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 فضالت صناعة األلبان باستعمال نبات عدس الماء  ائبة في مياهتقنية خفض العناصر المغذية الذ
 واستثمار كتلته الحية غذاءاً لألسماك

 نضال تحسٌن طه الطائً
 جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والغابات/ قسم علوم الثروة الحٌوانٌة 

 
 الخالصة

فً  .Lemna sspتقٌٌم نبات عدس الماء  بهدفكٌم أجرٌت التجربة فً حقل مثالً غٌر تام التح

قابلٌته على إزالة العناصر المغذٌة الذائبة )األمونٌا والنترٌت والنترات والفسفور( من مٌاه فضالت معمل 
غٌر حاوٌة ومعاملة أخرى  غم/لتر 5نبات عدس الماء بوزن طري  تنمٌةبٌنت نتائج  ,ألبان لمدة عشرة أٌام

بان انخفاضا تدرٌجٌا لتركٌز المغذٌات النباتٌة ابتداء من الٌوم ألنة( لمٌاه فضالت معمل النبات )للمقار على
األول للتجربة باستثناء األمونٌا ولحد الٌوم الخامس لكال المعاملتٌن, وكانت نسبة اإلزالة الكلٌة للعناصر من 

% 24,44, 72,72% والنترٌت 22,22, 22,23لألمونٌا كاآلتً:  فً الٌوم العاشرالمٌاه مع النبات وبدونه 
لوحظ تفوق المعاملة مع النبات على المعاملة بدون كما على التوالً ,  %,27,44, 73,44والنترات, 

ارتفعت نسبة  ,% على التوال47,66ًو 43,70 فً الٌوم الثامن هً الفسفورفٌما كانت نسبة ازالة  ,النبات
نمى على مٌاه فضالت معمل ألبان بعد المعاملة عن ما كان فً نبات عدس الماء المالبروتٌن الخام والرطوبة 

% على التوالً, ادخل نبات عدس الماء المنمى 2,66, 37,22إذ بلغت , من نسبهم فً النبات قبل المعاملة
األسماك ولوحظ انه ٌعمل على زٌادة نسبة مكونات البروتٌن  ةعلى مٌاه فضالت معمل ألبان فً مكونات علٌق

 22,50و 44,42, إذ بلغت نسبهم فً نبات عدس الماء تخلص الخالً من النتروجٌنالمسوالرماد و
, 6,67% على التوالً وعلى تقلٌل نسب الرطوبة والدهن واأللٌاف وبلغت نسبهم فً عدس الماء 22,42و

 .% على التوال3,37ً, 4,32
 

 المقدمة
فقدان التوازن بٌن عناصرها من خالل مصادر التلوث العدٌدة إلى تخرٌب األنظمة البٌئٌة  ساهمت

المختلفة بحٌث وصل اإلنسان إلى حالة تزداد فٌه قدرته على تغٌٌر بٌئته وتخرٌبها أسرع من إدراكه لمدى 
ساهم وبشكل مؤثر ت, إذ أخرىوالزراعٌة وأنشطة ة ٌالصناعالتهدٌد الذي ٌسببه إلٌها, بفعل أنشطته المختلفة ك

المطروحة إلى البٌئة على نوعٌة المٌاه واألنظمة اإلحٌائٌة الموجودة فٌها المعادن والمواد العضوٌة العدٌد من 
انتباه الباحثٌن فً العقدٌن األخٌرٌن  زرك(, تSerobaba ,0774و Yakovlevو 0770)مولود وآخرون, 

 إلعادة فرةاها صالحة ومتوبحٌث تجعل الملوثات المٌاه من لمعالجةحٌوٌة  آلٌات من القرن الماضً إلى
بما تحمله من مغذٌات للنبات  ٌاه تفٌدإٌجاد موتلوث الخفض هما أولألجل تحقٌق مكسبٌن  ثانٌةمرة  تعمالاالس

اإلنسان خالل فعالٌاته الٌومٌة كغسل أرضٌات  ٌحتاجها ثانوٌةألغراض  تستعمل ثانٌهماألغراض الري و
االسم و "Duckweed"ٌزي اإلنكل اسمه نبات عدس الماءٌعد  ,(2440الحقول الحٌوانٌة مثالً )الخٌر, 

األنظمة المتكاملة ت الحٌوٌة فً معالجة المٌاه وٌدخل ضمن آلٌة انااحد أهم التقمن  ",Lemna ssp"العلمً 

إذ ٌستفاد منها النبات فً بناء )العناصر المغذٌة الذائبة(  خسارة المواد المغذٌة منعقلٌل أَو التً تهدف إلى ت
, Gijzenنظافة البٌئة )الحفاظ على فً تشجٌع التنمٌة المستدامة و كتلة حٌه تستغل فً التغذٌة وتسهم

المادة  نبات عدس الماء من المصادر البروتٌنٌة رخٌصة الثمن, إذ تصل نسبة البروتٌن فً دٌع ,(2440
, Anonymous)كالالٌسٌن والمثٌونٌٌن  ساسٌةغنً باألحماض األمٌنٌة األهو و %45-32الجافة منه إلى 

, وٌحتوي على نسبة بشكل عام النباتات األرضٌةمنخفضة فً النباتات النجٌلٌة والبقولٌه و تكون( التً 0726
التً تصل نسبتها إلى المعدنٌة باألمالح اه فضال عن غنالمستخلص الخالً من النتروجٌن, من  27-45%
02-02( %Leng  , 0775وآخرون),  ة األسماك فف فً تغذٌالمجنبات عدس الماء الطازج وٌتم استخدام

كفوء  نمو تمثٌله الغذائً الجٌد الذي ٌؤمنبفعل  ,(0774, وآخرون Gaiger) كثفالم اإلنتاجفً حالة 

وآخرون,  Bairagiو 1009وآخرون , Fasakinو 9111وآخرون ,  Fasakin) بلطًالو سماك الكاربأل

 من (9111)وآخرون,  Hamid مكنوقد ت ,( 1001

 2400/ 7/  02قبوله و  7/5/2400تارٌخ تسلٌم البحث 
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وٌوفر مدخرا , الماء بعدس الكارب كاسمالتقلٌدٌة المستخدمة فً تغذٌة أ العلٌقهمكونات  من%  54 استبدال
 Menٌحل بالكامل بدٌال عن المصادر البروتٌنٌة التجارٌة )عندما  %, 48للمنتج قد تصل قٌمته إلى 

الماء فً إزالة الملوثات من مٌاه فضالت  هدف الدراسة هو معرفة قدرة نبات عدس .(1009وآخرون, 

 .معمل ألبان واالستفادة من كتلته الحٌة كمصدر بروتٌنً فً علٌقه األسماك
 

 مواد البحث وطرائقه
فً معالجة مٌاه  (مقارنةلل)غم/لتر وأخرى بدون النبات  5بوزن تم استزراع نبات عدس الماء 

بان من حوض تجمٌع مٌاه الفضالت للمعمل, ونقلت إلى جمعت نماذج مٌاه فضالت األل ,ألبانمعمل فضالت 
مجانسة  اءأجرتم لتر لها غطاء محكم بعد أن  24موقع إجراء التجربة بوساطة عبوات بالستٌكٌة سعة 

 عشرةثم وزعت هذه المٌاه فً عبوات بالستٌكٌة سعة  ,لعبوات مٌاه فضالت األلبان من موقع جمع العٌنات
بوساطة مضخة مٌاه التً تستخدم فً  خلطت المٌاه تحت النبات ,لكل معاملة ألتار وبواقع ثالث مكررات

استخدام أنابٌب بالستٌكٌة لغرض توزٌع مبردات الهواء وكانت تعمل بطرٌقة ال تؤثر على نموه من خالل 
محور المضخة الدوار بشرٌط بالستٌكً لعزل المحور  تغطٌة( مع األخذ بنظر االعتبار 2و 0المٌاه )الشكل 

