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  الملخص

لنوعین وذلك  واإلنتاجتجربة لتقیم استخدام میاه الصرف الصحي على التشریح الفسیولوجي  أجریت

استخدام میاه الصرف الصحي یؤدي وجدنا ان . JL-20و  TMV-10 ھما  الفول السوداني أنواعمن 

ص ، والخصائواإلنتاجومحتوى الكلوروفیل الكلي، ومعامالت النمو،  bو aوالكلوروفیل  اإلنباتلزیادة 

تلبي متطلبات جودة الري وتقع في الحدود  إنھا كماالكیمیائیة والفیزیائیة لمیاه الصرف الصحي 

  .المسموح بھا
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  المقدمة

المناسبة الستخدام  باإلدارةبما یتعلق  ھناك صحوة عالمیة قویة خالل العقود القلیلة الماضیة لقد كان

لھا بسبب مكلفة نتیجة للطلب المتزاید  أصبحتومن بینھا، میاه الري والتي . المصادر الطبیعة المتوفرة

في الطلب على الغذاء والذي یتطلب  وفي نفس الوقت ھناك ازدیاد. التعداد السكانيالكبیر في الزدیاد ا

مصادر غیر تقلیدیة  إلىھذه القیود، یجب التحول وب. ومیاه الري األسمدةتجھیز التربة والتركیز على 

المواد المغذیة للنبات ھو میاه  إلى باإلضافةالمصادر المائیة  أھممن بین و. لتوفیر میاه الري الالزمة

میاه والباقي  %95الصرف الصحي الناتجة عن المؤسسات الصناعیة، والتي تحتوي على ما یقارب 

والن التخلص من ھذه المخلفات یعتبر مشكلة كبیرة في . عبارة عن مواد عضویة وغیر عضویة

الزراعیة بدال من التخلص منھا في  األراضيالمناطق المدنیة، فان استخدام میاه الصرف الصحي في 

لعناصر المغذیة مثل لوجود العدید من ا أفضلیجعل المحاصیل تنمو بشكل  أنیمكن  واألنھارالبحیرات 

 Kannan et al., 2005 and Khan et(النیتروجین والفوسفور والكالسیوم والماغنیسوم وغیرھا 

al., 2003 .( تنتج عن  أنممكن من الالتي  األضرار إلى باإلضافةالكثیر من الفوائد المواد ولھذه

 ,.Ramana et al(استخدام میاه الصرف الصحي لري مختلف المحاصیل بما فیھا الخضروات 

جودة میاه الصرف الصحي المعالجة على مختلف النباتات قبل تقییم  إلىحاجة ھناك ). 2002

  ).Jothimani et al. 2002(المحاصیل  إلنتاجاستخدامھا 
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 النتائج والمناقشة

والتي تعتبر ) 8.09 إلى 8.01(لمیاه الصرف الصحي ھي  pHقیمة  أن أظھرتتحلیالت میاه الري 

قیمة تحدد مقدار ( منخفضة BOD میاه الصرف الصحي قیمة كما أظھرت. ذات طبیعة قلویة

اما محتوى ، )Biological Oxygen Demandاألكسجین في المواد البیولوجیة وھي اختصار لـ 

 ً . للنبات ألساسیةاحتوي على الكثیر من المواد الغذائیة ھذا باإلضافة إلى إنھا ت الكلورید فقد كان مرتفعا

اختالف قلیل  اظھروتحلیل التربة ). 1الجدول (مثل النیتروجین والفوسوفور والكالسیوم والبوتاسیوم 

ھناك نقصان  أنلوحظ كما ). 2الجدول (قبل نثر البذور وبعد الحصاد  أخذتللتربة التي  pHفي قیمة 

في حین محتوى  بالنفایات السائلة والفوسفور في التربة المرویة النیتروجینھامشي في محتوى 

في حالة التربة التي استخدم فیھا میاه من الصنبور، لوحظ انخفاض في و. البوتاسیوم لم یتغیر

  . والفوسوفور والبوتاسیوم بعد الحصاد النیتروجین

  

عند ومتوسط نسبة النمو تأثرت . زیادة الكربون العضوي إلى أدىاستخدام میاه الصرف الصحي 

 إلى أدىزیادة نسبة میاه الصرف الصحي في میاه الري . تراكیز مختلفة من النفایات السائلة استخدام

الزیادة الكبیرة في ). TMV-10و  JL-24(الفول السوداني بنوعیھ المختلفین  إنباتنقصان في نسبة 

