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 : ممخصال

التعرؼ عمى أثر استخداـ الري بالمياه المعالجة عمى التنمية الزراعية  موضوعالدراسة  تناولت

المنيج التحميمي الوصفي والحسابات  ستخدـاو  ،المستدامة في سيؿ مرج ابف عامر في مدينة جنيف

 تمتإضافة لممقابالت التي  ،باالستناد إلى تحميؿ األدبيات السابقة المتعمقة بيذا الموضوع ،الرياضية

 مع الجيات ذات االختصاص.

إمكانية استدامة استخداـ مياه الصرؼ الصحي المعالجة في ري بعض المزروعات  دراسةال تتناولو 

الليا في مجاؿ ري المحاصيؿ خاصة كإحدى الطرؽ البديمة لزيادة كمية المياه المتاحة لمزراعة واستغ

 اآلبارالشتاء لحقف  فصؿاالستفادة مف الفائض منيا في و  ،)البرسيـ الحجازي( وبعض األشجار

  أو االستفادة منيا في المشاريع الترفييية. ،بالطرؽ غير المباشرة الجوفية

باستخداـ  ألفا خاصةمف محصوؿ ألفا التي يمكف تحقيقيا  االقتصادية الفائدة الجدوى أوضحت دراسة

ومقارنة اإلنتاج المروي بالمياه المعالجة بالناتج المروي بالمياه العذبة حيث  العادمة المعالجة المياه

 الندرة في وجودىا وعدـ احتوائيا عمى عناصر مغذية لمنبات.

ادة ولعؿ استمرار البحوث يساعد عمى تحسيف وزيوالتوصيات إلى العديد مف النتائج خمصت الدراسة 

استخداـ المياه المعالجة لري العديد مف المزروعات التي ال يسمح باستخداميا حسب المعايير 

في األمف المائي الري بالمياه العادمة المعالجة يساىـ وقد الفمسطينية  لممياه العادمة المعالجة، 

مف خالؿ عمؿ  تحديد أكثر المحاصيؿ ربحاً و  زيادة مساحات األراضي المرويةب مستقبالً  والغذائي

توفير معمومات عف الزراعة المستقبمية في حاؿ زيادة و  والمزروعةلممحاصيؿ المروية  جدوى اقتصادية

 .رات سابقة في زراعة محاصيؿ جديدةاالستفادة مف تجارب وخبو  ،كميات المياه العادمة المعالجة



 د
 

The Impact of Treated Wastewater on the Sustainable Agricultural 

Development In Marj Ibn Amer In The City Of Jenin "Alfalfa crop" 
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Supervisor: Dr. Amer Marei 

Abstract 

The study identified the impact of treated wastewater on the sustainable agricultural 

development in Marj Ibn Amer in the city of Jenin. The descriptive analytical approach in 

addition to mathematical calculations were utilized relying on an analysis of the previous 

literature in the subject area along with conducting interviews with the involved parties in 

the process of treating wastewater. 

Moreover, the study explored the potential of using wastewater treated in specialized 

stations in irrigating some crops as an alternative method of irrigation to increase the 

quantity of water available for agriculture in the field of crops irrigation, precisely Alfaalfa 

(scientific name: Medicago sativa) and some types of trees, as well as the possibility of 

benefiting extra production in winter to inject underground wells indirectly or even 

exploiting it in recreational projects. 

The feasibility study revealed an economic benefit that can be achieved from alfalfa crops, 

basically, through utilizing the treated water and comparing it to the irrigated production 

considering the scarcity of fresh water and believing that the treated water had no nutrients. 

The study concluded that the use of treated wastewater is feasible and of economic return. 

