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  الشكر والتقدير
    

أشكر اهللا سبحانه وتعالى على كل النعم التي أنعم بها علي، كما أشكره أن منحني القوة والصبر 

   .إلنهاء هذه الرسالة

الدكتور عثمان شركس، الذي استمر في تقديم موجهي ومشرفي الشكر واالمتنان إلى بأتقدم 

اء هذه الدراسة، وإخراجها بشكلها النهائي، له مني جزيل الشكر، الدعم والنصح والمتابعة إلنه

  .وكل االحترام والتقدير

 الذي منحني  كمال عبد الفتاح. د للجنة المشرفة على نقاش الرسالة واالحترامالشكركل أتقدم ب

 عضوي النقاش اللذين قدما  ماهر أبو ماضي.د أحمد حماد و.د والدعم الكامل الستكمال دراستي

   .ي النصح واإلرشاد فإليهم جزيل الشكر واالحترامل

 محمد سعيد .د أتقدم بالشكر إلى كل الذين أمدوني بالمعلومة وساهموا في استكمال هذه الدراسة

 سرابطة، السيد يونس لياس،مهندس صقر إ ال، نفين أبو رميلة.، د حسين الريماوي.، دالحميدي

  .والسيد هشام نخلة

 والدكتور فؤاد الريماوي لما بذاله من جهد شاق في مساعدتي ،د قطاويأخص بالشكر السيد إيا

  .إلنهاء الرسالة

  .السيد محمد كتان للمساعدة في إنتاج الخرائطو ،منتهى عبد الحقالصديقة واألخت أشكر 

 كما وأشكر األخوات عبير ،وأتقدم بجزيل الشكر إلى مدققة اللغة العربية السيدة سهى سرابطة

ا ما وسهرهما لي ومالزمتهم إلخالصه ووالديأشكر والدتيهذا و.  آالء، فاطمة،رشا ، آية،نهاد

  .عند طباعة هذه الدراسة

وأخص بالذكر  الوطن ، وداخلخارجتي المحترمات في الوطن العربي، والقايصدأشكر جميع 

 هديل ،عبير الريماوي  وأريج أبو لحية، أميمةروال النوباني، نهروان دولة، رحاب وريما بزار،

 الذين منحوني الحب ، حنان، غيداء، روناق، وأسمهانأمل، خلود، عبير ، أمينة ، خديجة، 

  .المعلومات التي ساعدتني في كتابة هذه الرسالةب ني بعضهم كما أمد،والتشجيع

كما أتقدم بالشكر إلى جميع المؤسسات والوزارات الحكومية، التي ساهمت في تزويدي 

  الالزمة الستكمال دراستيلبيانات بالمعلومات وا
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  محتويات الدراسة

  
  رقم الصفحة  المحتويات

  ب  اإلهداء

  ت  تقديرالشكر وال

   ح-ث  قائمة المحتويات

  خ  فهرس الخرائط

  د  فهرس الجداول

   ز-ذ  فهرس األشكال

  س  فهرس الصور

  ش  فهرس المالحق

   ض–ص   الملخص باللغة العربية

   ظ-ط   الملخص باللغة اإلنجليزية

  43 - 1  : الفصل األول-1

  1   المقدمة-1.1

  2-1   مشكلة الدراسة-1.1.1

  3 – 2   أسئلة الدراسة-1.1.2

  4 – 3  الدراسة و أهمية  أهداف-1.1.3

  6 – 5   فرضيات الدراسة-1.1.4

  6   أدوات الدراسة ومنهجيتها-1.1.5

  7   حدود الدراسة ومحدداتها-1.1.6

  7   معوقات الدراسة-1.1.7

  21 – 7   الدراسات السابقة-1.1.8

  22-21   مصطلحات الدراسة -1.1.9

  23 – 22   محتويات الدراسة-1.1.10
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  37-23   الضوابط البيئة الطبيعية لمنطقة الدراسة-1.2

 23   الموقع الجغرافي-1.2.1

  25   التضاريس-1.2.2

  29-25    المناخ                 -1.2.3

  27-26  كمية األمطار -1.2.3.1

  28-27   الحرارة-1.2.3.2

  29-28  الرياح  -1.2.3.3

  30-29  جيولوجية المنطقة -1.2.4

  32-30   التربة-1.2.5

   34   الغطاء النباتي-1.2.6

  37 – 35   مصادر المياه في المنطقة-1.2.7

  43-39    لمنطقة الدراسة الضوابط البشرية-1.3

  40-39   السكان-1.3.1

  42 – 40  دية  النشاطات االقتصا-1.3.2

  43 – 42   الخدمات العامة-1.3.3

  43  استعماالت األراضي -1.3.4

  65-44  اإلطار والخلفية النظرية: الفصل الثاني -2

  60-44   المخلفات السائلة في منطقة رام اهللا والبيرة -2.1

  45 – 44   كميات مياه الصرف الصحي -2.1.1

  46-45  ها  نوعية مياه الصرف الصحي ومكونات-2.1.2

  49-46   مصادر المياه العادمة ومكوناتها -2.1.3

  50-49   الطرق المتبعة للتخلص من مياه الصرف الصحي-4 .2.1

  51-50   معالجة المياه العادمة-5 .2.1

والفلسطينية لري  جودة مياه الصرف الصحي العالمية  معايير-6 .2.1

  المزروعات 

53-54  
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  60-54  ام مياه الصرف الصحي المعالجة  مجاالت إعادة استخد-7 .2.1

  62-60  ومدى فاعليتها وتنفيذها  الفلسطينية  القوانين والتشريعات البيئية-2.2

  65-62  البيئي دور التثقيف البيئي في رفع الوعي -2.3

  117-66   والمناقشة النتائج:  الفصل الثالث-3

  75-66   دبوان أنماط الزراعة ومساحة األراضي الزراعية في دير-3.1

  90-75   الوضع المائي وتصريف المياه العادمة في منطقة الدراسة-2. 3

 الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية المكانية تقبل سكان دير -3. 3

  دبوان الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة 

90-109  

  93-90   التقبل أثر الجوانب االجتماعية، والثقافية على-1. 3. 3

  95-93   أثر الجوانب االقتصادية على التقبل-2. 3. 3

  97-95   أثر نوعية المياه العادمة المعالجة على التقبل-3. 3. 3

  99-97   أثر مصادر المياه العادمة المعالجة على التقبل-4. 3. 3

  100-99   أثر مسمى المياه العادمة المعالجة على التقبل-5. 3. 3

  102-100   أثر العامل الديني على التقبل-6. 3. 3

  105-102   أثر طبيعة استهالك المنتوجات المروية بالمياه المعالجة على التقبل-7. 3. 3

  106   أسباب رفض استخدام لمياه العادمة المعالجة في الزراعة-8. 3. 3

  109-107   الرغبة في دفع ثمن المياه العادمة، ومعالجتها، وتكاليف اإلنشاء-9. 3. 3

  117-109   الوعي البيئي-4. 3

  113-109   غياب الوعي البيئي-1. 4. 3

  114-113   أثر امتالك قيمة اإلحساس بالبيئة على التقبل-2. 4. 3

  117-114   أساليب المشاركة في تنفيذ برامج التوعية-3. 4. 3

  155-118  الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات:  الفصل الرابع-4

  122-118  لخاتمة ا-1. 4

  124-122   االستنتاجات-1.1. 4

  125-124   التوصيات-1.2. 4
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  132-126  قائمة المصادر والمراجع العربية

  137-133   قائمة المصادر والمراجع اإلنجليزية

  138   المقابالت الشخصية

  155-139  المالحق
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  فهرس الخرائط

  
  ةالصفح  العنوان  رقم الخريطة

  24  ".دير دبوان " منطقة الدراسة   )1(خريطة رقم 

  33  .تصنيف التربة في محافظة رام اهللا والبيرة  )2(خريطة رقم 

  38  .األودية في محافظة رام اهللا والبيرة  )3(خريطة رقم 

  52  . في محافظة رام اهللا والبيرةالتنقيةمحطات   )4(خريطة رقم 
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  جداولفهرس ال
  

  الصفحة  العنوان  قم الجدول ر

 اإلسرائيلية تكروكمية المياه المشتراة من شركة م  )1(الجدول رقم 

  . بعض السنواتخالللالستخدام المنزلي 

37  

 دير دبوان المساحة لمختلف المحاصيل المزروعة في قرية  )2(الجدول رقم 

  .2006للموسم الزراعي 

41  

  42  .2006ة الحيوانية في دير دبوان لعام أنواع و أعداد الثرو  ) 3(الجدول رقم 

وكمية المياه العادمة المتوقع إنتاجها , كمية استهالك المياه )4( الجدول رقم 

  .للفرد في اليوم الواحد في محافظة رام اهللا والبيرة

45  

تنقية المياه العادمة قبل وبعد معالجتها في محطة مواصفات   )5(الجدول رقم 

  .البيرة

49  

  51  . محطات التنقية في محافظة رام اهللا والبيرة  )6(ول رقم الجد

  78  .أهم األمراض التي تنتقل بواسطة مياه الشرب الملوثة  )7(الجدول رقم 

وتقبل ي للمتغيرات السكانية االجتماعية التحليل اللوجست  )8(الجدول رقم 

  .المعالجة في الزراعة استخدام المياه العادمة

93  
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  األشكالفهرس 
  

 الصفحة  العنوان  رقم الشكل

  26  .2005كمية المطر الشهري في محطة رام اهللا لعام   )1(شكل رقم 

  27  .)1997-1975(المعدل الشهري للمطر في دير دبوان   )2(شكل رقم 

  28  .2005معدل حرارة الهواء الشهري في محطة رام اهللا لعام   )3(شكل رقم 

  40  .2010-1922ر دبوان خالل األعوام ي ديعدد السكان ف  )4(شكل رقم 

  66  .  في منطقة الزراعةاألرضزراعة   )5(شكل رقم 

  67  .طبيعة العمل في منطقة الدراسة  )6(شكل رقم 

  67  . األرض المصدر الوحيد لدخل األسرة  )7(شكل رقم 

  68  .نمط الزراعة في منطقة الدراسة  )8(شكل رقم 

  69  .ية بالدونممساحة األراضي المرو  )9(شكل رقم 

  70  .مصادر مياه الري  )10(شكل رقم 

  70  .طرق ري المحاصيل الزراعية  )11(شكل رقم 

  70  .عدد المرات التي تروى بها المحاصيل الزراعية  )12(شكل رقم 

  71  .كمية المياه التي تروى بها المحاصيل في األسبوع  )13(شكل رقم 

  71  .عتهانوع المحاصيل التي يتم زرا  )14(شكل رقم 

  72  . لسبب في عدم التوجه الى الزراعة المرويةا  )15(شكل رقم 

  72  .األسمدة المستخدمة في المنطقة  )16(شكل رقم 

  74  . حديقة منزليةامتالك  )17(شكل رقم 

  74  .عدد المرات التي يتم بها ري الحديقة المنزلية في األسبوع  )18(شكل رقم 

  74  .ديقةمصدر مياه ري الح  )19(شكل رقم 

  75  .كمية المياه المستخدمة في ري حديقة منزلك في األسبوع  )20(شكل رقم 

ومدى اعتبار المياه العادمة المعالجة العالقة بين نقص المياه   )21(شكل رقم 

  .مصدر جديد للمياه

77  

  77  .الوقت الذي ال توفر فيه المياه في السنة  )22(شكل رقم 
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 ياه العادمة، وكونلرغبة في إنشاء محطة تنقية للمالعالقة بين ا  )23(شكل رقم 

  .صدر خطر على البيئة والصحةمادمة التخلص من المياه الع

80  

  80  .المشاكل التي تواجه البيئة في المنطقة بسبب المياه العادمة  )24(شكل رقم 

  81  .طرق التخلص من المياه العادمة في منطقة الدراسة  )25(شكل رقم 

  83  .أماكن رمي محتويات الصهاريج الحاملة للمياه العادمة  )26(شكل رقم 

  85  ). 3م(حجم الحفر االمتصاصية   )27(شكل رقم 

  85  .عدد مرات نضح الحفر االمتصاصية في السنة  )28(شكل رقم 

  86  .تكلفة النضح للمرة الواحدة بالشيكل  )29(شكل رقم 

 زراعية يتم ريه صيلاالعتقاد أن جزء مما تتناوله من محا  )30(شكل رقم 

  .بالمياه العادمة غير المعالجة

86  

 في المنطقة ظهورهاض التي يعتقد مجتمع الدراسة باألمرا  )31(شكل رقم 

  .والمتعلقة بالمياه العادمة

87  

  87  .  المتعلقة بالمياه العادمةباألمراضاالصابة   )32(شكل رقم 

سبب في حل الخالفات ادمة وجود محطة لمعالجة المياه الع  )33(شكل رقم 

  .يجة إلقاء المياه العادمة نتبين السكان

88  

  89  .لجة في الزراعةتوافق على استخدام المياه العادمة غير المعا  )34(شكل رقم 

 على زيادة أراضي طقة سيشجع المنفيوجود محطات تنقية   )35(شكل رقم 

  .زراعية غير مستغلة

90  

التعليمي، وتقبل إعادة استخدام المياه العالقة بين المستوى   )36(شكل رقم 

  .عيةالعادمة المعالجة في ري المحاصيل الزرا

92  

مجتمع الدراسة الستخدام المياه العادمة العالقة بين تقبل   )37(شكل رقم 

  .المعالجة في مجاالت أخرى

95  

 المياه العادمة ل سكان دير دبوان الستخدامالعالقة بين تقب  )38(شكل رقم 

  .ه المعالجة ونوعية الميا،ة في الزراعةالمعالج

97  

  99الستخدام المياه العادمة تقبل سكان دير دبوان العالقة بين   )39(شكل رقم 
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 المياه المعالجة المفضل ومصادر، المعالجة في الزراعة

  .استخدامها في الري

 الدراسة الستخدام المياه  مجتمعلعالقة بين إمكانية تقبلا  )40(شكل رقم 

  . المطلقة ومسمى العبارة،معالجة في الزراعةال

100  

دمة المعالجة من ناحية دينية العالقة بين تقبل المياه العا  )41(شكل رقم 

وتقبل سكان دير دبوان لري المحاصيل الزراعية بالمياه 

  .المعالجة

102  

 في ري المياه العادمة المعالجةقبل استخدام العالقة بين ت  )42(شكل رقم 

 المنتوجات الزراعية لمحاصيل الزراعية، وتقبل استهالكا

  .لمياه المعالجةالمروية با

104  

  105  .بالمياه المعالجةيتقبل مجتمع الدراسة ريها المحاصيل التي   )43(شكل رقم 

  105  .الجة المحاصيل الزراعية المروية بالمياه العادمة المعسويقت  )44(شكل رقم 

  106  . عدم تقبل ري المحاصيل الزراعية بالمياه المعالجةالسبب في  )45(رقم  الشكل

  لدفع ثمن المياه العادمةن الدخل، ومتغير التقبلالعالقة بي  )46(شكل رقم 

  .اءتكاليف اإلنشومعالجتها و 

107  

  مجتمع الدراسة في دفع ثمنالنسبة التي يمكن أن يساهم بها  )47(شكل رقم 

  .وتكاليف اإلنشاء ، ومعالجتها،المياه العادمة

108  

 مقارنة  شراء المنتوجات الزراعية المروية بالمياه العادمةتكلفة  )48(شكل رقم 

  . المياه العذبةمع

109  

  المستخرجة كسماد للتربة استخدام الحمأةالمعرفة عن مدى  )49(شكل رقم 

  .على النبات، واألراضي الزراعيةونتائجها 

110  

  110  . معالجة للمياه العادمة محطةمشاهدة  )50(شكل رقم 

المياه العادمة المعلومات عن كيفية التعامل مع  مدى توفر  )51(شكل رقم 

  .واالحتياطات الالزمة عند استخدامها

111  

  113  .وسيلة اإلعالم المفضلة للحصول على المعلومات البيئية  )52(شكل رقم 
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الوعي البيئي يذ برامج  تنفاالستعداد للمشاركة فيالعالقة بين   )53(شكل رقم 
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 الملخص باللغة العربية

  "ديردبوان: حالة دراسية"الزراعة في محافظة رام اهللا والبيرة 

اصيل الزراعية وفـي    تعتبر المياه العادمة المعالجة مصدرا جديدا يمكن استخدامه في ري المح          

تلعب مجموعـة   . االستعماالت المنزلية خصوصا في المناطق التي تعاني شح في الموارد المائية          

واالقتصادية دورا في قرارات السكان اتجـاه تقبـل         , والثقافية, والدينية, االجتماعية من العوامل 

لوعي البيئي ومـدى فهـم      استخدام المياه العادمة المعالجة لري المزروعات، والتي لها عالقة با         

اعتمدت الدراسة على استبانة تطرح أسئلة تناقش إمكانية        هذا و . السكان الستخدام المياه المعالجة   

تقبل المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة في ري المزروعات، وبناء عليه تم اختيـار عينـة                

  .عشوائية، باإلضافة إلى إجراء المقابالت الشخصية

 الذين يعانون من نقص الميـاه       مجتمع الدراسة أن   ستبانة الدراسة، لتحليل الكمي إل  كشفت نتائج ا  

أن مجتمع الدراسـة    كما تبين    . العتبار المياه العادمة المعالجة مصدر جديد للمياه       هم أكثر تقبالً  

 البيئة والـصحة هـم      مصدر خطر على   المياه العادمة التي تلقى عشوائياً هي     الذين يعتبرون أن    

مـدى تـأثير العوامـل      أيـضاً   أظهرت الدراسة   .  إلنشاء محطات تنقية للمياه العادمة     قبالًأكثر ت 

 بـين   قويةحيث وجد عالقة    , ستعمال المياه العادمة المعالجة   الفي تقبل مجتمع الدراسة     السكانية  

عمر، كالجنس، ال  أما باقي المتغيرات  , ة والتقبل الستخدام المياه العادمة المعالج     ،المستوى التعليمي 

، فأثبتت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة وثيقة مـع تقبـل المجتمـع              لعدد أفراد األسرة، والدخ   

  . في الزراعةةالستعمال المياه العادمة المعالج
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أن العينة اإلحصائية أكثر تقبالً الستخدام المياه العادمـة المعالجـة فـي             ضحت الدراسة   أو كما  

هـذا وبينـت    . لمجاالت المباشرة كاالستعماالت المنزلية    من ا  ةالمجاالت غير المباشرة كالصناع   

المستعملة على تقبل استخدامها في ري المحاصيل الزراعية حيث وجـد           نوعية المياه   النتائج أثر   

المعالجة ثم السوداء المعالجـة      أن العينة اإلحصائية أكثر تقبالً لمياه األمطار تليها المياه الرمادية         

المعالجـة للـري     هذا وقد تقبل سكان دير دبوان استخدام المياه العادمة        . ثم المياه العادمة الخام   

 كما تبين أن السكان أكثر تقـبالً لمـسمى          .الخارجة من منازلهم أكثر من منازل القرى األخرى       

   . المياه المنقى من باقي العبارات األخرى كالمياه العادمة المعالجة

 . المياه المعالجة مسموح دينيا بشرط زوال النجاسـة        تبين أن مجتمع الدراسة يعتبر استعمال     وقد  

 المحاصيل المروية بالمياه العادمة     الستهالك أكثر تقبالً العينة اإلحصائية   كما كشفت الدراسة أن     

أن المحاصيل التي يرغب معظم مجتمع الدراسـة فـي ريهـا            و ,والتي تؤكل مطبوخة  المعالجة  

 لـدفع   والتقبـل ،ا وجود عالقة بين الدخلما تبين أيض ك. اه المعالجة هي األعالف والزيتون    بالمي

الرغبة في دفع نسبة مـن ثمـن الميـاه العادمـة،             كما وتبين أن  . ثمن المياه العادمة ومعالجتها   

شراء ل مستعد كما أن معظم العينة اإلحصائية       .ومعالجتها تقل بزيادة نسبة الدفع من فاتورة المياه       

 علـى أن العينـة      أكدت الدراسة أيضاً   .شرط أن تكون ارخص   المنتوجات المروية بهذه المياه ب    

 إلعـادة اسـتخدام الميـاه العادمـة        ذين يتمتعون بقيمة اإلحساس بالبيئة أكثر تقبالً      لاإلحصائية ال 

  .اعةالمعالجة في الزر
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 للسكان باستخدام وسائل إعالم متعـددة، والـذي   يتوصي هذه الدراسة بزيادة درجة الوعي البيئ 

 برفع درجة تقبل السكان الستخدام المياه المعالجة ومشاركتهم، كما توصي بتفعيـل             بدوره يساهم 

الجوانب القانونية واألبحاث العلمية التي لها عالقة بالمياه العادمـة، ومعالجتهـا واسـتخدامها،              

  .وتآثيرها على البيئة والصحة العامة
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Abstract 

The possibility of social acceptance to reuse recycled sewage water in 

agriculture in Ramallah and Al- Biereh Governate "A case study: Deir 

Debwan" 

. Treated waste water has been considered a potential source for domestic 

and agricultural use, especially in the scared–water resources countries as 

in Palestine. The major obstacles against using treated waste water almost 

similar in different countries, including Palestine, which are related to 

people awareness, understanding and acceptability to use. 

In order to investigate the degree of people's awareness and acceptability, 

the socio-economic and religious related issues as well as the feasibility of 

using treated waste water, a study has been conducted in Deir Debwan 

village located in the central Palestinian mountains. The study uses the 

random sample questionnaire research method as well as interview with 

key persons interested in sewage water treatment and usage. 

The study revealed that acceptability of using treated waste water and the 

willing to pay for it increased by increasing the education level, the degree 

of fresh water shortage, the increase in the income, and the level of people's 

understanding of its environmental hazard. In addition, the study showed 

that acceptability increased by decreasing the people's contact to treated 

waste water; being the highest acceptability for industry rather than for 

house hold due to different degrees of direct contact. 

As moving from collected rain water, grey water and black water, people's 

preferences to use in agriculture decreased, with more preference toward 
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irrigating agricultural products that need to be well-cooked as well as 

olives and forage crops. The willing to use crops irrigated with treated 

sewage water also increased by decreasing its price. 

The study also showed that none of the population related factors (i.e. sex, 

age and the number of family members) has significant relation with the 

acceptability to use treated sewage water. 

Based on these results, it is recommended to increase the people's degree of 

awareness using different methods of publicity and media, so as to increase 

their acceptability and cooperation. In addition, it is recommended to 

strength the legal aspects related to the waste water treatment, usage and its 

environmental monitoring and consequences. 
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  صل األولالف

  )دبوان دير(الضوابط الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة 
  

  المقدمة-1.1

تشكل زيادة االهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية إحدى الحلول الواعدة للمساهمة في سد              

التـي  الناتجة عن ندرة ومحدودية الموارد المائية التقليدية         المائية في األراضي الفلسطينية      الثغرة

باإلضافة إلى النمو السكاني المتزايـد      , كانت وما زالت العنصر الحاكم في تحقيق األمن الغذائي        

 لهـذا   ؛ يعني زيادة كميات المياه العادمة الناتجة      الذي يؤدي إلى زيادة استهالك المياه، وهذا أيضاً       

رد المائية والطلـب    يظهر اختالل التوازن بين الموا    . فقد شيدت عدة محطات تنقية للمياه العادمة      

  المتزايد عليها عجز يؤكد على أن إعادة استخدام الميـاه        ا، مم  والبيرة ا في محافظة رام اهللا    ا مائي 

 مـصادر   إليجادبحت من البدائل الضرورية     المعالجة في ري المزروعات ومجاالت مختلفة أص      

ا المصدر الجديـد غيـر      غير أن تقبل هذ   . جديدة لزيادة المتاح من المياه، وتحسين نوعية البيئة       

تقبل مجتمع الدراسة لهذا المصدر مع دراسة مدى تأثير         رغبة و التقليدي يحتاج إلى دراسة مدى      

 لتقبل هذا   ، والدينية في تشكيل إدراك السكان     العوامل االجتماعية والنفسية، واالقتصادية، والثقافية    

من أهم العوامـل لنجـاح وتطـوير        كما وتعتبر التوعية البيئية وتنفيذ برامجها       . المصدر الجديد 

        ا للحساسية المفرطة نحو هـذه      تجربة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة نظر

الجانب لتأكيد نجاح هـذه       ودينية، واجتماعية، ولذلك البد من االهتمام بهذا       ،المياه ألسباب نفسية  

  . الدراسةتقبل لدى مجتمعمن ال وتشكيل حالة المشاريع

   مشكلة الدراسة-1.1.1

و رفض استخدام المياه العادمـة      أ تؤثر معرفة مواقف وقرارات سكان منطقة الدراسة في قبول          

 للمشاريع المتعلقة بمعالجة المياه     سلس والذي يعتبر شرط يدعم انتقال غير        ،المعالجة في الزراعة  
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ومـن   .عادمة ومعالجتها  وإنشاء محطات لتنقية المياه ال     ، استخدامها في الزراعة   وإعادة ،العادمة

 والتي من أهدافها استخدام المياه المعالجة في الزراعـة فـي            ،هذه المحطات محطة تنقية البيرة    

  . أنه لم يتم حتى هذا الوقت استغالل هذه المياه المعالجةإالمنطقة دير دبوان، 

  أسئلة الدراسة -1.1.2

    ما مدى تأثير العوامـل االجتماعيـة      : تحاول الدراسة جاهدة اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي       

سـكان ديـر دبـوان      ) حالة قبول أو رفض   ( واالقتصادية في تشكيل إدراك      ، والثقافية ،الدينيةو

إلمكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المزروعات وغيرها من المجـاالت ؟ هنـاك               

  :عليها لإلحاطة بمشكلة الدراسة وهيالكثير من األسئلة الفرعية  التي تحاول الدراسة اإلجابة 

هل يساعد ظهور مشكلة نقص المياه في منطقة الدراسـة إلـى اعتبـار الميـاه العادمـة                      −

 المعالجة مصدر جديد للمياه يمكن استخدامه لسد الفجوة المائية ؟

 وعلـى   ، على البيئة والـصحة    اًهل يشكل التخلص من المياه العادمة بطريقة عشوائية خطر         −

 ول سكان دير دبوان إلنشاء محطة معالجة في المنطقة؟مدى قب

المستوى التعليمي، عـدد    الجنس، العمر،   (االجتماعية  هل تؤثر العوامل السكانية االجتماعية       −

 في تقبل سكان منطقة الدراسة الستخدام المياه العادمة المعالجة          ) الدخل ة،أفراد األسر 

 في الزراعة؟

 ونوعيتهـا، ومـصادرها   , مة المعالجـة  عمال المياه العاد  هل تلعب المجاالت المختلفة الست     −

ا في مقبولية السكان في منطقة الدراسة ؟ومسمى العبارة المطلق عليها دور 

 أو رفـضهم    ،ما مدى تأثير تقبل السكان للمياه العادمة المعالجة من ناحية دينية على تقبلهم             −

 اعية ؟ الستخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزر



 

 
 

24

فـي  ة بالمياه العادمة المعالجة     كيف تساهم معرفة طبيعة تناول المنتوجات الزراعية المروي        −

ل منطقة الدراسة على مدى قبول استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصـي            

 ؟ الزراعية

هل يؤثر الدخل في منطقة الدراسة على استعداد السكان لتقبل دفـع ثمـن الميـاه العادمـة        −

  ونفقات المعالجة ؟،المشاركة في تكاليف إنشاء محطات التنقيةو

 وإمكانيـة إعـادة     ، هل يوجد هناك وعي بيئي عند مجتمع الدراسة حول الميـاه العادمـة             −

  وآثارها السلبية وااليجابية ؟،استخدامها

ـ               − اه هل يساهم وجود قيمة اإلحساس بالبيئة عند مجتمع الدراسة في قبول إعادة استخدام المي

 العادمة المعالجة في الزراعة ؟
 

   أهداف وأهمية الدراسة-1.1.3

 ، وإمكانية التقبـل    في منطقة الدراسة   قبول أو رفض السكان   تهدف هذه الدراسة إلى فهم أسباب       

 والدينيـة   ،ستخدام المياه العادمة المعالجة في ري المزروعات من كافة الجوانب االجتماعيـة           ال

نطقة الدراسة لما له من أهمية في تقبل المشاريع الجديدة لمحطـات             واالقتصادية في م   ،والثقافية

تهـدف  .  لتحسين الوضع البيئي في المنطقة     ؛ واستغاللها ، ومحاولة دعمها من قبل العامة     ،التنقية

معرفة طرق المشاركة في مجـال التثقيـف        ، و  للسكان ينشر الوعي البيئ   ل وضع آليات لالدراسة  

اتي مـع إشـراك      والتطوير المؤسـس   دام المياه العادمة المعالجة،    إلعادة استخ  والتخطيط البيئي 

 . جل تحقيق أفضل النتائجالمجتمع المحلي من أ

 ، ومـصادرها  ، ونوعيتهـا  ، ومكوناتهـا  ،إلى التعرف على المياه العادمـة     كما وتحاول الدراسة    

، ة والبحث فـي معـايير جودتهـا الفلـسطيني         جتها، ومعال  منها، ومحاولة معرفة طرق التخلص   

، جل إيجاد حالة من األهمية لضرورة فهم مشكلة المياه العادمـة          ومجاالت إعادة استخدامها من أ    
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توضح ضـرورة إدراك    هذا و . لمجتمع للمشاريع المطروحة لها    وتقبل ا  ،االستفادة منها ومحاولة  

ية  والدوائر الحكوم  ، وتنفيذها في المؤسسات   ،سن قوانين وتشريعات مباشرة وفعالة يمكن تطبيقها      

   .الفلسطينية
 

  ومنطقة الدراسة بشكل خاص مـن      ،ما تعاني منه فلسطين بشكل عام     الدراسة م تنبع أهمية   بينما  

حاجـة  الوفي ظل   .  وشبه رطبة  ، وشبه جافة  ،وقوعها في مناطق جافة    نتيجة    الموارد المائية  شح

ـ تهذا و . كان لسد حاجة العدد المتزايد من الس      ؛هامتزايدة لري المحاصيل الزراعية وإنتاج    ال  رظه

مورد مائي جديد   كفي اعتباره    األراضي الزراعية     استخدام المياه العادمة المعالجة في ري      أهمية

  . ويخفف الضغط عنها،يحافظ على مصادر المياه

 من قبل بعـض المـزارعين        الدراسة بسبب ظهور مشكلة االستعمال المتزايد       أهمية تبين كما وت 

 يصاحبها من تأثيرات سلبية علـى الـصحة         اي الضفة الغربية، وم    ف معالجةال غير   لمياه العادمة ل

 حيث تعتبر المياه العادمة غيـر       , وعلى البيئة بمكوناتها من موارد مائية سطحية وجوفية        ،العامة

  . وقطاع غزة،معالجة من أهم ملوثات البيئة في الضفة الغربيةال

 فـي مجـال      المعالجـة   العادمة ياهمالعادة استخدام   إل  التقبل االجتماعي  وتتضح أهمية موضوع  

تقليل خطر التلـوث للميـاه      ، و في حفظ المياه الصالحة للشرب    ، وغيرها من المجاالت     الزراعة

ومن أهمية البحث أيضاً قلـة      . ةبيئيالن  ينواقال، و البيئية ةعيوتال سياسة   عدم تفعيل خاصة في ظل    

        مناطق أخرى كتـونس، واألردن      من توفرها في   متوفر الدراسات المحلية في هذا المجال، بالرغ      

  .أستراليا، وأمريكا، وإسرائيلو
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   فرضيات الدراسة-1.1.4

 واالقتـصادية فـي     ، والثقافية ، والدينية ،تفترض الدراسة إمكانية وجود تأثير للعوامل االجتماعية      

عالجة فـي   مجتمع الدراسة إلعادة استخدام المياه العادمة الم      ) حالة قبول أو رفض   (تشكيل إدراك   

  : وغيرها من المجاالت األخرى، كما تفترض الدراسة أيضاً مايلي،ري المزروعات

يساعد ظهور مشكلة نقص المياه في منطقة الدراسة إلى اعتبار المياه العادمة المعالجة مصدر              * 

  .جديد للمياه يمكن استخدامه لسد الفجوة المائية

 وعلـى مـدى     ،ا على البيئة والصحة   وائية خطر يشكل التخلص من المياه العادمة بطريقة عش      * 

 .قبول سكان دير دبوان إلنشاء محطة معالجة في المنطقة

 ةالمستوى التعليمي، عدد أفـراد األسـر       العمر، الجنس،(تؤثر العوامل السكانية االجتماعية     * 

 . في تقبل سكان منطقة الدراسة الستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة)الدخل

ونوعيتها، ومـصادرها، ومـسمى   , تلعب المجاالت المختلفة الستعمال المياه العادمة المعالجة  *

 . في منطقة الدراسة لهاا في مقبولية السكان دورالتي تصفهاالعبارة 

يؤثر تقبل السكان للمياه العادمة المعالجة من ناحية دينية على تقبلهم أو رفـضهم السـتخدام                * 

 . لجة في ري المحاصيل الزراعيةالمياه العادمة المعا

 في منطقـة الدراسـة      ية بالمياه العادمة  تساهم معرفة طبيعة تناول المنتوجات الزراعية المرو      * 

 . على مدى قبول استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزراعية

 والمشاركة  ، العادمة يؤثر الدخل في منطقة الدراسة على استعداد السكان لتقبل دفع ثمن المياه           * 

 .  ونفقات المعالجة،في تكاليف إنشاء محطات التنقية

 .  وإمكانية إعادة استخدامها،غياب الوعي البيئي عند مجتمع الدراسة حول المياه العادمة* 
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ياه العادمة  يساهم وجود قيمة اإلحساس بالبيئة عند مجتمع الدراسة في قبول إعادة استخدام الم            * 

  .لزراعةالمعالجة في ا
 

   أدوات الدراسة ومنهجيتها -1.1.5

 من خالل جمع المعلومات، إما      ، العمل الميداني  :أما المنهجية التي تم اعتمادها في الدراسة فهي       

 أصـحاب الـشأن   إجراء مقابالت شخصية معما عن طريق    إ و ،عن طريق المشاهدة والمالحظة   

 وتوزيع إعداد في جمع المعلومات على      اكما واعتمدت الدراسة أيض   .  بموضوع الدراسة  المهتمين

داف التي تتعلـق بموضـوع      استبانة تطرح أسئلة تم إعدادها من أجل الوصول إلى تحقيق األه          

 الدراسـة    شخصاً من تجمع   100، هذا وقد تم توزيع االستبانة على        )1نظر ملحق رقم  أ(الدراسة  

ج التقنيات الكمية لمعالجة البيانـات  برام  كما أنه تم استخدام.عشوائيةالعينة ال بطريقة دير دبوان

 واسـتخدام التقنيـات   ، تحليل االستبانةفيSPSS) ( :مثل ،وربط متغيرات الدراسة ذات العالقة

 في إنتاج خرائط تدعم مواضـيع       )GIS( نظم المعلومات الجغرافية     : مثل ،الجغرافية في الدراسة  

 وإحصائيات أخـذت    ،جداولليانية ل  في إنتاج األشكال الب    )(EXCEL برنامج   مالدراسة، واستخدا 

 ومجـالت   ، وإلى جانب ذلك تم تحليل الدراسات المكتبية من كتب          ومراجع مختلفة،  ،من مصادر 

 . ونشرات إحـصائية   ، ودوريات ، وموسوعات ، وأبحاث منشورة  ، ورسائل ماجستير  ،ومؤتمرات

 البيئة، وسلطة   سلطة جودة  : والوزارات مثل  ،هذا باإلضافة إلى اإلطالع على أوراق المؤسسات      

 ومركز اإلحصاء الفلسطيني، ودائرة األرصاد الجوية الفلسطينية فـي رام اهللا            ،المياه الفلسطينية 

وفيما يتعلق بالمنهج المستخدم فقد تم اسـتخدام المـنهج التحليـل            . توزارة الزراعة، والبلديا  و

بنـاء معطيـات   و ة،لوكي، والمنهج الميداني في دراس     والس ، والمنهج الوصفي اإليضاحي   ،الكمي

 .الدراسة

  
 



 

 
 

28

   حدود الدراسة ومحدداتها -1.1.6

تقتصر الدراسة على تحديد مكاني تم من خالله اختيار محافظة رام اهللا والبيرة، مع التركيز على                

كما وتحدد الدراسة نوع واحـد مـن        . تجمع سكاني معين في المحافظة، وهو تجمع دير دبوان        

  ).الناتجة من االستخدام المنزلي(لعادمة مركزة حول نفايات البلدية النفايات السائلة وهي المياه ا
 

   معوقات الدراسة -1.1.7

          سة العديد من المعوقـات، فغالبيتهـا يكمـن فـي عـدم تعـاون الـوزارات                رلقد واجهت الدا  

ـ في سيما   ، ال  وتوفير البيانات الالزمة التي يحتاجها الباحث      ،والمؤسسات الفلسطينية في إعطاء    ا م

ـ       ،يتعلق بالحصول على كميات المياه العادمة      ر المنـشورة    أو الحصول على بعض األبحاث غي

هذا باإلضافة إلى نقص الدراسات التي تتعلق بموضوع التقبل االجتمـاعي            و ،المتعلقة بالدراسة 

إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، حيث وجد أن معظم المعلومـات المتعلقـة               

 اضطرت الباحثة إلى السفر إلى األردن لالسـتفادة         حيث ؛ وقليلة ،الموضوع هي معلومات عامة   ب

  . ومكتبة عبد الحميد شومان،األردنيةالجامعة مكتبة  في  وخصوصاً،من األبحاث المنشورة
 

   الدراسات السابقة-1.1.8

 ة استخدامها من نـواحٍ     ومدى تقبل المجتمع إلعاد    ، الدراسات حول المياه العادمة المعالجة     دتتعد

أما الدراسـات االجتماعيـة     .  والثقافية ، والدينية ، واالقتصادية ، النواحي االجتماعية  :عديدة مثل 

فمنها من درس موقف القبول بشكل عام السـتخدام الميـاه العادمـة             : فركزت على عدة جوانب   

ية لمعالجة الميـاه    المعالجة، وأبحاث درست موقف القبول بناء على وجود أو إنشاء محطات تنق           

  .  العادمة

اإلدارة المتكاملـة لميـاه     ( والتي حملت عنـوان      )2005(سحر الدالهمة   ناقشت دراسة       

األوضـاع االجتماعيـة    ) كانية الـصغيرة فـي األردن     الصرف الصحي في التجمعـات الـس      
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الحاليـة   والبيئة مع التركيز على الجانب المتعلق بالممارسـات          ، والمياه ، والصحية ،واالقتصادية

لمياه العادمة المعالجة فـي      ودراسة مدى قبول المجتمع ل     ،المتبعة في إدارة مياه الصرف الصحي     

 وجد  حيث ،أوال الوضع المائي  :  ومن أهم نتائج البيانات التي خرجت بها الدراسة       . منطقة البحث 

  الـصفاوي   دينار في  50-40من مجتمع الدراسة تبلغ     % 50كثر من   أل  فاتورة المياه السنوية   أن

 دينار وهذا يعكس    40-20 فواتيرهم السنوية    تبلغ والصالحية، أما في قرى بني هاشم        ،وفي نايفة 

 فهو يتعلق برأي المجتمع المحلي في       ، الجانب الثاني  اأم .جمعاتتمدى استهالك المياه في تلك ال     

لـصفاوي  من مجتمعي ا  % 75وجود مشكلة للمياه العادمة في مناطقهم، حيث كان رأي أكثر من            

وقرى بني هاشم أنه يوجد مشكلة لمياه الصرف الصحي في تجمعاتهم، فيما كـان رأي مجتمـع                 

جمع أكثر من نصف المجتمع المحلي على عدم وجود         أ حيث   ،ا ما  والصالحية مختلف نوع   ،فةناي

