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  الخالصة

وھذه المياه تصنف عالية الملوحة  إنھا اظھرتمظفر الدين، . نتائج تحليل مياه الصرف الصحي من مدبغة م

التحليالت النوعية لمخلفات الصرف الصحي وجود الصوديوم وكذلك أظھرت . C4-S1 إنھاعلى 

 إنباتعلى درجات مخففة منه تأثير مياه الصرف الصحي وكما وقد تم دارسة . فيھا والبوتاسيوم والكلوريدات

). القمح( triticum aestivum شتالتو) الخردل( Brassica campestris البذور وعلى نمو شتالت

مثبطة على إنبات البذور ولكن بالنسبة لنمو الشتالت، فان مياه  تأثيراتبصفة عامة بينت النتائج عدم وجود و

فإن  1:3و  1:1عندما رويت بمياه صرف صحية مخففة بنسبة و، عليھا أكبرالصرف الصحي كان له تأثير 

في المياه المعالجة المخففة بالمقارنة مع بمياه  أفضلالخردل كان نسبيا نمو نباتات لالبقاء والظھور معدل 

الظھور والنمو والبقاء لنبات معدل اما . ھذا يشير إلى أن نبات الخردل ال يتقبل الملوحةو. الصحيالصرف 

 أنومن ھنا يمكن . نبات القمح نوعا ما يتقبل الملوحة إن إلىالقمح لم يتأثر بأي مياه معالجة، وھذا يشير 

مظفر الدين غير صالحة لالستخدام الزراعي ومن . مياه الصرف الصحي المتدفق من مدبغة م إننستنتج 

ما لم اذا تأثير ضار على التربة عندما تستخدم لغرض الري وتسبب مشاكل ملوحة له يكون  أنالممكن 

  .لھا تخضع لعمليات معالجة
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  المقدمة

التلوث ) 3(تخزين الغذاء، و) 2(ازدياد التعداد السكاني، و) 1: (ھي أساسيةالعالم اليوم يواجه ثالث مشاكل 

مشاكل في ازدياد معدالت إضافة إلى خطورة في الدول المتطورة  األكثرتعتبر  األخيرةوالمشكلة . البيئي

د السامة، والموا األمالحالمخلفات الصناعية تحتوي على العديد من إن . النفايات الصناعية في المياه والھواء

ھذه المخلفات تلقى في .  واآلفاتالقاعدية واألحماض والروائح والغازات والمعادن الثقيلة ومبيدات الحشرات 

جودة المياه وتجعلھا غير صالحة لالستخدام كبير في تدھور تسبب والقنوات المائية و األنھارمجاري مياه 

المدابغ والمخلفات من مختلف المصانع التأثير الضار لناتج .  الري وحتى الستخدام الحيوانات ألغراض

  .Chadderton (1988)، و Chin et al. (1987)، و Tripathi (1978)موضح في البحث الخاص بـ 

ھناك طرق ووسائل يجب أن تتبع لمكافحة التلوث في بيئتنا وخصوصا فيما يتعلق بمصانع  ،في الباكستان

انبعاث الروائح والمواد السامة، والذي يظھر في مياه الصرف الصحي والنفايات  إلى باإلضافةالدباغة، 

ولھذا، من . متعددة وبإحجامالبيئية  الكوارثمختلفة من  أنواعالبيئة وتسبب في بكثرة السائلة التي تلقى 

على التربة  تأثيرھايتم تقييم جودة كافة انواع المخلفات السائلة الناتجة عن المصانع ودراسة  أنالضروري 

 Sheikh and( األمرھذا معالجة قليل من الجھد في الباكستان في اتجاه لقد بذل ال . وعلى الحياة النباتية

Irshad, 1980, Shiekh and Ahmed, 1981, Malil et al, 1999, Ansari et al., 2001 ( ولكن

للحصول على معلومات عن المخلفات معمقة المزيد من الدراسات التفصيلية ال إلجراءالزال ھناك الحاجة 

