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 امللخص
تقليل  إىلتوفري يف املياه والتوسع يف املساحات الزراعية إلنتاج حماصيل متنوعة وأيضا  إىلاملعاجلة يف الزراعة يساهم استعمال مياه الصرف الصحي 

مدي  لبحثهذه الدراسة  تهدفمن التكاليف املتعلقة إبنتاج واسترياد واستعمال األمسدة بسبب وجود العناصر الضرورية للنبات يف تلك املياه 
أجريت هذه  .الكيميائية والفيزايئية والبيولوجية خواص الرتبة علىي حمصول القمح وأتثريها استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف ر  مناسبة

 عامالتمياه الصرف الصحي املعاجلة مب الستخدامصممت التجربة و م يف منطقة سرت، ليبيا،  2015 -2014الدراسة خالل املوسم الزراعي 
% مياه صرف 67%، مث اخللط بنسبة 50بنسبة  (2W) العذبةياه امل، خلط مياه الصرف مع (النهر الصناعي) (1W)به ذعمياه  :خمتلفة

ستخدم حمصول القمح أو  (.ةيطمي ورمليةرملية ) نوعني من الرتبة استخدممت  .(4W) الصرف الصحي املعاجلة ومياه (3W) بهذع% مياه 33و
عينات الرتبة واملاء وفق طرق معتمدة واليت اشتملت:  على وأجريت التحاليل املعملية )الفيزايئية والكيمائية وامليكربيولوجية( .رشاديإكمحصول 

والكاتيوانت الذائبة والبكرتاي  األنيوانتو  (pH)والرقم اهليدروجيين  (EC) ونسبة الرطوبة والتوصيل الكهرابئيالكثافة الظاهرية و تقدير القوام 
جدت نوعية املياه املستخدمة مجيعا ضمن احلدود اآلمنة . أيضا متت دراسة مكوانت عوامل منو حمصول القمح ابستخدام طرق معتمدة. و القولونية

ح به. من جهة أخري أظهرت مياه ( ملياه الري مع مالحظة وجود زايدة يف نسبة الرصاص عن احلد املسمو FAOملعيار منظمة األغذية العاملية )
اخلصائص الكيميائية قيم. اقل سجلت  حيثالعذبة ابملياه  ةالصرف الصحي فرق معنوي عايل يف زايدة متوسطات عوامل منو القمح مقارن

ة يلرتبة الرملية الطميحيث أظهرت ا  والرصاصمعظمها عدا الكلور    معنوية يففروق    عليهاحتت معامالت الري املختلفة مل يالحظ    ةملستخلص الرتب
. من جهة أخري أظهرت النتائج عدم وجود أظهرت الرتبة الرملية فرق معنوي يف زايدة نسبة الكربوانت  وبينماالرتبة الرملية    على  فيهما  فرق معنوي

مل 100إضافتاً ألعداد بكرتاي القولون الغائطية / أكثروجدت  (4W)مياه الصرف الصحي    منو القمح.  علىفروق معنوية بني الرتبتني يف أتثريمها  
يف ري احملاصيل املعاجلة  مياه الصرف الصحي    استخداممكانية  إب خلصت الدراسة إىلبة أقل إضافة للبكرتاي.  ذبينما سجلت املياه الع  (3W)تلتها  

 .جيد مراقبةوجود نظام ضرورة مع  الزراعية
   البكرتاي القولونية - منو القمح - خواص الرتبة - مياه الصرف الصحي :فتاحيةامل الكلمات 
  

 املقـدمة 
من الثروات الضرورية وهو املصدر الرئيسي احملدد حلياة كل من  مهمةيعترب املاء هو أساس احلياة على سطح األرض وثروة 

لقد ازدادت أمهية املاء يوما بعد يوم ملا له من دور كبري ومؤثر وفعال يف مشاريع التنمية الزراعية   اإلنسان واحليوان والنبات.  
احلياة االقتصادية والبشرية  وارد املائية على اختالف أنواعها تعترب أحد الدعامات الرئيسية لتحقيقيف مجيع دول العامل. وامل

ال سيما   القطاعات،ابلنظر إىل أمهية املياه يف مجيع جماالت احلياة ويف مجيع  .  اللييبوأهداف األمن الغذائي    والصناعية والزراعية
نالحظ أن القطاع الزراعي يستهلك  املتاحة،٪ من إمجايل موارد املياه  80حوايل  أن القطاعات الزراعية العربية تستغل حاليا
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. وهذه الكميات اهلائلة من املياه املستخدمة يف الزراعة ال تستغل بشكل جيد من قبل املزارعني املياه مبعدل أكرب من القطاعات
إدارة املوارد املائية بشكل جيد )اللجنة  علىتعمل يف استخدام املياه، ولذلك جيب إتباع سياسة زراعية  إسرافحيث يوجد 

 (.1999 ٬الفنية لدراسة الوضع املائي
املاء. وعرف اإلنسان مند القدم أمهية املياه وقد   علىإنتاج الغذاء وابلتايل زاد الطلب    علىوكلما زاد عدد السكان زاد الطلب  

نه مل يتجه حنو استخدم مياه الصرف الصحي املعاجلة أاألهنار ومياه األمطار واملياه اجلوفية إال    ذ القدم مياهستخدم اإلنسان منا
عندما شعر أبن مياه األهنار واألمطار واملياه اجلوفية أصبحت أقل وأدىن من أن تليب االحتياجات املائية، وأن مصادر املياه   الأ