وبعد مناقشة نتائج الدراسة التي أظهرت وجود مشكلة مياه صـرف صـحي وأبعادهـا                .مشكلة

 وبعد ذلـك استعرضـت      , وما يتكلفه المواطن األردني    ، وكذلك أبعادها المادية   ،لصحية وا ،البيئية

من مجتمع الدراسـة     %80 والتي تمثلت بأن     ،الباحثة نتائج رأي المجتمع في إدارة المياه العادمة       

 كانـت   ين غير المـوافق    أما في الزراعة موافق على فكرة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة         

علـى  يوافـق   من مجتمع الدراسـة     % 60 أن   ومن النتائج أيضاً  . الرفض دينية أو نفسية   أسباب  

  حيـث   المساهمة رمزيـة    الباحثة أن هذه   اعتبرتو .المساهمة المادية لحل مشكلة المياه العادمة     

أما النتيجة األخيرة فهي الطرق المقترحـة إلدارة  .  دنانير على فاتورة المياه6-2تتراوح ما بين   

أن الطريقة المفضلة هي عمل شبكة صرف صحي مرتبطة مع          % 70أجاب  حيث   ،العادمةالمياه  

   .محطة تنقية مركزية

رام اهللا والبيـرة السـتخدام الميـاه        تقبل سكان الريف في محافظة      "دراسة  نتائج  بينت  

 استبانة في عشرة تجمعات     100من خالل توزيع     )2006(زهير الديك   للباحث  " العادمة المعالجة 
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عابود، كوبر، كفر مالك، نعلين، كفر نعمة بيتين، عـين          : ة في محافظة رام اهللا والبيرة هي      ريفي

 من الذكور   أن النساء في ريف محافظة رام اهللا والبيرة أكثر تقبالً         عريك، بيت لقيا، جفنا، رفات      

العمرية  فرق في تقبل الفئات      عدم وجود  أيضاً    النتائج توأظهر. الستخدام المياه العادمة المعالجة   

، هذا وتبين أن األشخاص الحاصلين على       ستخدام المياه العادمة المعالجة   المختلفة في المحافظة ال   

ال فـرق    كما وجد أنه     .تعليم أكثر لديهم تقبل الستخدام المياه العادمة المعالجة بشكل أكثر         درجة  

هذا باإلضـافة  . حيينيمس وتقبل ال،الستخدام المياه العادمة المعالجةريف البين تقبل المسلمين في    

 وتقبل سكان الريف    ، الدخل الشهري  أوعدم ظهور عالقة تذكر بين نوع النشاط االقتصادي         إلى  

يوجد فرق بـين الـسكان        كما ال  .العادمة المعالجة  ة رام اهللا والبيرة الستخدام المياه     ظفي محاف 

ـ        ،معالجةيبين من محطة    القر ا بينـت الدراسـة أن       وبين السكان البعيدين عن محطة معالجة كم

 والبنـاء،  ، الستخدام المياه المعالجة في مجال الزراعة ومناشير الحجـر     تقبالً أكثرسكان الريف   

 وتربيـة   ، وغسيل السيارات من استخدامها في مجال الشرب       ، وغسيل الحمامات  ،وري الغابات 

ا فسي يلعـب دور    العامل الن  تبين أيضاً أن  .  ومعاصر الزيتون  ، وتغذية الخزان الجوفي   ،األسماك

وتوصي الدراسة بالعمل على توعية المنـاطق الريفيـة         . في رفض سكان الريف في المحافظة     

بأهمية استخدام المياه العادمة في مجاالت مختلفة، وبيان الجدوى االقتصادية لمـشاريع معالجـة     

      .المياه العادمة

 عن محطة تنقية    )2002( مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  كشفت دراسة قامت بها     

 زيـد بنـي   ( حول إمكانية تقبل استخدام المياه العادمة المعالجة في قرى           ) الغربية بني زيد (قرى  

من المزارعين يوافقون على إعادة اسـتخدام الميـاه         % 74 أن    نتيجة الدراسة   وكانت ،)الغربية

وأن , ون رخيصة الثمن   أن تك  :ولكن بشرط , العادمة المعالجة في الري، وذلك كبديل للمياه العذبة       

مـن المـزارعين    % 21بينمـا رفـض     . وتسمح بها السلطات الحكوميـة    , تكون آمنة وصحية  
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مـن  % 60فـي حـين وافـق       .  وصـحية  ،اقتصادية، واجتماعية  استخدامها في الري ألسباب   

مـن  % 51هذا ويعتقد   . المزارعين على زراعة محاصيل جديدة تروى بالمياه العادمة المعالجة        

، في حين اعتقـد     3م/ شيكل   1 – 0¸5أن السعر المقبول للمياه العادمة المعالجة هو        المزارعين  

  .  أن المياه المعالجة يجب أن تكون مجانا% 7

  :  التي تم االستفادة منها فهياإلنجليزيةباللغة أما الدراسات 

 Wastewater Reuse in) دراسـة حـول  )Massoud and El-fadel)2002 قدم 

Agriculture: ACase Study "Gadeer")    أشارا فيها إلى إمكانية إعـادة اسـتخدام الميـاه 

شـحذ   ري المنتزهات، ومالعب الرياضة، والصناعة، و:ل مث،العادمة المعالجة في عدة مجاالت  

 إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في       ؛بعد ذلك تم عرض الخطوط العريضة     . المياه الجوفية 

هذا وتطرقـا إلـى تقيـيم       ، والتقنية،    والصحية ، الجوانب البيئية  :مثل ،ري المحاصيل الزراعية  

 والتي خرجت بنتيجة تبين مدى نجاعة إعادة استخدام المياه العادمة           ،النتائج االقتصادية للمشروع  

إضافة إلى ذلك تـم     .  حيث أنها كانت مربحة اقتصادياً     ،المعالجة للري في منطقة غدير في لبنان      

أظهرت نتائج دراسة الجوانب االجتماعية بعد توزيع استبيان على         تماعية حيث   تقييم النتائج االج  

أما بالنسبة للمحاصيل التي تزرع      ، سنة 87-24 مزارع أن عمر عينة الدراسة يتراوح بين         36

 ومياه األنهـار، هـذا      ، والفراولة، أما مصادر الري فهي آبار ارتوازية       ، والخضار ،فهي الموز 

 نتائج الدراسة أن    بينتكما و .  وزيادة الملوحة  ،ن من مشاكل نقص المياه    أنهم يعانو % 62وأبدى  

 وأنهم على استعداد    هذا .من المزارعين يبدون رغبتهم في استخدام المياه العادمة المعالجة        63%

لدفع ثمن هذه المياه بشرط أن تساوي ثمن مياه البلدية، كما وأظهرت النتائج أن المزارعين على                

أما الفئة التي لم تقتنع     . اه المعالجة فيما يتعلق بالمواد المغذية للنبات الموجودة بها        وعي بفوائد المي  
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 ممكـن أن     العادمـة  أن المياه   أيضاً أبدى هؤالء ، و باستخدامها فتعتقد أن مياه البلدية العذبة كافية      

  . تكون غير مالئمة للري

 Willingness ofالتي تحمـل عنـوان   Abu-Madi, et. al. (2003)هدفت دراسة 

farmers to pay for reclaimed wastewater in Jordan and Tunisiaعلـى  التعرف  

   العوامل التي تلعب دور لدفع ثمن المياه العادمة المعالجـة        المزارعين  واستعداد  تقبل فيا  ا مؤثر 

ن  النتائج التي خرجت بها الدراسة أن المـزارعي        أهمومن  .  وتونس ، في األردن  اإلنشاءوتكاليف  

 تفضيل استخدامه في ري     الري مع  وتونس يرغبون في استخدام المياه المعالجة في         ،في األردن 

 ومـدى   ،وضحت نتائج الدراسة أن توفر الميـاه العذبـة        أكما  , %)75( المحاصيل غير المقيدة  

 والقلق علـى تـسويق المحاصـيل        ، ونوعية المياه المعالجة   ا،سهولة أو صعوبة الحصول عليه    

كمـا أن   .  وتجعلهم مترددين في القبول    ، المزارعين على قبول  العوامل التي تؤثر      هي ،الزراعية

، وكـذلك   "العالقة طردية "دفع ثمن المياه المعالجة     يلعب أيضا دورا في رغبتهم ل     المزارعين  ح  بر

 غير راغبين لدفع أكثر مـن       عينهذا وأظهرت الدراسة أن المزار    . سعر المياه العذبة المستخدمة   

 أن المياه العادمة متـوفرة      إلى من المياه العادمة المعالجة، ويعود السبب في ذلك          3 م  سنت لكل  5

      .بسعر معقول

 ) مراد بينو  بسواس،تحرير ناصر فاروقي، أسيت     (إدارة المياه في اإلسالم     يطرح كتاب   

ـ  إدارة المياه، بما في ذلك      إلدارة حول عدد من السياسات المقترحة       إسالميةوجهات نظر    ب  الطل

 الباحثون في   إليهاوأهم النتائج التي توصل     .  وزيادة تعرفة المياه   ، واالنتفاع بمياه الصرف   ،عليها

 إلـى  اإلسـالم  المفاهيم الخاطئة الـشائعة عـن نظـرة          األذهانيزيل من   دراستهم أن االسالم    

مـن    و  . الصحي  استعمال مياه الصرف   وإعادة ، بيعها : المياه، مثل  إدارةالممارسات المتبعة في    

الثقافي الستعمال الميـاه     _ التقبل االجتماعي  :الجوانب المهمة التي تناولها الكتاب دراسة بعنوان      
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 حيث تـضمنت الدراسـة مقابلـة        ،نادر الخطيب  قدمها   ،"دراسة حالة في فلسطين   "العادمة للري   

ـ  ) 70حجم العينة   ( والمزارعين   ،)480حجم العينة   (عينات عشوائية من المواطنين      م حول رأيه

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة     . في موضوع إعادة استعمال المياه العادمة للري في فلسطين        

أن معظم المشاركين يعتبر أن إعادة استعمال المياه العادمة مسموح بهـا            : من االستنتاجات منها  

 هذا ويرى معظـم      وال تضر بصحة مستعمليها،    ،في اإلسالم شرط أن تكون نوعية المياه مأمونة       

 وأن المياه العادمـة المعالجـة يمكـن إعـادة           ،ك نقص في المياه في فلسطين     مشاركين أن هنا  ال

كما بينت الدراسة أنه لم يـسبق       .  لتوفير المزيد من المياه العذبة     ؛استعمالها بشكل سليم في الري    

  وأعربوا عن الحاجة إلى المزيد مـن       ،لمعظم المشاركين أن شاهدوا عملية معالجة المياه العادمة       

النشاطات التوضيحية، ويعتبر أيضا معظم المشاركين أن إعادة اسـتعمال الميـاه العادمـة دون               

  .معالجة أمر خطر، في حين أن المياه العادمة المعالجة يمكن أن تشكل مصدراً مفيداً للمياه

 Socio- economic impact of والتـي بعنـوان   et. al. Isaed) (2008 دراسـة هدفت 

treated water in Palestine: Case Study Dura- Hebron  Willingness to use 

treated water and to pay for its irrigated products    رغبـة  التعـرف علـى مـدى 

في قرية دورا فـي     ودفع ثمنها    ،ستخدام المياه المعالجة في الزراعة    ال  الدراسة واستعداد مجتمع 

 إنشاء وإدارة مشاريع    حول المجتمع   على قرارات ه  تأثير ضروري ل  يعتبرالذي   و ،محافظة الخليل 

 تخاذ قرار استخدام المياه العادمـة     الدراسة إن العامل االجتماعي ال يكفي ال        تثبت .العادمةالمياه  

   . والمؤسسات الحكومية المعنية،مؤسسة التربيةلذلك يجب أن يكون هناك عملية تشاركية مع 

 غيـر   معظم المشتركين أن الميـاه العادمـة      عتبر  ي:  وهي ،خرجت الدراسة بجموعة من النتائج    

 وهـي   ، والصحة،  واالقتصاد ،المياه الجوفية ،و والبيئة   ، على التربة   ومخاطر ثارالمعالجة تسبب آ  

العمر، الحالـة   : (كشفت الدراسة أيضاً أن العوامل التالية     كما و . أكثر خطورة من المياه المعالجة    



 

 
 

34

) تالك األراضي، مساحة األرض المروية، نوعية الميـاه        ام ،االجتماعية، التعليم، الدخل الشهري   

 كلما زاد عمر المـزارعين      : فمثالً ، المحاصيل المروية بهذه المياه    ثمندفع   في قرار ا  تلعب دور 

 نتيجة زيادة خبرتهم الزراعية، كما أنه كلمـا زاد        وذلك ،زادت الرغبة في استخدام المياه العادمة     

 من الرجـال     أن النساء أكثر تقبالً    أظهرت النتائج كما   . التقبل دزاالمستوى التعليمي للمزارعين    

ويعود هـذا إلـى     ،  )كالكوسا (التي تطبخ  ه العادمة المعالجة  ستهالك المنتوجات المروية بالميا   ال

  .لمياه العادمة المعالجة السلبية لثاراآلا بأن طبخ المنتوجات يقلل أو يزيل معرفة النساء مسبقً

  المياه العادمـة المعالجـة     الستخدام  المشتركين ا في رغبة  عادمة دور يلعب سعر المياه ال   

. 3 شـيكل لكـل م  4¸31 والمستهلكين يرغبون في دفع      ، بينت النتائج أن معظم المزارعين     حيث

 دفـع ثمـن     رغبتهم في  ،كما أبدى معظم المستهلكين الذين وافقوا على دفع ثمن المياه المعالجة          

 المعالجة إذا كان ثمنها نصف ثمن الخـضروات والفواكـه           لمياهالخضروات والفواكه المروية با   

 يجـب أن  ، واسترداد تكلفتها    ن سعر المياه العادمة المعالجة    بين الباحثون أ  .  العذبة المروية بالمياه 

 هيكل قضائي شرعي لسماح استخدام المياه المعالجة في مناطق معينة باستخدام قـانون              يصاحبه

  كمـا  .سيقود الستخدام أكثر للمياه المعالجة كبديل للميـاه العاديـة          ، الذي بدوره  من يلوث يدفع  

 حيـث   ، الدراسة مدى الوعي البيئي للمشتركين حول موضوع المياه العادمة المعالجة          وضحتأو

  ومعايير ،من المستهلكين أنهم على معرفة بالمياه العادمة      % 63 و ،من المزارعين % 65أجاب  

من المستهلكين يدركوا مـدى أهميـة       % 81 و ،لمزارعينمن ا % 86استخدامها، كما تبين أن     

  .المشاركة في صنع القرار

 WHO (2006), Guidelines for the safe use of wastewaterدراسة أمـا  

excreta and grey water "wastewater use in agriculture" فقد تناولت معلومات عن ،

 حيث  ، والمياه العادمة المعالجة   ،تعلقة بالمياه العادمة   واالقتصادية الم  ، واالجتماعية ،القضايا البيئية 
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ناقشت القضايا االجتماعية المتعلقة باستخدام المياه العادمة المعالجة مدى تقبل الناس السـتخدام             

 الدول اإلسالمية تعتبـر أن هـذه        : فمثالً ،مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مناطق مختلفة       

 إلى رفضها من     وصوالً . والصحة العامة  ،مها ألنها مضرة بالبيئة    وال يجوز استخدا   ،المياه نجسة 

ـ     ،وأمريكا ،الدول األوروبية   إلـى قبولهـا      والـصحية انتقـاالً    ،ة واعتبارها من الملوثات البيئي

 وجنوب أندونيسيا على مر القرون نتيجة للمعتقدات االجتماعيـة          ، والهند ،واستخدامها في الصين  

هذا وقد ألقـي    .  وفضالت اإلنسان مباشرة   ،واستخدام مخلفات  ،حول حقيقة أن خصوبة األرض    

معالجـة  الالضوء على ضرورة استخدام المياه العادمة المعالجة كبديل للميـاه العادمـة غيـر               

 حيث يوضح رأي اإلسالم في ذلك مـن خـالل           ،نفسية، و  واجتماعية ، وبيئية ،العتبارات صحية 

 وإزالة نجاستها كما    ،لمياه العادمة فقط عند معالجتها    مناقشة الفتوى السعودية التي تجيز استخدام ا      

 ودورها في مدى تقبـل     ، والعادات االجتماعية في األكل والغذاء     ، بعض المحددات  تبين الدراسة و

    .الناس الستخدام المياه العادمة في ري المحاصيل الزراعية

 Technical and) فـي نتـائج دراسـته التـي بعنـوان       Al-Saed (2003) بين 

sociocultural assessment of urban and rural wastewater treatment facilities 

in Palestine)   حالة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في المنـاطق الريفيـة الفلـسطينية       

 وكمياتهـا فـي     ،بيانات شاملة عن حالة المياه العادمة     توفر   عدم   : هي  منها والمشاكل التي تعاني  

 إعـادة وعدم كفاية سياسـات     لترتيبات اإلدارية، وقلة ا , فعالية جمع المياه العادمة   عدم  و, فلسطين

ا مشاكل متمثلة في قلـة      تواجه أيض كما و . ومعالجتها في المناطق الريفية    ،استخدام المياه العادمة  

ه المعالجـة    طرح الميا  إلى باإلضافةهذا   ،وقلة الخبرة التقنية   ، وضعف الصيانة  ،الطاقم المدرب 

 مكما وقـد   ، وكذلك ضعف الدخل   ،ا في أغراض الزراعة   التي تستخدم جزئي  ، و  في األودية  جزئياً

 جميع هذه المحطات ليست فعالة بـسبب الـضغط          أن وخرج بنتيجة    ،تقييم للمحطات في الضفة   
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 هـذه المـشاريع بـسبب االحـتالل          تدهور إلى لها، يعود    التقييم، و  وقلة الترتيب  ،الكبير عليها 

 أو  ، أو وقفها بسبب عـدم مـوافقتهم       ،اإلسرائيلي الذي وضع عراقيل لعمل مثل هذه اإلنشاءات       

  . تأخير موافقتهم على إنشاء هذه المحطات

      كما وتحدث الباحث عن دور المؤسسات غير الحكومية في بناء بعـض المـشاريع الـصغيرة                

معالجة في الزراعة في بعـض القـرى         ال  الرمادية  إلعادة استخدام المياه   "منزليةمحطات تنقية   "

 حيث تساهم في تزويـد هـذه المجتمعـات الفلـسطينية            ، والمبنية على أساس فردي    ،الفلسطينية

أما أهم التوصيات التي خلص إليها حول استخدام        . والمادية لعمل هذه المشاريع    ةبالخدمات التقني 

س إلعادة استخدام المياه من خالل عمل       نه يلزم إيجاد حمالت توعية للنا     ، أ المياه العادمة المعالجة  

ربطها مع محطات التنقيـة     داث استراتيجية لمعالجة المياه، و    كذلك استح و,  ومشاريع محاضرات

ومن نتائج االستبيان أنـه     . المدن الفلسطينية ، و بواسطة شبكة صرف صحي تشمل معظم القرى      

ارتفاع ، و ا لتدني الدخل  نظرذلك  ، و ونابلس على دفع المال    غزة،قدرة أهالي   ، و ظهر عدم رغبة  

 ،رفـضوا دفـع فـواتير منتظمـة       % 50 أن حيث أظهرت هذه الدراسة      ،تكاليف هذه المشاريع  

من البيوت غير المشبوكة بخدمات الصرف الصحي غير قادرة على الدفع في منطقـة              % 20و

  صحيا رفض الناس فكرة الربط بشبكة الصرف ال        ومن نتائج الدراسة أيض    ،وعين سينيا  بيرزيت

  . ورفض فكرة إعادة استخدام المياه المعالجة حتى في الزراعة

ــة  ــت دراس ــوان Muthukumaran (2003)خرج ــي بعن  Wastewater) الت

treatment and management in urban areas: a case study of Tiruchirappalli 

city) إلعادة استخدام المياه     في الهند  )سيرنكام( نتائج حول مدى تقبل الناس في مدينة          بمجموعة 

عندهم وعي عـن اسـتخدام الميـاه العادمـة     % 67 أن حيث بينت   ،العادمة ألغراض الزراعة  

% 58 و ،من هؤالء عندهم استعداد الستهالك المنتجات المروية بهذه الميـاه         % 84 و ،المعالجة
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مدة بديلـة   استخدام الحمأة المستخرجة كأس   ، و منهم يتقبلون إعادة استخدامها في ري المزروعات      

  . لألسمدة الكيماوية

 التـي تحمـل    Angeliki Menegaki and Nick Hanley (2006)تعالج دراسة 

 Social acceptability and evaluation of recycled water in Crete : study)عنوان 

of consumer and farmers attitudes) االستعداد للمشاركة في دفـع تكـاليف   ، و  الرغبة

 والمستهلكين إلعادة استخدام    ،إظهار مدى تقبل المزارعين   ه العادمة المعالجة في الزراعة، و     الميا

 حيث بينـت نتـائج      ، في اليونان  )كريت(المياه العادمة من خالل استبيان تم توزيعه في جزيرة          

 ن فكرة إعادة اسـتخدام الميـاه       لذا فإ  ؛ هذه المنطقة تعاني من نقص في المياه العذبة        أنالدراسة  

مساوىء استخدام هذه الميـاه ملخـصة       ، و كما بينت الدراسة حسنات   , المعالجة ذات قيمة عالية   

وتزود المزارعين باألسمدة مـن خـالل         كما ،باعتبار المياه العادمة المعالجة مصدر مائي جديد      

 باإلضافة إلى توسيع مساحات المزروعات المروية من        ،الحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة     

حماية البيئة عن طريق المعالجة المدروسة للمياه العادمة، ولكن في نفس الوقت يجـب              ، و المياه

الحرص على استخدام المياه العادمة المعالجة للري من حيث تأثيرهـا علـى التربـة ودرجـة                 

كما وخلصت الدراسة أن درجة المعالجة تعتمد على الخواص التقنية لمحطة المعالجـة             . ملوحتها

 تكون المحطة معدة لمعالجة المياه العادمة معالجة كاملة للـتخلص مـن المـواد               أن حيث يجب 

  . تكون ضارة للشخص عند مالمستها أو شربهاأنالتي يمكن ، والضارة في المياه العادمة

 في   هناك الكثير من العوامل التي تلعب دوراً       أن ،ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة       

 إدراك الناس لمخاطر المياه العادمـة، مـصادر الميـاه           :دام المياه العادمة منها   تقبل إعادة استخ  

القدرة على  ، و  والقضايا البيئية  ،العادمة، الثقة بالسلطات المسؤولة، تكاليف معالجة المياه العادمة       

وهنـا تظهـر نتـائج      , تضامن الـسلطات  ، و بناء المحطة ، و إشراك العامة في مراحل المشروع    
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     من المستهلكين راضين عن استخدام هذه المياه العادمة لـري المزروعـات           % 95 أنالدراسة  

كما . الشرب، و  بينما يرفضون استخدام المياه العادمة لألغراض المنزلية       ،، والمراحيض والحدائق

 أظهرت, من الناس مستعدون لدفع ثمن المياه العذبة كسعر للمياه المعالجة         %76 أنبينت الدراسة   

 التقبل لهذه   أنووجد  ,  سنة يعارضون الفكرة   50 الناس الذين أعمارهم أكثر من       أن اًأيضالدراسة  

            مـن المـستهلكين اسـتعدادهم السـتخدام       % 81كما وأبـدى    . المياه يزيد بزيادة درجة التعليم    

أنهـم مـستعدون    % 93 أبـدى  بينما   ،ا بالمياه المعالجة ثانوي    الزيتون المروي  منتوجاستهالك  و

مـن المـزارعين    % 76ن  وضحت النتائج أ  كما  . هالك المنتوجات المروية بالمياه المعالجة    الست

من المـزارعين   % 65 و ،يرغبون في استخدام منتوجات تم ريها بالمياه المعالجة معالجة ثانوية         

مـن  % 88كمـا أبـدى     . باستهالك المنتوجات التي تم ريها بالمياه المعالجة معالجـة ثالثيـة          

ا ورفض تقريب . عدادهم لزيادة الحدائق العامة التي تم ريها بالمياه العادمة المعالجة         المستهلكين است 

يعود ذلك في رأي الباحث إلـى       ، و من المستهلكين استخدام منتوجات البندورة أو الزيتون      % 15

عدم ثقتهم بأنهم يستخدمون المياه المعالجة معالجة صـحيحة         ، و عدم ثقة المستهلكين بالمزارعين   

  . مزروعاتلري ال

 Public Perception and) بعنـوان  التـي  )(Hartley 2006عالجـت دراسـة   

Participation in water reuse)ًفي قبول العامة الستعمال الميـاه   العوامل التي تلعب دورا 

. 2000 ودراسة حديثة عام     ،بعيناتالمكررة من خالل المقارنة بين دراسات بحثية قديمة في الس         

جتمـع السـتعمال الميـاه      دراسة بمجموعة من العوامل التي تؤثر في قبول الم        خرجت نتائج ال  و

حماية للـصحة   , توافر درجة أدنى من االتصال بين السلطات والجمهور       : تتلخص في و, المكررة

استخدام الميـاه العادمـة المعالجـة       , وجود مردود اقتصادي من عملية المعالجة     , العامة والبيئة 

ستعمال المياه المعالجة   وضع خطة واضحة عند ا    , االت االضطرارية كمصدر مائي جديد في الح    
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 .عادة استعمال هذه الميـاه وآثارهـا      إيجاد برامج توعية حول إ    , شحذ المياه الجوفية  في إمداد، و  

 واستعمال الميـاه    ،وجود ثقة عالية باإلدارة المحلية للتوزيع     , نوعية وجودة المياه المعالجة عالية    

  .  وصحية،من خالل توفير تكنولوجيا عالية تضمن معالجة مالئمة, مياهبين مستخدمي هذه ال

التـي بعنـوان    )Kretshmer, Ribbe, and Gaese )2002 أوضـحت دراسـة  

(Wastewater Reuse for Agriculture) هور نظرة تخطيط متكاملـة فـي المـشاريع     ظ 

 النظـرة الكاملـة التخطـيط       تشمل هـذه  . الزراعية حول إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة      

وقضايا الصحة التي تتعلق باستعمال المياه المعـاد        , االقتصادي باإلضافة إلى االعتبارات البيئية    

بـار أن هـذه الميـاه أخـذت         معالجتها الذي يعتبر عامل مهم في نجاح هكذا مشاريع، على اعت          

,  استعملت منذ وقت طويل    وعلى الرغم من أن هذه المياه     . تطبق في جميع أنحاء العالم    تستعمل و 

 واالجتماعية وغيرها من سـمات      ، والطبيعية ،إال أن هناك حاجة إلى دراسة العوامل االقتصادية       

والتحدي التقني  , تجاه هذه المياه  بسبب ارتفاع القلق    , المياه فيها المناطق التي سوف تستعمل هذه      

وير المساهمات واألبحاث العلميـة     وتوفر إدارة مؤسساتية سليمة، وتط    , المعالجة أكثر جودة وآمنً   

 تحقق هذه المياه التكيف مع الشروط       دمة المعالجة مرة ثانية من أجل     جل استعمال المياه العا   أمن  

هاية إلى قبول عـام      مما يؤدي في الن    ؛طر على الصحة  اخمتنقص ال و, لية بحيث تزيد المنافع   المح

  .حاسم لتطبيق هذه المشاريعأعلى، و

 حـول   ألبحاثمية  يتقي و أوليةنتائج  ( والتي بعنوان    )2005( الساعد دراسة   أظهرت

 المياه المنزلية العادمة    إزالة أهمية)  على الصحة المجتمعية   أثرها، و تدوير المياه البلدية المعالجة   

اجات البيئيـة الـضرورية لكثيـر مـن المـدن           يمن من االحت  آالتخلص منها بشكل    يعتبر  حيث  

 مما  ،إليها ومحدودية الوصول    ،ذلك في ظل شح مصادر المياه      و ،الفلسطينيةوالمخيمات والقرى   

 اسـتخدامها   إعـادة  درجة من التنقية تصبح معها       إلى التفكير في محاولة معالجة المياه       إلى أدى
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ـ   طابع في فلسطين   جميع المحاوالت   اتخذت .اً ممكن اأمر زراعية   ألغراض واقتـصرت  , اا محلي

 والدراسـات   ،األبحاث والقليل منها تم ضمن      ،ا بالفشل على مستوى مشاريع ريادية وباء معظمه     

مية لمعرفة مـدى تقبـل مـواطني الريـف          يي التق األبحاثونتيجة لذلك ظهرت بعض     , الجامعية

حيث دلت  ,  الزراعة ألغراضالفلسطيني في محافظة رام اهللا والبيرة لفكرة تدوير المياه المعالجة           

ن تم استجوابهم في منطقة بيرزيت ال يرغبون في         من الذي % 60 حوالي   أننتائج االستبيان على    

 أنظمـة  النتائج لبحث ماجستير حول فاعليـة        آخر أما.  صحية ألسباباستهالك هكذا محاصيل    

المنزلية في الريف الفلسطيني فقد دلت على استحالة استجابة المـواطنين           عالجة المياه   صغيرة لم 

 وخالية مـن التلـوث      ،منها نقية % 65ن  ا بأ ادمة السوداء عن الرمادية علم     فصل المياه الع   إلى

ظهروا عـدم   أ% 85 أن إلى كما ودلت النتائج     . وثقافية ، وتقنية ، فنية ألسباب وذلك   ،الجرثومي

 وإعـادة  ، محطات معالجة صغيرة على المستوى المنزلي      إلنشاءرغبتهم في تقديم مشاركة مالية      

احث في دراسته دور معهـد الدراسـات        كما ويوجز الب  . استخدام المياه المعالجة للري الزراعي    

 حيـث يقـدم المعهـد بـرامج         ،المائية في نشر المعرفة حول تدوير السيب المعالج في فلسطين         

 استخدام المياه المعالجـة فـي       عادةإ المواطن لضرورة    إدراكنها زيادة    وتوعية من شأ   ،تدريب

والـصحة  ,  المائيـة  وحمايـة للبيئـة   ,  والصناعة لما له من مردود اقتـصادي       ،مجال الزراعة 

  .   المجتمعية

 predicting التــي تحمــل عنــوان Po, et. al. (2005)هــدفت دراســة 

community behaviour in relation to wastewater reuse, what drives 

decisions to accept or reject? ا في قرارات الناس  التعرف على العوامل التي تلعب دور

 التعرف على   إلىكما هدفت الدراسة    , سترالياأ المياه العادمة في غرب       رفض استعمال  أولقبول  

 لألغـراض  عامل االشمئزاز الذي يرتبط بمشاعر الناس تجاه استعمال المياه العادمة            تأثيرمدى  
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 أنحيـث   , ا للعاطفة في عملية اتخاذ قرارات النـاس        هناك دور  أنالمختلفة التي خرجت بنتيجة     

مريحة للميـاه العادمـة     ال من خالل التماس المباشر مع المحفزات غير         الشعور باالشمئزاز يولد  

          وخـوفهم مـن العـدوى      ، قد ولدت من مالحظتهم القذارة في المياه العادمة الخـام          أنهابمعنى  

 في الري مقارنـة مـع       األمطار لمياه    تقبالً أكثر الناس   أن نتائج الدراسة    وأظهرتكما  . والتلوث

 وصف المياه المعالجة يؤثر في      أن بينت النتائج . مياه السوداء المعالجة   وال ،رماديةالمياه العادمة ال  

المياه  تدوير، و  والماء المنقى  ، لمصطلح الماء المعاد    تقبالً أكثرحيث كان مجتمع الدراسة     , التقبل

صيل  محتمل لكلفة المياه العادمة المعالجة على قبولهم لشراء المحا         تأثيركما وجد هناك    . العادمة

   الدراسـة من مجتمـع    % 41 تؤثر على تقبل     أنهاحيث وجد   , الزراعية المروية بالمياه المعالجة   

    واسـتعماالت المـراحيض    ، والمالعـب  ، الستعمالها لري المتنزهات العامة     تقبالً أكثر أنهم كما

 ثقـة  أكثـر   أيـضاً المفحوصـة تضح أن العينة  ا.الشرب، ومتناع عن استخدامها في الطبخ  واال

دمة المعالجة من    برامج المياه العا   إلدارةشركة المياه   ، و  قسم الصحة  : مثل ،المؤسسات الحكومية ب

   . وإعادة استخدامها،المؤسسات الخاصة التي تعنى بإدارة برامج ومشايع معالجة المياه العادمة

 Present and prospect situation of waste water and its دراسـة  توضـح 

possible reuse in  the Gaza Strip احثين  Tubail, Al-Dadah, and Yassin   للب

 والتي تعتبر المصدر األساسي للمياه في قطـاع غـزة           ،كمية وجودة المياه الجوفية   أن  ) (2002

الميـاه  ، وإمـداد    والفجوة بين احتياج الماء   ،  ستمرار الخزان الجوفي يستنزف با    تسوء، حيث أن  

 إعـادة اسـتخدام الميـاه       إنف ,مستهلك األساسي للمياه الجوفية    ال تعتبر الزراعةوبما أن   . تزداد

أما نظام الصرف   . كون أحد الخيارات التي تغطي جزء من الحاجة إلى المياه         يالعادمة يمكن أن    

، ومحطات معالجة المياه العادمة الثالثة الموجودة       يخدم فقط ثلث السكان في قطاع غزة      الصحي ف 

سبب مـشاكل بيئيـة     تتفي باالحتياج، و   وال   كون مشحونة كثيراً  ت" زة، ورفح بيت الهيا، غ  "ها  في
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 لبعض  ، والمحدود جداً  قانونيالغير   على الري    اًلجة مقصور  المياه المعا  م استخدا ويعتبر. خطيرة

إن نجاح أي مـشروع السـتخدام الميـاه         وحسب الباحثون ف  . األماكن بجوار محطات المعالجة   

 79  مـن   تم توزيع استبيان على عينـة      ولهذاالعامة له،   المعالجة يعتمد بشكل أساسي على قبول       

 وافقوا علـى    )%86( أن معظم المزارعين     ، الدراسة  النتائج التي خرجت بها    ومن أهم . مزارع

منهم أبدوا استعدادهم لـدفع ثمـن       % 90 دونم، وأن    2856استخدام المياه العادمة المعالجة لري      

   .المياه المعالجة

 Centralized urban التي تحمل عنـوان   Frieder et. al. ( 2006)تبين دراسة 

waste water reuse: what is the public attitude? Water science and 

technology في كثير من بلـدان       المشاريع المتعلقة في معالجة المياه العادمة      ل نجاح أو فش   إن 

 على مدى رغبة وتقبل الـسكان ذو        مايئية، وإن  والب االقتصادية،ال يعتمد فقط على النواحي      العالم  

 أيـضاً   لصت دراسة قد خ  ف ،فشل تلك المشاريع  يؤول إلى    األمر الذي قد     ،العالقة بتلك المشاريع  

يقل كلما كـان اسـتخدام       التقبل   أن مدى تقبل الناس الستخدام المياه العادمة المعالجة في أمريكا        

ها ألغراض الشرب، كما تبين أن النساء       المياه العادمة المعالجة لألغراض الشخصية، وعدم تقبل      

                                                               . أقل تقبالً من الرجال الستخدام المياه العادمة المعالجة

   مصطلحات الدراسة-1.1.9

 وتحتوي على مـواد  , يتم التخلص منها عادة عن طريق شبكة مجاري       المياه التي : المياه العادمة 

  . وبكتيريا على شكل معلقات ومحاليل

 معـايير   أوعملية تجعل المياه المستعملة صالحة للوفاء بالمعايير البيئية         : معالجة المياه العادمة  

، والبيولوجيـة    )آلليةا(الميكانيكية  :  من المعالجة  أنواعيمكن التمييز بين ثالثة     ، و األخرىالجودة  

  ). المتقدمة( الكيميائيةو
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 الذائب الذي تتطلبه الكائنات الحية للتحليل الهوائي        األكسجين: BOD5 األكسجين الممتص حيوًيا  

  . للمواد العضوية الموجودة في الماء في خمسة أيام

 المستهلك  األكسجين يقيس تركيز كتلة     ،مؤشر لتلوث المياه  : COD األكسجين الممتص كيميائياً  

  . غير العضويةحليل الكيميائي للمواد العضوية، ونتيجة الت

  . لتر/ تقاس بوحدة ملغم راكيز المواد العالقة في الماء، ومجموع ت : TSSالكليةالمواد العالقة 

  . لتر/تقاس بوحدة ملغم  الذائبة في الماء، واألمالحمجموع تراكيز : TDS  الذائبة الكليةاألمالح

هي المحاصيل التي يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة بدون حواجز مثل           : ير المقيدة محاصيل غ ال

األعالف والمحاصيل الصناعية كالقطن والمكانس والمشاتل وري نباتات الزينـة واألشـجار            : 

أما المحاصيل المقيدة مثل الخضروات التي تؤكل طازجة وتحتاج إلى معـايير            , لصنع األخشاب 

  .الجة عاليةدقيقة ونوعية مع
 

   محتويات الدراسة-1.1.10

 وتناول فيها مـشكلة     ،تتكون الدراسة من أربعة فصول، حيث اشتمل الفصل األول على المقدمة          

 وأهميتهـا، وفرضـياتها، وأدواتهـا ومنهجياتهـا         لدراسة، وأسئلة الدراسة، وأهداف الدراسة،    ا

  ومـصطلحات الدراسـة  ،الـسابقة وحدودها، والمعوقات التي واجهتها، باإلضافة إلى الدراسات      

، مـن حيـث     )منطقة دير دبوان  ( والبشرية لمحافظة رام اهللا والبيرة       ،والضوابط البيئية الطبيعية  

 ومصادر المياه، والتربة، والنبـات الطبيعـي، والـضوابط          ، الجيولوجيا والتضاريس، والمناخ،   

مة، واستعماالت األراضي فـي     البشرية المتمثلة في السكان، والنشاط االقتصادي، والخدمات العا       

يعالج الفصل الثاني الخلفية النظرية لموضوع المياه العادمة من حيـث كمياتهـا   . منطقة الدراسة 

 ومعايير جـودة اسـتخدامها فـي        ، ومعالجتها في المحافظة   ، وطرق التخلص منها   ،ومصادرها

 ومـدى   ، الفلـسطينية   البيئيـة  ذا باإلضافة إلى دراسة القوانين     ه ،الزراعة ومجاالت استخدامها  
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أما الفـصل   .  دور التثقيف البيئي في رفع الوعي البيئي الجماهيري        كما ويعرض أيضاً  . فاعليتها

 أنمـاط   :األول:  محـاور هـي    أربعة استبانة الدراسة في      نتائج  وتحليل ،الثالث فيعرض مناقشة  

 لوضـع المـائي    فيوضح ا  : ومساحة األراضي الزراعية في منطقة الدراسة، أما الثاني        ،الزراعة

 والثقافيـة   ، حول الجوانـب االقتـصادية     :وتصريف المياه العادمة في منطقة الدراسة، والثالث      

 المعالجة   العادمة مياهالستخدام   تقبل أو رفض العينة المفحوصة ال      ، والدينية إلمكانية  واالجتماعية

ـ    :أما الفصل الرابع  .  والرابع الوعي البيئي   ،في الزراعة  تنتاجات الدراسـة    فيعرض الخاتمة، اس

  .النهائية، والتوصيات

 : الضوابط البيئية الطبيعية لمنطقة الدراسة-1.2
 

   الموقع الجغرافي-1.2.1

  ).1( رقم ة الخريطأنظرتضم منطقة الدراسة تجمع ديردبوان في محافظة رام اهللا والبيرة 

 على خط إحداثي يقع هذا التجمع شرق مدينة رام اهللا. يعتبر تجمع دير دبوان تجمعاً حضرياً

م، ويرتفع عن مستوى سطح 175.65م، وخط إحداثي محلي شرقي 146¸42محلي شمالي 

الجهاز ( دونماً 76908كم، وتبلغ مساحة أراضي القرية 7م، ويبعد عن مدينة رام اهللا 800البحر

  ).149، ص2002المركزي لإلحصاء الفلسطيني، دليل التجمعات الفلسطينية، 

 شرق مدينتي رام اهللا والبيرة، ويحدها من الغرب بيتين، ومن الجنوب دبوان تقع قرية دير

الغربي برقا، ومن الجنوب الشرقي مخماس، ومن الشمال الشرقي رمون، ومن الشمال الغربي 

، 1991دالية، (أريحا /الطيبة وعين يبرود، ومن الشرق تمتد حدود دير دبوان حتى عين الديوك

  .)7ص
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   التضاريس-1.2.2

الجبـال  (سم تضاريس منطقة رام اهللا إلى ثالث أقسام، وهي المنحدرات الشرقية، قمم الجبـال        تق

تقع المنحدرات الشرقية في منطقة رام اهللا بـين نهـر األردن            . ، والمنحدرات الغربية  )الوسطى

، وهي تتميز بمنحدراتها الشديدة التي تؤدي إلى        )الجبال الوسطى (، وقمم الجبال    )منطقة األغوار (

يبلغ متوسط ارتفاع المنحدرات الشرقية مـا بـين         .  وادي مكوك  : مثل ،تشكيل الوديان الصغيرة  

شى مع خط تقـسيم الميـاه الـذي يفـصل           اتتمفقمم الجبال     أما .م فوق سطح البحر   100-250

عها عن سطح البحر مـا بـين        المنحدرات الشرقية عن المنحدرات الغربية، ويبلغ متوسط ارتفا       

نحدرات الغربية تتميز بمنحدراتها غير الحادة والـسهلة، ويبلـغ متوسـط            أما الم . م700-800

 ,Arij Environment Profile for the West Bank, 1996)م500-250ارتفاعاتها ما بين 

P19) .    