  .دراسة تأثيرھا على المياه والتربة والحياة النباتيةوالسائلة للمصانع 

في ھذه الدراسة قمنا بمحاوالت للتحقق من جودة المخلفات السائلة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن مدبغة 

وما سوف نجده . شتالت لبعض المحاصيل النباتيةالبذور ونمو ال وإنباتوتأثيرھا على التربة  مظفر الدين. م

 .المكثفةواألبحاث للمزيد من الدراسات  ةالعلمي سباألسسيزودنا 
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  جـــــالنتائ

مظفر الدين  لمدبغةالنتائج التي حصلنا عليھا من تحليل مياه الصرف الصحي  :جودة مياه الصرف الصحي

موضحة في  )ماء الصنبور(المخفف بالماء العادي ھا نسب مختلفة من مياه الصرف الصحي استخدمت في

. مياه الصرف الصحي على مقادير عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريدلقد احتوت  . 1الجدول رقم 

ومن بين االنيونات وجد . في مياه الصرف الصحيأيضا مقادير الكالسيوم والمانجنيز مرتفعة كذلك كانت 

اقل من البيكربونات كان مقدار وكلما . ود نسبة عالية من البيكربوناتغياب الكروبونات في حين وج

مياه الصرف كما وجدنا أن ). RSC(بقايا كربونات الصوديوم الكالسيوم والماغنيسيوم كانت المياه بدون 

بين العناصر وجد الحديد فقط في حين كان ومن . الصحي الناتجة عن المدابغ ذات موصلية كھربية عالية

 .المانجنيز مفقودا في ھذه المياهعنصر 

كأساس لتصنيف المياه من وجھة ) SAR(ونسبة امتصاص الصوديوم ) EC(استخدمت الموصلية الكھربية 

إلى أن مياه الصرف الصحي لمدبغة مظفر الدين تقع في التصنيف ويشار ) Richards 1654(نظر الجودة 

C4-S1 أي ذات ملوحة عالية ونسبة صوديوم منخفضة.  

 

  

 مظفر الدين. نسبة إنبات بذور الخردل في أنواع مختلفة من مياه الصرف الصحي الناتجة من مدبغة م 1شكل 
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 مظفر الدين. في أنواع مختلفة من مياه الصرف الصحي الناتجة من مدبغة م القمحنسبة إنبات بذور  2شكل 

 

والزمن لنبات الخردل ولنبات القمح  اإلنباتيوضحان العالقة بين نسبة  2والشكل  1الشكل : البذور إنبات

. في حالة معدل إنبات الخردل كان أسرع في كل التجارب ولكن ھناك تأخير في بداية اإلنبات. على التوالي

مياه صرف صحي مخفف ( T3وفي ) مياه صرف صحي( T2اما معدل إنبات البذور كان اقل نسبيا في 

، بينما في )1:3مياه صرف صحي مخفف بنسبة ( T4و ) مياه الصنبور( T1بالمقارنة مع مياه ) 1:1بنسبة 

مياه صرف ( T2و ) مياه الصنبور( T1حالة نبات القمح، فان معدل اإلنبات كان في البداية أسرع في مياه 

  . T4و  T3من مياه معالجة ) صحي

 

 تحليل عينات مياه صرف صحي من مدبغة مظفر الدين: 1الجدول 
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 قياسات النمو لكل شتلة نبات الخردل نمت في باستخدام ظروف مختلفة من مياه الصرف الصحي: 2الجدول 

 

 

 قياسات النمو لكل شتلة نبات القمح نمت في باستخدام ظروف مختلفة من مياه الصرف الصحي: 3الجدول 

 

لصرف الصحي في كال على العموم لم يكن ھناك فرق يذكر في معدل اإلنبات الكلي بين األربع حاالت لمياه ا

  ).الخردل والقمح(النبتتين 

  

ومحتوى البرعم لوحظ تباين واضح بين الحاالت المختلفة لمياه الصرف الصحي بالنسبة لطول : نمو الشتالت

