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 تأثير مياه الصرف الصحي غير المعالجة على تركيز العناصر 
 في أربعة أصناف من الزيتون بمنطقة مسالته

 

          * 1 يــــــالسند ـــــــــالل محمـج                                                                       
      ** 2محمد مصطفى إسماعيل                                                                       

 :المستخلص
شملت  أجريت هذه الدراسة في منطقة مسالته بالقرب من المستشفى المركزي،

وهي راسلي، زرازي،   .Olea europeae Lهذه الدراسة أربعة أصناف من الزيتون
/ 0/ 01إلي  00/5112/ 02جداوي وقرقاشي حيث تم جمع األوراق والثمار بتاريخ 

وجمعت أوراق وثمار أصناف العينة من منطقة تحتوي على مياه صرف  ،م5112
صحي غير معالجة، أما أوراق وثمار أصناف الشاهد فجمعت من نفس األصناف من 

، وذلك كم0بعد عن منطقة الدراسة حوالي وتمنطقة خالية من مياه الصرف الصحي 
في  بهدف دراسة تأثير مياه الصرف الصحي غير المعالجة على تركيز العناصر

 . األوراق
أوضحت نتائج التحليل وجود فروق معنوية بين أوراق أصناف العينة والشاهد 

والماغنيسيوم  فكان متوسط نسبة عنصري النيتروجين ، في محتواها من العناصر المعدنية
على التوالي وبفرق معنوي مقارنة % 5..1, 0.00في أوراق صنف راسلي العينة 
لكل من النيتروجين والماغنيسيوم على % 1.52,  0.10بالصنف راسلي الشاهد فكانت 

لصنف زرازي العينة لكل من النيتروجين  في حين كان متوسط نسبة العناصر, التوالي
على التوالي وبفرق معنوي من متوسط % 1.12, 1.01, 5..0والبوتاسيوم والصوديوم 

كذلك  ،على التوالي% 1.10, .1.5, 5..1نسبتهم في صنف زرازي الشاهد الذي كان 
كان متوسط نسبة العناصر في صنف جداوي العينة أعلى بفرق معنوي فكان متوسط 

ط نسبتهما على التوالي أما متوس% 1.01, 0.00نسبة عنصري النيتروجين والكلورايد 
                                                 

 .مركز البحوث الزراعية والحيوانية * 1

2
 .ة طرابلســـــــــجامع، كلية الزراعة ** 
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وبلغ متوسط نسبة العناصر لكل من  ,% 1.50, 1.22في صنف جداوي الشاهد كان 
 % 1.00, ...1, 2..1النيتروجين والكالسيوم والماغنيسيوم في صنف قرقاشي العينة 

, 1.20على التوالي وبفرق معنوي عن متوسط نسبتهم في صنف قرقاشي الشاهد 
 .على التوالي% 1.50, 1.00

ة للعناصر الصغرى فكان متوسط كمية عنصر الزنك أعلى بفرق أما بالنسب
جزء في المليون ومتوسط قيمته في  55بقيمة بلغت  معنوي في صنف راسلي العينة

أما عنصر المنجنيز فبلغ متوسط قيمته في  ،جزء في المليون 02صنف راسلي الشاهد 
سبته في صنف  جزء في المليون وبفرق معنوي عن متوسط ن 0.صنف راسلي الشاهد 

جزء في المليون أما بالنسبة لعنصري الرصاص والكادميوم   51راسلي العينة الذي بلغ 
فلم تسجل لهما أي قيمه لكل األصناف المدروسة وقد يرجع ذلك لعدم وجودهما او 

ولم توجد فروق معنوية في بقية  ،وجودهما بكميات قليلة ال يستطيع الجهاز تحديدها
وبالنسبة لصنف زرازي فكان متوسط كمية الحديد في الشاهد  ،ليالعناصر للصنف راس

جزء في المليون من متوسط قيمته في العينة الذي  001أعلى بفرق معنوي بقيمة بلغت 
جزء في المليون ولم يكن هناك أي فرق معنوي في بقية العناصر األخرى  000بلغ 