وتتشكل من هنا تضاريس منطقة دير دبوان التي تقع فوق رقعة جبلية من مرتفعات رام اهللا التي                 

م 800وترتفع دير دبـوان     . اا والبحر المتوسط غرب    بين وادي األردن شرقً    تمثل خط تقسيم المياه   

حيث تبدأ المجاري العليـا لـبعض       , عن سطح البحر، وتنحدر أراضيها من الغرب إلى الشرق        

الـدباغ،  ( وادي العين، ووادي إدريس، ووادي برقـة         : مثل ،األودية المتجهة نحو وادي األردن    

   ).75، ص1974
 

   المناخ -1.2.3

 .، والحار جاف صـيفاً    اًتتبع محافظة رام اهللا والبيرة مناخ البحر المتوسط الماطر المعتدل شتاء          

 ومـا ينـتج   ،الهوائية الهابطة  منطقة الضغط المرتفع التي تتميز بالتياراتى المحافظةتسيطر عل

لـى  توزيع الضغط والرياح تُدخل تعـديالت ع   لكن التغيرات الفصلية في,عنها من سماء صافية

  محدثـة بوصول كتل هوائية من مختلف االتجاهات شـتاء  تسمالتي ت و، المناخية السائدة  األحوال



 

 
 

47

 وتعد المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط مـن أهـم           . األمطار ظروفاً مناسبة لسقوط  

ثل يتم. )الربيع والخريف (الفصول االنتقالية     وفي ،مناخ في فصل الشتاء   الالعناصر المؤثرة على    

   : بالعناصر المناخية التاليةمناخ منطقة الدراسة

   كمية األمطار-1.2.3.1

 األمطار السنوية ما    يقل توزيع كمية المطر في منطقة الدراسة باتجاه الشرق، حيث تتراوح كمية           

 لما اتجهنا من الشمال إلـى الجنـوب       ملم، كما أن كميات األمطار السنوية تقل ك       365-150بين  

 التيارات الهوائية للبحـر المتوسـط     المنطقة تحت التأثيرات البحرية متمثلة ب     وذلك بسبب وقوع    

ويعود سبب سقوط األمطار على محافظة رام اهللا والبيرة إلى هبوب الرياح الغربيـة، والريـاح                

ملم فـي   711¸6  ب  والقادمة من البحر المتوسط، والتي تقدر      ،الغربية الجنوبية المحملة بالرطوبة   

أن أعلى كميـة    ) 1(يظهر الشكل رقم    . 2005 يوم لعام    47ع هذه الكمية على      وتتوز ،المحافظة

، وكـانون ثـاني     )ملـم 235¸2(لسقوط األمطار في محافظة رام اهللا كان في شـهري شـباط             

لى عدد أيام المطـر لعـام   كما بلغ أع. ، أما باقي الكمية فهي موزعة على أشهر السنة  )ملم226(

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، األحوال المناخية،       (في شهر كانون ثاني   ) يوم11 (2005

  ).28-27، ص2005

  .2005كمية المطر الشهري في محطة رام اهللا لعام ): 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

ة رام اهللا  (2005) ي  محط آمية المطر الشهري  ف

0

50

100

150

200

250

آانون
ثاني

شباط  آذار  نيسان  أيار  حزيران  تموز  آب  أيلول  تشرين
أول 

تشرين
ثاني 

آانون 
أول 

م )
ما

 ) 
طر
لم
ة ا
مي
آ



 

 
 

48

  تابعة لها مـن الناحيـة الجغرافيـة         باعتبارها ،إن مناخ دير دبوان مرتبط بمناخ مدينة رام اهللا        

   .باعتبار أن المنطقة كلها واقعة ضمن إقليم البحر المتوسطومحاذية لها في الحدود الطبيعية، و

 سـنة   22أن المعدل الشهري للمطر في قرية دير دبـوان خـالل            ) 2(يوضح الشكل رقم    كما و 

 والباقي يتوزع على أشهر     ،ملم، وتسقط في شهر كانون الثاني، وشباط      490¸9  ب الماضية تقدر 

  ).2005أبو أسعد، مقابلة شخصية، (السنة 

  .1997-1975المعدل الشهري للمطر في دير دبوان خالل األعوام ): 2(شكل رقم ال

  

  

  

  

   الحرارة-1.2.3.2

.  تتميز محافظة رام اهللا التاللية بأن درجات الحرارة فيها أقل من المناطق الفلسطينية األخـرى              

ـ       )oم16.5 (2005يبلغ المعدل السنوي لحرارة الهواء في عام         شهري ، أما بالنـسبة للمعـدل ال

حيث بلـغ   ,  أن شهر شباط يعتبر من أبرد شهور السنة        2005لحرارة الهواء فتظهر قياسات عام      

وقـد  , ، بينما يعتبر شهر تموز من أحرها على مدار أشهر الـسنة           0 م 8أدنى معدل شهري فيها     

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    ) (3(أنظر الشكل رقم    , oم23.4سجل أعلى معدل شهري     

  ).28-26، ص2005 المناخية، األحوال

(1997 -1975  المعدل الشهري للمطر في دير دبوان  (
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 وكمياته من خالل عمليـة      ،حيث تتحكم في توزيع المياه    , تعتبر الحرارة من أهم العناصر الجوية     

ا علـى  والذي ينعكس سلب,  حيث أن زيادة كمية المياه المتبخرة يؤدي إلى نقص في المياه         ،التبخر

  .جوانب الحياة المختلفة

  .2005 الشهري في محطة رام اهللا لعام معدل حرارة الهواء): 3(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

   الرياح -1.2.3.3

. ض الجبال المرتفعـة   حيث تقع فوق مجموعة من التالل تحيط بها بع        ,  بمناخ معتدل  تمتاز القرية 

باإلضافة ,  في فصل الصيف للرياح الشمالية الشرقية الجافة ذات المصدر القاري          تتعرض القرية 

 والغربية ذات المنشأ البحري، أما في فصل الشتاء فتهـب الريـاح             ،إلى الرياح الشمالية الغربية   

الجنوبية الغربية المرافقة للمنخفضات الجوية، والمثقلة برطوبة البحر، والتـي تـسبب هطـول              

 والخريـف فتهـب     ،أما في فصل الربيع   . ا بالتالل التي تقع عليها القرية     األمطار عند اصطدامه  

ة فـي الجنـوب     نيكما تهب الرياح الخماسي   ,  والباردة أحياناً  ،افةعلى المنطقة الرياح الشرقية الج    

  .)302، ص1990موسوعة المدن الفلسطينية، ( واألتربة ،الشرقي، وتكون محملة بالغبار

ساعة فـي شـهر     / كم 7.9 في محطة رام اهللا      2005سجل أدنى معدل لسرعة الرياح خالل عام        

أنظر الـشكل   , ساعة في شهر تموز   / كم 16.3ح  تشرين ثاني، بينما بلغ أعلى معدل لسرعة الريا       

وسـجلت أعلـى    , ساعة/ كم 13.6وتبلغ معدل سرعة الرياح السنوية      , )2(ملحق رقم   ) 1(رقم  

معدل حراة الهواء الشهري في محطة رام اهللا (2005)
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ملحـق  ) 2(أنظر الشكل رقم    , ساعة/ كم 25.8 في شهر نيسان     2005سرعة رياح قصوى لعام     

ية القريبة من المياه العادمة     تسهم الرياح في نقل الروائح الكريهة إلى التجمعات السكان        ). 2(رقم  

والتي قد تؤثر على مدى تقبل أو رفض        ,  أو القريبة من محطات التنقية     ،التي تلقى بشكل عشوائي   

الشعور بالقرف من استخدام الميـاه       بسبب خلق حالة من الضيق و      مشاريع معالجة المياه العادمة   

، 2005 ني، األحوال المناخيـة   صاء الفلسطي الجهاز المركزي لإلح  ( العادمة في مجاالت مختلفة   

   ).50 و31ص
 

   جيولوجية المنطقة-1.2.4

 يالعصر الرباعكريتاسي السفلي حتى تتشكل معظم صخور محافظة رام اهللا والبيرة من فترة ال

 باإلضافة إلى ،وتتركب صخوره من تعاقب الصخور الجيرية التي تغطي معظم مساحة المحافظة

طمي طباشيري، والحجر الجيري الطباشيري، والصوان، والالدولوميت مع صخور المارل، وال

  (Arij Environment Profile for the West Bank, 1996, P39).والرواسب الغرينية 

    كما وتأثرت محافظة رام اهللا والبيرة بالحركات التكتونية، والتي شكلت الشكل العام لمنطقة

امة، والمتمثلة بالحركات التكتونية األولى التي نتجت رام اهللا والبيرة، وحدد بنيتها التركيبية الع

  . ع والثانوية، والثانية التي نتج عنها ما يسمى بالصدو،عنها تكوين الطيات الرئيسية

تشكلت هذه و شمالي جنوبي، نحدار عين سينيا با:همها أ،ديد من الطياتنتج عن هذا التشكيل الع

 الطرف الغربي يتكون من طبقتين اشمالية الغربية، أموال, الطية بفعل الضغوط الشمالية الشرقية

يتشكل االتجاه . انثنائيتين ثانويتين األولى تميل باتجاه الشمال الشرقي، واألخرى للجنوب الغربي

وتضمحل عند , األولى تبدأ في الشمال الشرقي من البيرة: الشرقي من زوجين من الطيات

 Arij Environment Profile For the West). واألخرى تمر في عين سامية, ديردبوان

Bank, 1996, P43)   
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وتتركز , ومن الغرب إلى الشرق, أما معظم الصدوع في المحافظة تتجه من الشمال إلى الجنوب

 -5الصدوع الرئيسية في الجزء الشمالي أكثر من الجنوبي، كما وتمتد هذه الصدوع على مساحة 

 Arij Environment Profile for the) كم 2-1متداد  كم، وتضمحل وتختفي عندما يبلغ اال6

West Bank, 1996, P43).      

ويجدر اإلشارة هنا إلى أن طبيعة التركيب الجيولوجي في المحافظة، والتي تمتاز بوجود 

 االمتصاصيةالحفر ( ن أن تسمح بنفاذ المياه العادمة والفوالق الكبيرة يمك، والشقوق،عالصدو

. والذي يمكن أن يساهم بدوره في وصول الملوثات إلى المياه الجوفية, ه الجوفيةإلى الميا) مثالً

وعلى الوجه اآلخر يمكن أن تساعد طبيعة هذا التكوين الجيولوجي للمنطقة في شحذ المياه 

  .  واآلبار االرتوازية بالمياه العادمة المعالجة،الجوفية
 

   التربة-1.2.5

تتميز التربة . تماسكة من سطح األرض، التي تنمو عليها النباتاتالتربة هي الطبقة العليا غير الم

 في تحديد  هاماًتلعب التربة دوراً.  والضفة الغربية بشكل خاص بتنوعها،في فلسطين بشكل عام

كما ويجب أن يتالءم نوع المياه العادمة . نوعية وطريقة معالجة المياه العادمة المالئمة للمنطقة

ولهذا يجب عمل .  في ري المحاصيل الزراعية من أجل استخدام أكثر أمناً؛المعالجة مع التربة

 بة، ونفاذيتها، وعمق المياه فيهايتضمن معرفة نوع التر, مسح للتربة قبل عملية المعالجة

  :أنواع التربة في محافظة رام اهللا والبيرة كما يلي) 2(توضح خارطة رقم . وانحداراتها

  Grumusols)(التربة المتقلبة _ 

يتواجد هذا .  دونماً من مساحة محافظة رام اهللا والبيرة8170 يغطي هذا النوع من الترب تقريباً

وخصبة بسبب ,  ولذلك فهي تربة عميقة؛ والسهول المنبسطة،التكوين في المناطق قليلة االنحدار

تزرع هذه .  والمواد العضوية، إال إذا كانت موجودة في المناطق الجبلية، والطين،وجود المعادن
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 كالذرة ةالتربة بالمحاصيل الحقلية كالحبوب، كما ويوجد بها بعض المزروعات المروي

 أشجار ضوالزيتون، وبع،  وخاصة اللوزيات، المختلفةباألشجار  أيضاًوتزرع ,واألعالف

  . (Arij Environment Profile for the West Bank, 1996, P44)الفواكه 

  )Terra Rossa" (ءالحمرا"التربة الوردية _ 

تتكون هذه .  دونم تقريبا من محافظة رام اهللا والبيرة585.04تغطي هذه التربة ما مساحته 

التربة من الحجر الجيري الصلب أو من الدولوميت، مع وجود بعض الصخور الجيرية الطرية 

ر وردي  وحجر الطفل، وهي تربة ذات قوام ناعم، لونها إما بني محمر، أو أحم، المارل:مثل

)Arij Environment Profile for the West Bank, 1996, p45 .(  يختلف عمق التربة

م، أما في الوديان الجبلية فتمتاز بأنها 1–سم1 منويتراوح سمكها , فيها حتى بين المسافات القليلة

يتكون الغطاء و. (Dan, Yaalon, koyumdjisky, & raz, 1976, p12) تكون سميكة

بيعي لهذه التربة من أشكال متعددة من الشجيرات الحرجية العالية دائمة الخضرة ذات النباتي الط

  ). 36، ص1995اشتيه، وحمد، (األوراق المتصلبة 

   Brown lithosols & loessial Arid Brown soil)( التربة الرقيقة_ 

 ر الكلسيتتكون من الصخ. المحافظة دونم من 68.66  ما مساحته تقريباً هذه التربةتغطي

يقع هذا التكوين في . والطين، والمارل، والحجر الجيري، والتكتالت من الحجر الجيري الصلب

المناطق التاللية الجبلية شديدة االنحدار، وهي تربة ضحلة، وضعيفة بالمادة العضوية، الغطاء 

ها فتستخدم أما المحاصيل التي تزرع في. وتعد من الترب الهامشية الحساسة, النباتي فيها قليل

  ).  Arij Environment Profile for the West Bank, 1996, p4(للرعي 
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  (Brown Rendazinas & Pale Rendzinas)تربة الرندزينا البنية _ 

 دونم من مساحة المحافظة، وهي تربة ذات لون بني 158.7يغطي هذا النوع من التربة حوالي 

وتحتوي على كميات , لحجر الكلسي اللين، والمارلغامق، أو بني فاتح، تنشأ في األصل من ا

اللوزيات في المناطق الجبلية التي و ، والزيتون،تزرع أشجار الفواكه. عالية من المادة العضوية

الخضروات  المناطق السهلية الفيضية القريبة من األودية فتزرع باتحوي على هذه التربة، أم

 Arij)لممزوجة بالصخور فتترك للرعيالضحلة اأما التربة  والمحاصيل الحقلية،

Environment Profile for the West Bank, 1996, p45) , أما النباتات البرية التي تنمو

عابد، (ومنها الصنوبر الحلبي ، والصنوبر بأنواعه، على هذه التربة فهي غابات البلوط

  ).327، ص1999والوشاحي، 
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   الغطاء النباتي-1.2.6

حيث يظهر ذلـك مـن      ,  واألنواع الحيوية، والبيئية   ، وجود عدد من السالالت    تتميز فلسطين في  

  نـوع  2500باتات البرية فـي فلـسطين       يبلغ عدد أنواع الن   . خالل التنوع الغطاء النباتي البري    

 قة التقاء القارات الثالثة    الموقع الجغرافي لفلسطين كمنط    : منها ،عود هذا التنوع إلى عدة أسباب     يو

 تـم إدخـال     ، لصراع كثير من الحضارات    وبسبب أن فلسطين كانت مسرحاً    . خيوالتنوع المنا 

  غير قـصد بواسـطة الحيوانـات        من  أو ، بواسطة اإلنسان  ما قصداً إالعديد من األنواع النباتية     

   ).2007المركز الفلسطيني لإلعالم، (

النباتـات التـي    تباين واضح في أنواع      بوجود   نباتات المرتفعات الشرقية في هذه المنطقة     تمتاز  

 أكثـر   إال أنهـا  ,  والطبيعة الطبوغرافية فيهـا    ،األمطار تعيش فيها، وذلك بسبب اختالف كميات     

كما أن تعرض العديد . المهددة من الناحية النباتية بسبب المد الصحراوي المتسارع فيها لمناطقا

نحـدار الـشديد     واال ،راضي المنحدرات الشرقية إلى االنجراف بسبب قلة الغطاء النبـاتي         أمن  

 وبقاء تربة قليلة العمق في جيوب       ،لألرض في المنطقة أدى إلى إزالة الطبقة الخصبة من التربة         

ومن أهم النباتات البرية المتواجـدة فـي        . )42، ص 2001معهد األبحاث التطبيقية،    (الصخور  

  : منطقة الدراسة

 القـصب   ,طميـه ح ال , البصيل , الجعده , الميرمية ,قرن الغزال ,  العنصل األبيض  ,شقائق النعمان 

,  النتش الخروب  , السويد , البلوط , الزعرور , النعنع البري  , اللسينية , السوسن , بندورة الحية  ,اللوف

  . ، الطيون، الزعتمانة، السريس، العقوب، والزعتر البريلاللوز البري، القندي

لقاء النفايـات الـسائلة     وذلك من خالل عدم إ    , يحتم على المجتمع الحفاظ على هذه الثروة النباتية       

  .نقراضمعالجة حتى ال تتعرض النباتات لإل على األراضي بدون عشوائياً
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   مصادر المياه في المنطقة -1.2.7

 فعليها   ومحافظة رام اهللا والبيرة،    المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين     تعتبر األمطار  : األمطار -

ـ      والمجاري المائية المختلف   ،يتغذى الخزان الجوفي    ى األمطـار بزراعـة    ة، كما يتم االعتماد عل

من شهر أيلـول    المحافظة   تمتد فترة سقوط المطر في       .مساحات واسعة من األراضي الزراعية    

 علـى   يعتبر سـقوط األمطـار    و.  ونيسان ،أيار، وتبلغ الذروة ما بين شهري تشرين الثاني        إلى

  .ألخرىسنة   منمتذبذب  والمحافظة بشكل خاص، بشكل عامفلسطين

 والمجاري المائية سـواء     ، والسيول ، مجموعة األودية  ةالسطحيبالمياه  يقصد  :  المياه السطحية  -

  :يوجد في رام اهللا شبكتين لتصريف المياه هما. الدائمة منها أو الموسمية

ووادي , ووادي الـشامية  , كوادي سريدا ,  وتجري المياه باتجاه البحر المتوسط     : الشبكة األولى  -أ

  .والوادي الكبير, سليمانووادي , الدرب

ووادي ,  وادي مكـوك   :مثـل ,  وتجري المياه باتجاه الشرق نحو نهر األردن       : الشبكة الثانية  -ب

  .األودية في محافظة رام اهللا) 3(تبين الخارطة رقم . العين

  ومحافظـة رام اهللا    الـضفة المورد الرئيسي للمياه فـي       تعتبر المياه الجوفية     :المياه الجوفية  -

كوينـات  إلـى الت   عن الكميات المتسربة من مياه األمطار      عبارةهي  وا مياه األمطار،    ومصدره

مـن إجمـالي    % 30مياه األمطار المتسربة بحوالي    نسبة  وتقدر ،الجيولوجية في باطن األرض   

ويتم االستفادة من المياه الجوفية عـن طريـق اآلبـار االرتوازيـة أو عـن                .األمطار الساقطة 

اآلبار االرتوازية والينابيع في    ) 3(ملحق رقم   ) 1( الخارطة رقم     توضح .عيةالينابيع الطبي  طريق

  .محافظة رام اهللا

 العوامـل    وبـسبب وجـود    الجوفيـة، نتيجة للوضع الراهن فيما يتعلق باستغالل أحواض المياه         

      فـي منطقـة    مصدر الميـاه  ) في الحوض الشرقي  (الهيدرولوجية، يشكل حقل آبار عين سامية       
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 م تقريباً  ك 20يقع هذا الحقل على بعد      .  والنوعية الجيدة من المياه    ،والذي يمتاز بالكمية  , رام اهللا 

 حيث ينخفض   األردن،إلى الشمال الشرقي لمدينة رام اهللا عند منتصف الطريق المؤدية إلى غور             

 يتراوح متوسط إجمالي  .  متراً فوق سطح البحر    400 بينما يرتفع    , متراً عن مدينة رام اهللا     500

/ 3م مليـون    5.7 أو ما يعـادل حـوالي        ,ساعة/ 3م600-550الطاقة اإلنتاجية لهذا الحقل من      

 تأثرت الطاقة   2000 ،1999 ،1998 وفي السنوات ذات فصول الشتاء الجافة كسنوات         .السنة

). 25، ص 2000مصلحة ميـاه محافظـة القـدس،         (اإلنتاجية اإلجمالية آلبار عين سامية سلباً     

  .يعطي بعض المعلومات عن آبار عين سامية) 4(لحق رقم م) 1(الجدول رقم 

تقدر كمية المياه المزودة لالستخدام المنزلي في محافظة رام اهللا والبيرة مـن مـصادر الميـاه                 

 وهـي , سرائيليةمية من المياه من شركة ميكروت اإل      حيث يتم شراء أكبر ك    , 3 مليون م  11.69

 من قبل    الفلسطينية والمسيطر عليها   األراضي ضمن    الواقعة اآلبارتمثل الكميات المضخوخة من     

أما المصدر الثاني فتمثل الكميات المضخوخة منـه عـن          . 3 مليون م  9.05  ب وتقدر, إسرائيل

ثم يأتي مصدر الينـابيع     , 3 مليون م  2.64  ب طريق اآلبار المرخصة لالستخدام المنزلي وتقدر     

ه لتغذية بعض التجمعات من خالل شبكة مياه        حيث يستخدم جزء من هذه الميا     , في المرتبة الثالثة  

سلطة  (2005عام  ) يوم/فرد/لتر (114.1وتبلغ حصة الفرد اليومية من المياه المنزلية      . عامة

  ).2006 غير منشورة، تالمياه الفلسطينية، بيانا

 لالستخدام المنزلي   اإلسرائيليةكمية المياه المشتراة من شركة ميكروت       ) 1(يوضح الجدول رقم    

 وذلـك   ؛يبين هذا الجدول تزايد كميات المياه المشتراة من سنة ألخـرى          . ل بعض السنوات  خال

  .بسبب زيادة عدد السكان
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  . لالستخدام المنزلياإلسرائيليةكمية المياه المشتراة من شركة ميكروت ): 1(الجدول رقم 

 السنة 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

16.0

47 

16.0

94 

16.3

97 

14.9

55 

13.9

00 

12.7

90 

11.2

60 

كمية المياه المشتراة 

 )السنة/3م(
  

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات المياه فـي         (2001-1999 -1:المصادر

  ).37، ص2002األراضي الفلسطينية، 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات الجغرافية في األراضي         (2002-2005 -2

  ).7، ص2005،  2005الفلسطينية 
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  دير دبوانالضوابط البشرية لمنطقة الدراسة  -1.3

   السكان-1.3.1

 ومجتمع الدراسة باألوضاع السياسية، وما ،ترتبط األوضاع السكانية في المجتمع الفلسطيني

 1922ففي عام ,  المنطقة من حروب ونكبات جعلته غير مستقر في أعداد السكانلىتوالت ع

 في سنوات النكبات الكبرى عام ه نسمة، إال أن1382 تجمع دير دبوان كان عدد السكان في

ا بسبب هجرة العديد من أفراد ا كبير سجل محور التعداد السكاني تناقص1967، وعام 1948

 2812(1961بلغ في عام، و)نسمة2080 (1945 فبلغ عدد السكان عام المنطقة إلى الخارج،

إال أن محور الزيادة استمر في السنوات ). 426 ص،1984الموسوعة الفلسطينية، ) (نسمة

 2006 حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية لعام ،ندفاع سكانية طبيعيةاالتالية، واحتفظ المجتمع بقوة 

الجهاز ) (4(أنظر الشكل رقم , )نسمة7773 (2007وبلغ عدد سكان التجمع لعام , %)3.3(

  ). 64، ص1999لفلسطينية، المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سكان التجمعات ا

يعتبر مجتمع الدراسة مجتمعمل من مج% 43.3سنة 15حيث تشكل فئة األعمار تحت , اا فتي

جهاز اإلحصاء  (من مجمل سكان القرية% 11.2فأكثر سنة 60وتشكل فئة األعمار. سكان القرية

األسرة ويبلغ متوسط حجم ). 50، ص2005المركزي الفلسطيني، مسح التجمعات السكانية، 

  ).39 ، ص 2005صالحة، (5.6 في دير دبوان 1997حسب إحصاءات 
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  .2010-1922عدد السكان في دير دبوان خالل األعوام ): 4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  ). 426 ص، 1984الموسوعة الفلسطينية،  (1980-1922 -1:المصادر

، 1999 ت الفلسطينية سطيني، سكان التجمعا  الجهاز المركزي لإلحصاء الفل    (1997-20010 -2

  .)64 -57ص

  

، حيث يتوفر مقر للمجلس البلدي تبلـغ مـساحته          انتخابهيدير تجمع دير دبوان مجلس بلدي تم        

      خربـة الجالـة    يـدعى     للسياحة هما غير مؤهل  جد في التجمع موقعان أثريان، أحد     ويو. 2م750

  .)2007طيني، الجهاز المركزي لألحصاء الفلس(خر مؤهل للسياحة وهو تل عاي واآل

   النشاطات االقتصادية -1.3.2

مساحتها  حيث تشكل ، النمط الزراعي السائد في قرية دير دبوان: هي،تعتبر الزراعة المطرية

- 30 للزراعة بحوالي المساحة القابلةتقدر كما  ،المزروعةمن مجمل المساحة  %80 من أكثر

 أشجارتشمل ألراضي المزروعة فأما مساحة ا .والباقي غير صالح للزراعة ، دونمألف 50

القمح  و وتحتل المساحة المزروعة بالزيتون، والبقوليات،العلفية و،المحاصيل الحقلية و،الزيتون

  .)2(رقم لجدول ا نظرأ ،األخرى من بين المحاصيل األكبرالمساحة 

وام   " 1922 – 2010 "  عدد السكان في دير دبوان خالل األع
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 ين المـواطن  أن إال ، القرية ألصحاب دبوان ملك    ر المزروعة في قرية دي    األراضي معظم   تعتبر

ذلـك نتيجـة   ، و باستغاللها عن طريق الزراعة بنظام الـضمان  يقومونأراضٍذين ال يملكون  ال

 الزراعية التـي    األراضينم الواحد في    ويصل سعر الد  و . في الخارج  األصليين أصحابهالغياب  

  .دوالر ألف 200-100 إلىتقع ضمن حدود البلدية 

   .2006  عام للموسم الزراعي المساحة لمختلف المحاصيل الزراعية):2( جدول رقم

 الصنف   )دونم(المساحة  الصنف  )دونم(المساحة 

 األشجار المحاصيل الحقلية

  زيتون  5740 قمح  2500

  تين  70  شعير  1300

  عنب 45  بيقيا  850

  لوز صلب  30  بصل  800

  برقوق  15  كرسنة  100

  مشمش  3  حمص  25

    فول  25

    سمسم  20

   ثوم  5

    بطاطا  5

    عدس  5

    .)2007 ,دائرة زراعة رام اهللا (:المصدر

 دونـم تـزرع     21 إلىالمحمية فتصل    و ،احة الخضروات المروية المكشوفة    بالنسبة لمس  أما   

 أمـا  .الزهـرة  و ،الـسبانخ  و ،الفاصـولياء  و ،الخيار و ،الكوسا و ،الفلفل و ،ذنجاناالب و ،بالبندورة



 

 

63

           دونـم تـزرع بالبنـدورة      63 إلى اهللا   دائرة زراعة رام   إحصاء فتقدر حسب    ،الخضار البعلية 

  .الحمص و،البصل و،وبيالال و،الفقوس و،الكوسا و،األخضروالفول  ،والبامية

  :الحيوانيةالثروة 

 حيث تعتبر دير دبـوان      ،الحيوانات على نطاق كبير   دبوان بتربية    يقوم المزارعون في قرية دير    

ـ أعـداد و أنـواع ) 3(يبين الجدول رقـم   و،من أكثر التجمعات السكانية المربية لألغنام   ة رو الث

  . 2006للموسم دبوان  الحيوانية في قرية دير

  .دبوان في قرية دير 2006 حيوانية للموسمة الرو الثوأعداد أنواع :)3(الجدول رقم 

  العدد  النوع

  10809  أغنام

  1239  ماعز

  )2007 ,دائرة زراعة رام اهللا: (المصدر

  

انتـشار   و ، قلة مياه الشرب   :دبوان هي  ديراجه تربية الحيوانات في منطقة       المعوقات التي تو   أهم

 الوصول للمراعي الطبيعية بسبب المعوقات      إمكانيةعدم   و ، المرتفعة األعالف أسعارو ،األمراض

  .اأحيانً البيطرية األدويةعدم توفر  و، الزراعياإلرشادعدم توفر  و،اإلسرائيلية

   الخدمات العاّمة-1.3.3 

ر في تجمع دير دبوان شبكة مياه عامة، كما وتتوفر مياه الشرب في بعض مناطق التجمع يتوف

يتم جمع المياه العادمة في التجمع في الغالب بواسطة الحفر . من آبار جمع مياه األمطار

يوجد . كم3 تبعد عن التجمع مسافة مقدارها االمتصاصية، ومن ثم يتم التخلص منها في أودية

يستعمل للتخلص من النفايات، ويبعد عن " أرض أميرية"موقع تملكه الحكومة ي دير دبوان ف

 حيث يتم ،وتستخدم سيارتان خاصة في جمع النفايات, كم25¸5أقرب منطقة سكنية حوالي 
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كما . ا من الحاويات، ويتم التخلص من النفايات عن طريق حرقها في موقع النفاياتجمعها يومي

ويوجد ,  وشبكة الهواتف،وخدمة االتصاالت من خالل مكتب بريد,  الكهرباءةوتتوفر خدمة شبك

صناعيةةويوجد في التجمع مدرستين للذكور، ومدرسة لإلناث، ومدرس. ا مركزين صحيينأيض  

ا باإلضافة أيض مقامات، 3لتجمع مسجدان، و، وجمعية خيرية، ويتوفر في ا مقاه5ويوجد بها 

  ).2007بلدية ديردبوان، ( مطاعم 3 و، صالونات حالقة4 مضافات، و3إلى 

   استعماالت األراضي-1.3.4

تشغل مساحة و.  دونم76908تبلغ مساحة أراضي المدينة ): المبنية(المنطقة السكنّية  -1

  . دونم داخل الحدود المبني عليها765األرض المبنية من مدينة دير دبوان حوالي 

 القرى المجاورة، هذا إلى  القريةبوان طريق عام يمر من وسطيوجد في دير د:  الطرق-2

منها معبدة % 25وتتميز حالة شبكة الطرق الداخلية بأن , كم8ويبلغ طول الطريق الداخلي 

  . منها غير معبدة% 15و,  وبحالة سيئة،معبدة% 60و, وبحالة جيدة

 التي تبلغ ،مخماس/تقع على أراضي دير دبوان مستعمرة معاليه:  المستوطنات اإلسرائيلية-3

  .، وتصنف هذه المستعمرة كمستعمرة تعاونية1981 دونم، وقد تم تأسيسها عام 225مساحتها 

  .  ألف دونم25ينة دير دبوان تبلغ مساحة األراضي المزروعة في مد:  المناطق المزروعة-4
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  الفصل الثاني

  والخلفية النظريةاإلطار 

  رة  المخلفات السائلة في منطقة رام اهللا والبي-2.1

   ا من مصادر التلوث، كما وتؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية في           تشكل المياه العادمة مصدر

 ففي  ،تختلف نوعية هذه المياه باختالف مراحل التطور الحضاري       . حال عدم إدارتها بشكل جيد    

 السابق كانت المجتمعات الزراعية البسيطة على استعداد لتقبل هذه المياه إال أنـه أصـبح مـن                

المستحيل التكيف مع تراكم هذه المياه، وزيادة تكثيفها بعد التطور الصناعي، ومـا تبعـه مـن                 

ممـا أدى إلـى إضـافة       , أنشطة مرافقة، وزيادة كبيرة في أعداد السكان في المناطق الحضرية         

.  والمصانع ، المحالت التجارية، والمؤسسات، والمعاهد    : مثل ،مصادر جديدة إلنتاج المياه العادمة    

تشكل معالجة هذه المياه من أهم أسس إدارتها، حيث من الممكن تحويلها إلى مصدر جديد للماء                و

  .  ومجاالت أخرى،يمكن استعماله في ري المزروعات

   كميات مياه الصرف الصحي -2.1.1

  حيث ،تواجه محافظة رام اهللا والبيرة نقصاً في المياه كباقي المحافظات في األراضي الفلسطينية            

حجم و،  %.26بلغ نسبة الفاقد    وت،  3ممليون  .12المتاحة  الحجم السنوي لمصادر المياه     يبلغ  

كمـا بلـغ    . 3 م  مليون 7يقدر العجز المائي القائم بحوالي      ، و 3ممليون   .7االستهالك الفعلي 

 والـصناعة فـي   ، والـشرب ،معدل حصة الفرد الواحد من المياه المتاحة لالستخدامات المنزلية      

 مقارنـة مـع      إال أن معدل التزويد هذا يعتبر متدنٍ       ،ا للفرد في اليوم    لتر 114لي إلى   الوقت الحا 

 . لتر للفرد في اليوم    150 والذي يصل إلى     ،الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية       

 280  الذي يقدر ب   المواطن اإلسرائيلي  ه مقارنة مع ما يستهلك    ا متدنٍ ويعتبر أيض ا فـي اليـوم    لتر 

  ).2007صحيفة فلسطين، (
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ا للفرد في    لتر 92من المياه المستهلكة إلى مياه صرف صحي، والتي تقدر ب           % 80-70يتحول

كمية اسـتهالك الميـاه     ) 4(يوضح الجدول رقم    .  في محافظة رام اهللا والبيرة     2005اليوم لعام   

إنتاجهـا بـاللتر لـنفس      وكمية المياه العادمة المتوقـع      , اليومي للفرد خالل أعوام مختلفة باللتر     

توضح هذه المؤشرات ضرورة البحث عن مصادر جديدة للمياه لحل مـشكلة العجـز              . األعوام

 واسـتخدامها فـي ري المزروعـات        ، وذلك من خالل إمكانية معالجة المياه العادمـة        ،المائي

  .ومجاالت أخرى

إنتاجها للفـرد فـي اليـوم       وكمية المياه العادمة المتوقع     , كمية استهالك المياه  ): 4(الجدول رقم   

  . الواحد في محافظة رام اهللا والبيرة

  )لتر (إنتاجهاكمية المياه العادمة المتوقع  )لتر(كمية استهالك المياه اليومي للفرد   السنة

1996  86  69  

2000  99  80  
2005  114  92  

2010  127  102  

2020  145  116  

  ).2، ص2005سلطة المياه الفلسطينية، ( : المصدر

  نوعية مياه الصرف الصحي ومكوناتها -2.1.2

فحسب قانون البيئة الفلسطيني يمكن تعريف المياه العادمة على         , هناك عدة تعاريف للمياه العادمة    

 أو كائنات دقيقـة نتجـت أو        ، أو طاقة  ، أو غازية  ، أو سائلة  ،أنها المياه الملوثة بفعل مواد صلبة     

السلطة الوطنية الفلـسطينية، قـانون البيئـة        (ت المختلفة   تخلفت عن المنازل والمباني أو المنشآ     

أما تعريف المياه العادمة حسب قانون الزراعة الفلـسطيني         ). 3، ص 1999،  7الفلسطيني، رقم   

السلطة الوطنية الفلسطينية، قانون    ( مياه الصرف الصحي الناتجة عن الصناعة أو الزراعة          :فهي

  ). 97، ص2004، 2الزراعة، رقم 
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 المياه التي استعملت واحتوت على بعض العناصر والـشوائب التـي            :المياه العادمة من   تتكون  

.  أو مياه األمطـار    ، أو الصناعية  ،كانت من مخلفات النشاطات المنزلية    أيختلف مصدرها سواء    

، باإلضـافة إلـى     %99¸9لذلك تتكون مياه الصرف الصحي من الماء الذي يشكل مـا نـسبته              

  ). 10، ص1998المجالي،  (%0¸1ة بنسبة المخلفات األخرى الصلب

 والجرثومية، كمـا تحتـوي      ،عضويةال وغير   ، العضوية من المواد تتكون مياه الصرف الصحي     

 كأمالح الكلوريـدات، النيتـروجين، الفـسفور، البوتاسـيوم، أمـالح            :على العديد من األمالح   

مها على النشاطات اليوميـة     وحج ،تعتمد نوعية المياه العادمة   . الصوديوم، وكربونات الكالسيوم  

ويبلـغ مـستوى    . " للفـرد  االسـتهالك ومعدل  ,  باإلضافة إلى زيادة السكان    ،واإلنسانية لألفراد 

.  لتر / ملغم 600كسجين لمياه المجاري في الضفة الغربية       ات البيولوجية الكيميائية من األ    المتطلب

كسجين في العديـد مـن      ة من األ  ات البيولوجية الكيميائي  وهذه النسبة أعلى من مستويات المتطلب     

برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة،       " ( لتر / ملغم 300و200  والتي تتراوح ما بين    ،البلدان المتقدمة 

  ). 44، ص2003

   مصادر المياه العادمة ومكوناتها -2.1.3

وتتكـون الميـاه    .  والمعامل ، والمؤسسات ،تنتج المياه العادمة المنزلية عن االستعماالت المنزلية      

صـفرار أو داكنـة، كمـا        مائلة إلى اإل   وتكون عكرة اللون  , لعادمة المنزلية من البول والبراز    ا

 والقطع الصغيرة من األخشاب، وعيـدان       ، وبعض المعادن  ، واألوراق ،تحتوي على بقايا الطعام   

