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درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو 

 .أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر
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 شكر وعرفان
 

الحمد والشكر هلل الذي وفقني في إنجاز هذه الرسالة في صورتها النهائية، وأبدأ بالشكر لجامعة القدس 
ر والتقدير لكل من مد يد بجميع هيئاتها التي منحتني هذه الفرصة، وال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشك

المساعدة لي، وأخص بعظيم تقديري وامتناني لمشرفي الدكتور جهاد عبادي،  لما قدمه من جهد كبير 
ومساعدة بناءة وتوجيهات ومالحظات مفيدة ومراجعات كثيرة كان لها األثر الكبير في اتمام هذه الرسالة 

 .ونجاحها فله كل الشكر والتقدير

 

لكل من مديرية زراعة رام اهلل، مركز العمل التنموي معًا، اتحاد لجان العمل  الجزيل كما أتقدم بالشكر
الزراعي، اتحاد الفالحين، جمعية التنمية الريفية اإلغاثة الزراعية ممثلة بإدرتها وموظفيها، وأخص بالذكر 

 .رانية االسمر والمهندس سمير سمارة على تقديم المعلومات الالزمة

 

ري وامتناني ألسرة معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس، ممثال بإدارته وأساتذته، وأخيرًا كما أتقدم بشك
معتز قطب على مالحظاتهم القيمة، .عامر مرعي، والممتحن الداخلي د.أشكر كل من الممتحن الخارجي د

 .وأعتذر لكل من سهوت عن ذكره، لهم مني جزيل الشكر والعرفان

 

 

 



 

 ج

 :تعريفاتال
 

 أوتخلفت ونتجت إشعاعية أو بيولوجية أو كيميائية فيزيائية أو بمواد الملوثة المياه هي: اه العادمةالمي •
 أصبحت تشكل بحيث الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو المنزلية لألغراض المياه استخدام عن

مؤسسة ) لصلةا ذات السارية القوانين ألحكام مخالف صرفها بشكل أو استخدامها إعادة عند خطورة
 .(2102المواصفات والمقاييس، 

 
 والرواسب العوالق جميع أو بعض من التخلص يتم التي العادمة المياه هي: المعالجة المياه العادمة •

 منفردة سواء )الحيوي(البيولوجية أو الكيميائية أو الميكانيكية أو الطبيعية بالطرق فيها والمواد المذابة
مؤسسة المواصفات ) التعليمات هذه في المذكورة القصوى الحدود مستوياتها تتجاوز ال والتي أومجتمعة

 .(2102والمقاييس، 
 
بالطرق  العادمة المياه لمعالجة المعدة واألجهزة المنشآت مجموعة من: العادمة المياه معالجة محطة •

استخدامها  إلعادة العادمة المياه خواص تحسين بهدف والكيميائية، والبيولوجية والميكانيكية الطبيعية
 .(2102مؤسسة المواصفات والمقاييس، ) وبيئية صحية أضرار دون منها التخلص أو

 
سلطة )تعكس جملة من التصرفات المعدة جيدا التى تساعد المؤسسة في بلوغ الهدف : اإلستراتيجية •

 .(2101المياه الفلسطينية، 
 
في مجال معالجة المياه العادمة ملون هم األشخاص الذين يملكون خبرات ومهارات، ويع: الخبراء •

عادة استخدامها  محلية، )الحكومية والغير حكومية المؤسساتلألغراض الزراعية، ويعملون في وا 
 .والجامعات( دولية

 
أشخاص أو هيئات تعمل على استخدام األراضي الفلسطينية في منطقة الدراسة إلنتاج : المزارعون •

 .ادمة معالجةمحاصيل زراعية يمكن ريها بمياه ع
 



 

 د

 الحاالت إحدى وتكون المختلفة، لألغراض األسرة قبل من استخداًما األكثر المصدر وهو :الري مصدر •
   :اآلتية
 

 لغرض السكاني التجمع في تنتشر والفرعية الرئيسية األنابيب من شبكة هي :محلية عامة مياه شبكة •
 .فلسطينية محلية سلطة عليها وتشرف التجمع، إلى للشرب الصالحة المياه توزيع وتوصيل

  
 السكاني التجمع في تنتشر والفرعية الرئيسية األنابيب من شبكة هي (:ميكروت)إسرائيلية مياه شركة •

 .إسرائيلية سلطة عليها وتشرف التجمع، إلى للشرب الصالحة المياه وتوصيل لغرض توزيع
 

 األمطار مياه وتخزين تجميع بغرض وتبطينها حفرها يتم التي اآلبار هي :األمطار مياه جمع آبار •
 .فيها
 

 مع للماء الحاملة الطبقة التقاء عند الجوفية المياه مسارب أحد من متدفق ماء هو الينبوع :ينابيع •
 تنفجر حيث موسمية وأخرى السنة، مدار على تدفقها يستمر التدفق مةدائ ينابيع األرض،وهناك سطح
 .فقط الشتاء فصل في

 

 .(2101مركز االحصاء الفلسطيني، ) المياه نقل سيارات خالل من المياه ستخداما (:تنكات)صهاريج  •

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ه

 الملخص
 

نظرًا لألخطار التي تواجه قطاع المياه في فلسطين والمتمثلة في تناقص وشح وتلّوث المياه، إضافًة 
اجهة هذه المخاطر هو للمخططات واإلجراءات اإلسرائيلية، فإن أحد المخارج للفلسطينيين ليتمكنوا من مو 

عادة استخدامها لألغراض الزراعية، إضافة إلى حل مشكلة المياه سياسيًا مع  معالجة المياه العادمة وا 
 . الجانب اإلسرائيلي

 

يهدف هذا البحث إلى دراسة المعيقات التي تواجه إعادة استخدام المياه العادمة لألغراض الزراعية في 
مقابالت مع خبراء محليين  01ستخدامها، ولتحقيق هذا الهدف تم عمل منطقة رام اهلل وسبل تعزيز ا

يعملون في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات، حيث تم اختيارهم بشكل قصدي وفق قوائم تم 
استمارة مع المزارعين في منطقة رام اهلل  292 إعدادها من قبل الباحث تراعي مكان عملهم، كما تم تعبئة

وقد تم إجراء البحث في الفترة الممتدة  .تيارهم بشكل عشوائي وفق قوائم تم إعدادها من قبل الباحثبعد اخ
، وقد تم عمل تحليل كمي لعينة الدراسة الخاصة 2102وحتى كانون ثاني  2102ما بين كانون ثاني 

منهجية النظرية بالمزارعين باستخدام التحليل اإلحصائي، كما تم تحليل نوعي لمقابالت الخبراء وفق 
 .المجذرة

 

اجات هذه البحث بعد تحليل نتائجه، وجود معرفة عند المزارعين بالمياه العادمة المعالجة تومن أهم استن
والمقصود بها، وعدم وجود معرفة لديهم في طرق معالجة المياه العادمة والضوابط والمحاذير الصحية 

زارعين الستخدام المياه العادمة المعالجة إذا توفر مصدر والبيئية، ووجود استعدادية وتقبل عالي عند الم
قريب منهم، أما المعيقات األساسية من وجهة نظر المزارعين المشاركين في الدراسة فهي ضعف الوعي 

إضافًة إلى ذلك كان هناك  البيئي لديهم وعدم ثقتهم في جودة ونوعية المياه العادمة المعالجة المنتجة،
المتابعة وعدم التنسيق المؤسساتي وعدم وجود الكوادر المؤهلة في المؤسسات الحكومية ضعف في الرقابة و 

و غير الحكومية، واقتصار تمويل الممولين على إنشاء محطات معالجة المياه العادمة وعدم تمويلهم 
لعوامل تأثيرًا إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية، ويعتبر العامل الديني من أكثر ا

 .على عدم تقبل المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية



 

 و

داد برنامج تدريبي لزيادة وعي المزارعين في منطقة رام اهلل إعأما عن أهم توصيات هذا البحث فكانت في 
لها،  والمحاذير الصحية والبيئيةالضوابط و  استخدام المياه العادمة المعالجة للري الزراعيبأهمية إعادة 

عمل نماذج ناجحة للمزارعين فيما يخص اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للري الزراعي، إضافة و 
إلى ذلك العمل على بناء استراتيجية وطنية خاصة في إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض 

ية وغير الحكومية بما يخص الرقابة والمتابعة لكافة المراحل، الزراعية وتحديد أدوار المؤسسات الحكوم
عادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يخص إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتعميم رأي الدين   وا 

ين مزارعين التجمعات الغربية في منطقة رام اهلل والذ لدى المزارعين من خالل كافة الطرق الممكنة، استفادة
يمتلكون أراضي زراعية وليس لديهم مصدر لمياه الري من المياه العادمة المعالجة المنتجة من محطة 

وعمل دراسات عن مدى تقبل المستهلك للمنتجات الزراعية التى تروى معالجة المياه العادمة القريبة منهم، 
 .بالمياه العادمة المعالجة
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Abstract 

 

The scarcity of freshwater in most Palestinian regions is an escalating problem, particularly as 

the Palestinian populations continue to grow with constant enhancement of their living 

standards. Water claim is also accelerating due to industrial development and increasing 

demands of irrigated lands. One of the alternative solutions for water scarcity is the use of 

treated wastewater in agriculture, which simultaneously avoids the negative impact of 

wastewater disposal in the environment. The reuse of treated domestic wastewater in 

agriculture has recently expanded and forced some governments for its inclusion in their 

overall water budget. 

 

This research aims at studying the obstacles facing the wastewater reuse in agriculture in 

Ramallah agricultural areas from expertise and farmers point of view. The researcher chosen 

ten from a purposive list of expertise working in different governmental and non-

governmental institutions including universities for interviewing, and distributed a 

questionnaire on 295 farmer selected randomly from the farmers in Ramallah district.The 

research was conducted form January 2013 to January 2014. The data obtained from farmers 

was analyzed using SPSS and those obtained from interviewing the expertise using qualitative 

analysis.  

 

The researcher concluded that the farmers have a knowledge about the treated wastewater but 

don’t know how it is treated and the health and environmental restrictions about its reuse in 

agriculture. Farmers were found capable to accept the reuse of treated wastewater in their 

http://www.alquds.edu/en/faculties/faculty-of-science-technology/department-of-biology/147-staff/991-jehad-abbadi.html
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farms if there is a nearby source of treated wastewater. The main obstacles in the reuse of 

treated wastewater from the view of studied farmers were their weakness in environmental 

awareness and because they don’t trust the good quality of the treated wastewater. Farmers 

think that there is no or weak control and follow-up on the quality of treated wastewater from 

the official bodies. The researcher also concluded that the funding agencies aware to build 

wastewater treatment plants but they are not aware for the reuse of the treated wastewater in 

agriculture. The religious factor was the main obstacle facing the reuse of treated wastewater 

in agriculture from the farmers point of view.  

 

The researcher recommend attending training programs to support the farmers acceptance to 

reuse treated wastewater in agriculture aiming at strengthen their awareness about the health, 

economic, and environmental impact of the reuse of treated wastewater, along with clarifying 

the good quality of treated wastewater to be used for certain trees and crops. It is 

recommended also to build a successful models for the reuse of treated wastewater to 

encourage farmers to follow these models in terms of lowering the production cost and 

obtaining good yield with low price. Among the recommendations are intensifying the control 

from the official bodies on the quality of effluent of wastewater treatment plants, and educate 

farmers about the religion opinion in terms of the reuse of treated wastewater in agriculture. It 

is recommended also to provide the farmers in the western areas of  Ramallah who don’t have 

a source of irrigation with zero-cost treated wastewater to encourage them to use treated 

wastewater as alternative to costly fresh water. 
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 الفصل األول

 

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 

 المقدمة 4.4

 

أزمات اقتصادية  األمر الذي يتسبب في ،هتعاني بلدان الشرق األوسط بما فيها فلسطين من شح الميا
 عتبرتحيث ، سرائيلية على المصادر المائيةإلتعاني األراضي الفلسطينية من السيطرة او  كما ،لمواطنيها

وحل  ةجه منهتمامات العالمية لحل مشكلة نقص المياه اإلهم أمياه العادمة المعالجة من إعادة استخدام ال
ى زيادة في العالم أدى إلزيادة عدد السكان كما أن ، خرىأ ةة من جهلمشكلة نقص الغذاء وتلوث البيئ

سطح الكرة على ستعمال أن توزيع المياه الصالحة لإل بماو . لتلبية احتياجات المواطنينالطلب على المياه 
أدى ذلك إلى اختالل التوازن بين الكميات المتوفرة من المياه والطلب الفعلي  األرضية ليس متساويًا،

عليها، األمر الذي أدى إلى التفكير في تنويع مصادر المياه واستغالل أكبر كمية ممكنة منها بشتى 
 .(2119ماس، ) الطرق

 

مل الحاسمة التي ستؤدي دورا مهما في رسم الخريطة يعتبر موضوع المياه في فلسطين من العوا
السياسية، ويعود أساس القضية إلى شح المصادر المائية في المنطقة وعدم توزيعها بشكل عادل –الجغرافية

سرائيلية على اإلوبسبب النقص الشديد في المياه في فلسطين والقيود ، سرائيليينالفلسطينيين واإلبين 
يزيد مسألة المياه تعقيدا في فلسطين هو اإلسراف اإلسرائيلي الزائد الذي  ومما ةمصادر المياه الطبيعي

من يبلغ مجموع حجم المياه الجوفية حيث  ،يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية للمناطق التي تحتلها
متر مليون  979التي تضخ سنويا  التاريخية راضي الفلسطينيةض الثالث الرئيسة الموجودة في األحوااأل

فقط من مجموع حجم % 01مليون متر مكعب سنويا وهذا يشكل  001باستخدام  نمكعب يسمح للفلسطيني
 .(2101، سلطة المياه الفلسطينية)المياه الجوفية في فلسطين
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قتصادية خاصة اإلتشير عدد من الدراسات السابقة إلى أن عدم توفر المياه الكافية للقطاعات كما 
ماس، ) له تأثير سلبي كبير على نمو هذه القطاعات و تطورهامما صناعي القطاعين الزراعي و ال

2119). 

 

مليون متر  21ب سنويا منها مليون متر مكع 019 من الفلسطينيين بتقدر كميات المياه العادمة المنتجة 
مليون متر مكعب من المستوطنات و مناطقها الصناعية في  29ليها ، ويضاف إفي الضفة الغربيةمكعب 

عادة إالمنتجة فلسطينيا و يتم  من المياه العادمة%  01تتم معالجة ما يقارب ، الضفة الغربية وحدها
 .(2101، الفلسطينية المياه سلطة)استخدام جزء يسير منها 

 

الشبكات  ن معظم المدن الرئيسية في الضفة الغربية مزودة بهذهفإ ،أما من حيث شبكات الصرف الصحي
بينما بقيت بعض المدن الكبيرة قلقيلية  نابلس، و البيرة،الخليل، جنين، طولكرم، رام اهلل و جزئيا مثل كليا أ
تولت وكالة غوث و تشغيل  ا المخيمات فقدأم .الصرف الصحيحا دون أنظمة جمع مياه ريأمثل 

ة ي شبكنشاء أإلم يتم  كما أنه ،تمديد شبكات الصرف الصحي في معظم المخيمات(  نروااأل( الالجئين
من مساحة الضفة الغربية باستثناء بعض % 91كثر من في التجمعات الريفية التي تشكل أ صرف صحي

في الضفة % 22الصحي الى  وصلت نسبة السكان المخدومين بشبكات الصرف. ةالتجمعات الصغير 
 .(2101 ،سلطة المياه الفلسطينية) الغربية

 

مليون متر  221 تبلغ نحو ،ضافيةإر مصادر مائية إلى أهمية تطوي تشير الدراسات السابقة في فلسطين
هذا تحدي كبير ألن العجز المائي  ويعتبر .حتياجات المقدرةلسد اإل ،خالل العقد القادم بالسنة مكعب

صانعي القرار على  غطحتياجات المائية وهذا العجز يجب أن يضمن اإل% 91عندئذ سيعادل أكتر من 
سرائليين وفق إلمن ا راضي الفلسطينية من المياه السطحية المتاحةزيادة حصة األ) هتينعلى جبللعمل 
تحليه : مثلمن جهة أخرى  غير التقليديةه والتفكير في تطوير مصادر الميا ،من جهةات الدولية ياالتفاق

 .(2119ماس، ) عادة استخدامهاإمياة البحر و معالجة المياة العادمة و 
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لى أهمية إ( 2102-2100)قطاعية للمياه و المياه العادمة في فلسطين ستيراتيجية الوطنية الإللقد نوهت ا
 ،(قتصاديةإلجتماعية، الثقافية، ااإل السياسية،) مامهاأالبحث العلمي لحل أزمة المياه و إزالة العقبات 

من هنا جاءت  و، (2101، الفلسطينيةسلطة المياه )في فلسطين هإليجاد مصادر بديلة و متجددة للمياو 
ة هذا البحث الذي سيساهم و لو بشكل جزئي في تحقيق هذه اإلستراتيجية من خالل عمله على أهمي

 .لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل ادمة المعالجةدراسة سبل تعزيز و معيقات إعادة استخدام المياه الع

 

 مشكلة الدراسة 4.4
 

تناقص وشح المياه وتلّوث المياه، إضافًة : في خطار التي تواجه قطاع المياه في فلسطين والمتمثلةنظرا لأل
ن أحد المخارج ة، فإللمخططات واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة للسيطرة على مياه الضفة الغربية وقطاع غز 

مياه البحر  ةتقليدية مثل تحليالغير الطرق  تباعاللفلسطينيين لمواجهة هذه المخاطر في قطاع المياه هو 
عادة استخدامها لألغفي قطاع غزة، ومعا المياه، مركز )راض الزراعية في فلسطين لجة المياه العادمة وا 

 . سرائيليإلضافة الى حل مشكلة المياه سياسيا مع الجانب اإ (وفا -المعلومات الوطني الفلسطيني

ي تواجه ماهي المعيقات الت :السؤال التالي الدراسة تكمن في اإلجابة عنكلة ن مشعلى ما تقدم فإ اً وبناء 
 ه العادمة لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل وما هي سبل تعزيز استخدامها؟عادة استخدام المياإ

 

 مبررات الدراسة 5.4
 

 :تكمن مبررات اختيار موضوع الدراسة بشكل عام فيما يلي

 

المياه  الحاجة إلى عمل أبحاث علمية في قطاع المياه والمياه العادمة حول معيقات إعادة استخدام (0
 .(2101 ،سلطة المياه الفلسطينية)العادمة المعالجة وسبل تعزيز استخدامها 

حتياجات المستقبلية دراسة إمكانية توفير مصدر متجدد وغير تقليدي ورخيص من المياه لسد اإل  (2
 (.2119ماس، ) ةلألغراض الزراعي
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 أهداف الدراسة 1.4

 الهدف العام 4.1.4
 

ه إعادة استخدام المياه العادمة لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل وسبل دراسة المعيقات التي تواج 
  .تعزيز استخدامها

 الهدف الخاص 4.1.4
 

إعادة استخدام المياه العادمة لألغراض الزراعية في منطقة  التعرف على المعيقات التي تواجه .0
 .والخبراء مزارعينال :كثر من وجهه نظرمن أ رام اهلل

مكن استخدامها إلعادة استخدام المياه العادمة لألغراض تى يئل التعزيز الالبحث عن وسا .2
 .المزارعين والخبراء :كثر من وجهه نظرأمن  الزراعية في منطقة رام اهلل

 
 أسئلة الدراسة  3.4

 

ين حول معيقات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض يما هو رأي الخبراء المحل .0
 طقة رام اهلل ؟الزراعية في من

ين حول سبل تعزيز إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض يما هو رأي الخبراء المحل .2
 الزراعية في منطقة رام اهلل ؟

ما هي ممارسات المزارعين في منطقة رام اهلل في مجال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة  .2
 لألغراض الزراعية ؟

 ؟ عادة استخدام المياه العادمة في الزراعةعين إلما مدى تقبل المزار  .2
ما هو رأي المزارعين في منطقة رام اهلل حول معيقات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة  .2

  ؟ لألغراض الزراعية
ما هو رأي المزارعين في منطقة رام اهلل حول سبل تعزيز إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة  .9

 ؟ اعيةلألغراض الزر 
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 الفرضيات العامة للدراسة 6.4
 

ويوجد  إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلليوجد معيقات تواجه 
 .حلول تساهم في تعزيز استخدامها

 

 راسةحدود الد 1.4
 

ثاني  كانونوحتى  2102كانون ثاني حدود الدراسة في الفترة الممتدة ما بين  كانت :نيةاالحدود الزم
2102. 

 .فلسطين –الضفة الغربية  في منطقة رام اهلل :الحدود المكانية

غير الحكومية و  المؤسساتفي ن و ن العاملو في منطقة رام اهلل، الخبراء المحلي نو المزارع: مجتمع الدراسة
  .والجامعات( دولية ،محلية)حكوميةال

من الخبراء قصدية منطقة رام اهلل وعينة في لمزارعين تم اختيار عينة عشوائية من ا: عينة الدراسة
   .نيالمحلي

 

 محددات الدراسة ومعوقاتها 1.4
 

 إلجراء هذه الدراسة محدودية الموارد المالية المتوفرة.  

  ضيق وقت الخبراء المحلييين وازدحيام جيدول عملهيم، مميا شيكل صيعوبة فيي اجيراء مقيابالت ميع بعيض
 .منهم
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  عليهيا  طيالع حصاءات المركزية لإلالمتعلقة بأسماء المزارعين والموجودة في اإلحصائية تاحة اإلإعدم
 .من قبل الباحثين

 

 هيكلية الدراسة  1.4
 

 مشكلة الدراسة، مبررات الدراسة، أهداف الدراسة مقدمةال)خلفية الدراسة وأهميتها  :الفصل األول ،
الدراسة، محددات الدراسة ،هيكلية  حدود ، أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة،(العامة والخاصة)

 (.الدراسة

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني. 

