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تحديد جودة المياه، المواد المغذية وتوزيع المواد الثقيلة : الري بواسطة مياه الصرف الصحي

R.G. Kakar, M. Yasinzai, A.U. Salarzai, F.C. Oad and M.H. Siddiqui 

 

الملخص 

الختبار جودة وتوزيع المواد المغذية والمعادن الثقيلة في مياه الصرف الصحي المستخدمة  أجريتالدراسة 

مصارف مياه الماء جمعت من ثالث من عينات . والمناطق القريبة منها قوتة في الباكستانمدينة للري في 

 ,ECتحليل عينات الماء لـ تم وقد . اسبني وشارع سابزالارع شصرف صحي مختلفة هي حبيب ناال و

SAR, RSC, Cl-, SO4
++, Ca++, Mg++, Na+, K+, P, Fe++, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni . شفت كو

نسبة لمصرف شارع سابزال والمدى الكلي لـ ds m-1 9.96حتوي على ت ECالموصلية الكهربائية  إنالنتائج 

 18.21و  لمصرف شارع سابزال 19.16، صرف حبيب نااللم 33.50هو  SARامتصاص الصوديوم 

تركيز المواد اما . 9.21 إلى 7.24لمياه الصرف الصحي تغيرت من  pHيمة قوان  . مصرف شارع اسبنيل

. في المواقع المختلفةتغيرت في العينات بشكل كبير والمعادن السامة ) الدقيقة والماكروية( األساسيةالمغذية 

شارع من مصرفي  أكثرفي مصرف حبيب ناال ) meL-1 0.81و  ppm 1.18(كان مرتفعاً  +Kو  Pتركيز 

. بها المسموحفي الحدود  )Fe++, Mn, Zn, Cu(المواد المغذية تركيز وكان . سابزالشارع اسبني و

في مصرف شارع اسبيني  ppm 0.12اكبر من كانت  Pbوبالتحديد الرصاص للمعادن السامة، وبالنسبة 

في حدود كان  Niواكبر مقدار من عنصر اقل . اآلخرينفي المصرفين  )ppm 0.08-0.05(بالمقارنة مع 

. في مصرفي اسبيني وسابزال ppm 0.18 إلى 0.09
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المقدمة 

ير مرغوب فيه في الخصائص الفيزيائية غ تغيرلذي يعتبر وا التلوثعلى مشكلة موجه تركيز العالم اليوم  إن

مثل  األخرىوالكائنات الحية  اإلنسانحياة  موالماء والتربة التي تعتمد عليه والكيميائية والبيولوجية للهواء

. )Misra and Dinesh 1991(الحيوانات والنباتات 

 

لسبب في يرتبط كثيرا بزيادة النهضة الصناعية والحضارية، والتي هي االتربة والمياه والمزروعات ث تلو

النامية تستخدم ول في الباكستان مثلها مثل باقي الد ياه الصرف الصحي م إن .ازدياد مياه الصرف الصحي

الخضروات المروية بمياه الترع مذاق  ،ولكن. واألعالف المحاصيل الزراعية وزراعة الخضروات في 

السائلة المخلفات . )Hussain et al., 1991(من تلك المروية بمياه الصرف الصحي  أفضلوالقنوات المائية 

 إنها إالسفور، فوللنباتات مثل النيتروجين والفي مياه الصرف الصحي تعتبر مصدر المواد العضوية المغذية 

كالحديد المذابة ومقادير متغيرة من المواد المضرة مثل المعادن الثقيلة  األمالحعلى الكثير من  أيضاتحتوي 

 Shah(وغير مرغوب فيها  لألمراض ةوهي مواد مسببس والزنك والرصاص والنيكل لنحاوالمانجنيز وا

and Riazullah, 2003( . 200.59و  63.546حدود  يفنها الذري الثقيلة هي عناصر وزالمعادن 

)Kennish, 1992  4.0اكبر من وثقلها النوعي )Connell and Miller, 1984( . الحية الكائنات وتحتاج

المعادن الثقيلة، بما فيه الكوبلت والنحاس والحديد والمانجنيز والملبدنوم والفانديم جزء بسيط من هذه إلى 

العناصر ومن . للكائنات الحية ضررقد تسبب زيادة في هذه العناصر المعدنية  أي. تيوم والزنكسترونوال