ي من النوع الفول السودان إنباتالسائلة، وكان  للنفایاتتركیز  %50لوحظت في حالة استخدام  اإلنبات

TMV-10  األخروللنوع  %95بنسبة JL-24  سجلت ھي  اإلنباتأدنى قیمة لنسبة و. %92كان

  ).1الشكل ( للنفایات السائلةتركیز  100%في  %42و 38%

  

  

  

  

  

http://www.trgma.com


 

 www.trgma.com  المركز العلمي للترجمة
4 

  الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه الصرف الصحي 1الجدول 

 

 

 

تراكیز مختلفة البذور لنوعي الفول السوداني الذي زرع في تربة تحتوي على  إنباتنسبة  1شكل 

 لنفایات السائلة
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لكال النوعین من الفول السوداني ازداد بالري بمیاه الصرف  واإلنتاجبصفة عامة، كل خصائص النمو 

، ودلیل مساحة الورقة، وطول الجذور األوراقواضحا في زیادة مساحة نسبة ذلك الصحي، كما كان 

زیادة  إلى أدىاستخدام میاه الصرف الصحي ). 5و  4الجدول (ووزن المحصول الجاف  واألغصان

 %50 إلىوذلك بنسبة عالیة تصل  TMV-10في وزن الفول السوداني الجاف من النوع 

)8.69mg/g-1d.wt( النوع ،JL-24  كان)8.01 mg/g-1d.wt (جة للفول السوداني خالل فترة معال

تحسین خضرة النباتات باستخدام میاه الصرف الصحي وبالتالي محتوى الكلوروفیل .  یوم 50مقدارھا 

كان الكلوروفیل اقل  JL-24، و %100في میاه معالجة بنسبة  mg/g-1f.wt 0.78 إلى TMV-10في 

تركیز  بزیادةاد تدریجیا محتوى الكلوروفیل الكلي ازد. التركیزفي نفس  mg/g-1 f.wt 0.69بقلیل 

 أفضل TMV-10ومن بین التغیرات استجاب . السائلة في كال نوعي الفول السوداني المستخدم النفایات

-JLوفي  TMV-10في المیاه المعالجة في  %50حیث ازداد محتوى الكلوروفیل بنسبة . JL-24من 

المحتوى الكلي . aكان اقل بقلیل بالمقارنة مع الكلوروفیل  bالكلوروفیل  %25كانت الزیادة بنسبة  24

-JLفي حین  %75ازداد بدرجة اكبر وصلت لـ  TMV-10للكلوروفیل ازداد كثیرا بالمعالجة، ولكن 

  ).3الجدول ( %50كانت الزیادة  24

  

  )SE ±المتوسط (الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة تحت التجربة  2الجدول 
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المخففة  النفایات السائلةجزئیا في  واألغصاناستخدام میاه الصرف الصحي یعزز من طول الجذور 

طول  أقصى. JL-24من  أفضلیستجیب بشكل  TMV-10ولكن، . في كال نوعي الفول السوداني

ولكن طول الجذر والغصن ازداد بشكل ملحوظ . في كال النوعین %75للجذر والغصن لوحظ بنسبة 

في ) سم 15.03( %50بنسبة  ازداد JL-24في تركیز السوائل، ) سم 27.4و  19.55( %50بنسبة 

  ).4الجدول (الجذر والغصن 

  

  یوم  50محتوى الكلوروفیل للفول السوداني بعد مرور  3الجدول 

 

  

یوم من معالجة الفول  50النسبة بین دلیل مساحة الورقة ومساحة الورقة خالل تم مالحظة ومراقبة 

حتى النفایات السائلة تزداد تدرجیا بزیادة تركیز  أعالهفي الجدول والمعامالت الموضحة . السوداني

) 1للنبات  0.45 cm2( TMV-10اكبر دلیل مساحة الورقة في  إنكما لوحظ ). 5الجدول ( 100%

في میاه  %75ینمو في  )1-للنبات JL-24 )0.37 cm2وفي  ماء النفایات السائلةمن  %100ینمو في 

- للنبات  cm2 0.30% (100بنسبة  TMV-10نسبة مساحة الورق كان مرتفع في . النفایات السائلة

الوزن الجاف والوزن الطري یزداد و. معالجةنفایات سائلة میاه  %75في  0.27كان  JL-24و  )1
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ازداد  TMV-10في كال نوعي الفول السوداني، ولكن في میاه النفایات السائلة المعالجة  %50مقدار ب