           ا من المـواد    الثقاب، وقشور الخضار والفواكه التي تكون طافية على السطح، كما وتتكون أيض

ويمكن تقسيم  .  والزاللية القابلة للتحلل السريع، والعديد من الميكروبات الدقيقة        ، والدهنية ،ةالنشوي

منزلية إلى ثالث أنواع رئيـسية هـي         والملوثات التي تحتويها المياه العادمة ال      ،أنواع الفضالت 
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 وتتعفن  ،نها تتحلل وتتميز المياه العادمة المنزلية في أ     . والفيزيائية, البيولوجية, الملوثات الكيماوية 

كما وتحتوي على المواد المؤثرة على الصحة العامة التالية. ابدرجة عالية جد :  

 كبريتيد الهيـدروجين ذو     : هي ،وأهم الغازات في المجاري إذا خزنت لفترة طويلة       :  الغازات -1

  . الرائحة الكريهة ، ثاني أكسيد الكربون، النشادر، والميثان

  .  والتهاب الكبد الوبائي،وسات شلل األطفالمثل فير:  الفيروسات-2

  .مثل التفؤيد، والباراتيفود، والكوليرا، والزحار:  البكتيريا الممرضة-3

 . مثل اإلسكارس، والزحار األميبي:  الطفيليات-4

ا عـن    وكاشفً ،ويعتبر وجودها في مياه الشرب دليالً     ): البكتيريا القولونية ( عصيات القولون    -5

  ).7، ص1981العدوي، (زي التلوث البرا

يث أن استهالك المياه قليـل      تنتج المياه العادمة في فلسطين بشكل رئيسي من أصل منزلي، وح          

 خـصائص الميـاه     )4( ملحق رقـم     )2(يبين الجدول رقم    . ان المياه العادمة تكون مركزة جد     فإ

في مناطق الريف من أصـل      العادمة البلدية في مدينتي رام اهللا والبيرة مقارنة مع المياه العادمة            

ـ   ألتدل الكميات العالية من ا    . منزلي اكسجين الممتص كيميائي) COD( كـسجين الممـتص    ، واأل

ا  حيوي)BOD5 (            في المياه العادمة أنها تحتوي على تراكيز عالية من المـواد العـضوية، لهـذا

 لالستخدام فـي    تحتاج عملية المعالجة إلى تكنولوجيا متقدمة للحصول على مياه معالجة صالحة          

  .الزراعة

أما خصائص المياه العادمة البلدية الداخلة إلى محطة البيرة تدل هي أيضا على الكميات العاليـة                

 حيـث أنهـا     ،)BOD5(كسجين الممتص حيويا    واأل،  COD)( من األكسجين الممتص كيميائياً   

أدت معالجة هـذه     .)TSS(تحتوي على تراكيز عالية من المواد العضوية، والمواد العالقة الكلية           

 عند دخولهـا    )BOD5(كانت كمية   :  فمثالً ، محطة تنقية البيرة إلى خفض هذه التراكيز       فيالمياه  
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لتـر بنـسبة     /ملغـم  56لتر، وعند معالجتها في المحطة تم خفضها إلى          / ملغم 605المحطة  

معالجتهـا فـي     وبعد   قبلالعادمة   الذي يبين مواصفات المياه      5 ، أنظر الجدول رقم   %91فاعلية

 وعندما تم مقارنة هذه الخصائص مع معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس           .محطة تنقية البيرة  

التـي  ) د(الفلسطينية، وجد أن نوعية المياه العادمة الخارجة من محطة البيرة توصف ضمن فئة              

تسمح   ال )د(ضمن الفئة   نوعية جودة المياه    معايير   حيث أن    تصنف على أنها ذات جودة متدنية،     

 الخارج من محطة البيرة بعـد المعالجـة         )BOD5( لتر يقابله  /ملغم90 عن   )BOD5(أن يزيد   

 ى لـنفس الفئـة يجـب أن ال يتعـد          ةفي معايير المواصفة الفلسطيني    )TSS(لتر، أما    /غممل56

 حتـصل هذا و  .البيرة الخارج من محطة تنقية      )TSS( لتر /ملغم24¸5 يقابلهالذي  لتر   /ملغم20

 والمحاصيل الصناعية، والبلح    ،، والحبوب نلري المحاصيل الزراعية كأشجار الزيتو    المياه  هذه  

  ).4(  ملحق رقم)3( أنظر جدول رقم , وري األشجار الحرجية،واألزهار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . البيرةتنقية  المياه العادمة قبل وبعد معالجتها في محطة واصفاتم): 5(الجدول رقم 
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  الخاصية

Parameter)( 

 

  خالت المحطةمد

Influent 
(mg/1)  

  مخرجات المحطة

Effluent 
(mg/1)  

  فعالية العملية

(Removal 
efficacy)  

(%) 

COD)(81 234  1224  ا األكسجين الممتص كيميائي 

BOD5) (األ91 56 605 اكسجين الممتص حيوي 

Anionic Surfactant 8.15  1.18 86 

(NTU)) (Turbidity98 9.38 598  العكورة 

pH)  (7.60 7.43  درجة الحموضة ----- 

) (TSS95.5 24.5 574   المواد العالقة الكلية 

 TDS(  1056  896 16 (مجموع المواد الصلبة الذائبة

TS) (42 929 1606  مجموع المواد الصلبة 

Fecal Streptococcus 6.293 5.095 17 

Fecal coli form) ( 39  4.453 7.325  كوالي 

(Salmonellae)سلمونيالال  +ve 4 times  ND إزالة تامة  

(Pathogens)الممرضات  Amoeba, 
Giardia cysts 

ND إزالة تامة 

  )2005  مقابلة شخصية،،يهطمل: (المصدر

   الطرق المتبعة للتخلص من مياه الصرف الصحي-4 .2.1

ات الصرف  تتمثل الطرق المتبعة للتخلص من المياه العادمة في محافظة رام اهللا والبيرة في شبك             

 76يبلغ عدد التجمعات في محافظة رام اهللا والبيـرة          .  والحفر االمتصاصية  ،"المجاري"الصحي  

، باإلضافة إلى مخيم األمعري     تجمع، تم شبك مدينتي رام اهللا والبيرة مع شبكة الصرف الصحي          

 ميـاه   أما وسيلة نقل  .  على الحفر االمتصاصية   أساسي فتعتمد بشكل    ،أما باقي القرى والمخيمات   
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 أما.  المغلقة في حدود المناطق السكنية المشبوكة بشبكة الصرف الصحي         األنابيبالصرف فهي   

  .المناطق المتبقية فوسيلة نقل المياه العادمة هي سيارات النضح

   معالجة المياه العادمة-5 .2.1

 وخفـض   ،يكمن الهدف األساسي من معالجة مياه الصرف الصحي في التخلص من هذه الميـاه             

 علـى صـحة   اً والمواد الصلبة العالقة دون أن يشكل ذلك خطر  ،حتواها من الملوثات العضوية   م

كما وتعتبر المياه العادمة المعالجة عنصر أساسي في مجال تنميـة المـصادر             .  والبيئة ،اإلنسان

 ألغراض الري الزراعي بقيت      في فلسطين  إال أن جميع محاوالت معالجة المياه العادمة      , المائية

  . إطار مشاريع ريادية في معظمها كانت ذات نتائج محدودة التطبيقضمن

أما الطرق المتبعة في معالجة المياه العادمة في محافظة رام اهللا والبيـرة فتتمثـل فـي وجـود                   

 مـن   تتكـون محطـة رام اهللا     .  ومحطة البيرة  ،محطة رام اهللا  : محطتين لمعالجة المياه العادمة   

يتم التخلص من المياه المعالجة من قبـل هـذه        . حدة تعقيم  وو ، وحوضي ترسيب  ،حوضي تهوية 

وتبلغ . تجاه وادي الشيخ في بيتونيا     كم تمتد جنوب هذه المحطة       2لها  المحطة بواسطة أنابيب طو   

 نه ال يوجـد لهـا صـيانة       ي هذه المحطة من عدة مشاكل، كما أ       تعان%. 28كفاءة هذه المحطة    

  .Al-saed, 2004, p4)ِ)كل صحية كثيرة  وتنجم عنها مشا،والبرك لها رائحة كريهة

تتكون هذه المحطة من حوضـي      .  الشرق من مدينة البيرة    إلى كم   1.5تقع محطة البيرة حوالي     

تتلقى هذه المحطة الميـاه العادمـة المنزليـة       .  ألف مواطن  25، كل حوض مصمم ليخدم      أكسدة

ا مـن قبـل     أولياعية المعالجة    كميات قليلة من المياه الصن     إلى باإلضافة ،أساسيالعادمة بشكل   

هـذا وتعمـل هـذه      .  وادي العين  إلى المياه المعالجة الخارجة من المحطة       إلقاءيتم  و. المصانع

 .Al-saed, & Hithnawi, 2006, p4)ِ)المحطة بفاعلية إال أنها تعتبر محطة تجريبية 
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 مرحلة الغربلة : التالي ك  وهي ،محطة هناك عدة مراحل يتم فيها معالجة المياه العادمة في هذه ال          

مرحلة حفرة الحبيبات، خزان التهوية، المصفاة، التكثيف، إزالة المياه، ومرحلة التطهيـر فـوق              

كمـا  . موقع محطات المعالجة في محافظة رام اهللا والبيرة       ) 4(توضح الخريطة رقم    . البنفسجي

  .هللا والبيرةلمحة موجزة عن مواصفات محطات التنقية في رام ا) 6(ويبين الجدول رقم 

  .اهللا والبيرة محطات التنقية في محافظة رام): 6(الجدول رقم 

طريقة التخلص من المياه المعالجة الوضع الحالي
  السعة 

 ) اليوم/ 3م(

تاريخ 

 اإلنشاء

موقع محطة 

 المعالجة

 رام اهللا * 1974 1370 األودية حمل زائد

- 

األودية وبعض االستخدامات القليلة 

ري النباتات في المتمثلة في 

 شوارع المدينة وري المشاتل

 البيرة ** 2000  3038

  ).34، ص2001وزارة شؤون البيئة، ( * :المصدر

 **(ِ(Al-saed, & Hithnawi, 2006, p3. 
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   معايير جودة مياه الصرف الصحي العالمية والفلسطينية لري المزروعات -6 .2.1

 وأن يتم التعقيم الكـافي      ،ا الصرف الصحي بيولوجي   أوصت منظمة الصحة العالمية بمعالجة مياه     

 عـصية مـن بكتيريـا       100لها من أجل تخفيض عدد القولونيات الغائطية، بحيث ال تزيد عن            

 التي وضعتها منظمة الصحة العالمية      سومن المقايي .  مللتر في المياه المعالجة    100القولون لكل   

 ، انسيلوستوما، ترايكـورس   ر، النيكاتو اإلسكارس : مثل ،ما يتعلق بأعداد بيوض الديدان المعوية     

حيث يجب أن ال تحتوي المياه العادمة المعالجة على بيضة واحدة من هذه الديـدان فـي اللتـر              

 ).WHO, 1989, p14(الواحد 

واالتجاه العام هـو  .  المواصفات الالزمة لمياه الصرف الصحي المعالجةإعدادبدأت فلسطين في  

 والمعـايير العالميـة     ،فات مع تلك التي تعتمدها منظمة الصحة العالميـة        أن تتوافق هذه المواص   

حيث أوصت أن تتم معالجة المياه العادمة من أجل تخفيض عدد القولونيات الغائطيـة              . المختلفة

مللتر، وذلك في ري المحاصيل التي تؤكـل طازجـة أو تـستخدم              100 عصية لكل    200 إلى

 والتي توصي بمعالجة كبيرة     ،)أ(توصف ضمن الفئة    ، و امة والمتنزهات الع  ،للمالعب الرياضية 

كسجين الممتص الحيوي في المياه المعالجة المستخدمة في         العادمة، ويجب أن تبلغ كمية األ      للمياه

نظر جدول  أ,  ملغم لكل لتر   30قة ال تزيد عن   وكمية المواد العال  ,  ملغم لكل لتر   20من الري أكثر 

 ال تحتوي هذه المياه العادمة المعالجة على بيضة واحدة          أنب  كما ويج ). 4(ملحق رقم   ) 3(رقم  

حيـث  , كما حددت المؤسسة تصنيفات أخرى لجودة المياه المعالجة       . من الديدان في اللتر الواحد    

فهـو ذات جـودة     ) ج(أما تصنيف   , بأنها ذات جودة جيدة   ) ب(توصف المياه المعالجة من فئة      

  ).4(ملحق رقم ) 3(نظر جدول رقم أ, يةذا جودة متدن) د( تصنيف أما, متوسطة

 :هذا وحددت المواصفة الفلسطينية أنواع المحاصيل التي يمكن ريهـا بـدون حـواجز وهـي               

 ، بذور الزراعـة   إلنتاج والمكانس، محاصيل تزرع     ، والليف ، القطن : مثل ،المحاصيل الصناعية 
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ي ليس لها تالمس مـع   مثل البطيخ المخصص من أجل البذور، المحاصيل الخشبية والحرجية الت         

 األعشاب التـي تـستخدم فـي        إنتاجالعامة، مشاتل الغراس الحرجية والمثمرة، نباتات الزينة،        

، مؤسسة المواصفات الفلـسطينية   ( اإلنتاجالمسطحات الخضراء للبيع بدون وصول العامة لموقع        

  .)4، ص2003

وح به للمعادن فـي ميـاه       س الفلسطينية التركيز المسم    والمقايي ،ما حددت مؤسسة المواصفات   ك

  ونوع التربـة   ،ره على بعض النباتات    ومدى تأثي  ،الصرف الصحي المعالج لالستخدام الزراعي    

ولمزيد من التفاصيل حـول     .  ملغم لكل لتر   5 عنصر األلمنيوم يبلغ التركيز المسموح به        :فمثالً

  ).4(ملحق رقم ) 4( والتركيز المسموح به أنظر الجدول رقم ،باقي المعادن

   مجاالت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة -7 .2.1

 ري  : مثل ،هنالك العديد من المجاالت التي يمكن أن تستخدم فيها مياه الصرف الصحي المعالجة            

والمالعب الرياضـية، وري    , والمساحات الخضراء , وري الحدائق العامة  , المحاصيل الزراعية 

، وفي صناعة الحجـر التـي       الصناعية مثل تبريد اآلالت   األشجار الحرجية، وفي االستخدامات     

تنتشر في محافظة رام اهللا، حيث تستهلك هذه الصناعة كمية كبيرة من المياه، وإذا ما تم استخدام                 

األرباح المياه المعالجة في هذه الصناعة سوف يقلل من كلفة اإلنتاج، وزيادة التسويق، ثم زيادة               

األغراض الترفيهيـة، تربيـة األسـماك، غـسيل         ي  ستخدامها ف  مجاالت االستخدام أيضا ا    ومن

  . حقن المياه الجوفيةإعادةالمراحيض، إطفاء الحريق، البناء، غسيل شبكات المجاري، وفي 

  ثر استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة  أ-

اعية في المنـاطق    لقد ازداد استعمال المياه المعالجة في اآلونة األخيرة في ري المحاصيل الزر           

ا فـي   مة المعالجـة دور   تلعب المياه العاد  و. لقلة الموارد المائية البديلة   الجافة وشبه الجافة نتيجة     

 التصحرالتقليل من   في  ساهم  تو . العناصر الضرورية بتزود التربة    المحاصيل حيث    زيادة إنتاج 
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تمتاز معالجة المياه العادمـة      كما و  . الحواجز الخضراء المروية بالمياه المعالجة     إقامةمن خالل   

 للمياه العادمة المعالجة أثـر      ا أيض يوجد. ، والصحة  للبيئة ةبالتخلص اآلمن من هذه المياه الملوث     

 إنتاج واستيراد األسمدة التجارية بـسبب وجـود بعـض           فاقتصادي يتمثل في التقليل من تكالي     

   ).1، ص2000للتنمية الزراعية، المنظمة العربية ( للنبات في تلك المياه ةالمغذيات الضروري

ـ . وعلى ضوء ذلك استخدمت كثير من دول العالم المياه المعالجة فـي ري المزروعـات                يفف

األردن استخدمت المياه العادمة في زراعة الشمندر السكري من المياه الخارجة من محطة خربة              

 إنخالل هذه الدراسة    وقد ظهر من    ,  والتي خرجت بنتائج مذهلة من حيث الكم والنوع        ،السمراء

زراعة األراضي التي تراكم فيها عنصر البورون من استعمال المياه العادمة المكررة بمحصول             

       وذات الجـدوى    من التجارب الناجحـة أيـضاً     . االشمندر قد خلص التربة من هذا التراكم تمام 

ا بالمياه العادمـة    ا الفصة التي تم ريه     وخصوص ، والبيئية زراعة المحاصيل العلفية    ،االقتصادية

  ).16–15، ص أ2001الشرايدة، (المكررة الخارجة من نفس المحطة 

 أما إسرائيل فقد استخدمت مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل كبيـر فـي أغـراض الـري                 

 فهي لالستهالك البشري نتيجة المعالجة ذات الجودة        ، أما المحاصيل التي يتم زراعتها     .والزراعة

 وبعـض   ،المحاصيل الخس، الفاصوليا، الفقوس وغيرهـا مـن الخـضروات         العالية، ومن هذه    

 ومنهـا   ،وهذه المحاصيل تغمر األسواق   ,  والحمضيات ، والتفاح ، والخوخ ، الدراق :األشجار مثل 

 هذه المحاصيل قد تم ريها بميـاه        أن إلى اإلشارةللخارج دون   ، ويصدر منها    األسواق الفلسطينية 

  هذا القطـاع   بإدارة والشركات التي تقوم     ،رات على المزارعين   حيث تدر ماليين الدوال    ،عادمة

ستخدم ألغراض الزراعة في    أن ت   التي يمكن  لمياه العادمة المعالجة  ا بلغت نسبة    2002 ففي عام 

، 2005الساعد،  ( "3 مليون م  550"من مجمل ما يجمع من مياه عادمة        % 60المناطق اإلسرائيلية   

 محطـة   :إسرائيلتعمالن في معالجة المياه العادمة في       هناك محطتان رئيسيتان    و. )68-67ص
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 من المياه العادمة المعالجة، ومحطة دان التـي تبلـغ            سنوياً 3 مليون م  20 تنتج    التي منطقة حيفا 

 اإلنتاجيـة  وصلت طاقتها    1989عند توسيعها عام    و،  1970 عام 3 مليون م  20 اإلنتاجيةطاقتها  

     (Nashashebi, 1995, p44).سنويا3م مليون 70إلى

عادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في فلسطين من خالل          إلوهناك ظهور آفاق إمكانية     

 وإمكانية استخدام هذه المياه في الزراعة من خالل اسـتغالل           ،مجموعة من المشاريع التجريبية   

معالجـة   استخدام مياه الـصرف الـصحي ال       إعادة محاولة تطبيق    االمياه العادمة المعالجة، ومنه   

المشروع األول يركز على استعمال المياه      : والخارجة من محطة غزة من خالل تنفيذ مشروعين       

علف الفافا  :  ومن هذه األعالف   ،العادمة المعالجة لري المزروعات المستخدمة كغذاء للحيوانات      

لري دونم، والمشروع الثاني استخدام المياه العادمة المعالجة         20وعشب السوداني على مساحة     

لنتـائج  كانـت ا  . دونـم  12 وذلك على مساحة     ، وأشجار الفواكه  ، وأشجار الزيتون  ،الحمضيات

 وزيـادة   ،من خالل زيادة إنتاج محاصيل األعالف       والذي ظهر  ،يجابيةاألولية لتنفيذ المشاريع إ   

كما وينطبق هذا على محاصيل الفواكه      .  اقتصادية ممتازة  أرباح وإيجاد ،الطلب على نبات الفافا   

 باإلضـافة   ، زيادة محاصيل الفواكـه    إلى ري هذه المحاصيل بالمياه العادمة       أدىوالزيتون حيث   

 وخلو هذه الثمـار مـن أي        ، واألوراق ،إلى انعكاسات جيدة على النبات نفسه من حيث السيقان        

ا على صحة اإلنسان ممرضات تنعكس سلب(Ghazali, & Abu Aqleen, 2003, p6, p30).  

 إال أن   ،ا إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة من محطـة البيـرة          تجريبية أيض  من المشاريع ال  

 بسبب عدم وقـوع المحطـة بـالقرب مـن           ؛على األبحاث ة   ومقتصر ،االستفادة من المياه قليلة   

ومع ذلك تم زراعـة محـصول       ,  تفريغ المياه في األودية    إلى مما يضطر    ،األراضي الزراعية 

 كما  رجت بنتائج جيدة حيث زاد المحصول      وخ ،تجريبية في المحطة   والباذنجان في منطقة     ،الذرة

.  والفيروسات المعوية  ،وجد أن نبات الباذنجان المروي بالمياه المعالجة ال يحتوي على البكتيريا          
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كما أنه تم االستفادة من المياه العادمة المعالجة الخارجة من هذه المحطة فـي سـقاية المـشاتل                  

   (Meerbach, et. al., 2003, p14).على من المشاتل العاديةووجد أن لها معدل نمو أ

   إدارة مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعةة إستراتيجي- 

تشمل إستراتيجية استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعـة اختيـار المحـصول المناسـب               

آلخذ بعـين االعتبـار   بالنسبة الختيار المحصول المناسب يجب ا . واختيار طريقة الري المناسبة   

.  والمشكالت الـصحية   ، مشكلة ملوحة التربة، والسمية    : مثل ،التغلب على مجموعة من المشاكل    

 على تحمل الملوحـة     مدى قدرتها  النباتات تختلف في     أن دفيما يتعلق بمشاكل ملوحة التربة، نج     

 والبعض اآلخـر    ،ية واستخالص المياه من األتربة الملح     ،فبعض النباتات تستطيع التأقلم اسموزيا    

 أو توقـف    ،ورق في تغيـر لـون األ      ة مما يظهر مجموعة من المشاكل للنبات متمثل       ؛ال يستطيع 

كما يعتبر التغلب على مشكلة السمية عامل مهم الختيار         .  وغيرها هاسقوط وأ ،تشوهها أونموها  

ـ  يمكن أل  فمثالً.  المناسب الذي يمكن ريه بالمياه العادمة المعالجة       لالمحصو ات الـصوديوم   يون

لنبـات   والبورون إن تمتص مباشرة إلى داخل النبات عند مالمسة هذه المياه أوراق ا             ،دوالكلوري

الـشرايدة،  (ا للسمية   ا أساسي  والذي قد يكون مصدر    ،يونات السامة مما يسرع من معدل تراكم األ     

   ).21، ص ب2001

    يلعب منع المشكالت الصحية دور من الناحيـة الـصحية     ف. لمناسبا في اختيار المحصول ا    ا هام

 تكون ذات نوعية عالية من ناحية انخفاض محتواهـا مـن            أنن مياه الصرف المعالجة يجب      فإ

  . والفيروسات عند استخدامها لري محاصيل معينة خاصة التي تؤكل طازجة،البكتيريا

 أما . لمناسبةا استراتيجية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة اختيار طريقة الري ا          تشمل أيض

  : أساليب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بري المزروعات هي
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تؤدي هذه الطريقة من الري إلى تغطية كاملة لسطح التربـة           :   نظام الري السطحي بالغمر    -1

كذلك يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى تلوث محاصيل الخضار          . ,بمياه الصرف الصحي المكررة   

  . وعادة ما تكون هذه الطريقة عديمة الكفاءة, ح األرضالنامية بالقرب من سط

 ولكنبأكمله  دي إلى ابتالل سطح التربة      وهذه الطريقة ال تؤ   :  طريقة الري بالخطوط واألتالم    -2

كمـا أن احتمـال تعـرض عمـال         . الحماية الكاملة للمحصول من التلوث غير مضمونة تماماً       

  .  متوسطإلى ٍللوث بهذه الطريقة يتراوح بين عاالزراعة للت

تعتبر هذه الطريقة أكثر كفاءة من طرق الري السطحي مـن ناحيـة             :  طريقة الري بالرش   -3

    استهالك المياه حيث تضمن توزيع  ولكن يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى تلـوث         , اا أكثر تجانس

  .  مشاكل صحيةإلى وتعرض عمال الزراعة ،المحاصيل الحقلية

تكون هذه الطريقة أكثر كفاءة عندما يكون سطح التربـة          ": لتنقيط  ا"  طرق الري الموضعية     -4

كما أنها توفر حماية للعمال     , كن أن تؤدي إلى إنتاج محصولي عالٍ      ويم, مغطى بأغطية بالستيكية  

أما عيوب هذه الطريقة فتتلخص في ارتفـاع التكـاليف اإلنـشائية            . من أخطار التلوث المحتملة   

  ).205، ص2003الخطيب، (

  "الحمأة"ر استخدام مياه الصرف المعالجة في تسميد األراضي الزراعية ث أ-

" الحمـأة " تدعى باألوحال    و ،صرف الصحي كمية كبيرة من الرواسب      مياه ال  ة  ينتج من معالج  

وتمثل الحمأة المشكلة األولى في عمليات معالجة المخلفات الـسائلة،          . والتي يجب التخلص منها   

وعلى الرغم مـن أن     .  فصلها خالل مراحل عملية المعالجة المختلفة      لتركز الشوائب التي أمكن   

 إالمن تصريف المخلفات السائلة التي تمر خالل محطة المعالجة،          % 1تشكل أكثر من     الحمأة ال 

 مساحات كبيرة من األرض لألعمـال       إلى وتجفيفها باهظة الثمن، وتحتاج      ،أن تكاليف معالجتها  

  . ، وأحواض التجفيفاإلنشائية
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وتحتوي على كميات كبيرة من المياه التي تتراوح بـين          , وتتكون الحمأة من مواد صلبة مترسبة     

 وعلى العديد من    ،، وتحتوي هذه الرواسب على كم هائل من الكائنات الدقيقة النشطة          99% -95

 والفيروسـات ناقلـة األمـراض، ومـواد       ، والطفيليات ، والبروتوزوا ،أنواع البكتيريا الممرضة  

 م والـصوديو  ، البوتاسـيوم  :مثـل  ، أمالح غير عـضوية    إلى باإلضافة ،ة عضوية سامة  كيميائي

ا قبل التخلص من هـذه       لذا يجب التفكير ملي    .)604 ص ،1990،  فرج( والمغنيسيوم ،والكالسيوم

 والنبات إذا لم يـتم      ، والحيوان ،اإلنسانا، لما تشكله من خطر حقيقي يهدد صحة         الرواسب نهائي 

  .يقة سليمةالتخلص منها بطر

  والمـواد   ، والفـسفور  ، للنباتات ومنها النيتـروجين    أساسيةا على مغذيات    وتحتوي الحمأة أيض 

   ).222، ص2003الخطيب، (العضوية المفيدة التي تعمل على تحسين خواص التربة 

   تعريف معالجة الحمأة والمواد الناتجة عنها -

 وتحويـل   ، والرواسب الطينية  ،في األوحال تعني معالجة الحمأة تخفيض نسبة الرطوبة الموجودة        

وينتج عن  .  والالهوائية ، مواد ثابتة بواسطة البكتيريا الهوائية     إلىالمواد العضوية المترسبة فيها     

، ومواد سائلة تحتوي على بعض األحمـاض العـضوية، وغـازات            لبةعملية المعالجة مواد ص   

   وكبريـت الهيـدروجين    ، الميثـان  أهمهـا  ومن   ،طيارة تنتج عن عملية تحلل المواد العضوية      

  . )205، ص1973صفري، أ( واآلزوت

 والتربة تجربتان في معهـد العلـوم        ،ومن التجارب الناجحة التي تبحث أثر الحمأة على النبات        

 والتي تدرس أثر الميـاه      ،2003 -2002 و   ،2002-2001الطبيعية في الجزائر خالل األعوام      

أن هذه الدراسـة  أثبتت نتائج  .  وعلى خصوبة التربة   ، والفافا ، والحمأة على نبات الشعير    ،العادمة

كما ودلـت   %. 250-%100من   الشعير، والفافا  محصول غلةاستخدام الحمأة يساهم في زيادة      
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 والحمأة ال يؤثر على درجة حموضـة التربـة          ،النتائج أن استخدام المياه العادمة المكررة للري      

  .(Tamrabet, et.al, 2003, p1-3)لكنه يزيد من ملوحتها 

   القوانين والتشريعات البيئية الفلسطينية ومدى فاعليتها وتنفيذها -2.2

لذا ,  وحماية مصادرها  ، والزراعة في بعض موادها بالبيئة     ، والصحة ، والمياه ،ةتهتم قوانين البيئ  

امة من   والصحة الع  ،ن تطبيق تلك القوانين التشريعية يسهم بدرجة كبيرة في الحفاظ على البيئة           فإ

  . الملوثات سواء الصلبة أو السائلة

 ومعالجتها في الباب الثاني الفـصل األول        ،عالج قانون البيئة الفلسطيني موضوع المياه العادمة      

 الذي حدد بموجبها ضرورة إنشاء نوع مـن التنـسيق مـع الجهـات               30و28, 12من المواد   

من المياه العادمة بما يـتالءم مـع         والتخلص   ، وإعادة استخدام  ، ومعالجة ،المختصة لكيفية جمع  

 أو تصريفها إال وفق الشروط التي تحددها        استخدامها حظر والصحة، وكذلك    ،الحفاظ على البيئة  

 القانوني الستخدامات المياه العادمة فإن قانون       اإلطارأما فيما يتعلق في تحديد      . الجهات المختصة 

حدد أنه ال يمكن استعمال المياه العادمة        يحتوي على قوانين صريحة ت     2003 لعام 2الزراعة رقم   

ـ  سالمعالجة في الزراعة إال ضمن شروط معينة تحددها مؤسسة المواصفات والمقايي           سطينية  الفل

ا للعقوبات في حال اسـتخدام الميـاه العادمـة           القانون الزراعي أفرد باب    الموافق عليها، كما أن   

 الفلسطينية من خالل المـادة      س والمقايي ،صفات والموا ،المعالجة بطريقة مخالفة للقانون الزراعي    

 الفـصل  79 ومـادة  ، الفصل الرابـع  55 و 54، والمادة    المنصوص عليها في الفصل األول     24

كما ويتناول قانون الصحة العامة ضرورة حماية البيئة مـن المخـاطر التـي تهـددها                . التاسع

كمـا  , جال تسميد األراضـي    ومخاطر إعادة استخدامها خصوصا في م      ،ا المياه العادمة  خصوص

ـ                ا وينص على ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعـة لكـن وفقً

 والتـي تـنص عليهـا       ، مع الوزارات  ق والشروط التي تحددها وزارة الصحة بالتنسي      ،للضوابط
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تنتج  نـس  2002ومن خالل استقراء قانون المياه الفلسطيني       .  من الفصل السابع   43 و 42المواد  

 من الفصل   27 و 25 ومادة   8 و 7 و 5، ومادة   1 فرع   7 من الفصل األول، والمادة      14من المواد   

 من الفصل العاشر الخاصة بموضوع النفايات السائلة أن هناك مجموعة مـن             35السابع، ومادة   

  وتشغيلها متمثلة بوضـع القيـود اإلداريـة      ،العوائق التي تختص بالمنشآت التابعة للمياه العادمة      

 وذلك بموجب وثيقة الموافقـة التـي        ،والفنية التقنية التي تفرض عليها، من أجل مزاولة أعمالها        

  . تطلبها عملية الترخيص

 والزراعة في بعض موادهـا البيئيـة        ، والمياه ، والصحة ، ومنها البيئية  ،تضمنت غالبية القوانين  

  الخطوة األولى في    ا، باعتباره ا يختص في نشر التوعية البيئية في المجتمع       وحماية مصادرها بند 

تفعيل القوانين البيئية على المستوى المحلي، لذلك كان من الضروري أن تتضمن تلك القـوانين               

األحكام التي تجعل من المهمة األساسية لإلدارة البيئية في المجتمع وضـع البـرامج والخطـط                

 واتخاذ التـدابير    ،ؤسسات الدولة المعنية  ا على م  ا قانوني  مما يجعلها التزام   ،للتثقيف والتعليم البيئي  

 مثال ذلك قـانون الميـاه       ،هذا االتجاه نجده بصورة خاصة في قوانين معينة       . المناسبة للوفاء به  

على إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات       " حيث نص الفصل الثاني من المادة الثامنة         2002

 وترشيد االستهالك وتنظيم    ، ومنع التبذير  ،مياه والبرامج لتنظيم استعمال ال    ،العالقة لوضع الخطط  

كما . )2002،  3 م المياه، رق  نالسلطة الوطنية الفلسطينية، قانو   (" حمالت التوعية في هذا المجال    

 والمعـايير   ، واألنظمـة  ، أن دور المواطن في مراقبة تطبيق القواعد       2004وبين قانون الصحة    

 وذلك من خالل وسائل عديدة كوسـائل        ،عي البيئي  من الو  البيئية يتطلب أن يكون على قدر عالٍ      

 علـى أن تقـوم الـوزارة        36لزم الفصل األول من المادة      لذلك أ , عالم المقروءة والمسموعة  اإل

 من خالل وسائل     والبيئي ، والتثقيف الصحي  ،بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برامج اإلرشاد      

 20 الـصحة، رقـم    نطة الوطنية الفلسطينية، قانو   السل( والمسموعة   ، والمرئية ، المقروءة اإلعالم
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 من نفس القانون تقوم الوزارة بالتعاون مـع الجهـات ذات العالقـة بنـشر                37ومادة  , )2004

ومن ناحية أخـرى أكـد      .  من قانون البيئة   4كما وبينته المادة    , وتوصيل تلك البرامج للمواطنين   

ية البيئية للمـواطن إلنجـاح الـسياسات         على أهمية التثقيف البيئي والتوع     2004قانون الصحة   

  .  من الفصل السادس38 والتي نصت عليها مادة ،والقوانين البيئية

يستلزم تفعيل القوانين المتعلقة بالبيئة في فلسطين إزالة المعوقات التي تحول دون تطبيقها علـى               

  . ونقص الكوادر،ةدي واالقتصا، والسياسية، واإلدارية،جميع المستويات، مثل المعوقات القانونية

   دور التثقيف البيئي في رفع الوعي البيئي-2.4

 والثقافة العامة لمعظم شرائح المجتمع ،يحتاج الوصول إلى الثقافة البيئية إلى قدر من المعرفة

 والتغير، وذلك من ، والنمو، والتطور،التي البد أن يدركها الذين يعيشون في ظل العصر السريع

ن جسر العبور إلى ، حيث أي طرق التفكير، والسلوك البيئي عند اإلنسانأجل إحداث تغيير ف

يجب تطوير .  والنهوض به،المجتمع يمتلك صفات االستمرارية، ويتم تأسيسه بتوجيه المجتمع

كما . رات المباشرة ذات العالقةا لدى األفراد، والمجتمع من خالل الخباالتجاهات البيئية أيض

 حيث يساعد على التنبؤ ،الفرد في المواقف المختلفة التي قد تمر بهاعمل على توجيه سلوك وت

م يتطلب توليد تجاه األفراد نحو بيئتهإولكن تغيير .  ورعايتها،بأن أفعالهم ستكون لصالح البيئة

  عن تغيير اتجاهات األفراد وتشكل مرجعاًةألن األخالق البيئية هي المسؤولأخالق بيئية لديهم؛ 

ة الهدف النهائي للتربية البيئيةقويم السلوك اإلنساني، ولهذا أصبحت األخالق البيئيا في تمعياري 

  :ويمكن تنمية األخالق البيئية من خالل مجموعة من الوسائل واإلجراءات منها

  .  بيان اآلثار السلبية المترتبة على استمرار سلوك األفراد والجماعات على البيئة-1

  .)21، ص1999القادري، ( تها البيئة، ومحدوديت األفراد بإمكانيا تنمية الوعي البيئي لدى-2
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 األهداف التربوية للتعليم البيئي :يتحقق التعليم البيئي من خالل تحديد مجموعة من األهداف منها

 لشاملة، والمشكالت الموجودة فيها للبيئة امالتي تقوم على رفع مستوى الوعي، والمعرفة، والفه

ا تشتمل على السلوك واالتجاهات، والشعور باالنتماء عن دوره فيها، وأيضومسؤولية اإلنسان 

وتعزيز الدوافع للمشاركة في صيانتها  تجاه مشاكل البيئة،وباإلحساس بالمسؤولية  للبيئة،

وتحسينها، واكتساب القيم االجتماعية، والمهارات الالزمة لحل مشاكل البيئة، فضالً عن القدرة 

  .  وبرامج التعليم البيئي في العلوم المختلفة،البيئةعلى تقويم مقاييس 

   يلعب التثقيف البيئي دور     س من خالل تعزيـز اإلحـسا      ،اا في رفع الوعي الجماهيري مؤسساتي 

 ستخدام مياه الصرف الصحي المكـررة     بالعمل المؤسساتي الفلسطيني المشترك في مجال إعادة ا       

في الموضوع مع بعضها البعض، مع ضـرورة        ومن خالل ربط هذه األجهزة بجوانبها الخاصة        

 وتنسيقية تربط بين التنظيمات المؤسسية الحكوميـة، والجامعـات، والمعاهـد            ،إنشاء آليات فنية  

            التدريبية العاملة في مجال إدارة المياه العادمة مـن خـالل المـؤتمرات، والنـدوات العلميـة                

 و المؤسـسات    ،جب تشكيل لجنة مـن الـوزارات      لذلك ي . وورشات العمل، والزيارات الميدانية   

 والمهـام فيمـا يتعلـق بإعـادة         ، ومراكز البحث العلمي التابعة للجامعات لتقسيم العمل       ،المعنية

   -:استخدام المياه العادمة المعالجة وفقا للخطوات التالية

تهتم بهذا  تشترك في هذه العملية مختلف الوزرات التي        :  وتحديد المواصفات  ، عملية التشريع  -1

وينبغي أن تشمل   . المجال، وهذا األمر يتطلب تقوية التشريعات المتعلقة بتصريف مياه الفضالت         

كما ويلـزم   . اإلجراءات المصاحبة لذلك إدخال المعايير ذات الصلة، والتصاريح ورسوم التنقية         

البيئة فـي   وتوضيح دور السلطة المعينة بنوعية      , تدعيم اإلطار المؤسسي إلدارة مياه الفضالت     

 على السلطات البلدية التي ينبغي أن تـستند         يءوينطبق نفس الش  . مراقبة مخارج مياه الفضالت   

 وتحديد األدوار التي تقوم بهـا       ،إليها مهام واضحة في مجال الممارسات السليمة لمياه الفضالت        
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النظم من   و ،مع ضرورة وضع السياسات   ,  واإلجراءات القضائية  ،أجهزة اإلنفاذ بالنسبة للشرطة   

  .أجل استرداد قيمة االستثمارات

وهنا يكون الدور األكبر في عملية المعالجـة        :  عملية التخطيط للمشاريع المركزية وتنفيذها     -2

أمـا دور المؤسـسات غيـر       , وتحديد التنقية المستخدمة للوزارات المعنية بالتعاون في ما بينها        

  .الصغيرةحكومية فيتضح من خالل خططها الخاصة بالمشاريع ال

 المباشر لـسلطة الميـاه      اإلشرافتتركز هذه العملية على     :  عليها واإلشراف عملية المعالجة    -3

 ويتم من خاللها إدخال     ، والزراعة ، ووزارة الصحة  ، التعاون بينها وبين وزارة البيئة     إهمالدون  

حظـى  كما وال بـد أن ت     , معامل معالجة مياه الفضالت ضمن عملية تخطيط استخدام األراضي        

وكذلك .  ومعامل معالجة مياه الفضالت بأولوية عالية للغاية       ،عمليات إنشاء شبكات مياه الفضالت    