جلوفية غري كافية من حيت الكمية، وكذلك موقع البالد اجلغرايف يضعها ضمن املناطق يف ليبيا واملتمثلة يف مياه األمطار واملياه ا
 شبه جافة( واليت تتميز بنقص املاء واجلفاف واملعدالت املنخفضة من األمطار وارتفاع مقدار البخر -الشبه صحراوية )جافة 

Pescod, 1992 ) ).  ميكن استخدامها حلل اخللل بني و لري ألغراض الزراعة  تعترب مياه الصرف املعاجلة مصدرًا مستداًما ملياه ا
( Becerra-Castro et al,.2015)الطلب على املياه والعرض، مع أمهية ليس فقط يف تلبية احتياجات احملاصيل من املياه 

( ، ,.2015García-Orenes et alمن املواد العضوية )  مبا حتمل ،ولكن أيًضا يف تشجيع الكائنات احلية الدقيقة يف الرتبة
 Abdoulkaderنتاجية احملاصيل وغريها من معايري النمو )أوال سيما العناصر الغذائية النباتية مثل الفسفور ، واليت تدعم 

et al.,2015.) ن حيرر مقداراً هائالً من املياه العذبة املستخدمة حاليا يف إمياه الصرف الصحي املعاجلة ميكن  استخدامن أ
 . (Widaa and Saeed 2008يف الدول النامية ) واملدنللمياه العذبة يف القري  املتصاعدة االحتياجاتالري، لتقابل 

جلأت  ختلف أنواع االستهالكونظر حملدودية املياه السطحية يف ليبيا وعدم قدرهتا على مواجهة االحتياجات املائية املتزايدة مل 
غري  اجلوفية دي ذلك إىل تكثيف السحب من األحواض املائيةأليبيا إىل التوسع يف تنمية ما يتوفر لديها من مياه جوفية، و 

مستوايهتا وتداخل املياه املاحلة )مياه البحر(   وإىل تدينوالذي أدي بدوره إىل بعض اآلاثر السلبية    ٬التجدد  ةدوداحملاملتجددة أو  
ويصعب معاجلتها  ٬وتدهور الرتبة. وهذه اآلاثر قد تتفاقم مع مرور الزمن ٬وقد أدى استعماهلا للزراعة إىل زايدة امللوحة ٬معها

لصحي املعاجلة. وتعترب ملياه الري مبا يف ذلك مياه الصرف ا  إضافيةوتفادي نتائجها املستقبلية ولذا جيب البحث على مصادر  
)عون,  املوارد املائية اهلامة اليت جيب العناية هبا ودراسة كيفية االستفادة منها واستخدامها أحدمياه الصرف الصحي املعاجلة 

2002.) 
  وكذلك  الزراعية املساحة لزايدة ، نظراً ةبصورة كبري الزراعة  يف الصحي الصرف ياهم ماستخدا زاد املاضيني لعقدينا لخالو 

 املياه مصادر ستنزافلتقليل ا حماولة العامل، وذلكدول  معظم يف املتاحة املياه موارد مع حمدودية السكانية الكثافة زايدة
 الكلي املائي االستهالك من ٪93 - 60بني  ما تستهلك لعاملدول  عظمإن م حيث الزراعة يف املستخدمة خاصةً  التقليدية

والزراعة يف معظم دول العامل الثالث هي املستخدم   .الصحي  الصرف  مياه  من  للتخلص  البيئية  آلاثرلتقليل ا  وكذلكالزراعة    يف
ولذلك جيب رفع كفاءة استغالل الرئيسي للمياه يليها يف ذلك بفارق كبري االستخدامات السكانية والصناعية والسياحية. 
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ومن ضمن املصادر غري التقليدية معاجلة مياه الصرف  ٬تقليدية وغري تقليدية  يةإضافمصادر مائية  أوال، وإجياداملياه املتاحة 
 (.2002الصحي وإعادة استعماهلا )عون, 
التجارية  واجملمعاتمصادر التدفق مثل البلدايت  الختالفتميز مبكوانهتا املختلفة نتيجة مياه الصرف الصحي هي مياه ت

 من عدد على الصحي ياه الصرف(. حتتوي مScott et al., 2000) وغريهاالزراعية ورعاية احليوان  والصرفوالصناعية 
 والرتبة للنبات ضاراً  يكون قد األخر والقسم إنتاجيته، زايدة إىل يؤدي ات ممفيداً للنبايكون م اليت بعضها واملعادن العناصر
 Widaa and)املتبعة    الزراعية  والعمليات  املناخية  الرتبة، والظروف  وخواصاملياه    هذه  نوعية  سبواإلنسان ح  احليوان  وكذلك

Saeed, 2008) .  
 اإلنسان صحة على حلقليةاحملاصيل ا يف ري الصحي الصرف ياهم ماستخدا يسببها قد اليت السلبية اآلاثر نأبش قلق وهنا

إن . الزراعة يف املياه تلك الستخدام معايري بوضع العاملية الصحة كمنظمة  الدولية املنظمات من العديد اهتمت واحليوان لذا
البيئة والصحة العامة يف بالد العامل الثالث رافقه التخلص من مياه الصرف الصحي املعاجلة  علىزايدة االهتمام ابحملافظة 