, ولم توجد أي فروق معنوية في جميع العناصر المدروسة لصنف جداوي ،لصنف زرازي
وبالنسبة لصنف قرقاشي فكان متوسط كمية عنصري كل من الحديد والمنجنيز أعلى 

جزء في المليون على التوالي أما متوسط قيمتهما  50 ،012بفرق معنوي حيث بلغت 
 .   جزء في المليون على التوالي 02, 22في العينة 
د مياه الصرف الصحي ومخلفاتها في الوقت الحاضر من أهم المشكالت تع

التي تواجه المختصين في مجال التلوث البيئي، فمياه المجاري أو الصرف الصحي 
عبارة عن المحصلة النهائية لألنشطة المختلفة لإلنسان والتي يتحول فيها الماء إلى 

مخلفات النفط ومشتقاته والمخلفات من مخلفات تحتوي على جميع المركبات الكيميائية 
، ثم تتحول تلك المخلفات والمواد العضوية النباتية واألسمدة والمبيدات ومواد التنظيف

إلى مركبات معقدة ذات خصائص وصفات تخالف المركبات األصلية نتيجة لحدوث 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف5102مجلة العلوم األساسية والتطبيقية 
 

69 
 

وينتج  العديد من التفاعالت الكيميائية والبيولوجية تؤدي إلى تحولها إلى مركبات أخرى،
 .]0، 2[عن تلك المخلفات نمو ونشاط العديد من الكائنات الدقيقة 

تحتوي المخلفات الصلبة على كميات عالية من المادة العضوية مع تأثيرات 
لزراعة يمكن اايجابية على الصفات الكيميائية والطبيعية للتربة، كذلك فان إضافتها إلى 

أن تزيد من تركيز التربة من العناصر الدقيقة والثقيلة والتي من الممكن أن تكون نافعة 
لزيادة نمو المحصول، في حين أن المخلفات الصلبة تحتوي على كميات عالية من 
المعادن واألمالح الذائبة التي قد تكون سامة للتربة والنبات وقد تكون مصدرا للتلوث 

 .]01، 5[للنفاذ أو الترشيح إلى المياه الجوفية  بسبب قدرتها
بتجربة حقلية على Marinova and Gancheva [05 ] أجراها وبينت دراسة

وحل من محطة معالجة مياه الصرف الو لمياه لتربة لتحديد تأثير استعمال المشترك ال
على محتويات العناصر الزراعية الكيميائية الرئيسية "بلغاريا "الصحي قرب مدينة صوفيا 

 "N  ،P ،K  ،Ca  ،Mg  ،Na  " والمعادن الثقيلة "Zn ،Mn ،Cu ،Fe  ،Pb  ،
Cd ،Ni  " بواسطة الشاهد  المعاملةعلى الخضروات مثل الكوسة والفاصوليا وتمت

النقية " طن وحل، وتم استعمال نوعين من المياه  . و 18N  ، 16P ،16Kواستعمال 
في عملية الري، ولقد تم الحصول على أفضل النتائج من خالل استعمال " والنظيفة 

 .[05]الماء واألوحال التي تمت تنقيتها 
لتأثير رواسب مياه  خرونآو Sanyagina [0. ]قام بها  وأجريت دراسة

الفضالت على مستويات المعادن الثقيلة في التربة والنباتات في موقع حقلي صغير في 
في رواسب  Pb  ،Cdأنظمة حرث ولقد أثبتت النتائج أن محتوى المعادن الثقيلة السامة 

كيزات  أي أقل من الحد األقصى مياه الفضالت ضمن الحدود المسموح بها من التر 
ي مع استعمال رواسب مياه كجم من التربة الجافة على التوال/ جرام  ملي 01، 05

تنطبق مع المستوى  Mn  ،Cu  ،Ni   ،Co  ،Fe  ،Cr، ووجد أن محتوى الفضالت
 . [14]القاعدي في التربة والنباتات 
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ومن الدراسات التي قام بها باصهي وآخرون على اثر استخدام مياه الصرف 
البطاطس والخس وأشجار الزيتون والبرسيم  محاصيل الذرة ولصحي المعالجة على ا