المعدنً عن المٌاه كً ال ٌؤثر بذلك فً تقدٌر العناصر قٌد الدراسة كما تم إحاطة محل المحور المحاط 
فً (, 3و 2بالقاعدة البالستٌكٌة بشبكة لٌحمً النبات من االنتقال خالل المحور الدوار للمضخة )الشكل 

 .أٌام عشرةاستغرقت تجربة 
تم قٌاس درجة األس اً لمياه االستزراع: وقعي( والحرارة مpHقياس درجة األس الهيدروجيني )

, (SENSOR  No, 7740نـوع ) بوساطة جهاز حقلً المستزرع فٌها النبات اه ـ( للمpHٌالهٌدروجٌنً )

بواقع ثالث قراءات لمواقع مختلفة من المسطح المائً,  اً زئبقٌ اً رستخدم محرأب مٌاهدرجة حرارة المعدل و
 .وتسجل القراءة عند ثبوتها

بعتد من تحتت نبتات عتدس المتاء, لثالث مواقع عشوائً المٌاه من المعامالت بشكل أخذت ع نماذج المياه: جم
قتل مباشترة إلتى وتنمٌتاه عتدة مترات ثتم ٌحكتم غلتق العبتوة الالبالستٌكٌة قبل ملئهتا ب ةعملٌة تجنٌس العبوإن ٌتم 

 .ةالمغذٌالعناصر المختبر لتقدٌر تركٌز 
ح المٌتتاه باستتتخدام مضتتخة ستتحب الهتتواء متتن ختتالل ورق ترشتتٌح  حجتتم ٌرشتتت تتتم: طريقةةة حفةةا نمةةاذج المةةاء

لغترض الحصتول علتى العناصتر الذائبتة فتً المٌتاه  (Whatman No. 42) متاٌكرومٌتر 4,42 الثقتوب فٌهتا

متل متن المٌتاه المرشتحة ووضتعت فتً عبتوة  044, أختذ حجتم المتمثلة باألمونٌا والنترٌت والنترات والفسفور
 Plantم, لحتتٌن تقتتدٌر تركٌتتز المغتتذٌات النباتٌتتة )° 24 -ظتتت فتتً الظتتالم عنتتد درجتتة حتترارة بالستتتٌكٌة وحف

nutrients).   
 تتتم تقتتدٌر تركٌتتز األمونٌتتا فتتً المٌتتاه اعتمتتادا علتتى  الطرٌقتتة الموضتتحة متتن قبتتل: التحلةةيالت الكيميائيةةة للميةةاه

Owen (0727المعتمدة على الطرٌقتة اللونٌتة, ومتن ثتم تقتدٌر تركٌتز النتت ) ًرات والنترٌتت والفستفور اعتمتادا
بشتكل ٌتومً و, (Anonymous ,0777)األمرٌكٌتة  ق القٌاسٌة المعتمدة متن قبتل منظمتة الصتحةائعلى الطر

   .خالل أٌام التجربة
 اعتمادا على المعادلة التالية:  تقدير نسبة اإلزالة اليومية للمغذيات النباتية من المياه

 044×  ص –س نسبة اإلزالة الٌومٌة = 
 س                           

 .وص = تركٌز المادة بعد مدة زمنٌة  .إذ تمثل  س = تركٌز المادة فً بداٌة التجربة
جمع حفظ عٌنات عدس الماء فً المختبر عن طرٌق  تم :الفحوصات الكيميائية للنباتو حفا نماذج النبات

ل بالماء المقطر لعدة مرات لحٌن التأكد من وٌغس ىوضع فً مصفالنبات الموجود فً عبوات االستزراع و
(, 0724وآخرون,  Lawsonفً غرفة جٌدة التهوٌة )بعدها جفف  (,4)الشكل  عدم وجود مواد عالقة علٌه

)أكٌاس تعبئة الرز(  اثٌلٌن عدس الماء على طبقة من األلٌاف المصنوعة من البولً من طبقة رقٌقة فرشو
جمع وحفظ االنتهاء من عملٌة التجفٌف ٌتم بعد (, 5من خاللها )الشكل, مسامٌة تسمح للهواء بالنفوذ  وهً

 الخام )البروتٌنلعناصره الغذائٌة والتً شملت تقدٌر إجراء فً عبوات بالستٌكٌة فً المختبر لحٌن النبات 
الخام( اعتمادا على الطرائق القٌاسٌة المعتمدة من قبل  والرطوبة واأللٌاف رمادوال مستخلص االٌثرو
(Anonymous ,0774) مستخلص الخالً من النتروجٌن اعتمادا على والWee وShu( ,0777). 
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( الجهة الخلفٌة من آلٌة تحرٌك المٌاه التً 0الشكل)

لمٌاه تحت نبات عدس الماء لتحرٌك اترتبط بمضخة 
 .الماء من دون أن تظهر حركة المٌاه

بك ( آلٌة تحرٌك المٌاه مع المضخة وٌظهر المش2الشكل)
حول المحور الدوار  للمضخة  لحماٌة النبات من االنتقال 

  .خالله ولتجنب تأثٌر ذلك على التجربة

 

 .( المنظومة متكاملة ومرتبطة بمنظم للوقت ٌعمل وٌتوقف بشكل متناوب لمدة نصف ساعة3الشكل )

( عملٌة نقل نبات عدس الماء لغرض 4الشكل )
 .غسله ثم التجفٌف

 .ة تجفٌف نبات عدس الماء(: طرٌق5الشكل )

 الختام أجتري تقتدٌر مكونتات العناصتر الغذائٌتة )البتروتٌن المصنعة: تقدير مكونات العناصر الغذائية في العالئق
اعتمتادا علتى الطرائتق ( المستخلص الخالً من النتتروجٌنو الخام والرطوبة واأللٌافرماد وال مستخلص االٌثرو

 Weeمستتتخلص الختتالً متتن النتتتروجٌن اعتمتتادا علتتى وال (Anonymous ,0774القٌاستتٌة المعتمتتدة متتن قبتتل )
الموجتتودة فتتً المتتادة الجافتتة لنبتتات عتتدس المتتاء ومكونتتات علٌقتته األستتماك المصتتنعة بعتتد أن , Shu( ,0777)و

جرشتتت المتتواد العلفٌتتة وطحنتتت وخلطتتت وقستتمت إلتتى ثتتالث عالئتتق وهتتً علٌقتته المقارنتتة أعتتدت اعتمتتادا علتتى 
( والعلٌقتتان الباقٌتتان تتم إحتالل نبتات عتدس المتاء النتامً 0774( لستنة )0605ذات الترقم ) المواصفة العراقٌتة

% وحستب 04% و5كمصدر بروتٌنً, ادخل عدس الماء بنسبتٌن مئوٌتٌن هما  فضالت معمل األلبانعلى مٌاه 
بشتكل جٌتد,  لٌقته( متع مراعتاة تجتانس مكونتات الع0جتدول رقتم )الالنسب المحسوبة للمواد العلفٌة المذكورة فتً 
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وأضٌف الماء للحصتول علتى عجٌنتة ناشتفة ومتماستكة, بعتدها أدخلتت إلتى ماكنتة فترم اللحتم لتخترج علتى شتكل 
خٌوط, قطعت إلى قطع صغٌرة  ثم فرشت لتجف, ثتم وضتعت كتل علٌقته فتً كتٌس متن البتولً أثٌلتٌن وأعطٌتت 

 .جراء الفحوصات الالزمةوحفظت األكٌاس فً الثالجة إلى حٌن استخدامها إل عالمة لكـل علٌقه,
 

 .( المكونات العلفٌة والتحلٌل الكٌمٌائً )%( لعالئق الدراسة المحسوبة على أساس المادة الجافة0الجدول ) 

