 2
)T1  =ري بم
فقط=  T3ي،

 غير عضوي،
ent of Varia

 فانه من الض

كية الفوسفور

افترض  ألنه

طبقى اقل من 

a.com

الشكل
وسماد
عضوي
وسماد

)ation

  

 

ولھذا

ديناميك

ألوھذا 

ستوىم
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فوسفور 

من الري، 

مغذية من 

ل التجربة 

يمة لبعض 

ھور، فان 

 يظھر في 

تات نفسھا 

المعالجات 

ت الترشيح 

في عينات 

 األوراقي 

ة محتوى 

اعدا سماد 

لة ساھمت 

ST  بدون

ل، النباتات 

ن المعالجة 

سماد الغير 

اھم بزيادة 

 أو) 3ول 

راكم عالي 

وجين والف

المزيد م إلى ة

 من المواد الم

ت طبيعية خالل

القدي األوراق 

يوم من الظھ 

سفور، والذي

نمو، ھذه النبات

ا.  النيتروجين

ح في معدالت

ص بالتدريج ف

فوسفور فيوال

في زيادائلة 

ما( عضوي 

النفايات السائل

SEاستخدام  

على كل حال 

ع النباتات من

غياب الس أود 

تسا STSEة 

الجدو(ت التربة 

V وجود تر

وى النيترو

جتھا المستمر

كمية بأعلى 

تظھر صفات 

لصوديوم في

11بعد . فھا

ة لنقص الفوس

يوم بعد الن 25

بسبب نقصان

 نقصان واضح

ST كان يتناقص

 النيتروجين و

النفايات السا 

 السماد الغير

، فان ا)T5و 

).األغصانل 

.نباتات الذرة

، بالمقارنة مع

لوجود نتيجةت 

والري بواسطة

ركيز مغذيات

Vazquez-Mo

رة، ومحتو

اجح يساھم في 

ت التي تزود

T5و  T2ن

الضحة لتسمم 

وراق وأطراف

 مرئية طبيعية

5. مة والسيقان

 وھذا يظھر ب

ائلة، أظھرت

TSEن ترشيح

ت في محتوى

تسببتو). 1

التي استقبلت

و T2( الكامل

والسيقان وكل

لفوسفور في ن

النبات أجزاء

لفوسفور كانت

T  وT5(و ،

غير أي من تر

ontiel et a

ى نمو الذر

و قوي، وھذا

، فان النباتات

تات الذرة من

واض أعراضت

ي حواف األ

ف وأعراض

يماألوراق القد

راق القديمة،

 النفايات السا

وم وبعده، فان

 الذرة تغيرات

1Bو  1A ل

ي المعالجات ا

ذات التسميد

األوراق(بات

ض محتوى ال

نيتروجين في

لنيتروجين وال

  .ة

2(لمعالجات

، ولكن، لم تغ)

al. (1996)

سائلة على

 في البداية نمو

وعليه،. عالية

نبات. نمو سرع

عد ذلك ظھرت

ظھر كتحلل في

ت نمو ضعيف

ف وأطراف ا

في أعلى األو

ى معدالت من

ومن ھذا اليو

ي ري نبات

األشكال(بات

النبات، في ء

التجربةحدات

النب أجزاءفي

بب في انخفاض

من الن كميات

 في محتوى ال

لنفايات السائلة

 بشكل كافي ا

)1Bالشكل (

أكدولقد ). 2

w 

لنفايات الس
 جاف

تظھر T5جة 

ملية التبخر الع

أس التي تظھر

ظھورھا، وبع

ويظ، T5جة 

أظھرت T3جة 

سجية في حواف

ألصفر ظھر ف

استقبلت أعلى

.يوم بعد النمو

في STSEدام 

النب أغصان 

أجزافور في

في وح). T4و

فلفوسفور فقط

تسب) T3(وي 

الكجمعت نفس

على النبات ى

تخدام الري بال

يبية تم تسميد

ور في النبات

2الشكل (ف 

www.trgma

الري بال ر
حصول الج

ت من المعالج

 لتعويض عم

S كانت ھي

يوم بعد ظ 50

ت من المعالج

ت من المعالج

ة صبغات بنفس

اللون األ إلىت

، والتي T5و

ي 17تربة بعد 

.  

