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Effect of Sewage Water on Spinach Yield 

 الصحي على إنتاج السبانخ الصرفتأثير مياه 

 

 

 ملخص
يضسػخ  70رى يمبثهخ يب ٚمبسة ؽٛش . ػهٗ إَزبط انغجبَخ نظشف انظؾٙاأعشٚذ انذساعخ نزمٛٛى رأصٛش يٛبِ 

 Cobbكٕة دٔعالط  اإلَزبطرى اعزخذاو دانخ . رُزظ انغجبَخ فٙ يُطمخ ساؽٛى ٚبس خبٌ فٙ انجبكغزبٌ

Douglas ( نذساعخ انؼاللخ ثٍٛ انًَٕزغبد يغ انًذخالد إؽظبئٛخدانخ سٚبػٛخ  ) نًؼشفخ ارا يب كبٌ انزأصٛش

اعزخذاو يٛبِ  إٌاعزخذيذ يزغٛشاد افزشاػٛخ نٓزا انٓذف ٔٔعذ . انغجبَخ إَزبطعبنت ػهٗ  أٔيٕعت 

 أٌ إنٗ أشبسدػهٗ كم ؽبل دساعبد يخزهفخ . ػهٗ يؾظٕل انغجبَخ نّ رأصٛش اٚغبثٙ نظشف انظؾٙا

. ػهٗ انًذٖ انطٕٚم إَزبعٛزٓباالعزخذاو انًغزًش نٓزا انُٕع يٍ انًٛبِ ٚغزُضف خظٕثخ انزشثخ ٔٚؤصش ػهٗ 

ْٔزِ ْٙ انطشٚمخ انزٙ ًٚكٍ االعزفبدح  نظشف انظؾٙاعت اعزخذاو يؾطبد انًؼبنغخ نزُظٛف يٛبِ ٔنٓزا ٘

 نظشف انظؾٙايؼبنغخ يٛبِ  أخشٖٔيٍ عٓخ . يُٓب نٓزا انُٕع يٍ انًٛبِ يٍ ٔعّ انُظش انًبنٛخ ٔانغزائٛخ

 . رشاعغ يظبدس انزشثخ انضساػٛخيٍ عٕف ٚمهم 

 

 مقذمة

ٚهمٗ  أٔٚغكت  أٌرؼمٛذا يٍ رهٕس انٕٓاء الٌ رمشٚجب كم شٙء يًكٍ  أكضشثأخشٖ  أٔرهٕس انًٛبِ ثطشٚمخ ٚؼزجش 

فٙ انجبكغزبٌ  نظشف انظؾٙارؼزجش يٛبِ (.  Anderson, 2004)فٙ انًبء ؽزٗ نٕ كبٌ فٙ يغغهخ انًطجخ 

يزُٕػخ يٍ  ٔأؽغبويخزهفخ  إَٔاعػهٗ فؼالد راد  نظشف انظؾٙايٛبِ رؾزٕ٘ . ػهٗ رنك يضبل أفؼم

َٕع يٍ  أل٘يخهفبد انًُبصل ٔؽزٗ يخهفبد انًظبَغ، نٓزا، فبٌ عٕدح انًٛبِ غٛش يُبعجخ نؼًهٛخ انش٘ 

 ,Furedy et al., 1999; Zarsky & Hunter)انًؾبطٛم نٕعٕد انكضٛش يٍ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ انغبيخ 

1999; Murtaza et al., 2003; Ghafoor et al., 2004.) 

 

 ,.Hernandez et al)انُفبٚبد انغبئهخ فٙ انغبنت نًُٕ انخؼشٔاد فٙ انًُبؽك انًغبٔسح نهًذٌ رغزخذو 

1991; Qadir et al., 1997; Qadir et al., 1999  .) يضم انكشَت ٔانمشَجٛؾ  األٔساقانخؼشٔاد راد
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٘ ؽٍٛ ف( Murtaza et al., 2003) نظشف انظؾٙارًُٕ ثشكم عٛذ فٙ ٔعٕد يٛبِ . ٔانغجبَخ ٔغٛشْب

ًَٕ (. Bakhsh et al., 2005)فٓٙ رزأصش ثشكم كجٛش ثًٛبِ انًغبس٘  األؽًشانخؼشٔاد راد انهٌٕ 

ٚغجت خطش كجٛش ػهٗ  أٌانخؼشٔاد ثبعزخذاو يٛبِ يغبس٘ رؾزٕ٘ ػهٗ انكضٛش يٍ انًؼبدٌ انضمٛهخ يًكٍ 

 ,.Qadir et al., 1999; Murtaza et al) أٚؼبفٙ انًغزًغ ٔػهٗ طؾخ انؾٕٛاَبد  األفشادطؾخ 