 
 مكونات العالئق

 التجرٌبٌة

 المعامالت التجرٌبٌة

0 2 3 

4% 
 المقارنة

5% 
عدس ماء منمى فً 
مٌاه فضالت معمل 

 األلبان

04% 
عدس ماء منمى فً 
مٌاه فضالت معمل 

 األلبان

 04 5 ـ عدس الماء

 27 30 35 كسبة فول الصوٌا

 04 04 04 ذرة صفراء

 5 5 6 شعٌر

 5 2 2 نخالة حنطة

 44 44 44 مركز بروتٌن حٌوانً

 4,5 4,5 4,5 ملح طعام

 0 0 0 فٌتامٌنات وأمالح معدنٌة

 4,5 4,5 4,5 مادة رابطة )زٌت دوار الشمس(

 كٌمٌائً للعناصر الغذائٌة للعالئق المحسوب نظرٌا على أساس  المادة الجافة %نسب التركٌب ال

 34,06 34,40 34,02 (0)بروتٌن خام

 7,77 04,43 00,02 مستخلص األٌثر

 5,46 4,77 4,77 ألٌاف خام

 6,52 5,20 4,74 الرماد 

 32,62 37,00 37,37 المستخلص الخالً من النتروجٌن 

 6,74 6,25 2,02 الرطوبة
( متطلبات أعالف أسماك الكارب بما ٌخص البروتٌن 0774( لسنة )0605تشٌر المواصفة القٌاسٌة العراقٌة ذات الرقم ) (0)

%(, وبما أن 34%( ولألسماك التً بعمر سنه هو )37شهر هو ) 02-3الخام % بالكتلة )كحد أدنى( لألسماك التً بعمر من 
ب المختبرٌة بٌن ثالثة أشهر وعمر أكثر من سنه, فقد تم أخذ معدل نسبة البروتٌن بٌنهما هو أسماك التربٌة التً تعتمد فً التجار

 .%( الذي على أساسه اعتمدت نسبة البروتٌن فً تكوٌن العالئق فً دراستنا34)

                           حللتتتتتتتتتتت النتتتتتتتتتتتائج إحصتتتتتتتتتتائٌا باعتمتتتتتتتتتتاد التصتتتتتتتتتتمٌم العشتتتتتتتتتتوائً الكامتتتتتتتتتتل : التحليةةةةةةةةةةل اإلحصةةةةةةةةةةائي
Complete Randomized Design (CRD)  واختبار قٌمةT   لغرض المقارنة بتٌن قٌمتتٌن لصتفة واحتدة

المعنوٌتة بتٌن متوستطات  الفتروقواختبترت ( Anonymous ,0777) باستخدام البرنامج اإلحصتائً الجتاهز
 .(Duncan ,0755) (4,45≥)آ عند مستوى معنوٌةمتعدد الحدود اختبار دنكن  وفق الصفات المدروسة

 
 النتائج والمناقشة

أظهرت  مياه فضالت معمل األلبان: فياختبار كفاءة نبات عدس الماء في خفض تركيز العناصر المغذية 
مٌاه فضالت معمل األلبان باستخدام غم/لتر  5بوزن طري  ,Lemna sppنبات عدس الماء  تنمٌةنتائج 

ز المغذٌات النباتٌة )األمونٌا والنترٌت والنترات انخفاضا فً تركٌفٌها النبات استزراع بدون المٌاه ومعاملة 
نتائج إلى وجود فروق معنوٌة فً خفض تركٌز الأظهرت و ,التجربة البالغة عشرة أٌام مدةوالفسفور( خالل 

               .(2جدول,ال( خالل أٌام التجربة )4,45>آاألمونٌا عند مستوى احتمالٌة )
/لتر( المتبقً فً مٌاه فضالت معمل األلبان الخالً من النبات (: تركٌز األمونٌا )ملغم2الجدول )

غم/لتر( لمدة عشرة أٌام عند  5) بوزن طري .Lemna spp والمنمى فٌه نبات عدس الماء

  .االنحراف القٌاسً(±توسط م )الم04ºودرجة حرارة  2,3أس هٌدروجٌنً 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2402( 3( العدد )44المجلد )
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 531 

 

 .(4,45≥آ)لفرق المعنوي بٌن  المتوسطات عند مستوى احتمالٌة *الحروف المتشابهة ضمن األعمدة تشٌر إلى انعدام ا        

لم ٌالحظ ظهور لألمونٌا بشكل واضح فً كال المعاملتٌن للفترة من الٌوم األول ولغاٌة الٌوم الرابع  
وهذان  ,مº 04درجة الحرارة عند معدل و 2,03-4,57الذي تراوحت قٌمته بٌن  pHبسبب انخفاض قٌمة 

للوسط إلى  pHألمونٌا عند ارتفاع قٌمة اٌبدأ ظهور إذ خفض سرعة التحلل فً المٌاه,  فً ساهمانالعامالن ٌ

فً الٌوم الخامس للمعاملتٌن بدون  ملغم/لتر  2,46و 2,32 فعند ارتفاع قٌمة األمونٌا إلىالقاعدٌة,  التعادل أو
التوالً, ٌالحظ حصول إزالة على ملغم/لتر  7,4-2,27 وصلت قٌمة االمونٌا التجربة نهاٌة  فًومع النبات و

الذي لألمونٌا فً معاملة النبات بشكل أبطء من المعاملة بدون النبات وذلك بسبب تغطٌة النبات لسطح المٌاه و
ألمونٌا إلى النترات والنترٌت بفعل األحٌاء مسبباً أكسدة اٌعمل كحاجز ٌمنع تطاٌر األمونٌا إلى الهواء الجوي 

 .(Zimmo ,2443)تسٌر ببطء وهذه العملٌة ٌكون األس الهٌدروجٌنً متعادال  المجهرٌة الالهوائٌة عندما

فً الوسط تعد النترات من المركبات النتروجٌنٌة المفضلة لنبات عدس الماء فً استخدامه كمصدر للنتروجٌن 
ألول مثلة بالٌوم ام( Evers ,0763) عدس الماء زٌادة إنتاج الكتلة الحٌة من نباتمؤدٌاً إلى ألحامضً 

بٌنما فً الوسط المتعادل   ,2,03-5,44لوسط بٌن ا pHكانت قٌمة  عندما للتجربة وحتى الٌوم الرابع
(, Pollock ,0772و Porathاألمونٌا على النترات فً إنتاج كتلته الحٌة ) عدس الماء والقاعدي ٌفضل
تأخذ إذ بقٌة أٌام التجربة مرورا ب, pH 2,46بالٌوم الخامس للتجربة عندما أصبحت قٌمة وهذا ما ٌالحظ 

األمونٌا والنترٌت والنترات متمثلة بتبقى المركبات النتروجٌنٌة  ,7,47بلغت إذ باالرتفاع حتى نهاٌة التجربة 
وهذا (, 2444)العمر,  ىاألخرحساب إفراط فً تحلل احدها على حدوث فً حالة توازن فً المٌاه من دون 

والحرارة المتباٌنة تمكن نبات عدس الماء فً اإلفادة من العناصر النمو فً مدٌات من األس الهٌدروجٌنً 
فً إزالة بأشكالها المختلفة سواء كانت أمونٌا أو نترات مما أهل عدس الماء تفوقه الذائبة فً المٌاه والغذائٌة 

الماء  عدس موإذ ٌن ,المغذٌات النباتٌة على بقٌة الكائنات الحٌة بفاعلٌته على مدى واسع من التغٌرات البٌئٌة
 هًدرجة الحرارة المثلى لنموه أن م و° 33-6      بٌنوالتً تقع  هاٌحرارة الم ةدرجمدى واسع من فً 
بشكل مو وٌن 7و 5بٌن  pHمن  مدىفً بنشاطه  اً الماء محتفظ عدس (, وٌبقىLqbal ,0777م )25-30°

 
 األٌام

 مٌاه مخلفات معمل األلبان المستخدمة 

 ع النبات م بدون نبات

قبل 
 المعاملة

 زه  و 
4,400±4,442 

 زه و             
4,400±4,442 

 ز األول
4,444±4,444 

 وز
4,444±4,443 

 ز الثانً
4,444±4,444 

 وز
4,443±4,442 

 ز الثالث
4,444±4,444 

 ز
4,444±4,444 

 ز الرابع
4,444±4,444 

 ز
 4,444±4,444 

 ه الخامس
4,407±4,403 

 أ
4,045±4,404 

 هو  السادس
4,404±4,444 

 ب
4,472±4,403 

 زه  و  السابع
4,447±4,442 

 د
4,427±4,445 

 زه  و  الثامن
4,447±4,442 

 دج
4,432±4,402 

 وز التاسع
4,442±4,442 

 ج
4,445±4,444 

 وز العاشر
4,443±4,440 

 زه  و 
4,447±4,446 
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لألمونٌا فً الٌوم العاشر حصلت أعلى نسبة إزالة  ,(1000وآخرون,  Zimmo) 2,5-6,5مدى  فًأفضل 