تج عن استخد

قان وفي كل

والفوسف وجين

و T1وجين، و

يادة محتوى الف

يد غير العضو

ج T3معالجة 

أخرىتغيرات 

ي وليس الست

وحدات التجري

حتوى الفوسفو

الجاف اإلنتاج

a.com

تأثير
والمح

النباتات

وذلك

TSE

خالل

النباتات

النباتات

صورة

تحولت

T4 و

في التر

التربة

نتكما 

والسيق

النيترو

النيترو

في زي

التسمي

من الم

T1 .ت

عضو

في الو

في مح

كمية
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Al-Jalou

التي تتميز 

مستقل عن 

تي تحتوي 

روفيل في 

 الكلي في 

Bielorai

النباتات  ية

لكلوروفيل 

 نيتروجين 

ت من كال 

ي المعالجة 

على تركيز 

كان متوقعا 

تم قياسه ( 

 ud etك فان 

ت السائلة، وا

لذرة، بشكل م

الزراعة الت ية

روجين والكلور

ز النيتروجين

 .i et alحث 

أغشيجين في 

 عالية من ال

عضوية بدون

، الن النباتات

في النباتاتن 

لورق يؤثر ع

r =(والذي ك ،

Was.(  

وروفيللكيز الك

السائلة، وكذلك

ي بمياه النفايات

الجاف للذ نتاج

ST  أوعيةفي

ى تركيز النيتر

ولم يغير تركيز

 السابقة في بح

حتوى النيتروج

تراكيز رت

غير ع أسمدة

التركيز،/خفيف

، ولكن)1Aل 

تروجين في ال

 )= 0.93**

skom et al.

تركلنيتروجين و

بمياه النفايات 

ذرة نتيجة الري

اإلنتي ف ساسي

SEالستخدام 

لم تؤثر على

، و)2الشكل (

ع المالحظات

د زيادة في مح

 

)T3 (أظھر

وأمياه مقطرة 

عن تأثير التخ

الشكل(روجين

تركيز النيت ن

ذين المتغيرين

1996 .(لذرة

وسماد في ال) ن

لسماد والري ب

 في أوراق الذ

األسالعامل و

يدل على انه ال

،)1Aالشكل (

(الجاف للذرة

ئج لم تتفق مع

بوجود أفادذي

.ايات السائلة

STSEبمياه

لتي رويت بم

كون ناتجة ع

من النيتر وية

أنذا يشير إلى

بي واضح لھذ

على نبات ال ت

وماء غير متأين

معھا السستخدم

كيز الفوسفور

  .لمتبقية

ھولنيتروجيني

وھذا ي). 2كل

( النيتروجين

ا إلنتاجاعلى 

ذلك، ھذه النتائ

، والذ(1984)

ويت بمياه النفا

لكن رويت ب

من النباتات ال

تك أنة يمكن

متساو كميات

وھذ). 2شكل

ى ترابط ايجاب

أجريتية التي

سائلة و نفايات
 ة

w 

ت الذرة التي اس

 زيادة في ترك

ي مياه الري ال

النر العضوي

الشك(ستخدمة

 تزيد محتوى

، ولم يؤثر)4

بالرغم من ذ 

) and Feigi

نيتروجين ورو

 لم تسمد ول

م أكثر ألوراق

ھذه الحقيقة). 