وكان ذلك  ٬ي املعاجلةهناك زايدة كبرية يف إنتاج مياه الصرف الصحن أيم واحلد من تلوث شواطئ البحار. كما بشكل سل
نتيجة إلنشاء شبكات صرف صحي وحمطات معاجلة وتزويد السكان بشبكات مياه الشرب مرفقة بشبكات الصرف الصحي 

للعناصر الغذائية واليت ميكن استغالهلا لزايدة اإلنتاج الزراعي  وحمطات التنقية. وتعترب مياه الصرف الصحي املعاجلة كمصدر
(Palese et al., 2006 )وميكن استعماهلا يف الصناعة  ٬والتقليل من استنزاف املياه اجلوفيةاألمسدة،  استخدامقليل من  ٬

 . ومكافحة التصحر وحتسني البيئة وحقن املياه اجلوفية واستصالح األراضي الصحراوية
واص الرتبة الكيميائية والطبيعية خبعض أتثري استخدم مياه الصرف الصحي املعاجلة على  حبث إىلهدفت هذه الدراسة 

من هذه املياه يف عملية الري واحلد من ثلوث مدي إمكانية االستفادة  إىل إضافة القمح.انتاجية حمصول  وعلى والبيولوجية
 .مياه البحر

 

 املواد وطرق البحث
 :أخد العيناتمنطقة وصف  1.

خط عرض  الواقعتان على ٬ومشتل القرضابية يف منطقة سرت ٬امعة سرتجبتقع منطقيت الدراسة مبزرعة أحباث كلية الزراعة 
  .درجة شرقاً  31.30درجة مشاالً وخط طول  16.10

( cm115وضعت التجربة يف تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، حيث أجريت الزراعة يف أانبيب بالستيكية طوهلا )
 12ملئت رملية طميية.  -عمود ونوعني من الرتبة: رملية 24( وذلك ملاحكاه قطاع الرتبة وعددها cm 11.5) قطرهاو 

مياه الصرف ، ومت الري بنوعني من املياه ٬، ملم 2 فتحاته ل قطربغراب ابلرتبة اجملففة بعد أن متت غربلتها عمود لكل نوع تربة
(، خلط بنسبة 1W% )100بة ذمياه ع: خمتلفةمعامالت ستخدام أربعة اب (بة )النهر الصناعيذمياه عو الصحي املعاجلة 

50 ( %2W خلط بنسبة ،)بةذ% مياه ع33وابلطرق املتقدمة  عاجلةاملصرف ال% مياه  67 (3W)  و ومياه صرف
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مبعدل . )Triticum aestivum L.((. متت زراعة حمصول القمح 4W)ابلطرق املتقدمة %  100 صحي معاجلة
نبااتت  10سم من سطح الرتبة، وبعد اإلنبات مت خف النبااتت لتصبح  2.5عمود علي عمق حوايل  بذرة لكل 20 عزر 

 .2015 -4-23وانتهت ابحلصاد يف  2014 -11-24ت التجربة يف ألكل عمود. بد
 

  ومجع العينات املواد. 2
سم، حيث أخذت كمية تقدر   110 -  55و  55-25و 25-0خمتلفة لتمثل قطاع الرتبة  أعماق  مجعت عينات الرتب من  

 عينة، وضعت يف أكياس، بعد كتابة البياانت األساسية عليها ونقلت إىل 72جرام لكل عينة ليبلغ عدد العينات  كيلو  3ب
احلبيبات أقل  ملم، وفصل 2وتفتيتها وطحنها وغربلتها بواسطة غرابل قطره  ٬املعمل، ومت جتفيف العينات هوائيا لفرتة كافية 

مث وضعت يف أكياس بالستيكية ومت غلقها جيدا وحفظت العينات حلني إجراء التحاليل املعملية املطلوبة على  ٬ملم 2 من
 العينات. 

الصرف الصحي املعاجلة من حمطة معاجلة   ومياهبة من مياه النهر الصناعي  ذمن مصادرها، املياه الع  للتحليل  املاء  مجعت عينات
يف عملية مجع  Apha) 2012) هبا يستخدمت الطرق العلمية املوص امبدينة سرت. مبراحلها املتقدمة مياه الصرف الصحي 

العملية عدة  وكررتاملقطر الساخن  واملاءلرت غسلت ابملطهرات  5حبجم بالستيكية ستخدام قناين اب وذلكعينات املياه 
املخترب  اإلغالق بغطاء حمكم ونقلت إىل وأحكمتمث ملئت ابملاء  ومنأثر املطهرات،  إلزالةمرات مث غسلت مرة أخري 

هذه املياه متهيدا الستخدامها يف معامالت الري املختلفة يف  علىالتحاليل املعملية املختلفة  أجريتلغرض التحليل. حيت 
مل/ أسبوع. وهو املعدل املناسب لنمو احملصول   2600املختلفة مبعدل اثبت وهو أبنواعها  مياه الري    أضيفتهذه الدراسة.  

 خمبار مدرج سعة واحد لرت. وابستخدامابحتياجاته املائية 
 

 رتبة واملياه:القياسات والتحاليل املعملية لل. 3
حيث قدرت النسبة املئوية لكل من الرمل والسلت والطني  Hydrometer Methodمت تقدير القوام بطريقة اهليدروميرت  

 (Hesse, 1971)لتحديد قوام الرتبة  Textural Triangleواستخدم مثلث القوام  ٬أساس الوزن اجلاف على
 (. (Dewis and Freitas, 1970مت تقدير الكثافة الظاهرية ابستخدام طريقة اسطوانة العينات 

-Sanchez)مت تقدير مسامية الرتبة وذلك مبعلومية الكثافة الظاهرية والكثافة احلقيقة حيث مت حساب املسامية الكلية كاأليت  
Maranon et al.,2002 :) 

 -1املسامية الكلية للرتبة= )
الكثافة  الظاهرية 
 100( × الكثافة  احلقيقية 

مت تقدير احملتوي الرطوب للرتبة ابلطريقة الوزنية وتتلخص يف أخد عينة تربة ووزن العينة وهي رطبة مت جتفيفها وتقدير وزن العينة 
 ( Dewis and Freitas, 1970)  وزن الرتبة اجلافة. إىلوهي جافة، مث ينسب وزن املاء يف العينة 
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 pH - meter وكذلك املياه ابستخدام جهاز قياس الرقم اهليدروجيين يف عينات املستخلص املائي للرتبة pH مت تقدير
 Jenway , 3510 (Black et al.,1965 .) ) )نوع 

 
درجة مئوية ابستخدام جهاز قياس االيصالية الكهربية  25عند  مت قياس التوصيل الكهريب للمستخلصات املائية للرتبة واملياه

(EC-meter)  نوع(Cond. 315/SET (WTW  مبحلول،بعد معايرته KCl (0.02 M)  (Hesse, 1971 .) 
 

 للوصول إيل( NaOH)وإبضافة  (Meroxide)مت تقدير الكالسيوم للرتبة ويف عينات املياه يف وجود دليل املريوكسيد 
pH=12 ومبعايرة حجم معلوم من املستخلص مبحلول (EDTA) برتكيزN 0.01Graham et al., 1962)  .) 

( EDTA)مبعايرة حجم معني من مستخلص املائي للرتبة مع حملول الفرسينت مت تقدير الكالسيوم واملاغنسيوم الذائبني 

 (. Graham et al., 1962) (Eriochrom Black T)يف وجود دليل اريوكروم بالك يت  N0.01برتكيز
 يف املستخلــص املائي للرتبــة ابستخــدام جهاز قياس طيف اللهب الصوديوم والبواتسيوم الذائبني مت تقديركما 

(Flame Photometer )نوع Jenway ,PFP 7   Jackson, 1967). ) 
 

يف وجود دليل  N0.01برتكيز  الكربيتيك مت تقدير الكربوانت والبيكربوانت يف مستخلصات الرتبة بطريقة املعايرة حبمض
(  Methyl orange indicatorيف حالة تقدير الكربوانت ودليل برتقايل امليثيل ) (Phenol phthalein)فينول فيثالني 

 (.  Hesse, 1971) يف حالة تقدير البيكربوانت

 عن طريق املعايرة ابستخدام حملول نرتات  (Mohr) مت تقدير الكلوريد ابستخدام طريق موهر
مت تقدير تركيز  (.K2CrO4( )Ryan et al.,2001)يف وجود دليل كرومات البواتسيوم  (N0.005)الفضة املخفف 

وعينات املياه املستخدمة لكل املعامالت ابستخدام جهاز قياس  (5:1) العناصر الثقيلة بعد الزراعة يف مستخلصات الرتبة 
حيث مت استخالص الصورة املتاحة من العناصر الدقيقة  (Atomic Absorption Spectroscopy)لذري االمتصاص ا

 والثقيلة ابستخدام حملول:
Ammonium Acetate& EDTA))    وهذه العناصر هي: احلديدFe-   املنجنيزMn-    الزنكZn-    النحاسCu- 

 .  Ni (Hesse,1971)النيكل  -Crالكروم  - Pb الرصاص
يت مت تقدير اخلواص امليكروبيولوجية للرتبة يف مركز العاملية للتحاليل الكيميائية والفيزايئية امليكروبيولوجية يف مدينة بنغازي. وأجر 

يف  املخترب. مت تقدير عدد جمموعة بكترياي القولون الغائطية  إىلعينات الرتبة مباشرة بعد وصوهلا  علىالتحاليل امليكروبيولوجية 
من صنع   Brilliant Green Bile Brothابستعمال بيئة    (ROPME,  1999)إبتباع طريقة العدد األكثر احتماال  الرتبة  
ساعة. وبيئة  24م ملدة º 0.2±  44.5إلجراء االختبار االفرتاضي والتحضني عند درجة حرارة  (OXOID) شركة
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Tryptone Water    من صنع شركة(IDG)    0.2±   44.5حرارة  مع التحضني عند درجة  º ساعة. مت إضافة   24م ملدة
Kovac 's Indole Reagent  جداول العد األكثر احتماال. إىلإلجراء االختبار التأكيدي ومت تقدير األعداد ابلرجوع 

يل الكيميائية  مت تقدير اخلواص امليكروبيولوجية ملياه الصرف الصحي املعاجلة واليت استخدمت يف التجربة يف مركز العاملية للتحال
 .بنغازي وامليكروبيولوجيةوالفيزايئية 

 

 الصفات املورفولوجية حملصول القمح ومكوانته:. 4
 إىلالسنبلة وطول السنبلة بقياس طول السنبلة من قاعدة السنبلة  إىلعند احلصاد مت قياس ارتفاع النبات من قاعدة النبات 

النبااتت النامية يف كل عمود تربة بشق االسطوانة البالستيكية طوليا  علىقمتها. مث أخذ عينات احملصول عند هناية التجربة 
وجذورها سليمة. وبعد ذلك مت  النبااتت املزروعة علىابستخدام منشار كهرابئي إلخراج عمود الرتبة من داخله واحلصول 

النبااتت كاملة وذلك بتفكيك حبيبات   علىيتمكن من احلصول    حىتترطيب الطبقة السطحية من عمود الرتبة ترطيب بسيط  
املعمل ومت غسل جذور النبااتت ابملاء  إىلالرتبة املتجمعة. مث نقلت النبااتت النامية يف كل وحدة جتريبية )عمود الرتبة( 

ن بقااي حبيبات الرتبة، مث جتفيفها بورق جتفيف وتركها يف اهلواء. مث تقدير الوزن الكلي الطازج للنبااتت لكل وحدة للتخلص م
جتزئت مكوانت النبااتت  ساعة. ومت 24درجة مئوية ملدة  70جتريبية. وإجراء جتفيف النبااتت يف الفرن علي درجة حرارة 

 وزهنا اجلاف. سنابل ومت تقدير –جمموع خضري  -جذور -من
 

  واملناقشةالنتائج 
 

 اخلصائص الكيميائية لنوعية مياه الري .1
املياه،  نوعني منستخدام امت حتليل عينات املياه املستخدمة يف عملية الري حسب نوعية مياه الري )املعامالت( حيث مت  

% لتعطي 50املياه بنسبة  خللط هذهإضافة  (4W)ومياه الصرف الصحي املعاجلة ( 1Wًً بة من النهر الصناعي )ذع مياه
(2W)  بة  ذ% من املياه الع33و% من مياه الصرف الصحي  67  وبنسبة(3W)( وجدت نوعية املياه املستخدمة 1، جدول .)

ملياه الري مع مالحظة وجود زايدة يف نسبة الرصاص عن   (FAO,  2007)ضمن احلدود اآلمنة ملعيار منظمة األغذية العاملية  
 احلد املسموح به. 

عوامل منو  % يف زايدة متوسطات5مستوي املعنوية  علىمن جهة أخري أظهرت مياه الصرف الصحي فرق معنوي عايل 
هذه النتيجة لغين مياه الصرف الصحي ابملادة العضوية   وتعزي(.  2سجلت أقل قيم )جدول    العذبة حيثالقمح مقارنتا ابملياه  

 ,Martens and Westermann)ما مت نشره يف دراسات سابقة اليت حيتاجها النبات. هذه النتائج تتفق مع  واملغذايت
1991, Pescod, 1992, Widaa& and SAeed 2008) . 
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 ( اخلصائص الكيميائية لعينات املياه املستخدمة يف الري1جدول )

Fe pb Cl 3HCO Mg Ca Na EC pH املعاملة 

1.03 1.35 0.5 0.6 0.2 0.2 4.6 200 7.49 1W 
1.11 1.5 1.0 1.0 0.7 0.5 6.5 250 7.84 2W 

1.09 0.6 1.0 1.0 0.5 0.6 6.9 260 7.94 3W 
0.97 0.98 0.7 0.8 0.4 0.3 8.6 290 7.71 4W 

5 0.1 10 8.5 20 42 9 300 6.5-8.4 FAO 

 
 مكوانت منو القمح علىاملاء  أتثري نوعية( 2جدول )

 نوعية املياه
 طول النبات

 )سم(
طول السنبلة 

 )سم(
للسنبلة الوزن اجلاف 

 )هكتار/طن)
للمجموع  الوزن اجلاف

 ) هكتار/طن)اخلضري 

الوزن اجلاف 
  ريذاجلللمجموع 

 ) هكتار/طن)

1W b47.32 c13.47 b3.61 b4.72 a1.68 

2W a57.37 b15.58 a4.82 a6.5 a2.73 

3W a53.50 b15.15 a5.39 a6.73 a2.67 

4W a55.35 a16.38 a5.56 a6.97 a2.52 
L.S.D. 5.98 1.04 1.41 1.61 1.27 

 %5علي مستوي املعنوية  فرق معنويمستوي األعمدة ال يوجد بينها  علىاملتوسطات املتبوعة بنفس احلرف 
 
  ةرتبلالتحليل امليكانيكي ل .2

 ذات قوام رملي ( وبصفة عامة يتضح أن الرتبة األوىل3) املوضحة يف اجلدول ةمن نتائج التحليل امليكانيكي لعينات الرتب
)1(S الثانية ذات قوام رملي طمي  والرتبة)2(S وقدرهتامن املادة العضوية حمتواها  وابخنفاض، حيث تتميز ابلصرف اجليد 

 علىقدرة الرتبة  ىيحدد مدف. يلعب قوام الرتبة دورا هاما يف حتديد العديد من خصائص الرتبة، املاء خلفضاملنخفضة 
خصوبة الرتبة وقدرهتا اإلنتاجية )بن حممود,  علىرف، وينعكس ذلك كله ودرجة الص هااالحتفاظ ابملاء وحركة املاء واهلواء في

 على ³جم/ سم 1.66و 1.65( كانت 2Sو  1Sالكثافة الظاهرية للرتبتني ) ( أن4(. أظهرت النتائج يف جدول )1995
االنضغاطية، وحالة التهوية وقدرة وتعترب الكثافة الظاهرية أحد أهم اخلصائص الفيزايئية للرتبة، فهي مؤشر جلودة البناء و .  التوايل
 االحتفاظ ابلرطوبة وسهولة امتصاصها بواسطة النبات.  علىالرتبة 

 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas/


       

 جلة جامعة مصراتة للعلوم الزراعيةم

 ( 2019أكتوبر  6-5ي )إنتاج نبات –العلمي األول للعلوم الزراعية  للمؤتمرقدمة المالعلمية باألوراق عدد خاص 

203 

    /http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas         2019اجمللد األول العدد األول ديسمرب 

 للرتبة والتوزيع احلجمي حلبيبات ( التحليل امليكانيكي 3) جدول

 
 ( اخلواص الطبيعية لرتب الدراسة4) جدول

  %احملتوي الرطويب  املسامية % )3)جم / سم الكثافة الظاهرية القوام
 1.65 37  3.99 (1Sرملية )
 1.66 38  12.53 (2S) رملية طمية

 
 اخلواص الكيميائية للرتبة .3

ملستخلص الرتبتني، حتت معامالت الري املختلفة اخلواص الكيميائية ( ملتوسطات قيم 5النتائج املوضحة يف اجلدول )من 
حيث أظهرت  والرصاص( يف معظم اخلصائص الكيميائية املقدرة عدا الكلور P≤0.05فروق معنوية ) وجوديظهر عدم 

أظهرت الرتبة الرملية فرق معنوي يف زايدة نسبة الكربوانت. من جهة   بينماو الرتبة الرملية    علىالرتبة الرملية الطمية فرق معنوي 
 (. 1 )الشكلابحملتوي قبل عملية الري  مقارنةأخري زادت نسبة هذه اخلصائص يف الرتبتني بعد عملية الري 

 

 جلميع املعامالت ة يقيم اخلواص الكيميائية ملستخلص الرتبة الرملية والرملية الطمي متوسطات (5) جدول

 الرتبة
EC 

S/cm 
pH 

Ca 
meq/l 

Mg 
meq/l 

K 
meq/l 

Na 
meq/l 

Cl 
meq/l 

3CO 

meq/l 
3HCO 

meq/l 
Fe 

mg/l 
Pb 

mg/l 

1S 475a a7.45 a0.79 a0.63 a8.71 a7.71 b1.4 a0.71 a1.22 a1.47 b0.91 

2S 486a a7.49 a0.75 a0.61 a8.53 a7.63 a1.9 b0.53 a1.21 a1.39 a1.42 

L.S. D 79 0.15 0.17 0.24 0.74 1.18 0.31 0.16 0.25 0.44 0.29 

 %5مستوي املعنوية  على فرق معنويمستوي األعمدة ال يوجد بينها  علىاملتوسطات املتبوعة بنفس احلرف 
 

 الطني
)٪( 

 السلت
)٪( 

 الرمل
)٪( 

 ٪(الرتبة )التوزيع احلجمي للحبيبات 
 انعم جدا  انعم  متوسط  خشن  خشن جدا القوام

2.34 7.64 90.02 1S 0.23  3.68  8.83  7.23  70.05 
4.02 10.45 85.53 2S 0.99  0.39  4.89  7.15  72.11 
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 .ةي(الرملية الطميb(الرملية )aعمليات الري ) وبعدقبل خصائص الرتبة الكيميائية  متوسط (1شكل )
 

 عوامل منو القمح يف ترب الدراسة .4
 اخلضري،الوزن اجلاف للمجموع  للسنبلة،طول النبات الوزن اجلاف  يف (P≤0.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية 

  والكيميائيةزايئية ييعزي هذا لتشابه اخلصائص الفأن  وميكن(. 6بني الرتبتني، )جدول  اجلذري،الوزن اجلاف للمجموع 
 للرتبتني.

 الطمية  والرمليةقيم عوامل منو القمح يف الرتب الرملية  متوسطات (6) جدول

 الرتبة
طول النبات 

 )سم(
طول السنبلة 

 )سم(
الوزن اجلاف للسنبلة 

 (طن/هكتار)
الوزن اجلاف للمجموع 

 (طن/هكتار)اخلضري 
الوزن اجلاف للمجموع 

 (طن/هكتار)ري ذاجل

1S 53.3a 14.75b 4.91a 6.19a 2.34a 

2S 53.4a 15.54a 4.28a 5.77a 2.16a 

L.S.D 4.23 0.74 0.99 1.14 0.89 
 

 القياسات امليكروبيولوجية للرتبة: .5
للبكرتاي القولونية  ةإضــاف أكثر (4W)حيث أظهرت مياه الصــرف الصــحي  القولون الغائطية( تعداد بكرتاي  2الشــكل ) يبني 

