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صرف 

 مبيدات

ي المياه 

صناعة 

عمليات 

لنفايات 

مصانع 

ي الھند 

لصحي 

ة كذلك 

WH  و

لنفايات 

ن انه لم 

ف باسم 

 .%[3] .

مل على 

لمقطرة 

ول إلى 

ول قبل 

الي من 

ام مياه 

المقدمة 

صرف 

حتوي مياه الص

ن الثقيلة، والم

ة فيمياه الملوث

خدام. وتعتبر ص

ن المياه في ع

تعتبر الو  ب.

شبكة كبيرة لم

صانع النسيج في

ياه الصرف ال

 الصلبة المذابة

H-147ة من 

تركيز الكان  

ادية، في حين

حمص يعرف

%5ة اقل من 

% عمل50 لى

نة مع المياه ال

ف من محصو

ى كل محصو

مستوى عا ن

) مع استخد3

الدراسة ارة. 

ا روي بمياه ص

تحولصناعية.

ذابة، والمعادن

ص من ھذه الم

صالحة لالستخ

كمية كبيرة من

ت التشطيبليا

الھند شتشكل  

اتجة من مص

ومي المنتجة. 

ير من المواد

حساسية كثرأل

عاكس عندما

 مع المياه العا

الح أنواعن 

لنفايات السائلة

إلايات السائلة 

وفيل بالمقارن

لصناعية تختلف

لصناعية على

Sava [4] إن

300 kgNha

وم لنبات الذر

عندما أفضل 

عن النھضة ال

والغازات المذ

إذا تم التخلصو

 المياه غير ص

سيج تستھلك ك

الطباعة وعمل

و وث المياه. 

ف الصحي النا

من المالبس 

صوديوم، والكثي

PBW  األھي

تأثر بشكل مع

بالمقارنة 10

ذور نوع من

منخفض من ال

تخفيف النفا ن

سكر، والكلور

ايات السائلة ال

ت السائلة الص

Dong  وnt

a-1( نيتروجين

للبوتاسيو اجيد

ب السكر كان

 حتميا ناتج ع

واألحماض، و

و. من المشاكل

ويجعلمياه،

صناعة النس ن

والصباغة، وا

المؤدية لتلو ب

م مياه الصرف

1721 Kg-1

CODوالص ،

W-373القمح 

وليا والبامية ت

%00و  75د

بذ إنبات. 2]

س في تركيز م

أنلذكر، حيث

شا، وتقليل الس

تأثير النفا إن

ة تأثير النفايات

gale الباحثين

 التربة من الن

ج امصدرتبر

محصول قصب

لصحي أمرا

الح السامة، و

م صل، وغيره

يفسد جودة الم

إنيئية. حيث

 والتبييض، و

األسباب أكثر

. وحجمانياتھا

، وبمتوسط 8

D، و BODن

   الثقيلة.

أصناف إن

بذور الفاصو

في حدودري

[2% 50يز

بشكل معاكس ا

اصيل سابقة ال

السكر، والنش

دراسات بينت

 المھم دراسة

عية. لقد وجد

 في محتوى

يعتستھم انه

نمو م أنحت

ww

  

اه الصرف ال

كثير من األمال

عضوي متواص

أن ي ن المؤكد

الملوثات للبي 

ليات التحجيم

 العمليات من

وإمكا أنواعھا 

2471-86ين 

ستوى عالي من

وية والمعادن

[1]بينت  ريه

إنبات إنكما 

مة في مياه الر

ر حتى تركيز

Cic أيضا تأثر

لف عن المحا

وإجماليور، 

ھذه الدوداني.

ذا، فانه من

لحقول الزراع

لسكر وزيادة

لك بينت درا

A [5] وضح

ww.trgma.co

. المقدمة

ليد وإنتاج ميا

صحي على الك

، وتلوث عسامة

فانه منادية، 

أكثرسيج من 

ختلفة مثل عمل

ھذه عنتجة

سيج بمختلف

ع في المدى بي

ميز بوجود مس

غذيات الميكرو

مخبرالجارب 

PBW-34 .ك

المستخدمسائلة

جد أي تأثير

cerarietinu

كن بشكل مختل

البذو إنباتادة

ر الفول السوو

ولھذ حصول. 