 T3 (جمعت

الش(جاف اقل  

 الحصول على

لبحوث العلمية

ن(در مياه الري
في أوراق الذرة

www.trgma

فور في نباتات

al. (1 الحظ

د الفوسفور في

يرغن السماد 

مياه الري المس

سماد كافي لم

4الجدول ( ق

).3الجدول (

in et al. (1

م تسميدھا بالن

ت الذرة التي

األروجين في 

)4ول الجد (

و T1(جتين 

إنتاج ظھرت

روفيل، وقد تم

عزيز ھذا في ا

تأثير مصاد 4ل
ف) ة غير مباشرة

 

a.com

للفوسف

995)

بوجود

لقد كان

نوع م

على س

األورا

التربة

984)

التي تم

نباتات

والنيتر

)T1(

المعالج

T3 أظ

الكلور

وتم تع

  

الجدول
بطريقة
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جين، فانه 

وقد ارجع 

الكثيرة  ق

ھذه الحالة، 

المحصول 

ھذه . كامل

ت الصرف 

ت السائلة، 

في نباتات 

تربتھا  إلى

ات النبات 

 وفي حالة 

ياج النبات 

ة المروية 

Smith e

التربة بعد 

ھر ان فقد 

-NH3خر 

ذه الدراسة 

ذات طين  

 إضافة).1 

) 1: (ختلفة

ي المتحلل 

بھد  21م 

منخفض ال 

ما عدا النيتروج

والنيتروجين، 

1B( ،األوراق

في ھذ). 2كل 

ا إنتاج أن إال 

غير عضوي ك

ة تأثير نفايات

النفاياتية في 

 النيتروجين ف

إ أضيف التي 

ختالف احتياجا

الل فترة النمو

س يحدث الحتي

جين في التربة

NH3 )et al. 

تروجين من ا

ث العلمية تظھ

عملية تبخ إلى

 حدث في ھذ

ة المستخدمة

الجدول) (38

مخ ألسباب، 

ن المذاب، أي

ان في اليومص

تشبعال إلىدا 

ر العضوي، م

 الفوسفور وا

و  1Aشكل 

الشك(ت الذرة 

ات التجربة،

ودت بسماد غ

مقارنة تم فيھا 

 المواد المغذي

ي على كمية

ن اقل من تلك

، اخأوالبب، 

لية خالالت عا

 ولكن العكس

قدان النيتروج

N-3تبخر ) 1

النيت إزالة) 3(

ر من البحوث

إ، وذلك يعود 

ھذا بالتأكيد. 

والتربة) 2ل 

8.8 mmolc 

ن النيتروجين

الكربون ضافة

ائلة يبدأ بالنقص

يكون عائد أن 

ھا السماد غير

من أعلىدار

الش(ي النبات 

لجافة من نبات

وحد إلىجين

T5والتي زو ،

والتي ،)198

نفس مكونات

أثير لمياه الر

ت السائلة كان

يكون بسب أن

نباتات، بمعدال

ملية الحصاد،

فقھو لثاني،

(من خالل ) 

Hook (و ،)

وھناك الكثير

العالية pHت

Stev 1986(

الجدول(عدية

dm-3(خفض

ل التخلص من

إضيسبب في  ن

 للنفايات السا

 من المحتمل

تي استخدم فيھ

اكتسبت مقد)

واد المغذية في

عالي للمواد ال

النيتروج ضافة

5و  T2عالجة

Feigin  )81

ن أنيث ح ،رة

عدم وجود تأ

ات من النفايات

روجيني يمكن

مطلوب لكل الن

قبل عم إلنتاج

B  .(السبب ا

Polglase e

and Kardo

Friedel e.(

 العضوية ذات

venson(ض

ت عضوية قا

منخف CECو

لمحتمل تفضل

أنن المحتمل

معدل الترشيح

 العالي، وھذا

T1  وT4 الت

)STSEة بـ

عالي من المو

الع واإلنتاج، )

S  إضسبب في

ن تلك في المع

.et al عليھا

غذية في الذر

الحظواحثون

نبان من قبل ال

 السماد النيتر

النيتروجين م

اإل إعادةراحل

Bouwer an

)t al. 1995

N )os 1978

et al. 2000

 في المخلفات

CEC المنخفض

لسائلة مخلفات

)الكولنيت ص

للتجربة من ال

ات التربة من

مع) 2(، )197

ت معدل الري

w 

جتين الن المع

 T4 )المعالجة

المحتوى الع ى

)4الجدول (ل 

STSEواسطة

كل ملحوظ من

ت التي حصل

كيز المواد المغ

ھؤالء الباح. 