The study recommended continuing the research in this field as it improves and increases 

the usage of wastewater in irrigating several crops. In addition, treated wastewater 

contributes to water and food security through increasing the size of irrigated agricultural 

lands and defining the crops of high returns through performing feasibility studies and 

providing additional information regarding the future of agriculture in case of increasing 

the quantities of treated wastewater as well as benefiting from the previous experiences 

and experiments in growing new crops depending on utilizing treated wastewater as 

irrigation source. 
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 :الفصل األول

_______________________________________________ 

 :اإلطار النظري وخمفية الدراسة

 المقدمة 1.1

 (30 :شيء حّي أفال يؤمنوف". )األنبياء"وجعمنا مف الماء كؿ  قاؿ تعالى:

يـ في حياتنا يؤدي إلى كارثة حقيقية، بؿ في بعض مالحياة، وأي نقص ليذا العنصر الىو سر الماء 

 (2017 ،حّمس) تصبح وفرة المياه أو انقطاعيا مسألة حياة أو موتاألحياف 

لمنمو السكاني، والتطور الكبير في المجاالت الصناعية  ، نتيجةً رالطمب عمى المياه بشكؿ كبيتزايد 

في كثير مف مناطؽ العالـ، مف بينيا منطقة الشرؽ األوسط، كبيرة والزراعية، ونشأت أزمات مياه 

إلى جفاؼ الكثير مف األنيار والمسطحات المائية ونضوب مصادر  تمناخية أد بسبب حدوث تغيرات

 لتعقيدات السياسية وسيطرة بعض الدوؿ عمى منابع األنيار.إلى ا المياه في الخزانات الجوفية، إضافةً 

ذا ما محروبًا لمباشر  األزمات سبباً شكمت  في المستقبؿ فإف األراضي الفمسطينية  استمرت النزاعات، وا 

يؤكد خبراء كثيروف عمى أنو في العقود األربعة القادمة . ( 2012)ىانس، محققةٍ  مائيةٍ  تتجو نحو كارثةٍ 
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يصبح الطمب عمى الماء أعمى مف س يث سيزداد معدؿ استيالؾ المياه في كؿ فمسطيف التاريخية، ح

ا ومستقبال( بالوصوؿ إلى خزانات المياه الجوفية بكؿ حرية العرض، ما يعني أف حؿ أزمة المياه )حالي

 . (، د ت)عبد الغني ًا، بؿ يتطمب الحصوؿ عمى مصادر جديدة مثؿ تحمية مياه البحرلف يكوف كافي

المخزوف  نزاؼالمياه الجوفية، بالرغـ مف استتوفر يعتمد تحقيؽ التنمية الزراعية في فمسطيف عمى 

زيادة عدد السكاف  ببسبلبعض األحواض الجوفية كما ىو الحاؿ في منطقتي جنيف وأريحا  الجوفي

بما  إضافة إلى اإلجراءات التعسفية مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي البنية التحتية لشبكات المياه، وسوء

صدار قرارات تنص عمى  في ذلؾ حظر وتحديد استخراج المياه الجوفية . سطيفممكيا لممياه في فمتوا 

لري المزروعات المعالجة ىذا الواقع دفع وزارة الزراعة والبمديات لمتفكير في استغالؿ المياه العادمة 

 .(2016اد، )عيّ  سد النقص الحاصؿ في المياهومحاولة الرعوية 

 اعتداالً ىناؾ  التخطيط لممستقبؿ، وصيانة حقوؽ األجياؿ القادمة مف المياه، تقتضي منا أف يكوفإف 

في استيالؾ المياه وتطبيؽ التقنيات التي تسيـ في التخفيؼ مف استنزافو طريقتنا في العيش وأسموبنا 

 (.: د تعبد الغني(لتنمية مستدامة في التفكير

عادة استخداميا أحد أىـ البدائؿ االستراتيجية لممياه المتجددة في  تعد معالجة مياه الصرؼ الصحي وا 

كثير مف بمداف العالـ، ولـ يكف استخداـ مياه الصرؼ الصحي في الزراعة مف التقنيات الحديثة، فقد 