 جراءاتها  لدراسةمنهجية ا: الفصل الثالث يشمل اإلجراءات البحثية، األدوات البحثية، طرق جمع )وا 
 (البيانات وتحليلها

 النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع 

 توالتوصيا ستنتاجاتاإل :الفصل الخامس 



  

7 

 الفصل الثاني 

 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل
 

  المقدمة 2.4
 

عدة مخاطر في ما يخص مصادر المياه  األراضي الفلسطينية من اوسط بما فيهمنطقة الشرق األتعاني 
سرائيلية على المصادر تعاني األراضي الفلسطينية من السيطرة اإلو  كما ،وتلوثهاها ونقصها من شح

هتمامات العالمية لحل مشكلة نقص اإلهم أإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة من  عتبريحيث ئية، الما
عدد المستمر بشكل هندسي في زياد اإلكما أن خرى، أ ةتلوث البيئة من جه ل لمشكلةوحة، المياه من جه

ستعمال على سطح الصالحة لإلوبما أن توزيع المياه  ،لى زيادة الطلب على المياهإدى في العالم أالسكان 
قد أدى ذلك إلى اختالل التوازن بين الكميات المتوفرة من المياه والطلب  اوياً الكرة األرضية ليس متس

الفعلي عليها، األمر الذي أدى إلى التفكير في تنويع مصادر المياه واستغالل أكبر كمية ممكنة منها بشتى 
 .(2119ماس، )ب المياه العادمة في موازنتها المائية احتساتقوم بوالذي جعل بعض الدول  الطرق

 التاريخية   مناخ فلسطين 4.4

 الموقع والمساحة 1.2.2

درجة ° 21° 22و° 02° 22تقع فلسطين على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط بين خطي الطول 
ورية العربية وتحدها من الشرق الجمه. شماال° 02° 22و ° 21° 29شرقي غرينتش، وخطي العرض 

وتبلغ مساحة  ،من الجنوب سيناء وخليج العقبةو  ،السورية واألردن، ومن الشمال لبنان وجزء من سورية
 . (2119رصاد الجوية الفلسطينية، األ) كيلومترا مربعا 27119حوالي  التاريخية فلسطين

أثير الساحل الشرقي للبحر وقد لعب هذا الموقع دورًا رئيسيًا في رسم مالمح المناخ الفلسطيني من حيث ت
وهذا يجعلها تخضع للمؤثرات البحرية والصحراوية باإلضافة  ،المتوسط وصحراء سيناء والصحراء األردنية
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تتميز  .كما لعبت تضاريس فلسطين دورًا هاما في رسم هذه المالمح .إلى تعرضها لإلشعاع الشمسي
ي تتبع إلقليم البحر المتوسط المعتدل، وبها المناخ فلسطين بتنوع أقاليمها المناخية رغم صغر مساحتها، فه

فكان للبحر المتوسط أثرًا بارزًا في تنوع مناخها الذي تؤثر . المناخ الصحراوي و شبه الصحراوي المداري و
فيه الرياح الغربية المرافقة للمنخفضات الجوية خاصة في المناطق الشمالية من فلسطين، و يعد مناخ 

تداًل مقارنة مع منطقة الشرق األوسط ، ولكن يوجد اختالفًا واضحًا في مناخ فلسطين فلسطين مناخًا مع
و نتيجة لوقوع فلسطين بعيدًا عن مناطق تمركز  ،بين جنوبها و شمالها و بين السهول الساحلية و األغوار

ر إلى المنخفضات الجوية حول جزيرة قبرص، تكونت صحراء النقب و التي تتناقص فيها كميات األمطا
السفوح الشرقية و إقليم حفرة  ملم في السنة، و تعتبر المناطق الواقعة في ظل األمطار على 21حوالي 

الفرق بين التهاطل من جهة والتبخر )حيث تعتبر الموازنة المائية  نهدام مناطق صحراوية قليلة األمطاراإل
يخية، اذا ما حسبت على مدار ن التار سالبة في جميع المناطق المناخية في فلسطي( والنتح من جهة أخرى

مناخ فلسطين، ) من مجمل األمطار في السنة في ثالثة أشهر من فصل الشتاء% 72وذلك لتركز العام، 
عادة استخدام المياه العادمة في الزراعة من إما يجعل من التفكير في جدوى . (رصاد الجوية الفلسطينيةاأل

 .الملحةاألمور 

  فلسطين التاريخيةمصادر المياه في  3.2

 مطار األ 1.3.2
 

تعّد األمطار المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، فهي المغذي للخزان الجوفي والمجاري المائية واألودية 
وتتذبذب . والسيول، وُيستفاد منها في ري مساحات واسعة من األراضي الزراعية خصوصًا البعلية منها

من حيث  ،ى ومن منطقة ألخرى ِتبعًا للظروف الطبوغرافيةكمية األمطار في فلسطين من سنة ألخر 
ر في فلسطين من امطنخفاض عن سطح البحر وظروف موقع المنطقة، وتمتد فترة سقوط األواإلرتفاع اإل

، شهر أيلول سبتمبر إلى شهر أيار مايو، وتبلغ ذروتها في الفترة من كانون أول وحتى آذار من كل عام
السفوح الشرقية لجبال وسط وتقل في منطقة  المرتفعات في المنحدرات الغربية، وتكثر األمطار على شريط

وسفوحها  ساقطة على المرتفعات الجبليةمتر الامطاأل غور األردن، وكميةفلسطين وتكون شحيحة في 
ففي حين يصل معدل األمطار في  ،ساقطة على الشريط الساحليمتأكثر من كمية األمطار ال الغربية

 011يصل على الجانب الغربي للبحر الميت إلى أقل من  السنة/ملم 711لجبلية الى حوالي االمناطق 
 .(وفا -مركز المعلومات الوطني الفلسطينيالمياه، ) السنة/ملم 
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 المياه الجوفية  4.5.4
 

 المقصود بالمياه الجوفية؛ مياه األمطار المتسربة إلى باطن األرض عبر التكوينات الجيولوجية القابلة
، فعلى الرغم رامطخاصة في فترة انقطاع األ المياه الجوفية هي المورد الرئيسي للمياه في فلسطينو  للنفاذ،

من أن األمطار هي المصدر األول للمياه، إال أن معدالت سقوط األمطار في فصل الشتاء تتذبذب من 
المياه، مركز ) للمياهورد الرئيسي يجعل من المياه الجوفية الم  قلة الشهور الماطرة إلى أخرى، كما أن سنة

 .(وفا -المعلومات الوطني الفلسطيني
 

رتوازية، أوعن طريق الينابيع التي تنبثق من اإلهذه المياه، إما عن طريق اآلبار الفلسطيني يستغل اإلنسان 
من كمية % 29-21وتقدر نسبة مياه األمطار المتسربة إلى باطن األرض بحوالي . باطن األرض

حر الميت وما يتبقى بالبحر المتوسط وال من المياه في% 2وينتهي  ساقطة على فلسطينمتر الاألمطا
سرائيلي ستهالك الفلسطيني واإلاإل مقدارفإن حواض الجوفية في فلسطين التاريخية األأما .يتعرض للتبخر

 .(2119، و.برهم)يظهر في الجدولكما  (مليون متر مكعب السنوي)
 

 سرائيلي منها ومقدار اإلستهالك الفلسطيني واإل اض الجوفية في فلسطين التاريخيةحو األ(:0.2)جدول رقم

طاقة المكن  الحوض المائية 
 المائية

 االستخدام متر مكعب 
 سرائيلونإ فلسطينيون

 272 22 0971 الحوض الغربي عام 
 012 21 272 الحوض الغربي شمالي شرقي 

 22 **21 092 الحوض  الشرقي
 01 ---- *21 بهوادي عر 

 22 92 222 ر السبع وما حولهاقطاع غزة وبئ
 222 ---- 222 الجليل والكرمل 

 0002 217 2121 المجموع 

 ملم مكعب مياه غير متجددة  021من ضمنها *
 )*(من ضمنها مياه الينابيع*
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 الجريان السطحي 3.3.2
 

من  مجموعةبأنه  ويقصد بالجريان السطحي ،ائيةالعوامل الرئيسية التي تؤثر في نتائج الموازنة الم أحد وه
 ويعتمد الجريان السطحي على عدة ،األودية والسيول والمجاري المائية سواء كانت الدائمة أوالموسمية

عوامل منها التضاريس، وكمية األمطار الساقطة ، والتربة، والغطاء النباتي وطبيعة التكوينات الجيولوجية 
ال يسمح للفلسطينين و  .اختالف نسبة الجريان السطحي من منطقة إلى أخرى للمنطقة، وهذا يؤثر على

الغربية وقطاع غزة في العام سرائيلي للضفة منذ االحتالل اإلمياه نهر االردن  االستفادة من أية كمية منب
 .(وفا -المياه، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني) 0997

 

 وقطاع غزةمصادر المياه في الضفة الغربية  4.3.2
 

للمياه المتوفرة للفلسطينيين في الضفة  يالمصدر الرئيس والينابيع تمثل األمطار الى جانب المياه الجوفية
 كما يظهر في ميكروت سرائيليةاإلشركة المياه  ضافة الى المياه المشتراة منباإل ،وقطاع غزة الغربية

ملم، في حين  211ة بحوالي فوق الضفة الغربيويقدر معدل كمية األمطار المتساقطة  .(2.2)جدول رقم ال
مليون  121بحوالي لى الخزانات الجوفية تحت الضفة الغربية إتقدر كميات مياه األمطار التى تتسرب 

 .(2111، حصاء المركز الفلسطينياإل)متر مكعب سنويا 
 
 -:تنقسم مصادر المياه الجوفية في فلسطين إلي قسمين رئيسيين هماو 
كرمل الساحل البحر األبيض المتوسط ما بين رفح جنوبا وجبل ل المجاوران الساحلي الجوفي مياه الخز  -0

و تعتبر المياه الجوفية . منها أسفل قطاع غزة 2كم 211، توجد 2كم 2211شماال، وتبلغ مساحته الكلية 
 -بشكل شرقي داخل قطاع غزة مستقلة إلى حد كبير عن المياه الجوفية داخل إسرائيل بسبب سريان المياه

 . ن كميات المياه المتوفرة منها للفلسطينيين داخل قطاع غزة معقولةإغربي داخل الخزان، وبالتالي ف
غربية  -مياه الخزان الجبلي الجوفي القابع أسفل الضفة الغربية، والذي يتكون من ثالثة أحواض -2

وتعد ، ركبي ياه جوفيةفوق خزان م ومن هنا يتضح لنا أن الضفة الغربية قابعة ،وشرقية وشمالية شرقية
 .المياه الجوفية المصدر الرئيسي لجميع استعماالت المياه في الضفة الغربية وفى فلسطين التاريخية
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 : وفيما يلي توضيح لألحواض الثالثة وفقًا التجاه تدفق المياه الجوفية 
 
 .وياً سن 2مليون م  022والذي تصل إمكانياته المائية إلى ، الحوض الشرقي -0
 .سنوياً  2مليون م  292المائية نحو  اتهوتبلغ إمكاني الحوض الغربي، -2
 .سنوياً  2مليون م  072المائية نحو  اتهاوتبلغ إمكاني:  ةاألحواض الشمالية الشرقي -2

، (بإعادة التخزين)ض خالل فصل الشتاء وهو ما يسمي األمطار المصدر األساسي لتعبئة الحو مياه وتعد 
الجوفية المصدر الرئيسي لجميع استعماالت المياه في الضفة الغربية وفى فلسطين تعد المياه كما و 

مياه الضفة الغربية الجوفية إلى حوالي ل لمشَكلةالمائية لألحواض الجبلية احيث تصل اإلمكانية  ،التاريخية
 .(2101 ،سلطة المياه الفلسطينية)³م مليون 971

 
 2111، المصدرالمنطقة و حسب األراضي الفلسطينية ويًا في كمية المياه المتاحة سن(: 2.2)جدول رقم

 السنة/ 2م0111:الوحدة

المياه المضخوخة  المصدر/المنطقة 
بار من اآل

 الفلسطينية 

مياه المشتراة من ال تصريف الينابيع 
ة يسرائيلشركة المياه اإل

 ميكروت

 المجموع

 211.929.2 27.729.2 22.227.1 222.992.2 األراضي الفلسطينية

 022.222.2 22.929.2 22.227.1 99.291.2 الضفة الغربية 

 092.227.1 2.111.1----  029.227.1 قطاع غزة

 .والزراعي قبل ميكروت لالستخدامين المنزلي سيطر عليها منمبار الواقعة ضمن األراضي الفلسطينية والتشمل الكميات المضخوخة من اآل*
 0997دس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عامال يشمل ذلك الجزء من محافظة الق*
 نفلسطي-رام اهلل. بيانات غير منشورة . 2111سلطة المياه الفلسطينية، :المصدر*

 األخطار التي تواجه قطاع المياه 4.2
 

ب قلة بسب ستهالك المفرطى المياه في فلسطين، من بينها اإلتجمعت عوامل عديدة لتشكل مخاطر عل
إال أن أهم هذه  ى استنزاف المخزون الجوفي المتاح،الموارد المائية الفلسطينية، مما أدى إل

 . يتمثل في اإلجراءات اإلسرائيلية المختلفة المخاطر
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 تناقص المياه في فلسطين 1.4.2
 

 :أدت مجموعة من العوامل إلى تناقص المياه في فلسطين، ويمكن تلخيصها في التالي
 
 .مال اإلسرائيلي المفرطاالستع -
 .سنوياً % 2.2زيادة النمو السكاني بمعدل  -
 .ه األمطار من سنة ألخرىتذبذب كميات ميا -
 . سرائيليينواإلسرائيليين لصالح اإل في الضفة الغربية  بين الفلسطينيين ستهالك غير المتوازناإل -

مياه في األراضي الفلسطينية، واتخذت حتالل إلى السيطرة على مصادر البداية اإلاتجهت إسرائيل منذ 
 7/9/0997بتاريخ  وكان أولهاللمياه في فلسطين،  تنص على ملكيتها التي العديد من القرارات

كافة المياه الموجودة في األراضي التي تم احتاللها مجددًا هي ملك لدولة "ينص على أن  والذي
 .(2101 ،سلطة المياه الفلسطينية)"إسرائيل

 :مصادر المياه منها لية علىمجموعة من اإلجراءات العملية لبسط السيطرة اإلسرائي القراراتوتبع هذه 
 .تحديد مجرى نهر األردن -
بئرًا  21) داخل المستوطنات اإلسرائيلية من خالل حفر اآلبار كبيرة من المياه الفلسطينية سحب كميات -

 (.الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزةعلى طول خط  29قطاع غزة، و في 22في الضفة الغربية، و
 .مياه األودية عن الوصول إلى المناطق الفلسطينية مثلما هو الحال في قطاع غزة حجز-
 .إسرائيل من المناطق الفلسطينية إلى المدن داخل نقل المياه -
 .ي الضفة الغربيةفوق مصادر المياه الفلسطينية ف يةبناء المستوطنات اإلسرائيل -

% 12 ، كما تستخدم إسرائيلفراطفي الضفة الغربية بإ المياه الفلسطينية يسرائيلالمجتمع اإل ستهلكيحيث 
. مليون متر مكعب 212ادل في الخزان الجوفي في الضفة الغربية، وهو ما يعالموجودة   من المياه

بب فلسطين بس تناقص المياه فيكما أن . من احتياجات إسرائيل المائية% 22وتغطي هذه الكميات 
ية إلى تعرضها لتناقص حاد واختالل بين كم يؤدي المفرط للمياه الفلسطينية يستهالك اإلسرائيلاإل

  .(وفا -المياه، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني) واالستعمال اليومي السنوي للخزان الجوفي التغذية
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 تلوث المياه في فلسطين 2.4.2
 

؛ بسبب ةأو غير مباشر  ةمباشر  ةر حالته بطريقات المجرى، أو تغير في مكونيقصد بتلوث المياه، وجود تغي
نشاط اإلنسان، بحيث تصبح المياه أقل صالحية لالستعماالت الطبيعية المخصصة لها سواء للشرب، أو 

ملوثات بدرجة تعيق استعمال هذه فيها توصف المياه بالملوثة إذا وجدت ، و للزراعة، أو لألغراض األخرى
 21كل متر مكعب ملوث من المياه أن يلوث من بحيث يمكن ل. ض المختلفة كالشرب والريالمياه لألغرا

 :ومن أهم أسباب تلوث المياه ما يلي. مترا مكعبا من المياه النقية 91 -

 

 .مسببات العدوى بسبب تصريف مياه المجاري، والمخلفات الزراعية والحيوانية -

 .الكيميائية المنظفات-

 .(المواد العضوية القابلة للتأكسد بيولوجيا أو كيميائياً ) كسجينكة لألالمواد المستهل -

 .النفط ومشتقاته -

 .المواد الكيميائية -

 .المواد المشعة -

 . المعادن الثقيلة -

 :وتتمثل أهم مظاهر التلوث في المياه الفلسطينية في
 .زيادة نسبة األمالح -
 .(وفا -مات الوطني الفلسطينيالمياه، مركز المعلو )زيادة نسبة النترات  -

 تعتبر ، والتى(2.2)كما يظهر في الجدول رقم غير المعالجة ويوجد العديد من الملوثات في المياه العادمة
إذ تعمل على تدمير التنوع الحيوي والنظام اطر التي تهدد البيئة الفلسطينية، من أكثر المشاكل والمخ
ى كونها خطرا على صحة اإلنسان، إذ يمكن أن تتخلل المياه باإلضافة إل ،البيئي واألراضي الزراعية

العادمة خالل التربة إلي المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق الفلسطينية 
 .(2101سلطة جودة البيئية، ) هاوتعمل على تلويث
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 الملوثات في المياه العادمة أهم  (:2.2)جدول رقم 

 نيتروجين –النترات  لصناعية المنظفات ا
 نيتروجين–األمونيوم  المواد العالقة 

 كوبالت (مل011/مستعمرة)بكتيريا قولونية برازية 
 الكلوريد الدهون والزيوت والشحوم

 الكبريتات الفينول
 الصوديوم (مل011/مستعمرة) E.coliبكتيريا 

 الكالسيوم بيوض الديدان المعوية 
 فسفور-الفوسفات لشحومالدهون والزيوت وا

 األلمنيوم  الفينول
 الزرنيخ المنظفات الصناعية 

 النحاس الحديد
 الكادميوم المنغنيز
 الزنك النيكل

 السيانيد الرصاص
 الكروم السيلينيوم
 الزئبق البورون

 . 2102صفات والمقاييسمؤسسة الموا, المياه المعالجة للري الزراعي 2102-22لزامية عليمات الفنية اإلالت :المصدر*

 

 تلوث المياه في الضفة الغربية 1.2.4.2
 

 :تلوث المياه في الضفة الغربية في كل من يمكن مالحظة 
 
 نهر األردن مياه -

وصلت نسبة األمالح في مياه نهر األردن إلى خمسة آالف جزء في المليون، بعد أن كانت ال تتعدى 
لتر في منطقة أريحا خالل السنوات في ال ملغراما0292د إلى وزادت نسبة الكلوراي. 0922جزء عام  911

 .(وفا -المياه، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني) ملغراما 22العشرين الماضية بعد أن كانت 
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 الجوفية المياه -
 الصلبة النفايات عصارة تسرب و المعالجة غير العادمة المياه لتسرب نتيجة الجوفية المياه تلوثت

أدى الضخ اإلسرائيلي للمياه الجوفية بطريقة مفرطة إلى تزايد نسبة الملوحة في  كما الزراعية، ةواألنشط
ملغراما في  21)لموصى بها دوليًا عن ا وأشارت الدراسات إلى زيادة نسبة الملوحة. الجوفيالخزان 

لمياه، ففي طولكرم تلوث العديد من مصادر ا كما أن النترات. من مياه الضفة الغربية% 27,2في  (ترالل
%. 22، في حين تنخفض النسبة في قلقيلية إلى %27بالنترات  ال تتعدى نسبة المياه الناجية من التلوث

وفي النهاية تصل نسبة  .من مياه اآلبار% 02في  في اللتر ملغراما 21على  وترتفع معدالت النترات
 .(2101ئية، سلطة جودة البي)% 12ملوثة بالطبقات القلوية إلى المياه ال

 

 تلوث المياه في قطاع غزة  2.2.4.2
 

 الجوفية المياه لوثتت وخاصة تعد مشكلة التلوث المائي في قطاع غزة أكبر من مثيلتها في الضفة الغربية
 :، وتتلخص في النقاط التاليةالمعالجة غير العادمة المياه لتسرب نتيجة

 
 .ملغرام في اللتر 0211كمية الكلورايد في بعض المناطق إلى  وصلت -
عن ( في اللتر ملغراما 221)ذات معدالت كلورايد منخفضة  منها مياه تستخرج المناطق التي ال تتعدى -
 .كيلو مترا مربعا في المناطق الجنوبية 22كيلو مترا مربعا في المناطق الشمالية، وعن  22
مع ارتفاع عاٍل في كمية  لقلوية،تصنف في نوعية المياه ا فإن مياه قطاع غزة "النجوت"حسب تقسيم  -

 .الكلورايد
 .من مياه اآلبار في قطاع غزة غير صالحة للشرب بسبب المكونات القلوية% 12 -
 في المناطق الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصل إلى ألف زيادة نسبة األمالح -

 .في اللتر ملغرام
 .(2101 ،سلطة المياه الفلسطينية) لموصى بها دولياً ا نزيادة نسبة النترات عشرات المرات ع -
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 االتفاقيات المتعلقة بالمياه سرائيلي و اإلستغالل اإل 5.2
 

على المياه الفلسطينية، حيث وضعت هيمنت إسرائيل عبر مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة 
األول الحتاللها األراضي الفلسطينية، إسرائيل السيطرة على المياه الفلسطينية نصب عينيها منذ اليوم 

 ،فأصدرت العديد من األوامر العسكرية التي من شأنها العمل على إسراع الهيمنة على هذا المورد
٪ 02.2٪ من المياه الفلسطينية المتاحة، ولم تترك للفلسطينيين سوى 19.2فأصبحت تسيطر تماما على 

األردن في ري مياه نهر من استغالل  نينيالفلسطين وفى الوقت الذي منعت فيه المزارع. من مياههم
بضخ المياه من النهر الستعمالها  في شمال وادي األردن سمحت للمستوطنين اإلسرائيليين ،منطقة األغوار

ن إسرائيل أيقدر ب، حيث في ري بعض المحاصيل التي تحتمل تركيزا متوسطا من األمالح مثل العنب
وبإيعاز من  "جلجال"ي إطار هذا المشروع الذي يعرف باسم مياه مليون متر مكعب ف0تضخ حوالي 

تحصل بعض المستوطنات والثكنات العسكرية علي كميات كبيرة نسبيًا من المياه من  ،السلطات اإلسرائيلية
عدد اآلبار والينابيع العربية التي تشرف عليها دائرة المياه المركزية كما أن مضخات التابعة لشركة 

وهي تلبي في  ،من مياه الضفة% 92تضخ حوالي  0921الممتدة علي طول خط حدود العام " كروتيم"
 .(2119 ،ز.قنام) من حاجة إسرائيل من المياه% 21ي مجموعها حوال

 

كثير من اآلبار تتميز بأنها أعمق كثيرًا وذات طاقة إنتاجية أضخم ب أن اآلبار اإلسرائيليةفذلك  ىإل ةفاضإ
والواقع علي عمق نحو " السينومينيان"هي تصل فى الغالب الي حوض يعرف باسم ف ،العربية المجاورة

 ،متر فقط 91الواقع علي عمق " سين الباليستو " من حوض  فى حين أن اآلبار العربية تضخ ،متر 211
 .(2119، زقنام) غنى واألجود من المخزون المائيوتتميز األحواض من النوع األول بأنها األ

 

 فقد، في مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين المياه من القضايا الرئيسية مسألة تعتبر
ومما جاء في  ،نتقالية إلى اعتراف الجانب اإلسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينيةأشارت اتفاقية المرحلة اإل

غربية، وسيتم التفاوض حول تلك تعترف إسرائيل بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة ال"تفاقية نص اإل
تعريف هذه الحقوق أرجئ إلى  غير أن، للتوصل إلى تسوية بشأنها في اتفاقية الحل النهائي الحقوق 

 .(2101، نيةيسلطة المياه الفلسط) مفاوضات الوضع النهائي
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 المياه  منستهالكية اإل حتياجاتاإل 6.2
 

 ملييييون متييير 229الغربيييية وقطييياع غيييزة ل مييين الضيييفة مييين الميييياه فيييي كييي سيييتهالك الفلسيييطيني الكلييييبليييغ اإل
  وهنييياك اسيييتنزاف ،(الزراعييييةالمنزليييية، الصيييناعية، )االسيييتخدامات  وذليييك فيييي جمييييع ،0999سييينة  مكعيييب
 27.7- 21ويشييتري الفلسييطينيون حييوالي. غييزة فييي قطيياع ألغييراض الزراعيية مليييون متيير مكعييب 11لييي زائييد

للميييياه  االسيييتخدام الفلسيييطيني ويعيييادل، ورتميكييير سيييرائيلية شيييركة الميييياه اإل مييينسييينويًا مكعيييب ملييييون متييير 
فيي فلسيطين التاريخيية، أميا فيميا يتعليق بيأحواض الضيفة الغربيية  من إجمالي طاقية النظيام الميائي 14.2%

ملييون متير مكعيب، وهيو ميا  922فإن التغذية السنوية التي تنشأ وتتكون داخل حدود الضفة الغربية تقدر بي
 .(2101سلطة المياه الفسطنية، )( الشرقي الشمالي، والشرقي، والغربي)األحواضمن طاقة % 90يشكل 

 

وتعتبر كمية الميياه المتاحية مين جمييع مصيادرها ولجمييع االسيتخدامات للفيرد الفلسيطيني متدنيية مقارنية ميع 
فقيد . سططني الشرق األو اأو حتى مو تلك المتاحة للفرداإلسرائيلي أو سكان المستوطنات في الضفة الغربية 

لتيرا  091الكمية المتاحة من المياه للفرد الفلسطيني ال يزيد عين  لقدرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن معد
لى  0111في اليوم الواحد ، بينما يصل هذا المعدل إلى  لتيرا للمسيتوطن اليذي  171لترا للفرد اإلسرائيلي وا 

مفاوضيات قضيايا الرئيسيية الموضيوعة عليى أجنيدة ولهذا، تبقى قضية المياه إحيدى ال.يسكن الضفة الغربية 
، تييم تقسيييم اسييتخدام فييي الضييفة الغربييية وقطيياع غييزة حتياجييات المائيييةالوضييع النهييائي، وألغييراض تقييدير اإل
، مياس) (2.2)جيدول رقيمال كميا يظهير فيي ةوالصيناعي ةوالزراعيي ةالمنزلي:المياه الى ثالث قطاعات رئيسية 

2119). 

