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  الخالصة

عند تراكیز ) المعالجة والغیر معالجة(الھدف من ھذه الدراسة ھو تقییم مدى مالئمة استخدام میاه الصرف الصحي 

توضیح تأثیر میاه الصرف تم في ھذه الدراسة . الري ألھداف) %100 ,75 ,50 ,25 ,12.5 ,6.25 ,0(مختلفة 

. الذرة الرفیعة أنواعودلیل التأخیر، ومعامل النمو الفسیولوجي والصبغة النباتیة لنوعین من  اإلنباتالصحي على 

اما العوامل النباتیة ). %6.25(البذور عند تركیز منخفض  إنباتمثبطة على  أثارالنفایات السائلة لم تظھر أي 

لم تتمكن من العیش لفترة زمنیة  %100إنبات البذور في المخلفات السائلة بنسبة . األخرى فقد اتبعت نفس االتجاه

وعلیھ فان عنایة كبیرة  على الذرة فعالوقد استنتج من ذلك ان تأثیر النفایات السائلة للصرف الصحي . طویلة

  .دام النفایات السائلة للصرف الصحي ألغراض الريیجب ان تؤخذ في الحسبان قبل استخ
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  المقدمة

وقد صنفت الصناعات النسیجیة من قبل وزارة . الھند بھا شبكة كبیرة من الصناعات النسیجیة بقدرات متنوعة

الصناعات النسیجیة في الھند كانت في البدایة . الصناعات الملوثة للبیئة أكثر بأنھاوالغابات بالحكومة الھندیة  البیئة

ھذه الصناعات  اآلن. احمداباد و مومباي وتشیناي وكومباتور وبانغور وكانبیرمتمركزة حول المدن الكبیرة مثل 

والعملیات المصاحبة للصناعات . انتشرت وتطورت بشكل كبیر كمصانع نسیج صغیرة في مختلف مناطق الھند

وتتطلب الصناعات النسیجیة كمیات كبیرة من المیاه النقیة . النسیجیة مثل الصباغة والطباعة تتم في تلك المصانع

وتبلغ كمیة . آلخرالصرف الصحي الناتجة تختلف من مصنع  كمیات میاه. وإعدادھابعد تصنیعھا  األقمشةلغسیل 

لتر لكل  172لتر بمتوسط  247 إلى 86میاه الصرف الصحي الناتجة عن مصانع النسیج في الھند بما یتراوح من 

والنفایات السائلة الناتجة عن ھذه المصانع تشكل جزء كبیر من النفایات السائلة . المنتجة األقمشةكیلوجرام من 

  .ناتجة من الصناعة في الھندال

على المقیاس الصناعي نتائج النفایات السائلة من عملیات الصباغة والطباعة التي تتم في مصانع النسیج تجرى 

كمیات ضخمة من النفایات السائلة الناتجة عن مصانع . علیھا معالجة ثانویة لتصبح میاه صرف صحي معالجة

من المتطلبات  إنھاھذه النفایات تصنف على . في مجاري الصرف الصحي أو األرضالنسیج یتم التخلص منھا في 

، والصودیوم وغیره من المواد الصلبة )COD(الكیمیائي  األكسجینوكذلك ) BOD(البیولوجي  لألكسجینالعالیة 

ل كمصرف وعموما مصدر التلوث ممكن ان یكون التربة التي تعم. وكذلك المواد المغذیة والمعادن الثقیلة المتحللة

  :المرتبطة لھذه الحقیقة [19]من المخاطر البیئیة  أنواعولكن ھناك ثالثة  [13]للمعادن الثقیلة 

  التربة إنتاجیةفقدان في  •

 لترشیح المعادن فیھاتلوث المیاه الجوفیة نتیجة   •

  .واإلنسانتراكم المواد الملوثة في سلسلة الغذاء، مما یؤثر على الخضروات والحیوانات  •

تتوفر في الھند وفرة في التربة ولكن بمحتوى قلیل للمواد العضویة، وھذا یعزز استخدام میاه الصرف الصحي 

بالرغم من الفوائد . الناتج عن المصانع والتي تحتوي على الكثیر من المواد العضویة التي تعزز من خصوبة التربة