لمياه الصرؼ  استخدميا اإلغريؽ بري المحاصيؿ قبؿ نحو ألفي عاـ، وسجؿ التاريخ أوؿ استخداـ

 ـ(. 1870عاـ )المعالجة في الواليات المتحدة في 

مػف  وتطّمعػات كثيػرٍ  محّط آماؿٍ وأصبح دراسات عممية مستفيضة، ل المياه العادمةموضوع تعرض 

مسميات عديدة في ىذا الشأف، كالمياه وقد ظيرت ، الباحثيف والساعيف لحّؿ مشكمة نقص المياه

 .الصػحي، والميػاه الرماديػة، والمياه السوداءالعادمة، ومياه الصرؼ 
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 :ـ، بأّنيا 1995عاـ ُتعرؼ المياه العادمة حسب قانوف البيئة األردني ل

فرازات الحيوانات، و  ناتجةٌ  مياهٌ   حسب )تحتوي قد عػف أنشطة اإلنساف في السكف، والزراعة، وا 

مواٌد تتواجد  وقد ،وجرثومية  ،وغير عضوية  ،ثات إشعاعية وحرارية، وعضويةو عمى مم (المصدر

 (. 2012)دبوس،  غروي عمى شكؿٍ  وأ، ومذابةٌ  عالقةٌ  موادٌ  وألمترسب،  قابمةٌ في الميػاه العادمة صمبٌة 

وضع استراتيجيات مائية طويمة األمد مسألة بالغة األىمية لكؿ مف سيعيش عمى ىذه األرض، إف 

تقنيات المحافظة عمى و ستراتيجيات بيف الحموؿ السياسية العادلة والجذرية مف جية، حيث تجمع اال

مف في الزراعة إعادة استخداـ المياه المعالجة ا باإلضافة إلى تقنيات االعتداؿ في استيالكيو  المياه،

  .جية أخرى

مشكمة شح مصادر المياه لحؿ أحد البدائؿ المرحمية يعد  ستخداـ المياه المعالجة في فمسطيفال التوجو

عمى سبيؿ فمف أىداؼ مشروع محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة

 نقص توفير مصدر غير تقميدي لري األراضي الزراعية في ظؿ وجود أزمةالمثاؿ في مدينة جنيف 

 في فصؿ الصيؼ. مياه

 في استخداميا يمكف التي التقميدية غير المياه مصادر مف جديداً  اً مصدر  المعالجة العادمة المياه تعد 

 الفمسطينية األراضي تعانيو التي المياه شح إف .البشرية االستخدامات وفي الزراعية المحاصيؿ ري

 معالجة مشاريع لتكثيؼ ممحةً  وضرورةً  حاجةً  ىناؾ جعؿ المياه، مصادر عمى االحتالؿ لسيطرة نتيجةً 

عادة العادمة المياه )قطاوي،  والمتنزىات العامة الحدائؽ ري وفي الزراعي اإلنتاج في استخداميا وا 

2008.) 
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 التعريف بمنطقة الدراسة

 :مرج ابن عامر 1.2

بنحو  مساحتو تقدر حيث  ىو أعظـ سيؿ داخمي في فمسطيف مف حيث المساحة والقيمة االقتصادية

ال  تكوف مستغمة في زراعة مختمؼ المحاصيؿتنتشر فيو القرى وتكاد جميع أرجائو ، دونـ 360.000

 .ألف تربتو خصبة تصمح لمزراعة المروية والبعمية عمى السواء الحبوب،ما سيّ 

تتميز  ،يأخذ السيؿ شكال قريبا مف مثمث قاعدتو في الجنوب الغربي وضمعاه في الشرؽ والشماؿ

سط تعموه بعض التالؿ ويسود فيو مظير سيمي منب ،تضاريس سطح سيؿ مرج ابف عامر بالبساطة

الصغيرة وينحدر سطح السيؿ بصورة رئيسة باتجاه الشماؿ الغربي، وينحدر قسمو الشرقي األصغر 

