
  
  
  
  دراسة حالة في مدینة البنجاب بالباكستان: استخدام میاه الصرف الصحي في زراعة الفجل
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  ةــالخالص
 

تأثیر میاه الصرف الصحي على زراعة نبات الفجل خالل العام  بھدف دراسة ھذا البحث العلميصممت 

تأثیر میاه الصرف الصحي على  لتقدیرواستخدم لذلك مجموعة من المتغیرات االفتراضیة . 2003- 2002

، والبذور، والسماد، األرضبمتغیرات مستقلة مثل تجھیز  اإلنتاجاستخدمت دالة كما و. محصول الفجل

وذلك لدراسة التأثیر المتبادل بین المتغیرات االفتراضیة  المتغیرات االفتراضیة إلى افةباإلض العاملة واألیدي

میاه تأثیر استخدام الخ ل األرضالمتغیرات مثل البذور والسماد وتجھیز كافة  استجابةوالعوامل المستقلة لتقیم 

النموذج یؤدي إلى تغیرات نتائج ھذا البحث أظھرت أن إدخال المتغیرات المتبادلة في . الصرف الصحي

  .كبیرة في معامل البذور والمبیدات الحشریة
 

لتجھیز المستخدم میاه الصرف الصحي تقلل من كفاءة ساعات عمل التراكتور  إناثبت  أیضاھذا النموذج 

تؤخذ على الفور  أننتائج ھذه الدراسة تتوقع اتخاذ مجموعة من القرارات السیاسیة یجب . وتسمیدھا األرض

ھي معالجة میاه الصرف الصحي قبل  أھمیة األكثرالخطوة و. الصحیة األخطارالتربة ولتقلیل  إنتاجیةلحمایة 

تروى بمیاه  أناستخدامھا لري الخضروات التي تتحمل میاه الصرف الصحي والنباتات الورقیة یجب 

 .التربة إنتاجیةوذلك لحفاظ على  اآلبارالصرف الصحي المعالجة وكذلك بمیاه القنوات المائیة ومیاه 
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  ةــــالمقدم

  

غنیة بالمواد  والخضروات موادالباكستان من المدن الریفیة التي یعتمد معظم سكانھا على الخضروات، تعتبر 

 إلىالمعدنیة  واألمالحمثل الفیتامینات والبروتینات والكالسیوم والفوسفور والحدید والماء الھامة الغذائیة 

 إلىیتنوع من خضروات ورقیة أن في حالة الظروف المناخیة المتغیرة، فان نمو الخضروات ممكن و. أخره

ھذه جمیع و ،أخره إلىمثل البصلیة والدرنیة وحتى الخضروات الزھریة والفواكھ  أرضیةخضروات 

متضمنة زراعة بالخضروات وال المزروعةوالمساحة . مختلفة من البالد أماكنیتم زراعتھا في الخضروات 

 %1.67أي ما یقارب (ملیون ھكتار  0.381كانت ولكن بدون البطاطا والبطاطا الحلوة البصل والثوم والفلفل 

الطلب المتزاید إن . طن من الخضروات 4.06، وتنتج ما یقارب )المزروعة ألرضاإلجمالیة لمساحة المن  

. وطھي الطعام إلعداداالستھالك المنزلي  إلىالمناطق المدنیة یعود  إلىللخضروات من المناطق الریفیة 

تشب اتدخل في تحضیر المخلالت والك أنمن الممكن  األطعمةولكن، الخضروات لھا استخدامات مختلفة في 

  ).Tunio & Majeedano, 2001( أخره إلىوالشوربة والصلصة والسلطات 

  

دیات المحلیة وكذلك من المخلفات السائلة في معظم مدن الباكستان، فان میاه الصرف الصحي الناتجة من البل

ملیون جالون من  212.2وقد سجل ما یقارب . المیاه الطبیعیة إلىتتسرب مؤسسات الصناعیة الناتجة عن ال