 As واالرسنك Pb والرصاص Hg والزئبق Crوالكروموم  Cdالثقيلة ذات اهتمام خاص هو الكادميوم 

. )sb )Kennish, 1992 واالتموني

 

وعلى  اإلنسانسبب خطر على حياة يراعية ممكن الماء وفي المنتجات الزفي مستوى المعادن في الزيادة إن 

ان كما . اإلنسانصحة يشكل خطر على  Pb, Cd, Hg, As, Ba, Crامتصاص المعادن مثل و. البيئة

تحتوي  ألنهاة لنمو النباتات ورخيصة الثمن الجيدللمغذيات تكون مصدر  أنالعضوية من الممكن خلفات الم

تحتوي على معادن  أنممكن في نفس الوقت ولكن . )Shah and Khan, 2003( أساسيةعلى مواد غذائية 

مستوى على التربة يسبب تزايد تركيز المعادن الثقيلة ويرفع مياه الصرف الصحي استخدام تكرار و. ةسام

الحيوانات التي تتغذى على هذه  أو اإلنسان أوالمحاصيل  إلىتتسرب  أنالتلوث بالمواد السامة التي ممكن 
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 As, Cd, Cr, Hg, Mu, Ni, Pb, Se, Zn )Stevensonهي  أهمية األكثرلعناصر امن  .المحاصيل

and Cole, 1999( .  السلسلة  إلىدخولهما والحيوان و ساننلإل سامةمن المواد الوالزئبق لكادميوم اويعتبر

. يبقى في حدود مقبولة أنلغذائية والبيئية يجب ا

 

في وغير صحية  آمنةبيئة غير  إلىوكئيبة وتشير يعطي صورة قاتمة يا في مدينة قوتة حال ثالتلومستوى 

تأثرا بالتلوث  األكثرة من المدن مدينة قوتة واحد إن أظهرتسات االبتدائية االدربعض   .السنوات القادمة

. لمحاوالتلهذه اهي استمرار الحالية لدراسة او .)EPA, 2002, Kakar et al., 2004( المختلفة بأشكاله

قابلية الحركة والتجمع لهذه المعادن في مياه الصرف الصحي لدراسة  أجريتفان التجارب الحالية وعليه 

. في تلك المناطق لري الخضرواتحيث تستخدم هذه المياه 
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والمناقشة ئج النتا

 بأخذمرات  أربعة أعيدتالتحليالت . 1موضحة في الجدول الكيميائية لمياه الصرف الصحي التحليالت 

. األربعةالقيمة المتوسطة للقراءات  أخذنالم تظهر اختالفات كبيرة ولهذا التحليالت . يوم 15عينات كل 

مناطق الصرف الصحي ل EC الكهربائيةلية صمولا أن إلىنات البياتشير  :)dsm-1(الكهربائية الموصلية 

. ds m-1 9.96 إلى 5.11 لمدى مناتحت الدراسة في 

مصرف شارع اسبيني ومصرف في مياه  ds m-1 9.96قيمة  وأعلى ds m-1 5.11قيمة  أدنىلوحظت 

مياه الصرف الصحي تعتبر مشكلة كبيرة لمعظم مصارف الكهربية الموصلية . تواليحبيب ناال على ال

). 1الجدول (

 

لمصرف  7.24لمصرف حبيب ناال، و  9.21كانت  pHقيمة  نإ 1واضح من البيانات في الجدول  :pH الـ

مصارف مياه الصرف الصحي لها معظم  إنذلك نجد وعلى . لمصرف شارع اسبيني 8.05شارع سيبزال و 

 pHقيمة  إناستنتج  James (1971) التجربة التي قام بهاي ف .حبيب ناالمناسبة فيما عدا منطقة  pHقيمة 

. تعتبر قيمة مناسبة للري 9 إلى 7في حدود 

 

مياه عينات كل  إن 1انه من الواضح من البيانات الموضحة في الجدول  :كاتيوناتالمذابة والاالنيونات 

SO4و  Cl نيونات اتحتوي على تركيز عالي من ف الصحي الصر
من  أعلىكانت  +Naايونات ية مكو . ++

Ca2+  وMg2+ قيمة لنسبة امتصاص الصوديوم اقل  إنلوحظ  اكم. في كل عينات مياه الصرف الصحي

)SAR (كانت سائلة في مصرف حبيب ناال ومصرف شارع سيبزال في المخلفات ال)قيمة  وأعلى )18.21

 +Mg2و  +Ca2لنسبة امتصاص الصوديوم لها عالقة بالتركيز العالي اليونات  مىالعظالقيم . )33.50(كانت 

ال النتائج ذه هو .في كل عينات المياه )RSC(للنسبة المتبقية من كربونات الصوديوم العالية الناتج من القيم 

اكبر من (العظمى لنسبة امتصاص الصوديوم القيمة . Sial et al. 2003تي حصل عليها تتوافق مع النتائج ال

عينات المياه تقع في التصنيف المتبقية من كربونات الصوديوم تجعل من كل  للنسبة 5من  األكبروالقيم  )18

)C3R3S3( ير الخط)Qureshi and Barret-Lennard, 1988( .
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ادن الثقيلة الناتجة البيانات المتعلقة بالعناصر الغذائية والمع :العناصر الغذائية في مياه الصرف الصحيتركيز 

تركيز العناصر  إنالنتائج كشفت . 2ينة قوتة موضحة في الجدول من تحليل مياه الصرف الصحي لمد

 Loneوضح . األخرىالخضروات والمحاصيل في مياه الصرف الصحي كافية لنمو  )+Kو  P(الغذائية مثل 

et al., (1997) عنصري تركيز . غنية بعناصر التغذيةالمخلفات السائلة لمياه الصرف الصحي  إنP K+ 

. في مصرف حبيب ناال ومصرف شارع سيبزال )meL-1 0.81و   ppm 1.118(مرتفع 

وجدت في مياه الصرف الصحي  )ppm 1.00و  0.55(قيمة للحديد  وأكثراقل : المواد الغذائية الدقيقةتركيز 

.  ع في الحدود المسموح بهافي هذه المصارف يقالحديد مقدار . لمصرف اسبيني وحبيب ناال

. على التوالي )ppm 0.14(اقل قيمة و )ppm 0.23(سيبزال وشارع اسبيني اظهر قيمة عظمى مصرفي 

تركيز للزنك اكبر . أيضافي المدى المسموح به  إنهاالزنك في كل مصارف الصرف الصحي وجدت تركيز 

)0.21 ppm(  وجد في مصرف حبيب ناال واقل قيمة)0.08 ppm( تركيز اما . في مصرف شارع اسبيني

 ناال على التوالي سيبزال وحبيب يفي مصرف ppm 0.07الى  ppm 0.03 يتغير منانه النحاس فقد وجد 

. في الحدود المسموح بها وأيضا

 

 التحليالت الكيميائية لمياه الصرف الصحي في مصارف مختلفة في مدينة قوتة 1الجدول 

 

 

 .لنقاط ري مختلفةفي مياه الصرف الصحي  المغذيات والمعادن الثقيلةتحليل  2دول الج
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في مصرف شارع اسبيني  ppm 0.12بالنسبة للمعدن الرصاص السام كان اكبر من  :المعادن السامةتركيز 

العظمى والقيمة الدنيا القيمة . األخرىمصارف مياه الصرف الصحي في  )ppm 0.08-0.05(بالمقارنة مع 

 Khanو  Humaضح و .شارع اسبينيمصرف وجدت في مصرف سيبزال و )ppm 0.09و  Ni )0.18لـ 

 ,Fe++, Mnبالعناصر الغذائية مثل غني المخلفات السائلة لمياه الصرف الصحي تعتبر مصدر  إن) 2003(

Zn, Cu .

 

 

الخالصة 

مستوى المعادن الثقيلة ركيز مهم جدا الن ذلك ممكن يسبب زيادة ت أمرلصرف الصحي استخدام مياه ا إعادة

لعناصر ا . والحيوان الذي يتغذى على هذه المحاصيل اإلنسانأو على لتصل لمستوى الخطر على المحاصيل 

 أكثرالكادميوم والزئبق بالتحديد عنصر   .As, Cd, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Znهي  أهمية األكثر

يكون ضمن  أنوالبيئة يجب  للسلسلة الغذائيةوالحيوان ومقدار تسرب هذه العناصر  لإلنسانالعناصر خطورة 

. حدود مقبولة

علها بعيدة عن المياه بر مياه ري سيئة الجودة وذات خصائص تجمياه الصرف الصحي تعتكل  عموما،

. الصالحة للري

 

 في ترجمةتمت ال

المركز العلمي للترجمة 
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