الجنوب الشرقي. والمنطقة الفاصمة بيف االنحداريف ىي منطقة العفولة التي تؤلؼ  -جية الشرؽ

وتسيؿ مياه السيوؿ  ،لغربتقسيـ المياه بيف غور األردف ونيره في الشرؽ والبحر المتوسط في ا  خط

واألمطار والينابيع مف ىذه المنطقة في أودية صغيرة تتجمع لتشكؿ نير جالود في الشرؽ وشبكة مياه 

 .نير المقطع في الشماؿ الغربي

فيو ، ريسيةالمسيؿ بعض الخصائص المميزة نتيجة الموقع واألوضاع التضو  خصبة بأنيا تربتو تتميز

عف سطح البحر  ـ100ف مستوى سطح البحر اذ تقع جميع أجزائو دوف عدا كونو قميؿ االرتفاع ع

، يسود تأثير األوضاع المطرية المعروفة في شرؽ فمسطيف وسفوح جباليا المطمة عمى غور األردف

  .يؤلؼ نير المقطع وشبكة روافده السيمية العمود الفقري لمياه سيؿ مرج ابف عامر

وتجمعات سكانية كثيرة تتركز بشكؿ خاص عمى أطرافو وأجزائو تنتشر في سيؿ مرج ابف عامر قرى 

ولتوفير األراضي الزراعية، ولالقتراب مف مصادر الماء  المرتفعة نسبيا لالبتعاد عف تأثير الفيضانات،

مة وعرابة وتعنؾ وخربة بالدائمة وفي طميعتيا الينابيع والعيوف. ومف قرى السيؿ العفولة وصندلة ومقي

. وكاف سكاف ىذه القرى العرب يمارسوف برقيف والجممة ،خنيفس ،تؿ العدس وأبو شوشةو  ليد وجنجار
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مينتي الزراعة وتربية المواشي. وفي مقدمة الزراعات الحبوب، وال سيما القمح الذي تتوافر لو الشروط 

 النموذجية في السيؿ فيزرع بعال. وما زالت الحبوب المحصوؿ الرئيس في السيؿ، وقد ازدادت فيو

مساحات زراعة الذرة. وتعتمد الخضروات عمى الري وتنتشر زراعتيا حوؿ القرى وقرب مصادر المياه. 

وأما أشجار الفاكية فتنتشر عمى ىوامش السيؿ ويربي السكاف المواشي، وأىميا الغنـ والبقر، في 

  1991).  )الدباغ،  المروج والمراعي التي يشتير بيا السيؿ

 :مدينة جنين 1.3

تميز موقع جنيف بأىمية كبيرة عبر العصور التاريخية، ألف المدينة تقوـ عند النياية الشمالية لمرتفعات 

الجباؿ المطمة عمى سيؿ مرج ابف عامر، وىي خط التقاء بيئات ثالث، الجبمية  سفوحنابمس فوؽ 

دمة مف نابمس والسيمية والغورية. ومف الطبيعي أف يكوف موقعيا مركز تجمع طرؽ المواصالت القا

جنيف نقطة مواصالت ميمة في الطرؽ المتجية مف حيفا والناصرة شمااًل إلى ، فتشكؿ والعفولة وبيساف

شر عمرانيا بشكؿ رئيس عمى امتداد سفوح الجباؿ ينتجنيف مدينة سطحية  .نابمس والقدس جنوباً 

 المطمة عمى سفح مرج ابف عامر.