ب النيتروجين

 .  نيتروجيني

لكفاءة كما في

إنجين، حيث

ة في حالة مر

nd Idelovi

(عتبر فقد كبير

NO3يح 
- -N

STSE )0 بـ 

ن يكون كبيرا

C التربة ذات

ت النفايات ال

وباألخص 160

روف العملية ل

عينا إلىسائلة 

Bouwe 74

لمعالجات ذات

www.trgma

نة النباتات من

النباتات إن

إلىب في ذلك 

يز الكلوروفيل

لري بوم من ا

ف كان اقل بشك

ج تؤكد البيانات

على تركي حي،

ء غير المتأين

اكتساب ولكن، 

غير عضوي

ر المنخفض للك

ماء والنيتروج

الت المنخفضة

)itch 1987

ات السائلة اعت

ترشي) 2(، )1

 زيادة الري

وجين يمكن ان

في باألخص

ة، عندما كانت

g kg-1 0(ض

لك، فان الظر

النفايات الس ة

r and Cha

ر البذور في ال

a.com

بمقارن

لوحظ

السبب

وتركيز

بالرغم

الجاف

النتائج

الصحي

والماء

الذرة،

سماد غ

التأثير

إلى الم

المعدال

للماء

بالنفايا

1996

عملية

النيترو

N ،وب

البحثية

منخفض

ذل إلى

إضافة

)aney

ظھور
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 من عملية 

 وھذا يزيد 

روف التي 

.  

 

حالة غياب 

ھا بالسماد 

لنبات  خص

1995; O

 سببت في 

ير ملحوظ 

بالتأكيد، . 

مم بتركيز 

كعنصر  ة

ض نقص 

). 2لشكل 

لمغذي في 

انخفاض م 

 استخدمت 

صر المغذية 

الفوسفور، 

تركيز ض 

 انخفاضي 

د المعدنية 

 وإضافة، 

Ingle´s 

، وھذا يزيد2

داية التجربة،

كل الظر. وحدة

Ste )1986.(

روجين، في ح

تي يتم تسميدھ

وباألخل جيد، 

Overman et

،STSEي بـ 

 يوجد أي تأثي

.2في الشكل 

سمالت تأثيرب 

أھمية األكثرد 

اعرض أظھرت 

ال(جاف للذرة 

ر الفوسفور ال

مل بسبب عدم

ي التربة التي

ا بكل العناصر

ربة الفقيرة با

انخفاض إلى فة

يساھم في أن 

 مصدر للموا

مغذية للنباتات

 et(ي للنبات 

25oCمن  ى

في بد 5.0من 

و 0.9بمقدار 

evenson لـ  

ر جزئي للنيتر

الزراعة الت ية

م توثيقه بشكل

t al. 1995;

ن طريق الري

لى التوالي، ال

كما ف) T5(ة 

تجنب إلى أدت 

سفور كان القيد

النباتات فان 

لمحصول الج

 وجود عنصر

ھذا من المحتم

سفور، كما في

تزودنا أنقع 

في حالة التر 

goeth .إضاف

 الحديد يمكن

 السائلة تعتبر

حيد للمواد المغ

 المواد المغذي

أعلى الزراعية 

بة كان أعلى م

زادت ب pHة

يولوجي طبقا

مصدركل فقط

أوعيكافية في

ري التقليدية تم

 Mohamm

للصوديوم عن

والنباتات، على

ما فيه الكفاية

ھذه المعالجة

شك فان الفوسف

،)T3(سماد

منخفض من ا

ما فيه الكفاية

et al. 1 (وھ

انخفاض الفوس

لسائلة لم يتوق

باألخصي،

hiteتايت و

كاسيدأووجود

النفايات إنن

المصدر الوح

ض النقص في

et a.(  

ي الحمامات

ي عينات الترب

STS فان قيمة

يجة للتبخر البي

مه بشكل فعال

مية مياه ري ك

 فعال لمياه الر

Karlen mad 

العالية ل ضافة

وم في التربة و

 تم تسيدھا بم

موجودة في ھ

A( .وبدون ش

وسفور في الس

م إنتاج إلى ى

بم أفادتعلمية

974; 1975

و ا CECاض

فان النفايات ا

 الغير عضوي

نيت، والھيمات

ذه التجربة، و

وبالرغم من. ت

تكون ا أنيع

مل على تعويض

Ov al. 1995

جة الحرارة في

في pHدار الـ

SEعد الري بـ

لنيتروجين نتي

يمكن استخدام

ي ويزود بكم

STSE كبديل

n et al. 197

اإلضلرغم من

ركيز الصوديو

للنباتات التي

البوتاسيوم، م

Al-Jaloud e

الة غياب الفو

أدىھور، مما

الع األوراقن

 Day(سائلة

، مع انخفائية

بوضوح، ف.

عملية التسميد

وارتز والكولن

مستخدم في ھذ

ھا للنباتاتوفر

ال تستطي إنھا

الل السماد يعم

verman(رة

w 

متوسط درج) 

مقد) 4(وجين، 

يتروجين، وبع

 في فقد غاز ال

STSE إنجد 

ي النيتروجيني

Eبالري بـ . مل

76; Al-Jalo

and M .(وبال

رة لترم 100 

الجاف ل نتاج

باألخص، رى

et al. 1995

في حا ألنهت 

يوم من الظھ 

فان العديد من

ه بالنفايات الس

ستوامضية اال

)1الجدول ( 

ن بديل عن ع

عدني ھو الكو

 في التربة المس

ة، ويقلل من تو

إ إاللصحي،

الزمة من خال

نبات الذر خص

www.trgma

)3(، بالھواء

ص من النيترو

تخلص من الني

ت أعاله تسبب

وجدالبحث،  اذ

د الغير عضو

عضوي الكام

)oud et al.

Mazahreh 2

و 15 بمقدار 

اإلديوم على 

أخرصر مغذية 

(ديوم العالي 

النبات إلنتاج

11فور بعد 

غم من ذلك، ف

 عندما تم ريه

بة التربة الحم

تجربة الحالية

وان تكون ية

 تركيبھا المع

الطبيعيفور

فور في التربة

ياه الصرف ا

صر الغذائية الال

al. 1( ،وباألخ

a.com

للتربة

التخلص

من الت

ذكرت

في ھذ

السماد

الغير 

الذرة

2003

زيادة

للصود

عناص

الصود

مغذي

الفوسف

وبالرغ

النبات

خصوب

في الت

المعدني

والتي

الفوسف

الفوسف

في مي

العناص

1992
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ري بالمياه 

الذرة في  

 الفوسفورو

ي محتوى 

الرعملية امل 

مغذية لنباتات

وكلي للكربون 

االرتفاع فين 

استبدلت بالكا 

كامل المواد الم

غير تركيز الك

ي، بالرغم من

نباتات الذرة،

تزود بشكل ك

بة، ولكن لم يغ

 الغير عضوي

  ة في

  للترجمة
www

20  

الثانوية لري ن

ين، ولكن لم ت

تروجين التربة

تخدام السماد

مت الترجمة

كز العلمي ل
w.trgma.com

21 -9 -009

ات المعالجة ا

سماد النيتروجي

 الزيادة في نيت

 في حالة است

تم

المرك

w 

ف الصحي ذ

شكل جزئي س

  . عضوي

بب القليل من

صول الجاف

  .فور

www.trgma

  ستنتاج

ام مياه الصرف

ة، وزودت بش

 السماد الغير

سب STSEام

زيد من المحص

الفوسفووجين 

a.com

  

االس

استخد

العادية

غياب

استخد

ولم يز

النيترو

  
  

  

  