تخدامھا في ال

نتاج لقصب ال

وكذل ك مغلقة

Ahmedسطة 
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صرف 

التربة، 

ن الحد 

ستخدام 

الغذائية 

ا يعتمد 

ز تأثير 

لحمص 

 يعرف 

بروتين 

مجففة  

 أنمكن 

 إنكما  

ع والية 

دام مياه 

    مختلفة

ى نسبة 

وروفيل 

   

تروى بمياه الص

ن الثقيلة في 

من اقل بكثير 

 التوجه إلى اس

ص في المواد ا

ق مختلفة وھذ

محاولة لتعزيز

ال أصنافمن 

جاور لسوريا

عالية غني بالب

أوالخضراء، 

ل، الحمص يم

 ناعة الخبز.

رة في مزارع

 لوحظ استخد

خدام تراكيز

عة النسيج على

ومحتوى الكلو

Haryana . 

ة التي كانت ت

راكمت المعاد

ا قيمي كان لھ

مما يعزز من

تعويض النقص

خدم في مناطق

حالية، قمنا بم

لنمو لصنفين 

من تركيا المج

قيمة غذائية ع

 الخضروات ا

مع التوابل أو 

يدخل في صن

 الحمص بكثر

عض المناطق

ول تأثير استخ

جة عن صناع

زن الجاف، و

channaNo

جوفية. التربة

ميائية. حيث تر

Z فقط، والتي

د العضوية م

د العضوية وت

مختلفة تستخ ف

ي الدراسة الح

بذور وكفاءة ال

  جارب.

وب الشرقي م

ة غذائية لھا ق

 طازجة مثل

محلية خفيفة

ربة العدس وي

نامية. يزرع

، ولكن في بع

قدم دراسة حو

ت السائلة الناتج

 الجذر، والوز

Hary  وo. 3.

استخدام مياه ج

صھا الفيزيوكيم

Zn، وPb، و

فض من الموا

ة لتوفير المواد

أصنافولكن

الت الري. في

على نمو الب  ة

التج أحواض

الجنو فالجزء

 الحمص مادة

لحمص تؤكل

كوجبة أيضا

وربة مثل شور

 من الدول الن

ظروف الجافة،

ھذا الدراسة نق

من النفايات )%

ساق، وطول

yana chann

رير نفط من ا

 في خصائص

Niر عنصر

بمحتوى منخفض

 عن الصناعة

، والھندية في

حلي، وتسھيال

والغير معالجة

 المختبر وفي

  ة

وائية معتدلة،

.[9]لحمص

. بذور ال[10]

أة، كما تؤكل

 في عمل شو

ت في الكثير

 الحمص الظ

حمص. في ھ

75، 100%

ر، وطول الس

naNo. 1ھما

ww

من محطة تكر

ر أي تغيرات

 قصب السكر

 الھند ولكن ب

صحي الناتجة

حاصيل الشتوي

ة، الطقس المح

ات المعالجة و

ت مختلفة في

والمناقشة

ي مناطق استو

صلي لنبات ال

[ بعد تقشيره

مغلية أومصة 

لناتج يستخدم

غذاء للحيوانات

 الھند. يفضل

ي في ري الح

12، 25، 50،

ومعامل التأخير

ناف الحمص ھ

ww.trgma.co

حي معالجة م

صحي لم تظھر

كن تراكم في

  سموح به.

فر التربة في

ه الصرف الص

   التربة.

حمص من المح

ى نوع التربة

ي بمياه النفايا

فاياتند تراكيز 

. النتائج و

مو الحمص في

ه المركز األص

25.3-28.9،

محم أومقلية 

حن والدقيق ا

حمص يعتبر غ

Haryan  في

صرف الصحي

،6 25، 2.5

البذور، و ت

صنفين من أصن

om 

صح

الص

ولك

المس

تتو

مياه

في

الح

على

الر

عند

  

  

3.