وتقوـ المدينة عمى زاوية مثمث واسع يتألؼ مف سيؿ مرج ابف عامر الذي يمثؿ فتحة طبيعية في  

جنيف  قعوسط المرتفعات الجبمية الفمسطينية، تربط بيف وادي األردف والسيوؿ الساحمية لفمسطيف. ولمو 

وتمتد المدينة ، ية إلى جباؿ نابمسدأىمية خاصة، ألف المدينة تشرؼ منو عمى أحد مداخؿ المرج المؤ 

فوؽ رقعة محصورة بيف وادييف يرفداف نير المقطع، أحدىما يخترقيا مف طرفيا الشرقي، والثاني يكوف 

الحد الغربي لممدينة. وتغذي عيف جنيف )المعروفة باسـ عيف نينو( الوادي الشرقي بالمياه، وتمتد 

 (.2013 ،الموسوعة الفمسطينية( الجنائف الخضراء وأشجار النخيؿ والصبار عمى طوؿ مجرى الماء
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 :جمعية مرج ابن عامر التعاونية لمري الزراعية 1.4

 ،ـ( حصمت عمى التراخيص الالزمة مف وزارة العمؿ 2015ىي جمعية تعاونية زراعية تأسست سنة )

 فيثالثة وسبعلمعمؿ في مجاؿ إعادة استخداـ المياه المعالجة في سيؿ مرج ابف عامر حيث تضـ 

مف مزارعي المنطقة غالبيتيـ مف مربي المواشي والمحاصيؿ الحقمية، لدييا ىيئة إدارية مكونة  اً عضو 

  .أشخاص مف ثالثة بمداف ) برقيف، الجممة، جنيف( تجتمع دوريًا لمتابعة المشروع سبعةمف 

شرافيا لمدة ثالث سنوات ( Anera) قامت الجمعية مف خالؿ أعضائيا وبتمويؿ مف مؤسسة أنيرا وا 

استيداؼ المزارعيف مف خالؿ مشروع استخداـ المياه المعالجة في دعـ األمف الغذائي في منطقة ب

 ( دونـ أشجار.280و) حجازي ألفا ألفا ( دونـ برسيـ370جنيف لزراعة حوالي )

ف الجمعية إزارعيف مقابؿ تكمفة التشغيؿ حيث تقوـ الجمعية عمى إدارة المشروع وتوزيع المياه عمى الم

، وتزود بمدية جنيف المياه المعالجة طاقـ مف الموظفيف إلدارة المشروع ومعدات كاممة لمحصادلدييا 

 .نعيـ( أبولمجمعية مجانًا دوف أية تكاليؼ )مقابمة شخصية مع الميندس مجدي 

 الدراسةاستخدام المياه المعالجة في مدينة جنين منطقة  1.5

لمتاحة لالستخداـ المنزلي في مدينة جنيف وحيث أف نظرًا لمنقص الشديد في كمية المياه الجوفية ا

معظـ المناطؽ في المدينة تصميا مياه البمدية بكميات غير كافية فيضطر المواطنوف لشراء خزانات 

كحد أدنى، كاف ال بد مف البحث عف مصدر جديد 16$) شيكؿ ) 60بقيمة  )كوب (5-3 سعتيا مياه

زرع بمختمؼ إلنعاش الزراعة في سيؿ مرج ابف عامر الذي كاف يُ لممياه كاستخداـ المياه المعالجة 

أنواع المزروعات خاصة البطيخ، وكاف نقص المياه سببًا رئيسًا في تراجع الكثير مف الزراعات التي 

 إلى ري دائـ.تحتاج 
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 :واقع المياه العادمة في محطة تنقية جنين 1.6

إعادة  مف أجؿمعػايير جودة المياه العادمػة، مكوناتيػا ونوعيتيػا، ومػصادرىا، تحديد بسمطة المياه  قوـت

 النواتج والمخمفات التي تنتج منيا. معرفة طرؽ التخمص مفو  ومعالجتيا استخداميا

 :مياه الصرف الصحي في مدينة جنين محطة تنقية 1.7

عمى قطعة أرض مساحتيا   1972نشاء محطة المعالجة الواقعة في شماؿ غرب مدينة جنيف عاـإتـ 

كؿ مف  المعالجة تجاوزت نسبة المموثات في المياه العادمة ،دونـ تعود ممكيتيا لبمدية جنيف 27