انًؼبنظ  نظشف انظؾٙاانزٙ رؼزًذ ػهٗ يٛبِ  األساػٙ انضساػٛخخبطخ، فٙ  أًْٛخنّ  األيشْزا (. 2003

 . ػهٗ انًذٖ انطٕٚم

ٔإَزبعٛخ انزشثخ ْٙ ثجغبؽخ انمذسح ػهٗ إَزبط . يشكهخ أخشٖ رٕاعّ انًضاسػٍٛ ْٔٙ إداسح إَزبعٛخ انزشثخ

ٔرشرجؾ ثبنخظبئض انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهزشثخ َفغٓب يغ األَظًخ انًؾبطٛم انضساػٛخ ْٔٙ كًٛخ يفٛذح 

َمظبٌ إَزبعٛخ انزشثخ نّ اْزًبو خبص . انٓٛذسٔنٕعٛخ ٔاألؽٕال انغٕٚخ ٔأٚؼب رزأصش ثبألؽٕال انغٕٚخ انًزٕفشح

ٚؤد٘ إنٗ صٚبدح  نظشف انظؾٙأثمذس االْزًبو ثبعزخذاو يٛبِ (.  Field, 2001)ٔيغزًش ؽٕل انؼبنى 

إلَزبعٛخ نهخؼشٔاد انٕسلٛخ ػهٗ انًذٖ انمظٛش ٔنكٍ اعزًشاس اعزخذايٓب عٕف ٚكٌٕ نّ أصبس عٛئخ ػهٗ ا

 .إَزبعٛخ انزشثخ

ػهٗ  نظشف انظؾٙاانذساعخ انؾبنٛخ طًًذ نًؼشفخ يبرا ًٚكٍ أٌ ٚؾذس ػهٗ إَزبط انغجبَخ فٙ ٔعٕد يٛبِ 

 .انًذٖ انمظٛش

 

 النتائج والمناقشة

انُزبئظ انزٙ ؽظهُب ثبعزخذاو انًُٕرط يٕػؾخ فٙ ٔ. افزشاػٛخرى رمذٚش دانخ اإلَزبط ثبعزخذاو يزغٛشاد 

Rلًٛخ .  IIانغذٔل 
2

فٙ إَزبط انغجبَخ كبٌ  %38، ْٔٙ لًٛخ ػبنٛخ رشٛش إنٗ أٌ رغٛٛش يمذاسِ 0.38كبَذ  

ٔيٍ ْزِ انًزغٛشاد . انًُٕرط خًظ يزغٛشاد يغزمهخ اعزخذيذ فٙ. ثغجت انًزغٛشاد انًزؼًُخ فٙ انًُٕرط

صالس . %10نى ٚكٍ رٔ أًْٛخ ؽزٗ ػُذ اؽزًبنٛخ فٙ ؽذٔد  labourيزغٛش ٔاؽذ فمؾ، ْٕٔ انٛذ انؼبيهخ 

 .%10ٔانجبلٙ ػُذ  %5يزغٛشاد راد أًْٛخ ػُذ يغزٕٖ اؽزًبنٛخ 

 

 الوصف اإلحصائي لمختلف المتغيرات Iالجذول 

 الصرف الصحيمياه  مستخذمي الصرف الصحي المتغيرات

 (1.13) 4.58 (1.04) 4.53 (عبػبد انؾشس نكم فذاٌ)رغٓٛض األسع 

 (5.11) 17.20 (3.84) 16.63 (كٛهٕ عشاو نكم فذاٌ)انجزٔس 

 (63.64) 102.45 (44.26) 101.87 (كٛهٕ عشاو نكم فذاٌ)أعًذح 

 (90.60) 190.70 (95.19) 216.78 (عبػخ نكم فذاٌ)أٚذ٘ ػبيهخ 

 (2222.99) 6062.28 (1739.60) 7148 (كٛهٕ عشاو نكم فذاٌ)اإلَزبط 

 األسلبو ثٍٛ األلٕاط رؼجش ػٍ انخطأ انمٛبعٙ
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 نتائج دالة اإلنتاج IIالجذول 

 الخطأ القياسي المعامالت المتغيرات

 0.56 *8.13 صبثذ

 0.16 *0.68 رغٓٛض األسع

 0.14 **0.28- انجزٔس

 0.06 *0.14 أعًذح

 0.09 *0.23 أٚذ٘ ػبيهخ

 0.08  لًٛخ افزشاػٛخ نًٛبِ انظشف انظؾٙ

R
2

  0.38 

Rرؼذٚم 
2

  0.33 

 F  7.69لًٛخ 

 70  ػذد يشاد انًشالجخ

 نٕغبسٚزى اإلَزبط ثٕؽذح انكٛهٕعشاو= انًزغٛش انًغزمم 

 ػهٗ انزٕانٙ% 10ٔ % 5رشٛش إنٗ يغزٕٖ األًْٛخ ػُذ ** ٔ * 

 