من الضروري أن يحدث توسيع على المدى البعيد في نظام مياه الفضالت بحيث يخـدم جميـع                 

   .)2005 شخصية، مقابلة األشقر،( السكان

 ياشر لوزارة الزراعة بالتعـاون مـع بـاق         المب اإلشرافتتم تحت   :  استخدام المياه المعالجة   -4

كمـا  . من الضروري تنشيط إعادة استخدام مياه الفضالت المعالجة على نطاق واسع          . الوزارات

عتبار عندما يتم تخطيط وإنشاء معامل جديدة  عادة استخدام مياه الفضالت في اإل     وال بد أن تؤخذ إ    

عايير االستخدامات الجديدة العديدة لميـاه       وتنفيذ م  ،كما وال بد من وضع    .  الفضالت هلمعالجة ميا 

  .  الزراعية ري األراضي: مثل،الفضالت

 والمؤسسات المعنيـة بهـذا      ،وتتم بالتعاون من قبل جميع الوزارات     :  عملية المتابعة والتقييم   -5

  .)2005شخصية،  مقابلة منصور،( الموضوع

 تجربة إمكانية تقبل ر وتطوي،جاح والتوعية الشعبية من أهم العوامل لن،يعتبر التثقيف البيئي

 ويتم ذلك من خالل عدة وسائل تثقيفية تتمحور ,مياه في الزراعةالالمجتمع إلعادة استخدام 
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  من أجل تسليط الضوء على المشكلة وذلك،لسكانل القيام بحمالت توعية بيئية إرشادية :حول

   . المسؤولين على إيجاد حل لهاوالتي من خاللها يتم تفعيل المجتمع نحو االهتمام بها، وحث

 بحث، ومناقشات لنشر التوعية في قضايا ت، وحلقات تنفيذ محاضرات متخصصة، وندوا-1

  .المجتمع وضع برامج تعليمية تهدف إلى تنوير القطاع العريض في كالبيئة، وكذل

  . تنفيذ البرامج اإلذاعية والتلفازية التي تكشف الحقائق البيئية للمواطن-2

 تخير الصحافة لنشر الوعي البيئي عبر مقاالت، وتحقيقات، ورسوم، وصور، ومسابقا تس-3

  . والمعارض والمتاحف باإلضافة إلى المكتبات ، واستخدام األفالم.ومعسكرات، ودورات تدريبية

  . التي تنفذها المؤسسات الحكومية لحماية البيئةلبيئيةاو ، إنجاح برامج التوعية الصحية-4

  .)25، ص2006المقدادي، ( شعبيةالبيئية ال لجان والألفراد على تشكيل النوادي،شجيع ات -5 

المساجد، والكنائس، واألماكن تقوم ة حيث ي تعزيز دور المؤسسات الدينية في التربية البيئ-6

  .)97، ص1993محمود، (الدينية األخرى بدور هام في المحافظة على البيئة 
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  الفصل الثالث

  ليل النتائجمناقشة وتح

  : أنماط الزراعة ومساحة األراضي الزراعية في منطقة دير دبوان-3.1

 )5الـشكل (ضي   بزراعة األرا  ونقوم ال ي  اإلحصائيةمن العينة   % 75أظهرت نتائج الدراسة أن     

التجـارة  ة، و  العمل في الوظائف الحكومي    إلى توجه سكان دير دبوان      إلى السبب في ذلك     ويعود

 اعتماد كثير من سكان دير دبـوان        إلى باإلضافة ا جيدة، هذ  ي تدر دخوالً  وبعض الصناعات الت  

.  استنكاف كثير من المتعلمين عن العمل بالزراعة       وإلى ,من ناحية مادية   على ذويهم في الخارج   

 بعـد العمـل     اً ثانوي يعتبرونها عمالً % 25 والتي تبلغ نسبتهم     األرض الذين يقومون بزراعة     أما

  ).5(نظر الشكل أ بزراعة حديقتهم المنزلية يقومون أو ،الرسمي

  . في منطقة الدراسةاألرضزراعة ): 5(الشكل رقم 

 
  

  

  

  

ـ   يعملون في الوظيفة   حصائيةاإلمن العينة   %) 38( الدراسة أن أعلى نسبة       نتائج بينت ة  الحكومي

ل ، أو يعملون في مجـا      معظمهم كانوا من ربات البيوت     أن إاللم تحدد طبيعة عملهم     % 27 أنو

في % 5 و ، البناء  في %11 و ، يعملون في مجال التجارة    اإلحصائيةمن العينة   % 15 أن و ،الرعي

 ويعود هذا التوجه العـام      ،)6الشكل (%4 الذين يعملون في مجال الزراعة فنسبتهم        أما ,الصناعة

 بعكس مهنة الزراعة التي تعاني من التذبذب فـي          ، االستقرار االقتصادي  إلىللوظائف الحكومية   

 سـقوط   أهمها، و  بعناصر المناخ  تتأثر التي    بسبب اعتمادها على الزراعة البعلية     ؛ستوى الدخل م

زراعة األرض
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ا خالل المواسـم    ه تذبذب في توزيع   إلى في سنوات مختلفة يؤدي      األمطارفتذبذب كمية    ،األمطار

 العوامل السياسية   كما وتلعب  ."الموسم الزراعي  " مما يؤثر على نجاح الزراعة البعلية      ،الزراعية

دير دبوان       األراضي في  نتيجة مصادرة بعض     األراضيا في عدم التوسع في زراعة       دور ، 

  شق الطرق االلتفافية للمـستوطنات الـذي منـع         إلى باإلضافةا، هذا   منيأوجعلها مناطق مغلقة    

  .الطرق الزراعية القريبة من هذه األراضياالستفادة من و الوصول

 غالء  :منها أسباب نتيجة لعدة    األراضي على التوسع في زراعة       أيضاً العوامل االقتصادية  تؤثر  

  في ا سلبي ادورالبشرية  لعب العوامل   ت هذا و  . والمستلزمات الزراعية  ،يةواألد، و األسمدةو،  المياه

 وتوجه بعـضهم    ، الخارج إلى الشباب    هجرة معظم  : مثل ، في قرية دير دبوان    األراضي زراعة

  .)2007, رجة، مقابلة شخصيةمفا( للعمل في المجال الحكومي

  ).7الشكل(مصدر دخلهم  ال تشكل األرض  اإلحصائيةمن العينة% 80 كما يفسر هذا أن  

  . طبيعة العمل في منطقة الدراسة):6(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  .األرض المصدر الوحيد لدخل األسرة): 7(الشكل رقم 
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 هي الزراعة البعلية التـي      ، في المنطقة  د أن نمط الزراعة السائ    اإلحصائيةمن العينة   % 90أفاد  

 تعتبر نسبة   ي، وه )8الشكل% (10تعتمد على مياه األمطار، أما الزراعة المروية تقدر نسبتها ب         

 الميـاه فـي      تعود لقلة  ؛المزروعات المروية قليلة، حيث أن المشكلة الرئيسية في عدم استخدام         

يل قلاجها السنوي   تان أن كما   ,"عين الجانية " فقط  حيث يوجد في دير دبوان نبع ماء واحد        المنطقة،

من % 60 وأشار  هذا ,)2007مقابلة شخصية،    ,جميل(يستعمل فقط لسقاية حيوانات الرعي      ا و جد

 أقـل   (  قليلة يمتلكون أراض زراعية مروية مساحتها       أنهمالذين يعتمدون نمط الزراعة المروية      

اعة البعليـة،   زرضي المنطقة تعتمد على ال    وعلى الرغم من أن معظم أرا     ). 9 دونم، الشكل  1من  

 الظـروف   ظـل  وخصوصا في، أشجار الزيتون، إال أنه ال يمنع من توجه الناس     زراعة خاصة

 زيادة الدخل من خالل زراعة األراضي بمحاصـيل مرويـة           إلىالسياسية واالقتصادية الحالية    

 –رض بالقرب من البيت     وكذلك من أجل المحافظة على األراضي الزراعية، أو بسبب وقوع األ          

، ، مقابلـة شخـصية   نـزال (  وزراعتها بالمحاصيل الحقلية لالستخدام المنزلـي      –حديقة منزلية   

2005.(   

 .نمط الزراعة في منطقة الدراسة): 8(الشكل رقم 
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  .مساحة األراضي المروية بالدونم): 9(الشكل رقم 

  

  

  

  

على ميـاه شـركة     يعتمدون    الزراعة المروية  الذين يعتمدون نمط  من  % 50أظهرت النتائج أن  

 خصوصا في فصل    األمطاريعتمدون على مخزون مياه     % 30 و ،كمصدر للري  ،مصلحة القدس 

يعتبر حصاد وتخـزين ميـاه األمطـار، مـن           .)10الشكل(المياه  الصيف عندما يعانون نقص     

 وهـو   وسم إلى آخر،  ي كميات األمطار من م    المصادر الهامة، والمستدامة رغم التفاوت الكبير ف      

أمر شائع االستعمال في منطقة الدراسة، حيث يعمل المزارع أو المواطن على حفر آبار جمـع                

المياه إما في مزرعته أو بيته بغرض توفير مياه للشرب فـي مواسـم نقـص الميـاه، ولـري            

  األمطار من أسـطح، وسـاحات البيـوت        مياهوهناك آبار تجمع    . مزروعاته، ولسقي المواشي  

طح البيوت البالستيكية، ويعد ذلك أحد مصادر توفير المياه المنزلية، وتوفير جزء من ميـاه               وأس

 أو بعـض    ، أو أشجار الفاكهة   ،ري البيوت البالستيكية، الستعمالها في الري التكميلي للمحاصيل       

الهدف األساسي من الحصاد المائي هو توفير مصدر مـائي رخـيص            . أنواع الخضار الصيفية  

معـة   كما وتفيد المياه المج    ستفادة من أكبر كمية من مياه األمطار في اإلنتاج الزراعي،         الثمن لال 

في مواجهة التقلبات المحتملة للظروف الجوية، خاصة شح األمطار في بعض المواسم، والتـي              

   ).27، ص2007الرجبي، ( تعرض المحاصيل المزروعة للفشل
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  .مصادر مياه الري): 10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

أن طريقة ري المحاصيل الزراعية التي       الذين يعتمدون نمط الزراعة المروية    من  % 60 أوضح

   .)11الشكل( يستخدمونها هي األتالم واألحواض

  .طرق ري المحاصيل الزراعية): 11(الشكل رقم 

  

  

  

  

 الزراعية  ممحاصيله الذين يعتمدون نمط الزراعة المروية يسقون     من  % 40تبين من الدراسة أن     

  ).12الشكل(احدة كل يوم مرة و

  .عدد المرات التي تروى بها المحاصيل الزراعية):12(الشكل رقم 
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 تـستخدم فـي ري      أن كمية المياه التي   الذين يعتمدون نمط الزراعة المروية      من  % 80 أوضح  

  ). 13الشكل(في األسبوع  3 م5-1  هيالمزروعات

  .حاصيل في األسبوعكمية المياه التي تروى بها الم): 13(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

يقومـون بزراعـة    % 20 و ،هـم يزرعـون الزيتـون     من العينة اإلحصائية أن   % 30كما وأفاد   

، والذي يظهر مدى أهمية استخدام الميـاه العادمـة المعالجـة لـري هـذه                المحاصيل الحقلية 

  .)14( الشكل هذه المحاصيلمالئمة لريالمزروعات في دير دبوان، حيث أن المياه المعالجة 

  .نوع المحاصيل التي يتم زراعتها): 14(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 ، أن سبب عدم توجه مجتمع الدراسة نحو المزروعات المروية         اإلحصائيةمن العينة   % 41أبدى  

 األشتال  وأيضا ،عاليةبأسعار  ، فالمياه يتم شراؤها     )15الشكل ( الباهظة كان بسبب التكلفة المالية   

 أن اإلحصائيةمن العينة    % 31 أشارفي حين    .في بعض األحيان   وغير متوفرة    ،ليةوالبذور غا 

   . الزراعة المرويةإلى هو السبب في عدم التوجه ،عدم توفر المياه
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  .السبب في عدم التوجه إلى الزراعة المروية): 15(الشكل رقم 

  

  

  

  
  

  

البلـدي   يعتمدون على استخدام الزبـل       اإلحصائيةمن العينة    % 41أظهرت نتائج الدراسة أن     

المخـصبات  يعتمدون بشكل رئيسي على اسـتخدام       % 32ن   وأ ،للمزروعاتوالكيماوي كأسمدة   

 الكيماوية لها تـأثيرات سـلبية علـى         األسمدةأن   إال،  )16الشكل(المزروعات   لتسميد   ةالكيماوي

.  والمزروعات؛ كما أن لها تأثيرات اقتصادية بسبب غالء هذه األسـمدة           ، والتربة والمياه  ،البيئة

            ا يساعد على   وفي هذا السياق فإن استخدام المياه العادمة المكررة المناسبة أو الحمأة المعالجة جيد

 وبنـاء . لعضوية الالزمة للمزروعات  االستغناء عن هذه األسمدة، حيث أنها تحتوي على المواد ا         

ـ      الزراعية فـإ  على دراسة عن استغالل المياه العادمة لري المحاصيل          ن ن ميـاه المجـاري م

 للتربة  ةجمعات السكنية بعد معالجتها من الدرجة الثانية تحتوي على العناصر األساسية الالزم           الت

مكن أن تغني عن معظم السماد الالزم لمحاصيل زراعية         ، والتي ي  )اسيوم فسفور، بوت  نيتروجين(

  ).32، ص1993طرتشيتسكي، ( به بأس مثل الحمضيات أو القطن، وفي ذلك توفير مادي ال

  .األسمدة المستخدمة في المنطقة ):16(كل رقم الش
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  :منزليةحديقة  امتالك* 

% 42 و )17الشكل ( يمتلكون حديقة منزلية   اإلحصائيةمن العينة   % 56أظهرت نتائج الدراسة أن     

 في  اإلحصائيةمن العينة   % 71، ويعتمد   )18الشكل(يروي هذه الحديقة ثالث مرات في األسبوع        

يعتمدون في ري الحديقـة علـى        % 25 وأن   ،األنابيبمياه من خالل    الري حديقته على شبكة     

 في منطقة الدراسة الميـاه العادمـة        اإلحصائيةمن العينة   % 4 ويستخدم ,مطارمخزون مياه األ  

الـشكل  أنظـر   ,  المنزلية الموجودة بالحديقة  في ري المحاصيل الزراعية   الرمادية غير المعالجة    

 ؛عادمة الرمادية قليلة التلوث مقارنة مع المياه العادمة الـسوداء         لا المياه   أن نعلى الرغم م  و .19

لهذه  مما يتطلب معالجة     ،الكيماويةو تحوي كميات ال يستهان بها من الملوثات العضوية          أنها إال

تكـاثر   و  السلبية من خالل تكـاثر الجـراثيم الـضارة         آثارهاتظهر   هذا و  .المياه قبل استخدامها  

ـ  كما وتسبب الملوثات و    ,الطفل، و األم على صحة    ا خصوص اًخطر الذي يشكل    ضالبعو هون دال

 فيها، وموت النباتـات،     األمالحتركيز  و , الفتحات في التربة   إغالق  إلى الموجودة في هذه المياه   

  . )2007 شخصية، مقابلةأبو الرب،  (للزراعةا على صالحية التربة  سلبالتأثيرو

الرمادية المعالجة في الزراعة على مستوى المنزل عديدة        مقابل ذلك تعتبر فوائد استعمال المياه       

 ويتميز استعمال الميـاه الرماديـة للـري         .فهي تساهم في توفير المياه العذبة، والمرتفعة التكلفة       

إذا ما استغلت بشكل صحيح، بحيث تصبح مصدراً أفضل لميـاه    " كونها مصدر ثابت  "باالستدامة  

 ممـا يزيـد مـن       ,النيتروجين، والفسفور فيهـا     عناصر الري عن مصادر المياه العذبة لوجود     

  ).2005األشقر، مقابلة شخصية، (اإلنتاجية الزراعية 

 الميـاه العادمـة     إدارة األردن في    خاللها تجربة  من   التي عرضت  Al-Jamal في دراسة وتبين  

بسيطة في اعتمادهـا علـى الحفـر االمتـصاصية          ، والتي تعتبر    المعالجة في المناطق الريفية   

 المياه تلقى في الحدائق المنزليـة دون         هذه أن، كما    النضح للتخلص من المياه العادمة     وصهاريج
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  ومن هذا المنطلق تم عمل مشروع لتنقية المياه العادمة الرمادية لمجموعة من المنـازل              .معالجة

ية كما ظهر جـدوى اقتـصاد      ,تم تقليل الملوثات الموجودة في المياه الرمادية      حيث   ،في الطفيلة 

  (Al-Jamal, 2004, p2).   للمشروع

  .امتالك حديقة منزلية): 17(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 .عدد المرات التي يتم بها ري الحديقة المنزلية في األسبوع): 18(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .مصدر مياه ري الحديقة): 19(الشكل رقم 
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نة اإلحصائية فـي ري الحديقـة       من العي % 87 أن كمية المياه التي يستخدمها       )20 (يشير الشكل 

 بوجود حديقة منزليـة، ممـا       هذا يتضح أن مجتمع الدراسة يهتم     ومن  .  في األسبوع  3م5-1تبلغ  

 في ظـل شـح      ة واالستعماالت المنزلية، خاص   ،يزيد من استهالك المياه العذبة الصالحة للشرب      

 إعـادة اسـتخدام     أهمية محاولة كل هذا يدل على     . في فصل الصيف  مصادر المياه في المنطقة     

 منزليـة  أن وجود حديقـة      Quzeh كشف .المياه العادمة ألغراض الزراعة في منطقة الدراسة      

استهالك إضافية  زيادة   في   ةامل مهم وععتبر  ت  منها  المزروعة ة، والمساح مساحتها إلى باإلضافة

   ).(Quzeh, 2001, p17 للمياه العذبة

  . ري حديقة منزلك في األسبوعكمية المياه المستخدمة في): 20(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

   وتصريف المياه العادمة في منطقة الدراسة ، الوضع المائي-2. 3

  : الوضع المائي، وعالقته بالمياه العادمة المعالجة-أوالً

 المياه العادمة المعالجة    رومتغير اعتبا  ،متغير نقص المياه   العالقة القوية بين     )21(يوضح الشكل   

بينت نتائج الدراسة أن    فقد  . حسب تحليل اختبار مربع كاي للعينة المفحوصة       مصدر جديد للمياه  

بنـسبة  ( شخص من هؤالء     59وأن     انون من نقص المياه العذبة،     يع اإلحصائيةمن العينة   % 65

يعتبرون أن المياه العادمة المعالجة مصدر جديد للمياه، يمكن اسـتخدامه لـسد الفجـوة               %) 90

 يعانون نقص المياه في فصل الـصيف        اإلحصائيةمن العينة   % 66ئج أن   هذا ودلت النتا  . المائية
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، 2006قرابـصة،    (دراسـة  و،  )11، ص 2006الديك،  (تؤيد هذه النتيجة دراسة      و ,)22الشكل(

 عدة، مثل المياه العادمة المكـررة؛      البحث عن مصادر بديلة مسا     إلى وهذا يزيد الحاجة     ).79ص

وحسب  . هذه المياه البديلة في ري الحدائق والمزروعات       من أجل توفير مياه الشرب، واستعمال     

 اسـتخدام   إلعادةنه من السهل كسب تقبل العامة عندما تتحقق الشروط          منظمة الصحة العالمية فإ   

عندما تكون  أو   نقص في مصادر المياه في منطقة معينة،      هنالك  عندما يكون   : المياه العادمة فمثالً  

 المحاصيل الزراعية، تصبح إعادة     إنتاج زيادة في    لستخدام، مث مباشرة من هذا اال   هناك استفادة   

  .(WHO, 2006, p103) لمشكلة نقص المياه استخدام المياه العادمة المعالجة حالً

 سكان الضفة الغربية    أن ،كما وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الخطيب التي خرجت بنتيجة فحواها          

ـ     اسن  أ و فلسطين،يعتقدون بوجود نقص للمياه في        اًشكل مـصدر  تخدام المياه العادمة المعالجة ي

أن  Abu Shabanأشارت دراسـة   كما و.)74ص, 2002 ,الخطيب( الزراعة ألغراض اًجديد

ا في غزة، هـذا     ى المياه خصوص   عل  كثير من السكان   حصول، و تهدد التنمية  ندرة مصادر المياه  

 ومحتمل في  ،مصدر بديل  راعة يعتبر الز المعالجة في ام المياه العادمة     استخد إعادة أنوجد  وقد  

حتفـاظ   اال إلى ومن ثم الوصول     ، الحالية واألنظمة ، المحاصيل الزراعية  إنتاجظل تطور شروط    

                     .),p1 Abu Shaban, et.al, 2006 (المحليبالماء العذب لالستعمال 

) كنفاية( العادمة المعالجة  مفهوم استعمال المياهأن) Bristow, et.al, 2002, p2(تظهر دراسة 

 وذلك  ، كمصدر غير تقليدي للمياه     واعتبارها ، العالم نحاءأخذ بالتغير بشكل متزايد في كثير من        أ

 ، الكبيرة للمـاء   السكانية واالحتياجات  ، والزيادة  ندرة المياه  : وهي األسبابكنتيجة لمجموعة من    

ك  وكـذل  ،لتقدم والتنمية المستمرة  الرغبة ل ، و وظهور تشريعات لحماية البيئة    ،وزيادة تكلفة المياه  

 بشكل تدريجي في بعض      قبوالً أكثر مشاريع استعمال المياه العادمة المعالجة بحيث تصبح         ظهور

   .األماكن
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  .مصدر جديد للمياهكاعتبار المياه العادمة المعالجة  و،العالقة بين نقص المياه): 21(الشكل رقم

  

  )0¸000 = (0¸005الداللة اإلحصائية قيمة مربع كاي عند             

  .توفر فيه المياه في السنةتالوقت الذي ال ): 22(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  :تصريف المياه العادمة في منطقة الدراسة -ثانياً

 الميـاه العادمـة     التخلص من  عالقة وثيقة بين اعتبار    كاي وجود بينت نتائج تحليل اختبار مربع      

 قبول بوجود محطة معالجة في المنطقـة      ، وال لصحة، والبيئة مصدر خطر على ا   كبشكل عشوائي   

ادمة  أن التخلص من المياه الع     ونيعتقدمن العينة اإلحصائية     %66 أن حيث بينت نتائج الدراسة   

   بنـسبة  (شخص مـن هـؤالء      49وأن  . العامةالصحة  ا على البيئة، و   بطريقة عشوائية يؤثر سلب

  ).23(ل نظر الشك أ،يقبلون بوجود محطة تنقية%) 74
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        الحاليـة   لنتيجـة الدراسـة     دراسة سحر الدالهمة خرجت بنتيجة مشابهة      أنومن الجدير بالذكر    

 في   وقرى بني هاشم   ، أظهرت وجود مشكلة مياه صرف صحي في كل من قرى الصفاوي           والتي

مـن مجتمـع    % 70لـدى    المياه العادمة    إلدارة  اعتبار الطريقة المفضلة    أدى إلى  ياألردن، الذ 

هي عمل شبكة صرف صحي ترتبط بإنشاء محطة تنقية مركزية تزود هذه المنـاطق               ،لدراسةا

  ).25، ص2005الدالهمة، (  الستخدامها في ري المحاصيل الزراعية،بالمياه العادمة المعالجة

  في احتوائها على البكتيريا     والبيئة ،تظهر مخاطر المياه العادمة غير المعالجة على الصحة       هذا و 

  ). 7( الجدول رقم رنظتسبب الكثير من األمراض الخطرة، أ والطفيليات التي ،ساتالفيروو

  .أهم األمراض التي تنتقل بواسطة مياه الشرب الملوثة): 7(الجدول رقم 

 نوع الكائن الحي اسم المرض

 البكتيريا  االلتهابات المعوية , الدوسنتاريا, الكوليرا, التيفؤيد

 الفيروسات لل األطفالش, التهاب الكبد الفيروسي

 "البروتوزا " الكائنات الحية األولية  األميبا المعوية 

 الطفيليات  والشريطية ،الديدان الشعرية, اإلسكارس

  .)293، ص1997، الفرحان، وغرايبة: (المصدر

، خاصة وأنه في  وارد جداًنتيجة رمي المياه العادمة عشوائيا خطر تلوث المياه السطحية يعتبر

  ودية التي تقع بالقرب من األ األراضي ير من األحيان يتم رمي المياه العادمة في األودية أوكث

تتمثل خطورة هذه المياه الرتفاع قابلية تسربها باتجاه .  المياه السطحيةتلوثالتي تؤدي إلى 

  .ادر المصهتلوث وتدهور هذ، والتي سوف تعمل على الجوفيةومن ثم إلى المياه ،التربة السطحية

، ووجـود كثيـر مـن الـشقوق         بوجود الحجر الجيري  محافظة رام اهللا والبيرة     تتسم جيولوجية   

 والتـي تعتبـر      مما يعرض الطبقات الحاملة للمياه للتلوث،      ،الذي يسمح بنفاذ الملوثات   والفوالق  

تم ياه الجيدة إذا ما     مصدراً أساسيا من مصادر مياه الشرب، كما ويحول دون استمرار نوعية الم           
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إلقاء المياه العادمة بشكل عشوائي إلى الوديان، واألراضي أو يتم تسربها من الحفر             االستمرار ب 

  .)30، ص2002المصري، ( ثم إلى المياه الجوفية ،االمتصاصية إلى طبقات التربة

كما ويؤدي استخدام المياه العادمة الخام إلى تلوث التربة بالمعـادن الثقيلـة واألمـالح بنـسب                 

 ويـؤثر علـى     ,ا عنصر الصوديوم الذي يؤدي إلى إغالق مسامات التربـة         ة، وخصوص مرتفع

 ويقلـل امتـصاص النبـات       ,أما تجمع األمالح الذائبة يحدث خلل في تركيب التربـة         . نفاذيتها

  .)98، ص1993حداد، ( من خصوبتها اأيض ويقلل ,للعناصر الغذائية الموجودة في التربة

 ، والتربة س بشأن تأثير المياه العادمة على المياه السطحية، والجوفية        إن االعتماد على آراء النا     

 إال أنه ما يزال غير كاف، إذ ال بد من إجراء دراسات علمية تثبت مدى تأثير         ,أمر بغاية األهمية  

  . والتربة، والجوفية،المياه العادمة وخطرها على المياه السطحية

 حيث اعتبـر    كبير، بشكل    وإدارتها بموضوع المياه العادمة  تهتم االستراتيجية البيئية الفلسطينية      

 هـذا   اإلنـسان،  صـحية علـى      آثارهذا الموضوع كأحد عناصر هذه االستراتيجية لما لها من          

 إلـى   إضـافة مياه البحـر،   و ، الجوفية ه، الميا التربة:  لما تحدثه من تلوث على كل من       باإلضافة

   .)26، ص2001يئة، شؤون البوزارة (الحشرات والكريهة، الروائح 
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العالقة بين الرغبة في إنشاء محطة تنقية للمياه العادمة في المنطقـة، وكـون   ): 23(الشكل رقم   

  .التخلص من المياه العادمة بطريقة عشوائية مصدر خطر على البيئة والصحة

  

  

  )0¸005 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 

 في مـشكلة ظهـور       متمثلة بسبب المياه العادمة    مشاكل بيئية وجمالية    يواجه سكان دير دبوان   

وطفح  ،والحشراتلروائح الكريهة، والفئران،    ا بها، و  اإلحصائيةن العينة    م %41تأثر و ،البعوض

 اإلحـصائية وهذا يدل أن العينة     ). 24الشكل (اإلحصائيةمن العينة   % 33 المجاري في الشوارع  

 بالقرب   تسربها  أو عند  ,نبعثة من المياه العادمة سواء عند فيضانها      تشعر بالضيق من الرائحة الم    

  . عدم نضحها عندن المناطق السكنية، أوم

  .المشاكل التي تواجه البيئة في المنطقة بسبب المياه العادمة): 24(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

المشاآل التي تواجه البيئة في المنطة بسبب المياه العادمة

41%
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زيـادة  تعود رغبة المجتمع في ضرورة وجود محطة معالجة لمياه المجاري في المنطقة إلـى                

 يتخلصون من المياه    اإلحصائيةمن العينة   % 84تضح أن    حيث ا  ,تكلفة نضح الحفر االمتصاصية   

 تعتبر  الحفر االمتصاصية  طريقة   خاصة أن  ،)25الشكل(العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية      

 كتـاب   إليـه ويؤكد هذه النتيجة ما أشـار        .ول للمياه العادمة في دير دبوان     نظام التصريف األ  

 2003 طريقة التخلص من المياه العادمة في الضفة الغربيـة لعـام             أن إلى اإلحصائيطين  فلس

مربوطـة بـشبكة    من األسـر  %34¸9 و ،من األسر % 63¸5تتلخص في الحفر االمتصاصية ل    

 هذا ويفضل بعـض سـكان      ).45، ص 2004المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     الجهاز(المجاري  

 والتـي   ، والمناطق التي توجد بها فجوات بين الصخور       ،بية في المناطق الترا   حفرها دير دبوان 

  .2و1قم أنظر الصورتين ر ,)13، ص2001، ماليشة(تساعد على امتصاص المياه العادمة 

  .طرق التخلص من المياه العادمة في منطقة الدراسة ):25(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

طرق التخلص من المياه العادمة في منطقة الدراسة
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 .منطقـة الدراسـة   تة في    الب امتصاصية في منطقة ترابية لم تنضح      ةحفر :2و1 الصورتين رقم 

     

 األوديـة   إلـى   وتفريغهـا  ، تنكات نضح  االمتصاصية بواسطة يقوم بعض السكان بنضح الحفر      

 أو في مكبـات     ريبة من المناطق السكانية،    والتي تكون في بعض األحيان ق      ،والحقول المجاورة 

ر من المشاكل    ويسبب الكثي  ، غير صحي  ا والذي يخلق وضع   ,النفايات، أو على جوانب الطرقات    

هيك عن الملوثات   ا ن ، والبعوض ،البيئية الخطيرة المتمثلة بتلوث المياه الجوفية، وتجمع الحشرات       

 قسم من   أن كما   . والتي تؤكل طازجة   ،ا الخضروات خصوص ،التي تؤثر على النباتات المزروعة    

 والتـي   ، األودية  بشكل مباشر في األراضي الواقعة بمحاذاة      إماهذه المياه العادمة يستخدم للري      

الحميـدي،  ( أو بشكل غير مباشر بعد اختالطها بمياه األودية والينـابيع            ،تنساب فيها هذه المياه   

نـه   أ اإلحصائية ةمن العين % 42 أفادقد  هذا و ). 3( نظر الصورة رقم  ، أ )2005شخصية،  مقابلة  

 األراضـي  فـي    اإلحـصائية من العينة   % 31 و الوديان،يتم رمي محتويات هذه الصهاريج في       

   .)26الشكل ( مشاكل بيئية وصحية مستقبالً بدوره والذي يخلقالزراعية،
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  . تفريغ المياه العادمة بواسطة تنكات النضح في دير دبوان):3(الصورة رقم 

  
  

  .أماكن رمي محتويات الصهاريج الحاملة للمياه العادمة): 26(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 فتحة   حيث يتم عمل   نظام الحفر االمتصاصية ذات الفتحة،      أيضاً سكان دير دبوان  يستخدم بعض   

 الشوارع  الحفرة إلى دمة خارج   على تسرب المياه العا    والتي تعمل    ,عند باب الحفرة االمتصاصية   

 أنظـر   ,)2007 شخـصية،  مقابلـة    جميل،( واألراضي الزراعية المحيطة بالتجمعات السكانية    

  . 5و4رقم الصورتين 

  

  

  

  

أماكن رمي محتويات الصهاريج الحاملة للمياه العادمة
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    .من حفر امتصاصية ذات الفتحة في دير دبوانالمياه العادمة تسرب  :5و4الصورتين رقم 

   

  ا القنوات من أجل التخلص من المياه العادمة التي تـستخدم فـي المنـزل               يستخدم السكان أيض

لـري   أحيانـا  تستخدم   والشوارع، أ  واالستحمام، حيث تنساب هذه المياه في        ، والمطبخ ،للغسيل

حاملة معها الكثيـر مـن المـواد         التربة   إلى تتسرب   أنويمكن   اكم  المنزل، حديقة مزروعات

 العديد من المشاكل البيئيـة       قد تسبب  أنها، كما    التنظيف مواد من الملوثات الناتجة من      الكيماوية

  ).2007، مقابلة شخصية، جميل (7 و6رقم  تين أنظر الصور, والحشرات، تجمع البعوض:مثل

   .دبوان في دير أنابيبمياه الرمادية المنزلية بواسطة التخلص من ال :7 و6رقم  الصورتين

   

 أي   أن البلدية عاجزة عن فعل     اإلجابة كانت   ،وعند السؤال عن دور البلدية في حل هذه المشكلة        

ي تتصل مع محطات     بسبب عدم توفر القدرات المادية لبناء شبكة مجار        ؛ حيال هذه المشكلة   شيء
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 الماديـة   الناحية مكلفة من  ألنها   ؛ المواطنين ببناء حفر صماء    إقناع ال تستطيع البلدية     التنقية، كما 

  ).2007، شخصيةعبد الحق، مقابلة (ال يوجد قانون ينص على بناء حفر صماء كما و

-5( ا  من العينة اإلحصائية أن حجم الحفر االمتصاصية التي يمتلكونها صغير نسبي          % 43 أجاب

مـن  % 50 ل )مرات10-1( مرات النضح في السنة      ن عدد ، مما يزيد م   27 الشكل   أنظر) 3م10

 والذي بدوره يزيد مـن تكلفـة        ،)28الشكل% (33 مرة في السنة ل    20-11العينة اإلحصائية، و  

 المـرة الواحـدة ل   فـي شيكل  200-100 حيث تبين أن تكلفة النضح على العائلة تبلغ  ،النضح

39 %29لشكلا(ا تكلفة مرتفعة من العينة اإلحصائية، والتي هي نسبي.(  

 ).3م(حجم الحفر االمتصاصية ):27(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عدد مرات نضح الحفر االمتصاصية في السنة :)28(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

حجم الحفر االمتصاصية (م3)
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  .بالشيكلتكلفة النضح للمرة الواحدة ): 29(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

ـ   محاصيل زراعية  أن جزء مما يتناوله من       اإلحصائيةمن العينة   % 57يعتقد    ا بالميـاه    تم ريه

   ).30الشكل(العادمة غير المعالجة 

 جزء مما تتناوله من محاصيل زراعية يتم ريه بالمياه العادمة غيـر             أنتعتقد  ): 30(الشكل رقم   

  .المعالجة

  

  

  

  

  

بميـاه  والتي لها عالقـة     ،   أن األمراض المنتشرة في المنطقة     اإلحصائية من العينة    %27 أشار

بهـذه   صـيب ُأقد  % 79 أنتبين  كما و ). 31الشكل(الشعرية  ان   اإلسهال، والديد  :، هي المجاري

جدر اإلشارة هنا أنـه ال يتـوفر فـي وزارة           وي). 32الشكل ( عالية األمراض، وهذه تعتبر نسبة   

الصحة الفلسطينية أية بيانات إحصائية تتعلق بطبيعة األمراض المنتشرة فـي محافظـة رام اهللا               

تتفق هذه النتيجة مع دراسة     و  هذا . سبباً في ظهورها    والتي كانت مياه الصرف الصحي     ،بيرةوال

  ). 111، ص2006قرابصة، (

تعتقد ان جزء مما تتناوله من محاصيل زراعية يتم ريه بالمياه العادمة 

غير المعالجة
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 والمتعلقـة بالميـاه     ، في المنطقـة   بظهورهااألمراض التي يعتقد مجتمع الدراسة      ): 31(الشكل  

  .العادمة

  

  

  

  

  .األمراض المتعلقة بالمياه العادمةب اإلصابة): 32(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 التي تعتبر أن    )2001(  ومتولي ،محمد مع دراسة     أيضاً ذه النتيجة تتفق   ه أنمن الجدير بالذكر    و

   علـى تلوثـه    ، التي يتخذ وجودها في الماء دلـيالً       )كوالي(البراز البشري يحتوي على بكتيريا      

 بأن معظم األحياء الدقيقة التـي تخـرج مـن البـول     ،1988وتفيد منظمة الصحة العالمية عام   

سهال، والديدان المعوية، والدوسنتاريا والكوليرا، والتفؤيـد، وشـلل    كاإل: والبراز تسبب أمراضاً  

 ،محمـد (  عن  نقالً 1981كما وتؤكد منظمة الصحة الدولية عام       . األطفال، والتهاب الكبد الوبائي   

 وتتماشى.  ترتبط بالماء  اإلنسانتصيب  من األمراض التي    % 80 أن   )299، ص 2001 ،متوليو

التي تدرس أهم ملوثـات الميـاه فـي         ) 18، ص 2001ماليشة،  ( مع دراسة    اأيضهذه النتيجة   

 التي تـصل    مراض المتمثلة بالكائنات الحية المسببة لأل      لمحافظة رام اهللا والبيرة    المنطقة الشرقية 

األمراض التي يعتقد مجتمع الدراسة بظهورها في المنطقة والمتعلقة بالمياه 
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 االختبارات الجرثوميـة    عادة بعض تجري على المياه    .  والحيوان اإلنسان الماء مع فضالت     إلى

الختبـارات علـى البكتيريـا      ا ما تركز هذه ا    وغالب ها،بهدف الكشف عن مسببات األمراض في     

  . على تلوثهااه دليالً حيث يعتبر وجودها في المي،المسماة كوالي

 المياه العادمة تشكل حالة قلق أن )Dolnicar, & Schafer 2006, p2(كما ويظهر في دراسة 

 حيث ينـشأ     المصارف، ىيفرغ إل  الغائط البشري الذي     ن هذه المياه تحتوي على    عند معالجتها أل  

   .األمراض تسبب هذا القلق من احتوائها على كائنات حية مجهرية

 وجود محطـة معالجـة للميـاه         يعتبرون اإلحصائيةمن العينة   % 55 أن من نتائج الدراسة     بينت

 والخالفات بين الناس نتيجة إلقاء هذه المياه في الـشوارع، أو            ، يساهم في حل المشاكل    ،العادمة

 هذا وقد الحظ المهنـدس    ). 33الشكل(ن األراضي الزراعية القريبة من مناطق السكن        بالقرب م 

أبو رحمة خالل تنفيذ مشاريع محطات التنقية المنزلية للمياه العادمة الرمادية في قـرى خربثـا                

  مـشجعاً  المصباح، بلعين، رأس كركر، دير بزيع، وقبيا أن معالجة المياه الرمادية تشكل عامالً            

 الكثيـر مـن     إنهـاء ة الحفر االمتصاصية من ناحية اقتصادية، واجتماعية متمثلة في          لحل مشكل 

 وبالقرب من المناطق الـسكنية      , نتيجة تسرب مياه المجاري إلى الشوارع      ،الخالفات بين السكان  

أبو رحمة، مقابلـة    (  وانبعاث الروائح الكريهة   ،ع البعوض م تج : أهمها ،مسببة العديد من المشاكل   

  .)2007شخصية، 

  .وجود محطة لمعالجة المياه العادمة سبب في حل الخالفات بين السكان): 33(الشكل رقم  

  

  

  

  

جود محطة لمعالجة المياه العادمة سبب في حل لمشاكل بين السكان
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ـ           عدم قبول  إلى اإلحصائية من العينة    %77أشار   ي  استخدام المياه العادمـة غيـر المعالجـة ف

 هذا ويجدر   ). 113، ص 2006قرابصة،  (  تتماشى هذه النتيجة مع دراسة     ).34الشكل(الزراعة  

 وتقبلهم الستخدام المياه العادمة غير المعالجـة تختلـف مـن            ،رة هنا أن استجابات العامة    اإلشا