على التوالي أوضحت نتائجهم جميعا زيادة في إنتاجية المحاصيل المدروسة عند 
   .[0]استخدام مياه الصرف الصحي مقارنة بمياه الري العادية 

من العناصر  األوراقعلى محتوى  الزيتون أصناف تأثيرJordao درس
على العناصر المعدنية مثل الزنك والحديد  معنويلها تأثير  األصناف نأالمعدنية ووجد 

تركيز  أنوالكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين والبورون ولوحظ 
 وآخرون  Dimassiالنتيجة  هذه أكدوقد  .[11] تأثرا بالصنفأقلالعناصر الصغرى كان 

د ــــمن العناصر المعدنية ووج األوراقالدين أوضحوا تأثير التركيب الوراثي على محتوى 
 ،(Megaritiki) نفـــــون صـــالزيت ن في أوراقــــروجيـــــز عنصر النيتــــيـــاع تركـــارتف
(Frantoio)،  (Adramitini) ،بينما كان  التركيز األقل في أصناف (Cordal)، 
(Kolori)، (Amphissis ) نافــأص فيور ـــارتفاع تركيز عنصر الفوسفولوحظ 
(Chondrolia( )Frantoio( )Megaritiki) (Chalkidikis ) وكان تركيز الزنك

 فيتركيز الماغنسيوم فكان مرتفعا  أما. منخفضا األصناف كل أوراق في والبوتاسيوم
 .  [.] (Chondrolia( )Frantoio) صنفي

 :مواد وطرق البحث
زرازي، جداوي , راسلي هيالزيتون  من أصناف أربعة ه الدراسة علىذه أجريت

 اتر أختيار أربع شج ثمحيث  ،بالقرب من المستشفى المركزي مسالته مدينةوقرقاشي ب
نامية بجانب مجرى  كل شجرة مكررًا وجميع األشجاراعتبرت عشوائيًا و من كل صنف 

في المجرى  نتيجة حدوث انسداد ألخرىلها غمر من فترة  ويحدث مياه الصرف الصحي
ثناء م ث وكذلككل شجرة  من ةعشوائي جمعت األوراق بطريقة .األمطارفترة هطول  وا 
 منطقة من( شاهد)عينات لنفس األصناف  ناأخذوكذلك  .شجرةمائة ثمرة من كل جمع 

منطقة من  كلم (0)تبعد حوالي  بها نفس الظروف عدا خلوها من مياه الصرف الصحي
 .وقد ثم دراسة الثمار من حيث الدراسة
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 :العناصر في األوراق كميةقياس 
النيتروجين، الفوسفور، الكالسيوم، الماغنيسيوم، : وذلك لتقدير العناصر التالية

 .الزنك، المنجنيز، النحاس والحديد الكادميوم،الرصاص،البوتاسيوم، الصوديوم، الكلور،
 ( Pregl)طريقة تم تقديره باستخدام : النيتروجين

  .الصوديوم والبوتاسيوم ،الكالسيوم، الماغنيسيوم
ايثيلين ثنائي األمين رباعي ) EDTAتم تقدير الكالسيوم بالمعايرة بواسطة 

وتم تقدير الماغيسيوم  [2].في وجود دليل الميروكسيد عياري 1.10( حمض الخليك
وقدر الصوديوم .االيركروم بالكعياري في وجود دليل  EDTA 1.10بالمعايرة بواسطة 

تم  (.Flame photometer)والبوتاسيوم بواسطة جهاز المطياف اللهبي 
الزنك، المنجنيز، النحاس والحديد بواسطة جهاز امتصاص  الرصاص، الكادميوم،تقدير 

 .[.] Atomic Absorption Spectrometerالطيف الذري 
ي ــــاص اللونـــــصـاز االمتــــــى جهــــور علــــــــوسفـــــر الفـــــــديـــــــــم تقـــــــت :ورـــــــوسفــــــــــالف
(Spectrophotometer )[00]. 