انُزبئظ . ػبيم ؽشط نًُٕ انخؼشٔاد أطجؼْٔزا . انجزٔس إلَجبدانزشثخ ثشكم عٛذ نؼًبٌ َغجخ ػبنٛخ  أػذد

انزشثخ انًغٓضح عٛذا نٓب فشطخ كجٛشح نهؾظٕل ػهٗ إَزبط يشرفغ كًب ٚزٕلغ  أٌ إنٗانزٙ ؽظهُب ػهٛٓب رشٛش 

ٌ اٚغبثٛب ٔرٔ دالنخ إؽظبئٛخ رشٛش ثبنًضم فبٌ يؼبيم انزغًٛذ كب. يٍ يؼبيم انذالنخ اإلؽظبئٛخ نزغٓٛض األسع

ٔنكٍ يؼبيم انجزٔس كبٌ نّ إشبسح عبنجخ يًب ٚشٛش إنٗ أٌ . إنٗ صٚبدح اإلَزبط نهغجبَخ ثضٚبدح اعزخذاو األعًذح

ْزا كبٌ ثغجت أٌ يؼظى انًضاسػٍٛ ٚغزخذيٌٕ . انضٚبدح فٙ كًٛخ انجزٔس ٚغجت فٙ َمظبٌ إَزبط انغجبَخ

. ح نٓزا فبٌ ٚؾذس ركذط ٚؼٛك ًَٕ انغجبَخ ٔرنك ٚؤد٘ إنٗ َمظبٌ اإلَزبطكًٛبد كجٛشح يٍ انجزٔس، َٔزٛظ

 ;Baloch, 1994)نكم فذاٌ كًب عبء فٙ انزٕطٛخ  9kgانًؼذل انًضبنٙ نزٕصٚغ انجزٔس ػهٗ األسع ْٕ 

Government of Punjab, 1998 ) إنٗ  16.63فٙ ؽٍٛ اٌ انًضاسػٍٛ اعزخذيٕا إلَزبط انغجبَخ يب ٚمبسة

 .كٛهٕعشاو نكم فذاٌ 17.20

 أدخهُبٔيٍ اعم ْزا انٓذف . انغجبَخ إَزبطػهٗ  نظشف انظؾٙإْ رمذٚش رأصٛش يٛبِ  األعبعٙاْزًبيُب  إٌ

ٔكًب رٕلؼُب، كبٌ رأصٛش ْزِ انًزغٛشاد االفزشاػٛخ . فٙ انذانخ نظشف انظؾٙايزغٛشاد افزشاػٛخ نًٛبِ 

انغجبَخ اعزخذيٕا يٛبِ  يضاسػٙاٌ  إنٗٔعت ٚشٛش انًؼبيم انى. %5يٕعجب ٔيًٓب ػُذ يغزٕٖ اؽزًبنٛخ 

ْزِ انًٛبِ رؾزٕ٘ ػهٗ كًٛخ كجٛشح يٍ انًٕاد  إٌػبنٙ ؽٛش  إَزبطنهؾظٕل ػهٗ يؼذل  نظشف انظؾٙا

فٙ  انضمٛهخاعزُزظ يٍ رمذٚشارّ اٌ رشكٛض انًؼبدٌ  Ghafoor et al. (2004)ٔنكٍ . انغزائٛخ انؼؼٕٚخ

كًب . نهش٘ نظشف انظؾٙايٍ انمٛى انًغًٕػ ثٓب نؾمٕل انخؼشٔاد، انزٙ كبَذ رغزخذو يٛبِ  اػهٙ األٔساق

انخؼشٔاد انٕسلٛخ ثشكم كجٛش ػهٗ  إَزبطٚؼضص يٍ  نظشف انظؾٙااٌ اعزخذاو يٛبِ  إنٗرٕطهٕا  إَٓى

رذْٕس خظٕثخ انزشثخ ػهٗ  إنٗٚؤد٘  انش٘ ألغشاعاٌ االعزخذاو انًغزًش نٓزِ انًٛبِ  إالانًذٖ انمظٛش 

 Carbera et)انؼهًٛخ ٔػؾذ يذٖ خطٕسح اعزخذاو ْزِ انخؼشٔاد ػهٗ انظؾخ  األثؾبس. انًذٖ انطٕٚم
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al., 1998; Ahmad, 2005; Tahir et al., 2005 ) الٌ ْزِ انًٛبِ رؾزٕ٘ ػهٗ يؼبدٌ صمٛهخ(Kiranjit 

et al., 1998; Mitra & Gupta, 1999; Din 2002; Ali, 2003; Bhatti & Perveen, 2005  .) 