 (مليون متر مكعب سنوياً )الكليةياجات المائية المستقبلية حتاإل( :2.2)جدول رقم

 4141 4143 السنة
 291 201 حتياجات المنزليةاإل
 29 20 حتياجات الصناعية اإل
 222 271 حتياجات الزراعية اإل

 129 909 المجموع 
2119ماس  حتياجات المائية المستقبلية في فلسطيناإل :المصدر * 
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 ر على مصادر المياه في الضفة الغربيةتأثير بناء الجدا 7.2
 

، لكن بعض المختصين الفلسطينيين في ليس له أي عالقة بقطاع المياهر يدعي البعض أن بناء الجدا
ن، ولكن لمنع ا يدعي اإلسرائيلييقطاع المياه يعتقدون أن إقامة الجدار كان سببه الرئيس ليس األمن كم

إضافية من المياه من األحواض الجوفية خاصة الغربي الفلسطينيين ليس فقط من سحب أي كميات 
السياسية في الضفة  الشرقي، بل أيضا لتقليص ما يحصلون عليه اآلن عبر تحريك الحدود –والشمالي 

يتها في الضفة اتجهنا نحو مناطق تغذ ، مما يقلل سمك طبقة إشباع للخزانات المذكورة كلماالغربية شرقا
ذلك أيضا في ضم إسرائيل للجزء وسيساهم  .(2112 كعوش،) درتها اإلنتاجيةالغربية وبالتالي تقليص ق

 .يةالشرقي الواقعة داخل الضفة الغرب–كبر من مناطق التغذية للحوضين الغربي والشمالي األ

 

بئرًا تقع  22 منها اً بئر  29ن الجدار أدى إلى فقدان أكثر من تقرير سلطة المياه الفلسطينية فإ واستنادا إلى
، حيث أصبحت هذه انت تستغل ألغراض الزراعة والشربأخرى بالقرب منه ك 02و ،اشرة على السياجمب

، وكانت هذه اآلبار تضخ سنويًا بمقدار م واقعة بين الجدار والخط األخضر0997اآلبار المقامة قبل عام 
الغربي، كما  ميات المستخرجة من الخزانمن إجمالي الك% 22مليون متر مكعب وبنسبة ال تقل عن  22

تشكل مليون متر مكعب حتالل تسعى من خالل الجدار إلى استمرار سحب ما يزيد على أن سلطات اإل
ة تتكون داخل وهي بغالبيتها مياه فلسطيني كامل الطاقة المائية المتجددة للحوض المائي الجوفي الغربي،

 .(2101 سلطة المياه الفلسطينية،) حدود الضفة الغربية

 

أرضها صخرية تسمح بتسرب الجوفية،  و مياه للن الضفة الغربية تحتوي على أجود وأوفر مخزون ونظرًا أل
ظلت  المياه، كما أن بعدها النسبي عن البحر ساعد على ارتفاع درجة المياه التي ال تتأثر بملوحة البحر،

له وحرمان على المخزون الجوفي للمياه في الضفة الغربية وعلى كيفية استغال" إسرائيل " عين 
الفلسطينيين من االستفادة منه، وكان بناء المستوطنات في الضفة من أهم أهدافه السيطرة على هذا 

من مياه الحوض  2مليون م 02المخزون، وكذلك جاء الجدار الفاصل ليحرم الشعب الفلسطيني من 
 .(2119قنام، ز)2مليون م 211الغربي، الذي تقدر طاقته المائية بي 
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وببناء ، 2مليون م 22على أن نصيب الفلسطينيين من هذا الحوض يبلغ طة المياه الفلسطينية سل أكدت 
اآلبار الواقعة بمحاذاة " إسرائيل " بينما تستغل فقط،  2ماليين م 01قلص هذه الكمية إلى تالجدار ست

ار الفاصل والخط بئرًا تقع بين الجد 21وتم فقد ". أمنية"الجدار من الجهة الشرقية لدوافع تدعي أنها 
كما ، (2119، زقنام)ن يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها ألف مواط 22األخضر كانت تستغل لشرب 

بئرًا من المياه خلف الجدار  21سيؤثر الجدار على البيئة ومصادر المياه حيث تسيطر إسرائيل على 
من مجموع ما يتم استهالكه % 21ماليين كيلو متر مكعب من المياه والتي تشكل  7وبذلك يفقد األهالي 

 .(2119ز ،قنام) فلسطينيا من الحوض الغربي

 

 منطقة رام اهلل  1.4
 

من إجمالي مساحة % 02.0، اي حوالي 2111في عام  ²كم 855 محافظة رام اهلل والبيرة   مساحة تبلغ
،  وتضم نسمة 210.299بالمحافظة  2101أراضي الضفة الغربية ، وبلغ عدد السكان في منتصف عام 

، الفلسطيني حصاءمركز اإل) (0.2)خريطة رقم  يظهر في كما مخيمات 9تجمعًا و 72المحافظة 
2101). 

 
                           2117السكان في محافظة رام اهلل والبيرة حسب التجمع وعدد السكان ،(: 0.2)خريطة رقم

   (. 2)افظة رام اهلل والبيرة اإلحصاء السنوي كتاب مح -حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل: المصدر*
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إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض التى تواجه  لدراسة المعيقات  تم اختيار منطقة رام اهلل
عدة وجود بمنطقة رام اهلل ب طبيعة عملهخالل من بسبب معرفة الباحث وذلك ، وسبل التعزيز الزراعية

من  التابعة لبلدية البيرة محطة تنقية المياه العادمة في البيرةهمها أومن  ،عادمةلامياه للمحطات معالجة 
كان حيث يوميا  امكعبا متر  2111قصى التى تبلغ في حدها األ نتاجيةالتكنولوجيا الحديثة وقدرتها اإل حيث
رية للمحطة هداف الجوهمن األعادة استخدام المياه المعالجة للزراعة كان ضإف هداف،أنشاءها عدة إل

لهذا  لى بلدة دير دبوانإكان من المقرر جرها حيث  مشكلة شح المياه المخصصة للري، المساهمة في حل
شمئزاز تنظر بكثير من الريبة والشك واإل نتفاع بها ضمن ثقافة سائدةاإل ارفضو هالي األ ولكنالغرض، 

 .يالستخدام هذه المياه، الرتباطها في العقلية السائدة بكلمة مجار 
 

ستفادة من المياه لى جهد لتعديلها، ليست هي العقبة الرئيسية في اإلإوهذه الثقافة، التي بال شك بحاجة 
منح يرفض حتالل وعبر لجنة المياه المشتركة وما يسمى باإلدارة المدنية رفض وال يزال المعالجة، فاإل

« ج»ن شبكة األنابيب تعبر المنطقة أعة لى األغوار بذريإو ألى دير دبوان إالتصاريح الالزمة لجر المياه 
محطة البيرة لمعالجة المياه العادمة نجحت في ) من اجمالي مساحة الضفة%  92وهي منطقة تشكل نحو 

 .(نيسان0 ،2102 قتصاد،امتحان البيئة واخفقت في اإل
 

التى رام اهلل  التابعة لبلديةها حديثا و ؤ نشاإالتى تم تنقية صرف صحي في الطيرة محطة  لىإضافة باإل
 يوميا امكعبا متر  2111قصىها األحد في نتاجيةقدرتها اإل ، حيث تبلغمتطورة وجديدةتكنولوجيا  ستخدمت

نواع الزراعة أالمياه الناتجة عنها في مختلف استخدام امكانية ضافة الى باإل ،مما يقلل من التلوث البيئي
نشاء محطات الصرف إساسي من الهدف األيعتبر و  ،(2102خبارية، رسالة بلدية رام اهلل اإل ) والري

صرف الصحي في التنقية  محطةوبحسب موقع الصحي في رام اهلل هو التقليل من التلوث البيئي، ولكن 
ستفادة ويمكن لمزارعيها األ كلم،  2ويبعد حوالي  قرب على المحطةن تجمع  عين قينيا هو األإف، الطيرة 
 الفحوصات ، كانت نتائجفي الفترة الحالية المحطة بعد ضخها في الوادمياه العادمة المعالجة من من ال

لري جميع المحاصيل الزراعية المقيدة  بالتالي يسمح باستخدامها و  Aصنفت ب  على المياه المنتجةيجابية ا
ة للحد نتاجيومع زيادة القدرة اإل، للمياه المعالجة للري الزراعي  2102- 2 التعليمات الفنية اإللزاميةوفق 
 (بيتونيا-جريوث) ةلمحطة تنقية الصرف الصحي في الطيرة وعمل محط يوميا امكعب امتر  2111قصىاإل
لعادمة المعالجة في الري الزراعة يمكن التخطيط إلعادة أستخدام المياه ا ،اهللرام في صرف الصحي ل
 .(2102، رئيس قسم الصيانة والصرف الصحي في بلدية رام اهلل، اتصال شخصي(
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التى يتم تزويدها بالمياه من قبل   منطقة رام اهللفي  اتجمع 27والبالغ عددها الغربية التجمعاتتعتبر 
وفق نظام تعريف للمياه حيث يبلغ سعر والتى تعمل ، لمنطقة رام اهلل والبيرةمصلحة مياه محافظة القدس 

كوب شهريا وال يوجد في  01ن ستهالك عاإلال يزيد  أن منزلي علىستهالك الشقيل لإل 2الكوب الواحد 
 نسبة قليلة من هناكو  ،(مصلحة مياه محافظة القدس، موقع االنترنت) زراعيال لإلستهالك النظام تعريف

آبار تجميع في ري محاصيلهم الزراعية على بعض يعتمدون التجمعات الغربية بمنطقة رام اهلل  مزارعي 
وبما أن ، راضيمن الينابيع القريبة على بعض األ محدد ضافة الى عددباإل ،ذات السعة المحدودةمطار األ

تنقية الصرف الصحي في الطيرة وعين  على محطات قرباأل التجمعات الغربية في منطقة رام اهلل هي
فإن امكانية استفادتهم من المياه المنتجة لألغراض الزراعية عالية حيث تبلغ مساحة  بيتونيا-جريوث

وذلك بعد ، (2.2)كما يظهر في الجدول رقم دونما، 22022.12عات الغربية لتجماألراضي الزراعية في ا
مزارعين والعمل على نشر ثقافة إعادة أستخدام المياه العادمة للللمحطات  معالجةالعادمة المياه ال نتاجإ

 .(2102حصاء الفلسطيني، مركز اإل) لمياه وليس لديهم مصدرأراضي زراعية يمتلكون الذين 
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 األراضي الزراعية في التجمعات الغربية بمنطقة رام اهللمساحة  (:2.2)جدول رقم
 بالدونم/مساحة االراضي الزراعية القرية المنطقة  الجهة الرقم
 بيتلو رام اهلل غرب 1

 جمالة  رام اهلل غرب 2 3016.09
 ديرعمار رام اهلل غرب 3
 297 بدرس رام اهلل غرب 4
 381.2 ينشبت رام اهلل غرب 5
 495.59 دير قديس رام اهلل غرب 6
 2551.28 راس كركر رام اهلل غرب 7
 287.92 المديا رام اهلل غرب 8
 1221.03 عين عريك رام اهلل غرب 9
 244.4 بيت سيرا رام اهلل غرب 10
 1479.4 بيت عورالفوقا  رام اهلل غرب 11
 790.9 الطيرة  رام اهلل غرب 12
 252.8 بيت نوبا رام اهلل غرب 13
 989.79 صفا رام اهلل غرب 14
 527.3 خربثا بني حارث  رام اهلل غرب 15
 723.39 بيتونيا  رام اهلل غرب 16
 419.38 بلعين رام اهلل غرب 17
 1844.59 نعلين رام اهلل غرب 18
 1143.1 الجانية  رام اهلل غرب 19
 1128.6 بيت عور التحتا  رام اهلل غرب 20
 511.55 عين قينيا رام اهلل غرب 21
 4092.97 خربثا المصباح رام اهلل غرب 22
 4399.13 بيت لقيا رام اهلل غرب 23
 892.62 قبيا رام اهلل غرب 24
 1477.62 دير بزيع رام اهلل غرب 25
 1058.55 شقبا رام اهلل غرب 26
 2925.83 كفرنعمة رام اهلل غرب 27
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 المياه العادمة   1.4
 

عادة استخدامها أبت ثلقد  في سبيل توفير مصادر يمثل أحد الخيارات العلمية ن معالجة المياه العادمة وا 
التى تعاني بلدان خاصة في الللمياه  وتلبية الحاجة المتزايدة ،جديدة للمياه لسد النقص في الموارد المائية

لشكل ادمة في هذه البلدان بابالتخلص من المياه العولتحقيق الشروط الخاصة  من نقص المياه وشحها،
ستعماالت المنزلية إلأن تنقية المياه العادمة الناتجة عن افة والصحة العامة، الذي يساعد على حماية البيئ

عادة استعمالها ربما يكون، من الناحية البيئية منظمة )  والعملية للتخلص منهااآلمنة فضل الطرق أ وا 
 .(2111غذية والزراعة، األ

 

في البلدان يتم معالجتها مما يؤدي الى مشاكل بيئية وصحية، ولذلك  الناتجة المياه العادمة جميع ليسو 
هتمام في معالجة المياه العادمة في ولذلك زاد اإل ،اصبحت معالجة المياه العادمة تمثل ضرورة ملحة

 (9.2)كما يظهر في الجدول رقم واعتبارها من مواردها المائية  بعض البلدان

 

  2117/2111لسنة ³لعادمة المعالجة بالمليون مكمية المياه ا (:9.2)مجدول رق

 4111/4111لسنة ³مليون م/كمية المياه العادمة المعالجة البلد

 2971 مصر 

 212 اسرائيل

 11 ردناأل

 21 الضفة الغربية 

  : Guidelines for using reclaimed wastewater in agriculture/Middle east 2010المصدر*
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 استخدام المياه العادمة في التاريخ 4.1.4
 

الري بالمياه  استخدام لمياه الصرف الصحي تاريخيًا يعود إلى ما قبل ألفي عام باليونان، كما كان كان أول
انجلترا في القرن التاسع  شائعًا في ألمانيا في القرن السادس عشر، وفي( الصرف الصحي ) العادمة 

سجل لمياه الصرف الصحي يعود إلى  ات المتحدة األمريكية فإن أول استخدامعشر، أما في الوالي
 .(ب 2112 مم المتحدة،ألا) سبعينات القرن التاسع عشر

 في الزراعة في ثمانينات القرن ،لجة في البلدان النامية فقد تزايد اإلقبال عليهالمعا وأما بالنسبة للمياه
 .العادمة انيات ومزايا استخدام المياهالعشرين، بعد أن أدركت هذه البلدان إمك

 

 أهمية معالجة المياه العادمة وضرورتها 4.1.4

 

 : معالجة المياه العادمة أمرًا ضروريًا وحيويًا لعدة أسباب منها تعتبر

 

ومواد  مة والمحافظة على البيئة، حيث تحتوي هذه المياه على مسببات األمراضالعا حماية الصحة -
 .وعضوية تعتبر ملوثات للبيئةمختلفة كيميائية 

 والمحاصيل وشبكات الري، عن طريق إزالة المواد الصلبة القابلة للترسيب وبعض المواد حماية التربة -
 .الصلبة العالقة أو العناصر غير المرغوب فيها

مشاكل بيئية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث يوجد  تعويض بعض النقص في المياه دون -
 .المياه العذبة لقطاعي البلديات والصناعة لب متزايد على مواردط

 .(ب 2112 مم المتحدة،األ)ضافية للمياه، والمغذيات، ومواد عضوية لتحسين التربة إتوفير مصادر  -
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 المياه العادمة المعالجة في الري الزراعي مزايا إعادة استخدام 5.1.4

 

عادة المياه العادمة تعتبر معالجة  ذات أهداف بيئية وصحية ولها مزايا متعددة عند استخدامها  هااستخداموا 
 :نذكر منها للري

 

 .في الزراعة للري هستخداميمكن ا ةعاليذو قيمة ، للمياه متجدد توفير مصدر• 

في المياه العادمة، مما يسهم بصورة كبيرة جدًا في توفير  وجود مخصبات أو عناصر مغذية للنبات• 
 .ة المطلوبة، خاصة النيتروجين والفوسفور والعناصر النادرةاألسمد تكاليف

 .، أو تغذية المياه الجوفيةعادة تغديةإعن طريق عمل  ستفادة منها لمنع تداخل المياه المالحةاإل• 

في مصادر المياه غير  استخدام المياه العادمة يمكن أن يمنع نمو الطحالب غير المرغوبة إعادة• 
معالجة مياه الصرف الصحي، ) طراء الغذائي في األجسام المائيةإلوالذي يعرف با راتالمتجددة مثل البحي

 .(ترنتتقرير على اإلن 

 

  المعالجة المياه العادمة انتشار استخدام ىمد 1.1.4

 

نحو مجرى مائي لتستغل في الزراعة أساسًا،  يعاد استخدام المياه العادمة مباشرة بعد المعالجة، أو توجَّه
العادمة المعالجة ري المتنزهات والحدائق، كما في معظم بلدان  ن االستخدامات األخرى للمياهومن بي

 .يستخدمها قطاع الصناعة للتبريد الخليج العربية، كما

من المياه المعالجة الناتجة من المناطق العمرانية في  %11تشير التقديرات األخيرة إلى أن ما يزيد عن 
  .للري الدائم أو الموسمي حالياً البالد النامية، تستخدم 
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تجري معظم مياهها ( أفغانستان، الجزائر، لبنان وسوريا  تشيلي، بيرو، إيران، الهند،) بينما في بلدان مثل 
ه بواسطة المزارعين نحو مساحات زراعة العادمة غير المعالجة خالل  قنوات أو أنهار، إلى حيث توجَّ

تزرع من أجل أسواق المدن القريبة، رغم مخاطر الصحة العامة  تستهلك طازجة، والتي الخضروات التي
 .(2111غذية والزراعة، منظمة األ) مثل هذا االستخدام غير المنظم للمياه العادمة في الري  في

مليون متر مكعب عام  227تقدر بحوالي  في والية كاليفورنيا تم استخدام المياه العادمة المعالجة بكميةو 
البحرين، "  في كل من" المنظم للمياه العادمة يتم حاليًا  اعي، كما أن إعادة االستخدامللري الزر  0910

 .(أ 2112 ،مم المتحدةاأل) "العربية اإلمارات  ،قطر، تونس ،الكويت، مالطة ،األردن0

 

 المعالجة  المياه العادمة حدود إعادة استخدام  3.1.4

 

ذائبة وميكروبات فإن هناك قيودًا  وية وكيماوية وعناصرنتيجة لما تحمله المياه العادمة من مواد عض
واحتياطات ضرورية، ومن الواضح أن هذه الخطوات  معينة على استخدامها، حيث تتطلب تطبيق معايير

المطبقة على المياه العادمة قبل استخدامها، أما المشاكل الرئيسية  الضرورية ستعتمد على درجة المعالجة
 : خدام المياه العادمة للري فهياست المقترنة بإعادة

 

المعالجة، أثناء أشهر الشتاء حيث ال تلزم المياه للري، وهذا  تدبير إمكانيات تخزين المياهالحاجة إلى • 
ات وشبكات التوزيع يستدعي تكاليف  .استثمارية لبناء الخزانات والمضخَّ

ه المخاطر عادة محدودة في حالة المحتملة، والتي تصاحب إعادة االستخدام، وهذ المخاطر الصحية• 
للتأكد من أن  نظام جيد التصميم واإلدارة، لذا فإنه من الضروري وجود درجة عالية من المراقبة وجود

 .المياه العادمة تستخدم طبقًا لمقتضيات الصحة العامة

 لألمراض الري بالمياه العادمة إلى التلوث نتيجة وصول الميكروبات والطفيليات المسببة قد يؤدي• 
معالجة ) الجوفية في المناطق المروية بالمياه العادمة والكيماويات إلى مصادر المياه السطحية، والمياه

 .(نترنتتقرير على اإل مياه الصرف الصحي،
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 المعالجة في الري الزراعيالمياه العادمة إعادة استخدام رأي الدين في  6.1.4
 

، وفيما يلي عرض ألهم أحكام استعمال ياً ،وتتنوع وسائله غرسًا ورتتنوع مجاالت اإلنتاج الزراعي النباتي 
اختلف الفقهاء في حكم سقي أنواعه وخصائصه، المياه العادمة المعالجة في ري الزرع على اختالف 

 :الزرع بالماء المتنجس على قولين 

 

ن النجاسة س طاهر؛ ألفي قول إلى أن الزرع المسقي بماء متنج ذهب الحنفية،  والمالكية :ولالقول األ 
وهذا القول مقيد بعدم ظهور أثر النجس ، ، بما يؤدي الى الحكم بطهارته ، وحُلهاستحالت في هذا الزرع

ال يحكم  لرأيهم ، وقد استدل أصحاب هذا القولطعما أو لوناسواء كان رائحة او  ،في الزرع والنبات
، كالدم تستحيل في باطنها، فتطهر باإلستحالةسة ؛ ألن النجابالنجاساتبتنجس الزروع والثمار التي سقيت 

 .(2102دبوس، ن) ويصير لبناً  ،وان لحماً يستحيل في أعضاء الحي

 

وهو الراجح عند الحنابلة، وقد استدل الحنابلة  ،بالنجاساتالتي سقيت  تحرم الزروع والثمار:القول الثاني 
؛ ألنه نجسما سقي بنجس من زرع وثمر محرم  عن، ومما جاء في كتبهم رة باإلستحالةبعدم الطها لرأيهم،

 .(2102دبوس، ن) اده، واالستحالة ال تطهر عنتتربى بالنجاسة أجزاؤه

 

 الدراسات السابقة 41.4
 

المصادر الثانوية المتوفرة والمتعلقة بموضوع البحث، حيث تم زيارة  ما أمكن منلقد تم إجراء مراجعة  
سات ابأسماء المراجع والدر  ةبهدف تطوير قائمت والوزارت مكتبات الجامعات والمؤسساالعديد من 

 واألبحاث المتوفرة حول الموضوع
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 . ،حكم تطهير واستعمال المياه العادمة في الفقه اإلسالمي، جامعة (: 4144) ناصر، ندبوس

 .فلسطين -النجاح الوطنية، نابلس

 