عياري حتى ظهور اللون  1.112تمت المعايرة بواسطة نترات الفضة تركيزه  .الكلوريد
 .[.]الفضة المستعمل  من حجم محلول نترات يدتم حساب تركيز الكلور .البني المحمر

 :التحليل اإلحصائي
 Statistical االحصائى البرنامج باستخدام للنتائج التحليل إجراء تم

analysis system (SAS) ونوع التصميمCompletely Randomized 
Design  (CRD) متوسط المعامالت بواسطة اختبار دنكن  بين المقارنات وأجريت

 .[02]%  2متعدد الحدود عند مستوى 
 :النتائج والمناقشة

واضافة مياه  في السنوات الحاليةأصبح استعمال مياه الصرف الصحي 
من العمليات االعتيادية في العديد من الدول حيث نالحظ ري اشجار المجاري لألراضي 

الزيتون في بعض المناطق بمياه الصرف الصحي غير المعالجة إدت الى زيادة في نمو 
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افة مياه المجاري تؤدي الى تحسين النمو واإلنتاج والتركيب النباتي هذه اإلشجار وأن إض
ولكنه قد يؤدي إلى تراكم مستويات سامة من العناصر الثقلية في التربة وفي أنسجة 
النبات، والمستويات العالية من العناصر الثقلية يمكن أن تثبط إنتاج المحصول أو تزيد 

   .[00] في إنتاج المحصول من إمتصاص العناصر بدون إنخفاض مصاحب
أوضحت النتائج المتحصل عليها من تحليل أوراق الزيتون والموضحة في 

صر النيتروجين والماغنيسيوم والصوديوم اعنتركيز الوجود فروق معنوية في ( 0)جدول 
 0.00) العينةحيث كانت أعلى نسبة للنيتروجين و الصوديوم والماغنيسيوم في راسلي 

في حين لم توجد أي فروق معنوية بين راسلي  ،على التوالي%(  5..1،% 1.12، %
ه إلي قرب هذ في بقية العناصر، ويعزى سبب أرتفاع نسبة هذه العناصر العينةالشاهد و 

الصرف الصحي التي تحتوي على العناصر المعدنية، وقد  مياهاألشجار من مجرى 
التضاد بين ايونات الفوسفات والكلوريد مما يؤدي الي  يرجع سبب انخفاض الفوسفور الي

 .[0] تركيز الفوسفور في محلول التربة انخفاض
 

 )%(.نسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف راسلي  متوسطات (3)جدول 

 لعناصرا   

  األصناف
 الكلوريد الصوديوم المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم الفوسفور النيتروجين

 1.01b* 0.06 a 0.31 a 1.40a 0.28b 0.04b 0.36a شاهدراسلي 

 1.11a 0.06 a 0.29 a 1.41 a 0.42 a 0.08a 0.34 a العينةراسلي 

%  5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى *
 (.دنكن)باستخدام اختبار 

النيتروجين، الفوسفور، )وجود فروق معنوية في كل من ( .)يتضح من الجدول 
 .0.0 ،%1.01،% 1.12،% 5..0) بنسب( البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم

 العينةعلى التوالي حيث كانت نسبة هذه العناصر في صنف زرازي %(  1.12،%
ازي الشاهد، في حين لم توجد أي فروق معنوية في عنصري الماغيسيوم ر أعلى من ز 
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اه الصرف الصحي ب إلي قرب هذه األشجار من مجرى ميقد يعزى السب والكلوريد و
  .التي تحتوي على العناصر المعدنية

 )%(.زرازي  ة العناصر المعدنية في أوراق صنف نسب متوسطات (4)جدول 
العناصر     

   األصناف 
 الكلوريد الصوديوم المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم الفوسفور النيتروجين

 b* 0.06 b 0.24 b 0.95 b 0.31 a 0.03 b 0.26 a 0.92 زرازى شاهد
 a 0.07 a 0.30 a 1.39 a 0.30 a 0.07a 0.21 a 1.42 العينةزرازى 

%  5مستوى  المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند  *
 (.دنكن)باستخدام اختبار 

 وجود فرق معنوي في عنصري النيتروجين والكلوريد( 2)يتضح من جدول 
أعلى بينما لم  العينةجداوي  صنف هما فيالتوالي وان نسبت على%)    1.13،0.30)

 العينةتكن هناك فروق معنوية في باقي العناصر المدروسة، وترجع زيادة النيتروجين في 
ما قد ترجع بين. عضويةإلى احتواء مياه الصرف الصحي على كمية عالية من المادة ال

إلى احتواء مياه الصرف الصحي على كمية عالية من األمالح  ينةعزيادة الكلوريد في ال
 [01، 5].المعدنية

 )%(.  جداوينسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف  متوسطات (5)جدول 

 العناصر       
 األصناف 

 الكلوريد الصوديوم المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم الفوسفور النيتروجين

 b* 0.06 a 0.28 a 1.42 a 0.27 a 0.05 a 0.26 b 0.77 جداوي شاهد

 a 0.06 a 0.26 a 1.57 a 0.36a 0.05 a 0.30 a 1.13 العينة جداوي

%  5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى *
 (.دنكن)باستخدام اختبار 

النيتروجين، )وجود فروق معنوية في نسبة عناصر ( 0)جدول  نالحظ من  
حيث سجل أعلى نسبة للنيتروجين والكالسيوم ( الفوسفور، الكالسيوم والماغيسيوم

على التوالي لصنف قرقاشي  %(1.00، %...1، % 2..1)والماغيسيوم بنسب 
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 %(1.10) بنسبة اعلى نسبة للفوسفور في صنف قرقاشي الشاهد كانت ، في حينالعينة
في  الى حدوث غسيل للفوسفور بواسطة مياه الصرف الصحي في ذلك وقد يرجع السبب

  .، ولم توجد أي فروق معنوية في بقية العناصرصنف قرقاشي العينة
 

 )%(.  قرقاشينسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف  متوسطات (6)جدول 
 العناصر     
 األصناف  

 الكلوريد الصوديوم المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم الفوسفور النيتروجين

 b * 0.06 a 0. 37a 0.31 b 0.21 b 0.06 a 0.30 a 0.76 قرقاشى شاهد

 a 0.04 b 0. 37a 0.99 a 0.33 a 0.05 a 0.30 a 0.95 العينةقرقاشى 
باستخدام اختبار  % 5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى *
 (.دنكن)

 

 (.جزء في المليون)  راسلينسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف  متوسطات (9)جدول 

 رالعناص
 الصنف 

 الكادميوم الرصاص المنجنيز الحديد النحاس الزنك

 ــــ ــــ 17b* 8 a 102a 41a راسلى الشاهد

 ــــ ــــ a 7a 106a 20 b 22 العينةراسلى 
باستخدام اختبار %  5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى *
 (.دنكن)

ج  001)د كان في زرازي شاهد ــز للحديــــنجد ان أعلى تركي( 01)من جدول 
، في حين كان عناصر الزنك والنحاس والمنجنيز ، ولم توجد اي فروق معنوية بين(ف م

 . تركيز الرصاص والكادميوم في العينة أقل من حساسية الجهاز
 (.جزء في المليون)نسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف زرازي  متوسطات (01)جدول 

 العناصر  
  الصنف 

 الكادميوم الرصاص المنجنيز الحديد النحاس الزنك

ــ 24a* 9 a 130a 24 a زرازى شاهد ــ ـ  ـ

ــ 19a 8 a 113 b 17a العينة زرازى ــ ـ  ـ

باستخدام اختبار %  5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى  * 
 (.دنكن)
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الزنك، ) عدم وجود أي فروق معنوية بين العناصر( 00)نالحظ من الجدول 
والكادميوم في العينة أقل من في حين كان تركيز الرصاص ( النحاس، الحديد والمنجنيز

 . حساسية الجهاز
 (.جزء في المليون)  جداوي نسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف متوسطات (00)جدول 

  العناصر        
 الصنف

 الكادميوم الرصاص المنجنيز الحديد النحاس الزنك

 ـــ ـــ 21a* 13a 150a 30a جداوى شاهد

 ـــ ـــ 26a 10a 124a 28a العينة جداوى
%  5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى *

 (.دنكن) باستخدام اختبار 
 

 من  علىأقرقاشي الشاهد  أن نسبة العناصر في( 05)يتضح من جدول  
ج ف  50، 012)الحديد والمنجنيز بمتوسط  يمعنوي في عنصر وبفارق  العينةقرقاشي 

لعنصري  العينةعلى التوالي، في حين لم توجد اي فروق معنوية بين قرقاشي الشاهد و ( م
حساسية  في العينة أقل منالرصاص والكادميوم كان تركيز  الزنك والنحاس، في حين

 .الجهاز
  

 (.جزء في المليون)  قرقاشينسبة العناصر المعدنية في أوراق صنف  متوسطات (01)جدول 

  العناصر       

 الكادميوم الرصاص المنجنيز الحديد النحاس الزنك   الصنف

 ـــ ـــ 22a* 17 a 105 a 23 a قرقاشى شاهد

 ـــ ـــ a 9a 75 b 15b 18.5 العينةقرقاشى 

%  5المتوسطات التي تحمل نفس الحرف عموديا ال توجد بينها فروق معنوية عند مستوى *
  .(دنكن) باستخدام اختبار 
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The effect of untreated sewage water on concentration of 

elements in four olive cultivars in Masalata area. 
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Abstract: 

The study was conducted at the Amsalata Central Hospital 

on four cultivated cultivars of olive (Olea Europeae L.) during the 

period between November 15, 2007 and January 30, 2008, . The 

four different cultivars include Rasly, Zrazy, Jaddawy and 

Gergashy. The objectives of the study was to analyze the effects of 

untreated sewage water on the concentration of mineral elements in 

the leaves of each cultivar, and also on the percentage of oil 

extracted from the fruits of these cultivars. In order to achieve 

these data in the leaves and fruits of the mentioned cultivar 

samples were collected from an area away from septic (3km) 

served as the controls for the experiment; while the leaves and 

fruits from the olive trees were taken from an area containing 

untreated sewage water served as treatment. 

 The results of the analysis indicated that there were 

significant differences between the leaves of the control and 

variable samples. The content of mineral elements, average 

percentage of Nitrogen, and Magnesium in the leaves of the Rasly 

variable sample were 1.11% and 0.42% respectively. They were 

higher than the Rasly control 1.01% and 0.28% respectively. 

The average amounts of Nitrogen, Potassium, and Sodium 

in the Zrazy variable sample were 1.42%, 0.30%, and 0.07% 

respectively. These were all higher than the control, 0.92%, 0.24%, 

and 0.03% respectively.  
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The average amounts of Nitrogen and Chloride in the Jaddawy 

variable sample were 1.13% and 0.30% respectively. These were 

both significantly higher than the control sample 0.77% and 0.26% 

respectively.  

The average amounts of Nitrogen, Calcium, and Magnesium 

in the Gergashy variable sample were 0.95%, 0.99%, and 0.33% 

respectively. These were all significantly higher than those found 

in the control sample 0.76%,  0.31% and 0.21% respectively. 

The average amount of Zinc in the Rasly variable sample 

was 22 ppm. This is significantly higher than the control 17 ppm. 

The average amount of Manganese in the Rasly variable sample 

was 20 ppm and was lower than the control 41 ppm. The recorded 

data does not show a presence of Lead or Cadmium in all 

cultivated cultivar. This may be due to the lack of a sufficient 

amount or lower than can be detected. There were no other 

significant differences in the remaining elements (Zn  ، Cu،Fe) 

measured in Rasly cultivar. 

The average amount of Iron in the Zrazy variable sample 

was 113 ppm. This amount is lower than the control ( 130 ppm). 

There were no other significant differences in the remaining 

elements measured in the Zrazy also in the Jaddawy cultivated 

cultivars. 

       The average amounts of Iron and Manganese in the Gergashy 

variable samples were 105 ppm and 23 ppm respectively. They 

were significantly higher than the control 75 ppm and 15 ppm 

respectively. There were no other significant differences in the 

remaining elements in the cultivated cultivars. 
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