اخذ االحتیاطات الالزمة لتجنب المخاطر البیئة على انھ یجب  إالالكثیرة الستخدام میاه الصرف الصحي في الري 

اثر استخدام النفایات السائلة الناتجة عن مخلفات المصانع  أوضحتدراسات سابقة . المدى القصیر والمدى الطویل

النفایات السائلة للمصانع  تأثیرولھذا فانھ من الضروري ان ندرس . [10] ألخرتختلف من محصول  أنھاووجدت 

http://www.trgma.com


 

 www.trgma.com  المركز العلمي للترجمة
3 

نبات الذرة ھو محصول . المحاصیل قبل ان نستخدمھا في المجاالت الزراعیة أنواعق على كل نوع من بشكل دقی

في الھند، وقد زرعت بطریق مختلفة في مختلف  2004م ملیون ھكتار في العا 9.49خریفي وقد زرع في 

المختلفة في  واألنواع أفریقانبات الذرة ینمو في . المناطق حسب نوع التربة، والمناخ المحلي، وتسھیالت الري

 اإلمبراطوریةكما ان نبات الذرة زرع في الھند من زمن بعید وكذلك في . یومنا ھذا جاءت من تلك المنطقة

. لألعشابھو اسم یطلق على المحاصیل المشابھ ) Sorghum(نبات الذرة . قبل المیالد 700 حوالي األشوریة

یزرع نبات . جافة الھندیة تعتبر السلعة الرئیسیة في وسط وغرب الھندال األراضيمعظم المحاصیل التي تنمو في 

ملیمتر في الشھر وفي ریاح  20 إلى 10الذرة بكثرة في المناطق التي یكون فیھا ارتفاع منسوب میاه المطر من 

یوانات یقوم المزارعون بزراعة ھذه المحاصیل كعلف للح. اشھر 4 إلى 3موسمیة جنوبیة غربیة تستمر لفترة من 

ان المزارعون یستخدمون میاه الصرف الصحي الناتج عن  أوضحتوالدراسة المسحیة . في والیة حرینا في الھند

 كأعالفینمو الذرة المستخدم . اإلنسانالمصانع في ري محصول الذرة بنیة ان بذور الذرة لن تستخدم من قبل 

ر من بذور الذرة الرفیعة، ولھ ساق جاف ، وینتج محصول جاف بوزن اكبأمتار 3 إلى 2بطول یتراوح من 

النفایات السائلة لمصانع النسیج بتراكیز مختلفة  تأثیرفي الدراسة الحالیة قمنا بالتحقق من . یستخدم كعلف للمواشي

البذور، ودلیل التأخیر، وطول الساق، وطول الجذر،  إنباتعلى نسبة ) 100% ,75 ,50 ,25 ,12.5 ,6.25 ,0(

  .Pioneer jowar  ǃDesi jowarھي  أنواع الذرة الرفیعةحتوى الكلوروفیل في نوعین من والوزن الجاف وم
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  النتائج والمناقشة

وقد وجد ان . 1الخصائص الكیمیائیة الفیزیائیة للنفایات السائلة المعالجة والغیر معالجة موضحة في الجدول 

، وغني بالكتل الصلبة، األكسجینالنفایات السائلة الغیر معالجة ذات لون بني یمیل للسواد، غیر قابل للذوبان في 

وھي طریقة  BOD )biological oxygen demandوفي حالة قلویة بالمجمل، مع وجود قیمة عالیة للـ 

وھي مقیاس  chemical oxygen demand( CODو ) في الجسم األكسجینكیمیائیة لتحدید سرعة امتصاص 

حیث وجد النیتروجین والفوسفات والكلور والكبریتات والصودیوم  )لمقدار المركبات العضویة في الماء

.  اما بالنسبة للنفایات السائلة المعالجة كان طیني ذو لون رمادي. أھملمحتوى البوتاسیوم قلیل جدا وقد . والكالسیوم

والبیانات ). 1الجدول (ة ومقدار العوامل التي تم تحلیلھا كان اقل في حالة النفایات السائلة المعالجة من الغیر معالج