رأت الدراسة  حيث ، ه العادمة المعالجةالميااإلجابة عن رأي الدين في اإلنتفاع من  إلىالدراسة  هدفت
تفاوت مياه الصرف الصحي المعالجة في درجة معالجتها وفقًا لقدرة وكفاءة محُطات المعالجة، وعليه  
فهناك مياه معالجة كليا بما اليبقي أثر للنجاسة فيها وبناء على ما رجحه الفقهاء من اعتبار االستحالة 

ى أوصافها، وعادت إلنجس، حيث استحالت المياه المتنجسة، وتبُدلت طريقًا من طرق تطهير الماء المت
فتى به كثير واجودًا وعدمًا، وبناءًا على رُجح صلها من الصفاء والنقاء، وحيث إن الحكم يدور في علته و أ

، وهناك مياه معالجة بشكل جزئي، وهي المياه بطهارة المياه العادمة المعالجة رينمن الباحثثين المعاص
جاسة منها، وعليه فإن كل أعراض النالمعالجة كفاءتها متدنية، بحيث اليمكن إزالة ناتجة عن محطات ال

ة، وال يجوز استعمالها فيما و طعمًا، أو ريحًا، وهي بذلك متنَجسأثر النجاسة لونًا، أل هذه المياه ال تزي
 .البدن مباشرة يخص 

اعتبار المياه العادمة مصدرًا استراتيجُا همها أومن ت والتوصياإلى عدد من النتائج الدراسة تّوصلت كما 
في تقبل أفراد المجتمع الستخدام المياه ثر كبير أالديني، والنفسي :كما أن للعاملين  ،ومهمًا وجديدُا للماء
وأن معالجة المياه  العادمة في فلسطين واالستفادة منها ضعيفة،  وتحتاج  إلى مزيد من . العادمة المعالجة

تمويل ومتابعة وتعزيز البحوث العلمّية والشرعّية في مجال المياه العادمة ومعالجتها وتثقيف و و دراسة  جهد
المجتمع  لتعزيز قناعته بالحفاظ على مصادر المياه، واستغالل كل قطرة منها، وتعريفه بأحكام طهارتها، 

المحاضرات ووسائل اإلعالم ات و س والجامعات، ومن خالل النشر من خالل المناهج التعليمّية في المدار 
في حتى يتقّبل استعمالها واإلنتفاع بها  المياه العادمةف المجتمع بأحكام استعمال وتطهير وتعريوغيرها، 

وتعزيز التعاون بين كلّيات الشريعة اإلسالمية وغيرها من كلّيات العلوم مجاالت الحياة وفقًا ألحكامها، 
وتفعيل األبحاث البيئية والصحية والزراعّية ذات العالقة بالمياه العادمة اء، نسانية والعلمية ومراكز اإلفتاإل

جراءات الوقاية الالزمة للحفاظ على السالمة العاّمة واختيار  ،المعالجة، من حيث سبل االستخدام وا 
تقّبل استخدام  مسّميات جديدة للمياه العادمة المعالجة كالمياه المنّقاة مثاًل، وذلك لتعزيز الجانب النفسي في

وتشجيع المزارعين على  ،هذه المياه وتوسيع المساحات الخضراء اعتمادًا على المياه العادمة المعالجة
 .استخدامها
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 المحفزات والمعيقات للمحطات المنزلية لمعالجة المياه الرمادية في  (:4144)ظاهر، رحاب، ر

 .، جامعة بيرزيت، فلسطينالمناطق الريفية الفلسطينية

المعيقات لتطبيق هذه  ييموقد تم تق. من المحطات ال تعمل بشكل نهائي%02إلى أن  الدراسة نتائجت شار أ
والتي كانت من أهمها انتشار الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات، نقص متابعة ومراقبة النظام من  نظمةاأل

ذة لم تقم بفحص ومراقبة من الجهات المنف %22.0قبل الجهات المنفذة، كما أشارت النتائج إلى أن 
فشل . أشهر بعد اإلنتهاء من إنشائها 2-2من المحطات تمت مراقبتها فقط من % 29.2األنظمة، 

 ، تبعتها قلقالمستفيدين إلدارة وتشغيل النظامالمحطات كان أيضًا بسبب عدم وجود خبرة كافية لدى 
عادةالمستفيدين من المخاطر الصحية ونوعية المياه المع  .  استخدمها في الزراعة الجة وا 

كان لديهم % 72.2أما بالنسبة ألصحاب الحفر اإلمتصاصية المستخدمة كنظام إلدارة المياه العادمة، 
ئحة الكريهة أثناء عملية النضح، وأشارت النتائج إلى أن اانزعاج كبير من النضح المستمر وانبعاث الر 

في السنة، تقّلصت هذه النسبة إلى  9.9جة كانت معدل نضح الحفر اإلمتصاصية قبل إنشاء محطة المعال
أما من ناحية تقبلهم ألنظمة صرف صحي جديدة فإن أكثر . السنة بعد إنشاء محطات المعالجة في 2.0

وقد . لة من محطات أخرىتقبلوا بناء محطات معالجة بحيث أن تكون ممو % 22.2من النصف بنسبة 
، حيث أن الغالبية من أصحاب الحفر ات المعالجة المنزليةإلنشاء محط المياه هي الحافز األكبركانت 

وتجد . عالجة الرمادية لألغراض الزراعيةتقبلوا إعادة استخدام المياه الم% 70.0اإلمتصاصية بنسبة 
من المجتمع الريفي الفلسطيني يفضلون شبكات الصرف الصحي كاختيار أول  %72.1اإلشارة إلى أن 

% 9.2يفضلون محطات المعالجة الرمادية، و% 02.2المنزلية، وبنسبة تخلص من المياه العادمة لل
 .يفضلون الحفر اإلمتصاصية 

تم ايجاد المتغيرات  ،من خالل تحليل اإلنحدار اللوجستي لتقبل إنشاء محطات معالجة المياه الرمادية
تفضيل  ،عالجة في الزراعةلرمادية غير الم، استخدام المياه اتوفر حديقة منزلية لية والتي تشملالمهمة التا

لفصل لخطوط الصرف الصحي ، تقبل اإلدارة المياه العادمة المنزلية شبكة الصرف الصحي كنظام
 . معالجة المياه العادمة الرمادية ، المعرفة بأنظمةالمنزلية

 ، لذلكر اإلمتصاصية في المناطق الريفيةإن محطات المعالجة الرمادية مقبولة من قبل مستخدمي الحف
ة وتأثيراتها السلبية فإن أنظمة صرف صحي أخرى يجب تبنيها للحيلولة دون استخدام الحفر االمتصاصي

 .المياه الجوفية والصحة العامة ،على البيئة
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 4141-4141القطاعيةالبيئية اإلستراتيجية :(4141)ة يالبيئجودة سلطة , فلسطين 

 إدارة المياه العادمة وتعتبر ،لحة تحتاج إلى المتابعةفي تسع قضايا م القطاعيةستراتيجية البيئية درج اإلنت
حيث تعدُّ مشكلة اضمحالل مصادر المياه وتلوثها في كل من قطاع غزة والضفة  اياالقض هحدى هذإ

الغربية، من أهم مشاكل البيئة التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة ومباشرة، كما وأن غياب اإلدارة الناجعة 
وتختلط  من أبرز األسباب لهذه المشكلة، حيث تتسرب المياه العادمة غير المعالجةللمياه العادمة واحدة 
مسببة وبشكل مباشر تدني نوعية المياه الجوفية مما يزيد من شح مصادر المياه،  مع المياه الجوفية

واألكثر من ذلك فإن غياب اإلدارة الالزمة للمياه العادمة يتسبب وبشكل مباشر بأضرار تمس الصحة 
ؤدي إلى تلوث السواحل والشواطئ البحرية، وهبوط مستوى البيئة الطبيعية يالبشرية والحيوانية والنباتية؛ ف

ما تحمله هذه المشكلة من  فضاًل عن  والتنوع الحيوي، باإلضافة إلى تشويه المناظر الطبيعية والجمالية،
 .والقوارض الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات الضارة إزعاج ناشئ عن انبعاث

المياه )إن األولوية الملحة في الخطة البيئية الفلسطينية جاءت تماشيًا مع اإلدراك التام ألبعاد هذه القضية 
وضعت الخطة بنودًا تضمنت إنشاء العديد  في كل من قطاع غزة والضفة الغربية؛ ولذلك( العادمة

 :المشاريع لمواجهة هذه المشكلة، وشملت من

 

 .اتيرض مع اإلمكاناالصرف الصحي بما ال يتع قامة مشاريع إ -

 .تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي القائمة -

 .إعادة تأهيل وتطوير محطات المعالجة القائمة وزيادة عددها -

 .وضع المعايير المالئمة لنوعية المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة -

غطي تكاليف اإلنشاء والعمل والصيانة في أنظمة إدارة المياه مردودًا ماليًا ي وضع نظام اقتصادي يكفل -
 .العادمة
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 رام اهلل"رؤية مشتركة"استراتيجية القطاع الزراعي (: 4141)وزارة الزراعة الفلسطينية , فلسطين ،. 

 

، حيث قررت إعداد يأتي إعداد هذه اإلستراتيجية استجابة لتوجهات وتوجيهات السلطة الوطنية الفلسطينية
القطاعية كمدخل أساسي إلعداد الخطة الوطنية العامة لألعوام  جموعة من اإلستراتيجيات القطاعية وغيرم

والتي ستعنى بوضع األهداف واألولويات الكفيلة بالتخلص من معوقات وآثار االحتالل ، 2100-2102
قامة الدولة  .اإلسرائيلي وا 

ممثلين عن أصحاب العالقة والعاملين في  اءعضأعة و وقد تم تشكيل فريق اإلستراتيجية برئاسة وزير الزرا
لى اتفاق شامل حول الرؤية المستقبلية للزراعة الفلسطينية راعي، الذين قاموا بدورهم بالتوصل إالقطاع الز 

زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على تحقيق األمن الغذائي والمنافسة محليًا وخارجيًا عبر ":  وهي
موارد كجزء من التنمية الشاملة، وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفلسطيني على االستخدام األمثل لل

 ".أرضه وموارده وصواًل إلى بناء الدولة
ولتحقيق رؤية القطاع الزراعي كان البد من تحديد واضح لالولويات واالهداف االستراتيجية والتي تتمثل 

 : بما يلي
 
 :، ويتحق ذلك بوضع سياسات عدة منهاالزراعةصمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في  .4
 عتداءات اإلسرائيلية، وذلك عن ودعم المزارعين المتضررين من اإل حتاللا دمره اإلإعادة تأهيل م

طريق تنفيذ وانجاز عدة تدخالت مثل مساندة صغار المزارعين والصيادين في قطاع غزة، ومساندة 
التحتية الزراعية المدمرة، وتوفير مدخالت اإلنتاج  مزارعي المحاصيل التصديرية، وتأهيل البنية

سناد المزارعين المتضررين من الجدار، وتوفير الحوافز والدعم للمزارعين المجاورين  الزراعي وا 
 . ستناد للقانون الدوليفي إعداد ملفات حصر األضرار باإل للمستوطنات، والمساعدة

  عين وفقراء الريف والنساء والبدو ويتم ذلك عن دعم وحماية الفئات المهمشة وخاصة صغار المزار
طريق تنفيذ تكثيف مشاريع تنويع مصادر الدخل، وزيادة المشاريع المكثفة للعمالة، وتمكين المرأة في 

 .القطاع الزراعي
 ويتحق ذلك بوضع عدة سياسات منها   إدارة الموارد في المناطق الفلسطينية  بكفاءة وبشكل مستدام .2
 ويتحقق هذا بتأهيل البنية التحتية للمصادر المائية، وزيادة  ،مياه وتحسين إدارة العرضزيادة وفرة ال

 .الموارد المائية المتاحة للزراعة
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ويتحقق ذلك دعم اإلطار المؤسسي والقانوني والعمل على تطوير وتأهيل القوى البشرية في الزراعة  .5
 : بوضع عدة سياسات منها

  الزراعية، وذلك عن طريق إعداد االستراتيجيات تحت القطاعية تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات
والفرعية، والتطوير المؤسسي وتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الزراعية، وتطوير قاعدة معلومات 

 .وبيانات زراعية
  تحديث وتوحيد اإلطار القانوني، وذلك عن طريق مراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات

قرارها/ عدادها أو تحديثها، إعداد والواجب إ  .أو تحديث التشريعات الالزمة وا 
 عداد وتنفيذ عن طريق تحديد اإل تدريب وتأهيل القوى البشرية حتياجات التدريبية والبشرية للمؤسسات، وا 

 .برامج تطوير القدرات البشرية
ويتحق ذلك بوضع  لغذائيتحسين إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في األمن ا .1

 : عدة سياسات منها
  ،تطبيق النظم الحديثة في اإلنتاج النباتي، وذلك عن طريق عدة تدخالت منها تحسين إنتاجية الزيتون

 .وتحسين إنتاجية أشجار الفاكهة
 ين إنتاجييية التحييول إلييى أنظميية اإلنتيياج المكثييف وشييبه المكثييف فييي اإلنتيياج الحيييواني، ويييتم ذلييك بتحسيي

نتاج العسلام والماعز، واإلاألغن  .ستزراع السمكي، وتربية النحل وا 
 :ويتحق ذلك بوضع سياسات عدة منهاإيجاد بنية تحتية وخدمات زراعية مناسبة  .3
 ن طريق إعداد دراسات حول جدوى ستثمار في الزراعة وخدماتها، عخلق بيئة استثمارية وتحفيز اإل

 .اريةستثمثمار الزراعي، وتوفير الحوافز اإلستاإل
 ووقاية النبات، والبيطرة والبحث الزراعي، وذلك بمراجعة احتياجات القطاع  ،تحسين خدمات اإلرشاد

عداد وتنفيذ برامج خدماتية متخصصة  .من الخدمات الزراعية وتقييمها، وا 
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  ،مة االستراتيجية الوطنية القطاعية للمياه والمياه العاد(:4141)لطة المياه الفلسطينية سفلسطين

 4145-4144في فلسطين 

 

نهاء اإلة مرتبط بيان تحقيق هذة االستراتيج حتالل وتحقيق التناغم شكل عضوي بإنجاز اإلستقالل وا 
رة في الوضع السياسي فقطاع المياه معقد ويثاثر مباش ،ين مؤسسات الدولة وفق رؤية واضحةالمهني ب

 .مني معاواأل
 :وهي 2102-2100عية للسنوات ستراتيجية القطانباط أربعة أهداف إتم است

 
اتية تضمن التوزيع ة قانونية ومؤسسأسس الحكم الرشيد وتوفير بيئترسيخ   :ولالهدف اإلستراتيجي األ 

 .متهبحيث تكون قادرة على حسن إدارة قطاع المياه وديمو ، العادل للخدمة
 .المصادردمة واستدامة مة الخادارة متكاملة للمياه تضمن عدالة وديمو  :ستراتيجي الثانيالهدف اإل
ادارة متكاملة للمياه العادمة تضمن عدالة وديمومة الخدمة والمساهمة في  :ستراتيجي الثالثالهدف اإل
 .ةعلى الصحة العامة وحماية البيئالمحافظة 

 ربط التجمعات بشبكات الصرف الصحي :ولىالسياسة األ 
 نظمة الصرف الصحيأتطوير  -
 ختيار التكنولوجيا المناسبة تراعي الظروف المحلية وبيئيا إلاد معايير مالئمة ماليا اعتم -

  عادمة النشاء محطات ومعالجة للمياه إ :السياسة الثانية 
 نظمة مناطقية ومحلية العادة استخدام المياه العادمة المعالجةأنشاء إ -
 ستفادة من المياه المعالجة فيز المزارعين على االستخدام واألبرامج تشجيع وتح -

 أبدء وفعال تقوم على مالمياه العادمة تعمل بشكل كفو مياه و المؤسسات : ستراتيجي الرابع ف اإلالهد
 .المشاركة لجميع فئات المجتمع
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 وراق العمل التي قدمت في الموتمر العلمي االول حول معالجة المياه العادمة  في جامعة أ

 ، فلسطين  Birzeit Water Drops، معهد الدراسات البيئية والمائية (4111)بيرزيت

 

تقبل سكان محافظة رام اهلل والبيرة الستخدام المياه العادمة المعالجة  (: 4111)الديك، زهير، ز
 .فلسطين -جامعة بيرزيت، بيرزيت

 
عادمة يرة الستخدام المياه الى تقبل ريف محافظة رام اهلل والبهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدت

استبانه في عشرة تجمعات  011تم توزيع . تحديد العوامل المؤثرة في التقبل، و ختلفةالمعالجة لألعراض الم
ستبانة بشكل زيع اإلو حيث تم ت، انات لكل تجمعبمنها ثالثة تجمعات مسيحية، بواقع عشرة است –ريفية 

حللت البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي . ذكراً  21أنثى، و 22لت العينة ، شمعشوائي منتظم
SPSS  . الزراعة، ري )لمياه العادمة المعالجة بينت النتائج تقبل سكان الريف لبعض استخدامات احيث

 هاتقبلهم الستخداماتمن أكثر ( ، الحمامات العامة الغابات، مناشير الحجر، غسيل السيارات، البناء
لمؤثرة لنتائج العوامل اكما حددت ا.(تربية األسماك، الخزان الجوفي، معاصر الزيتون  ،الشرب) األخرى 

 ، يمكن من خاللهاسابقة معا والخروج بثالث معادالت، حيث تم ربط العوامل العلى التقبل بالطرق الثالث
ة بأهمية العمل على توعية المناطق الريفيمن أهم توصيات الدراسة و .قياس مدى التقبل لدى سكان الريف

 .ة لمشاريع معالجة المياه العادمةقتصادين الجدوى اإل، وبيافي مجاالت مختلفة استخدام المياه العادمة
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 إمكانية التقبل االجتماعي إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (: 4111)قطاوي، ملك، م
 -جامعة بيرزيت، بيرزيت" دير دبوان كحالة دراسية " في الزراعة في محافظة رام اهلل والبيرة 

 .فلسطين
 
استبانة تطرح أسئلة تناقش إمكانية تقبل المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة خالل من الدراسة  هدفت

، باإلضافة إلى إجراء المقابالت تم اختيار عينة عشوائية لتطبيقهاوبناء عليه  ،في ري المزروعات
 . الشخصية

ون من نقص المياه هم ، أّن مجتمع الدراسة الذين يعانالتحليل الكمي إلستبانة الدراسة كشفت نتائجحيث 
كما تبّين أن مجتمع الدراسة اّلذين يعتبرون . عادمة المعالجة مصدر جديد للمياهأكثر تقّباًل العتبار المياه ال

نشاء محطات أن المياه العادمة التي تلقى عشوائيًا هي مصدر خطر على البيئة والصحة هم أكثر ثقّباًل إل
ستعمال أيضًا مدى تأثير العوامل السكانية في تقّبل مجتمع الدراسة ال أظهرت الدراسة. تنقية للمياه العادمة

، حيث وجد عالقة قوية بين المستوى التعليمي والتقبل الستخدام المياه العادمة المياه العادمة المعالجة
دم وجود ، فأثبتت نتائج الدراسة ع، أما باقي المتغّيرات كالجنس، العمر، عدد أفراد األسرة، والدخلالمعالجة

 .ياه العادمة المعالجة في الزراعةعالقة وثيقة مع تقبل المجتمع الستعمال الم

كما أوضحت الدراسة أن العينة اإلحصائية أكثر تقباًل الستخدام المياه العادمة المعالجة في المجاالت غير 
ائج أثر نوعية المياه هذا وبينت النت. المباشرة كاالستعماالت المنزلية المباشرة كالصناعة من المجاالت

، حيث وجد أن العينة اإلحصائية أكثر تقباًل تخدامها في ري المحاصيل الزراعيةالمستعملة على تقبل اس
هذا وقد تقبل . ار تليها المياه الرمادية المعالجة ثم السوداء المعالجة ثم المياه العادمة الخامطلمياه األم

. زلهم أكثر من منازل القرى األخرىالمعالجة للري الخارجة من مناسكان دير دبوان استخدام المياه العادمة 
 . جةكالمياه العادمة المعالالمنقاه من باقي العبارات األخرى،  كما تبين أن السكان أكثر تقباًل لمسمى المياه

كشفت  كما. وقد تبين أن مجتمع الدراسة يعتبر استعمال المياه المعالجة مسموح دينيًا بشرط زوال النجاسة
الدراسة أن العينة اإلحصائية أكثر تقباًل الستهالك المحاصيل المروية بالمياه العادمة المعالجة والتي تؤكل 
مطبوخة، وأن المحاصيل التي يرغب معظم مجتمع الدراسة في رّيها بالمياه المعالجة هي األعالف 

كما وتبين أن . العادمة ومعالجتها ن المياهكما تبين أيضًا وجود عالقة بين الدخل والتقبل لدفع ثم. والزيتون
 . ادة نسبة الدفع من فاتورة المياهومعالجتها تقل بزيفع نسبة من ثمن المياه العادمة الرغبة في د
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ة بهذه المياه بشرط أن تكون لشراء المنتجات المروي ةمستعدكانت كما أن معظم العينة اإلحصائية 
الوعي ) ذين يتمتعون بقيمة اإلحساس بالبيئة عينة اإلحصائية لليضًا على أن الأكدت الدراسة أ. أرخص
 .أكثر تقباًل إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة( البيئي

 

 تقييم فني الستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة (:4116)خضر ابراهيم، وفاء، و

 .فلسطين -لستنقية البيرة، جامعة النجاح الوطنية، ناب

 

كانت نتائج التحاليل تثبت أن محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة تعمل بشكل جيد وتفي بالغرض 
ء، لتخرج إذ تمكنت ووفق مراحل المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات الما ،التي أقيمت من أجله

، ولو ا تنظيف الشوارع والمرافق العامةكذستخدامات اآلدمية كالري الزراعي و ماء معالج يصلح لبعض اإل
أن المرحلة األخيرة في المحطة تعمل كما يجب أال وهي مرحلة التطهير فوق البنفسجي ألمكن االستخدام 

كما ويمكن استخدام بعض نواتج عملية التنقية الصلبة في التسميد دون أن . اآلدمي المباشر للماء المعالج 
 .رتشكل أي من األضرا

مكانية استخدامها مت محطة التنقية بإجراءوقد قا وثبت أنها تفي بالغرض  ،التجارب على المياه المنقاة وا 
ي :األول ،المحطة حققت هدفيهاوبهذا تكون . ن تشكل أي من األضرار أو األمراضوخاصة الري دون أ
في الحد من األزمة المائية ي إمكانية إعادة استخدام الماء المعالج والذي يساعد :، والثانيمنع التلوث البيئي

 .األراضي الفلسطينية منها التي تعاني
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 تقييم العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر على إعادة (:4115)الخاروف، سامر، س

 فلسطين -استخدام المياه العادمة في الضفة الغربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

 

ير التي بعد معالجتها وفقا للمعاي ةالجمهور يقبل استعمال المياه العادم ةغالبين أالدراسة نتائج بينت 
ومن مختلف الفئات ال تعرف عن رأي الدين في الموضوع،  ةن هذه الغالبيأال إ، تناسب االستعمال المنشود

ال تتقبل فكرة  ةوالتعاليم الدين ةجتماعيأن العادات اإلجمعوا أستبانات ذين أجابوا على اإلن معظم الأكما 
عادة ة إلظهرت النتائج ان الجمهور يحبذ انتشار محطات معالجة المياه العادمأكما . ستعمالإعادة اإل

 ةبدى تحفظه من استعمال المياه العادمأنه أال إ، ةستعمالها خاصة في قطاعات الصناعة والزراعا
قل لري الخضروات التي تؤكل وتحفظا ا ،(دون طبخ)في زراعة الخضروات التي تؤكل نيئه  ةالمعالج

دارة المياه إعن  ةما بالنسبة للمؤسسات المسؤولأ. قل في ري المزروعات الشجريةأفظا مطبوخه وتح
ضافة باإل ة،هي سلطة المياه الفلسطيني ةالمسؤول ةن الجهأعلى االستبانات  الذين أجابواجمع أفقد  ةالعادم

عادة إنهم مستعدون لقبول أ الذين اجابوا جمعأكما . رهو من الجمة لمعنية بمشاركه جزئيى البلديات اإل
 . من المياه أضافيةدهم ذلك بكميات في حالة زو  ةاالستعمال للمياه العادم

عادة استعمالها ي موضوع معالجة المياه العادمة إليكون هنالك اهتمام كبير ف أنوصت الرسالة أهذا وقد 
عالم والنشرات عن طريق وسائل اإل ه عن هذا الموضوعن يتم قبل ذلك توعية الجمهور بكافة فئاتأو 

.ية وسيلة متاحة اخرىأوحلقات البحث و 
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  الثالث الفصل

 

 جراءاتهاا  منهجية الدراسة و 
 

 تمهيد 4.5
يتناول هذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة، والطريقة التي اتبعتها الدارسة الختيار عينة الدراسة، كما يتناول 

ة فيهيا، واإلجيراءات التيي اتبعيت فيي تنفييذها، باإلضيافة إليى المعالجيات اإلحصيائية وصف األداة المسيتخدم
  .التي استخدمت في تحليل النتائج

المنهج الوصفي التحليلي :  منهج الدراسة 4.5  

 جراءات الدارسة إ 5.5
أو  الرجوع إلى دراسات وأبحاث تناولت موضوع البحث من قريب: جمع المعلومات النظرية الالزمة. 0

بعيد، من اجل التعرف على المواضيع التي تم تغطيتها من دراسات ومراجع سابقة وكذلك الفجوات التي لم 
 .تتطرق إليها هذه المراجع

   :تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة وحجمها. 2

 :قسمينيتكون مجتمع الدراسة من 

الذين لهم عالقة في حكومية والجامعات الر غيمن المؤسسات الحكومية و ن يالمحلي الخبراء: ول القسم األ
عادة استخدامها لألغراض الزراعية جل التعمق في محوري أ، ومن مجال المياه العادمة ومعالجتها وا 

وذلك ألنهم مصدر المعلومات األهم ولديهم معرفة بواقع ومعيقات وسبل تعزيز إعادة  ،الدراسة الرئيسية
عتماد بالتالي اإلالغراض الزراعية بمنطقة رام اهلل من خالل عملهم استخدام المياه العادمة المعالجة ل

مع مراعاة تنوع تم عمل مقابالت مع الخبراء المحليين بعد اختيار عينة قصدية حيث ، عليهم بشكل رئيسي
تم  قائمةوفق % 21نسبة ، ب(والجامعات ،(دولية ،محلية)حكوميةالغير  ،يةالحكوم المؤسسات)مكان العمل

 (0.2)ملحق  أنظر.الباحثقبل  من عداهاإ
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واطالعهم على عنوان الدراسة  وتحديد مواعيد مسبقة القصدية خبير من العينة  02تم التواصل مع و قد 
في . سباب خاصة بهمألخبراء  2خبراء لعمل المقابلة معهم واعتذر  01لعمل المقابلة معهم ، وقد وافق 

لدراسة والحديث عن خلفية الموضوع، ثم التطرق إلى عنوان اجريت تم التذكير بأبداية المقابالت التى 
ي معلومة لها عالقة أضافة أعطي المجال للمشاركين إلوفي نهاية المقابلة  ،سئلة الرئيسية للدراسةاأل

 .إجراء المقابلةثناء أ، وقد تم تدوين المالحظات تم شكرهم على المشاركةأخيرا بالدراسة و 

عدادها إوفق قائمة تم مزارعة /مزارع( 0291)حيث تم رصد رام اهلل نطقة مفي  نو المزارع :القسم الثاني
اتحاد لجان العمل )المؤسسات العاملة بالزراعة في منطقة رام اهلل من قبل الباحث مصدرها قوائم من 

اتحاد ، مركز العمل التنموي معاً غاثة الزراعية، اهلل، جمعية التنمية الريفية اإل الزراعي، مديرية زراعة رام
وبعدها تم  إدخال جميع األسماء على ملف اكسل، واستخدم أسلوب العينة العشوائية المنتظمة  (الفالحين

 :لتحديد عينة الدراسة، وتم حساب عينة دراسة من خالل معادلة ريتشارد جيجر وهي كاالتي

 

 

 

 

 

 

 

د المعلومات ااعتم تم  وقد مستفيداً ( 292)من خالل المعادلة ظهر أن هناك حاجة لعينة تتكون من 
، وقد تم استخدام أسلوب المشار إليهاأعداد المزارعين وأسماءهم وعناوينهم على قوائم المؤسسات ب المتعلقة

، وبعدها تم تعبئة االستمارات (0.2)كما يظهر في الجدول رقم  ن هذه القوائمالعينة العشوائية المنتظمة م
بسبب عالقات الباحث  ةالنسبة مرتفعه وهذ% 011ستجابة حث مع العينة العشوائية وكانت اإلمن قبل البا
 .وطبيعة عمله

N=  حجم المجتمع 

Z =  0.99تساوي  و   1.92الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  

d= نسبة الخطأ 
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 هلل منطقة رام ابالمشاركين في الدراسة  للمزارعين  وعينة الدراسةمجتمع (: 0.2)جدول رقم

 اسم التجمع المنطقة  الجهة الرقم
مجمتع 
 الدراسة 

عينة 
 اسم التجمع المنطقة  الجهة الرقم الدراسة 

مجمتع 
 الدراسة 

عينة 
 الدراسة 

 9 40 كفرعين رام اهلل شمال  20 7 20 دير عمار رام اهلل غرب 1
 9 40 عطارة رام اهلل شمال  22 11 40 صفا رام اهلل غرب 2
 7 40 قراوة بني زيد رام اهلل شمال  22 12 40 خربثا بني حارث  رام اهلل غرب 3
 7 40 بيت ريما رام اهلل شمال  22 9 40 بيتلو رام اهلل غرب 4
 12 44 كفر مالك رام اهلل شرق 22 11 40 بيتونيا  رام اهلل غرب 5
 7 47 الطيبة رام اهلل شرق 29 11 40 جمالة  رام اهلل غرب 6
 8 29 سلواد رام اهلل شرق 27 13 80 لعينب رام اهلل غرب 7
 3 28 ابو فالح رام اهلل شرق 21 6 40 نعلين رام اهلل غرب 8
 2 14 بيتين رام اهلل شرق 29 12 40 الجانية  رام اهلل غرب 9
 5 20 المغير رام اهلل شرق 21 10 38 بيت عور التحتا  رام اهلل غرب 10
 1 12 دير جرير رام اهلل رقش 20 8 40 عين قينيا رام اهلل غرب 11
 11 40 عابود  رام اهلل شمال  22 9 40 خربثا المصباح رام اهلل غرب 12
 7 40 سنجل رام اهلل شمال  22 4 40 بيت لقيا رام اهلل غرب 13
 9 40 عارورة رام اهلل شمال  22 4 25 قبيا رام اهلل غرب 14
 16 40 دير ابومشعل رام اهلل شمال  22 2 10 دير بزيع رام اهلل غرب 15
 11 40 أبو قش رام اهلل شمال  29 1 9 شقبا رام اهلل غرب 16
       2 15 كفرنعمة رام اهلل غرب 17
       13 40 دير نظام رام اهلل شمال  18
       16 40 ديرغسانة رام اهلل شمال  19
       10 37 الزيتونه رام اهلل شمال  20
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 أدوات البحث 1.5
 

 قسميجمعها من   ستخدام كل من أداة االستمارة وأداة المقابلة بما يتناسب مع المعلومات المطلوبا
 :مجتمع الدراسة 

 

 االستمارة 4.1.5
 

على  ابناء ها صممتم تحيث  ،تم إعداد استمارة خاصة بفئة المزارعين المستهدفين في منطقة رام اهلل
عينة  تم توزيعها وتعبئتها مباشرة من قبلو  ،يسية للدراسةلمحاور الرئومراجع حول ا الدراسات السابقة

مراجعتها من قبل الباحث للتأكد من عدم نسيان المشاركين أي سؤال في المشاركين في الدراسة و 
 (2.2ملحق ).، بعد ذلك تم تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا الستخراج النتائج ومقارنتهااالستمارة

 

 المقابلة  4.1.5
 

( محلية، دولية)حكومية الغير  ،الحكومية العاملين بالمؤسساتداد أسئلة مقابلة خاصة بفئة الخبراء تم إع
عادة استخدامها لألغراض الزراعية في والجامعات  الذين لهم عالقة في مجال المياه العادمة ومعالجتها وا 
صممت بناء على الدراسات  ، حيثمن اجل التعمق ودراسة المحاور الرئيسية في الدراسة منطقة رام اهلل

  (.2.2ملحق) السابقة ومراجع حول المحاور الرئيسية للدراسة
 

 تحكيم وتجربة االستمارة   3.5
 

, تم تعديل االستمارة بناء على مالحظاتهمالدراسة و تم توزيع استمارة تجربيه على عينة مصغرة من عينة 
للتحقق من )ذا الموضوع ألخذ مالحظاتهم وكذلك إرسال هذه االستمارة إلى عدد من المختصين في ه

 (.صدقها وثباتها
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 ستمارةثبات اال 6.5
 

( كرونبياخ الفيا)تم التأكد من ثبات األداة من خالل إجراء اختبار التناسق اليداخلي واسيتخراج معاميل الثبيات 
مثيل هيذه وهيو معاميل ثبيات جييد جيدا ل( 12.9) على عينة الدراسة بأكملها، حيث كان معاميل ثبيات األداة 

 .األبحاث

 

 إجراءات الدراسة 1.5
 

 :باإلجراءات البحثية التالية الباحثفي سبيل تنفيذ الدراسة قام 

 

 جمع المعلومات النظرية الالزمة 

 تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة 

 ادة إعي)حيول  والخبيراء المحلييين وذليك بهيدف التعيرف عليى آراء الميزارعين ودليل المقابلة ستمارةإعداد ا
 (.استخدام المياه العادمة المعالجة  لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل بين المعيقات وسبل التعزيز

 رائهيم فيي ميدى صيالحية أداة آ ختصياص ألخيذوي اإلاالتصال ميع لجنية المحكميين مين األكياديميين وذ
ضييافإوبنيياءا علييى  ،الدراسيية ة فقييرات أخييرى حيييث رشيياداتهم وتوجيهيياتهم فقييد تييم إلغيياء بعييض الفقييرات وا 

 .تتصف هذه الفقرات بالضعف والغموض من وجهة نظر المحكمين
 وعينية  .ميزارع ومزارعية(  292) ، وبليغ أفيراده ينتم تحديد مجتمع الدراسة الذي شمل عينة من الميزارع

 .اءر خب( 01)أفرادها بلغ عدد الخبراء المحليين 
 قبيييل اليييدارس نفسيييه، وقيييام اليييدارس أيضيييا بجميييع مييين الميييزارعين فيييراد عينييية عليييى أسيييتمارات تيييم توزييييع اال

 .استمارة( 292) المسترجعة  ستمارات، وقد بلغ عدد االستماراتاال
  حصائيةلنتائج من خالل اإلستعانة بالمعالجات اإلجابات واستخراج ااإلقام الدارس بتفريغ. 
  إجراء المقابالت وجمع البيانات من الخبراء وتحليل النتائج بشكل نوعي 
 ستنتاجات والتوصيات في فصول الدراسةة النتائج واإلمناقش. 
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  متغيرات الدراسة 1.5
 

 :الخاصة باستمارة المزارعين  تشتمل هذه الدراسة على نوعين من المتغيرات
 

 المتغيرات المستقلة  4.1.5

  (.ذكر، أنثى)متغير الجنس ، حيث اشتمل على مستويين 
  20سينة،  21_20سينة،  21_20سينة،  21قل من أ)متغير العمر حيث اشتمل على ست مستويات 

 (سنة 91سنة، أكثر من  91_20سنة،  21_ 
  أميي، مليم، ابتيدائي، إعيدادي، ثيانوي، دبليوم )متغير المؤهل العلمي حيث اشيتمل عليى عشير مسيتويات

 (متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه
  (.بشكل رئيسي ، مزارع بشكل ثانويمزارع )متغير الوظيفة ، حيث اشتمل على مستويين 
  02، 02-01، 9-7، 9-2، 2-0مين )متغير عدد أفراد األسيرة حييث اشيتمل عليى سيت مسيتويات-

 (02، أكثر من 02
  (.مدينة، قرية)متغير نوع التجمع ، حيث اشتمل على مستويين 
 وهناك أسئلة استطالعية حول المياه العادمة المعالجة  وطرق معالجتها واستخدامها. 

 

 المتغيرات التابعة 4.1.5

 .وتمثل باستجابات أفراد العينة على فقرات األداة

 

  المعالجات اإلحصائية 1.5
إلى جهاز الحاسب  دخالهاإ حيث تم (spss) تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية

 :لياآل

 االستبانةنحرافات المعيارية لفقرات استخراج المتوسطات الحسابية واإل . 
 استخراج النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث. 
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 تصحيح األداة 41.5
 

لقد تم اعتماد التوزييع التيالي للفقيرات فيي عمليية تصيحيح فقيرات أداة الدراسية واسيتخراج النتيائج وفقيا لطريقية 
 .ليكرت الخماسية

2 2 2 2 0 

شدةمعارض ب معارض محايد  موافق موافق بشدة  

 

 تحليل المقابالت  44.5

 

جابات من ، حيث تم جمع وتفريغ اإليتحليل النوعلل وفق منهجية  النظرية المجذرةالمقابالت تم تحليل 
سئلة المقابلة أوفق تحليل المعطيات تم عمل ، البحث محوريالمحليين على خبراء جميع المقابالت مع ال

فكار الرئيسية المتكررة في من خالل البحث عن األراء، تم و دليل اسئلة مقابلة الخب( 2.2)ملحق رقم وفق 
رض كل فكرة رئيسية وتفصيل شرح وبعد ذلك ع. فكار وتسميتهاص هذة األثم تلخي، غلبية المقابالتأ

 .المحليين في المقابلة معهم فكار والمعطيات المتعلقة بهذه الفكرة  كما تحدث عنها الخبراءاأل
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 الفصل الرابع 

 

 ومناقشتها النتائج
 

، الخاصة بتحليل استمارة المزارعينلى قسمين، حيث سيتناول القسم االول النتائج الفصل إتم تقسيم هذه 
نتائج الدرسة  بين نة مقار  لىإضافة باإلالخاصة بتحليل مقابالت الخبراء،  القسم الثاني النتائجسيتناول و 
ستخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض اادة تعزيز إعات وسبل معيقمن حيث النتائج باحثين سابقين و 

 .الزراعية

 

 الخاصة باستمارة المزارعين النتائج  4.1
 

جل تسهيل عملية تفسير النتائج، فقد أيتناول هذا الفصل وصفا للنتائج التي نجمت عن هذه الدراسة، ومن 
اد عينة الدراسة حسب متغيرات في البداية سيتم توضيح توزيع أفر   .اعتمدت الدراسة على النسب المئوية

 (0.2) الجدول رقموفق ما يظهر في  الدراسة
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 خصائص المشاركين بالدراسة  4.4.1
 

 في استمارة المزارعين المتغيرات  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب(: 0.2)جدول 

 %النسبة المئوية  العدد الخيارات المتغير

 الجنس
 94.6 279 ذكر
 5.4 16 انثى

 لعمرا

 27.1 80 سنة 21_20
 28.8 85 سنة 21_20
 28.1 83 سنة 21_  20
 14.6 43 سنة 91_20

 1.4 4 سنة 91أكثر من 

 المؤهل العلمي

 2.7 8 ميأ
 9.2 27 بتدائيإ
 24.1 71 عداديإ

 31.2 92 ثانوي
 8.8 26 دبلوم متوسط
 24.1 71 بكالوريوس

 الوظيفة 
 30.8 91 مزارع بشكل رئيسي
 69.2 204 مزارع بشكل ثانوي

 سرة اد األر أفعدد 

 16.9 50 3-1من 
4-6 143 48.5 
7-9 86 29.2 

10-12 12 4.1 
 1.4 4 02أكثر من 

 نوع التجمع 
 3.7 11 مدينة
 96.3 284 قرية
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كور حيث غلبية المشاركين في الدراسة كانوا من الذأن يمكن مالحظة أ( 0.2)رقم بالنظر الى الجدول 
اعية في غلب الحيازات الزر أن ألى إن سبب ذلك يعود ويتوقع أ ، العينةمن %  92.9شكلوا نسبة 

 ،عام 21غلبية المشاركين تحت عمر أما بالنسبة للعمر فقط كان أ، لى الذكورالمجتمع الفلسطيني تعود إ
ين كان متنوع ومختلف ن المؤهل العلمي للمشاركأويمكن مالحظة . من العينة%  12حيث شكلوا نسبة 
أن لى إوقد يعود سبب ذلك  ،يحملون الشهادة الثانوية واكبر منهم كان،  ولكن النسبة األواشتمل كل الفئات

غلبية المزارعين أكان فقد بالنسبة للوظيفة . لى مؤهل علمي محددإيحتاج العمل في القطاع الزراعي ال
ن سبب ذلك هو تدني الدخل أويتوقع  %(99.2)انوي المشاركين في الدراسة يعملون في الزراعة بشكل ث

سرة لنصف المشاركين أفراد األوكان عدد . خرىأمما يضطرهم للعمل في وظيفة في الزراعة  الشهري
الدراسة يسكنون في من المشاركين في % 99.2خيرا كان أو  .فرادأ 9-2بالدراسة تقريبا يتراوح ما بين 

 . فيهاتقع ي الزراعية راضأغلب األن وهذا متوقع أل القرى

 

 نتائج الدراسة  4.4.1
 

إعادة استخدام المياه العادمة لألغراض الزراعية في  البحث إلى دراسة المعيقات التي تواجه ايهدف هذ
تم يمزارع وس 292منطقة رام اهلل وسبل تعزيز استخدامها، و لتحقيق هذا الهدف تم توزيع استمارات على 

راسة حول المحورين تم فحص مدى ترابط فقرات استمارة الدعلما بأنه . قسما التوضيح النتائج في هذ
إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل بين )ين للدراسة يساساأل

 ن العالقةأاتضح منه رتباط بيرسون لفقرات االستمارة و من خالل حساب معامل ا( المعيقات وسبل التعزيز
 (2.2)ملحق  (.يجابيةإ)هي عالقة طردية  مابين الفقرات والمجاالت من جهة
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وطرق معالجتها المياه العادمة المعالجة )سئلة الدراسة في المحور األول النتائج المتعلقة بأ 4.4.4.1
 (واستخدامها

 

 الجة  وطرق معالجتها واستخدامهابالمياه العادمة المع المشاركين بالدراسة مدى معرفة المزارعين(: 2.2)جدول رقم 

# 

 سئلة األ

 جاباتاإل
 ال نعم

 العدد
النسبة 
 العدد %المئوية

النسبة 
 %المئوية

1 
سواء )هل تعلم ما هو المقصود بالمياه العادمة المعالجة 

 (و السوداءأالرمادية 
234 79.3 61 20.7 

2 
سواء )هل تعلم ما هي طرق معالجة المياه العادمة 

 (السوداء أودية الرما
139 47.1 156 52.9 

3 

هل تعلم  ما هي الضوابط والمحاذير الصحية  الخاصة  
غراض الزراعية خدام المياه العادمة المعالجة لألباست
 (سواء المحلية او الدولية )

98 33.2 197 66.8 

4 

هل تعلم  ما هي الضوابط والمحاذير البيئية  الخاصة 
ة غراض الزراعيالمعالجة لألخدام المياه العادمة باست
 (و الدولية سواء المحلية أ)

85 28.8 210 71.2 

5 
هل تعرف عن المواصفات الفلسطينية الخاصة بالمياه 

 العادمة المعالجة
47 15.9 248 84.1 

6 
هل تعلم  ما هي المحاصيل الزراعية التى يسمح بريها 

 (و السوداءأسواء الرمادية )بالمياه العادمة المعالجة 
114 38.6 181 61.4 

7 
هل يوجد مصدر قريب منك  يوفر مياه عادمة معالجة 

 (و السوداء أسواء الرمادية )
30 10.2 265 89.8 

8 
 إذاهل انت مستعد ألستخدام المياه العادمة المعالجة 

 توفرت
224 75.9 71 24.1 
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ا المصطلح تهم كان لديهم معرفة بهذلبيأغن بالمياه العادمة المعالجة  فإعند سؤال المشاركين عن معرفتهم 
 ان نسبة معرفتهم بهعن طرق معالجة المياه العادمة فإ لهمؤاما عند س، أ%(79.2)والمقصود به 

الضوابط والمحاذير بمعرفة المزارعين  ةكما يمكن مالحظة قل %(.27.0)قل من النصف إلى أانخفضت 
غراض الزراعية، كما مياه العادمة المعالجة لألخدام الباستالخاصة %( 21.1)ئيةيوالب%( 22.2)الصحية 

ما معرفتهم في أ. %(02.9)ال يوجد معرفة بالمواصفات الفلسطينية الخاصة بالمياه العادمة المعالجة
خيرا أو . %( 21.9)أعلى نسبةالمحاصيل الزراعية التى يسمح بريها بالمياه العادمة المعالجة فكانت 

إذا توفر تقبل عالي من المزارعين الستخدام المياه العادمة المعالجة يعكس الجدول وجود استعدادية و 
منهم فقط ذكر وجود مصدر قريب يوفر مياه عادمة % 01.2، و لكن %72.9، بنسبة مصدر قريب

 .معالجة

ا عن هذ اً مشارك 029جابة إكانت ل المزارعين المشاركين عن طرق معالجة المياه العادمة عندما تم سؤا
مع ( المعالجة البيولوجية المعالجة الفيزيائية ،المعالجة الكميائية ،)فتهم بطرق المعالجة الثالثمعر السؤال 
  : (0.2)رقم الرسم البياني يظهر في كما% 22بنسبة بالمعالجة الفيزيائية  همكثر معرفة أ

 
 ن في الدراسة يياه العادمة التى يعرفها المشاركطرق معالجة الم(: 4.1)رسم بياني رقم 

متنوعة  عن مصدر مياه الري المستخدم لألغراض الزراعية في الدراسة المشاركين جابات جميع إكانت 
% 21 ثم ، بئر الجمعل% 22كبر النسبة اإلوكانت . تنكات، بئر جمع الشبكة العامة، عيون،:وشملت 

يظهر في كما  ،غراض الزراعيةكمصدر مياه الري المستخدم لأل تنكاتلل% 2قل نسبة أو العامة، شبكة لل
  ( :2.2)الرسم البياني رقم
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 جابات المشاركين في الدراسة إمصدر مياه الري المستخدم لألغراض الزراعة وفق ( : 4.1)رسم بياني 

 21 جابأ ،المياه العادمة المعالجةعندما تم سؤال المزارعين المشاركين عن نوع المحطة التى توفر 
المعالجة على  محطاتهم على نوع الثر من نصفأك بتهم معرفةإجاالسؤال وعكست  اهذعلى  اً مشارك

 (.2.2)الرسم البياني رقمظهر في كما ي ، مستوى منزلي بسيط

  
نوع المحطة التى توفر مصدر مياه عادمة معالجة(: 5.1)رسم بياني   

لري % 22ن مجاالت استخدام المياه العادمة المعالجة بالنسبة لهم كانت مشارك بأ 222جاب أوقد 
% 01و ، لري األشجار الحرجية ونباتات الزينة %29 ، وأشجار البستنة الشجرية المثمرة والغير مثمرة

(:2.2)في الرسم البياني رقم يظهر كما . عالف لري المحاصيل الحقلية كاأل  
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مجاالت استخدام المياه العادمة المعالجة(:1.1)رسم بياني  

خدام عادة استإالمعيقات التى تواجه )المحور الثانيدراسة في ال سئلةأبالنتائج المتعلقة  4.4.4.1
 (غراض الزراعية بمنطقة رام اهللالمياه العادمة المعالجة لأل

 

خدام المياه العادمة المعالجة عادة استإالمتعلق بالمعيقات التى تواجه  السؤالبة عن جل اإلجاأمن 
 ةرافات المعيارية والنسبنحتوسطات الحسابية واإلاستخراج الم تم ،غراض الزراعية بمنطقة رام اهلللأل

 .(2.2)الجدول رقم في  يظهركما  ،ترتيبا تنازليا المعيقات وترتيبها هجابات المشاركين حول هذإلالمئوية، 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 

ة المعالجة خدام المياه العادمعادة استإنحرافات المعيارية للمعيقات التى تواجه المتوسطات الحسابية واإل (:2.2)جدول رقم 
 غراض الزراعية بمنطقة رام اهلل لأل

المتوسط  الفقرة
 4*الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

النسبة 
 4* المئوية

 87.5 801. 4.11 ضعف الوعي البيئي

 84.7 769. 4.11 عدم الثقة في جودة ونوعية المياه العادمة المعالجة المنتجة 

 82.4 818. 4.09 المعالجة لمتبعة في محطات اذير والضوابط التزام بالمحعدم الثقة في اإل

 89.5 802. 4.05 مكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة     إعدم معرفة مدى 

 85.4 929. 4.03 التخوف الصحي

 83.7 798. 4.00 عدم تقبل المجتمع بالمنتجات الزراعية التى يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة 

 80.3 970. 3.96 د محطات معالجة مياه العادمة عدم وجو 

 81.0 788. 3.93 التخوف النفسي  

 77.3 855. 3.79 في الثقافة المجتمعيةاستخدام المياه العادمة المعالجة  عادةإ عدم وجود تقبل

 68.1 1.001 3.76 عتماد عليها ة المعالجة المنتجة من المحطة لإلة من المياه العادميعدم وجود كمية كاف

 66.8 928. 3.75 عدم وضوح القوانين والتشريعات

 58.0 981. 3.69 ي الدين للمزارعين   عدم وضوح رأ

 71.2 1.029 3.55 العادات والتقاليد في المجتمع 

 44.7 1.158 3.06 همية الري بأعدم قناعة المزارعين 

 2.1قل منأمتوسطة،  2.2و 2.1عة، ما بين مرتف 2.2كثر من أ)تصنيفات المتوسط الحسابي من حيث التأثير 0*
 (موافق وموافق بشدة)النسبة المئوية تمثل مجموع نسبة كل من 2*  (منخفضة
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ن ضعف أالدراسة يعتقدون معظم المزارعين المشاركين في أن ( 2.2)ح من نتائج الجدول السابق رقم يتض
ساسية التى األ اتالمعيقمعالجة المنتجة من و عدم الثقة في جودة ونوعية المياه العادمة ال الوعي البيئي

أعلى قد حازت على و  ،غراض الزراعية بمنطقة رام اهلللعادمة المعالجة لألعادة استخدام المياه اإاجه تو 
لتزام بالمحاذير عدم الثقة في اإلثم  ،(2.00)كان متوسطها الحسابي يساوي حيث المتوسطات الحسابية 

، و يليها عدم معرفة (2.19) سط الحسابي لهاحيث كان المتو  لمعالجة المتبعة في محطات ا طوالضواب
التخوف الصحي الى  ضافة، باأل(2.12) مكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعةإمدى 

من وجهة نظر المزارعين المشاركين  اً قل المعقيات تأثير أ، بينما كان (2.12) هبمتوسط حسابي مقدار 
  (.2.19) ههمية الري بمتوسط حسابي مقدار دم قناعة المزارعين بأعبالدراسة هو 

 

عادة استخدام المياه إأهم سبل تعزيز )لثسئلة الدراسة في المحور الثاالنتائج المتعلقة بأ 5.4.4.1
 (العادمة المعالجة لألغراض الزراعية بمنطقة رام اهلل 

 

ادمة المعالجة لألغراض ادة استخدام المياه الععإبأهم سبل تعزيز جل اإلجابة عن السؤال المتعلق من أ
 والنسبة المئوية ،االنحرافات المعيارية، تم استخراج المتوسطات الحسابيةمنطقة رام اهلل الزراعية في 

 (.2.2)الجدول رقم في  ، كما يظهرالمعيقات وترتيبها ترتيبا تنازلياه جابات المشاركين حول هذإل
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 المعالجةالمياه العادمة عادة استخدام إ هم سبل تعزيزأل حرافات المعياريةمتوسطات الحسابية واإلنال :(2.2)جدول رقم 
 .غراض الزراعية بمنطقة رام اهلللأل

المتوسط  الفقرة
 4*الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

النسبة 
 4*المئوية 

 98.0 625. 4.44 للمزارعين  تقديم نماذج ناجحة

 93.6 781. 4.38 عين عبر الوسائل المرئية والمسموعةوجود برامج توعية للمزار 

 96.6 713. 4.38 عادة استخدام المياه العادمة المعالجة اإلرشاد الزراعي بإاهتمام 

 95.6 643. 4.33 قتصادي للمزارع التعريف بالمردود اإل 

عادة استخدام المياه العادمة إمساعدة المزارعين المستعدين لتنفيذ 
 نشاء محطات معالجةللحصول على تمويل إل صدر ريالمعالجة كم

4.27 .810 
93.9 

 90.8 644. 4.25 وجود محفزات للمزارعين 

همية استخدام المياه العادمة المعالجة زيادة وعي المزارعين بأ
 كمصدر ري رخيص

4.25 .778 
93.2 

 88.5 749. 4.25 محطات معالجة مياة عادمة استخدام تكنولوجيا حديثة إلنشاء

 92.2 686. 4.23 عادة استخدام المياه العادمة المعالجة إوجود سياسة تدعم 

عادة في إتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات المحلية 
 ري لاستخدام المياه العادمة المعالجة كمصدر ل

4.20 .858 
89.2 

مة تزويد المزارعين بالمياه العاد على نشاء محطات معالجة قادرةإ
 المعالجة بشكل مستمر 

4.08 .835 
89.5 

 2.1قل منمتوسطة، أ 2.2و 2.1رتفعة، ما بين م 2.2كثر من أ)لمتوسط الحسابي من حيث التأثير تصنيفات ا0*
 (  منخفضة

 (موافق وموافق بشدة)النسبة المئوية تمثل مجموع نسبة كل من 2*
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تقديم نماذج ناجحة   نبالدراسة يعتقدون أ مشاركينأن ال( 2.2)يتضح من نتائج الجدول السابق رقم 
 وعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية بمنطقة رام اهلل إأهم سبل تعزيز  من للمزارعين

وجود برامج ، ومن ثم (4.44)قد حازت على أعلى المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي يساوي 
 حيث كان المتوسط الحسابي رشاد الزراعيواإلهتمام باإل المرئية والمسموعة توعية للمزارعين عبر الوسائل

  .(4.38)يساوي  لكل منهما

 

 النتائج الخاصة بمقابلة الخبراء المحليين 4.1

 خصائص المشاركين بالدراسة  4.4.1
 

ملحق رقم حث ها الباأعدالتى  القائمةمن % 21من قائمة الخبراء المحليين بنسبة قصدية تم اختيار عينة 
مشاركين من الذكور توزعوا ما بين المؤسسات (01)وعمل المقابالت معهم، احتوت المقابلة على  ،(0.2)

 .(2.2)رقم  الجدوليظهر في ، و الجامعات حسب ما حكوميةالغير الحكومية، المؤسسات 

 

 خصائص عينة المشاركين الذين تم مقابلتهم ( 2.2)جدول

 ددع المعايير خصائص العينة 

 الجنس 
 10 ذكر 

 0 نثى أ

 العمل  مكان

 حكومية ات مؤسس
سلطة جودة سلطة المياه الفلسطينية، وزارة الزراعة، )

 4 ( صفات والمقاييسا، مؤسسة المو ةالبيئ
 غير حكومية ات مؤسس

، المركز الفلسطيني مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينية)
ندسين جمعية مهجتماعية، للتنمية اإلقتصادية واإل

 4 ةحي الفلسطيني، بيت المياه والبيئالصرف الص
 جامعات

 2 (جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس) 
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 نتائج المقابالت  4.4.1
 

عادة استخدامإجابات الخبراء المحليين إلى اإل تفي البداية تطرق  هاهتمام في معالجة المياه العادمة وا 
من تقليل الجل أمن  ةتعتبرها مهمبات الخبراء المحليين جاإمن % 21كانت لألغراض الزراعية، حيث 

يمكن رخيص مهم و مائي تعتبرها مصدر  إجابات الخبراء المحليينمن % 91و وأضراره، يتلوث البيئال
يلي يتبع سرائحتالل اإلن اإلأكد الخبراء المحليين أكما .ةبطرق مالئم ن تمت معالجتهااإلستفادة منه إ

 ،ستفادة منهاشاء محطات معالجة مياه عادمة واإلنن من إيتمنع السكان الفلسطني جراءات ممنهجة تعيق وإ
 .ما تشير له الدرسات السابقة ايضا اوهذ

المحور األول يتعلق  كان ،الدراسة الرئيسية وفق محوري جابات الخبراء المحليينإوعند تحليل ومعالجة 
في تعلق والمحور الثاني ي، غراض الزراعيةالمعالجة لألادمة ه إعادة استخدام المياه العبالمعيقات التى تواج

إلى ن المحوري م كاليتم تقسكما  غراض الزراعية،خدام المياه العادمة المعالجة لألسبل تعزيز إعادة است
 :كالتالي بعد تحليها سئلة المقابلة وكانت النتائجكما هي مقسمة في أ جزاء،أ ةربعأ

 

عادمة المعالجة المياه ال ل المعيقات التى تواجه إعادة استخدامل حووالمحور األ  نتائج 4.4.4.1 
 :في منطقة رام اهلل من وجهة نظر الخبراء المحليين لألغراض الزراعية

 

عاة المحاذير والضوابط الصحية اغراض الزراعية مع مر االت المياه العادمة المعالجة لألاستعم: أوال
 والطبية والبيئية 

 
المحيياذير والضييوابط الصييحية والطبييية ن العمييل علييى أ، المحليييين فييي المقييابالت معهييمبييراء الخ غلبيييةأكييد أ
داخيل محطيات معالجية للعياملين وليى األ ،يكيون عليى ميرحلتين استعمال المياه العادمة المعالجةفي  والبيئية

 .لزراعيةغراض ادمون المياه العادمة المعالجة في األستخذين يوالثانية للمزارعين ال ،المياه العادمة
عييدم التييزام ميين قبييل العيياملين داخييل محطييات أن هنيياك ميين الخبييراء المحليييين % 71جابييات إ تحيييث كانيي

ات المحطييي ضيييعف الرقابييية والمتابعييية مييين ميييالكي بسيييببه العادمييية فيييي المحييياذير والضيييوابط، معالجييية المييييا
 .و غير حكوميةء مؤسسات حكومية أوالجهات الرقابية سوا
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لديهم معرفة في الضوابط والمحياذير الخاصية فيي اسيتعمال الميياه العادمية المعالجية  ما المزارعين فال يوجدأ
جييزء ميين التخييوف النفسييي عنييد المييزارعين بمخيياطر اسييتخدام مييياه عادميية معالجيية  الألغييراض الزراعييية وهييذ

  .ةالزراعي غراضلأل
 

مؤسسييات الحكومييية ال ضييعف وغييياب التنسيييق بييينوجييود بميين الخبييراء المحليييين % 21جابييات كمييا كانييت إ
والبيئيييية للعييياملين فيييي محطيييات الصيييحية والطبيييية محييياذير الو  ضيييوابطالمراعييياة عييين  حكومييييةالغيييير نفسيييها و 

فيي إعيادة اسيتخدام الميياه وعدم وجود الكادر المتخصص والخبرة الكافيية  والمزارعين، معالجة المياه العادمة
 .العادمة المعالجة لألغراض الزراعية

 
 (قتصادية والثقافية والبيئية والنفسية والدينيةالعوامل اإلجتماعية واإل)المجتمع لها  مدى تقبل :ثانيا
 
المييياه العادميية المعالجيية لألغييراض عييادة اسييتخدام إل الخبييراء المحليييين عيين مييدى تقبييل المجتمييع آراء تكانيي

ميية المعالجيية مييياه المييزارعين يعتبيير المييياه العاد لييدى ن العامييل الييدينيأ% 21ى حيييث رأ ،متنوعييةالزراعييية 
أن  ، كميامغيراض الزراعيية ليديهخدام المياه العادمة المعالجة لألفيها نجاسة، بما يشكل عائق في إعادة است

قييد يشييكل  قتصيياديأن العامييل اإل% 21ورأى ، ممييا يسييبب عييدم تقبييلي الييدين غييير معييروف للمييزارعين رأ
قيد يشيكل عائقيًا فيي ن العاميل االجتمياعي أ% 21ورأى  ،مرتفعة على المزارعينتكلفة الري إذا كانت  عائقاً 
عادمييية المعالجييية لألغيييراض دارة إعيييادة اسيييتخدام الميييياه التسييياعد فيييي إ عيييدم وجيييود تجمعيييات للميييزارعينحيييال 

حل المشاكل التيى تيواجهم فيي اسيتخدام الميياه العادمية يواجهون صعوبة في المزارعين  جعلمما يالزراعية، 
عنييد المييزارعين قييد تييؤثر فييي اتخيياد قييرار والثقافييية والنفسييية عوامييل البيئييية الأن  همميين% 01المعالجيية، ورأى 

  .عادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعيةإ
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 معالجة المياه العادمة لمحطات قتصادية ى اإلالجدو  :ثالثا
 

 عند، فوالمنافع منها المعالجةهمية دراسة تكاليف محطات المياه العادمة إلى أكما تشير الدرسات السابقة 
إلعادة استخدام المياه  عادمةمعالجة المياه اللمحطات قتصادية سؤال الخبراء المحليين عن الجدوى اإل

بمختلف جميع محطات معالجة المياه العادمة ن أجاباتهم إكانت  ،العادمة المعالجة لألغراض الزراعية
لألغراض عادة استخدام المياه العادمة المعالجة إ راسةيتم د البحيث  من قبل مموليين نشائهاإنواعها تم أ

 .الزراعية
 تخطيط ودراسة، وبالتالي وفق المموليين وليس وفق هايتم تحديد نواعها المختلفةبأ تكاليف المحطاتما أو 
نما تصبحبعاد، و األ لتكون المنفعة منها شاملة ك ال  جزء منحل فقط ل معالجة المياه العادمة  محطات ا 

 .بدل الحفر االمتصاصيةومعالجتها المياه العادمة المشكلة وهو تجميع 
مواصفات إلعادة الفي بعض محطات المعالجة غير مطابقة من حيث  وقد كانت المياه العادمة المعالجة

استخدامها لألغراض الزراعية، لذلك كان البد من عمل متابعة وصيانة بشكل دوري للمحطات وحسابها 
 .التشغيلية دائما في التكاليف
 

 التكنولوجيا المستخدمة : رابعا
 

 
إلعيييادة  نشيياء محطييات معالجييية المييياه العادمييةقة عييين التكنولوجيييا المسييتخدمة فيييي إتوضييح الدراسييات السيياب

العادمية  ن ييتم تحدييد كميية الميياهيجيب أ ،قبيل تحدييدها استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية
رأى الخبييييراء كييييان قبييييل تحديييييد نييييوع وحجييييم المحطيييية وتصييييميمها، حيييييث  وموقييييع المحطيييية  الميييراد معالجتهييييا

ة المالييييمييور أن هنيياك عييدة أمييور يجييب مراعاتهييا قبييل اختيييار التكنولوجيييا المسييتخدمة أهمهييا  األ المحليييين
ديييد قبييل تحلييى تحديييد مسييتوى المعالجيية المييراد الحصييول عليهييا فنييية والموقييع المحييدد للمحطيية، باإلضييافة إوال

يجابيات وسلبيات كل نوع من حييث مسيتوى المعالجية المستخدمة، كما يجب التعرف على إ نوع التكنولوجيا
 .تكاليفها التشغيلية والصيانة  و
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ادمة المعالجة لألغراض المياه الع المحور الثاني حول سبل تعزيز إعادة استخدامنتائج  4.4.4.1
 :الخبراء المحليين في منطقة رام اهلل من وجهة نظرالزراعية 

 

عاة المحاذير والضوابط الصحية اغراض الزراعية مع مر االت المياه العادمة المعالجة لألاستعم: والأ
 والطبية والبيئية 

 
غراض الزراعية مع االت المياه العادمة المعالجة لألجابات الخبراء المحليين عن سبل تعزيز استعمكانت إ

ة وطنية بمشاركة جميع يوضع استراتيج تتمحور حولية والطبية والبيئية، عاة المحاذير والضوابط الصحامر 
من مؤسسات حكومية وغير حكومية وهيئات محلية واشراك القطاع الخاص  ختصاصأصحاب العالقة واإل

المة الخاصة جراءات السبإلتزام في اإل فيوالمتابعة  الفعالة طار قانوني للرقابةفيها، باإلضافة الى وضع إ
 دوارويشمل تحديد األ ،للعاملين في محطات المعالجة وللمزارعينة يالصحية والبيئ لمحاذير والضوابطفي ا
و موضوعة في  والضوابطبالمحاذير رشادات مكتوبة خاصة باإلضافة إلى ضرورة وجودة إ ؤسساتية،الم

ة استخدام عادإفي تعمل  تأهيل وتدريب كوادر بشرية على العمل كما يجب ،مكان واضح في المحطة
 المياه 2102-22 اإللزامية الفنية التعليماتوثيقة لتزام في تطبيق اإلوالعمل على  المياه العادمة المعالجة،

 (2.2)ملحق أنظر .الزراعي للري المعالجة

 
 (قتصادية والثقافية والبيئية والنفسية والدينيةالعوامل اإلجتماعية واإل)دى تقبل المجتمع لها م :ثانيا

 
 مدى تقبل المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجةن سبل تعزيز الخبراء المحليين ع يوفق رأ

كافة الطرق الممكنة من يجب العمل على تعميم رأي الدين لدى المزارعين من خالل لألغراض الزراعية، 
ن يتم أيين، كما يجب مرشدين الزراعضافة الى الاإل، ةوعسممعبر الوسائل المرئية و الدعوات رجال الدين 

ى اقتصادية مكانيات المزارعين بحيث تكون ذات جدو إتحديد سعر المياه العادمة المعالجة بما يتناسب مع 
لى ضرورة وجود تجمعات من المزارعين تساعد في باإلضافة إ ثير في تحسين دخلهم وليس العكس،ولها تأ

 .ض الزراعيةأدارة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغرا
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 معالجة المياه العادمة لمحطات قتصادية اإل الجدوى :ثالثا
 

في إعادة  قتصادية لمحطات معالجة المياه العادمةاء المحليين عن سبل تعزيز الجدوى اإلعند سؤال الخبر 
ء شانعمل دراسة وتخطيط قبل إعلى ضرورة  وا، أكداستخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية

عادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض إلشمل وحدة توزيع تمحطات معالجة المياه العادمة، 
بعاد، مع تشمل كل األمنفعة و كبر أالزراعية وحساب تكاليفها وتقديمها الى ممولين بحيث نضمن استفادة 
ا يجب األخذ بعين اإلعتبار ، كمالتأكد من مطابقة المياه العادمة المعالجة للمواصفات قبل استخدامها

  .للمحطات والصيانة تكاليف التشغل
 

 التكنولوجيا المستخدمة : رابعا
 

إعيييادة اسيييتخدام الميييياه العادمييية سيييبل تعزييييز التكنولوجييييا المسيييتخدمة فيييي فيييي الخبيييراء المحلييييين  يكيييان رأ
اسييب مييع المتطلبيييات يييا التييى تتناسييتخدام التنكولوجيجييب العمييل علييى  أنييه، المعالجيية لألغييراض الزراعييية

مييياه العادميية المعالجيية مطييابق مييع المواصييفات وفنيييا، بحيييث يكييون مسييتوى ال امالييي ومالئمييةحتياجييات واإل
 .المعتمدة إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية

 
دة استخدام إعامن حيث المعيقات وسبل تعزيز مقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج باحثين سابقين  5.1

 .المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية 
 

تعزيز ات وسبل معيقمن أجل تحديد كل من  الدراسات السابقة وتحليل نتائج الدراسةبعض بعد مراجعة 
يظهر في  كماثن سابقين، الزراعية ومقارنتها بنتائيج باحيدمة المعالجة لألغراض عاإعادة استخدام المياه ال

ن سابقين في النقاط التى بين نتائج الدراسة ونتائج باحثيتبين وجود تشابه  (7.2)(9.2)مرق ينجدولال
فكان في  ،ين سابقينبين نتائج الدراسة ونتائج باحث ختالفاإلأما ، تخص المزارعين والمجتمع بشكل عام

 .المياه العادمة المعالجة إعادة استخدامفي النقاط التى تخص تركيز نتائج الدراسة 
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عادة استخدام المياه العادمة إلمعيقات المن حيث مقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج باحثين سابقين (: 9.2)جدول رقم 
 المعالجة لألغراض الزراعية

 
 باحثين سابقين  لأهم المعيقات  أهم المعيقات في الدراسة

عدم الثقة في جودة ونوعية المياه و ضعف الوعي البيئي  -
 .ة المنتجةالعادمة المعالج

لتزام في المحاذير والضوابظ الصحية والبيئية عدم اإل -
إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والطبية في 

بسبب ضعف الرقابة والمتابعة وعدم  لألغراض الزراعية
و غير ة أالتنسيق المؤسساتي سواء المؤسسات الحكومي

 .ةالحكومية وعدم وجود الكوادر المؤهل

كثر العوامل تأثير على عدم تقبل الديني من أالعامل يعتبر  -
 .المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة 

نشاء محطات معالجة اقتصار التمويل من الممولين على إ -
وعدم تمويل إعادة استخدام المياه العادمة المياه العادمة 

 .المعالجة لألغراض الزراعية

عادة التخطيط والتصميم النشاء محطات ميا - ه معالجة وا 
مور المالية ة األاستخدام المياه العادمة المعالجة بعد مالئم

 . والفنية الختيار التكنولوجيا المناسبة

دارة إعادة تجمعات من المزارعين تساعد في إ عدم وجود -
 .استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية

 

بيئية  ضرارقلة الوعي البيئي في المجتمع مما يشكل أ -
 كبيرة

تقبل في ، اثر كبير الديني، والنفسي :للعاملين  كان -
 .ستخدام المياه العادمة المعالجةأفراد المجتمع ال

عادة في رأي الدين في إالجمهور والمزارعين  عدم معرفة -
 .  استخدام المياه العادمة المعالجة في الري الزراعة

ب وبشكل مباشر غياب اإلدارة الالزمة للمياه العادمة يتسب -
 .بأضرار تمس الصحة البشرية والحيوانية والنباتية

 .نقص متابعة ومراقبة المحطات من قبل الجهات المنفذة -

ن لجميع المحاصيل الزراعية التى عدم قبول المستهلكي -
  .تروى بالمياه العادمة المعالجة

قيود على المحاصيل الزراعية المسموح بريها بالمياه وجود  -
دمة المعالجة في فلسطين رغم اختالف جودة  المياه العا

 .المنتجة من المحطات
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عادة استخدام المياه العادمة من حيث سبل التعزيز إلمقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج باحثين سابقين (: 7.2)جدول رقم 
 المعالجة لألغراض الزراعية

 ز باحثين سابقينأهم سبل التعزي أهم سبل التعزيز الدراسة   
ي المزارعين داد برنامج تدريبي لزيادة وعالعمل على إع -

استخدام المياه العادمة همية إعادة في منطقة رام اهلل بأ
  المعالجة للري الزراعي

العمل على بناء استراتيجية وطنية خاصة في إعادة  -
استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية 

وغير ؤسسات سواء الحكومية أيد أدوار الموتحد
 .الحكومية بما يخص الرقابة والمتابعة لكافة المراحل

عادة استخدام إل( راضيطع أق)قديم نماذج ناجحة ت -
بمنطقة رام دمة المعالجة في الري الزراعي المياه العا

 .اهلل وعمل زيارات مشاهدات للمزارعين لها

ه تعميم رأي الدين الخاص في إعادة استخدام الميا -
العادمة المعالجة لألغراض الزراعية لدى المزارعين من 
خالل كافة الطرق الممكنة من دعوات رجال الدين عبر 

لى المرشدين ضافة إوعة باإلسممالوسائل المرئية و ال
 الزراعيين

عادة استخدام المياه العادمة المعالجة دراسة وتخطيط إ -
ه لألغراض الزراعية قبل انشاء محطات معالجة الميا

 .العادمة

عادة في مجال إإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية  -
 .االستخدام المياه العادمة المعالجة لالغراض الزراعية

تجمعات من المزارعين تساعد في  العمل على ايجاد -
دارة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض إ

 الزراعية

مياه تعريف المجتمع بأحكام استعمال وتطهير ال -
العادمة، حتى يتقّبل استعمالها واإلنتفاع بها في 

 . مجاالت الحياة وفقًا ألحكامها
تعزيز التعاون بين كلّيات الشريعة اإلسالمية وغيرها من  -

كلّيات العلوم اإلنسانية والعلمية ومراكز اإلفتاء وتفعيل 
األبحاث البيئية والصحية والزراعّية ذات العالقة بالمياه 

جراءات العادمة ال معالجة من حيث سبل االستخدام ،وا 
 .الوقاية الالزمة للحفاظ على السالمة العاّمة 

اختيار مسّميات جديدة للمياه العادمة المعالجة، كالمياه  -
المنّقاة مثاًل، وذلك لتعزيز الجانب النفسي في تقّبل 
استخدام هذه المياه وتوسيع المساحات الخضراء اعتمادًا 

مة المعالجة، وتشجيع المزارعين على على المياه العاد
 استخدامها

العمل على توعية المناطق الريفية بأهمية استخدام  -
 المياه العادمة، في مجاالت مختلفة

العادمة  قتصادية لمشاريع معالجة المياهبيان الجدوى اإل -
. 

عادة استخدام المياه ظمة مناطقية ومحلية إلانشاء أن  -
 العادمة المعالجة

جيع وتحفيز المزارعين على االستخدام برامج تش -
 ستفادة من المياه المعالجة اإلو 

فة فئاته عن هذا الموضوع من خالل توعية الجمهور بكا -
ية وسيلة االعالم والنشرات وحلقات البحث وأوسائل 

 متاحة اخرى
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 الفصل الخامس

 

 ستنتاجات والتوصياتاإل
 

 ستنتاجاتاإل 4.3
 

 :ما يلي نتاجتم استفي ضوء نتائج الدراسة 

 

 وال ابه غلبية المزارعين المشاركين بالدراسة معرفة بالمياه العادمة المعالجة والمقصوديوجد لدى أ ،
ئية يالضوابط والمحاذير الصحية والبفي طرق معالجة المياه العادمة و يوجد لديهم معرفة جيدة 

 .غراض الزراعيةخدام المياه العادمة المعالجة لألباست الخاصة

 

  ا توفر مصدر ذستخدام المياه العادمة المعالجة إجود استعدادية و تقبل عالي من المزارعين اليو
 .، وال يوجد مصدر قريب يوفر مياه عادمة معالجة بشكل مستمرقريب

 

  ضعف الوعي البيئي و عدم الثقة في جودة ونوعية المياه العادمة المعالجة المنتجة من المعيقات
عادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل واجه إاألساسية التى ت

 .من وجهة نظر المزارعين المشاركين في الدراسة

 

  أهم سبل  هو من ،ن تقديم نماذج ناجحة  للمزارعينمشاركون في الدراسة يعتقدون أن الالمزارعو
 .لزراعية في منطقة رام اهللعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض اتعزيز إ
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 إعادة استخدام المياه العادمة في الصحية والبيئية والطبية  تزام في المحاذير والضوابطليوجد عدم إ
سواء  وعدم التنسيق المؤسساتي ،بسبب ضعف الرقابة والمتابعة ،المعالجة لألغراض الزراعية

من وجهة نظر الخبراء  ةالمؤهلوعدم وجود الكوادر  ،ر الحكوميةو غية ألحكوميالمؤسسات ا
 .المحليين

 

  على عدم تقبل المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة  اً كثر العوامل تأثير من أيعتبر العامل الديني
 .من وجهة نظر الخبراء المحليينالمعالجة 

 

 وعدم تمويل إعادة ،نشاء محطات معالجة المياه العادمةاقتصار التمويل من الممولين على إ 
 .من وجهة نظر الخبراء المحليين استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية

 

  ،عادة استخدام المياه العادمة المعالجة التخطيط والتصميم إلنشاء محطات مياه معالجة  بعدوا 
 .التكنولوجيا المناسبة من وجهة نظر الخبراء المحليين مور المالية والفنية الختيارة األالئمم

 

 دارة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة تجمعات من المزارعين تساعد في إ عدم وجود
 .لألغراض الزراعية

 
 

 

 

 

 



 

65 

 التوصيات  4.3
 

 : ن توصيات الدراسة كالتاليفإفي ضوء ذلك 

 

 ة استخدام المياه العادمهمية إعادة ي المزارعين في منطقة رام اهلل بأداد برنامج تدريبي لزيادة وعإع

 .المعالجة للري الزراعي

 الضوابط والمحاذير الصحية والبيئية داد برنامج تدريبي لزيادة وعي مزارعي منطقة رام اهلل في إع

 .الدولية والمحلية الخاصة باستخدام المياه العادمة المعالجة للري الزراعي

  ةالمحطات مالئمنشاء محطات معالجة للمياه العادمة في منطقة رام اهلل، بحيث تكون ا  تصميم و 

ماليا وقادرة على انتاج كمية كافية وذات جودة من المياه العادمة المعالجة بما يتناسب مع 

 . المياه المعالجة للري الزراعي 2102-22لزامية يمات الفنية اإلالتعل

  العمل على بناء استراتيجية وطنية خاصة في إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض

غير الحكومية بما يخص الرقابة والمتابعة  والمؤسسات سواء الحكومية أدوار يد أوتحد ،اعيةالزر 

 .لكافة المراحل 

 عادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري الزراعي  إل (راضيقطع أ) تقديم نماذج ناجحة  

 .لها وعمل زيارات مشاهدات للمزارعين، بمنطقة رام اهلل 



 

66 

 الخاص في إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية لدى  تعميم رأي الدين

المزارعين من خالل كافة الطرق الممكنة من دعوات رجال الدين عبر الوسائل المرئية و 

 .المرشدين الزراعييندور لى وعة باإلضافة إسممال

  نشاء محطات راعية قبل إلألغراض الز  عادة استخدام المياه العادمة المعالجةإتخطيط دراسة و

 .معالجة المياه العادمة

  غراض عادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألفي مجال إإعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

 .الزراعية

 دارة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة تجمعات من المزارعين تساعد في إ يجادالعمل على إ
 .لألغراض الزراعية

 
 والذين يمتلكون أراضي زراعية في منطقة رام اهلل،  التجمعات الغربيةالمزارعين في نية استفادة مكاإ

ة معالجة المياه محطمن من المياه العادمة المعالجة المنتجة وليس لديهم مصدر لمياه الري 

 .القريبة منهم العادمة

 المياه العادمة المعالجةى تروى بمدى تقبل المستهلك للمنتجات الزراعية التعن دراسات  عمل.
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 المراجعالمصادر و 
 

 إعادة استخدام المياه الرمادية في بلدان مختلفة : (2112)كز دراسات البيئة المبنية مر  ،األردن

مكانية تطبيقها في األردن  .وا 

 تكنولوجيا معالجة المياه  :اإلسكو–جتماعية لغربي آسيا ، اللجنة اإلقتصادية واإلالمتحدةمم األ

 .أ 2112نيويوك، . ط. ةالعادم

 عادة استعمال مياه إ :وسطمنظمة الصحة العالمية المكتب اإلقليمي لشرق األ مم المتحدة،األ

 .ب 2112ن در عمان األ .يندليل ارشادي للمخطط، الفضالت في الزراعة

 في جامعة  ول حول معالجة المياه العادمةالتي قدمت في الموتمر العلمي األ وراق العملأ

 ، فلسطين  Birzeit Water Drops، معهد الدراسات البيئية والمائية (2111)بيرزيت

جامعة ستخدام المياه العادمة المعالجة تقبل سكان محافظة رام اهلل والبيرة ال(: 2117).الديك، ز -

 .فلسطين -بيرزيت، بيرزيت

صحي المعالجة في جتماعي إلعادة استخدام مياه الصرف الإمكانية التقبل اإل(: 2117).قطاوي، م -

 .فلسطين -جامعة بيرزيت، بيرزيت"  دير دبوان كحالة دراسية" الزراعة في محافظة رام اهلل والبيرة 

 نية التقرير يراضي الفلسطه في األإحصاءات الميا. 2119حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإل

 فلسطين - اهلل رام .2119السنوي 

 األراضي  -،النتائج النهائية2101-التعداد الزراعي. 2100،حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل

 .فلسطين - اهلل رام. الفلسطينية  
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 ،(.   2)كتاب محافظة رام اهلل والبيرة اإلحصاء السنوي . 2101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –رام اهلل 

 الزراعي، التعداد لبيانات والتحليل النشر مشروع . 2102الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 

 - اهلل رام الفلسطينية األراضي في الزراعية والحيازات الزراعيين العامة للحائزين الخصائص

 .فلسطين

 راضي الفلسطنية عالجة المياه العادمة في األم. 2112حصاء الفلسطيني، لجهاز المركزي لإلا

  .فلسطين - اهلل رام .2112

 عوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر على إعادة استخدام تقييم ال (:2112).الخاروف، س

 .فلسطين -المياه العادمة في الضفة الغربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

 تقييم فني الستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية  (:2119).خضر ابراهيم، و

 .فلسطين -ابلسالبيرة، جامعة النجاح الوطنية، ن

 ،حكم تطهير واستعمال المياه العادمة في الفقه اإلسالمي، جامعة النجاح (: 2102).ن دبوس

 .فلسطين -الوطنية، نابلس

 9، ص2102آب  –خبارية، العدد الثامن أيار رسالة بلدية رام اهلل اإل 

 تنقية الصرف  محطة(: 2102كانون الثاني) رئيس قسم الصيانة والصرف الصحي في بلدية رام اهلل

 .اتصال شخص. الصحي الطيرة 

 اإلستراتيجية الوطنية القطاعية للمياه والمياه العادمة في فلسطين  :(م2101) سلطة المياه الفلسطينية

 .فلسطينرام اهلل، ، 2100-2102

 



 

69 

  رام اهلل فلسطين2102-2101اإلستراتيجية البيئية القطاعية  (:2101)سلطة جودة البيئية ،. 

http://www.environment.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy/ar

/ Environment_Sector_Strategy_ar.pdf 

 لعالم ردن وماشابها في دول اة المعالجة في محطات األالعادم المياه. 2110.، عدنان صمادي

الدراسات االسالمية ، مجلة كلية "رأي مطروح للمناقشة "نتفاع بها الثالث وحكم استعمالها واإل

 .029ص – 019، ص20ع.والعربية

 طق المحفزات والمعيقات للمحطات المنزلية لمعالجة المياه الرمادية في المنا (:2102).ظاهر، ر

 .، جامعة بيرزيت، فلسطينالريفية الفلسطينية

  إقرار القانون المقدم من مجلس الوزاري، رام اهلل، فلسطين :م2112لسنة ( 2)قانون المياه رقم . 

 ،وتأثير على مصادر المياه  جدار الضم والتوسع الغربي(: 2112).، ابوهالل، م(2119.)ز قنام

 .ان العمل الزراعي، فلسطينالفلسطينية في الضفة الغربية، اتحاد لج

 حقوق مكتسبة ، أمر واقع وتنكر  :المقوالت االسرائيلية بشأن المياه(: 2112اذار.)كعوش، ف

، تصدر عن سلطة المياه الفلسطينية ص 2، مجلة السحاب، العدد للحقوق المائية الفلسطينية

 .01-02ص

  قتصاد، جريدة الحياه واخفقت في اإل نجحت في امتحان البيئة .العادمةمحطة البيرة لمعالجة المياه

 .21جريدة الحياه الجديدة، ص ، (نيسان2102،0.)الجديدة

 نترنت صلحة مياه محافظة القدس، موقع اإلم: 

)http://www.jwu.org/arabic.php( 

http://www.environment.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy/ar/%20Environment_Sector_Strategy_ar.pdf
http://www.environment.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy/ar/%20Environment_Sector_Strategy_ar.pdf
http://www.jwu.org/arabic.php
http://www.jwu.org/arabic.php
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 نترنتمياه الصرف الصحي، تقرير على اإل معالجة. 

(dis.htm-http://www.khayma.com/madina/water) 

 حتياجات المائية المستقبلية في فلسطيناإل (:ماس )عهد أبحاث السياسيات اإلقتصادية الفلسطيني م ،

 .، فلسطين2119 ،سروجي  ف ،جيوسي ع 

 تشجيع استخدام المياه الرمادية المكررة في (:ماس )فلسطيني العهد أبحاث السياسيات اإلقتصادية م

 .، فلسطين2102فلسطين بيتر هانسن 

  المياه المعالجة للري  2102-22لزامية التعليمات الفنية اإل(: م2102)ييسصفات والمقاامؤسسة المو

 . الزراعي، فلسطين

  واصفة فلسطينية م م، المياه العادمة المعالجة(: م2112)صفات والمقاييسامؤسسة المو

 .، فلسطين2112\722ف

  استخدام المياه العادمة  إدارة(: م0992)منظمة األغذية والزراعة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط

 .مصر، في الري

  دليل استخدام المياه العادمة (: م2111)منظمة األغذية والزراعة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط

 .المعالجة في الري، مصر

 فلسطينرصاد الجوية الفلسطينية وزارة النقل والمواصالتفلسطين، األ مناخ ،. 

(http://www.pmd.ps/viewPalClimate.do) 

 ،فلسطينوفا-نترنت، مركز المعلومات الوطني الفلسطينيتقارير على اإل المياه ،. 

(id=2221?http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx) 

 االستخدام في الري بمنطقة غزة دراسة حول إعادة(: م0999)وآخرون, ن ،الوحيدي. 

http://www.khayma.com/madina/water-dis.htm
http://www.pmd.ps/viewPalClimate.do
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2221
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 رام اهلل، 2102-2100" رؤية مشتركة "استراتيجية القطاع الزراعي  :(م2101) وزارة الزراعة ،

 .فلسطين

(http://www.moa.pna.ps/Temp/file/strategy_2001_2013_Ar.pdf) 

 

 Maher Abu-Madi, Ziad Mimi, and Niveen Abu-Rmeileh 2008:Public 

Perceptions and Knowledge towards Wastewater Reuse in Agriculture 

     in Deir Debwan First Symposium on Wastewater Reclamation and Reuse 

for Water Demand Management in Palestine, Birzeit University, Palestine, 

2008. 

 Maher Abu-Madi*, Ziad Mimi, Nadine Sinokrot 2009: Building Participatory 

National Consensus on Wastewater Reclamation and Reuse inPalestine 

Second International Conference on the Palestinian Environment, An-

Najah National University, Nablus, Palestin, 2009. 

 Maher Abu-Madi, Rashed Al-Sa’ed, Nidal Mahmoud and Jamal 

Burnat2009: Comparative socioeconomic study of greywater and cesspit 

systems in Ramallah,Palestine ,CHAPTER 6, Greywater Use in the Middle 

East Technical, Social, Economic and Policy Issues,2009. 

 Maher Abu-Madi, and Rashed Al-Sa’ed: Towards Sustainable Wastewater 

Reuse in the Middle East and North Africa. 

http://www.moa.pna.ps/Temp/file/strategy_2001_2013_Ar.pdf
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 M. Abu Madi, O. Braadbaart, R. Al-Sa’ed and G. Alaerts2003: 

Willingness of farmers to pay for reclaimed wastewater in Jordan and 

Tunisia Water Science and Technology: Water Supply Vol 3 No 4 pp 115–

122 © IWA Publishing 2003. 

 Glaser.G, Strauss.L (1967).The discovery of grounded theory: strategies 

for qualitative research.Aldine de Gruyter.New York. 

 Guidelines for using reclaimed wastewater in agriculture(2010 ) :Midde 
East Regional Agricultural Programme (MERAP) Egypt. Jordan . 
Palestinian authority,  Ramallah,  June 2010.  
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عادة استخدامها في الضفة الغربية( 4.1)ملحق رقم   قائمة الخبراء في معالجة المياه العادمة وا 

 

 مكان العمل االسم  # مكان العمل االسم  #
ابو الرب  لبال 07 سلطة المياه الفلسطينية عادل ياسين 0  مؤسسة الموصفات والمقاييس 

لطة المياه الفلسطينيةس حازم كتانة 2 حافظ شاهين. د 01   جامعة النجاح 

مروان حداد.د 09 سلطة المياه الفلسطينية هنادي بدر  2  جامعة النجاح 

نعمان مزيد.د 21 سلطة المياه الفلسطينية  ماجدة عالونة  2  جامعة النجاح 

صبحي سمحان .د 2 عامر كنعان.د 20 سلطة المياه الفلسطينية    جامعة القدس 

عامر مرعي .د 22 وزارة الزراعة عصام نوفل  9  جامعة القدس 

جواد سعير .د 22 وزارة الزراعة حسن االشقر 7  جامعة القدس 

خالد صوالحة.د 22 مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينية ايمن الرابي 1  جامعة القدس 

بمعتز القط.د 22 مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينية عبد الزراق ابو رحمة 9  جامعة القدس 

ظاهر بدر.د 29 سلطة جودة البيئية  ابراهيم القوق 01  جامعة القدس 

ماهر ابو ماضي .د 27 جمعية مهندسين الصرف الصحي الفلسطيني  منذر هند 00  جامعة بيرزيت  

نضال محمود.د 21 المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية جمال برناط 02  جامعة بيرزيت 

ة بيت المياه والبيئ عبد الحميد الشامي  02 راشد الساعد.د 29   جامعة بيرزيت 

زياد الميمي.د 21 المركز الوطني للبحوث الزراعية نهاد سوقية 02  جامعة بيرزيت 

باسل النتشة .د 20 المركز الوطني للبحوث الزراعية رائد عالري 02  جامعة الخضوري  

ث الزراعيةالمركز الوطني للبحو  حازم شقير 09 عبد اهلل العمري.د 22   ايكارد 

  

 

 جامعة بوليتكينك فلسطين سعد خويت 22
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 دراسات سابقة –الخبرة الشخصية : المرجع

المحفزات والمعيقات للمحطات المنزلية لمعالجة المياه الرمادية في المناطق (: 4144)ظاهر، رحاب، ر
ي موضوع معالجة المياة العادمة ؤال الخبراء فمع س. فلسطينية، جامعة بيرزيت، فلسطينالريفية ال

 .4145ينطبق على عام وذلك حسب معلومات الباحث، و  اعادة استخدامهوا  
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استمارة الدراسة الخاصة بالمزارعين  (4.1)ملحق رقم   

 دسجامعة الق

 عمادة الدراسات العليا 

 اإلرشاد الزراعي _ معهد التنمية المستدامة 

 م ، أختي الكريمة  أخي الكري

 تحية طيبة وبعد ، ، ، 

 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل بين المعيقات وسبل   إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة
 التعزيز

تنمية رنامج المااًل لمتطلبات الحصول عل درجة الماجستير من جامعة القدس أبو ديس، بكوذلك است
التكرم بتعبئة االستبيان  ي /، لذا أرجو منك2102رشاد الزراعي، للعام الدراسي تخصص اإل-المستدامة

الذي تم إعداده لهذا الغرض، آمل منكم تحري الدقة والموضوعية في اإلجابة ،علما بأن اإلجابات ستعامل 
 ر اسماء المشاركين بالبحثبسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ، و لن يتم ذك

 "شاكرا لكم حسن تعاونكم"

 

 نبراس الريماوي : الباحث 

 جهاد عبادي.د: إشراف 
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 معلومات االستمارة

4 
 :....................................................رقم االستمارة 

  
 ..:..........................................تاريخ تعبئة  االستمارة  4

 :........................................................المحافظة  5
 

 (خصائص المزارع )معلومات عامة : لقسم األولا  

 و تعبئة الفراغ بجانب السؤالأشارة دائرة أمام الحالة التى تنطبق عليك إالرجاء وضع   

 أنثى. 2ذكر                         . 0الجنس؟     0

2 
 سنة 21_20. 2سنة           21_20. 2سنة         21أقل من . 0العمر؟         

 سنة 91أكثر من . 9سنة         91_20. 2سنة           21_  20. 2

2 
 ثانوي. 2إعدادي              . 2بتدائي            إ. 2ملم            . 2أمي       .  0المؤهل العلمي؟  

 دكتوراه. 01ماجستير          . 9دبلوم عالي        . 1بكالوريوس           . 7     دبلوم متوسط . 9

2 
 مزارع بشكل ثانوي. 2مزارع بشكل رئيسي            . 0    الوظيفة ؟

 اذا كنت مزارع بشكل ثانوي ، حدد ما هي الوظيفة الرئيسية ؟

2 
 9-7. 2                               9-2. 2                    2-0من . 0السرة ؟        عدد أفراد أ

 02أكثر من .   9                         02-02.  2                  01-02.  2

 قرية. 2مدينة             .0نوع التجمع؟             9
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 :محاور االستبيان :القسم الثاني    

 :عالجة وطرق معالجتها واستخدامها المياه العادمة الم :ولالمحور األ     

 ال  . 2نعم   . 0؟   ( السوداء أو سواء الرمادية )هل تعلم ما هو المقصود بالمياه العادمةالمعالجة 4

 ال. 2نعم  . 0؟   ( و السوداء أسواء الرمادية )هل تعلم ما هي طرق معالجة المياه العادمة  4

 ؟جة التى تعرفهااهي الطرق المعالذا كانت االجابة نعم مإ

 طرق المعالجة البيولوجية.2طرق المعالجة الكميائية .2طرق المعالجة الفيزيائية  .0

سواء )غراض الزراعية خدام المياه العادمة المعالجة لألهل تعلم  ما هي الضوابط والمحاذير الصحية  الخاصة  باست 5
 ال. 2نعم   . 0؟ ( و الدولية أالمحلية 

سواء )غراض الزراعية خدام المياه العادمة المعالجة لألي الضوابط والمحاذير البيئية  الخاصة باستهل تعلم  ما ه 1
 ال  . 2نعم   . 0؟ ( الدولية  أو المحلية

 ال  . 2نعم   . 0هل تعرف عن المواصفات الفلسطينية الخاصة بالمياه العادمة المعالجة ؟ 3

نعم .0؟  ( السوداء  أو سواء الرمادية)ى يسمح بريها بالمياه العادمة المعالجة هل تعلم  ما هي المحاصيل الزراعية الت 6
 ال  . 2

عيون .2تنكات . 2بئر جمع  .2الشبكة العامة . 0ن وجد ؟  أغراض الزراعية  الري المستخدم لأل ما هو مصدر مياه 1
 .............  حدد,غير ذلك . 9مياه عادمة معالجة   . 2

 ال   . 2نعم   . 0؟ ( السوداء  أو سواء الرمادية)ر قريب منك  يوفر مياه عادمة معالجة هل يوجد مصد 1

 أذا كانت االجابة نعم ماهو نوع المحطة التى توفر لكل المصدر  ؟

محطة معالجة كبيرة . 2محطة معالجة على مستوى عدد من منازل .2محطة معالجة على مستوى منزلية بسيطة .0
 رمن المنازل  على مستوى عدد كبي

 ال  . 2نعم   . 0توفرت ؟ إذا ستخدم المياه العادمة المعالجة أنت مستعد الهل  1

 :جابة نعم ماهي مجاالت استخدامها إذا كانت األ

ري المحاصيل .2شجار الحرجية ونباتات الزينة  ري األ.2المثمرة والغير مثمرة    شجار البستنة الشجريةأري .0
 :..........ذا كانت االجابة ال  حدد السبب  إ....خرى أ. 2           الحقلية كالعالف    
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غراض الزراعية بمنطقة رام عادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألإك ما هي المعيقات التى تواجه برأي: المحور الثاني
 اهلل 

غراض خدام المياه العادمة المعالجة لألعادة استإالمعيقات التى تواجه 
 راعية بمنطقة رام اهلل  الز 

موافق  موافق 
 بشدة 

معارض  معارض محايد 
 بشدة

      العادات والتقاليد في المجتمع  0

      ي الدين للمزارعين   عدم وضوح رآ 2

      التخوف النفسي   2

      عدم وجود تقبل لذلك في الثقافة المجتمعية 2

      ضعف الوعي البيئي 2

      دى امكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة     عدم معرفة م 9

      التخوف الصحي 7

      همية الري عدم قناعة المزارعين بأ 1

      عدم وجود محطات معالجة مياه العادمة  9

ة المعالجة المنتجة من عدم وجود كمية كافة من المياه العادم 01
 عتماد عليها المحطة لإل

     

      عدم وضوح القوانين والتشريعات 00

      عدم الثقة في جودة ونوعية المياه العادمة المعالجة المنتجة  02

لضوابط المتبعة في محطات لتزام بالمحاذير واعدم الثقة في اإل 02
 لمعالجة ا

     

عدم تقبل المجتمع بالمنتجات الزراعية التى يتم ريها بالمياه العادمة  02
 لمعالجة ا
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 ها  لالغراض الزراعية بمنطقة رامك ما هي أهم سبل تعزيز المياه العادمة وطرق معالجتها واستخدامبرأ :المحور الثالث
 اهلل 

ضافية لم يتم ذكرها يمكن إضافة اي أفكار أو مقترحات إ
.......................................................................................................................