ينمو

بأنه

9%

أو

يطح

الح

na

الص

)0،

إنبا

لص



4

 

4 

لنفايات 

ون بني 

ت قلوية 

روجين 

ومقدار 

BOD 

150 m 

. ال1 الجدول 

فكانت ذات لو

 نع النسيج

لك كانت ذات

كبيرة من النيتر

عتبر مھمال. و

واد الصلبة و 

mg l-1و  10

 موضحة في

معالجة فلغير 

تجة عن مصان

 الصلبة، وكذ

ي على كمية ك

البوتاسيوم يع

). والمو1ول 

00 في الھند (

لغير معالجة

الايات السائلة 

تت السائلة النا

وغنية بالمواد

تحتوي إنھا إال

وم. محتوى ا

 معالجة (الجد

 المسموح بھا

ة المعالجة وال

النفا أمامادي.

ميائية للنفايات

المذاب، و جين

B  وCOD ،إ

يوم والكالسيو

لنفايات الغير

جة يفوق القيم

نفايات السائلة

 ذات لون رم

ص الفيزيوكيم

األكسجص في

BODلية من

ريت والصودي

لمعالجة من ال

عالج والغير م

ww

زيوكيميائية للن

 كانت موحلة

الخصائص 1ل 

عاني من نقص

على نسبة عال

كلوريد والكبر

قل للنفايات اأ 

يات المعالجة
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خصائص الفيز

سائلة المعالجة

  يل للسواد،

 

الجدول

كانت تع إنھاا

لية، وتحتوي 

فوسفات والكل

وامل المحللة

 كال من النفاي

  .)ى التوالي

om 

الخ

الس

يميل

  
  

كما

عال

والف

العو

في

على



5

 

5 

معالجة. 

 50 %

ت غير 

ل النمو 

 كشفت 

لنفايات 

، 75 و

من تلك 

ن بنسبة 

ئج نمو 

Rama

ين ھذه 

للنفايات الم 2

،25، و .12

 لتراكيز نفايات

يادة في عوامل

،حي المعالجة

في الملح في ال

،50ند تركيز 

نخفض أكثر م

ن الحمص كان

Channa نتائ

 ana الباحث 

صيل. من بي

  مختلفة

%25.0، و 1

5، و6.25ز 

Cha انخفض

الزي إن [11] 

لصرف الصح

زيادة الكبيرة في

Oriza sa عن

ا معدل نمو من

Channa من

a No. 3نف 

.)2الجدول ( 

من المحاص اع

حمص م صناف
 (n-=3  

6.25 ،12.5

في تركيز 10

anna No. 1

Paliwal et

من مياه ال 75

الز ءة النمو. 

ativaالصنف

 األصناف لھا

a No. 3صنف

قد اظھر الصن

الغير معالجة.

أنواخمسة  ت

ألص) %( بات
3, mean±S

 في تراكيز

%0 إنباتله

ذور الصنف

t alالباحث  د

%5، و50، و

كبير على كفاء

ذو ا األرزات

كل إنة وجد

الص إنباتان

ت معالجة. وق

ات المعالجة و

إنباتجة على

اإلنبئلة نسبة
cm(E)وحدة

مص لم يتأُثر

Chan كان له

بذ إنبات إنين

أفاد). 2جدول

25ي تركيز

 تؤثر بشكل ك

قصان نمو نبات

فايات المعالجة

ى كل حال فا

نفايات 75%

في كال النفايات

نفايات المعالج

النفايات السائ
أيام) (بو 7عد

ww

نفين من الحم

 nna No. 3

عالجة، في حين

(الج 6.25% 

H. binata في

صرف الصحي

عن نق مسئولة

في النفأما  . ]

ياه النقية.  على

يساوي أومن 

Channa N ف

رس تأثير الن

 اطم كان له 

تأثير ا 2جدول 
(بع 

ww.trgma.co

كال الصنف ت

صنف الحمص

فايات الغير مع

الجة اكبر من

aختلفة لبذور 

مياه الص إنن

مسائلة قد تكون 

100%  [12]

ي رويت بالمي

في اقل م 90

No. 1من  ضل

et  [13] در

حاصيل الطما

الج
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كما انه 

لنفايات 

Chan 

معالجة 

 أثناءاء 

خاصية 

 اإلنبات

البذور. 