 100mg/L(للنفایات السائلة یفوق القیاسات المسموح بھا في الھند  BODوجود المواد الصلبة ومحتوى  أظھرت

  ). على التوالي 150mg/Lو 

 إنباتلم تمنع من ) المعالجة والغیر معالجة(عند تركیز منخفض، فان النفایات السائلة من المصانع النسیجیة 

في تركیز نفایات سائلة مقداره  %100 اإلنباتكانت نسبة  Pioneer jowarحالة الذرة من النوع  في. البذور

كانت نسبة  Desi jowarفي حین الذرة من النوع . ساعة في كال نوعي النفایات السائلة 120بعد مرور  6.25%

في النفایات السائلة المعالجة في تركیز  %5.8±96.7في النفایات السائلة الغیر معالجة و  %100 اإلنبات

في میاه  %12.5في الحالتین عندما كان تركیز النفایات السائلة یفوق  إنباتولم یحدث . نفایات سائلة 6.25%

باستخدام النفایات  Pioneer jowarفي حالة  %5.8±83.3و  %5.8±76.7اقل نسبة نمو للبذور كان . الري

 2ومن المؤكد حسب الجدول  .Desi jowarفي  %0.0±80و %5.8±63.3الجة، و السائلة المعالجة والغیر مع

وما  %50بنسبة  Pioneer jowarفي ) اإلنباتیمنع (انھ في حالة النفایات السائلة المعالجة یكون التأثیر مثبط 

كما في ) %6.25(یظھر عند تركیز اقل  Desi jowarفي حین ان التأثیر المثبط في . فوق لتركیز النفایات السائلة

ثرا بكال النفایات السائلة واظھر  األقلكان  Pioneer jowarفي  اإلنباتكما لوحظ ان . 2الجدول  ُ  %100تأ

 Desiالبذور في  إنبات. %25، و %12.5، و %6.23في حالة النفایات السائلة المعالجة عند تراكیز  إنبات

jowar  البذور یظھر في  إنباتولھذا فان . یات السائلةللنفا %6.25حتى في تركیز ) لم ینبت(معاقا كانDesi 

jowar لم یكن ھنا تأثیر . المختلفة التي قمنا بفحصھا األنواعحساسیة للري بمیاه النفایات السائلة من بین كافة  أكثر

كان و. لنفایات السائلة %50على زیادة تركیز النفایات السائلة على دلیل التأخیر في كال النوعین حتى تركیز 

Pioneer jowar  عند تركیز ) المعالجة والغیر معالجة(لدلیل التأخیر في نوعي النفایات السائلة  األكبرلھ القیمة
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للنفایات  %70كانت قیمة دلیل التأخیر نفسھا عند تركیز  Desi jowarفي حین ان ). 3الجدول ( %50اكبر من 

ودلیل التأخیر لنوعي الذرة المستخدم یتبع ھذا . للنفایات السائلة المعالجة %100السائلة الغیر معاجلة وعند تركیز 

  النحو

Pioneer (UTF) = Pioneer (TF) < Desi (UTF) < Desi (TF). 

  نفایات سائلة معالجة) TF(نفایات سائلة غیر معالجة، ) UTF(حیث 

 

  

  

 120الذرة المختلفة بعد مرور  ألنواع اإلنباتصانع النسیج على نسبة تأثیر النفایات السائلة من م 2الجدول 

 [n=3, mean±SE]ساعة حیث 

 

 )p_0.05(القیم التي یتبعھا حروف في العمود لیست مختلفة بدرجة كبیرة 
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 ألنواع) DI(تأثیر النفایات السائلة الناتجة عن مصانع النسیج عند تراكیز مختلفة على دلیل التأخیر  3الجدول 

  الذرة المختلفة

 

  

كان ). 4الجدول (كان على طول الساق والجذر حیث لوحظ انھ في تركیز النفایات الغیر معالجة  األكبرالتأثیر 

للنفایات على طول الساق والجذر في كال نوعي الذرة في النفایات  %100، و75، و50ھناك نقصان عند تراكیز 