 يجـب  اإلنسانالرفض إلى االشمئزاز، فمثال في أمريكا، وأفريقيا، وأوروبا يعتبرون أن مخلفات            

 فان االتصال المباشـر بمخلفـات       اإلسالميةأن تظل بعيدة عن الشم والنظر، أما في المجتمعات          

 احتوائه على    بسبب ؛ا ونفسي ،ا منه اجتماعي  ز، ومشمئ  والحيوان في الزراعة ممنوع دينياً     اناإلنس

 اإلنـسان  هذا وحثت السنة الشريفة على الحفاظ على صـحة  .(WHO, 2006, p102) نجاسة

عن أنماط السلوك التي تعمل على تلوث المياه بالبراز، والبول          ) ص( فقد نهى رسول اهللا      ،والبيئة

ال : " )ص( اهللا   حيث قـال رسـول    .  والحيوان اإلنسانمن الملوثات التي تضر بصحة      وغيرها  

. )149، ص 1999حجاب،  " (ن عامة الوسواس منه      في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فإ       يبولن أحدكم 

   البراز في الموارد، وفي قارعة الطريق، وفـي        : اتقوا المالعن الثالث  : " اوقال عليه السالم أيض

  ). 90، ص1993 اللطيف، عبد" (الظل 

  .توافق على استخدام المياه العادمة غير المعالجة في الزراعة):  34(الشكل رقم 

  

  

  

  

 أن توفر مثل هذه المحطات سيشجع أصحاب األراضـي          اإلحصائيةمن العينة   % 74أظهر      

   ).35أنظر الشكل(الزراعية على التوسع في المشاريع الزراعية المروية 

توافق على استخدام المياه العادمة الغير معالجة في الزراعة
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  .زراعيةال راضياأل وجود محطة تنقية في المنطقة يشجع على زيادة مساحة :)35(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

سـتخدام   دير دبوان ال    تقبل سكان  إلمكانية واالجتماعية   ، والثقافية ، الجوانب االقتصادية  -3. 3

  المعالجة في الزراعة  العادمة مياهال

   : على التقبل والثقافية،الجوانب االجتماعيةأثر  -1. 3 .3

 ديـوان   فـي ديـر       المستوى التعليمي  أشار تحليل اختبار مربع كاي إلى وجود عالقة وثيقة بين         

ون آمنـة    بشرط أن تك   ،وتقبل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزراعية         

 شـخص   2فمثال   : فمثالً التعليمي،المستوى   زيادة التقبل بزيادة  ) 36(، فقد أظهر الشكل     وصحية

من الفئة ذات المستوى التعليمي األدنى  يقبلون استخدام المياه العادمة في حين أن              %) 25بنسبة  (

 في   يتقبلون إعادة استخدامها   من الفئة ذات المستوى التعليمي الجامعي     %) 83بنسبة  ( شخص   49

رفة  حيث أنه كلما زاد مستوى التعليم تزداد المع        . بشرط أن تكون آمنة    الزراعية،ري المحاصيل   

دراسـة   مجتمع    معظم ىقد أبد و .بفوائد ومخاطر المياه المعالجة وبالتالي زيادة التقبل لهذه المياه        

(Menegaki, 2006, p42) وتدعم .التعليممستوى  العادمة المعالجة يزداد بزيادة تقبل المياه أن 

   .Isaed, et. al., 2008, p14)(، ودراسة )31، ص2006الديك، ( دراسة  أيضاًهذه النتيجة

وجود محطة تنقية في المنطقة سيشجع على زيادة أالراضي الزراعية
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 ومن الجدير بالذكر أن نتائج الدراسة لم تظهر عالقة وثيقة بين التقبل إلعادة اسـتخدام الميـاه                 

،  وعـدد أفـراد األسـرة      ،الدخل ,العمر ,الجنس:  والمتغيرات الديمغرافية  ،المعالجة في الزراعة  

  .حسب تحليل مربع كاي

دراسة تأثير المتغيـرات    ل اللوجستي    االنحدار ة تم استخدام طريق   ,باإلضافة إلى تحليل مربع كاي    

علـى  ) الجنس، الدخل، عدد أفراد األسرة، مستوى التعليم  كالعمر، :المتغيرات السكانية (ة  لالمستق

 هذا ويقدم التحليل اللوجـستي إحـصاءات   .تقبل سكان دير دبوان الستخدام المياه المعالجة للري   

 في هذه الدراسة التقبـل      والذي هو  ،تغير التابع ة لتأثير المتغيرات المستقلة على الم     يق ودق يةتفصيل

  .  في الريأو الرفض الستخدام المياه المعالجة

      نتائج التحليل اللوجستي النتائج التي خرجت بها الدراسة من خالل تحليـل مربـع كـاي               كدت أ

 قـة  وعدم وجـود عال    , ومستوى التعليم  ،وجود عالقة بين تقبل استخدام المياه المعالجة في الري        

 وبالرغم من عدم وجود عالقة بين عدد أفراد األسـرة           . والعمر ، من الجنس   بين التقبل وكل   قوية

نه ظهرت هذه العالقة من خالل التحليـل اللوجـستي          بل من خالل تحليل مربع كاي، إال أ       والتق

والذي أظهر أن العائالت التي عدد أفرادها أكثر من خمسة كانوا أكثر تقبال السـتخدام الميـاه                  

 والذي  ,عاٍليكون  لمياه  ل الكبيرة ألسرا ويمكن أن يعود هذا إلى أن استهالك      . المعالجة في الري  

 ، الذي يزيد من التكلفة االقتصادية لشراء المياه العذبة        األمر ,ناتجة ال يزيد من كمية المياه العادمة    

ي ت وال , والدخل كما وأظهر التحليل اللوجستي وجود عالقة بين التقبل       . ونضح الحفر االمتصاصية  

فحسب التحليل اللوجستي أبدى مجتمع الدراسة الذي يبلـغ          .لم تظهر من خالل تحليل مربع كاي      

 ويمكن أن تفسر هذه النتيجـة       . الستخدام المياه المعالجة في الري      تقبالً شيكل 500دخله أقل من    

رخيص مقارنة مـع    بأن الفئة ذات الدخل المتدني تعتقد بأن الحصول على المياه المعالجة يكون             

   .العذبةالمياه 
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العالقة بين المستوى التعليمي، وتقبل استخدام المياه العادمة المعالجة في ري           ): 36(الشكل رقم   

  .  المحاصيل الزراعية

              
  )0¸001 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 
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  وتقبل استخدام المياه العادمة    ،تي للمتغيرات السكانية االجتماعية   وجساللالتحليل  : )8(الجدول رقم   

  .المزروعات  ريالمعالجة في

  المتغير المستقل
Exponenti

al (B) 
Significant

(Sig.)  
Degree of 

freedom (df)  
Wald 

 2.862 1 091. 329.              الجنس

 482. 3 923.  ---  30-18العمر 

 120. 1 729. 1.262  45-30العمر 

 112. 1 738. 793.  65- 45العمر

 043. 1 836. 654.  65أكثر من 

 5.866 2 053. ---  العائلة أقل من خمس أفراد

 4.191 1  028. 3.679 خمس أفراد أكثر من العائلة

 7.076 3 070. ---  أمي

 3.280 1 070. 13.922  إعدادي

 6.840 1 009.  79.631  ثانوي

 5.578 1 018. 36.118  جامعي

 9.375 3 025. ---  لك شي500الدخل أقل من 

 1.935 1 164. 203.  لكشي 1000-500الدخل 

 3.964 1 046. 077.  لك شي2000-1000الدخل 

 008. 1  930. 1.122  لك شي2000الدخل أكثر 

 2.141 1  143. 201. الثابت

 

   : على التقبلالجوانب االقتصاديةأثر  -2. 3 .3

 ظهور عالقة وثيقة بين اسـتخدام الميـاه       )37(، كما يشير الشكل     مربع كاي يبين تحليل اختبار     

 المياه العادمة المعالجة فـي مجـال        الستخدام تقبلهممدى  العادمة المعالجة في مجاالت مختلفة، و     
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من مجتمع الدراسـة الـذين      %) 52بنسبة  ( شخص   36حيث وجد أن     ري المحاصيل الزراعية،  

دمة المعالجة لري المحاصيل الزراعية، يقبلون في اسـتخدامها فـي           يقبلون باستخدام المياه العا   

 اشخاص  6في مجال الحدائق العامة والمالعب، و       %) 23بنسبة  ( شخص   16مجال الصناعة، و  

في إطفاء الحرائق، ثم يليها غسيل السيارات، وحديقـة المنـزل، واالسـتعماالت             %) 9بنسبة  (

ستخدام المياه في قطاعات أخرى غير قطاع الزراعـة         ينبع استعداد مجتمع الدراسة ال    . المنزلية

        ا، حيث أن المقبولية لهذه الميـاه العادمـة        من منطلق أن استعمال المياه العادمة ال يكون مباشر 

 سـتعمال ال ا إلـى المباشر  ستعمال غير   الا عندما يتوجه االستعمال من ا      تنخفض جوهري  المعالجة

دير دبوان يفضلون استخدام المياه العادمـة المعالجـة          سكان   أن إلىالمباشر، حيث دلت النتائج     

 يعود السبب فـي     أن ويمكن   .ثم االستعماالت المنزلية   والحدائق العامة  الصناعة،بنسبة عالية في    

بالمؤسـسات المعنيـة    م   وعدم ثقته  ، عدم معرفة مجتمع الدراسة مدى معالجة هذه المياه        إلى ذلك

   ,p35.(Po, et. al,. 2003( دراسة تفق هذه النتيجة معوت  المياه العادمة ومعالجتها،بإدارة

مـصدر  عالجة  المياه العادمة المن نتيجة اعتبارأ) Bristow, et. al., 2002, p9(تؤكد دراسة 

 : مثـل االسـتعماالت الـصناعية      ،موثوق زاد من تقبل استعمالها في العديد من مجاالت الحياة         

 أن إالمباشـرة   ال واالستعماالت الـسكانية غيـر       ،اعة وفي الزر  ، وري الحدائق العامة   ،كالتبريد

ااستعمال المياه العادمة المعالجة في الشرب ال يزال غير مقبول اجتماعي  .  

 ,p40   (Po, et. Al,. 2005( مجموعة من المـشتركين فـي دراسـة    تم دراسة مقبوليةوكما 

 المجـاالت   أكثـر الدراسة أن    نتائج   أظهرتحيث   ، في مجاالت مختلفة   المعالجةستعمال المياه   ال

  الحـدائق  تليها ري   ثم ،الرياضية والمالعب   ، العامة  المتنزهات المقبولة تعود الستعمالها في ري    

 المقبولية  أن، والذي يؤكد على     لطبخ وفي النهاية الشرب   ا ثم في    المراحيض،ومن ثم استعماالت    

  .)Po, et. al., 2005, p11 (تصال الشخصي المباشراستعمالها باالتصل يتتناقص عندما 
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من المستهلكين راضـين    % 95 أن   ،وتظهر نتائج الدراسة على سكان جزيرة كريت في اليونان        

ا يرفضون   بينم الزراعية، المحاصيل    يليها ري  ، المعالجة لري الحدائق   عن استخدام المياه العادمة   

           .)Menegaki, 2006, p42(  والـشرب ،لألغـراض المنزليـة  اسـتخدام الميـاه المعالجـة    

 استعماالت المياه العادمـة     أنهي  لسابقة، و على النتيجة ا   )26، ص 2006الديك،  ( تؤكد دراسة   

 احتلت النـسبة    اإلنسانالتي لها تماس مباشر مع       محافظة رام اهللا و البيرة، و      المعالجة في ريف  

معاصـر  و،  %42، تربية األسماك    %38، تغذية الخزان الجوفي     %35الشرب  (األقل من التقبل    

  فقد القـت تقـبالً     األشخاص،أما االستخدامات التي ليس لها تماس مباشر مع         %). 51الزيتون  

      .%)80 والزراعة %96، والبناء%97ات  الحماملغسي, %98غسيل السيارات (بدرجة عالية 

االت العالقة بين تقبل مجتمع الدراسة الستخدام المياه العادمة المعالجة في مج: )37(الشكل رقم

  .الزراعيةوتقبل استخدامها في ري المحاصيل  ,أخرى

  

  )0¸000 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 

  : على التقبل نوعية المياه العادمة المعالجة أثر-3. 3 .3

يـاه العادمـة    نوعيـة الم   أثر   ،)38( ار مربع كاي، كما يظهر من الشكل      أثبتت نتائج تحليل اختب   

م  اسـتخدا  استخدامها في ري المزروعات على مقبوليـة      يفضل سكان دير دبوان     تي  المعالجة ال 

مـن   %)53بنـسبة  ( شخص 37 فقد أشار    ، ري المحاصيل الزراعية   المياه العادمة المعالجة في   
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العينة اإلحصائية الذين يقبلون باستخدام المياه العادمة المعالجة لري المحاصيل الزراعية، أنهـم             

منهم استخدام المياه العادمة    %) 30بنسبة( شخص   21اه األمطار بينما يفضل     يفضلون استخدام مي  

يفضل استخدام المياه العادمة السوداء المعالجة،      %) 14بنسبة( أشخاص   10الرمادية المعالجة، و  

وبناء على ذلـك وجـدت    %) 3بنسبة  ( شخص   2أما المياه العادمة الخام فيفضل استخدامها فقط        

مقبولية سـكان ديـر      نجد أن نوعية المياه تؤثر على مدى         هناومن  . يرينعالقة وثيقة بين المتغ   

كان دير   س أن تبين    ري المحاصيل الزراعية فمثالً     استخدام المياه العادمة المعالجة في     دبوان على 

ـ  رباعتبارها أكث  تجمع من سقف المنزل      ي مياه األمطار، والت   استعداد الستعمال دبوان على    ا  أمنً

 ،ولألعمـال المنزليـة     الجمع في المنطقة بشكل رئيسي للـري       آبارتستخدم  حيث   .على الصحة 

 ما توفرت شروط البيئة الصحية المحيطـة        إذاالجمع من الناحية الكيميائية نقية       بارآتعتبر مياه   و

 أنه قد تحتوي على نسبة من       إال .  وال تختلط مع الصخور أو األتربة      ، تجمع مباشرة  ألنها؛  بالبئر

 قريبـة  اآلبار تكون تلك أوتعقيم وه يتم جمع المياه مباشرة من السطح دون تنظيف       ألن الملوثات؛

 مما يشكل خطر على الصحة لذا يجب توعية الناس في المحافظة على             االمتصاصية،من الحفر   

 والميـاه   ،أما المياه الرماديـة   .  بفحص مياهه بشكل منتظم    ،ضرورة االهتمام بنظافة بئر الجمع    

عند االفتقار   يجب استعماله    اًيا ثانو ، تعتبر حسب مجتمع الدراسة مصدر     المعالجةداء  العادمة السو 

 .الخـام  من استعمال المياه العادمـة       أمناً و ، هذه المياه أكثر مقبولية     تعتبر  وفي النهاية  المياه، إلى

       العادمة ا أسهل من تقبل استخدام المياه       وتعتبر فكرة تقبل الناس الستخدام المياه المعالجة اجتماعي

  :الخام ألسباب عدة

 من ناحية من صورة إلى صورة أكثر قبوالًمعالجة الفي عملية  العادمة  المياهتتحول -1

  . كما أنها تصبح غير مؤذية،اجتماعية

  .تقبل إعادة استخدام المياه المعالجة على ة العامتشجعالمعالجة المتقدمة للمياه العادمة  -2
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 ر على المزارعين المبالغ الطائلة إلى أسمدة توف مستقبالتعملية تحويل بعض المخلفا -3 

 ).14ص، 1994الحميدي، ( وتوفر لهم األسمدة رخيصة الثمن

 فـي مقبوليـة   اأن نوعية المياه تلعب دورp48) Po, et. al.,(  ,2005دراسة بينت كذلك نتائج 

 لمياه األمطار ثم يليها      قبوالً أكثر أنهمعينة الدراسة الستخدام المياه العادمة المعالجة، حيث وجد         

  .المياه الرمادية

في بحث عـن   (Symc, 2002)  عن دراسةنقالً Macdonald, Dyack  في دراسة أيضاًظهر

 إلـى  المستهلك يميل    أنستراليا   استخدامها غرب أ   إعادةول لمشاريع معالجة المياه العادمة،      قبوال

 تجمع الملوثات   أن كما ،المجاريقل من مياه    ة أ تطلب تقنية معالج  ت والذي   ،األمطاراستعمال مياه   

  .(Macdonald, Dyack, 2004, p11)األمطار مياه منه في أكثر يكونالمجاري في مياه 

لعالقة بين تقبل سكان دير دبوان الستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة            ا):38(الشكل رقم   

  .ونوعية المياه المعالجة

  
  )0¸000 = (0¸005ة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية قيم                
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  : على التقبلالمعالجةمصادر المياه العادمة أثر  -4. 3 .3

 يفضل مجتمع الدراسة    مصادر المياه المعالجة التي    الدراسة وجود عالقة وثيقة بين        نتائج أظهرت

مياه العادمة المعالجة في     ال  الستخدام سكان دير دبوان  مقبولية  ، و استخدامها في ري المزروعات   

  )39 (يوضحه الشكلالذي  وذلك حسب تحليل نتائج اختبار مربع كاي, ري المحاصيل الزراعية

من الذين يقبلون باستخدام المياه العادمة المعالجة لري        %) 76بنسبة  ( شخص   53 أن   حيث تبين 

ن منازلهم، بينما يفضل         المحاصيل الزراعية يفضلون استخدام المياه العادمة المعالجة الخارجة م        

بنـسبة  ( أشخاص   8استخدام المياه الخارجة من قراهم، ويفضل فقط        %) 13بنسبة  ( أشخاص   9

كان دير دبـوان علـى   أن سيظهر  ومن هنا    .استخدام المياه الخارجة من القرى األخرى     %) 11

يـاه الخارجـة مـن       الم ستعمال المياه العادمة المعالجة الخارجة من منازلهم أكثر من        استعداد ال 

دير دبوان السـتخدام الميـاه         رفض سكان    من هنا     يمكن أن نستنتج   .األخرى والمدن   ،القرى

  ويمكن أن يعود هذا إلـى      طة البيرة لري المحاصيل الزراعية    العادمة المعالجة الخارجة من مح    

  .القرف من المياه العادمة من مصادر بعيدةواالشمئزاز ب الشعور

 إال  ،ة المياه العادمة باعتبارها حل لمشكلة نقص المياه عند كثير من العامـة            معالجفكرة  ظهرت   

 سواء حتى    والمزارعين على حد   ،زالت تؤثر برأي وقرارات المستهلكين     أن العوامل العاطفية ما   

       عـاد  م المـاء ال   اسـتعمال قلق المستهلك حول    ا، إذ أن    لو كانت هذه المياه ذات معالجة عالية جد

 السـتعمال أكثر رغبة    المستهلكونحيث أن   ؛  العادمةلمستهلك إلى مصدر المياه     بقرب ا مرهون  

 من مـصدر مـشترك     سحبتالتي    المعالجة العادمة الخاصة من المياه     المعالجة العادمةمياههم  

)Schaw, 2006, p34.(  
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 الزراعة  لعالقة بين تقبل سكان دير دبوان الستخدام المياه العادمة المعالجة في          ا):39(الشكل رقم   

  .ومصادر المياه المعالجة المفضل استخدمها في الري

  
  )0¸000 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 

  : على التقبلمسمى المياه العادمة المعالجةأثر  -5. 3 .3

 مربع كـاي بـين       ظهرت من خالل تحليل    يوالت,  وجود عالقة وثيقة   إلىتفضي نتائج الدراسة    

ية سكان   يرغب مجتمع الدراسة أن تطلق على مسمى المياه العادمة المعالجة، ومقبول           العبارة التي 

حيث اتضح من الشكل     الزراعية،محاصيل  ستخدام المياه العادمة المعالجة في ري ال      ال دير دبوان 

من الذين يقبلون باستخدام المياه العادمـة المعالجـة لـري           %) 77بنسبة  ( شخص   54أن  ) 7(

ية يفضلون عبارة المياه المنقاة مقارنة مع العبارات األخرى، مثل عبارة المياه            المحاصيل الزراع 

 6(، وعبارة المياه العادمـة المعالجـة        %)10بنسبة  ( أشخاص   7المعاد استعمالها الذي يفضلها     

تتفـق   .%)4 أشخاص بنـسبة     3( ، وعبارة مياه الصرف الصحي المكررة     %)9أشخاص بنسبة   

 أن من عينة الدراسة% 50عبارة التي يفضل  الأن التي تظهر ,.Po, et. alهذه الدراسة ودراسة 

، اء المنقـاه   عبارة الم  يعبارات، ه  والتي اختيرت من بين ثماني       المعالجة،تصف المياه العادمة    

شى هذه النتيجة مع ا كما وتتم.)Po, et. al., 2005, p9 ( ثم تدوير المياه العادمة،تدوير المياهو
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 عبـارات معينـة   إطالق يظهر من هذا البحث أن .)(Po, et. al., 2003, p38دراسة أخرى 

ؤثر م ألنها عامل    دراسة المشاريع تخص المياه المعاد معالجتها يجب أن تؤخذ في الحسبان عند           

 أن هذه    حيث يرتبط في ذهن السكان     ،عوامل نفسية  إلىويمكن أن يعزى هذا     . في تقبل المجتمع  

.  وتـسبب األمـراض     لها روائح كريهـة    )نفاية(ياه صرف صحي     م المياه العادمة المعالجة هي   

وبالتالي يجب مراعاة نوعية العبارة التي يجب أن تطرح في المنشورات والمقاالت حـول هـذا               

 والبيئية لسكان المنطقة التي     ، واالقتصادية ، والنفسية ، مع مراعاة العوامل االجتماعية    ،الموضوع

  ).Hartley, 2006, p122( العادمة المياه إدارة مشاريع تؤثر على قرارات السكان حول تقبل

           تقبل مجتمع الدراسة الستخدام الميـاه المعالجـة فـي الزراعـة            العالقة بين ): 40(الشكل رقم   

  .ومسمى العبارة المطلقة على المياه العادمة المعالجة

  
  )0¸000 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 

  :التقبل على العامل الدينيأثر  -6. 3 .3

 تقبل المياه العادمة المعالجة مـن ناحيـة         ربع كاي وجود عالقة بين     النتائج من خالل م    وضحت

 شـخص   41أن   )41(حيث أظهر الشكل    , دينية، وتقبل استخدامها في ري المحاصيل الزراعية      

ي المحاصـيل الزراعيـة    المياه المعالجة فـي ر م من الذين يتقبلون إعادة استخدا   %)59بنسبة  (
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 %)17بنـسبة   ( شـخص    12و, )حـالل (يعتبرون أن المياه العادمة المعالجة مسموحة دينيـا         

هـذا   . من العينة اإلحصائية عدم معرفتهم%)24بنسبة ( شخص   17بينما أبدى   , يعتبرونها حرام 

 ن سـكا  أن إلـى التي توصلت   ) 75 ص ,2001 ,الخطيب(وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       

 ،آمنـة  تكون   أن بشرط   ؛ا ديني  استخدام المياه العادمة المعالجة مقبول     أنالضفة الغربية يعتقدون    

  . ذي الناسوال تؤ

 ـ              ولقد د سعودية، وقـاموا   رس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء فـي المملكـة ال

ء، أو الشرب ما    جيز استخدام المياه المستصلحة حتى لغايات الوضو       تُ 1978 عام   بإصدار فتوى 

تعتبر هـذه الفتـوى     . دامت قد خضعت للمعالجة المطلوبة لضمان حماية الصحة العامة وآمنها         

     مهمة ألن العامل الديني يلعب دور ا في تقبل الناس لفكرة إعادة اسـتخدام الميـاه العادمـة            ا هام

علـى نـص     اإلطالعيمكن  و.  الدراسة في هذا البحث مسلمون     تمعالمعالجة، حيث أن معظم مج    

 كما اجتهد الكثير من علمـاء المـسلمين فـي الوقـت الحـالي          ).5(هذه الفتوى في ملحق رقم      

منها فتـوى   ، و شرعية التي تتعلق بموضوع معالجة المياه العادمة      وأصدروا العديد من الفتاوى ال    

 الفتـوى   معاصـرة،  فـي قـضايا      إسـالمية فتـاوى   األزهر جاد الحق في كتابه بحوث و      شيخ  

  زوال الصفات الفيزيائية للمـاء كـاللون       أنحيث ركز في فتواه على       ،2004ام   ع )4431(رقم

اسـتخدامه فـي ري     ا يجـوز     طـاهر  الطعم من خالل عملية التنقية يجعل منه ماء       ، و الرائحةو

فيمنـع   ، اكتـشف ضـررها    إذا إالاستعمالها في الـشرب     يجوز  و ،في الطهارة ، و المزروعات

     .)15، ص2006يك، الد(صحة الاستخدامها محافظة على 

 للجوانب االقتـصادية والبيئيـة، تلعـب الجوانـب          باإلضافة أنه   )2005(وضح راشد الساعد    

 واإلسـالمية  ،ا على مستوى تقبل المجتمعات العربيـة      ا هام  والدينية دور  ، والثقافية ،االجتماعية

سـتعمال   فـي ا    الدين رأي إلىكما وتطرق الباحث     .الري ألغراض   لفكرة تدوير المياه العادمة   
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المزروعات والثمار التي لم    أن   أقوالهمم  ذهب معظم العلماء في معظ     ":المياه العادمة في الزراعة   

سمدت بمـا هـو      ُ أوسقيت   وإن ُ   ولكن .العين فهي طاهرة وليست نجسة      ،تالمس نجاسة مباشرة  

لـيس  " عـي السماد الطبي "  على ابتهاء بأن الزرع الن    اجتهد بعض الفق   كما .يطهرهانجس فغسلها   

  ).68، ص2005، الساعد (" فإذا غسل الزرع أو الثمر طهر، بالتالمسوإنما اً،نجس

         سـكان  وتقبـل  ،المعالجة مـن ناحيـة دينيـة      العالقة بين تقبل المياه العادمة      ):41(الشكل رقم   

  .لري المحاصيل الزراعية بالمياه المعالجةدير دبوان 

  
  )0¸000 = (0¸005ية قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائ

  :التقبل على ة المنتوجات المروية بالمياه المعالج استهالكطبيعةأثر  -7. 3 .3

 بين تقبل اسـتخدام الميـاه العادمـة         ، من خالل تحليل مربع كاي     ،ثبت وجود عالقة وثيقة    لقد  

لميـاه  ك المنتوجات الزراعية المرويـة با     حاصيل الزراعية، والتقبل الستهال   المعالجة في ري الم   

 من  %)76بنسبة  ( شخص   53 حيث أن    حيث أن , )42(، كما يبينها الشكل رقم       المعالجة لعادمةا

الذين يتقبلون إعادة استخدام المياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعيـة يتقبلـون اسـتهالك               

بنـسبة  ( شـخص    17المنتوجات الزراعية المروية بالمياه العادمة لكن بعد طبخها، بينما تقبـل            

 طبيعة استهالك المنتوجات     ومن هنا نجد أن    .طبخها استهالكها قبل    اإلحصائيةمن العينة    %)24

ا في مدى تقبل سكان منطقة الدراسة الستخدام الميـاه          تلعب دور )  طازجة أومطبوخة   (الزراعية
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ن معرفة الناس بأن المحاصيل التي تروى بالمياه المعالجة سـوف     فإ ي وبالتال الري،المعالجة في   

 . استخدام المياه العادمة المعالجة    إعادةا لفكرة   طبخ قبل االستعمال يزيد من مدى تقبلهم اجتماعي       ت

 في دراسته أن من الضوابط التي يجب اتخاذها عند استخدام الميـاه العادمـة               Al-Zeer ويظهر

اطر  من أجل تقليل مخ    طبخ المحاصيل المروية بالمياه المعالجة قبل استهالكها      ضرورة   المعالجة

 ,.Isaed, et. al)  هذا وتبين أيضاً من دراسة .Al-Zeer, 2000, p40)(لمستهلكين لاستخدامها 

2008, p 11)  أن معرفة المستهلكين المسبقة بأن طبخ الخضروات يقلل من آثار السلبية للميـاه

مياه  المحاصيل المروية بال   شراءالعادمة مقارنة مع المنتوجات التي تؤكل طازجة يزيد من تقبل           

  .العادمة المعالجة

 طبيعة المنتج الزراعي أن التي تظهر .Po, et. al., 2005, p48)( ودراسة ،تتفق هذه الدراسة

 للمحاصيل التي    أكثر تقبالً  دراسته عينة   أن تبين   حيث ، مقبولية استعمال المياه العادمة    تؤثر على 

 التـي تؤكـل طازجـة    من المنتجـات  فكانوا أكثر تقبال لمنتج البرتقال  ،ال تالمس ثمارها المياه   

 أنهمتنقية في دراسة نادر الخطيب      ال اتيعتقد معظم زائرين محط   و كما .والعنب والجزركالخس،  

الخطيـب،  ( طبوخةم التي تؤكل    ت والخضروا ،األشجار استخدام المياه العادمة لري       في يرغبون

  ).71، ص2002
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  في ري المحاصيل الزراعية    ياه العادمة المعالجة   الم استخدام  تقبل العالقة بين ): 42(الشكل رقم   

  .المعالجة المنتوجات الزراعية المروية بالمياه هالكوتقبل است

  

  )0¸000 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 

أن المحاصيل الزراعية التي يرغب مجتمع الدراسة في ريها بالمياه العادمة بعد            ) 43(الشكل  بين  

وباقي النـسب   لصالح األعالف، وبنسبة متقاربة ألشجار الزيتون،       % 33مثلت بنسبة   معالجتها ت 

 واللوزيات، وأشجار الفاكهة، ومن هنا نستدل أن تقبـل سـكان ديـر     ،موزعة على الخضروات  

دبوان إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة يزداد عندما يكون االتصال بهذه المياه غير مباشر،              

ري المحاصـيل    و ، العامة استخدام المياه العادمة المعالجة لري محاصيل األعالف        يفضل: فمثالً

 ,WHO)( بينما ال يفضلون استخدامها للمحاصيل التـي تؤكـل طازجـة    التي تطبخ قبل أكلها

2006, p10.تـي تؤكـل   خـضار ال ال لري ه المعالجةاي الماستعمال التونسية التشريعات  حددت

لـسقاية المحاصـيل     التشريعات لتسمح باستعمال المياه المعالجة        هذه طُورتوبعد ذلك    ،طازجة

التي يفضل المزارعون سقايتها فـي تـونس        ن المحاصيل   حيث وجد أ   ،مباشرةتستهلك   التي ال 

؛ %)28.5( خوخ، تفاح، رمان     ، عنب، زيتون  تضمن حمضيات تاألشجار المثمرة التي    متمثلة ب 

 ,Shetty, 2001(    %)22.4(حبوب ال؛ و)%45.3( البرسيمِ، ذرة بيضاء :ضموي ،علفالو

p6(.     استخدام المياه العادمـة المعالجـة فـي ري أشـجار الزيتـون،             أهمية   وهذا يظهر مدى
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دير دبوان يعتمـدون بـشكل       ، وذلك بسبب أن مزارعي     في منطقة الدراسة   ومحاصيل األعالف 

 والمراعي، والذي يوفر    ،شبا عن الع  التي تتطلب التنقل الدائم بحثً    و ،كبير على تربية الحيوانات   

لهم نوع من االستقرار في حالة استخدام المياه العادمة المعالجة لري محاصيل األعالف خاصـة      

  .واسعةوأن أراضي دير دبوان 

  .بالمياه العادمة المعالجةيتقبل مجتمع الدراسة ريها المحاصيل التي ):  43(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 تستخدم لـري    أن يعتقدون أن المياه العادمة المعالجة يجب        ةاإلحصائيمن العينة   % 52تبين أن   

نظـر   أ ,يعتقدون أنها يجب أن تستخدم محليـاً      % 48 و ، خارج البالد  إلىالمحاصيل التي تصدر    

  ).71ص ،2002الخطيب، ( هذه النتيجة تتفق مع أن إلى هنا اإلشارةويجدر ). 44(الشكل 

  .مروية بالمياه العادمة المعالجةتسويق المحاصيل الزراعية ال): 44(الشكل رقم 
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  في الزراعة لمياه العادمة المعالجةا ستخدام ا رفضأسباب -8. 3 .3

 لتقبل استخدام المياه العادمة المعالجة في       اإلحصائيةأظهرت نتائج الدراسة أن سبب رفض العينة        

ـ  إلـى منهم  %) 49(  يعود )شخص 30والتي بلغت   (ري المحاصيل الزراعية     ل النفـسي    العام

أنظر ,  والثقافية ، واالقتصادية ، العوامل االجتماعية  إلى باإلضافة ,العامل الديني يعود إلى   % 32و

  ).24، ص2006الديك، (وتؤيد هذه النتيجة دراسة . 45الشكل 

 الميـاه   خدام اسـت  إعادة منا كعائق أمام االستفادة     تلعب دور  ويجدر اإلشارة أن العوامل النفسية    

 أنهـا ميـاه     بأذهانهم السكانشعور بالقرف يظهر عندما يربط      اللجة، حيث تبين أن     العادمة المعا 

 ردة فعل سلبية نتيجة     ظهري  مما ,)بولوبراز،  : مياه عكرة فيها مواد صلبة    (صرف صحي خام    

   ).Po, et. al., 2003, p15( تلوث وخوفهم من عدوى، أ

ا في رفض المزارعين في تونس      ور أهم العوامل التي تلعب د     اً أيض لخص أبو ماضي في دراسته    

عدم الثقة في نوعية المياه     وتوفر المياه العذبة،    :  وهي ،واألردن الستخدام المياه العادمة المعالجة    

 الديني، والخوف من تسويق المحاصيل، والقلق من التـأثيرات علـى             والعامل ،النفسيالعامل  و

  .(Abu-Madi, et. al., 2003, P19)الصحة العامة 

  . الزراعية بالمياه العادمة المعالجةلالسبب في عدم تقبل ري المحاصي):45( رقم الشكل
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  :  وتكاليف االنشاء،تهامعالجو ، العادمةالمياهالرغبة في دفع ثمن  -9. 3 .3

    مـن جهـة   متغيـر الـدخل     أشارت نتيجة تحليل اختبار مربع كاي إلى وجود عالقة وثيقة بين            

فقـد أظهـر     ,أخرىاء من جهة     تكاليف اإلنش   ودفع ،ومعالجتها ،لمياه العادمة  لدفع ثمن ا   لالتقبو

 2000-1000 من الذين يتـراوح دخلهـم بـين          %)95بنسبة  ( شخص   21 أن   أن) 46(الشكل  

 شيكل على استعداد لـدفع      2000 من الذين دخلهم أكثر من       %)92بنسبة  ( شخص   50شيكل، و 

ي ف  نتائج الدراسات السابقة   ما تؤكده  هذا و ,شاءيف اإلن تكال ودفع   ، ومعالجتها ،ثمن المياه العادمة  

ـ  وتكاليف   ،عادمة ومعالجتها لضرورة المساهمة في دفع ثمن المياه ا        :المعالجـة   محطـات  شاءإن

الخطيـب،   (،)6ص ،2002 وعة الهيدرولوجين الفلسطينيين،  مجم( ،)15، ص 2005،  الدالهمة(

 ، و(Tubail1, et.al., 2002, p14) ،(Menegaki, 2006, p45)ودراسة  ،)75، ص2002

(Abu-Madi, et. al, 2003, P19).  