ھذا . ومعاجلتھاھذه المیاه  لتجمیعمیاه الصرف الصحي تلقى في المیاه الطبیعیة وال یوجد طریقة مناسبة 

من الدول المحیطة العدید محاصیل في المیاه الصرف الصحي في ري تخدم تس. السلوك یسبب تلوث للبیئة

)Hernandez et al., 1991, Qadir et al., 1997 ( رخیصة للتخلص من میاه وسیلة وتعتبر ھذه

وخصوصا عتبر مصدر مھما للغایة ألنھا تالمزارعون استخدام ھذه المیاه كما ویفضل . الصرف الصحي

تكلفة ضخ میاه الصرف الصحي للري تعتبر ذات تكلفة  إنلمزارعین الذین یعانون من مشاكل مادیة حیث ا

میاه الصرف الصحي تحتوي على كمیة كبیرة من المواد المغذیة والتي تساعد على  إنكما .  اقل بالنسبة لھم

. الزراعي تقل إلنتاجل اإلجمالیةفة ، ولھذا فان التكلاألسمدةبشكل كبیر وتقلل من تكلفة شراء  اإلنتاجزیادة 

 إالالضارة  األعشابوظھور  باآلفات اإلصابةاستخدام میاه الصرف الصحي یسبب مشاكل  أنوبالرغم من 

االستخدام المستمر لمیاه الن  .ھذه المشاكل ممكن القضاء علیھا باستخدام تدابیر معینة لحمایة النباتات أن

ضعف التربة الزراعیة وضرر للمیاه الجوفیة وتلوثھا واكل بیئیة مش إلىیؤدي  أنالصرف الصحي ممكن 
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)Hunshal et al., 1997, Hicks & Hird, 2000; Siddiqui, 2000; Bradford, 2001 .( وجد

التربة المرویة بمیاه الصرف  إن Murtaza et al (2003)و  Ghafoor et al. (2004)الفریق البحثي 

 أوراقحیث لوحظ تركیز عالي للمعادن في . تفوق الحد المسموح بھتحتوي على معادن ثقیلة الصحي 

امتصاص الخضروات والمحاصیل الزراعیة للمعادن بشكل مستمر من میاه الصرف الصحي . الخضروات

قد تصل إلى  اإلنسانقد یسبب ارتفاع في مستوى المعادن مثل الرصاص والنحاس والزنك والحدید في جسم 

ھذه المیاه  إنمخاطر صحیة، حیث  إلىذلك فان الري بمیاه الصرف الصحي یؤدي  إلى إضافة. درجة الخطر

وتحتوي على مركبات كیمیائیة ضارة ناتجة عن مخلفات  لألمراضمصدر رئیسي للفیروسات المسببة 

  ).Furedy et al., 1999, Zarsky & Hunter, 1999(المصانع 

  

تعتبر واحدة ھذه و). Qadir et al., 1999(جوار المدن  النفایات السائلة عادة تستخدم لنمو الخضروات في

مثل القرنبیط والكرنب والسبانخ  الورقیةالخضروات ف. ازدھار الخضروات حول المدن الكبرى أسبابمن 

خضروات مثل الفجل والجزر واللفت  إنوغیرھا تنمو بصورة جیدة في وجود میاه الصرف الصحي في حین 

المیاه  إن Bakhsh et al. (2005)استنتج حیث . یاه الصرف الصحيوغیرھا ھي خضروات حساسة لم

وبالمثل میاه الصرف الصحي تؤثر . الجوفیة ذات الجودة المتدنیة تسبب خسارة كبیرة في المحاصیل الجذریة

بشكل سيء على جذور المحاصیل مثل الفجل خالل مرحلة النضج وھذا ینعكس على نقصان المحصول 

  ). Bakhsh, 2002(بشكل كبیر 

  

لمزارع الفجل التي رویت باستخدام والعوائد المادیة صممت الدراسة الحالیة لتقدیر ومقارنة تكلفة اإلنتاج 