  .في كل نسب تركیزات المعالجة JL-24قلیال عن 

  

 یوم لنبات الفول السوداني 50طول الجذر والغصن بعد مرور  4الجدول 

 

  

  

 morphometric( تغیر في الشكل والحجمتأثیر میاه الصرف الصحي على عوامل ال 5الجدول 

parameters(  یوم لنبات الفول السوداني 50مرور بعد 
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  الفول السودانيلزراعة المعالج والمستخدم في میاه الصرف الصحي  قرون الفولعدد  2الشكل 

  

النفایات بزیادة نسبة تركیز  %50ازداد تدریجیا حتى ) 2الشكل (قرون الفول تسجیل خصائص نمو 

في % 50قرون الفول بنسبة میاه الصرف الصحي فائدتھا وسجلت زیادة في عدد  أثبتت، وقد السائلة

  .JL-24و  TMV-10كال من نوعي الفول السوداني 

میاه الصرف الصحیة مفیدة للنمو  إن أظھرتالنوعین لنباتات الفول السوداني  بكلىالبیانات الخاصة 

وجود العدد من العناصر  إلىیعود  أنمكن وھذا من الم. لنبات الفول السوداني اإلنتاجوالزیادة في 

والفوسفور والبوتاسیوم والكالسیوم والمانجنیز الموجود في میاه  النیتروجینالغذائیة المفیدة للبنات مثل 

یلعب النیتروجین دورا مھما في استحثاث نمو ساق و). Kannan et al. 2005(الصرف الصحي 

 ,Khan et al., 2003 ،Saravanamoorthy and Ranjitha Kumari( واألوراقالنبات 

ومساحة الورقة بزیادة  األوراقزیادة عدد  إلىوھذه الزیادة في تركز المواد الغذائیة یؤدي ). 2005

وبزیادة ). Gardner et al., 1985 and Devlin and Witham, 1986(حجم الخلیة وعددھا 

 aومساحتھا وزیادة تركیز الكلوروفیل بنوعیھ  العناصر المعدنیة في النبات، ینتج زیادة في حجم الورقة

  ).  Kannaiyan 2001(وھذا ما لوحظ في بحث  bو
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 إنتاجلمیاه معاجلة یعمل على زیادة  %25والجذور بنسبة  األغصانفي ھذه الدراسة، الزیادة في وزن 

  .للنفایات السائلة %100 یقل في تركیز اإلنتاجولكن، . %50و  %25 إلىالنبات بنسبة تصل 

ان في النمو النقص. TMV-10من  JL-24كان اقل في  واألغصانالنقصان في الكتلة الحیویة للجذر 

 Srivastava and(باستخدام میاه مقطرة  قل Cicer arietinumوفي الكتلة الحیویة لحبة الفول 

Sahai 1987 .( محتوى الكلوروفیلa  والكلوروفیلb 75و  %50تركیز  ازداد بشكل ملحوظ عند %

 ).3الجدول (نوعي الفول السوداني  في كال

، )Ranjitha Kumari )2005و  Saravanamoorthyمشاھدات مشابھة لوحظت من قبل 

Kannaiyan )2001( ،Sahai et al. )1983 (على نبات hypogaea   Arachis  ) ƳǄƨƵǚ

ǈƽǚəǄƄƵǚ ( ǃPhaselous radiatous  )المعالجة بالمیاه المقطرة ) نوع اخر من انواع الفول السوداني

في  ائلةسنفایات التركیز لل %50ازداد حتى اللوني محتوى الو. والمخلفات السائلة للمؤسسات الصناعیة

تأثر عند التركیز العالي بالمقارنة مع  bمحتوى الكلوروفیل ). JL-24و  TMV-10(كال من 

میاه الصرف الصحي یعمل كمكمل لخصوبة التربة،  إننقترح  أنوبھذا فانھ من الممكن . aالكلوروفیل 

ھذه . والمواد العضویة والمركبات الغذائیة )مواد كربونیة عضویة في التربة( humus الـ ومحتوى

 Ramachandran، و )Jothimani et al. )2002المالحظات تتفق مع االكتشافات السابقة لـ 

و  Swaminathanو ) 2005( Ranjitha Kumariو Saravanamoorthy ، و)1994(

Vaidheeswaran )1991 ( وVeer  وLata )1997.(  
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