وهذا ما  ,(6% )الشكل, 22,22% ولمعاملة النبات بلغت 22,23 نسبتها للمعاملة بدون النبات إذ بلغت
إزالة لألمونٌا بشكل كلً بٌن الٌوم التاسع والعاشر خالل مدة  عندما حصلت(, ب 2404الطائً )توصل إلٌه 

ملغم /لتر فً أربع معامالت استخدم فٌها  0اء بوزن طري التجربة البالغة عشرة أٌام عند أستخدم عدس الم
% من مٌاه 044بٌنما بلغت نسبة إزالة األمونٌا  ,تراكٌز مختلفة من مٌاه الصرف الصحً لمدٌنة بغداد

غم/لتر والتً كانت أسرع من 04الصرف الصحً لمدٌنة بغداد فً الٌوم الخامس للمعاملة النبات بوزن 
غم/لتر التً كانت فً الٌوم الثامن خالل فترة التجربة البالغة  5ومع النبات بوزن  المعاملتٌن بدون النبات

وذلك بسبب زٌادة كمٌة النبات مما ٌؤدي إلى زٌادة حاجة النبات إلى االمونٌا فٌزداد استهالكه لها  عشرة أٌام
  .(أ 2404)الطائً, وبالتالً ٌقل تركٌز االمونٌا فً المٌاه بسرعة 

 
 (: نسبة إزالة األمونٌا فً مٌاه فضالت معمل األلبان بدون النبات والمعاملة 6شكل )ال         

  Lemna spp.غم/لتر من نبات عدس الماء  5بوزن                      

كمتا جتاء إن تركٌز االمونٌا المسجلة فً مٌاه فضالت معمل األلبان كانتت ضتمن الحتدود المستموح بهتا 
االلتزام بالمحددات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والباٌولوجٌتة المطلوبتة التً أكدت على  عراقٌةالتشرٌعات البٌئٌة ال فً

الفضتالت إلتى المصتدر المتائً "ٌقصتد بالمصتدر مٌاه فً المٌاه التً ال ٌجوز تجاوزها عند طرح أي نوع من 
طترح هتذه فٌما ٌتؤدي  (,0777, مجهول) المائً" هو األنهار وروافدها وتفرعاتها, الجداول والترع والقنوات

ن تحلتتل المتتواد العضتتوٌة التتتً متتناتجتتة والالمٌتتاه إلتتى المستتطحات المائٌتتة الراكتتدة إلتتى انطتتالق روائتتح  كرٌهتتة 
مؤدٌا إلى تكوٌن مصدر للتلوث لنسبها العالٌتة ممتا ٌقودنتا إلتى االعتقتاد إن استتغالل هتذا النتوع تسببها األمونٌا 

وٌستهم فتً إعتادة  المنبعثتة متن المستطح المتائًالتروائح تتدنً متل فتً التذي ٌعمن المٌاه فً تنمٌة عدس المتاء 
                     بتتتتتتتدال متتتتتتتن أن ٌتتتتتتتتم رمٌهتتتتتتتا إلتتتتتتتى مصتتتتتتتادر المٌتتتتتتتاه التقلٌدٌتتتتتتتةاستتتتتتتتعمال المٌتتتتتتتاه إلغتتتتتتتراض التتتتتتتري 

(Anonymous  ,0777 ,) استتتثمار ألكتلتته الحٌتتة متتن نبتتات عتتدس المتتاء فتتً تغذٌتتة الحٌوانتتات فضتتال عتتن
أنخفتتض تركٌتتز النترٌتتت فتتً مٌتتاه فضتتالت  .(0773وآختترون,  Skillicorn)اد خضتتري المزرعٌتتة أو كستتم

(, بٌنمتا لتوحظ ارتفتاع نستبة 3غم/لتر)الجتدول,  5 معمل األلبان بشكل تدرٌجً فً معاملة النبات بوزن طري
بة %, فتً حتٌن بلغتت نست03,63اإلزالة للنترٌت منتذ الٌتوم األول للتجربتة فتً المعاملتة بتدون النبتات وبلغتت 

  .(2كل, ــ% مع معاملة النبات )الش04,67إزالة النترٌت 
(: تركٌز النترٌت )ملغم/لتر( المتبقً فً مٌاه فضالت معمل األلبان الخالً من النبات 3الجدول )

غم/لتر( لمدة عشرة أٌام  5بوزن طري ) .Lemna sppوالمنمى فٌه نبات عدس الماء 

 .االنحراف القٌاسً(±  توسط)الم مº 04ودرجة حرارة  2,3عند أس هٌدروجٌنً 

 
 األٌام

 مٌاه مخلفات معمل األلبان المستخدمة

 مع النبات  بدون نبات
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  أ قبل المعاملة  
32,26±4,36 

  أ         
32,26±4,36 

 ب األول
32,02±0,56 

 ب
33,27±4,26 

 ج الثانً
22,62±2,34 

 ب
32,70±4,04 

 د الثالث
23,75±4,66 

 ب
32,55±4,44 

 ه بعالرا
07,34±4,40 

 ب
32,26±4,40 

 ه الخامس

91,77±4,24 

 ج
26,72±4,27 

 و السادس
03,24±4,75 

 ه
02,42±4,27 

 زو السابع
00,23±2,32 

 و
03,37±4,70 

 زح الثامن
04,22±4,27 

 زو
02,64±4,56 

 ط ي التاسع
7,22±2,60 

 زح
04,72±4,52 

 ي العاشر
2,54±2,47 

 ط ح
7,54±4,27 

 .(4,45≥آ)هة ضمن األعمدة تشٌر إلى انعدام الفرق المعنوي بٌن المتوسطات عند مستوى احتمالٌة *الحروف المتشاب  

 
ظ نسبة إزالة النترٌت للمعاملة بدون النبات كانت اكبر من معاملة النبات وحصل أعلى نسبة ـلوح

الطائً,  وتوصل, % على التوال24,44ًو 72,72إزالة للنترٌت فً الٌوم العاشر لكال المعاملتٌن إذ بلغت 
% 70,44% و77,52إزالة النترٌت من مٌاه الصرف الصحً لمدٌنة بغداد كانت  أن نسبةإلى ( أ 2404)
غم/لتر وبدون النبات على التوالً لمدة عشرة أٌام,  04و 5% عند استخدام نبات عدس الماء بوزن 72,22و

% فً الٌوم 75,52لنترٌت بمقدار ل أعلى نسبة إزالة لٌسجتم ت( ب 2404وفً تجربة أخرى للطائً, )
غم/لتر فً مٌاه الصرف الصحً لمدٌنة  0العاشر من التجربة عند استزراع نبات عدس الماء بوزن طري 

ٌعد النترٌت كحالة وسطٌه بٌن األمونٌا والنترات وارتفاع تركٌزه فً مٌاه فضالت األلبان ٌوضح بداٌة  .بغداد
كسدة واالختزال وتحوله إلى النترات أو األمونٌا, ٌحصل انخفاض تحلل المواد العضوٌة وحصول عملٌات األ

فً تركٌز النترٌت عندما تبدأ العملٌات الحٌوٌة فً استهالك األمونٌا أو النترات, وٌعتمد بذلك على تركٌز 
 وحالة اكتمال الوسط من الكائنات الحٌة الدقٌقة التً تعمل على تحوٌل pHالمواد العضوٌة ودرجة الحرارة و