% قد 1

طول  ما

معالجة 

 إلىصل 

بتركيز 

 السائلة 

Chan

مشابھة 

  ف الحمص

). ك%48ت (

تركيز ال 50%

 nna No. 3

ات السائلة الم

خذ البذور الما

صاص يتم بالخ

ا في تأخيرب 

ال مقيدا لنمو ا

100، و75، و

أم. [16] بات

ت سائلة غير م

طول ساق يص

 غير معالجة ب

ركيز النفايات

 .nna Noص 

 لوحظ نسق م

لمختلف أصناف

حيث بلغت على

%يساوي  أو 

من الصنف 

في كال النفايا 

. تأخ%100ة 

االمتص. نزيمية

يسببوھذا قد 

ح العالي عامال

،50، و25يز 

اإلنبالل فترة 

ي بمياه نفايات

C كان له ط

بنفايات سائلة

ظ عند زيادة تر

ق صنف الحمص

لغير معالجة.

عامل التأخير ل

األعن النسبة 

كيز اكبر من

Channa N

Channa N

 معالجة بنسبة

األنز األنظمةط

 مقيدا للنمو، و

محتوى الملح

ت سائلة بتركي

حساسة جدا خال

ا عندما روي

Channa No

عندما روي ب

 الساق لوحظ

جة. طول ساق

من النفايات ال

سائلة على مع

  

والبصل كان ،

خمسة في ترك

No. 1صنف

No. 3صنف

النفايات الغير

لغذاء وتنشيط

عامالتكون 

إن أيضاعتبر

 تروى بنفايات

 فيھا البذور ح

Ch قل كثيرا

o. 1قية، فان

6.77±1.50 

طول ضافي في

ت الغير معالج

% م25ساوي

يز النفايات الس

)%29(كانت

 المحاصيل الخ

في الص أعلى

 كان صفر للص

يز ماعدا في ا

تخزين مادة ال

رج البذرة قد

Ad [15] اعت

البذور عندما

 والتي تكون

hanna No.

في المياه النقي

cm 0 إلىقل

انحدار إض).

% من النفايات

قل من أو يس

ww

تأثير تركي 3ل 

 األقل حيث ك

ح في كلبِ كُ  

 التأخير كان

عامل التأخير

عند كل التراكي

لك حتى يتم ت

مية الملح خار

driano el a

ا إنباتير في 

 التربة بالمياه

1ف الحمص

. ف%6.25ن 

، والذي ق.15

)4(الجدول  6

100) في 0.7

 عند تركيز اق

ww.trgma.co

 

الجدول

بة إنبات ھي

اإلنبات إنب د

سائلة. معامل

). مع3جدول 

غير معالجة ع

وذل اإلنباترة

سموزية، وكم

al. الباحث 1]

سبب في التأخي

ود إلى عالقة

ساق في صنف

اكبر منركيز

.17±0.78 c

%6.25ر من 

70±0.60 cm

ليس له تأثير
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 100ز 

6.25% 

لنفايات 

ة الري 

ي نبات 

 الوزن 

لة، فان 

لنفايات 

، و 75 

جاف لـ 

10 .%

نفايات  

 نفايات 

لسائلة. 

لحيوية 

 النقية. 

 نوعي 

 عندما 

 الكلي 

  صافي

ه النقية 

عند تركيز 0.9

%عند تركيز 

عند استخدام ال

 مشابھا لحالة

لة. عندما روي

 التغيرات في

% نفايات سائل

ي الملح في ال

، و50، و 25

في الوزن الج

0، و75، و5

%6.25كيز 

مع استخدام 

 في النفايات ا

). الكتلة ا5ل 

لجة من المياه

لكال 6.25%

  ة.

فايات السائلة.