نتيجة لعدـ وجود التشغيؿ والرقابة  (WHO) المعايير الفمسطينية ومعايير منظمة الصحة العالمية

، عدـ وجود مرحمة معالجة ثالثة اض وأخيراً حو األ وتنظيؼزالة الحمأة إالى عدـ  باإلضافةالمناسبيف، 

 لىإعمؿ دراسة لممحطة ووصمت ب بإيعاز مف بمدية جنيف ارابتؾ جردانةشركة قامت  2005في عاـ 

رورة تصميـ وتنفيذ أحواض لى ضإ باإلضافةعادة تأىيؿ أجزاء مف المحطة إضرورة  نتيجة مفادىا

لذلؾ تـ ترميـ وتوسعة المحطة بتمويؿ مف البنؾ ضافية وتحسيف وحدة المعالجة األولية، إمعالجة 

شراؼ 1.800.000 االلماني بمبمغ أف  والبمدية عمماً  (UNDP) برنامج األمـ المتحدة لمتنمية يورو وا 

كوب مف المياه العادمة  3500دوالر ويتـ معالجة  1.500.000بمدية جنيف ساىمت بمبمغ اجمالي 

م010111 معالجةإلى التشغيلية فيما تصل قدرتها  يوميا
3
ويقوـ فريؽ العمؿ ، من المياه العادمة يوميا   

لى إالميندس محمد شتا بتشغيؿ المحطة ومتابعة عممية المعالجة فييا لتصؿ  ةبإدار التابع لبمدية جنيف 

مقابمة شخصية مع الميندس ) النسب المطموبة حسب المواصفات الفمسطينية لغاية ري المزروعات

 محمد شتا(.

 طريقة عمل محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مدينة جنين: 1.8

ثناء اندفاعيا في أمراحؿ، فيي مف ال بالعديدالمياه العادمة القادمة إلى المحطة  تمر عممية معالجة

 .ولى مف عممية التنقيةالمرحمة األتمر بخطوط المجاري 
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 )الفيزيائية( مرحمة المعالجة األولية

إزالة جميع المواد يتـ فييا  (Headالفيزيائية في منطقة تسمى ) ةمرحمبالعممية داخؿ المحطة التبدأ 

التي قد ُتعيؽ عممّيات المعالجة الالحقة، مثؿ أغصاف األشجار، والحصى، والزيوت، والتراب والرماؿ، 

مصيدة ، فإذا وجد شيء مف البالستيؾ أو الورؽ أو ال( أي Stone trap)بواسطة جياز يسمى 

تدخؿ المياه الى بعد ذلؾ  .Screen)تسمى )يتـ حجزىا في منطقة الخشب أو خرؽ مف األقمشة 

فصؿ الرمؿ والمخمفات عف المياه وترسيبيا  ايوجد فيو مضخات ىواء وظيفتيو ( Plower) حوض

المياه الى  يعيدذي يفصؿ المياه عف الرماؿ و ( الClassy fireلى جياز )إألسفؿ المنيؿ، ثـ تذىب 

 متصؿ( (Sensorجياز استشعار المياه إلى مرحمة أخرى فييا تجو ( ومف ثـ تPlowerحوض )

بوابات  عبرالمياه إلى البرؾ  تجولى المحطة، بعدىا تإحسب كمية وسرعة المياه الداخمة يساعة ب

 بخطوط تحت األرض.