حيث  تباينيف الرتبتني أظهرت  اإلضـافةمقارنة  انحية أخريبة أقل إضـافة للبكرتاي. من ذبينما سـجلت املياه الع (3W)تلتها 
. مع هذه األضـافات (3W)بينما الرتبة الرملية سـجلت أكثر إضـافة مع ( 4W)ة أكثر إضـافة مع يسـجلت الرتبة الرملية الطمي
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واحلد    ((EPB, 2004محاية البيئة   مكتبجند أن العد الكلي للبكترياي القولونية الغائطية يف احلدود املســـــــــموح هبا حســـــــــب 
 مل(.g20000  /100املسموح به للزراعة هو 

 

 
 مل  100العدد األكثر احتماال جملموعة بكترياي القولون الغائطية/ (2الشكل )

 .يف الرتب حتت معامالت الري املختلفة
 

 اخلالصة 
أن نوعية املياه املســــــــتخدمة مجيعها كانت ضــــــــمن احلدود اآلمنة ملعيار منظمة األغذية العاملية  نســــــــتخلص من هذه الدراســــــــة

(FAO)  مع مالحظة وجود زايدة يف نسـبة الرصـاص عن احلد املسـموح به. من جهة أخري أظهرت مياه الصـرف   الري.ملياه
هذه النتيجة لغين مياه الصـــــــــرف الصـــــــــحي ابملادة  العذبة وتعزيالصـــــــــحي زايدة متوســـــــــطات عوامل منو القمح مقارنتا ابملياه 

تخدام مياه الصــــــــرف الصــــــــحي املعاجلة مل تؤثر أتثريا نالحظ خالل النتائج أن اـســـــــ .  اليت حيتاجها النبات واملغذايتالعضــــــــوية 
جند أن العد الكلي للبكترياي القولونية   القولون الغائطيةأما تعداد بكرتاي . واضــحا على اخلوض الرتبة الفيزايئية اليت مت دراســتها

/   g20000اعة هو ( واحلد املســموح به للزر (EPB, 2004الغائطية يف احلدود املســموح هبا حســب مكتب محاية البيئة  
 مل(.100

 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

W1 W2 W3 W4

ية
ط
ائ
لغ

 ا
ية

لن
قو

 ال
يا
تر

بك
 ال

ي
تو

س
م

/
1
0
0

مل

نوعية مياه الري 

S1 S2

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas/


 وآخرون ميالد                                            ……مياه الصرف الصحي استخدامأتثري إعادة 

206 

 /http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas           2019اجمللد األول العدد األول ديسمرب 

 املراجع 
 اجلزئيني ٬الوطنية إلدارة املوارد املائية واالسرتاتيجية لليبيادراسة الوضع املائي  .(1999) ٬اللجنة الفنية لدراسة الوضع املائي

 طرابلس.  ٬األول والثالث
 

 ، ليبيا.طرابلس(. الرتب الليبية. اجمللس القومي للبحث العلمي. 1995) ،.ر خ.بن حممود، 
 . ليبيا للبيئة،العامة  املكب، منشورات اهليئة إىلاملاء من املصادر  .(2002) ،.أ .عون، أ

 

Abdoulkader, B. A., B. Mohamed, M. Nabil, B. Alaoui-Sossé, C. Eric, and L. Aleya.  

(2015).Wastewater use in agriculture in Djibouti: Effectiveness of sand filtration 

treatments and impact of wastewater irrigation on growth and yield of Panicum 

maximum.Ecological Engineering, 84: 607-614. 

 

APHA, AWWA, WEF. (2012). Standard Methods for examination of water and 

wastewater. 22nd ed. Washington: American Public Health Association; 1360 pp. 

ISBN 978-087553-013-0. 
 

Becerra-Castro, C., A. R. Lopes, I.Vaz-Moreira, E. F. Silva, C. M. Manaia, and O. C. 

Nunes.(2015).Wastewater reuse in irrigation: A microbiological perspective on 

implications in soil fertility and human and environmental health. Environment 

International, 75: 117-135. 
 

Black, C.A., D.D.Evans, L.E. Ensminger, J.L. White, and F.E.Clark.(1965). 

Methodsof Soil Analysis., Part l. Physical Analysis, American Soc.  Agronomy. Inc. 

Madison Wisconsin. USA. 
 

Dewis, J and F. Feritas(1970). ''Physical and chemical methods of soil and water 

analysis'', FAO, Rome, soil Bulletin., No.10. 
 

Environmental Protection Bureau „EPB “, Treated Municipal Wastewater Irrigation 

Guidelines. (2004). EPB 235. Saskatchewan Environment- Canada. 
 

FAO. 2007. Modernizing irrigation management – the MASSCOTE approach: 

Mapping System and Services for Canal Operation Techniques. Prepared by Renault, 

D., Facon, T. & Wahaj, R. FAO Irrigation and Drainage Paper, No 63. 
 

García-Orenes, F., F. Caravaca, A. Morugán-Coronado, and A. 

Roldán.(2015).Prolonged irrigation with municipal wastewater promotes apersistent 

and active soil microbial community in a semiarid agroecosystem. Agricultural Water 

Management, 149: 115-122. 
 

Graham, H.G., J.R.Mcright ,and E.D. Frendlich.(1962).Determination of Calcium in 

phosphate materials by titration with EDTA in the Presence of calcium 

indicator,J.Agric.Food Chem.,16:447-450. 