ى الكلورفيل

رنة مع وزن

في حالة المياه

93±0.81 cm

يس كثيرا، ع

). وع20.27

 والساق كان

النفايات السائل

ياه نقية، فان

%25يساوي  و

الزيادة في لى

5لحيوية عند 

النقصان ف ن

50عند تركيز 

في ترك .55

اإلنتاجة في 

ات الموجودة

لنسق (الجدول

ات سائلة معال

C  في تركيز

نفايات سائلة 

 عالية من النف

ر في محتوى

بالمقار اه نقية

 الكلوروفيل ف

mل جذر وھو 

على، ولكن لي

)±1.85 cm

طول الجذري

 النوعين من 

مي %12.5و

أوز اكبر من 

إل الحاد يعود 

ان في الكتلة ال

إن أفاد [11]

رف صحي ع

7±3.13 mg

). الزياد5ول

ضوية والمغذيا

نفس ال أيضاع

نفايا %25، و

Channa No

%12.5ر من

ر عند تراكيز

 نقصان كبير

استخدمت ميا

محتوى%) 1

C مع اقل طول

Cha كان أع

ي مياه نقية (

فان التغير في

تأثرا بكال كثر

و 6.25تركيز

لكن عند تركيز

وھذا التأثير

لة عن النقصا

Paliw et 

ي بمياه صر

gو الجاف ھ

 النقية (الجدو

ي المواد العض

Channa اتبع

12.5، و6.2

o. 3 ي الصنف

في تركيز اكبر

Chann تأثر

 كان ھناك

صافي عندما 

100لة بتركز

Channa No

anna No. 3

طول الجذر في

ت الحمص، ف

.  

Cha  األككان

Channa  بت

p<0.05ولك .(

ساق الجافة.

تكون المسئول

al. الباحث

Bi الذي روي

كان وزنه ا 

ير من المياه

 إلى الزيادة في

a No. 3نف

25 في تراكيز

ر ازدادت في

شكل ملحوظ في

a No. 3ف

غير معالجة،

ھو الوزن الص

ي نفايات سائلة

0.379 (  

ww

o. 1 الصنف

3ما الصنف

) من ط21.2

 في ري نبات

 الغير معالجة

anna No. 1

No. 1صنف 

5ر ملحوظة (

الس أوزان في 

أنن المحتمل

 نفايات سائلة

 natawhen

Channa N

ھي اكبر بكثي

ية ربما يعود

ساق في الصن

بشكل كبير ر

 الحيوية للجذر

 والتي قلت بش

في الصنف فيل

ت السائلة الغ

ھ .1.093±0

في 0.379±0

9±0.019 mg

ww.trgma.co

ول الجذر في

يات سائلة. أم

22±1.67 cm

سائلة المعالجة

نفايات السائلة

زن الجاف لـ 

حمص من الص

غير جاف كانت

صان ملحوظ

سائلة والتي من

% تركيز10

Hardwick

No. 1صنف 

الجة، والتي ھ

صانع النسيجي

زن الجاف للس

أكثرجذر كانت 

الكتلة لك فان

فايات السائلة،

حتوى الكلوروف

يت بالنفايات

.058 mg g

0.019 mg g

g g−1ث بلغ (

om 

لطو

نفاي

)m

الس

بالن

الوز

الح

الج

نقص

الس

00

kia

والص

معا

المص

الوز

للج

كذل

النفا

مح

رو

)g-1

g−1

حيث
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ة المياه 
نفايات ل

خل مع 
ملحوظ 

  ف الحمص

كثير من حالة
للعالية راكيز 

لة، والتي تتداخ
 كذلك بشكل م

مختلف أصناف
 (n-=3  

لم يكن اقل بك
ن كبير عند تر
 المعادن الثقيل

روتيني قليلك

ساق والجذر لم
3, mean±S

 الكلوروفيل ل
. ھناك نقصان

وجودن بسبب
المحتوى ال ما

على طول الس
cm(E)وحدة

 

 