طول البرعم ومحتوى الرطوبة في شتالت الخردل لم اما ). الخردل والقمح(النبتتين من الرطوبة في شتلة كال 

 أنومما وجدناه في ھذا المشروع يمكننا ). 3و 2الجدول (تظھر اختالف يذكر في كل أنواع المياه المستخدمة 

  .ي خطرة لنمو شتالت الخردل والقمحنقول أن مياه الصرف الصح

الصنبور، كانت النتيجة تطور في نمو نبات على كل حال، عندما تم تخفيف مياه الصرف الصحي بمياه من 

  .الخردل والقمح بالمقارنة مع مياه الصرف الصحي
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  المناقشة

وكذلك تأثيرھا من ناحية تأثيرھا المباشر على التربة والمحاصيل الزراعية  تراعىجودة مياه الري يجب إن 

المبيدات الحشرية وحتى بعض التغيرات الطبيعية التي قد تحدث في محتويات المياه .  صحة المستھلكعلى 

ارة على الحيوانات واإلنسان ض اثأرال تؤثر على المحاصيل الزراعية مباشرة ولكن قد يكون لھا  أنممكن 

  .)Rhoades and Bernsten, 1971(أيضا وھذا يجعل من جودة المياه أمرا مھما 

  

). 1الجدول (مياه الصرف الصحي من مدبغة مظفر الدين يوجد بھا مقادير سامة من الصوديوم والكلوريد 

وجود كميات اكبر  إلىتحدد اختيار نوع المحصول، تعود  أنالسامة، التي من الممكن  اآلثار إمكانية وجود

خطر على نمو النباتات يشكل عالي من الكوريدات المحتوى وال . من الكلوريد في مياه الصرف الصحي

)Hayward et al., 1946 .( وقد . تستخدم في زراعة الحقولالقنوات المائية  إلىھذه المياه التي تضاف

تحمل كميات كبيرة من الرواسب والمواد الصلبة والصرف الصحي من مخلفات سائلة يختلط في مياه القنوات 

ه من مواد في المياه تسبب تغيرات كيميائية في التربة ھذه المخلفات وما تحمل. وغيره من المواد غير مذابة

الرواسب في المياه وتؤثر . أخرىوھذا في حد ذاته مشكلة وات المائية للقن طمطمقد تسبب  إنھا إلى إضافة

إلى التربة من خالل ملء فتحات التربة وتقلل من درجة التھوية فيھا وتمنع وصول الماء  سطحعلى تركيب 

  .)Rhoades and Bernstein, 1971(الجذور 

  

تختلط  إنھا إال. مياه الصرف الصحي الناتجة عن المصانع ال تستخدم مباشرة في الري إنمن قبل  أشيروكما 

  .المستخدمة للري وتلوثھا، ولھذا فھي تدخل في الري بطريقة غير مباشرة القنواتمع مياه 

  

كميات مخففة منھا  ريوتأثنقوم بالتحقق من تأثير مياه الصرف الصحي  أنوطبقا لذلك فانه من الضروري 

  .في تلك المنطقة أساسيةالبذور ونمو شتالت الخردل والقمح، والتي ھي محاصيل  إنباتعلى 

مياه الصرف الصحي غير مناسبة لالستخدامات الزراعية، بالرغم من انه ال  أن إلىعموما تشير  النتيجة

  .بذور الخردل والقمح إنباتلى يوجد تأثير يذكر ع
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تحسين نمو النباتات  إلى أدتصنبور فان النتيجة الولكن، عندما تم تخفيف مياه الصرف الصحي بخلطه بمياه 

يكون بسبب زيادة الضغط  أناما انخفاض نمو الشتالت فمن الممكن . بالمقارنة مع مياه الصرف الصحي

 Haywardذلك  إلى أشاراالسموزي وارتفاع تركيز الملح، والذي يمنع امتصاص المياه بكميات كافية، كما 

and Wadleigh (1949).  
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