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  الملخص

الحمضيات  أشجارتأثيرات استخدام مياه الصرف الصحي على  دراسة وتقيمھذا البحث يركز على 
للري باستخدام نوعين من النفايات السائلة لمياه  عمليتينتم تجھيز طريقتين وقد . الليمون وباألخص

و جنوب  جراء التجربة كانت في مورسيا في اسبانياإمواقع . الصرف الصحي وتم مقارنة النتائج بينھما
ضافية لمياه إمعالجة  إجراءقرطاجنة، حيث تم  مدينة كان في األولىموقع التجربة . شرق اسبانيا

المياه في اسبانيا، في ھذه الحالة  Campotejar م مدينةنية فكانت فيالتجربة الثا أما. الصرف الصحي
الموصلية ولقد كانت . من محطة معاجلةناتجة المستخدمة ھي خليط من مياه بئر ومياه صرف صحي 

 turbidity(والمواد الصلبة المذابة  التعكير، ونسبة )electrical conductivity (EC)(الكھربية 
and total dissolved solids (TDS) ( مدينة من أعلىقرطاجنة في مدينة Campoteja .لوحظ و

وجود تركيز  في األساس إلى مستوى عالي من الموصلية الكھربية في كال من الموقعين وھذا يعودأن 
  .عالي من الكلوريد والبرون

يعتبر  أنالبرون يمكن عنصر الملوحة وتجمع  أن، إال األوراقبالرغم من عدم مالحظة وجود تسمم في 
التحليالت الميكروبيولوجية كشفت . للري بمياه الصرف الصحي في منطقة مورسيا األساسيةالمشكلة 

في مياه الصرف الصحي  helminth ـالدودة وبيض  E. coliمخلفات الحيوانات والبكتيريا غياب عن 
الصرف الصحي المعالجة  ، ولكن في قرطاجنة فان مياهCampotejarتربة منطقة في المعالجة و

بمستويات تفوق الحد المسموح به  faecal coliformsمخلفات الحيوانات والبكتيريا تحتوي على 
 ً   .صحيا
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لمياه المعالجة
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