............................................................................................... 

 

غراض مة وطرق معالجتها واستخدامها  لألأهم سبل تعزيز المياه العاد
 الزراعية بمنطقة رام اهلل  

موافق  موافق 
 بشدة 

رض معا معارض محايد 
 بشدة

شاء محطات معالجة قادر على  تزويد المزارعين بالمياه العادمة إن 0
 المعالجة بشكل مستمر 

     

همية استخدام المياه العادمة المعالجة زيادة وعي المزارعين بأ 2
 كمصدر ري رخيص

     

      تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات المحلية  2

      توعية للمزارعين عبر الوسائل المرئية والمسموعة وجود برامج 2

      هتمام باالرشاد الزراعي إ 2

      للمزارعين تقديم نماذج ناجحة  9

      قتصادي للمزارع ود اإلالتعريف بالمرد  7

      عادة استخدام المياه العادمة المعالجة وجود سياسة تدعم إ 1

      وجود محفزات للمزارعين  9

      استخدام تكنولوجيا حديثة النشاء  محطات معالجة مياة عادمة 01

ستفادة من المياه العادمة المعالجة المستعدين لأللمزارعين مساعدة ا 00
 نشاء محطات معالجة حصول على تمويل إللفي ا ريكمصدر لل
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 دليل اسئلة مقابلة الخبراء  (5.1)ملحق رقم 

 القدس  جامعة

 عمادة الدراسات العليا 

 اإلرشاد الزراعي _ معهد التنمية المستدامة 

 أخي الكريم ، أختي الكريمة  

 تحية طيبة وبعد ، ، ، 

 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
لألغراض الزراعية  في منطقة رام اهلل بين المعيقات وسبل   إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة 

 زالتعزي

_ ،برنامج التنمية المستدامة وذلك كمتطلب للحصول عل درجة الماجستير من جامعة القدس أبو ديس 
سئلة لدقة والموضوعية في اإلجابة على أمنكم تحري ا ، آمالً 2102رشاد الزراعي  للعام الدراسي اإل

 .لعلمي فقط المقابلة، علما بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث ا

 

 "شاكرا لكم حسن تعاونكم"

 

 نبراس الريماوي : الباحث 

 جهاد عبادي .د :إشراف 
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 أسئلة المقابلة

 
 

 ؟مكان العمل والخبرة التخصص و التعرف على الخبراء المحليين من حيث  .0
 

حسب رأي الخبراء المحليين ما اهمية إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض  .2
 ؟ة بمنطقة رام اهللالزراعي

 
ما هو رأي الخبراء المحلين حول معيقات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض  .2

 من حيث  ؟الزراعية بمنطقة رام اهلل 
 عاة المحاذير والضوابط الصحية والطبية والبيئية اغراض الزراعية مع مر استعماالتها لأل: 
  (قتصادية والثقافية والبيئية والنفسية والدينيةماعية واإلالعوامل اإلجت)مدى تقبل المجتمع لها 
 المنافع والتكاليف : معالجة المياه العادمة لمحطات قتصادية الجدوى اإل 
  التكنولوجيا المستخدمة 

 
ين حول سبل تعزيز إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة يما هو رأي الخبراء المحل .2

 هلل ؟ من حيث لألغراض الزراعية بمنطقة رام ا
 عاة المحاذير والضوابط الصحية والطبية والبيئية اغراض الزراعية مع مر استعماالتها لأل: 
  (قتصادية والثقافية والبيئية والنفسية والدينيةية واإلجتماعالعوامل اإل)مدى تقبل المجتمع لها 
 المنافع والتكاليف : معالجة المياه العادمة  حطاتلمقتصادية الجدوى اإل 
  التكنولوجيا المستخدمة 
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إعادة استخدام المياه )قيمة معامل ارتباط بيرسون لفقرات استمارة الدراسة ألثر  (1.1) رقم ملحق
 (.العادمة المعالجة  لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل بين المعيقات وسبل التعزيز

 الفقرة
قيمة معامل 

 إرتباط بيرسون

 **273. مع العادات والتقاليد في المجت

 090. عدم وضوح راي الدين للمزارعين   

 **281. التخوف النفسي  

 **313. عدم وجود تقبل لذلك في الثقافة المجتمعية

 **414. ضعف الوعي البيئي

 **425. مكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة     عدم معرفة مدى إ

 **213. التخوف الصحي

 **237. همية الري المزارعين بأعدم قناعة 

 **374. عدم وجود محطات معالجة مياه العادمة 

 *143. عتماد عليها لمحطة لإلعدم وجود كمية كافة من المياه العادمة المعالجة المنتجة من ا

 094. عدم وضوح القوانين والتشريعات

 **369. عدم الثقة في جودة ونوعية المياه العادمة المعالجة المنتجة 

 **379. المعالجة اذير والضوابط المتبعة في محطات لتزام بالمحعدم الثقة في اإل

 **306. عدم تقبل المجتمع بالمنتجات الزراعية التى يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة 

 **480. تزويد المزارعين بالمياه العادمة المعالجة بشكل مستمر  على ةنشاء محطات معالجة قادر إ

 **554. همية استخدام المياه العادمة المعالجة كمصدر ري رخيصزيادة وعي المزارعين بأ

 **550. تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات المحلية 
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 الفقرة
قيمة معامل 

 إرتباط بيرسون

 **475. وجود برامج توعية للمزارعين عبر الوسائل المرئية والمسموعة

 **520. رشاد الزراعي اإلهتمام باإل

 **462. للمزارعين  ج ناجحةتقديم نماذ

 **513. قتصادي للمزارع التعريف بالمردود اإل 

 **326. عادة استخدام المياه العادمة المعالجة وجود سياسة تدعم إ

 **455. وجود محفزات للمزارعين 

 **490. نشاء  محطات معالجة مياة عادمةاستخدام تكنولوجيا حديثة إل

ستفادة من المياه العادمة المعالجة كمصدر للري  في الحصول على تمويل لإل مساعدة المزارعين المستعدين
 إلنشاء محطات معالجة

.538** 

 **433. غراض الزراعية بمنطقة رام اهللياه العادمة المعالجة لألعادة استخدام المإالمعيقات التى تواجه 

 **631. اض الزراعية بمنطقة رام اهللغر مة وطرق معالجتها واستخدامها لألأهم سبل تعزيز المياه العاد
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 الزراعي للري المعالجة المياه 4144-51 اإللزامية الفنية التعليمات(3.1)ملحق رقم 

 
 مقدمة
 :يلي ما إلى اإللزامية الفنية التعليمات هذه تهدف
  نوالحيوا اإلنسان بصحة يضر ال بشكل الزراعي للري المعالجة المياه الستخدام أسس وضع (0)

 .وبالمزروعات
  ومياه تربة من البيئية العناصر على ضررا الزراعي للري المعالجة المياه تشكل ال أن ضمان  (2)
 .وهواء

 1 ) مادة )
 المجال
 للري استخدامها بهدف المعالجة محطات من الخارجة المعالجة المياه على التعليمات هذه أحكام تسري

 .الزراعي
 2 ) مادة )

 تعريفات
 لم ما أدناه، لها المخصصة المعاني التالية والعبارات للكلمات يكون التعليمات هذه أحكام يقتطب لغايات
 تدل

 :ذلك خالف على القرينة
 بموجب التعليمات هذه أحكام لتنفيذ الوزراء مجلس يحددها التي الجهات أو الجهة :المختصة الجهة 1-2
 .الصلة ذات األخرى السارية القوانينو  والمقاييس المواصفات مؤسسة قانون من ( 23 ) المادة
 المياه من تستفيد أو تستخدم خاصة أو اهلية أو حكومية منشأة أو مقاول أو شخص :المستخدم 2-2

 .الزراعي للري المعالجة
 أو ونتجت إشعاعية أو بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية بمواد الملوثة المياه هي :العادمة المياه 3-2
 أصبحت بحيث الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو المنزلية لألغراض المياه اماستخد عن تخلفت
 .الصلة ذات السارية القوانين ألحكام مخالف بشكل صرفها أو استخدامها إعادة عند خطورة تشكل
 المعالجة المياه في بوجودها المسموح الملوثة المادة تركيز من األقصى الحد هو :القصوى الحدود 4-2
 .التعليمات هذه في المذكورة القصوى للحدود اوفقً 

 والمواد والرواسب العوالق جميع أو بعض من التخلص يتم التي العادمة المياه هي :المعالجة المياه 5-2
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 أو منفردة سواء (الحيوية) البيولوجية أو الكيميائية أو الميكانيكية أو الطبيعية بالطرق فيها المذابة
 .التعليمات هذه في المذكورة القصوى الحدود مستوياتها وزتتجا ال والتي مجتمعة
 بالطرق العادمة المياه لمعالجة المعدة واألجهزة المنشآت مجموعة :العادمة المياه معالجة محطة 6-2

 استخدامها إلعادة العادمة المياه خواص تحسين بهدف والكيميائي، والبيولوجية والميكانيكية الطبيعية
 .وبيئية صحية أضرار دون منها التخلص أو
 3 ) مادة)
 1 ) ملحق في الواردة التصنيفات إلى جودتها حسب الزراعي الري ألغراض المعالجة المياه تصنف)
 4 ) مادة)

 :يلي ما الزراعي الري ألغراض المعالجة المياه الستخدام يشترط
 1  الملحق وخاصة التعليمات لهذه مطابقتها ( أ )
 لهذه عنها صادرة تعليمات وفق االستخدام هذا على الزراعي بالري صةالمخت الجهة موافقة(ب)

 الغاية
 .التعليمات هذه اشتراطات مع يتعارض ال بما
 5 ) مادة)

 البنفسجي باللون ومميزة مغلقة مالئمة بأنابيب الزراعي الري ألغراض المعالجة المياه تنقل أن يجب 1-5
 .المعنية الفلسطينية للمواصفات ومطابقة
 تكون أن يجب الصهاريج، مركبات باستخدام الزراعي الري ألغراض المعالجة المياه نقل حال في 2-5
 وذلك ،"الزراعي للري معالجة مياه" عبارة عليها ويكتب البنفسجي باللون مدهونة الصهاريج هذه
 .الجهتين من وواضح مقروء بخط
 6 ) مادة)

 عند المزارع داخل اتخاذها الواجب الوقائية ابيرالتد تشرح تعليمات وضع المختصة الجهة على يجب
 التعامل

 .الزراعي للري المعالجة المياه مع
 7 ) مادة)
 المراقبة نظام تطبيق خالل من الزراعي للري المعالجة المياه جودة مراقبة المختصة الجهة على يجب)

 742 رقم الفلسطينية المواصفة في المذكور
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 8 ) مادة )
 :في الزراعي للري المعالجة مياهال استخدام يحظر

 .والدواجن المواشي سقاية    ( أ)
 .الخضار أنواع جميع ري ( ب)
 .المباشر الحقن طريق عن الجوفية المياه تغذية ( ت)
 .السمكي ستزراعاإل ( ث)

 
 9 ) مادة) 
 الجهة حددتها التي تلك غير استخدامات في الزراعي للري المعالجة المياه في التصرف للمستخدم يجوز ال

 .الزراعي بالري المختصة
 10 ) مادة)

 هذه مع ينسجم بما الوثائق تلك تعديل يجب أخرى، جهات عن صادرة رسمية وثائق مع تعارض وجود عند
 .التعليمات

 11 ) مادة )
 .عنها واإلعالن عليها المصادقة تاريخ من اعتباًرا التعليمات هذه تسري

 12 ) مادة)
 عن الصادر التفسير اعتماد يجب فإنه التعليمات، ذهه نصوص أحد تفسير في خالف أي ظهور حال في
 .اإللزامية الفنية التعليمات لجنة
 13 ) مادة)

 التطبيق مراحل تتضمن بحيث ،التعليمات هذه حكامأ جميع لتطبيق خطة تضع أن المختصة الجهة على
 .التعليمات هذه يانسر  من سنوات ثالث عن الخطة هذه مدة تتجاوز ال أن على لتنفيذها المطلوبة والموارد
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 المالحق فهرس
 

 رقم الصفحة عناوين المالحق                             الملحق رقم 

عادة استخدامها 0.2  72-72 في الضفة الغربية قائمة الخبراء في معالجة المياه العادمة وا 

 79-72 استمارة الدراسة الخاصة بالمزارعين 2.2

 10-11 لة الخبراءسئلة مقابأدليل  2.2

إعادة استخدام المياه العادمة )قيمة معامل ارتباط بيرسون لفقرات استمارة الدراسة ألثر  2.2
 (.المعالجة  لألغراض الزراعية في منطقة رام اهلل بين المعيقات وسبل التعزيز

12-12 

 19-12 الزراعي للري المعالجة المياه 2102-22اإللزامية الفنية التعليمات 2.2
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 الجداول  فهرس
 

 رقم الصفحة عناوين الجدول رقم الجدول                            

 9 سرائيلي منهاة ومقدار اإلستهالك الفلسطيني واإلحواض الجوفية في فلسطين التاريخياأل 0.2

 00 2111كمية المياه المتاحة سنويًا في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة والمصدر،  2.2

 02 أهم الملوثات في المياه العادمة  2.2

 07 (مليون متر مكعب سنوياً )حتياجات المائية المستقبلية الكلية اإل 2.2

 22 راضي الزراعية في التجمعات الغربية بمنطقة رام اهلل مساحة األ  2.2

 22  2117/2111لسنة ³كمية المياه العادمة المعالجة بالمليون م 9.2

 21 تمع وعينة الدراسة  للمزارعين المشاركين في الدراسة بمنطقة رام اهلل مج 0.2

 29 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات في استمارة المزارعين  0.2

مدى معرفة المزارعين المشاركين بالدراسة بالمياه العادمة المعالجة  وطرق معالجتها  2.2
 واستخدامها

21 

خدام المياه عادة استالمعيارية للمعيقات التى تواجه إ نحرافاتابية واإلالمتوسطات الحس 2.2
 غراض الزراعية بمنطقة رام اهلل العادمة المعالجة لأل

22 

خدام المياه العادمة عادة استإنحرافات المعيارية ألهم سبل تعزيز وسطات الحسابية واإلالمت 2.2
 غراض الزراعية بمنطقة رام اهللالمعالجة لأل

22 

 22 خصائص عينة المشاركين الذين تم مقابلتهم 2.2

عادة استخدام المياه معيقات إلالمقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج باحثين سابقين من حيث  9.2
 العادمة المعالجة لألغراض الزراعية

90 

ام المياه العادمة مقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج باحثين سابقين من حيث سبل التعزيز إلعادة استخد 7.2
 المعالجة لألغراض الزراعية

92 
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  األشكالفهرس 
 

 رقم الصفحة األشكالعناوين                               الشكل رقم

 19   2117 ،والبيرة حسب التجمع وعدد السكان خريطة السكان في محافظة رام اهلل 0.2

 29 لتى يعرفها المشاركين في الدراسةطرق معالجة المياه العادمة االرسم البياني عن  0.2

مصدر مياه الري المستخدم لألغراض الزراعة وفق اجابات الرسم البياني عن  2.2
 المشاركين في الدراسة

21 

 21 نوع المحطة التى توفر مصدر مياه عادمة معالجةالرسم البياني عن  2.2

 20 عالجةمجاالت استخدام المياه العادمة المالرسم البياني عن  2.2
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 فهرس المحتويات
 الصفحة                         ع                   الموضو                    الرقم                  

 أ  ................................................................................................. إقرار

 ب  ....................................................................................... شكر وعرفان

 ج  .......................................................................................... :التعريفات

 ه  ................................................................................. (بالعربية(الملخص

 ز  ..................................................................  Abstract(باالنجليزية)صالملخ

 

 خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول
 

 0 ............................................................................... .........المقدمة 0.0

 2 ................................................................................. مشكلة الدراسة 2.0

 2 ................................................................................ مبررات الدراسة 2.0

 2 ................................................................................. أهداف الدراسة 2.0

 2 ................................................................................. الهدف العام 0.2.0

 2 .............................................................................. الهدف الخاص 2.2.0

 2 .................................................................................. أسئلة الدراسة 2.0

 2 ....................................................................... الفرضيات العامة للدراسة 9.0
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 2 .................................................................................. حدود الدراسة 7.0

 2 ..................................................................... محددات الدراسة ومعوقاتها 1.0

 9 ................................................................................. هيكلية الدراسة 9.0

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : ثانيالفصل ال
 

 7 ........................................................................................ المقدمة 2.0

 7 ......................................................................... التاريخية مناخ فلسطين 2.2

 7 ............................................................................. والمساحةالموقع  1.2.2

 1 ............................................................ مصادر المياه في فلسطين التاريخية 3.2

 1 .................................................................................... األمطار 1.3.2

 9 ............................................................................... المياه الجوفية 2.2.2

 01 .......................................................................... الجريان السطحي 3.3.2

 01 ............................................... مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة 4.3.2

 00 .............................................................. األخطار التي تواجه قطاع المياه 4.2

 02 .................................................................. تناقص المياه في فلسطين 1.4.2

 02 ................................................................... طينتلوث المياه في فلس 2.4.2

 02 ........................................................... تلوث المياه في الضفة الغربية 1.2.4.2
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 02 ............................................................... تلوث المياه في قطاع غزة 2.2.4.2

 09 ............................................... اإلستغالل اإلسرائيلي واالتفاقيات المتعلقة بالمياه 5.2

 07 ............................................................ اإلحتياجات اإلستهالكية من المياه 6.2

 01 ....................................... ء الجدار على مصادر المياه في الضفة الغربيةتأثير بنا 7.2

 09 ................................................................................ منطقة رام اهلل 1.2

 22 ................................................................................ المياه العادمة 9.2

 22 .......................................................... استخدام المياه العادمة في التاريخ 0.9.2

 22 ..................................................... أهمية معالجة المياه العادمة وضرورتها 2.9.2

 22 ............................... المياه العادمة المعالجة في الري الزراعي عادة استخداممزايا إ 2.9.2

 22 ............................................... المياه العادمة المعالجة مدى انتشار استخدام 2.9.2

 29 ............................................... المياه العادمة المعالجة تخدامحدود إعادة اس  2.9.2

 27 ....................... رأي الدين في إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري الزراعي 9.9.2

 27 ........................................................................... قةالدراسات الساب 01.2

 

جراءاتها: الفصل الثالث  منهجية الدراسة وا 
 

 21 ........................................................................................ تمهيد 0.2

 21 ................................................................................ منهج الدراسة 2.2
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 21 ............................................................................. إجراءات الدارسة 2.2

 20 ................................................................................ أدوات البحث 2.2

 20 .................................................................................. االستمارة 0.2.2

 20 ................................................................................... المقابلة 2.2.2

 20 ..................................................................... تحكيم وتجربة االستمارة  2.2

 22 ............................................................................... ثبات االستمارة 9.2

 22 ............................................................................. إجراءات الدراسة 7.2

 22 ..............................................................................متغيرات الدراسة 1.2

 22 ......................................................................... المتغيرات المستقلة 0.1.2

 22 .......................................................................... المتغيرات التابعة 2.1.2

 22 ........................................................................ المعالجات اإلحصائية 9.2

 22 .............................................................................. تصحيح األداة 01.2

 

 النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع
 

 22 ............................................................ النتائج الخاصة باستمارة المزارعين 0.2

 29 .............................................................. خصائص المشاركين بالدراسة 0.0.2

 27 .............................................................................. نتائج الدراسة 2.0.2
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المياه العادمة المعالجة وطرق معالجتها )النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة في المحور األول  0.2.0.2
 21 ....................................................................................... (واستخدامها

المعيقات التى تواجه إعادة استخدام المياه )النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة في المحور الثاني 2.2.0.2
 20 ................................................ (غراض الزراعية بمنطقة رام اهللالعادمة المعالجة لأل

أهم سبل تعزيز إعادة استخدام المياه العادمة )ائج المتعلقة بأسئلة الدراسة في المحور الثالثالنت 2.2.0.2
 22 ....................................................... (المعالجة لألغراض الزراعية بمنطقة رام اهلل 

 22 ....................................................... النتائج الخاصة بمقابلة الخبراء المحليين 2.2

 22 .............................................................. خصائص المشاركين بالدراسة 0.2.2

 29 ........................................................................... نتائج المقابالت 2.2.2

لمحور األول حول المعيقات التى تواجه إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض نتائج ا 0.2.2.2
 29 ........................................ :الزراعية في منطقة رام اهلل من وجهة نظر الخبراء المحليين

تخدام المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية نتائج المحور الثاني حول سبل تعزيز إعادة اس 2.2.2.2
 29 ................................................. :في منطقة رام اهلل من وجهة نظر الخبراء المحليين

ياه مقارنة بين نتائج الدراسة ونتائج باحثين سابقين من حيث المعيقات وسبل تعزيز إعادة استخدام الم 2.2
 91 .............................................................. .العادمة المعالجة لألغراض الزراعية 

 

 اإلستنتاجات والتوصيات : الفصل الخامس
 

 92 ................................................................................. اإلستنتاجات 0.2
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