مركبات النتروجٌن وحسب اختالف تركٌز تلك المركبات فً الوسط وبشكل منظم ومتسلسل بحٌث تحول 
ه من حالة إلى حالة نتٌجة تحلل المواد العضوٌة ومحاولة جعل الوسط متوازن ٌأشكال المركبات النتروجٌن

  .(Eddy, 0770و Metcaffعلٌه بدورة النتروجٌن فً الطبٌعة ) الحال هوكما بتلك المركبات 
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 (: نسبة إزالة النترٌت فً مٌاه فضالت معمل األلبان بدون النبات والمعاملة 2الشكل )      

 .Lemna sppغم/لتر من نبات عدس الماء  5بوزن                   

     
منمى (: تركٌز النترات )ملغم/لتر( المتبقً فً مٌاه فضالت معمل األلبان الخالً من النبات وال4الجدول ) 

أٌام عند أس  غم/لتر( لمدة عشرة 5بوزن طري ) Lemna spp.فٌه نبات عدس الماء 

  .االنحراف القٌاسً(±  توسط)الم مº 04ودرجة حرارة  2,3هٌدروجٌنً

 
 األٌام

 مٌاه مخلفات معمل األلبان المستخدمة

 مع النبات  بدون نبات

 أ قبل المعاملة
72,63±0,27 

 أ
72,63±0,27 

 ج ب األول
22,20±3,24 

 ب
27,72±4,62 

 د الثانً
63,64±5,37 

 ج ب
25,24±4,23 

 ه الثالث
55,47±0,52 

 ج
24,72±7,54 

 و الرابع
42,04±4,74 

 ج
24,07±2,50 

 ز الخامس
36,77±0,63 

 ه
57,02±0,22 

 ح السادس
27,76±0,27 

 ز
35,75±0,65 

 ط ح ي السابع
24,63±4,77 

 ح
27,02±0,24 

 ك ي الثامن
20,43±4,57 

 ط ح
26,46±0,07 

 ل ك التاسع
07,30±5,47 

 ط ك ي
22,27±0,464 

 ل العاشر
05,37±4,27 

 ل ك
07,47±4,55 

 .(4,45≥آ)*الحروف المتشابهة ضمن األعمدة تشٌر إلى انعدام الفرق المعنوي بٌن المتوسطات عند مستوى احتمالٌة  
لتجربة وكانت الفروق معنوٌة أنخفض تركٌز النترات من مٌاه فضالت معمل األلبان خالل أٌام ا

ملغم/لتر فً معاملة النبات بوزن طري        07,47, وصل تركٌز النترات فً نهاٌة التجربة إلى (4,45≥)آ
ملغم/لتر  72,63ملغم/لتر فً المعاملة بدون النبات بعد إن كان تركٌزه قبل المعاملة  05,37غم/لتر, والى  5
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مٌاه فضالت األلبان هو أعلى من الحد المسموح به ضمن التشرٌعات تركٌز النترات فً إن  ,(4)الجدول, 
إلى المصادر  روحةملغم/لتر لمٌاه الفضالت المط 05(, الذي حددته بـ 0777, مجهولالبٌئٌة العراقٌة )

ارتفاع تركٌز النترات فً مٌاه فضالت األلبان قبل  لوحظكذلك  ,المائٌة لكال المعاملتٌن وحتى نهاٌة التجربة
معاملة سببه مخلفات تصنٌع منتجات األلبان التً تحتوي على مركبات نتروجٌنٌة عالٌة فضال عن بطء ال

 6,7-5,27فً األٌام األولى من التجربة ولغاٌة الٌوم الرابع التً كانت بٌن  pHتحللها نتٌجة انخفاض قٌم 
 pHٌوم الخامس بدأت قٌمة للمعاملتٌن بدون النبات ومع النبات على التوالً, لكن بعد ال 6,25-5,44و

نترات إلى األمونٌا المالئم لتقوم الكائنات الحٌة الدقٌقة بفعالٌتها الحٌوٌة باختزال ٌصبح الوسط  دأباالرتفاع وب
مع توفر ظروف مناسبة أخرى من درجة الحرارة واألوكسجٌن  7-2بٌن  pHخصوصا عندما ٌكون قٌمة 

% 03,26و 06,64بلغت نسبة إزالة النترات  ,(Zimmo, 2443و Eddy ,0770و Metcaffالذائب )

(, 7من مٌاه فضالت األلبان فً الٌوم األول لكال المعاملتٌن بدون النبات ومع النبات على التوالً )الشكل, 
ٌتبٌن بان نسبة إزالة النترات من مٌاه فضالت األلبان للمعاملة بدون النبات كانت اكبر من معاملة النبات ألن 

د الكائنات الحٌة الدقٌقة اعدأنسبة الزٌادة فً النترات الٌومٌة فً المعاملة بدون النبات تعزى إلى  كفاءة إزالة
إن بعضا منها ٌعمل على المواد النتروجٌنٌنة ن (, فضال عZimmo ,2443) جدة فً تلك المٌاهاوتالم
 إلى الهواء الجوي N2أو  NOبتحلٌلها وإطالق النتروجٌن بصورة  على سطح المٌاه إذ تقوم تجمعةالم
(Verhagen  وLaanbroek ,0770,)  وتحصل هذه الحالة بشكل ضعٌف فً معاملة النبات بسبب كون

وصلت نسبة اإلزالة الكلٌة للنترات فً نهاٌة التجربة للمعاملتٌن بدون ومع  .سطح المٌاه النبات طافً ٌغطً
 .% على التوال73,37ً, 27,44النبات إلى 

 

 
 (: نسبة إزالة النترات فً مٌاه فضالت معمل األلبان بدون النبات والمعاملة  7الشكل )                

  .Lemna sppغم/لتر من نبات عدس الماء  5بوزن                     

( ارتفاع تركٌز عنصر الفسفور فً مٌاه فضالت األلبان عن 5بٌنت النتائج المدونة فً الجدول )
ملغم/لتر خالل فترة التجربة, فضال عن  4,4لمحددات البٌئٌة العراقٌة المحددة بـ ضمن االحدود المسموح بها 

حصول انخفاض فً تركٌز الفسفور للمعاملتٌن بدون النبات ومع النبات منذ الٌوم األول وحتى الٌوم الثامن, 
فً روق معنوٌة مؤدٌة إلى حصول فتركٌز الفسفور ٌرتفع فً الٌوم التاسع ثم أنخفض فً الٌوم العاشر,  بدأ

 .(5( )الجدول, 4,45>أتركٌز الفسفور خالل أٌام التجربة لكال المعاملتٌن )
استخدام أمالح الفسفور )األورثوفوسفٌت( ٌعزى إلى ارتفاع تركٌز الفسفور فً مٌاه فضالت األلبان أن  

إلى حصول  مؤدٌا كمادة رابطة فً عملٌات تصنٌع منتجات األلبان وخاصة فً صناعة الجبن المطبوخ,
 ,ت على التوالًالنبا فً الٌوم األول للمعاملتٌن بدون النبات ومع% 05,27, 06,23بنسبة لفسفور لإزالة 

 
 (: تركٌز الفسفور )ملغم/لتر( المتبقً فً مٌاه فضالت معمل األلبان الخالً من النبات5الجدول )

 /لتر( لمدة عشرة غم 5بوزن طري ) ,Lemna sppوالمنمى فٌه نبات عدس الماء         
  .االنحراف القٌاسً(±  م  )المتوسطº 04ودرجة حرارة  2,3ٌنً أٌام عند أس هٌدروج   
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 األٌام