كما ویھدف البحث إلى دراسة . میاه الصرف الصحي مع تلك التي لم تستخدم فیھا میاه صرف صحي

وجود میاه واألیدي العاملة إلى أخره في استجابة المتغیرات األساسیة للمحاصیل مثل البذور والسماد 

  .الصرف الصحي
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  النتائج والمناقشة

 إنوجد تم تقدیرھا، وقد وصفیة لمختلف المتغیرات التي تؤثر على نمو الفجل في المزارع  إحصائیات

ھذه . سنة 4.3 إلىسنة بالمتوسط وقد حصلوا على تعلیم بما یصل  أربعونالفجل منذ  نیزرعوالمزارعون 

 16.7 یعادلمتوسط حجم المزرعة كما وجدنا أن . مستوى التعلیم للمزارعین منخفض نتوضح أالمعلومة 

 1.9ھو بالفجل فقط منھا فدان والمزروع  63 إلى 2من یتراوح فدان وفي الغالب یكون مساحة المزرعة 

كیلوجرام للفدان، وذلك في مدى  51الغنیة بالنیتروجین والفوسفور كانت  األسمدةومعدل استخدام . فدان

الفجل في المزارع تحت الدراسة  إنتاجومتوسط . كیلوجرام للفدان 105 إلىكیلوجرام للفدان  9من یتراوح 

  ).1الجدول (كیلوجرام للفدان  12000 إلى 2400بین یتراوح كیلوجرام للفدان بمدى  6032كان في 

  

قیمة  وأعلىالمزرعة  إنتاجكیلوجرام للفدان بین متوسط  5960 إلىھناك فجوة تصل  إنومن ھنا نجد 

  . إضافیةالفجل باستخدام وسائل تقنیة  إنتاج، وھذا یوحي بوجود فرص زیادة لإلنتاج

  

تم حساب تكلفة اإلنتاج بشكل منفصل للمزارعین الذین یستخدمون میاه الصرف الصحي والذي  .اإلنتاجتكلفة 

روبیة لتجھیز  1458یستخدمون میاه الصرف الصحي صرفوا ما یعادل  فالمزارعون الذین. ال یستخدمونھا

روبیة لتجھیز  1331صرفوا ما یعادل  أخرىالذین استخدموا مصادر ري  إنلزراعة الفجل في حین  األرض

كانت متساویة في الزراعة مقدار بذور الفجل المستخدمة و. السابقمن  بقلیل وھذا یعتبر اقل األرض

معدل وكان . لمن لم یستخدم میاه الصرف الصحيولمزارعین الذین اعتمدوا على میاه الصرف الصحي ل

كیلوجرام استخدم من قبل كل المزارعین، ولھذا لم یكن ھناك  1.47و  1.36بین یتراوح استخدام البذور 

میاه الصرف الصحي تحتوي على كمیات كبیرة  نومن المعلوم أ. بالبذوراختالف یذكر في التكلفة الخاصة 

بعض المحاصیل مثل السبانخ والقرنبیط على المدى  إنتاجیةمن المواد الغذائیة وتعمل ھذه على زیادة 

التربة على المدى البعید اذا استخدمت میاه الصرف الصحي بشكل مستمر  إنتاجیةولكنھا تقلل من . القصیر

الفجل الذي ینمو باستخدام میاه الصرف الصحي لم نبات . ھایة سوف تنعدمفي الن اإلنتاجیةوبالتالي فان 

الفجل الذي كان یروى بمیاه عادیة، ولھذا فان مع كمیة كبیرة من المغذیات العضویة بالمقارنة  إلىیحتاج 

 كان مرتفع جدا في المزارع التي استخدمت مصادر ري مختلفة بالمقارنة مع المزارع التي األسمدةتكلفة 

تكون میاه الصرف الصحي متاحة لالستخدام مجانا األحیان  أغلبفي و. اعتمدت على میاه الصرف الصحي
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روبیة للفدان  547 إلىھذه التكلفة قد تصل . ولكن في بعض المناطق قد یكون ھناك تكلفة رمزیة الستخدامھا

الضارة  األعشابإن .  نللفدا روبیة 1170تكون في حدود  أخرىتكلفة الري بمصادر مائیة  إنفي حین 

ولقد كان المزارعین على علم . كان مصاحب للمزارع التي تستخدم میاه الصرف الصحي األمراضوتفشي 

ولھذا كانت تكالیف الحمایة مرتفعة جدا في . التي تسببھا استخدام میاه الصرف الصحي األمراضبھذه 

العاملة  األیدياما تكلفة .  األخرىلمزارع بالمقارنة مع االتي تروى بمیاه الصرف الصحي مزارع الفجل 

).  IIالجدول (على التوالي  واآلخرینروبیة لمستخدمي میاه الصرف الصحي  2970و  2510قدرت بنحو 

، ولھذا كان تكلفة الحصاد مرتفعة للمزارع التي اإلنتاجتكلفة الحصاد یعتمد على مقدار  إنوكما ھو معروف 

وھذا یزید من . لري بالمقارنة مع تلك التي استخدمت میاه الصرف الصحيمائیة مختلفة ل مصادراستخدمت 

العاملة بدون الحصاد كانت مرتفعة جدا في  األیديتكلفة فان  أخرىوبطریقة . العاملة لألیديالتكلفة الكلیة 

  .حالة المزارع التي تستخدم میاه الصرف الصحي

  

  

التي استخدمت میاه الصرف الصحي  للمزارعالكلي  اإلیراداتمقدار  .والھوامش اإلیرادات إجمالي

تحلیل المیزانیة الجزئیة لنوعي میاه . روبیة للفدان على التوالي 13040و  10160كانت  األخرىوالمزارع 

من  أكثركانت اقتصادیة  اآلبارمصادر المیاه المختلفة للري مثل میاه القنوات المائیة ومیاه  إنالري بینت 

روبیة للفدان،  3512ن مصادر میاه الصرف الصحي كانت مالعوائد المالیة .  ف الصحيمصادر میاه الصر

ھذه النتائج متفقة تماما مع النتائج في ) IIالجدول (للفدان  5388كانت  األخرىعوائد المصادر  إنفي حین 

لزراعیة دراستھم كانت مركزة على تأثیر جودة التربة ا أنوبالرغم من . Bakhsh et al. (2005)بحث 

انخفاض . الجزر، ولكن التركیز الرئیسي كان على حساسیة الخضروات لجودة المیاهنبات  إنتاجعلى 

. العائدات في حالة الري باستخدام میاه الصرف الصحي سیكون قضیة رئیسیة بالنسبة للسلطات المعنیة

استخدامھ لري الخضروات من انھ من الضروري معالجتھ قبل اثبت وكذلك استخدام میاه الصرف الصحي 

  .وجھة نظر اقتصادیة وصحیة
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  مختلف المتغیرات في مزارع الفجل ملخص إحصائیات Iالجدول 

 

 

 

  تحلیل العوائد المادیة الكلیة لمختلف وسائل الري IIالجدول 
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  نتائج تحلیل االرتداد IIIالجدول 

 

  

رت باستخدام قد وقدمن ھذا البحث نوقشت في الطریقة والمنھج  ةالمتعدد االرتدادمعادلة  .االرتدادتحلیل 

 %1مھمة عند مستوى  F إحصائیات. IIIوالنتائج موضحة في الجدول  ordinary least squaresطریقة 

  . الفجل إنتاجتأثیر كبیر على ان المتغیرات الوصفیة التي أدخلت في النموذج لھا  إلىمما یشیر 

  

 %54تغیر مقداره النموذج توضح تكون المتغیرات المستقلة المتضمنة في  أنتتوقع  0.54تساوي  R2 قیمة

 األسمدةومقدار  األرضعدد ساعات عمل التراكتور المستخدم لتجھیز اما بخصوص . في محصول الفجل

بة ومعامالت ھذه المتغیرات كانت موج. الفجل إنتاجعلى  ھاتأھمیالغنیة بالنیتروجین والفوسفور تؤكد على 

  .%1وذات تاثیر عندما تكون في مستوى اقل من 

  

 إنتاجالعاملة للمزارع المختلفة كان لھ تأثیر سلبي ولكن غیر مھم على  واألیديمقدار البذور المستخدمة 

الفجل في المناطق  إنتاجتقلل من  واألوبئة األمراض إن إلىواألوبئة تشیر  لألمراضالعامل السلبي . الفجل

  . المصابة
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ً مما یشیر  األرضتجھیز بین اما عامل التقاطع  كفاءة ساعات  إن إلىومخلفات الصرف الصحي كان سالبا

ل الفجل، وعلى كل حال محصو إلنتاجیقل باستخدام میاه الصرف الصحي  األرضعمل التراكتور لتجھیز 

میاه  أنیكون بسبب  أنن وھذا من الممك. تذكر أھمیةلم یظھر لھ أي  اإلحصائیةعامل من الناحیة فان ھذا ال

  .أخرىالنایلون ومواد  أكیاسالصرف الصحي تحتوي على الكثیر من المواد الغیر قابلة للذوبان مثل 

  

والتقاطع بین البذور ومیاه الصرف  . الزراعیة األرضیعیق عملیة تجھیز  الغیر متحللة تركیز ھذه المواد

الفجل یتأثر  إنتاج إن إلىوھذا یشیر . لمستوى االحتمالیة %1الصحي كان سالبا وذو تأثیر بمقدار اقل من 

. النایلون وغیره من المواد أكیاسوجود المواد الغیر مذابة مثل لبشدة باستخدام میاه الصرف الصحي 

سالب كما كان متوقع ویكون مؤثرا عند مستوى  تأثیرلھ  واألسمدةوالتقاطع بین مخلفات الصرف الصحي 

  .میاه الصرف الصحي غنیة بالمواد العضویة إن إلىلسالب یعود ھذا التأثیر ا. 13%

والمتغیرات الوھمیة  دما عدا الحصا الزراعیة األنشطةالعاملة المستخدمة في مختلف  األیديوالتقاطع بین 

العاملة ازداد بسبب وجود  األیدي، استخدام %13لمیاه الصرف الصحي كان موجبا وذو تأثیر عند مستوى 

  .الفجل إنتاجالضارة وكان لھ تأثیر موجب على  اإلعشاب

  

 إلىیعود والذي وتقلیل الخسارة في الناتج المسبق ارتفاع العائد بسبب جودة التربة وتجھیزھا والنتیجة ھي 

واألوبئة تشكل تأثیر سلبي على  األمراض أن، حیث األمراضاستخدام الترتیبات الوقائیة لحمایة التربة من 

  الفجل إنتاج
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  االستنتاجات واالقتراحات

ھذه الدراسة مطلوبة لفھم . الفجل في مدینة البنجاب إنتاجمیاه الصرف الصحي على  تأثیرالدراسة أوضحت 

عند استخدام میاه ) صغار المزارعین الذین یزرعون الخضروات باألخص(المشكلة التي تواجھ المزارعین 

  . لعجز ماليبسبب ا وأ األخرىالصرف الصحي بسبب قلة المصادر المائیة 

الحدود التي تم و. جدا الستخدام میاه الصرف الصحي حساس األرضیةوالفجل مثلھ مثل المحاصیل 

استخدام میاه الصرف الصحي لري مزارع الفجل  إناستخدامھا في النموذج المخصص للدراسة وضحت 

بشكل كبیر بالمقارنة مع العوائد المالیة العوائد المالیة الكلیة للفدان انخفضت و. سوف یقلل الفائدة بشكل كبیر

تكلفة استخدام  إنولكن التحلیل الجزئي للمیزانیة بین . للمزارع التي اعتمدت على مصادر الري الطبیعیة

، وذلك الحتواء األخرىكان اقل في المزارع التي استخدمت میاه الصرف الصحي من المزارع  األسمدة

 أنولكن یجب . لنمو النباتات األساسیةحي على العدید من المواد الغذائیة المخلفات السائلة لمیاه الصرف الص

  . تأثیر تكرار استخدام میاه الصرف الصحي سیكون مرتفع جدا على العوائد على المدى القصیر إن إلىننتبھ 

ثیر السلبي لمیاه الصرف الصحي مع ساعات استخدام التراكتور لتجھیز  ُ العاملین  ھذین إنیبین لنا  األرضالتأ

للفدان الواحد، الن الخضروات مثل الفجل والجزر وغیرھا  اإلنتاجمعا سوف یكون لھما تأثیر على انخفاض 

میاه الصرف الصحي تجعل من الصعب تجھیز  األحوالعلى كل . إلنباتھاتربة مجھزة جیدا  إلىتحتاج 

ولھذا یقترح على المزارعین . وغیرھا النایلون أكیاسبشكل جید نتیجة لوجود تكتالت من المواد مثل  األرض

  .عمل ترتیبات لتنقیة المیاه من ھذه المواد قبل استخدامھا في زراعة الفجل وغیره من الخضروات

  

 إنعدد ساعات العمل المستخدمة لزراعة الفجل بمیاه الصرف الصحي لھا تأثیر ایجابي أي  إنوجد كما 

العاملة الن استخدام میاه الصرف الصحي  األیدياستخدام میاه الصرف الصحي یعزز من كفاءة استخدام 

االستعانة  إلىالمزارعین  ویلجئحل  إلىالضارة وھذه المشكلة بحاجة  عشاباألیسبب في مشاكل ظھور 

  .العاملة األیديبالمزید من 

  

ضروریة لمعالجة میاه  المنشآتھذه . الصحي ھناك حاجة ماسة لتطویر منشات لمعالجة میاه الصرف

معالجة میاه  إن. ري المحاصیل الزراعیةالصرف الصحي الناتجة عن المدن وتجھیزھا قبل استخدامھا في 

حل مشكلة التخلص من النفایات في المدن الكبیرة والتي تعتبر من ) 1: (الصرف الصحي یحقق ھدفین ھما
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الزراعي الن المزارعین سوف یقل استخدامھم  اإلنتاجتقلیل تكلفة ) 2(للسلطات المعنیة،  األساسیةالمشاكل 

  .الصحیة األضراربالنسبة لمعالجة میاه الصرف الصحي ھو تقلیل  أھمیة األكثر. الغیر عضویة لألسمدة

  

ن یكون في عصر منظمة التجارة العالمیة، فان مزارعینا الذین یستخدمون میاه الصرف الصحي سوف ل

الناجمة عن  للمخاطر الصحیة اآلن إدراكا أكثرالمستھلكین  إنكما . بوسعھم المنافسة في السوق العالمي

تجبر  أنلتقلیل استخدام میاه الصرف الصحي ھو الممكنة الوسائل من و. استخدام میاه الصرف الصحي

مصارف الصرف الصحي تتسرب إلى  أنالمؤسسات الصناعة على تركیب محطات معالجة للمخلفات قبل 

المجمعة من ھذه الضرائب  األموالمقدار و . تطبیق عقوبات جزائیةمادیة أو فرض ضرائب وذلك من خالل 

من الزلنا بحاجة للمزید و. لمجتمعنا المحلي أفضلتصرف في معاجلة المیاه لتأمین حیاه  أنوالعقوبات یمكن 

  .سات بدیلةلتقدیم اقتراحات وسیا واألبحاثالدراسات 
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