 فان محتوى
)6% (الجدول

يكون أنيمكن
وأممينية. األ ض
 ).6ل

ايات السائلة ع
أيام) (بو 7عد

سائلة معاجلة،
%25يساوي

 الكلوروفيل ي
األحماضكيب

لسائلة (الجدول

ww

تأثير النفا 5ل 
(بع 

ي بنفايات سا
ز اقل من أو ي
ن في محتوى
كضوئي، وتر
كيز النفايات ال

ww.trgma.co

الجدول

كن عندما رو
قية عند تركيز

النقصانوسائلة.
ملية التمثيل الض
دما زيدت ترك

om 

 

ولك
النق
سال
عم
عند
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  يوم) 3

 اف الحمص

30حمص (بعد 

يام) على أصنا
(m

Chanوالح ،
(mg g

أي 7جاف (بعد 
mg plant-1)

nna 3  لنبات
g-1 ن الطبيعي

على الوزن الج
)(n-=3, me

بغات النباتية
الوزن  )(n-=3

  
  

ات السائلة ع
ean±SE) 

ئلة على الصب
3, mean±S

ww

تأثير النفايا 5

 النفايات السائ
SE) 

ww.trgma.co

 
الجدول 

تأثير 6جدول 

om 

الج
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لمعايير 

 أثاريل 

من ھذه 

ث لكل 

روجين 

لحمص 

التأخير 

يوفر  ن

 صنف 

Chan

الطويل 

 إجراء 

ج على 

ايات تفوق ال

ضروريا لتقلي

كن التخلص م

ن مقدار التلوث

ير وجود النيتر

ال أصناف ن

 فان معامل ا

أنيمكن  الري 

مناسبة.خفيف 

 nnaالصنف  

ت على المدى ا

نھاية نقترح ال

مصانع النسيج

وكيميائية للنفا

المعالجة ض اع

 في الري. ولك

د التخفيف فان

يكون ناتج تأثي

إنأيضا وحظ 

معالجة. كذلك

م النفايات في

ليه عملية تخف

نع النسيج من

ضا لھا تأثيرات

ك. ولھذا، في

ي الناتج عن م

صائص الفيزيو

أنونوع من  ن

عند استخدامھا

ة األنسب. بعد

ن النفايات قد ي

لوو. 17,18]

لجة والغير م

فايات. استخدام

تجرى عل أن

بنفايات مصانع

يل، ولكن أيض

صحة المستھلك

صرف الصحي

  ة في

  للترجمة
www

2  

الخص إن يھا

إنن الواضح

لى األرض ع

ة ھو الطريقة

من %6.25ز

[8ي النفايات

لصحي المعال

مع تركيز النف

بعد األسمدة

لري بعملية ا ل

ى نمو المحاصي

ودة العلف، وص

تأثير مياه الص

  ي.

مت الترجمة

كز العلمي ل
w.trgma.com

5 -9-2009

ي حصلنا علي

ولذلك فانه من

صانع النسيج إل

مناسبة تخفيف

  ح اقل.

ص عند تركيز

 الموجودة في

اه الصرف ال

م وأيضاحمص

ة بخصائص

حساسية ل كثر

تتأثر فقط على

حصول، وجو

للكشف عن ت

ستخدامھا للري

تم

المرك
m 

ww

  اجــ

التي  البيانات

ھا في الھند. و

ات مصنفايول 

راء عمليات ت

 النفايات يصبح

صناف الحمص

دنية األخرى

ة مختلفة لميا

الح أصنافي 

للمياه المزود 

Channa N أك

مياه الري ال تت

بة، وجودة المح

مدى الطويل ل

رة أعاله قبل اس

ww.trgma.co

ــ. االستنت

 المؤكد من

نصوص عليھ

وصووث قبل 

فايات بعد إجر

حدة حجوم من

مو األفضل ألص

عناصر المعد

تجابت بطريقة

ھر تغيرات في

إضافياصدرا 

No. 1حمص 

No..  جودة م

ى صحة التربة

ارب على الم

وامل المذكور

om 

4.

من

المن

التلو

النفا

وح

النم

والع

است

يظھ

مص

الح

. 3

على

تجا

العو

  

  