 إَزبطرؾغٍٛ  إنٗاعزخذاو يٛبِ انًغبس٘ فٙ انش٘ ٚؤد٘  إٌ إالثبنشغى يٍ ٔعٕد انًؼبدٌ انضمٛهخ، . الزشاؽبد

ْزا طؾٛؼ فٙ ؽبنخ  إٌكًب . رؾزٕ٘ ػهٗ يٕاد ػؼٕٚخ ألَٓب  انغزسٚخانخؼشٔاد ْٔزا ال ٚشًم انًؾبطٛم 

صٚبدح فٙ  %1يمذاس . رضدْش ػُذيب رشٖٔ ثًٛبِ انًغبس٘ نخؼشٔاداْزِ . انخؼشٔاد انٕسلٛخ يضم انغجبَخ

صساػخ  إٌْزِ انُزٛغخ رٕػؼ . انغجبَخ إَزبطفٙ  %23ٚظبؽجّ صٚبدح ثًمذاس  نظشف انظؾٙااعزخذاو يٛبِ 

ػهٗ كم ؽبل رأصٛشاد ػبسح ػهٗ طؾخ . إَزبعٛزٓبنضٚبدح  نظشف انظؾٙارغزخذو يٛبِ  أٌانخؼشٔاد ٚغت 

رزى يؼبنغخ ْزِ انًٛبِ  أٌنزا ٚغت  أخشٖثٕاعطخ دساعبد  أصجزذانزشثخ  إَزبعٛخٔانؾٕٛاٌ ٔػهٗ  اإلَغبٌ

 اإلَزبطانًؾبطٛم ٔٚمهم ركهفخ  إَزبطيضم ْزا االعزخذاو نهًبء عٕف ٚضٚذ يٍ . ٔانؾٕٛاٌ اإلَغبٌنؾًبٚخ ؽٛبح 

 .ٔيغزٚبد ثكًٛخ المرزطهت يٕاد غٛش ػؼٕٚخ  نظشف انظؾٙاالٌ انخؼشٔاد انزٙ رشٖٔ ثًٛبِ 

ٔاؽذ انطشق انزٙ ًٚكُُب اٌ َزؾكى فٙ . فٛٓبانًُضنٛخ ٔانظُبػٛخ ثئنمبء انًخهفبد رزهٕس  نظشف انظؾٙايٛبِ 

ْزِ . نظشف انظؾٙاْزِ انؼبدح ْٕ فشع ػشٚجخ أٔ غشايخ ػهٗ ْؤالء انزٍٚ ٚهمٌٕ يٛبِ غٛش يؼبنغخ فٙ 

 .نغخ ٔرظشف ػهٗ سفبْٛخ ٔطؾخ انًغزًغ انًؾهٙانؼشائت ٔانغشايبد ٚغت اٌ رغزخذو نجُبء يؾطبد يؼب

 

نخؼشٔاد ٔغٛشْب يٍ اسْى ل٘ػُذ اخذ، طؾٛبْزا ْٕ ػظش انزغبسح انؾشح ٔانًغزٓهكٍٛ انٕٛو أكضش ٔػٛب 

فٙ  ح٘سطؼٕثبد كشانخؼشٔاد انًشٔٚخ ثًٛبِ انظشف انظؾٙ ٔغٛشْب يٍ انًُزغبد عٕف رٕاعّ . انغهغ

ٚغت انزشكٛض ٔنزنك ، فئٌ . فٙ اعزخذاو يٛبِ انظشف انظؾٙرغٕٚمٓب ارا يب اعزًش انؾبل ػهٗ يب ْٕ ػهّٛ 

يٍ  اإلَزبطيٍ األسثبػ يٍ خالل رظذٚش فبئغ  رغُٙ انكضٛشثبكغزبٌ لذ الإٌ ٔ، نؾهٓب ػهٗ ْزِ انمؼبٚب

اؽك انشٚفٛخ ٔشجّ انؾؼشٚخ، صٚبدح إَزبط انخؼشٔاد يٍ شأَٓب صٚبدح فشص انؼًم فٙ انًٍكًب اٌ . انخؼبس

 .ٔثبنزبنٙ رؾغٍٛ يغزٕٚبد انًؼٛشخ نهفمشاء يٍ انًٕاسد انضساػٛخ ٔانًؼذيٍٛ
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