  . ومعالجتها وتكاليف اإلنشاء،العالقة بين الدخل والتقبل لدفع ثمن المياه العادمة):46(الشكل رقم 

  

  )0¸000 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية                     

من مجتمع الدراسة على استعداد للمساهمة فـي دفـع          % 53وكذلك أوضحت نتائج الدراسة أن      

 حيث أظهرت   ).47الشكل( ومعالجة المياه العادمة     ،اإلنشاءمن فاتورة المياه لتغطية نفقات      % 10

ة الـدفع    تقل بزيادة نـسب     ومعالجتها ،لمياه العادمة ثمن ا   من هذه النتيجة أن الرغبة في دفع نسبة      
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 إلى شح األمطار، وعـدم وجـود        السبب لتقبلهم ويعود  ،  إنشائها كاليفلهذه المياه، ومعالجتها، وت   

 Abu-Madi)وتؤكد هذه النتيجة دراسة . من المياه العادمةاآلمن ، والتخلصمصادر مياه كافية

et. al, 2003, P116)  المياه العادمة المعالجـة   في دفع ثمن تقل الرغبة "استنتجت أنه ، والتي

  ".معالجةبزيادة ثمن المياه العادمة ال

  العادمـة   يساهم بها مجتمع الدراسة في دفع ثمن الميـاه         أنالنسبة التي يمكن    ): 47(الشكل رقم   

  . ومعالجتها، وتكاليف اإلنشاء

  

  

  

  

  

  

شراء المنتوجات الزراعيـة    ل أبدوا استعدادهم    اإلحصائيةمن العينة   % 63بينت نتائج الدراسة أن     

 بشرط أن تكون أرخص من المنتوجات المرويـة بالميـاه           التي تم ريها بالمياه العادمة المعالجة،     

ون أقل من ب أن تكن تكلفتها يج وبالتالي فإ  ،العذبة على اعتبار أنها مياه من مصادر غير رئيسية        

 ما يؤكد النتيجة السابقة أنه كلما قل سعر المياه العادمة المعالجة زاد الرغبة              ، وهذا المياه العادية 

  حيـث  ،المروية بالمياه العادمة   ا ينطبق على شراء المنتوجات الزراعية      وهذا أيض  ،اهاستعمالفي  

 مـنهم عـدم الرغبـة     % 27 أبـدى قد  هذا و .  الرغبة في شرائها   تكلما كانت أرخص كلما زاد    

  وعدم االهتمـام   ،المياه العادمة عمال  ت فكرة اس   عدم قبول  إلى وقد يعود السبب في ذلك       بشرائها،

 أو القلق من نوعية وجودة المياه المعالجة بسبب عـدم           ،المحاصيل نوعية المياه التي تروى بها    ب

 مدى التي تظهر) Po, et. al., 2005( هذا وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ).48الشكل(  بهاالثقة

النسبة التي  يساهم بها مجتمع الدراسة في دفع ثمن المياه ومعالجتها
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 حيـث كانـت     ، عينة الدراسـة   اه العادمة المعالجة على قبول     بالمي تأثير تكلفة المنتج الذي روي    

رخـص مـن     لكن بشرط أن تكون أ     ،لى قراراتهم لشراء المنتوجات    ستؤثر ع  أنها األكبرسبة  الن

  .المنتوجات المروية بالمياه العذبة

 في قريـة   أن معظم المستهلكينIsaed, et.al., 2008, p21)( أكدت هذه النتيجة أيضاً دراسة 

ويـة   الذين وافقوا على دفع ثمن المياه العادمة المعالجة، يرغبون في شراء المنتوجات المر             دورا

  . بهذه المياه إذا كان ثمنها نصف ثمن المنتوجات المروية بالمياه العذبة

  .تكلفة المنتوجات الزراعية المروية بالمياه المعالجة مقارنة مع المياه العذبة): 48(الشكل 

                                                                                             

 

تفضل شراء المنتوجات الزراعية المروية بالمياه العادمة 

المعالجة إذا كان ثمنها
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   الوعي البيئي-4. 3

 تقبل أو رفض استعمال الميـاه العادمـة         علىالتأثير    في امهم  البيئي عامالً  ي الوع نشر عتبري 

  لتقـدم الـدول      وعي البيئي يعتبر دليل   الالمحاصيل الزراعية، حيث أن وجود      المعالجة في ري    

 اإلنـسان  تسليح   إلى بحاجة   وإنماعلمي وتقني فحسب،     تقدم   إلىحيث أن العالم اليوم ليس بحاجة       

   .البيئة وهو يتعامل مع ، سلوكهبيئي يحددبخلق 

  : غياب الوعي البيئي-1. 4 .3

 في منطقة الدراسـة حـول        عدم وجود وعي بيئي كاف     رات التي تظهر  هناك العديد من المؤش   

الل ظهورها فـي نتـائج هـذه        من خ ، وتتمثل هذه المؤشرات      استخدامها عادةوإالمياه العادمة،   
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 الميـاه    ليس لديهم معرفة ومعلومـات عـن       اإلحصائيةمن العينة   % 74 أن    تبين  حيث الدراسة

 ،الحمأة المستخرجة من محطات تنقية المياه العادمة، وكيفية استخدامها كسماد للتربة           و ،المعالجة

  .)49الشكل ( الزراعيةي والسلبية على النبات، واألراض نتائجها االيجابيةىومد

 المعرفة عن استخدام الحمأة المستخرجة كسماد للتربة، ونتائجهـا علـى             مدى :)49(الشكل رقم   

  . واألراضي الزراعية،النبات

  

  

  

  

  

  ).50الشكل(بأنهم لم يشاهدوا محطة معالجة مياه عادمة البتة % 85كما وأجاب 

  .  مشاهدة محطة معالجة للمياه العادمة:)50(الشكل رقم 

  

  

  

  

هم معلومات عن كيفية التعامل مـع هـذه الميـاه           يد أن ليس ل   اإلحصائيةمن العينة   % 71شاروأ

       تتفـق هـذه النتـائج      .)51الشكل( الالزم اتخاذها عند استخدامها      تااالحتياطهي   العادمة، وما 

لـم    معظم الناس التي تمت عليهم الدراسـة       أنالتي تكشف    )75، ص 2001 الخطيب،(ودراسة  

    ليس لديهم معلومات عن كيفية اسـتعمالها       هأن كما   , يسمعوا عن محطات تنقية المياه     لميشاهدوا و 

  . الالزم اتخاذها في حال تم استخدامهااإلجراءاتو

مدى المعرفة عن استخدام الحمأة المستخرجة آسماد 
للتربة، ونتائجها على النبات واألراضي الزراعية 
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 الالزمـة   تواالحتياطيا ، مع المياه العادمة   التعاملعن   مدى توفر المعلومات     :)51(الشكل رقم   

  .عند استخدامها

  

  

  

  

المياه العادمة المعالجة، وتأثيراتها علـى البيئـة         لبيئي حول لوعي ا يشير هذا األمر إلى غياب ا     

  أن  فـي   متمثلة األسبابة لجملة من    ج استخدامها في الزراعة نتي    إعادة وإمكانية والصحة العامة، 

ا ما  توعية غالب  وبرامج   ، وندوات تثقيفية  ،محاضراتمن  كل ما تقدمه المؤسسات الخاصة بالبيئة       

، وعـادة تتطـرق إلـى ذكـر         استهالكها وترشيد   ،شاريع الخاصة بالمياه   بالم  فقط تكون متصلة 

موضوع الميـاه العادمـة      يجعل التوعية ب    مما ,موضوع المياه العادمة ومعالجتها بشكل مقتضب     

 المطروحة  لألفكارفهم السكان    صعوبة   لىباإلضافة إ  هذا   , وعامة هامشية على معلومات    محدودة

 لكون هـذا   استخدامها نتيجة  وإعادة , ومعالجتها ,لمياه العادمة  ا حول الندوات   أو ,في المحاضرات 

  ).2007 ,ة شخصية مقابلنزال، (موضوع حديث في مضمونه وفكرتهال

  عدم وجود مـشاريع فعالـة      إلىادمة   والتثقيف حول المياه الع     المعلومات مستوىتدني  كما يعود   

 وبالتالي ال يـستطيع     , نجاحها مدىقياس   و ،فال تتم متابعتها  ن وجدت   إ، هذا و  رض الواقع على أ 

لهـا   وعدم تقبل المجتمع     ، فشل هكذا مشاريع   إلى مما يؤدي    تهوأهمي ،المشروع هذا   إدراكالناس  

   .)2007 ، مقابلة شخصيةالسعود،أبو (

حداثة االهتمام بقـضية   :  البيئي بسبب  باإلعالم عدم االهتمام    إلى ويعزى غياب الوعي البيئي      كما

 وعدم وجود متخصصين في هـذا       ،سطين، وقلة خبرة القائمين على برامجه      البيئي في فل   اإلعالم

 قلة المصادر البيئية، وضـعف      ا وأيض البيئة،شؤون  المجال، وندرة المحررين المتخصصين في      

مدى توفر المعلومات عن آيفية التعامل مع المياه العادمة
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 عنصري  إلى الفلسطيني   اإلعالم البرامج البيئية المعروضة في وسائل       راالمكانات المادية، وافتقا  

  .)164ص ،2002، دحالد(  واالهتمام الجماهيري،دها االرتباطالجذب والتشويق، مما أفق

 طـرح   يـتم لـم   عدم االهتمام بنشر الوعي البيئي، حيـث          في ا أيض  دور المساجد  ساهم غياب ي

 استخدام مصادر جديدة    إمكانيةو , وترشيد استهالك المياه   ,موضوع معالجة قضايا النظافة العامة    

 إلـى  رسالة التوعية البيئية     إليصالث الثقافي والديني     ضرورة استثمار المورو    على يؤكدهذا  و

  ).58ص ،2001 الجابري،(الدروس الدينية ، وكبر عدد ممكن من الناس من خالل الخطبأ

ي مجال التوعية البيئية غيـر   ووسائل اإلعالم ف  ،التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختلفة     يعتبر

ك لكافـة المؤسـسات     لتحديـد توجـه مـشتر       وتبني إطار منهجـي     تطوير، إلى ويحتاج   كاف 

  غيـاب أسـباب ، و من )13، ص1998ريحان، (والمجموعات العاملة في مجال التوعية البيئية    

 بويـة، حيـث   عدم وجود التربية البيئية في المناهج التعليمية كإستراتيجية تر         اأيضالوعي البيئي   

ن إضافة لذلك فـإ   .  وأنشطة بيئية  ،وماتيقتصر وجودها على ما تقدمه البرامج التعليمية من معل        

 ونقص المواد التعليمية التي تتعلق بالبيئة جعلـت إمكانيـة تـضمين             ،عدم توفر التدريب الالزم   

      نقص المـوارد التعليميـة      عن    فضالً ،اًصعب اموضوع التعليم البيئي ضمن المناهج التعليمة أمر

  .)2005 ،شخصية مقابلة ,يالحميد ( القادمةجيالاأل إلعدادالمتخصصة في مجال البيئة 

الحـصول علـى     يفـضلون    اإلحصائيةمن العينة   % 53 أنبينت نتائج الدراسة     على ذلك    بناء

). 52الـشكل ( استخدامها عن طريق التلفـاز       وإعادة ، ومعالجتها ،ومات حول المياه العادمة   المعل

ل الجذابـة للغالبيـة    من أهم الوسـائ    طريق التلفاز  عن    البيئي اإلعالمأن  نتيجة   ال هذهنستقرأ من   

    والتـي   ،ا بين األفراد الذين تنخفض بينهم نـسبة التعلـيم         العظمى من أفراد المجتمع، وخصوص 

 الدراسات في   أوضحتو هذا . المكتوبة أو المطبوعة   اإلرشاداتيصعب التعامل معهم من خالل      
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المعلومات البيئيـة   في توصيل األول التلفاز يلعب الدور  أن األميةالعالم الثالث حيث ترتفع نسبة      

   .)325ص، 1999رناؤوط، أ( ثم الجرائد ،ثم يعقبه الراديو  المواطنين،إلى

 أنمن عينة الدراسـة يـرون       % 82 أن نبيل كوكالي االستطالعية     نتيجةتتفق هذه الدراسة مع     

   .)2 ص،2006كوكالي، (التلفاز هو الوسيلة المفضلة للحصول على المعلومات البيئية 

 . المفضلة للحصول على المعلومات البيئيةاإلعالموسيلة  ):52 (كل رقم الش

  

  

  

  

  

  :التقبلعلى   بالبيئةاإلحساسامتالك قيمة أثر  -2. 4 .3

  رغبة من قبل عينـة الدراسـة       إظهار فقد تم    ،ا عن غياب الوعي البيئي    ذكره سابقً   تم ورغم ما 

) 53( كما يظهر مـن الـشكل         مربع كاي،  أثبتت نتائج تحليل  ، حيث   لمشاركة في العمل البيئي   ل

ـ  البيئي، و  الوعيبرامج   تنفيذ    استعداد مجتمع الدراسة للمشاركة في     وجود عالقة وثيقة بين     هتقبل

شـخص   46فقـد اسـتعد     ،  استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزراعية        إلعادة

 المحاصـيل الزراعيـة     لعادمة فـي ري    المياه ا   استخدام إعادة ون يتقبل نمن الذي  %)66بنسبة  (

 الذين لديهم قيمـة     ويدل هذا على أن   ). 53الشكل (نظر أ ,لبيئيلمشاركة في تنفيذ برامج الوعي ا     ل

 والتي تساعد   , للمساهمة في تنفيذ برامج الوعي البيئي      اً استعداد أكثر هم   البيئةحفظ   تجاه   اجتماعية

  .الزراعةفي تقبل استخدام المياه العادمة المعالجة في 

وسيلة االعالم المفضلة للحصول على المعلومات البيئية
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 الذين يمتلكون قـيم  أنوهي  ،)Cherylk, 2005, p22( دراسة مع نتيجة  هذه النتيجةىتتماش

معينـة  ، وانطباعـات    ع قـرارات   قوة ضاغطة تصن    يشكلوا أنومشاعر قوية تجاه الماء ممكن      

 إلى غرس مجموعة من     اأيض قد يؤدي هذا   و , حول المياه العادمة    على القرارات السياسية   تضغط

البيئيـة  جموعة من األخالق    مالية في التخطيط، وإدارة مصادر المياه، وخلق م       القيم الثقافية والج  

 من خالل الحكمة الموجـودة      اه، وبين المذهب النفعي    على الموازنة بين الحفاظ على المي      مستندة

  .س في الرموز الدينية، والعاطفيةفي األسا

 استخداموتقبل  ج الوعي البيئي،    يذ برام العالقة بين االستعداد للمشاركة في تنف     ): 53(الشكل رقم   

  .المياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعية
  

  

  )0¸000 = (0¸005قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية 

  :التوعية أساليب المشاركة في تنفيذ برامج -3. 4 .3 

 عـن   ي يكـون   في رفع الوعي البيئ    مساهمة على أن االستعداد لل    من مجتمع الدراسة  % 42عبر  

 اللجـان   طريـق تفعيـل   عن  % 22و،  )54الشكل( حمالت التوعية البيئية     المشاركة في ريق  ط

ـ من خـالل زيـادة   % 10 و،غرس التربية البيئية وتعميقعن طريق  % 13 و ،يةالشعب وعي ال

ـ هتمـام   اإل إن ).54الشكل( والزيارات الميدانية    ، والدورات ،البيئي عن طريق النشرات    الرأي ب
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 إجراءمن خالل   واصل  تيجب َأن   يلمياه العادمة المعالجة، واالستفادة منها      استعمال ا قضايا  لالعام  

 إمكانيـة اسـتعمال هـذه الميـاه       وضح  ت التي   ، برامج الوعي العامة   توعية من خالل   ال حمالت

  المعالجة ومـصادرها   فهم نوعية الماء  ومجاالت استعمالها، وإيجابياتها وسلبياتها، باإلضافة إلى       

 قبول عام مـدفوع مـن       ، ثم يوفر  المياه العادمة المعالجة   استعمالي حول   رأي إيجاب مما يشكل   

 هذا وعنـد    .مياهال لحفظ كمصدر    وفوائدها، واعتبارها  لمعالجةا  المياه هم خصائصِ تقنية  فخالل  

تعليم وتوجيه  :  هدفين تحققالقيام بحمالت التوعية حول استعمال المياه العادمة المعالجة يجب أن           

 ين المستهلك توعيةكذلك  وستعمال المياه العادمة المعالجة،     ال ةالوقائيإلجراءات  المزارعين على ا  

 بالمياه العادمة المعالجة والمخاطر الصحية      رويتي الستهالك المنتجات التي     زراعالمان  اآلعن  

  .)Bazza, 2003, p37 ( المعالجةهذه المياه من أجل خلق وعي فعال وقبول الستعمال المياهل

 الحق في المشاركة، والمـساهمة       إعطاء الفرد   من الوسائل الهامة في     اللجان الشعبية  تفعيليعتبر  

   :يلي اللجان فيما هخص الغايات الرئيسية لهذل وتت،وإبداء الرأي

 إعادة ل تقبة، وإمكانيمياه العادمةحياء باإلشارة إلى قضايا التمثيل المجتمعات المحلية لأل -

  .متعددة الةحياال مجاالت استخدامها في

 السائلة في التشغيلي إلدارة النفايات مالبيئي، والقسمع قسم التعليم الصحي  المعوقات مناقشة -

 .لها  عن الحلول العمليةثالبلدية، والبح

 .مياه العادمة وقضايا ال, البيئية حول الصحةلألفراد كقناة لتوصيل المعلومات  اللجان تعمل-

 المتعلقة  في الفعالياتالتطوع و, المشاركةعامة على الحثو ,يات الفعال تنفيذمساعدة البلدية في -

 يجب أن تحدد أجهزتها،  وعند تشكيل اللجان الشعبية. واالستفادة منها, ومعالجتها,العادمة بالمياه

 وتركز هذه اللجان على. جال البيئة والبرامج التي تنفذها في م،وأهدافها، ووسائل عملها
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 المشترك بين أعضائها هو الهدفوحة لكل الراغبين، حيث يكون التطوع، والعضوية المفت

 .)194ص ،1991مصالحة،  (االهتمام والرغبة في العمل البيئي

خالل بناء خطة فلسطينية للتربية البيئية يمكن تلخيص          من البيئية فيتم  غرس وتعميق التربية     أما

    :يلي معالمها وسماتها في ما أهم

  .ية بالتربية البيئية بشكل متكامل مع المقررات الدراسهليم بمختلف مراحل تطعيم مناهج التع-أوالً

 لها من تأثيرات ا عام، ومبوجهمحلية ال زيادة وعي المواطن الفلسطيني بمشكالت البيئة -ثانياً

التربية البيئية، وذلك عن طريق ب  لذلك يجب إمداد المواطنين؛ في صحته وحياتهةفعلية، ومحتمل

  . ونشاط الجمعيات المعنية،موسائل اإلعال

 التفكير ةلية، وموضوعيؤو تحمل المس:مثل ،يجابية نحو البيئة تنمية االتجاهات اإل-ثالثاً

  . المتاحةتوالتعاون واالستغالل األمثل لإلمكانا

  . األخذ في االعتبار اإلمكانات الفلسطينية المتاحة للتربية البيئية-رابعاً

 حدوث األضرار التي تتعرض لها  عدمفاعلة في توخياللمشاركة االتأكيد على أهمية  -خامساً

  .البيئة

 ، والتكنولوجية، واإلجتماعيةاالقتصاديةمجاالت جميع الالبيئية يجب إن تشمل التربية  -سادساً

  .)297، ص1995اشتية، ( والتشريعية، والثقافية، والجمالية

 واألنمـاط   ،كل عمل يتوجه إلنماء الملكات     ":وبناء على ذلك يمكن تعريف التربية البيئية بأنها        

ا أفضل لإلنسان مع بيئتـه       والقدرات التي من شأنها أن تضمن تكيفً       ، والمعارف ، والقيم ،السلوكية

161، ص2001مهدي، (في تطوير نوعية الحياة  وأن تساهم , للمجتمعاوأن تكفل نمو(.   
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  . الوعي البيئي في المنطقةطرق االستعداد للمساهمة في رفع مستوى): 54(كل رقم الش 

  

  

  

  

  

  
  

ا مهما   دور  والطرق سالفة الذكر   ، والمرئية، والمسموعة  وبالتالي تلعب وسائل اإلعالم المقروءة،    

تشكيل االتجاهات  المعلومات، أو في      تزويد إطار سواء في    األفرادفي تشكيل الوعي البيئي لدى      

 واإلقليميـة يئية على كافة المستويات المحليـة       ولويات الب  البيئة، أو في تحديد األ     والمواقف تجاه 

 في المجال البيئي طبقا للقدرة الذاتية على التأثير         إعالميةيتفاوت الدور الذي تقوم به كل وسيلة        و

  ).  14، ص2003صالح، (الذي تنفرد به كل وسيلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

طرق االستعداد للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي في المنطقة

5%4%
4%

10%

13%

22%

42%

اآتساب المعلومات البيئية ذاتيا

المشارآة  في حمالت التوعية 

تفعيل اللجان الشعبية
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  الفصل الرابع

   الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات

   الخاتمة-1. 4

 وفـي منطقـة     ,اجة إلى تحسين نوعية البيئة بشتى نواحيها في األراضي الفلـسطينية          تعتبر الح 

 وبالتالي ازدياد استهالك الفـرد      ,يالنمو السكان زيادة في   الالدراسة في تزايد بشكل مطرد نتيجة       

.  وتكلفة الـتخلص منهـا     , وزادت صعوبة تصريفها   ,وعليه فقد زادت كمية المياه العادمة     , للمياه

ـ    المياه العادمة    وإعادة استعمال    ، ومعالجة ،جد أن جمع  نومن هنا     نبالطرق الحديثة والمالئمة م

  نه لن يوفر فقط كميات مياه إضـافية        أحيث  , تجاه تحسين نوعية البيئة   ا في   األمور األكثر إلحاح

بل سيحمي البيئة من الكثيـر      ,  أو في تغذية خزانات المياه الجوفية فحسب       ,تستخدم في الزراعة  

وبناء على ذلك تظهر أهمية أخـذ       . تأثيرات السلبية المتوقع حدوثها في حال عدم معالجتها       من ال 

التـي  ودراسـة األسـباب     , لعادمة المعالجة رأي السكان في تقبل مشاريع إعادة استخدام المياه ا        

 والتي يمكـن أن     ,إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة    , م في التأثير على إدراك المجتمع     تساه

  .تشكل قوة ضاغطة تؤثر على استمرارية ونجاح هكذا مشاريع

طـرق  و ومـصادرها،    ، ونوعيتهـا  ،ا ومكوناته ،المياه العادمة التعرف على   لقد حاولت الدراسة    

كما ساهمت الدراسة في تسليط الضوء على معـايير جـودة الميـاه             . تهاومعالج ،منهاالتخلص  

 والمحاصيل التي يمكن ريها     ,لمياه العادمة المعالجة  العادمة المعالجة الفلسطينية من حيث نوعية ا      

جـل إيجـاد    وذلك من أ  , جاالت إعادة استخدامها  ا في م  كما وتبحث الدراسة أيض   . بدون حواجز 

كما تبين الدراسة   . لها وتقبل المجتمع    , ومحاولة االستفادة منها   ,تصور حول مشكلة المياه العادمة    

 وضـع    أيـضاً   حاولت الدراسة  اكم. ة بالمياه العادمة وإدارتها    المتعلق القوانين البيئية الفلسطينية  

  سـكان  فهم أسباب قبول أو رفـض       هذا وساهمت الدراسة أيضاً في      . ينشر الوعي البيئ  لآليات  
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 إلمكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المزروعات من الجوانب االجتماعية            دير دبوان 

 ومجـاالت اسـتخدام     ، ونوعية ،دية، وكذلك فهم مدى تأثير مصادر      واالقتصا ، والثقافية ،والدينية

ومدى تـأثير قيمـة     ،   وطبيعة استهالك المنتوجات الزراعية المروية بها      ،المياه العادمة المعالجة  

 .طرق المساهمة في نشر الوعي البيئيو قبل لري المحاصيل الزراعية، بالبيئة على التاإلحساس

 الكمي، والمنهج الوصفي اإليضاحي والسلوكي، والمنهج الميـداني         وقد تم استخدام منهج التحليل    

، أو إجـراء    ةمن خالل جمع البيانات والمعلومات إما عن طريق المشاهدة والمالحظة المباشـر           

مقابالت شخصية مع المهتمين بموضوع الدراسة، واالعتماد على ما تم الوصول إليه من الكتب              

 كما واعتمدت الدراسة بشكٍل أساسي على توزيـع اسـتبيان           . واألبحاث في المكتبات   ،والمقاالت

، فضالً عن استخدام التقنيـات اإلحـصائية مثـل           بطريقة العينة العشوائية   على مجتمع الدراسة  

 وكـذلك التقنيـات   ،في التحليـل الكمـي   ) (SPSS, EXCELاستخدام برامج التقنيات الحديثة

  . نظم المعلومات الجغرافية:الجغرافية مثل

ال يقومون بزراعة األراضي ألسـباب      %) 75(سة أن معظم سكان دير دبوان       ا نتائج الدر  بينت

 بجانب العمل الرسـمي     اًلكن باعتبارها عمل ثانوي   , بزراعة األرض % 25 في حين يقوم     ،عديدة

ضـحت  أوكمـا و  , حيث وجد أن طبيعة عمل معظم مجتمع الدراسة تتركز في المجال الوظيفي           

  . دخلهمتمع الدراسة ال تشكل األرض مصدر م مجنتائج البحث أن معظ

 اما الزراعة المروية    ,أظهرت نتائج الدرسة أن معظم مجتمع الدراسة يعتمد على الزراعة البعلية          

 وعـدم   , باإلضافة إلى عدم توفر األيدي العاملـة       ، ويعود ذلك إلى التكلفة المالية     فمساحاتها قليلة 

     زراعية مروية معظمها مـن فئـة        يمتلكون أراضٍ  أما الذين    . في الصيف  توفر المياه خصوصاً  

تبين أن مصدر مياه الري األساسي يعتمـد علـى الميـاه            .  وهي مساحات صغيرة   ، دونم 1-5

الزراعية فـي منطقـة      أن طريقة ري المحاصيل      ظهروكما  . صلحة مياه القدس  مالمشتراة من   
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  المروية ا المحاصيل الزراعية  تالم واألحواض، وأن عدد المرات التي تسقى به       األ: الدراسة هي 

           3  م 5-1ا تقـدر بقيمـة      هي مرة كل يوم، أما كمية المياه المستخدمة في ري المحاصيل أسبوعي 

 ويـستخدم    كمـا  , والخضروات ،والمحاصيل التي يتم زراعتها هي الزيتون والمحاصيل الحقلية       

  .والكيماوي البلدي مجتمع الدراسة الزبل ممعظ

ومعظمهم يرويها ثالث مرات فـي      , مجتمع الدراسة يمتلك حديقة منزلية    بينت الدراسة أن معظم     

  تقريبـاً 3 م5-1ويستهلك معظمهم   هذا  , كما ويعتمد معظمهم في ريها على شبكة المياه       , األسبوع

  .في ري الحديقة

 العتبـار   ،كشفت نتائج الدراسة أن العينة اإلحصائية الذين يعانون من نقص المياه هم أكثر تقبالً             

ياه العادمة المعالجة مصدر جديد للمياه، حيث أن معظم مجتمع الدراسة يعانون مـن نقـص                الم

 الذين يعتبرون أن المياه العادمة      ؛هذا باإلضافة إلى أن سكان دير دبوان      . المياه في فصل الصيف   

  التي تلقى عشوائي  ـ      والصحة العامة هم أكثر تقبالً     ،ا على البيئة  ا تؤثر سلب ة  إلنشاء محطـات تنقي

كمـا أظهـرت    .  له من مشاكل بيئية، وصحية، ومالية      وا وذلك نتيجة لما يتعرض    ,للمياه العادمة 

 وعلى  , الزراعية عالنتائج أن وجود محطة لمعالجة المياه العادمة يساعد على التوسع في المشاري           

د عالقة وثيقة بين المـستوى التعليمـي        وأظهرت الدراسة وج  . حل بعض الخالفات بين السكان    

أما باقي المتغيرات الديمغرافية كالجنس، العمر، عـدد        , ةتقبل الستخدام المياه العادمة المعالج    وال

 تقبل المجتمع الستعمال    جود عالقة وثيقة مع    ، فأثبتت نتائج الدراسة عدم و      لأفراد األسرة، والدخ  

ظهرت النتائج   في الزراعة، لكن عند استخدام طريقة االنحدار اللوجستي أ         ةالمياه العادمة المعالج  

أن األسرة التي عدد أفرادها أكثر من خمسة أفراد أكثر تقبالً لري المحاصيل الزراعية في المياه                

العادمة المعالجة من األسرة التي عدد أفرادها أقل من خمسة أفراد، كما بينت نتائج الدراسـة أن                 
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ادمة المعالجة مـن ذوي     ذوي الدخل المنخفض أكثر تقبأل لري المحاصيل الزراعية في المياه الع          

  .  الدخل المرتفع

 ومصادر  ،ونوعية, المعالجةكما وضحت الدراسة وجود عالقة وثيقة بين مجاالت استخدام المياه           

باإلضافة إلى وجود عالقة وثيقة بـين       ,  في التقبل إلعادة استخدامها في الزراعة       المعالجة المياه

 وبين التقبل إلعادة استخدام المياه العادمة       ،معالجةمسمى العبارة الذي يطلق على المياه العادمة ال       

  .  لمسمى المياه المنقىحيث وجد أن السكان أكثر تقبالً, المعالجة

       ا في تقبل مجتمع الدراسة الستخدام المياه العادمة        وقد أثبتت الدراسة أن العامل الديني يلعب دور

كما كشفت الدراسة أيضاً    . وصحية بشرط أن تكون آمنة      ،المعالجة في ري المحاصيل الزراعية    

ستهالك المحاصيل المروية بالمياه العادمة المعالجة لكـن بعـد   ال أن سكان دير دبوان أكثر تقبالً     

 أن المحاصيل التي يرغب معظم سكان دير دبوان في ريها بالميـاه             ا أيض  النتائج أشارت .طبخها

ه المياه لري المحاصيل التي تـصدر       كما ويفضلوا استخدام هذ   ,  والزيتون ،العادمة هي األعالف  

  ومعالجتهـا   والتقبل لدفع ثمن المياه العادمـة،      ،ا وجود عالقة بين الدخل    تبين أيض  .إلى الخارج 

كمـا أن معظـم العينـة       . من فـاتورة الميـاه    % 10وقدرت نسبة المشاركة    , تكاليف اإلنشاء و

  .رخصط أن تكون أمروية بهذه المياه بشراإلحصائية يوافق على شراء المنتوجات ال

أظهرت الدراسة غياب الوعي البيئي المتعلق بحماية البيئة من التلوث بالمياه العادمـة، وحـول               

 وتقبل استخدامها في المنطقة، وذلك يظهر من خالل عدم مشاهدة مجتمع            ،معالجة المياه العادمة  

مـة المعالجـة     وعدم معرفتهم عن كيفية التعامـل مـع الميـاه العاد           ،الدراسة أي محطة تنقية   

ويفضل معظم العينة اإلحـصائية الحـصول علـى         . واالحتياطات الالزم اتخاذها عند استعمالها    

ا على أن العينـة اإلحـصائية       أكدت الدراسة أيض  . المعلومات المتعلقة بالبيئة عن طريق التلفاز     

ـ     الذين يتمتعون بقيمة اإلحساس بالبيئة أكثر تقبالً       ة المعالجـة فـي      إلعادة استخدام المياه العادم
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الزراعة، كما أبرزت الدراسة أيضاً أن طرق استعداد ومساهمة مجتمع الدراسة في زيادة نـشر               

  .، وغرس التربية البيئية وتفعيل اللجان الشعبية،الوعي البيئي تكون عن طريق حمالت التوعية

   االستنتاجات-1.1. 4

  :اسة في المنطقة وهيخرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات تتعلق بموضوع الدر

 إن العينة اإلحصائية الذين يعانون من نقص في المياه يعتبرون أن المياه العادمة المعالجـة                -1

 .  للمياه يمكن استخدامه لسد الفجوة المائيةاً جديداًتشكل مصدر

 الـصحة العامـة   ى إن العينة اإلحصائية الذين يعتبرون المياه العادمة الخام مصدر خطر عل      -2

 يؤكدون على ضرورة وجود محطة معالجة في المنطقة، وبينت نتائج الدراسة أنه يعود              ،بيئةوال

 .وصحية, ماليةو, مشاكل بيئية: إلى مجموعة من األسباب منها

 كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما زاد التقبل إلعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري               -3

كما وتبين عدم وجود عالقة وثيقـة بـين         . تكون آمنة وصحية   بشرط إن    ،المحاصيل الزراعية 

 وبين تقبل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجـة         ، وعدد أفراد األسرة   ، والدخل ، والعمر ،الجنس

  .في الزراعة

 ومقبوليـة اسـتخدام الميـاه     ، أظهرت النتائج وجود عالقة وثيقة بين مجاالت استخدام المياه         -4

 حيث أن المقبولية تتناقص عندما يتحـرك اسـتعمالها فـي            ,ري المزروعات ل العادمة المعالجة 

  . االتصال اإلنسانيإلىالمجاالت األقرب 

 بينت النتائج أثر نوعية المياه المستعملة على مقبولية استخدامها في ري المحاصيل الزراعية              -5

  ثـم الـسوداء  ، المعالجةمادية تليها المياه الر، لمياه األمطار سكان دير دبوان أكثر تقبالً أنحيث  

 . ثم المياه العادمة الخام،المعالجة
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 أكثر من المياه    همزلا يتقبل سكان دير دبوان استعمال المياه العادمة المعالجة الخارجة من من           -6

ميـاه  ل، الذي يعتبر أحد أسباب رفض الـسكان السـتخدام ا          العادمة الناتجة من المناطق األخرى    

 . ةرجة من محطة البيراالخ

 المياه العادمـة    : مثل ، يفضل مجتمع الدراسة استخدام عبارة المياه المنقاة عن باقي العبارات          -7

  .المعالجة، المياه المعاد استعمالها، مياه الصرف الصحي المكررة

8-    حيـث   ،ا في تقبل ري المحاصيل الزراعية بالمياه العادمة المعالجة         يلعب العامل الديني دور 

 . بشرط زوال النجاسة،اي دينًمسموح بهاان دير دبوان يعتبرها معظم سك

ستهالك المحاصيل المرويـة بالميـاه العادمـة        ال  بينت النتائج أن مجتمع الدراسة أكثر تقبالً       -9

 األعالف  : هي ، في ريها بالمياه العادمة    همالمحاصيل التي يرغب معظ   وأن   ,المعالجة بعد طبخها  

  . والزيتون

 وتكاليف  ، ومعالجتها ،ل زاد التقبل للمشاركة في دفع ثمن المياه العادمة         كلما زاد معدل الدخ    -10

ن الرغبة في دفع نسبة ثمن للمياه العادمة، ومعالجتها تقل بزيادة نسبة الدفع لهذه              أتبين   .اإلنشاء

 يرغبون في شراء المنتوجـات الزراعيـة         أن معظمهم   كما المياه، ومعالجتها، وتكاليف إنشائها،   

 . بشرط أن تكون رخيصة،مياه العادمة المعالجةالمروية بال

 معظم مجتمع الدراسة ليس لديهم معلومات عن الحمأة المستخرجة من محطـات التنقيـة               -11

كمـا أن   .  واالحتياطات الالزم اتخاذها   ،وعن كيفية التعامل مع المياه المعالجة     , وكيفية استخدامها 

  .معظمهم لم يشاهدوا محطة معالجة

 المـشاركة فـي     ةاسة على إن العينة اإلحصائية التي تمتلك اإلحساس بمسؤولي         أكدت الدر  -12

 . الستخدام المياه العادمة في ري المحاصيل الزراعيةأكثر تقبالً, الحفاظ على البيئة
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 أبرزت الدراسة أن طرق استعداد ومساهمة مجتمع الدراسة في زيادة نشر الوعي البيئـي               -13

  .، وغرس تعميق التربية البيئية وتشكيل اللجان الشعبية،تكون عن طريق حمالت التوعية

   التوصيات-1.2. 4

 وتأثيراتهـا علـى     , وكمية المياه العادمة في ديـر دبـوان        ، ومتابعة نوعية  ،مراقبة ورصد  -1

وفي هذا الخصوص يجب وضع القـوانين والمعـايير الالزمـة لهـذه         . عناصر البيئية المختلفة  

 .ن خالل ربطها بقوة قضائية وتنفيذية ذات سلطة نافذة والعمل على وتنفيذها م,العملية

ضرورة إجراء دراسات وأبحاث تدرس مواقف وقرارات المـزارعين فـي ديـر دبـوان                -2

 اآلثار االيجابية والسلبية علـى المـدى         وأبحاث تدرس أيضاً   ,الستعمال المياه العادمة المعالجة   

 ا، والصحة فـي منطقـة الدراسـة        وعناصره البعيد الستخدام المياه العادمة المعالجة على البيئة      

 . باإلضافة إلى دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع المتعلقة بمعالجة المياه العادمة

خطار، والتأثيرات البيئية المترتبة على اسـتمرار الوضـع         أل العمل على توعية المواطنين با     -3

ـ           ة مـن خـالل النـشرات       الحالي لقطاع الصرف الصحي، ومحاوالت معالجـة الميـاه العادم

 والبصرية المتوفرة، والتي تهتم بالقضايا البيئيـة لحـثهم علـى            ،والدوريات، والوسائل السمعية  

هذا باإلضافة إلى تشكيل الوعي البيئي من أجل        . المساهمة، والمشاركة الفاعلة في عملية التطوير     

مية الضمير البيئـي لـدى      البيئة ومن أجل تن   ين على تغيير سلوكياتهم الخاطئة تجاه       حث المواطن 

 .  المواطنين

 المياه العادمـة، وإعـادة اسـتخدامها        إدارة رفع درجة التنسيق بين المؤسسات المعنية في         -4

 بدور فعال إلنشاء آليات للتنسيق، وتبادل الخبرات، واالستفادة مـن التجـارب             هاوضرورة قيام 

 وتبني رؤية تستند إلى اإلحساس      المتاحة في مناطق أخرى في مجال معالجة وإعادة استخدامها،        
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 وكـذلك تفعيـل دور القـانون        , والسلطات الرسـمية   ,بالمسؤولية المشتركة بين فئات المجتمع    

 .والسلطات التنفيذية

 وصيانة  ، وتشغيل ، إلدارة ؛ العمل على تدريب وتأهيل كادر فني وإداري للقيام بجميع المهام          -5

 عن طريق عقد دورات تدريبيـة تـشمل         ك، وذل ةالمياه العادم وتصريف  , أنظمة جمع، ومعالجة  

  .تدريب عملي، وتطبيقي، ومحاضرات، وجوالت استطالعية، ومناقشات

  في الحد من مشكلة التلوث البيئي       للتربية البيئية  اً محاولة إيجاد إستراتيجيات بيئية تظهر دور      -6

ى اكتساب الوعي    من خالل مساعدة األفراد والجماعات عل      ،وذلك عن طريق نشر الوعي البيئي     

  . وإدارتها، المياه العادمةة والحلول المطروحة لها كمشكل, والتفاعل مع المشاكل البيئية,البيئي
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   المصادر والمراجع

   المصادر والمراجع باللغة العربية-

الة رس). دراسة في جغرافية البيئة   (نفايات السائلة في مدينة نابلس      ال ):2001 (كفاية ،أبو الهدى 

  .جامعة النجاح الوطنية. ماجستير

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب.اإلنسان وتلوث البيئة:)1999(  محمد السيدأرناؤوط،

جامعـة النجـاح    : نابلس. حماية البيئة الفلسطينية  ): 1995(علي خليل حمد     ،محمد سليم ،  اشتية

  . الوطنية

ـ    . الهندسة الصحية والبلـديات    ):1973 (أحمد فيصل أصفري،    مدريـة الكتـب     بجامعـة حل

  .والمطبوعات الجديدة

                      الفلسطينية دراسة مكتبية عن حالة األراضي: )UNEP) ( 2003(برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  .المتحدة للبيئةبرنامج األمم : في األراضي الفلسطينية المحتلة، سويسرا

 .العامة المتوفرة في مدينة دير دبوانالخدمات : )2007(ديردبوان بلدية 

أسس التعامل االيجابي مـع  (العوامل واآلثار االجتماعية لتلوث البيئة    ): 2001(خالد  , الجـابري 

  .بيت الحكمة:  بغداد.1ط). البيئة

 رام  .2010-1997سكان التجمعات الفلسطينية    ): 1999 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  .اهللا

 المياه فـي األراضـي الفلـسطينية         إحصاءات :)2002(  لإلحصاء الفلسطيني  الجهاز المركزي 

  .رام اهللا). 2001التقرير السنوي (

محافظـة رام اهللا    (دليل التجمعات الفلـسطينية     ): "2002( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  .رام اهللا. 7مجلد ) ". والبيرة
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". 5"رقم  ". اب فلسطين اإلحصائي السنوي   كت): " 2004( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  . فلسطين-رام اهللا

اإلحصاءات الجغرافية في األراضي الفلسطينية     ): 2005 (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  .رام اهللا. 2005

  . الفلسطينية األحوال المناخية في األراضي): 2005( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .رام اهللا

  . رام اهللا.العام للمنشآت االقتصادية التعداد ):2005 (ركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز الم

 النتـائج   2005مـسح التجمعـات الـسكانية       ): 2005( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

  .رام اهللا. األساسية

دار ). قضايا البيئة مـن منظـور إسـالمي     (التلوث وحماية البيئة    ): 1999( محمد منير  حجاب،

  .ر للنشر والتوزيعالفج
مجلـة  ". تصريف المخلفات السائلة في األراضي الفلسطينية المحتلـة        ): "1993(، مروان   حداد

  .103-95 ص.3ع. 3مج. شؤون تنموية

اه المجاري والمياه العادمة في الري      استخدام مي ): 1994( كسبري    سمعان ،محمد سعيد , الحميدي

  .رة صحة المجتمعدائ: زيتجامعة بير .)دليل المرشد الزراعي(

 .، وزارة البيئة اإلسرائيلية، القدس1:500000خريطة التربة االسرائيلية، 

 .، المركز الجغرافي الفلسطيني، رام اهللا1:150000خريطة فلسطين، 

 .، وزارة التخطيط، رام اهللا1:150000خريطة التجمعات الفلسطينيةخريطة فلسطين، 

). معايير ومحـاذير  (ياه الصرف الصحي في الزراعة      استخدام م ): 2003(السيد أحمد    ،الخطيب

  .المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع: اإلسكندرية
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التقبل االجتماعي الثقافي لإلعادة استخدام مياه      (إدارة المياه في اإلسالم     ): 2002(نادر  الخطيب،  

  .76-71ص. مكتبة البيئة والتنمية. 1ط. )الصرف في فلسطين

  .رام اهللا ):2005 ( الجويةدائرة األرصاد

    .رام اهللا ): 2007( دائرة زراعة رام اهللا

  .    مطبعة االعتصام. دبوان بين الماضي والحاضر دير):1991(خضر إسماعيل  ،دالية

   .بيروت. بالدنا فلسطين): 1974(مصطفى مراد  الدباغ،

عي البيئي لـدى طلبـة      دور وسائل اإلعالم في تنمية الو     ): " 2002(، يسرا يوسف محمد     دحالد

   .جامعة بيرزيت. رسالة ماجستير". الجامعات في محافظة رام اهللا والبيرة

اإلدارة المتكاملة لمياه الصرف الـصحي فـي التجمعـات الـسكنية            ): 2005(، سحر   الدالهمة

  .مركز البحوث البيئية والجمعية العلمية الملكية األردنية: عمان. الصغيرة في األردن

تقبل سكان الريف في محافظة رام اهللا و البيـرة و اسـتخدام الميـاه               ): " 2006 (زهيرالديك،  