 

Hesse, P. R (1971)." A Textbook of Soil chemical Analysis". John Murry (publishers) 

Ltd, 50Albermarle Street, London. 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas/


       

 جلة جامعة مصراتة للعلوم الزراعيةم

 ( 2019أكتوبر  6-5ي )إنتاج نبات –العلمي األول للعلوم الزراعية  للمؤتمرقدمة المالعلمية باألوراق عدد خاص 

207 

    /http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas         2019اجمللد األول العدد األول ديسمرب 

Hesse, P.R. (1995). A Textbook of Soil Chemical Analysis, 1971. John Murray 

London.Kim,H, Soil Sampling Preparation and Analysis,The University of Georgia 

Athens, Georgia, USA. 
 

Jackson, M. L (1967). "Soil Chemical Analysis Advanced Course" publisher by the 

author, Dept. of soils, Univ. of Wise., Madison 6, Wishensin, U.S.A. 
 

Martens, D.C, and D.T Westermann. (1991). Fertilizer applications for correcting 

micronutrient deficiencies in micronutrients in agriculture, Soil Science society of 

America, Book series No. 4. 
 

Palese, A.M., G. Celano, S. Masi, and C. Xiloyannis.(2006).Treated wastewater for 

irrigation of olive trees: effects on yield and oil quality. In: OlivebioteqMazara del 

Vallo,. Marsala, Italy, pp. 123–129. 
 

Pescod, M.B. (1992). Treated wastewater treatment and use in agriculture. FAO 

irrigation and drainage paper, 47, FAO, Rome. 
 

Ryan, J., G. (2001). Estefan and Abdul Rashid, Soil and Plant Analysis, Laboratory 

Manual, Second Edition. Jointly published by the International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas (ICARDA) and the National Agricultural Research Center 

(NARC). 
 

Sanchez-Maranon, M., M. Soriano, G. Delgado, and R. Delgado. (2002). Soil Quality 

in Mediterranean Mountains Environments. Effects of Land Use Change, Soil 

Sci.Soc.66:948-958. 
 

Scott, C.A., J. A Zarazua, and G. Levine. (2000). Urban-wastewater reuse for crop 

production in the water-short Guanajuato river basin, Mixico. ColompoSirlanka. 

Research report 41: International Water Management Institute (IWMI). 
 

Widaa A. M, and A.B. Saeed. (2008). “Impact of using treated wastewater for 

irrigation on soil chemical properties, plant growth and forage yield” , University of 

Khartoum journal of Agricultural science, 16(1): 75-87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas/


 وآخرون ميالد                                            ……مياه الصرف الصحي استخدامأتثري إعادة 

208 

 /http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas           2019اجمللد األول العدد األول ديسمرب 

The effect of reusing treated wastewater in irrigation on some 

chemical soil properties and wheat crop growth 

 
Ramadan. A. Milad Mostafa. A. Benzaghta *Mahmoud. A. Amaref 

Department of Soil and Water, 

Agriculture Faculty, 

Sirte University, Libya 

General Department, 

Agriculture Faculty, 

 Misurata University, Libya 

Department of Soil and Water, 

Agriculture Faculty, 

Sirte University, Libya 
mohmoudayash24@gmail.com 

 
51https://doi.org/10.36602/jmuas.2019.v01.01. 

 

 

Abstract 
 

This study was aimed to investigate the suitability of reusing of treated wastewater to irrigate wheat crop 
and its impact on soil properties. The study was conducted during the Agricultural season 2014-2015, at 

Sirte, Libya. The climate of this area characterized by dry and hot in summer, cool and rained in winter, 

as well as the annual rainfall in the range of 175 mm to 200 mm, so the area is considered as semi-arid 

area. The experiment was designed to use treated wastewater under different managements ((W1) 100% 

fresh water (from artificial stream), (W2) Mixed by 50% fresh water and treated wastewater, (W3) mixed 

by 33% fresh water and 67% treated wastewater and (W4) 100% treated wastewater). Two soil profiles 

were selected and described, namely Sandy (S1) and Sandy loam (S2) soils. Wheat crop was used as 

indicator. The chemical, physical and microbiological analyses were done for water and soil samples 

using standard methods. The analyses include soil texture, bulk density, moisture content, electrical 

conductivity, pH, anions, cations, and E coli form. Also, the wheat crop growth components were studied. 

The quality of used water was found within the permissible levels of the Food and Agricultural 

Organization of the United Nation (FAO) for irrigation water, while lead was found exceeding the sever 
permissible level. From the other hand treated wastewater showed significant difference at P≤0.05 in 

increasing the average values of wheat crop growth components, in compare with fresh water, which 

recorded the lowest values. The chemical properties of soils extractions showed non -significant 

difference at P≤0.05 under the different irrigation managements, while the chloride and lead showed 

significant increase in sand loamy soil and carbonate in sandy soil. On the other hand, the both soils 

showed the same performance in increasing wheat growth components. The treated wastewater (W4) 

supplied significant numbers of E coli form 100/ml to the both soils followed by (W3), while fresh water 

recorded less values. The study concluded that using of treated wastewater in irrigation of agricultural 

crops under monitoring system has economic feasibility . 

 

Key words: wastewater - soil properties - wheat growth - coliform bacteria 
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