وضوحا  أكثروكان التأثیر . لمستخدمة في ھذه الدراسةالغیر معالجة وكذلك في النفایات المعالجة ولكافة التراكیز ا

سم في  0.31±1.3في النفایات الغیر معالجة كان فقط  Pioneer jowarطول ساق . في النفایات الغیر معالجة

 Desi jowarفي حالة ). 4الجدول )  (سم 0.49±11.9(مرة في المیاه العادیة  9.2وھذا اقل بـ  %100تركیز 

 %75في  Desi jowarطول الساق في . لنفایات الغیر معالجة ولكنھ لم یعش %100فان الساق ظھر في تركیز 

الجذور في كال النوعین لم تعش في النفایات . 7.4سم وھذا اقل بـ  0.25±1.2تركیز النفایات الغیر معالجة كان 

 Desi jowar  ƼƹPioneerفي حالة  كثرأتأثیر النفایات الغیر معالجة كان . %100الغیر معالجة بتركیز 

jowar . ҖƽǛƱ  ﬞ ǛƑ Ƶǚ ғ ǚ ǊҝǑҚƵǚ ҢƱǐ  Ғ Ƅƾ  ҒƶǘǛƄƵǚ ғ ǛǉǛƨƾƵǚ ƀǊƱǚ җ ҒƵǛҳ  ǈƧ50ǃ  ¤75 ǃ  ¤100% . ҒƵǛҳ  ǈƧ

ҒҰƵǛƞƺƵǚ ғ ǛǉǛƨƾƵǚ / ǈƧ ﬞ ҰƵǚǃִי  ƩǛƄƵǚ ƳǄƓ ǆƶƝ  ǊҝǑҚƵǚ ƻǛƱPioneer jowar ƴƫǚ . ƩǛƃ ƳǄƓPioneer jowar 

 ƀǊƱ җ ǈƧ100%  ƻǛƱ ҒҰƵǛƞƹ ғ ǛǉǛƨƽ6.1±0.95  سم 0.49±11.9(سم أي اقل بمرتین من المیاه العادیة (

اقل  أي سم 2.66±11.2نفایات معالجة كان  %100في تركیز  Pioneer jowarطول الجذر في ).  4الجدول (

ﬞ Desi jowar  ƻǛƱولنبات ). سم 1.68±19.9(مرة في حالة المیاه العادیة  1.78بـ  سم  ҰƵǚ ƳǄƓ1.9±0.40ִי

طول الجذر ). 4الجدول ) (سم 0.44±8.9(مرة في میاه عادیة  4.7لنفایات معالجة أي اقل بـ  %100في تركیز 
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 أیضاالنتائج ). سم 1.56±11.3(من حالة المیاه العادیة  5.13سم أي اقل بـ  Desi jowar  ƻǛƱ2.2±0.25في 

  .ان النفایات المعالجة لھا تأثیر ضارة اقل على الذرة من النفایات الغیر معالجة إلىتشیر 

 

الذرة بعد مرور  أنواعتأثیر النفایات السائلة من مصانع النسیج على طول الساق والجذر في مختلف  4الجدول 

 [n= 3, mean± SE]بوحدة السنتیمتر  أیام 7

 

  

 Pioneerالوزن الجاف لساق ). 5الجدول (نفس النسق  أظھرتالوزن الجاف للساق والجذور للذرة الرفیعة 

jowar  للنفایات أي اقل  %100عند تركیز . ملیجرام لكل نبتة 0.20±0.73في حالة النفایات الغیر معالجة كان

  ).ملیجرام لكل نبتة 3.80±22.4(مرة للنباتات  30.7بـ 
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 0.20±10.3( 9.4ملیجرام لكل نبتة وھذا اقل بـ  0.15±1.1كان  Pioneer jowarالكتلة الحیویة للجذر في 

و  75تأثیر النفایات الغیر معالجة للوزن الجاف للساق كان أكثر عند تركیز ). 5الجدول ) (ملیجرام لكل نبتة

الوزن . على الوزن الجاف للجذر %100، و75، و 50وضوحا عند تراكیز  أكثر، في حین كان التأثیر 100%