 مرحمة المعالجة البيولوجية

لتخّمص مف المموثات العضوية الذائبة في الماء؛ حيث يتـ تعريض الماء التي يتـ فييا ا رحمةلمىي ا

 .المستعمؿ لمتيوية مف أجؿ تحفيز نشاط البكتيريا التي تقوـ باستيالؾ المواد العضوية

اثنتاف مف  اً واحد اً كؿ ثالث منيا تشكؿ خط ،كوب( 6000)منيا ست برؾ سعة كؿ في المحطة  يوجد

 تحرؾ حركاتم ( يوجدLagoonsفي بركتي ) ،(Pond( والثالثة تسمى )Lagoons)ياف البرؾ تسم

الضروري لتحميؿ المواد العضوية لتتغذى عمييا البكتيريا  اليواء داخؿ البركة إلنتاج األوكسجيف

 لى برؾإنقؿ ( ثـ تLagoonsياـ في برؾ )أ ةتبقى المياه ثالث تكاثرىا.ثـ تموت بعد اليوائية، 

(Ponds). 
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 المرحمة النيائية:

 لى بركة تجميع مياه تابعة لجمعية مرج ابف عامرتضخ إبعد أف تمر المياه في البرؾ الستة السابقة 

تحتوي البركة و  ،يتـ فييا عممية ترسيب طبيعي )عف طريؽ الشمس واليواء والجاذبية األرضية( حيث

لى خط إالتي لـ يتـ التخمص منيا في المراحؿ السابقة، ثـ تخرج المياه العوالؽ زالة إلعمى فالتر رممية 

تناسب مع تبنسب معينة  لتعقيـ المياه بالكمبيوتر لتزويد المياه بالكمور تصؿانش( م (8ناقؿ قطره 

، ويتـ ضخ ( إنش6 ،4 ،3يتفرع الخط بعد ذلؾ إلى خطوط أصغر ) ،ضغط المياه الموجودة في الخط

نظافتيا يوجد عند كؿ مزارع ولتأكيد ، عف طريؽ استخداـ الكمور زارعيف نظيفة ومعقمةالمياه إلى الم

 .)زيارة ميدانية( البسيطة إف وجدتالعوالؽ لمتخمص مف بعض  كمرحمة أخيرة فمتر يدوي

المحطة مف خالؿ مختبرات متخصصة،  في عالجةالداخمة والم ممياهلسبوعية أجراء فحوصات إيتـ 

  .شجاراستخداميا في ري المزروعات الرعوية وبعض األو لممحافظة عمى جودة المياه المعالجة 

( تمخيص مجمؿ عممية تنقية المياه العادمة في محطة تنقية مدينة جنيف حسب 1يوضح الجدوؿ رقـ ) 

 مناطؽ التنقية الفيزيائية والبيولوجية والنيائية

 مجمل عممية معالجة المياه العادمة في محطة تنقية مدينة جنين: 1.1رقم جدول 

Line tow 

لمتخمص من المتبقيات والفمترة 

 والتعقيم

Line one: 

 المنطقة البيولوجية

 لتحميل المواد العضوية

 (Headمنطقة )

 المنطقة الفيزيائية

 لمتخمص من األجسام الصمبة

 Lagoons 1-Ston trap 2-4 -6بركة جمعية مرج ابن عامر

    Pond                 2-Screen-5              -7الفالتر                    

    Plower-3  -8الكمور                   

   -9فالتر المزارعين           



11 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 :األدبيات السابقة استعراض

  مقدمة 2.1

ىناؾ حاجٌة ممحٌة لترشيد استيالؾ المياه مع إعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة،  ،بشكؿ عاـ

حيث في ظؿ النقص الشديد في المياه العذبة لتغطية الحاجات األساسية لالستخداـ البشري،  خاصة 

األخيرة االىتماـ بمعالجة مياه الصرؼ الصحي نظرًا لمزيادة المطردة في استيالؾ  اآلونةازداد في 

المياه والتي ترتبط بالزيادة المستمرة في السكاف والتطور الزراعي والصناعي وارتفاع مستوى المعيشة 

لمياه (، حيث وجد الباحثوف حاًل لمشكمة ارتفاع الطمب المتزايد عمى ا2000والرفاىية )عبد الصبور، 

 في تنقية المياه العادمة والتي تـ دراستيا باستفاضة مف قبