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Abstract: Communities are facing challenges in treatment and safe disposal of the increase in 
waste sludge production, which is currently disposed of at municipal landfills. This study to 
identify and analyse two sewage sludge types from four WWTPs of different process and assesses 
the suitability of biosolids (stabilized sludge) for agricultural use in Palestine. The stability degree 
of biosolids was determined using physical, biochemical, microbial and agronomic determinants 
considering nutrients, pathogens and the potential impacts on soil environment. The results 
indicate that biosolids from aerobic and anaerobic sludge treatment in all four WWTPs complied 
with sludge reuse guidelines based on faecal coliforms (FC), volatile suspended solids (VSS %), 
the nitrogen and phosphorus content (TN and TP), the N/P and pH and EC values. The results 
provide technical assistance for policy makers and farmers in considering stabilized biosolids for 
land application.  
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 ملخص 
تحوي اس��تراتیجیات س��لطة المیاه الفلس��طینیة على خطط لبناء محطات معالجة میاه ص��رف ص��حي جدیدة وتطویر وتأھیل المحطات القدیمة 

ارة حمأة مس�����تدامة بما في ذلك كما أن تحقیق إد التي یتم التخلص منھا حالیًا من خالل الطمر.الحیویة والزیادة في إنتاج الحمأة س�����تیعاب ال
یھدف  اس��تعادة الموارد من خالل تدویر الحمأة ألغراض الزراعة في فلس��طین یتطلب دراس��ة وتحدید لدرجة االس��تقرار (الثبات) في الحمأة.

ھا وتقییم مدى مالءمت (WWTPs)البحث الى دراس������ة وتحدید درجة ثبات الحمأة من محطات مختلفة لمعالجة میاه الص������رف الص������حي 
س���تخدام الزراعي في فلس���طین. یركز البحث بش���كل رئیس���ي على دراس���ة القیم المس���ببة لألمراض والقیمة الزراعیة للحمأة المس���تقرة مع لال

 ممراعاة العناص��ر المغذیة. لتقییم مس��ببات األمراض والقیمة الزراعیة من أنواع مختلفة من الحمأة، س��یتم اعتماد منھجیة البحث الكمي. س��یت
ق نوعین من حمأة المجاري الطریة والحمأة المعالجة ومقارنة خص�����ائص�����ھا مع خص�����ائص الحمأة المس�����تقرة المس�����موح بھا للتطبیتحلیل 

 من أجل(TC) ولقد تم فحص جمیع البكتیریا( (FC)باإلض��افة إلى مس��ببات األمراض االنتقائیة وھي البكتیریا البرازیة الض��ارة  .الزراعي
والمجامیع  ،(%VSS)ص���حتھا)، فإن المعلمات الزراعیة المختارة ھي النس���بة المئویة للمواد الص���لبة المتطایرة  المقارنة للنتائج والتأكد من

 كمیة األكسجین الالزمة لألكسدة الكیمیائیة، (TP)الكلي ، والفسفور (TN) ، ومحتوى النیتروجین الكلي(TSS) للمواد الصلبة المعلقةالكلیة 
(COD) وض���ةكذلك تم قیاس درجة الحم )(pH  الكھربائي والتوص���یلEC) ( تم جمع عینات من أنواع الحمأة المختلفة من أربع محطات .

ئج امعالجة میاه الص��رف الص��حي المختلفة وتقییمھا للتأكد من االلتزام بالحدود المفروض��ة على معاییر الجودة المحلیة والدولیة. وس��تقدم النت
الكمیة والنوعیة للنبات، مع ضمان السالمة البیئیة. ھذه الدراسة مھمة في  االحتیاجاتدة وتحقیق أدلة علمیة على تلبیة االحتیاجات في األسم

توضح النتائج أن خصائص الحمأة من حیث  .المساھمة في فھم اآلثار الصحیة والبیئیة الستخدام الحمأة المستقرة في تعدیل التربة أو كسماد
فإن استقرار  ذلك،وعالوة على  ،CFU/g 610دونھي  FCج كثافة لحمأة حیث تسجل نتائمسببات األمراض تتوافق مع إرشادات تصنیف ا

وھذه القیم قریبة إلى حد ما من معاییر الحمأة المس������تقرة. من ناحیة أخرى،  ،٪80 - ٪68س������جلت قیم تتراوح بین  ٪VSSالحمأة من حیث
سبةسجل محتوى النیتروجین والفوسفور كمیات غنیة من ھذه العناصر  في المتوسط  N / P الغذائیة موجودة في الحمأة باإلضافة إلى أن ن

والتوصیل الكھربائي  pHأضعاف والتي عادة ما تصف الحمأة المثالیة والمستقرة. باإلضافة إلى أن نتائج درجة الحموضة  4سجلت بقیمة 
EC لنظر في تطبیق الحمأة الحیویة على األراض���ي . وھذا یس���مح ألص���حاب المص���لحة باالمخص���ص للزراعة تتوافق مع خص���ائص الدبال

كخیار جید إلدارة الحمأة عالوة على ذلك؛ ھذا س��یكون مفیدا لص��انعي القرار والمزارعین في ض��وء اس��تعادة الموارد البیولوجیة باعتبارھا 
 .إعادة التدویر فعالة من حیث التكلفة من الحمأة المنتجة
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