 مٌاه مخلفات معمل األلبان المستخدمة

 معاملة مع النبات  بدون نبات

 أ قبل المعاملة
732,05±6,26 

 أ
732,05±6,26 

 ب ج األول
227,44±23,27 

 ب أ
273,74±03,00 

 ب ج د انًالث
672,35±22,40 

 ج د ز هوب 
645,34±04,72 

 ج ده ب  الثالث
626,47±73,26 

 ح
524,20±37,26 

 ج ده وب  الرابع
655,27±73,70 

 ز ح د ه و
540,62±42,42 

 ج د زه و ب  الخامس
640,04±74,73 

 وح ز
473,40±5,25 

 ج دزه و  السادس
624,73±74,57 

 وح ز
470,24±7,22 

 دزه و  السابع
527,22±43,04 

 وح ز
540,50±42,77 

 دزه و  الثامن
526,52±2,57 

 ح ز
470,02±32,57 

 ح دزه و  التاسع

557,35±47,27 

 دزه و 
570,74±2,52 

 ح دزه و  العاشر
562,43±024,24 

 ج دزه و 
624,32±3,60 

   .(4,45≥آ)مستوى احتمالٌة  *الحروف المتشابهة ضمن األعمدة تشٌر إلى انعدام الفرق المعنوي بٌن المتوسطات عند  

نسبة إزالة الفسفور فً الٌوم األول للمعاملة بدون النبات أعلى بسبب الدور الفعال الذي تقوم به  إذ كانت
الكائنات الحٌة الدقٌقة فً اإلزالة, بٌنما فً معاملة النبات كانت منخفضة ألن قسم من الفسفور فً المٌاه 

( )مٌنكل 7 ,شكل)ال إلى النبات ٌهصبح أقل جاهزٌدات األلمنٌوم والحدٌد وٌنتشر بٌن معادن أخرى مثل اوكسٌ
%  47,66و 43,70 افً الٌوم الثامن إذ بلغت أعلى نسبة إزالة للفسفور حصلت ,(0774, كٌربًو

لكال   فاع فً تركٌز الفسفور بعد الٌوم الثامن تبدون ومع النبات على التوالً, وحصل ارللمعاملتٌن 
تثبٌط إزالة الفسفور بوساطة النبات نتٌجة قلة فعالٌته فً  الذي ٌعمل على pHالمعاملتٌن بسبب ارتفاع قٌمة 

لالمتصاص من قبل النبات ألن التأٌن الذي ٌحصل للمركبات الفسفورٌة ٌعتمد  هالوسط القاعدي فتقل جاهزٌت
النبات عندما تكون قٌمة درجة األس ٌحصل لها امتصاص من قبل وعلى قٌمة درجة األس الهٌدروجٌنً 

الفسفور بشكل الفسفور  ٌصبحوسط المن وسط التغذٌة ولكن عندما ترتفع قاعدٌة  2الهٌدروجٌنً مقاربة إلى 
PO4) الثالثً

(, ألنها تكون بصورة 0770امتصاصه )محمد وٌونس, من ( بهذه الحالة ال ٌستطٌع النبات 3-

 .(0777أن ٌستفٌد منها )الصحاف, ٌمكن للنبات هذا مما ال غٌر ذائبة و
نبات  استخدام , وٌفضلمقارنة للمعاملة بدون النباتتركٌز الفسفور فً نهاٌة التجربة لمعاملة النبات أزداد 

عند المعالجة بدون ألنه عن األحٌاء األخرى, وذلك  عدس الماء فً معالجة مٌاه الفضالت الغنٌة بالفسفور
 إلى المصادر  الكائنات الحٌة الدقٌقة الموجودة فً المٌاه والتً تطلق الحقا النبات فأن الفسفور الذي تأخذه
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 (: نسبة إزالة الفسفور فً مٌاه فضالت معمل األلبان بدون النبات والمعاملة 7الشكل )   

  .Lemna spp.غم/لتر من نبات عدس الماء  5بوزن            

البركة أو المسطح المائً وعند تحللها ٌحصل إطالق قاع  فً هركتلة عضوٌة مستقٌنشأ عند هالكها  المائٌة,
(, بٌنما ٌستغل النبات الفسفور فً النمو وبناء كتلة حٌة ٌمكن Zimmo ,2443للفسفور فً عمود الماء )

  .(ب 2404استثمارها فً تغذٌة األسماك )الطائً, 
إن نسب مكونات  الت معمل األلبان:الغذائية في نبات عدس الماء النامي على مياه فض تتقدير المكونا

العناصر الغذائٌة فً نبات عدس الماء قبل االستزراع وبعده على مٌاه فضالت األلبان كانت ذات فروق 
والمستخلص الخالً من النتروجٌن وغٌر معنوٌة للرطوبة  الخام والرماد واأللٌاف الخام معنوٌة للبروتٌن

بٌنت نتائج التحلٌل اإلحصائً باستخدام  .(6)الجدول,  (4,45>أ)عند مستوى احتمالٌة  مستخلص االٌثرو
لنسبة البروتٌن الخام فً عدس الماء المنمى على مٌاه فضالت معمل  (4,45>أ)تفوق معنوي  tاختبار 

% قبل المعاملة, صاحبها انخفاض معنوي فً نسب الدهن 33,44% فٌما كانت 37,22األلبان والتً بلغت 
 0,04% على التوالً بٌنما كانت هذه القٌم قبل المعاملة 4,77و 05,35و 0,47بلغت والرماد واأللٌاف إذ 

المستخلص الخالً من النتروجٌن التً بلغت بعد  ان نسبة % على التوالً فضال عن6,52و 02,47و
عدم وجود فروق ( 2400%, بٌنما وجد الطائً وآخرون, )35,33قبل المعاملة كانت % و30,76المعاملة 
عدس الماء المنمى على المكونات الغذائٌة الموجودة فً نبات عند مقارنة نسب  (4,45>أ) tفً قٌمة معنوٌة 

مغذٌات وسط النمو فً طبٌعة اختالف وجود  لعدموذلك  قبل وبعد المعاملةمٌاه الصرف الصحً لمدٌنة بغداد 
بالمغذٌات  اً كان غنٌ مٌه النباتفٌه تن تمإن الوسط الذي أن ارتفاع نسبة البروتٌن الخام ٌشٌر إلى  ,للنبات

% بٌنما كانت قبل المعاملة 4,77بلغت  والتًفً النبات بعد المعاملة  الخام انخفاض نسبة األلٌاف فضال عن
 Lengمغذٌات وسط النمو ) فً النبات مع الخام % لوجود عالقة عكسٌة بٌن نسبة البروتٌن واأللٌاف6,52

قلت نسبة األلٌاف فً النبات والعكس صحٌح, وهذا  الخام البروتٌن (, إذ كلما ازدادت نسبة0775وآخرون, 
مرتبط بكمٌة المغذٌات الموجودة فً الوسط النامً علٌه النبات وٌعطً هذا دلٌالً ظاهرٌاً وابتدائٌاً عن طبٌعة 

ء فً ( عند تنمٌة نبات عدس الماب 2404) الحظ الطائً,فً حٌن  الوسط إن كان غنٌاً أو فقٌراً بالمغذٌات,
مرتفعة فً التراكٌز الخام أربع تراكٌز مختلفة من مٌاه الصرف الصحً لمدٌنة بغداد كانت نسبة األلٌاف 

  % )بدون044%, ومنخفضة فً تركٌز 25% و54% و25 الثالثة
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المستزرع فً مٌاه فضالت  Lemna spp.(: النسبة المئوٌة للمكونات الغذائٌة لنبات عدس الماء6الجدول )

 .االنحراف القٌاسً(± غم/لتر, لمدة عشرة أٌام )المتوسط  5لبان بـوزن معمل األ

 .(4,45≥آ)*الحروف المتشابهة ضمن العمود الواحد تشٌر إلى انعدام الفرق المعنوي بٌن المتوسطات عند مستوى احتمالٌة 
 .نسب مكونات العناصر الغذائٌة فً نبات عدس الماء قبل استزراعه فً مٌاه فضالت معمل األلبان (0)

ٌؤدي ارتفاع  ,غنً بالمغذٌات التً ٌحتاجها النبات دألن التركٌز األخٌر ٌعالصرف الصحً( ٌف مٌاه فتخ
 Hehlواألحماض العضوٌة )المغذٌات فً مٌاه فضالت األلبان إلى زٌادة تجهٌز النبات بالنتروجٌن 

ارتفعت نسبة  .البروتٌن الخامفً محتوى النبات من ٌؤدي إلى زٌادة الحاصل  وهذا (Mengel ,0722و

على نوع النبات وعمره ومحتواه من المعادن ً النبات بعد المعاملة عن قبل المعاملة والتً تعتمد الرطوبة ف
( وما ٌرتبط بهذه المعادن من الماء التً تقلل أو تزٌد 0777ضاحً والٌونس,  أبوالعضوٌة والالعضوٌة )

انخفضت  .صغر حجمهسرعة فقدان النبات للرطوبة ٌعود ل إنمن عملٌة فقدانه خالل التجفٌف فضال عن 
تعتمد نسبة الرماد فً %, 02,47قبل المعاملة قٌمته % عن 05,35نسبة الرماد فً النبات بعد المعاملة إلى 

على تركٌز األمالح المعدنٌة , حٌث ٌعمل نبات عدس الماء نبات عدس الماء على الوسط الموجود به
حصل انخفاض فً  .(0727, آخرونو Muztar) هعلى سطح جسم علٌه الموجودة فً الوسط الذي ٌنمو

قد ٌعود إلى اختالف وسط النمو الذي ٌتطلب فترة تأقلم ونسبة الدهن فً النبات بعد المعاملة عن قبل المعاملة 
ٌستخدم الدهن إلدامة العملٌات الحٌوٌة للنبات لغرض فمع الوسط الجدٌد وبذلك ٌحتاج إلى طاقة للنبات 

فإن عدس الماء ٌمتاز بانخفاض نسبة الدهن فٌه, غٌر أنه غنً المحافظة على بقائه وبصوره عامة 
 acid Linoleic هو غنً بالحامض الدهنًف(, 0777, مجهولباألحماض الدهنٌة المتعددة غٌر المشـبعة )

المدونة فً الجدول تشٌر النتائج  ,(2444% من مكونات دهن النبات )الداود, 34,24الذي تصل نسبته إلى 
هذا ٌعنً إن الوسط الجدٌد غنً والموجودة فً النبات بعد المعاملة,  الخام نسبة األلٌافإلى انخفاض ( 6)

فر العناصر اوتعتمد هذه النسبة على مدى تو, الذي كان فٌه النبات قبل المعاملةالوسط مقارنة ببالمغذٌات 
إذ , األلٌاف منخفضةات الغذائٌة فكلما قلت زادت نسبة األلٌاف والعكس صحٌح, وٌمتاز عدس الماء من النبات

وهً نسبة غٌر  %04-2( بأن نسبة األلٌاف فً عدس الماء تتراوح بٌن 0773) آخرونو Leory ذكر
 Leng) قابلٌة هضمه عالٌة وخاصة فً الحٌوانات ذات المعدة البسٌطة كاألسماك إنفضالً عن  ,مرتفعة

فً النبات بعد المعاملة على ارتفاع  ٌدل انخفاض نسبة المستخلص الخالً من النتروجٌن .(0775, آخرونو
لكن  نسبة المغذٌات فً المٌاه التً توفر المغذٌات المطلوبة فً بناء مكوناته الغذائٌة وتجعله ٌنمو بسرعة,

 ه,ـعلى نوع المحافظةلتوفٌر الحماٌة فً سبٌل عندما ٌحصل انخفاض للمغذٌات من الوسط ٌتحفز النبات 
قاع المٌاه وٌرجع  إلىحتى ٌصبح تركٌزه عالً فٌنزل  أنسجتهفً  النشاٌع فٌعمل النبات بالطبٌعة على تجم

, Anonymous) لنموه الالزمةالطفو فً حالة تحسن ظروف الوسط الذي هو فٌه عند توفر المغذٌات  إلى

من النتروجٌن مع  ( ارتفاع نسبة البروتٌن والرماد والمستخلص الخال2400ًالحظ الطائً, ) ,(0777

مكونات العناصر 
 الغذائٌة %

 النبات المستزرع فً مٌاه فضالت معمل األلبان 

 لمقارنه التركٌز قبل وبعد المعاملة tقٌمة  بعد المعاملة (0)قبل المعاملة

     
 الخام البروتٌن

 ب
33,44±4,20 

 أ
37,22±4,60 

**  الفروقات عالٌة المعنوٌة عند 07,46
        4,45احتمالٌة 

 أ الرطوبة
6,72±4,33 

 أ

2,46±4,37 

4,74 N,S   ال توجد فروق معنوٌة عند

     4,45احتمالٌة 

 أ مستخلص االٌثر
0,04±4,44 

 أ
0,47±4,40 

2,27 N,S   ال توجد فروق معنوٌة عند

         4,45احتمالٌة 

 أ الرماد
02,47±4,25 

 ب
05,35±4,00 

**  الفروقات عالٌة المعنوٌة عند 04,70
        4,45احتمالٌة 

 أ الخام األلٌاف
6,52±4,46 

 ب
4,77±4,42 

**  الفروقات عالٌة المعنوٌة عند 32,32
        4,45احتمالٌة 

 المستخلص الخالً
 من النتروجٌن

 أ
35,33±0,42 

 ب
30,76±0,42 

احتمالٌة وٌة عند ـات معنـالفروق  * 4,47
4,45                  
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% فً تجربة لدراسة دور نبات 2,22ة الرطوبة والرماد وكانت نسبة األلٌاف منخفضة إذ بلغت انخفاض نسب
 .عدس الماء فً إزالة المغذٌات النباتٌة من مٌاه الصرف الصحً

فف المجٌعد نبات عدس الماء الطازج و تأثير نبات عدس الماء على المكونات الغذائية في عليقة األسماك:
ٌؤمن عدس الماء بفعل إذ  ,(0774, زمالؤه و Gaigerلألسماك ) كثفالم اإلنتاجة للتغذٌة فً حالناسب م

التالبٌا خالل فترة التربٌة و العادي زٌادة وزنٌه لكل من أسماك الكارببشكل كفوء وتمثٌله الغذائً الجٌد 
(Skillicorn  ,و 0773وآخرونFasakin ,و 2440 وآخرونBairagi  ,2442وآخرون), توصل 

Hamid مكونات العلٌقة التقلٌدٌة المستخدمة فً تغذٌة  من%  54 استبدال إلى إمكانٌة( 0773خرون, )وآ
وٌمكن إن ٌحل بالكامل بدٌال عن المصادر البروتٌنٌة  Lemna trisulcالماء من نوع  بعدس كاسمألا

رى (, وفً دراسة أخ2440وآخرون,  Men% ) 48التجارٌة وٌوفر مدخرا للمنتج قد تصل قٌمته إلى 
إحالل نبات ب( 2447)وآخرون,  Effiongقام  Heterobranchus longifilisأسماك   تغذٌةلتقلٌل كلفة 

 24لمدة استمرت % فً تجربة تغذٌة 24نسبة أحالل  الىعدس الماء محل مسحوق السمك ذو الكلفة العالٌة و
اء المنمى بهذه الطرٌقة بأنه تظهر أهمٌة نبات عدس الم ,على نمو وإنتاجٌة األسماكذلك ٌوم دون إن تؤثر 

الذي  (0) كما موضح فً الجدول)%, 04% و5بنسبة  كمصدر بروتٌنًٌمكن إحالله فً عالئق األسماك 
, وان نسبة اإلحالل هذه (المكونات العلفٌة لعالئق الدراسة المحسوبة نظرٌا على أساس المادة الجافةٌوضح 

بل التغٌر ٌحصل لبقٌة نسب المكونات الغذائٌة بروتٌن الخام ال تؤثر على توازن العالئق من حٌث محتواها لل
نسب مكونات العناصر الغذائٌة فً  تؤثر علىقد إلضافات المستخدمة فً التصنٌع التً لنتٌجة العلٌقة و فً

انخفاض نسبة الرطوبة فً العلٌقة التً ٌدخل فً مكوناتها عدس ( 2ٌبٌن الجدول ) .المحصلة األخٌرة للعلٌقة
نسبة الدهن فً العالئق التً  تانخفضكذلك وهذا مؤشر جٌد فً خزن العالئق, و نسبتهوكلما زادت الماء 

لم ٌظهر وجود فرق معنوي لنسبة األلٌاف فً علٌقة المقارنة والعلٌقتٌن التً , وٌدخل فً تكوٌنها عدس الماء
معنوي فً نسبة فرق , كما لم ٌالحظ وجود % من مكونات العلٌقة04% و5تحوي عدس الماء بنسبة 

بٌنما  ,%04و 5المستخلص الخالً من النتروجٌن ضمن مكونات العلٌقتٌن التً ٌدخل فً مكوناتها بنسبة 
% عن علٌقة المقارنة 5% و04فً العالئق الموجود فٌها نبات عدس الماء بنسبة  الرمادلوحظ ازدٌاد نسبة 

مفٌد فً تجهٌز العلٌقة باألمالح وهو ٌنقل  %, ٌعتبر عدس الماء مصدر03,65 الرمادالتً بلغت فٌها نسبة 
% من مكونات العلٌقة فهو ٌسهم فً سد  04هذه الحالة إلى العالئق التً ٌشترك فٌها خصوصا عند نسبة 

مواصفات العالئق النه  تحسٌن فًٌعمل عدس الماء و ,بالعناصر المعدنٌة الصغرى والكبرى نقص العلٌقة
مقارنه بالمصادر البروتٌنٌة  منخفض الكلفةالبروتٌن ب غنًالمهمة فهو ة لمكونات الغذائٌٌعمل على زٌادة ا

عناصر الكونه غنً بالحامضٌن األمٌنٌن الالٌسٌن والمثٌونٌٌن, وٌحتوي على  فضال عناألخرى غالٌة الثمن 
اد من العناصر الكبرى والصغرى بشكلها الطبٌعً الذي قد ٌستفالتً تسد حاجة األسماك  ضرورٌةالمعدنٌة ال

وٌمتاز الدهن الموجود فً نبات عدس الماء بأنه غنً  منه حٌوٌا أكثر من اضافتة بشكل مستخلص كٌمٌاوي,
مصدر جٌد للطاقة لكونه غنً بالمستخلص الخالً  بنات عدس الماء باألحماض الدهنٌة غٌر المشبعة, كما ٌعد

الرطوبة والدهن فً نبات عدس  والفسفور, ونتٌجة النخفاض نسب Bو Aمن النتروجٌن وهو غنً بفٌتامٌن 

بقٌة العالئق مقارنًة بمن حالة إصابة العالئق باألعفان والتزنخ وسهولة حفظها لوقت أطول الماء ٌقلل 
  .األخرى
  :مما سبق ٌستنتج 

أمكانٌة نبات عدس الماء فً تخلٌص مٌاه فضالت معمل األلبان من العناصر الغذائٌة الذائبة والتً  -0
 .نها بالطرائق الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌةٌصعب التخلص م

فً عملٌة تدوٌر المخلفات واالستفادة من المغذٌات الموجودة فً مٌاه فضالت األلبان عدس الماء ٌسهم  -2
 .فً بناء كتله حٌة من النبات

ا ٌستفاد من الكتلة الحٌة لنبات عدس الماء كمصدر بروتٌنً ٌستخدم فً تغذٌة الحٌوانات المزرعٌة ومنه -3
 فٌه.  األلٌاففضال عن انخفاض نسبة  األسماك

فٌها فٌقلل من حالة ٌحسن نبات عدس الماء من صفات العلٌقة إذ ٌعمل على خفض نسبة الرطوبة والدهن  -4
 .األخرىمقارنتاً بالعالئق  أطولالعالئق باالعفان والتزنخ وسهولة حفظها لوقت  إصابة
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 مٌاه فضالت على  ستزرعالم Lemna spp.عدس الماء نبات لغذائٌة فً عالئق األسماك المحتوٌة على ا عناصر(:النسبة المئوٌة لل2الجدول )
 .حراف القٌاسً(االن ± )المتوسط الكلٌة علٌقةمن مكونات ال % 04% و5بنسبة  معمل األلبان 

 مكونات  العناصر      
 الغذائٌة      
 نوع          

 المادة العلفٌة             

 
 الخام روتٌنالب

 

 
 الرطوبة

 

 
مستخلص 

 االٌثر
 

 
 الرماد

 

 

 الخام ٌافلاأل
 

 
المستخلص الخالً 

 من النتروجٌن
 

عدس الماء المنمى على مٌاه 
فضالت معمل األلبان 

 المستخدم فً العالئق 

 أ
44,42±4,42 

 أ

6,67±2,47 
 ب

4,32±4,02 
 أ

22,50±4,23 
 ب

3,37±4,25 
 أ

22,42± 3,67  

 علٌقة المقارنة

 
 ب

32,65±4,65 
 ب

03,44±4,44 
 أ

2,35±4,05 

 ج

03,65±4,24 
 أ

5,60±7,44 
 أ

22,42±2,44 

علٌقة موجود فٌها عدس 
 الماء بنسبة

5 % 

 ب
33,06±2,35 

 

 أ
2,64±0,64 

 أ
2,07±4,44 

 ج
04,04±4,46 

 أ
5,22±4,52 

 ب
32,07±0,77 

علٌقة موجود فٌها عدس 
 الماء بنسبة 

04 % 

 ب

33,54±4,54 
 أ

6,45±4,05 
 أ

 6,25±4,25 

 ب

05,27±4,06 
  أ

5,66±4,55 
 ب

32,36±4,02 

 .(4,45≥آ)*الحروف المتشابهة ضمن العمود الواحد تشٌر إلى انعدام الفرق المعنوي بٌن المتوسطات عند مستوى احتمالٌة      
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  :وعلٌه نوصً    
ئبة وتعد هذه الطرٌقة من فً معالجة مٌاه فضالت األلبان من العناصر الغذائٌة الذاعدس الماء ٌستخدم  -0

وبنفس الوقت استثمار النبات فً تغذٌة حٌوانات إنتاج الحلٌب لزٌادة إنتاجها لقٌمته  ,المعالجة غٌر مكلفة
  .الغذائٌة العالٌة

الحامضٌن األمٌنٌن الالٌسٌن والمٌثٌونٌٌن والعناصر غنً بكمصدر غذائً  نبات عدس الماء ٌستفاد من -2
 .المعدنٌة والفٌتامٌنات

 

BIOLOGICAL TECHNIQUE IN REDUCING THE WATER DISSOLVED 

NUTRIENTS IN THE DAIRY WASTEWATER BY USING DUCKWEED   

AND USING ITS BIOMASS AS A FISH FODDER 

Nidhal Tahseen Taha AL-Taee  

University of Mosul\ Collage of Agriculture and Frosty 

 Department of Animal Science, 

 

ABSTRACT 

 The experiment was conducted in an ideal field of non-fully control 

studying the impact of the arbitration included duckweed plant in water to remove 

the dissolved nutrients (ammonia, nitrite, nitrate and phosphorus) from waste water 

of dairy products factory adopted in a period of ten days. The results revealed the 

treatment of duckweed plant with wet weight 5g/L and another treatment (control) 

without waste water plant in the dairy factory a gradual reduction of plant nutrients 

was noticed from the first day except ammonia, which did not show a high 

concentration during the first days until the fifth day of the two transactions, The 

total removal minerals of the plant and without plants follow: ammonia 72,73, 

27,27%, nitrite, 97,87, 74,40%, nitrates, 83,40, 79,40%, on the tenth day 

respectively, this means that with plant one higher than without plants, The 

phosphorus values, 43,81, 48,66%, respectively, on the eighth day of the 

experiment. 

 Protein and moisture percentages raised to 39,72, 7,66%, respectively, after 

growing the Duckweed in dairy wastewater if compared with these grown without. 

When the duckweed grown in dairy wastewater entered in components in fish fed-

stuff containing by 5 and 10 %, it an increase of protein, carbohydrates, and ash, the 

proportions in the duckweed plant, were noticed where the percentages were 40,02, 

22,51, 27,02%, respectively, and duckweed plant reduced the rates of water 

moisture, fat, fiber, as it reached in the duckweed ratios 6,69, 0,37, 3,39% 

respectively. 

 
 المصادر
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