Desi jowar  ƀǊƱ җ ӨƾƝ75%  ƻǛƱ ҒҰƵǛƞƹ  Ǌƣ ғالجاف لساق  ǛǉǛƨƽ15±0.20  ملیجرام لكل نبتة أي اقل بـ

في تركز نفایات غیر معالجة بنسبة  Desi jowarالوزن الجاف لجذر ). ملیجرام لكل نبتة 18.8±0.32( 12.5

النتائج ). 5الجدول ) (ملیجرام لكل نبتة 0.41±7.9(مرة  4.6ملیجرام لكل نبتة أي اقل بـ  0.36 ±1.7كان  75%

النفایات المعالجة كان اقل بعض  تأثیر. Pioneer Jowarاقل من  Desi jowarان الوزن الجاف في  إلىتشیر 

نفایات  %100تركیز عاش ونما في نسبة  Desi Jowarالساق والجذر لـ . الشيء من النفایات الغیر معاجلة

جرعة من النفایات الغیر  %12.5نفایات معاجلة كان یساوي  %50في  Desi Jowarالساق والجذر لـ . معالجة

  ).5الجدول (معالجة 

  
لمختلف نباتات الذرة  أیام 7تأثیر النفایات السائلة لمصانع النسیج على الوزن الجاف بعد مرور  5الجدول 

)mg/plant ([n= 3, mean± SE] 
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في كال من  أعلىوتناقص بشكل كبیر عند تراكیز  %6.25ازداد عند تركیز  bوالكلوروفیل  aمحتوى الكلوروفیل 

 Phaselousفي  [21]في بحوث مختلفة  إلیھا اإلشارةونفس المالحظات تم . النفایات المعالجة والغیر معالجة

radiates على الصبغة النباتیة من النفایات  أكثرات الغیر معالجة كان التأثیر المثبط للنفای. المعالجة بنفایات مقطرة

  ).6الجدول ( أعلىلنفایات وتناقص عند تراكیز  %6.5ازداد حتى تركیز  carotenoidومحتوى الـ . المعالجة

 

 

 30بعد مرور  Pioneer Jowarالنفایات السائلة من مصانع النسیج على الصبغة النباتیة لـ  تأثیر 6الجدول 

 mg g-1 ([n= 3, mean± SE](یوم 
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  االستنتاج

الفیزیائیة لمیاه الصرف الصحي الناتجة عن مصانع النسیج تفوق القیاسات المنصوص و الكیمیائیةالخصائص 

التلوث قبل ان تتسرب النفایات السائلة  أثارولذلك فان المزید من المعالجة الفعالة ضروري لتقلیل . علیھا في الھند

ولكن مخلفات ھذه النفایات بعد ان تتم تخفیفھا بشكل مناسب من الممكن ان . األرض إلىمن المصانع النسیجیة 

بعد التخفیف تكون خصائص النفایات السائلة مقبولة وضمن الحدود القیاسیة لمقدار . تكون وسیلة مرغوب فیھا

السائلة بمقدار  للذرة الرفیعة عند تركیز للنفایات أفضللوحظ نمو . التلوث لكل وحدة حجوم من النفایات السائلة

في النفایات السائلة المعالجة والغیر  المعدنیةزیادة في النمو بسبب وجود النیتروجین والعناصر  إلىیؤدي  6.25%

استخدام میاه . في المیاه المعالجة والغیر معالجة Desi Jowarتأثرت بشكل اقل من  Pioneer Jowarذرة .  معالجة

لیس . یخدم كمصدر للمیاه المزودة باألسمدة بعد ان تمر في عملیة تخفیف مناسبة الصرف الصحي في الري من الممكن ان

ثیرات على صحة التربة على المدى الطویل  ُ فقط جودة میاه الري ھي التي تؤثر على نمو المحاصیل، ولكن أیضا لھا تأ

ان تجرى تجارب على المدى  ولذلك في النھایة نقترح. وكذلك على جودة حبات القمح وجودة األعالف وصحة المستھلك

  .الطویل للكشف على تأثیر مخلفات المصانع النسیجیة على المواضیع المقترحة أعاله قبل ان تستخدم في الري
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