   .جامعة بيرزيت.  حلقة بحث".العادمة المعالجة

.  فلـسطين  -مطبعة أبو غـوش   . مجلة المزارع . الحصاد المائي ): 2007(، مازن فريد    الرجبي

  ).28-27ص. 24ع

مجموعة الهيـدرولوجين   : رام اهللا . ياه والبيئة مجلة الم ". التربية البيئية ): " 1998( سالم،  ريحان

  .الفلسطينيين

الجة وأثرها  نتائج أولية وتقيمية ألبحاث حول تدوير المياه البلدية المع        " ): 2005(راشد  الساعد،  

   .70-67ص. 49ع.الرسالة المقدسية. مجلة المهندس الفلسطيني. "على الصحة المجتمعية

كميات استهالك المياه وإنتاج المياه العادمة في محافظة رام         ): 2005(  الفلسطينية مياهسلطة ال  

  .رام اهللا). أوراق غير منشورة(اهللا 
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  .رام اهللا. أوراق غير منشورة): 2006(  الفلسطينيةمياهسلطة ال

  .7رقم . قانون البيئة الفلسطيني): 1999( السلطة الوطنية الفلسطينية

  .2رقم . المياهقانون ): 2002( السلطة الوطنية الفلسطينية

  .2رقم . قانون الزراعة): 2004( السلطة الوطنية الفلسطينية
  .20رقم . قانون الصحة): 2004( السلطة الوطنية الفلسطينية

إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في زراعـة المحاصـيل      " ):  ب 2001(بشار  يدة،  االـشر 

المركز الـوطني   : األردن. ندس الزراعي مجلة المه ). الجدوى الفنية واالقتصادية  " (العلفية

  .20-14، صحوث الزراعية ونقل التكنولوجياللب

يـة فـي المملكـة األردنيـة        استخدام الحمأة لألغـراض الزراع    " ):  أ 2001(بشار  يدة،  االشر

المركز الوطني للبحـوث الزراعيـة ونقـل         :األردن .مجلة المهندس الزراعي  ". الهاشمية

  .36-25 ص.التكنولوجيا

مركـز  . اإلعالم البيئـي بـين النظريـة والتطبيـق        ): 2003( جمال الدين السيد علي    ح،صال

  .اإلسكندرية للكتاب

مركـز االحـصاء   : رام اهللا. التركيب األسري في األراضي الفلسطينية ): 2005(رائد   صالحة،

  .الفلسطيني

ة       ): 2003(، حورحه   طرتشيتسكي رة الخدمات    . استغالل المياه العادمة لري المحاصيل الزراعي دائ
  . وزارة الزراعة. الحقلية

 الغربية وقطـاع    جيولوجية فلسطين والضفة   ):1999(صايل خضر الوشاحي    ،  عبد القادر  ،عابد

  .نمجموعة الهيدرولوجين الفلسطينيي: القدس. 1ط. غزة

أهمية التوعية البيئية قي تأثير استخدام الميـاه العادمـة فـي     ): 2006( منصور محمد , العاقـل 

  . اليمنية وزارة الزراعة والري: صنعاء.اعةالزر
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الدار العربية  : القاهرة. 1ط. تكنولوجيا تدوير النفايات  ): 1997(أحمد عبد الوهاب    ،  عبد الجواد 

  .للنشر والتوزيع

بحث في حماية البيئـة     (البيئة والتلوث من منظور اإلسالم      ): 1993( ، خالد محمود  عبد اللطيف  

  .دار الصحوة للنشر والتوزيع: القاهرة).  المادي والمعنويثمن التلو

راتـب لألبحـاث    ال. مبادئ في هندسـة الـصرف الـصحي       ): 1981( محمد صادق    ،العدوي

  .والدراسات الجامعية

  . دار المناهج:عمان. التربية البيئية): 2004( يمن سليمان مزاهرةأ، بشير محمد, عربيات

 .الشروقدار : عمان. 2ط. العلوم البيئية المدخل إلى ):1997( سامح، يحيى الفرحان غرايبه،

  .اإلسكندرية. الهندسة الصحية): 1990(محمد علي علي  ،فرج

  . األردن.)التربية البيئية العلمية(السلوك البيئي ): 1999(سليمان احمد , القادري

). قرى غرب رام اهللا كمثال    "(تلوث المياه في جبال فلسطين الوسطى       ): " 2006(رائدة  قرابصة،  

  .جامعة بيرزيت. سالة ماجستيرر

جامعة ). دراسة استطالعية (الوضع البيئي في مناطق السلطة الفلسطينية       ): 2006(، نبيل   كوكالي

  .المنتدى البيئي الدولي: طنطا

 .اإلدارة المتكاملة للموارد المائيـة    ): 2002(سيا أسكوا   آاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي     

  .االسكوا توطنات البشرية شعبة البيئة والمس:عمان

تنمية الوعي البيئـي لـدى النـساء        ): " 2001(الرضية باب اهللا    ومتولي،  ، أحمد الطيب،    محمد

  .312-287ص. 138-137ع . مجلة التربية). دراسة مشروع الرهد الزراعي بالسودان(

 مجلـة   ".نحو تخطيط وتعميق التربية البيئية في المجتمع الفلـسطيني        : " )1993( فهمي, محمود

  .101-80 ص .91ع. صامد االقتصادي



 

 

152

المؤسسة العامة لحمايـة                      : عمان. المياه العادمة واستخداماتها في الري    ): 1998(، خالد   المجالي

  .البيئة قسم حماية المياه

بيت ريمـا   (ى بني زيد    مشروع محطة تنقية قر   ): 2002 (مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  
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  .جامعة بيرزيت. رسالة ماجستير". 2001 -1967ل بيت لحم والخلي

  . األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.التربية البيئية): 2006(كاظم , المقدادي

: رام اهللا . التلوث البيئي في المنطقة الشرقية لمحافظة رام اهللا والبيـرة         ): 2001(ياسر  ،  ماليشة

  .مركز تنمية المجتمع

محاضرات بيئية حول    و أبحاث بيئية (دور الجمهور في التوعية البيئية      ): 1991(  محمد مصالحة،

 ناوماند والبرنامج الـوطني للتوعيـة       شريفريد مؤسسة   : األردن ).قضايا محلية وعالمية  

  .واإلعالم البيئي

  .رام اهللا. موارد المياه لمنطقة رام اهللا): 2000( مصلحة مياه محافظة القدس
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  .الخرطوم. الزراعي في الدول العربية
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  . بيت الحكمة:  بغداد.1ط).  الوطن العربيرطاقحول البيئة في بعض أ

  .1ط). المياه العادمة المعالجة(مواصفة فلسطينية ): 2003 (ت الفلسطينيةمؤسسة المواصفا
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 هيئـة الموسـوعة     : سوريا - دمشق .2مج. 1ط .القسم األول : )1984(الموسوعة الفلسطينية   

  .الفلسطينية

 منظمـة التحريـر     .دائرة الثقافـة  :  سوريا - دمشق .1ط :)1990(موسوعة المدن الفلسطينية    

  .لنشر والتوزيعاألهالي ل .الفلسطينية

  .  فلسطين-البيرة . االستراتيجية البيئية الفلسطينية):2001( البيئة الفلسطينيةشوؤن وزارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باللغة االنجليزيةالمصادر والمراجع  -

Abu Madi, M., Braadbaart, O., Al- Saed, R., and Alaerts, G. (2003): 
Willingness of farmers to pay for reclaimed wastewater in Jordan and 



 

 

154

Tunisia.Water Science and Technology: Water Supply Vol 3 No4 
pp115-122.   

Abu Shabana, b., Ahmed, Werner, Dopplera and Heinz-Peter, Wolffa 
(2006): Determinants of Farmers’ acceptance of Treated wastewater in 
irrigated agriculture in the northern Gaza strip. University of Bonn: 
Conference on International Agricultural Research for Development 

Arij, Environment profile for the west bank (1996): Ramallah district. 
Volume 4. 

Bazza, M, (2003): Wastewater recycling and reuse in the Near East 
Region: experience and issues. Water Science and Technology: Water 
Supply Vol 3 No 4 pp 33–50.  

Bristow, Jennifer Beca, Carter, Hollings, and Ferner, Ltd (2002): The 
Changing Perception of Wastewater Reuse in Australia and New 
Zealand. Ricardo Prieto-Curiel, CH2M Hill Australia Ltd.  

 
Al-Jamal, Malvena (2004): "Development of a sustainable wastewater 

management strategy for Palestinian rural areas". Master thesis. 
Birzeit University. 

Cherylk, Davis (2005): Ethical Dilemmas in water recycling. London: Iwa 
Publishing. UK. 

Dan, J, Yaalon, koyumdjisky, & raz (1976): The Soil of Israel (with 
1:500000).Bet Dagan: Division of scientific publications. The volcani 
center.  

Dolnicar, Sara, and Schäfer, Andrea I (2006): Public perception of 
desalinated versus recycled water in Australia. CD Proceedings of the 
AWWA Desalination Symposium 

Frieder, E., and Lahav,O.(2006). Centraliyed urban waste water reuse: 
what is the public attitude? Water science and technology. 54(6-7), 
423-430. 



 

 

155

Isaed, R., Abu Madi, M., Ghanem, M., (2008): Socio- economic impact of 
treated water in Palestine: Case Study Dura- Hebron "Willingness to 
use treated water and to pay for its irrigated products". Water policy 
Journal, in press. 

Gazali, mohsen, Abdel karim, abu Agleen (2003): Water reuse applications 
in The Gaza strip pilot and proposed projects.  Jordan: First water 
reuse conference in Jorden. 

Hartly, Troy,W (2006): Puplic perception and participation in water. 
Department of resorse economics and development, university of 
Hampshire. 

Kretschmer, N., Ribbe, L., and Gaese, H., (2002): Wastewater Reuse for 
Agriculture. Vol. 2. Technology Ressource Management & 
Development-Scientific Contributions for Sustainable Development.  

Leviston, Zoe, Naccarrow, Blair, Tucker, David, and Porter, Natasha 
(2006): Predicting community behavior: Indirect potable reuse of 
wastewater through managed Aquifer Recharge. CSIRO land and 
water science report. 

MacDonald, Darla Hatton, and Dyack, Brenda (2004): Exploring the 
Institutional Impediments to Conservation and Water Reuse - National 
Issues. Report for the Australian Water Conservation and Reuse 
Research Program.  

Massoud, M., and El-fadel, M., (2002): wastewater reuse in agriculture: a 
case study. Tunis: proceedings of international symposium on 
environmental pollution control and waste management. 

Meerbach, D., Abdoh, F., Itleib, H. (2003): Agricultural reuse of 
reclaimed water from The Hebron Regional WWTP. Amman: First 
water reuse conference in Jordan.  



 

 

156

Menegaki, Angeliki (2006): social acceptability and evaluation of recycled 
water in Crete: Study of consumers and farmers attitudes. University 
of Stirling: Department of economics. UK. 

Muthukumaran, N., (2003): Ambujam wastewater treatment and 
management in urban areas: a case study of Tiruchirappalli city. India: 
Third international conference on environmental health. 

Nashashibi, M., (1995): Waste water Treatment Strategies in Palestine, 
M.Sc.Thesis, IHE, Holland. 

Po, Juliane, Kaeercher, D., Blair, Non Carrow (2003):  Literature Review 
of factors influencing public perceptions Technical Report 53\54. 
Gsiro land and water. 

Po, M., Nancarrow, B.E., Leviston, Z., Porter, N.B., Syme, G.J., and 
Kaercher, J.D. (2005): Predicting Community Behaviour in Relation 
to Wastewater Reuse: What drives decisions to accept or reject? Water 
for a Healthy Country National Research Flagship. CSIRO Land and 
Water: Perth. 

Quzeh, Nida M.A, (2001): "Modeling domestic water use for the service 
area of Nablus municipality". Master thesis. Birzeit University. 

Al-Saed, Rashed (2003): technical and sociocultural assessment of urban 
and rural wastewater treatment facilities in Palestine. birzeit 
University: Institute for water studies. 

Al-Saed, Rashed (2004): Sustainability of oxidation and mechanized 
aerated ponds for domestic and municipal wastewater treatment in 
Palestine. Mutah University, Jordan: International Engineering 
Conference "Mutah". 

Al-Saed, R. Hithnawi, T. (2006): "Domestic septage characteristics and 
cotreatment impacts on Albireh Wastewater Treatment Plant 
efficiency". DIRASAT, published by the Academic Research of the 
university of Jordan, Engineering series, 33 (2): 187-197. 



 

 

157

Schaw, Chris Fife (2006): Techneau Measuring customer references for 
drinking water services. Quality AssuranceIr. A.B. rmaker Deliverable 
number D6.2.1 

Shetty, Shobha,( 2001): Treated Wastewater Use in Tunisia: Lessons 
Learned and the Road Ahead. Retrieved November 21, 2007, from     
http://www.idrc.ca/en/ev-68343-201-1-DO_TOPIC.html     

Tamrabet, L., Bouzerzour, H., Kribaa, M. (2003): Effect of wastewater 
and sewage sludge on soil fertility and production of barley (Hordeum 
Vulcare L) and (Avena satival). Amman: First water reuse conference 
in Jordan.  

Tubail, Khalil .M, Al-Dadah, Jamal .Y and Yassin, Maged. M (2002): 
Present and prospect situation of Wastewater and its possible reuse in 
the Gaza Strip. Faculty of Agriculture, Al-Azhar University of Gaza, 
Palestine.  

World Health Organization (2006): Guidelines for the safe use of 
wastewater excreta and grey water (wastewater use in agriculture). 
Geneve. Volume 2.  

World Health Organization (2006): Guidelines for the safe use of water 
excreta and water (waste water and excreta use in aquaculture. 
Geneve. Volume 3. 

 World Health Organization (1989): Health guidelines for the use of 
Waste Water in agriculture and aquaculture. Technical Report Series 
778.   Geneve. 

Al-Zeer, Imad A.H. (2000): "Assesment of treated wastewater reuse for 
irrigation in Hebron city". Master thesis. Birzeit University. 

 
 

  االنترنت



 

 

158

*http://www.felesteen.ps/index.php?action=showdetail&nid=8891 

2007(  .(صحيفة فلسطين، 

*http://www.waj.gov.jo/Top/waj/wastewater/wastewater/reuse/relegious.ht

m ( 2006سلطة مياه المملكة األردنية، قسم الفتاوى الشرعية،( . 

*http://www.palestineinfo.com/arabic/palestoday/reports/report2003/t

beeah.htm ( 2007المركز الفلسطيني لالعالم، ). 

*www.pcbs.gov.ps  (،2007 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المقابالت الشخصية

، كـانون ثـاني     24. مجموعة الهيدرولوجيين الفلـسطينيين   . مقابلة شخصية . ، سكينة أبو الرب 

2007.  



 

 

159

، كانون ثاني   24. ن الفلسطينيين مجموعة الهيدرولوجيي . مقابلة شخصية  .عبد الرازق  ,أبو رحمة 

2007.  

 .2005، تشرين أول، 15. رام اهللا/ دائرة األرصاد الجوية.مقابلة شخصية.  يوسف،أبو أسعد

  .2007، تشرين أول، 15. سلطة المياه الفلسطينية. مقابلة شخصية. ، رناأبو السعود
  .2005، تشرين أول، 15. وزارة الزراعة . مقابلة شخصية. حسن ،األشقر

  .2007، تشرين ثاني ، 19. بلدية دير دبوان.  مقابلة شخصية.حسان ،يلجم

  .2005، آذار ، CHF .16مركز . مقابلة شخصية.  محمد سعيد،الحميدي

  .2007، تشرين أول ، 18. بلدية دير دبوان.  مقابلة شخصية.أديب يوسف ،عبد الحق

  .2007، كانون أول، 18. مديرية الزراعة. مقابلة شخصية، مفارجة

  .2005، تشرين أول، 25. وزارة الزراعة. مقابلة شخصية.  نسرين،منصور

  .2005، تشرين أول، 3. بلدية البيرة.  مقابلة شخصية.طمليه ،نايف

  . 2005، ل، أيلو16. وزارة الزراعة. مقابلة شخصية. ، صقرنزال

  

  

  

  

  المالحق

  استبانة الدراسة :)1(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  معة بيرزيتجا



 

 

160

  كلية الدراسات العليا

  برنامج دراسات عربية معاصرة 

إمكانية التقبل االجتماعي إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة في 

  "دير دبوان: حالة دراسية "محافظة رام اهللا و البيرة

  :ة/ة المحترم /السيد 

لدرجة الماجستير في دراسات عربيـة معاصـرة          تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية استكماالً     

تركيز جغرافيا من جامعة بيرزيت، وتهدف االستبانة إلى التعرف على إمكانية التقبل االجتماعي             

حيث تشمل االستبانة   . إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة في دير دبوان          

راضي الزراعية، المياه واستهالكها وتـصريف      عامة، الزراعة واأل  الالمعلومات  (على ستة أبعاد    

  ). الثقافية، الوعي البيئي، الصحة العامةو ،المياه العادمة، الجوانب االقتصادية واالجتماعية

حيث تحتوي االستبانة على عدة أسئلة، لذى يرجى من المواطنين الكرام قراءة فقرات االسـتبانة         

  . الشخصيووضع دائرة بجانب اإلجابة بما يتناسب ورأيك

   -:  األخوة المحترمين

  . لن تستخدم إال لغرض البحث العلميومات ستكون موضع السرية التامة وإن جميع المعل

  مجهودكم  لكم حسن تعاونكم و شاكراً

                                                  الباحثة ملك قطاوي مع الشكر واالحترام

  . معلومات عامة: الجزء األول

  : ي دائرة حول اإلجابة الصحيحة/ضع*  

  .: ...........................)القرية(اسم الموقع الجغرافي  -1

   أنثى- ذكر                  ب- أ: الجنس-2
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   فأكثر65 - د    65-45 -     ج45-30 -    ب30-18 -أ:  العمر-3

   أفراد 10 أكثر من - ج    أفراد 10-5 -    ب أفراد5 أقل من -أ:  عدد أفراد األسرة-4

  : الدخل الشهري االجمالي لألسرة-5

                                شيكل 1000-500 - ب شيكل                    500 أقل من -أ

   شيكل2000 أكثر من -د                    شيكل2000-1000 -ج

   جامعي -د    ثانوي -ج   إعدادي - ب   أمي -أ:  مستوى التحصيل العلمي للشخص-6

               البناء  -ج            الصناعة -ب       الزراعة  -أ:  ما هو طبيعة العمل الذي تقوم به-7

  :..................... غير ذلك حدد-       ي موظف  - و    التجارة -د

  

  :استخدامات األراضيالزراعة و:  الثانيالجزء

  :لصحيحة اي دائرة حول اإلجابة/ ضع*

   هل تقوم بزراعة األرض؟-1

   )10اذا كان الجواب ال انتقل الى السؤال ( ال - نعم                                   ب-     أ

   هل تشكل األرض المصدر الوحيد لدخل األسرة؟  -2

  . ال- ب                                    نعم   - أ    

  دم؟ ما هو نمط الزراعة المستخ-3

  . بعلي- مروي                                   ب-     أ

   ما هي مساحة األراضي الزراعية المروية بالدونم؟-4

       15- 11-    ث10-6 -     ت5-1 -     ب1 -0 -أ

  مصدر مياه الري؟   ما هو -5
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 ميـاه مـصلحة     -        د         مياه وديان جارية     -ج آبار ارتوازية                  - ينابيع          ب           -أ

  .............. غير ذلك حدد -و         مخزون مياه االمطار-        ن  القدس 

   ما هي طريقة ري المحاصيل المستخدمة في الزراعة؟ -6

ــالم و أحــواض- أ ــيط- ب   أت ــوات - د  رشاشــات-ج     تنق ــك -    ن قن ــر ذل  غي

  ............حدد

  ؟  كم مرة تروي المحاصيل الزراعية-7

 مرات كل أسـبوع       4 - ج                مرتين كل أسبوع   - ب            مرة واحدة كل يوم    -أ

  ............. غير ذلك حدد -د

  ؟3م  كم تقدر كمية المياه التي تروي بها المحاصيل الزراعية في األسبوع-8

            20-10 - ج         10-5 - ب         5-1 -أ

   تزرعها؟ ما هي المحاصيل التي-9

     خـضراوات   - ج                 أشجار فاكهة مثمـرة      - ب                محاصيل حقلية    -أ

  .......... غير ذلك حدد - و               زيتون -                    ن حمضيات -د

  :إلى إذا لم تكن مزروعاتك مروية هل يعود السبب -10

  .............حدد/غير ذلك-  د عدم الرغبة   -   ج التكلفة   - عدم توفر المياه   ب- أ

  ؟ هل يوجد حديقة حول المنزل-11

   ال -ب                                نعم -أ         

   كم عدد المرات التي يتم فيها سقاية الحديقة في األسبوع ؟ -12

مــرات                     4 -ثمــرات            3-ت             ان مرتــ-ب           واحــدة  مــرة -أ

   مرات7 - دمرات              6 -           ح مرات5 -ج
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   ما هو مصدر مياه ري الحديقة ؟ -13

   المياه العادمة الرمادية-   د    نبع -ج       بئر  -ب)        حنفية(اه  شبكة مي-أ

  ؟)3م (يا معدل كمية المياه التي تستخدم لري الحديقة أسبوع-14

                 15-10 -              ت10-5-           ب5-1-أ

   ما هي األسمدة المستخدمة في المنطقة ؟-15

   الشيء مما ذكر- كالهما معا       ح- األسمدة الكيماوية     ج- الزبل البلدي     ب-أ

  : المياه و استهالكها و تصريف المياه العادمة: الجزء الثالث

  : الصحيحة دائرة حول اإلجابةي/ ضع*

   هل تعاني من مشكلة شح المياه في البلدة ؟-1

   ال - ب                           نعم             - أ        

  : إذا كان الجواب نعم فإنها ال تتوفر في-2

ممـا  شـيء    ال   - د         طيلة أيام السنة   - ج          الشتاء   - ب          فصل الصيف    - أ

  ذكر 

  )8إذا لم تكن حفر امتصاصية انتقل إلى السؤال (  كيف يتم التخلص من المياه العادمة ؟ -3

 حفـرة   - د  جريـان فـي قنـوات مفتوحـة          -ج   شبكة صرف صحي   -  ب  صماء حفرة   -أ

  .امتصاصية

  ؟3م.......... ما هو حجم الحفر االمتصاصية-4

  ؟........... كم مرة في السنة يتم نضح الحفرة -5 

  ؟شيكل ......... ما هي تكلفة النضح للمرة الواحدة-6

   أين يتم رمي محتويات هذه الصهاريج ؟ -7
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   اراضي زراعية - ج         محطات المعالجة   - ب            الوديان   -أ

  ............ غير ذلك حدد -و    شبكة صرف صحي      -           ن الشوارع  -د

من المياه العادمة بطريقة عشوائية يضر بالصحة العامة و األراضـي            هل تعتقد أن التخلص      -8

   ال-   ب                                    نعم-            أالزراعية ؟ 

  سبب تصريف المياه العادمة الحالي في منطقتك ؟ ب العامة يتعرض لها أي من المشاكل التي -9

   طفح المجاري في الشوارع- ج            هة  رائحة كري- ب                  بعوض-أ

   ال شيء مما ذكر-                  و كل ما ذكر -ن        فئران وحشرات-د

  

الجوانب االقتصادية و االجتماعية إلمكانية تقبل أو رفض المـواطنين إلعـادة            : الجزء الرابع 

  :استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة

  : الصحيحةإلجابةي دائرة حول ا/ ضع*

  

   هل تفضل وجود محطة معالجة لمياه المجاري في المنطقة ؟-1

   ال -   ب                              نعم - أ                     

 هل تعتقد أن وجود محطة التنقية سبب في حل الخالفات بين السكان نتيجـة إلقـاء الميـاه                   -2

   ال-   ب                              نعم -أ    العادمة بطريقة عشوائية؟

 سيشجع أصحاب األراضـي     ، وتوفر كميات المياه العادمة    هل تعتقد أن وجود محطة التنقية      -3

        زراعة محاصيل أو زيادة أراضي جديدة غير مستغلة ؟لزراعية على ا

   ال-ب                           نعم - أ     
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ومعالجة مياه الصرف الصحي لدرجة يمكن معها اسـتخدامها فـي            هل تعلم انه يمكن تنقية       -4

  أغراض متعددة ومنها استخدام الحمأة كسماد للتربة إذا كانت آمنة وغير ممرضة ؟

   ال-ب                         نعم   - أ                               

إذا كانـت   (؟دامها في ري محاصيلك     مقتنع باستخ  مستعد و   إذا تم تنقية المياه العادمة فهل أنت       -5

  ). ) 6( اما اذا كانت اجابتك ال فانتقل الى السؤال رقم سلة التاليةإجابتك نعم اجب عن األ

   ال - ب                          نعم  -أ                               

   ما هي نوعية المياه المعالجة التي ترغب في استخدامها؟-أ-5

   المياه العادمة الرمادية- مياه األمطار المعالجة             ب-    أ          

   المياه العادمة الغير معالجة- المياه العادمة السوداء            ح-              ج

   ما هي مصادر المياه العادمة المعالجة التي ترغب في اعادة استخدامها؟-ب-5

   المياه الخارجة من قريتك     -منزلك             ب المياه الخارجة من -              أ

   المياه الخارجة من المدن و القرى األخرى-              ج

   ما هي العبارة التي تفضل أن تطلق على المياه العادمة المعالجة ؟-ت-5

   مياه الصرف الصحي المكررة- مياه المعاد استعمالها             ب-              أ

   المياه المنقاه أو المستصلحة- المياه العادمة المعالجة            ح-          ج    

  : ما هي المجاالت التي ترغب استخدام المياه العادمة المعالجة فيها-ث-5

 غسيل السيارات                     - حديقة المنزل            ث              - الصناعة           ت            - البناء           ب            -أ

   استعماالت منزلية- الحدائق العامة والمالعب              خ- إطفاء الحرائق            ج-ح

  

   هل تعتقد أن استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل ؟-ح-5
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  ............ غير ذلك -د           ال اعرف-ج          حرام -ب          حالل - أ

  ول منتوجات زراعية تم ريها بالمياه العادمة المعالجة ؟ لتنارغبة  هل لديك -ج-5

   ال أرغب- أرغب                              ب-                أ

  ؟العادمة المعالجة  هل مستعد لتقبل استعمال المنتوجات الزراعية المروية بالمياه-خ-5

  د طبخهابع - بقبل طبخها                         -أ                

   هل انت مستعد ان تحث المواطنين على المشاركة في تنفيذ برامج الوعي البيئي؟ -د-5

   غير مستعد  - مستعد                                     ب-               أ

  

   السبب في عدم اقتناعك باستخدام المياه العادمة المعالجة في ري محاصيلك؟ -6

   اقتصادي- اجتماعي     ج- ديني    ث-نفسي   ت - بثقافي           -أ

  

 أن إذا كنت مقتنع باستخدام المياه العادمة المعالجة للزراعة فما هي المحاصيل التي يمكـن                -7

  ترويها بها ؟

   خـضروات -د               حمضيات   -ج         أعالف   - ب             أشجار فاكهة    - أ

  ء............ محاصيل أخرى حدد -         يزيتون  -ولوزيات                   -ن

  ؟العادمة المعالجة  في أي األسواق تفضل استخدام المحاصيل الزراعية المروية بالمياه-8

  خارجياً - ب                               محلياً -أ                  

   ؟اإلنشاء العادمة و كلفة هل لديك استعداد للمساهمة في تغطية نفقات معالجة المياه -9

   ال-ب                             نعم- أ                  
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 إذا كان الجواب نعم ما هي النسبة التي يمكن أن تشارك بها في فاتورة المياه لتغطية نفقات                  -10

  لعادمة ؟ معالجة هذه المياه ا

               من فـاتورة الميـاه    % 20 -ج    من فاتورة المياه     %10 - ب  ال يمكن أن ادفع شيء               -أ

  فأكثر  %50 -ن                       %30 -د

   هل تفضل شراء المنتوجات الزراعية المروية بالمياه العادمة المعالجة إذا كان ثمنها ؟-11

   ال أرغب بشرائها أصالً- أرخص       ج- أغلى         ب-أ

  

  

  : الوعي البيئي :الجزء الخامس

  : الصحيحةي دائرة حول اإلجابة/ضع*

   ال- نعم                    ب-وأن شاهدت محطة معالجة للمياه العادمة؟     أهل سبق  -1

   هل لديك معلومات عن كيفية التعامل مع المياه العادمة واالحتياطات الالزمة عند استخدامها؟-2

   ال-                  ب نعم       -                                      أ

 هل لديك معرفة عن كيفية استخدام الحمأة المستخرجة كسماد للتربة وما مدى نتائجها علـى                -3

   ال- نعم                         ب-أ النبات واألراضي الزراعية؟          

وضع المائي   ما هي الوسيلة االعالمية التي تفضل الحصول منها على المعلومات المتعلقة بال            -4

  : المياه العادمة وأثارها البيئية وإعادة استخدامها 

   االنترنت- جرائد       ن- مجالت          د- التلفزيون    ت- الراديو    ب-أ

  .................................... مصدر أخر- كل ما ذكر    ي- و

  لوعي البيئي في منطقتك ؟ ما هي طرق االستعداد المفضلة  للمساهمة في رفع مستوى ا-5
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  .  اكتساب المعلومات البيئية ذاتياً-أ

  .  غرس وتعميق التربة البيئية -ب

  زيارات ميدانية   تقديم نشرات ودورات و-ج

   القيام بحمالت توعية -د

   تفعيل اللجان الشعبية  -ن

  .  كل ما ذكر-و

  . ال شيء مما ذكر-ي

  ........  ........................ غير ذلك حدد-ع

  

  

  

  

  

  

  

  .الصحة العامة: الجزء السادس

  : الصحيحةي دائرة حول اإلجابة/ ضع* 

حسب معلوماتك ما هي األمراض المنتشرة في منطقتك والتي لها عالقة بمياه المجاري              -1

  العادمة في الزراعة والتلوث ؟ 
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 -     ن      التراخومـا  - الـدزنطاريا االميبيـة     د         - سلمونيال      ج       -الكوليرا     ب       - أ

 الكزاز

 - شـلل االطفـال       ش           - التيفوئيـد      غ        - الديدان الشعرية    ع      - اإلسكارس    ي     -و

  اإلسهال   

  :هل سبق وان أصبت أنت أو احد أفراد عائلتك بهذه األمراض-2

  ال -نعم                               ب-           أ

  جات زراعية تم ريه بالمياه العادمة ؟ ي إن جزءا مما نتناوله من منتو/ هل تعتقد-3 

   ال اعرف- ال        ج-نعم               ب-         أ

  

  

  

  

  

  

  

  

الشهر فـي محطـة رام اهللا لعـام         سرعة الرياح القصوى في      :)2(ملحق رقم    )1(الشكل رقم   

2005. 
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سرعة الرياح القصوى في الشهر حسب محطة رام اهللا (٢٠٠٥ )
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  .2005الشهر في محطة رام اهللا لعام  في معدل سرعة الرياح :)2(ملحق رقم  )2(الشكل رقم 

 معدل سرعة الرياح في الشهر حسب محطة رام اهللا (٢٠٠٥)
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  .مواقع الينابيع واآلبار االرتوازية في محافظة رام اهللا والبيرة): 3(ملحق رقم) 1(الخريطة رقم 
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  . آبار عين سامية وبعض سماتها:)4 (ملحق رقم  )1(الجدول رقم 

رقم 

 البئر

سنة 

 الحفر

 وقاألرتفاع ف

  البحرسطح

 )م(

ر ئعمق الب

تحت سطح 

 )م (البحر

 الحوض

مستوى المياه 

تحت  الثابت

 سطح االرض

 )م(

مستوى 

المياه 

المتحرك 

تحت سطح 

 )م (االرض

مواقع 

المضخة 

الثابت تحت 

 سطح االرض

 )م(

معدل 

الضخ 

 / 3م

 الساعة

 52 48-15 37-12 العلوي الجاثم 60 446 1964 1
90-

130 

2a 1994 417 252 

 الحوض

العلوي بصفة 

 رسمية

170 179 225 165 

3 1980 440 526 
الحوض 

 السفلي
216 354 357 180 

4 1990 432 616 
الحوض 

 السفلي
360 469 471 62 

6 1999 413 590 

الحوض 

العلوي و 

 السفلي

237 300 350 200 

  ).25، ص2000مصلحة مياه محافظة القدس، : ( المصدر
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فـي  ، و صائص المياه العادمة البلدية في مدينتي رام اهللا والبيـرة         خ: )4( ملحق )2(الجدول رقم   

  . مناطق الريف من أصل منزلي

  المياه العادمة في الريف  المياه العادمة البلدية  

  السوداء  الرمادية  البيرة  رام اهللا  )mg\L(الخاصية 

  BOD5(  525  522  286  282(األوكسجين الممتص حيويا 

  COD  1390  1044  630  560) (ااألوكسجين الممتص كيميائي

  Kj-N(  79  73  17  360(النيتروجين الكلي 

  NH4(  51  27  10  370) (أمونيا(نيتروجين 

  -  NO3(  0.6  -  1) (نيترات(نيتروجين 

  SO4(  132  -  53  36ٍ)سلفات 

  PO4(  13.1  44  16  34(فوسفات 

  -  Cl -(  350  1099  200(أيون الكلور 

  -  -  TSS(  1290  554(المواد العالقة الكلية 

  )Al-saed, 2003, p 3: (المصدر
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  .تصنيف نوعية المياه العادمة المعالجة حسب جودتها): 4(ملحق رقم ) 3(الجدول رقم 

استخدام المياه المعالجة   التصنيف

  لري المحصول

جودة المياه 

العادمة 

  المعالجة

األوكسجين 

الممتص 

  الحيوي

) BOD5(  

  لتر/ملغم

المواد 

العالقة 

 لكلية ا
(TSS) 
  لتر/ملغم

عدد البكتيريا 

  القولونية

  لكل مللتر

تصنيف أ  

A)(  

حدائق، مالعب 

ومتنزهات، تغذية 

الخزان الجوفي، 

محاصيل انتاج البذور، 

  ارضي شوكي

  20  جودة عالية
30 
  

ال تحوي على 

أكثر من 

200/100  

 تصنيف ب 
(B)  

ذرة لألكل، اعالف 

خضراء وجافة، 

حمضيات تروى 

  وغير التنقيطبالتنقيط 

  30  20  جودة جيدة

ال تحوي على 

أكثر من 

1000/100  

تصنيف ج 

C)( 

ثمار ال تؤكل قشرتها 

كالجوز واللوز، أشجار 

متساقطة األوراق 

كالتفاح، محاصيل 

  مدارية كالمنجا، عنب

جودة 

  متوسطة
50  20  

ال تحوي على 

أكثر من 

1000/100  

تصنيف د  

D)( 

صبر ونباتات صبارية، 

 أزهار، بلح، زيتون،

محاصيل صناعية 

وحبوب، ري اشجار 

حرجية وغابات ال 

  تستخدم كمتنزهات

  20  90  جودة متدنية

ال تحوي على 

أكثر من 

1000/100  

  )3، ص 2003مؤسسة المواصفات الفلسطينية، : ( المصدر
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التركيز المسموح به للمعادن فـي ميـاه الـصرف الـصحي            ): 4(ملحق رقم   ) 4(الجدول رقم   

  . تخدام الزراعي في فلسطين  لالسةالمعالج

 مالحظات
التركيز األقصى المسموح 

  )لتر /ملغم (به 
 العنصر

يمكن أن يجعل الترب الحمضية غير منتجة، بينما الترب القاعدية 

  تؤدي الى ترسيب المعدن وتمنع سميته
5 Al  ألمنيوم  

 0.5سميته تختلف من محصول الى آخر فهي تتـراوح مـا بـين              

 لتر للبندورة/ ملغم6.0لترللقمح، / ملغم 1.0،لتر لليمون/ملغم
 B بورون  15- 0¸5

 ملغـم   5سميته تختلف من محصول الى اخر فهي تتراوح ما بـين            

 لتر/ ملغم0.5 ولتر للفت، /
1¸0 Be بريليوم  

  Cdكادميوم  0¸01 لتر/  ملغم 1.0-0.1سام للفول وللفت عند تراكيز أقل من 

لتر ويصبح غير فعـال فـي       /غم   مل 0.01سام للبندورة عند تركيز     

 الترب المتعادلة والقاعدية
05¸0 Co آوبلت  

يفـضل أخـذ    . ال يوجد معلومات كافية حول احتياجات النباتات له       

 الحذر بسبب قلة المعلومات المتوفرة حوله
1¸0 Cr آروم  

  Cuنحاس  0¸2 لتر /  ملغم 0.1سام لنباتات عند تراكيز تتراوح ما بين 

  Fفلور  1 لترب المتعادلة والقاعديةغير فعال في ا

غير سام للنباتات في الترب جيدة التهوية ولكنه قد يساعد على سوء            

 امتصاص لعنصر الفسفور في الترب الحمضية
5 Fe حديد  

لتر ولكنه سام   /ملغ  5قابل للتحمل من قبل معظم النباتات حتى تركيز       

 )لتر/ ملغم0.075(للحمضيات على تركيز منخفض 
 Liثيوم لي 2¸5

  Mnمنغنيز  0¸2 سام للنباتات عند تراكيز قليلة ولكن فقط للترب الحمضية

 5.0-0.5سام لمجموعة من النباتات عند تراكيز تتراوح مـا بـين            

 لتر وتقل سميته في الترب المتعادلة والقاعدية /ملغم 
2¸0 Ni نيكل  

  Pbرصاص  5 عند التراكيز المرتفعة قد يمنع نمو الخاليا

  Seسيلينيوم  0¸02 )لتر/ملغم0.025(لنباتات عند تراكيز منخفضة سام ل

 Vفاناديوم  0¸1 سام للعديد من النباتات عند نسب تراكيز منخفضة جدا 

سام للعديد من النباتات عند نسب تراكيز مختلفة ولكن تقل سميته في            

 6الترب ذات الرقم الحمضي أقل من 
  Znزنك  2

   )54-53، ص2001للتنمية الزراعية، المنظمة العربية : (المصدر
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  . حول المياه العادمة المعالجةهيئة العلماء في المملكة السعوديةالفتوى الشرعية ل): 5(ملحق رقم 

  

بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو                  " 

ل مكث، أو تأثير شمس، ومرور الريح عليه أو نحو          بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطو       

وحيث أن تنقيتها، وتخليصها مما طرأ عليهـا مـن النجاسـات            . ذلك لزوال الحكم بزوال علته    

بواسطة الطرق الفنية الحديثة ألعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح، والتطهير حيـث              

اه من النجاسات، كما يـشهد بـذلك ويقـرره          يبذل الكثير من األسباب المادية لتخليص هذه المي       

الخبراء المختصون بذلك فمن ال يطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجـاوبهم لـذلك فـان                 

المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها األولى ال يـرى فيهـا                 

ا فـي إزالـة األحـداث واألخبـاث         تغير بنجاسة في طعم وال لون، وال ريح، ويجوز استعماله         

وتحصل الطهارة بها ومنها، كما يجوز شربها إال إذا كانت هناك أضرار صـحية تنـشأ عـن                  

والمجلس إذ يقـرر ذلـك      . استعمالها فيمنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر ال بنجاستها         

طا واتقاء للضرورة   يستحسن االستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتيا           

ــا تــــستقذره ــا عمــ  ")النفــــوس وتنفــــر منــــه الطبــــاع وتنزهــ

http://www.waj.gov.jo/Top/waj/wastewater/wastewater/ reuse/relegious.htm  

  

   

  

  

  


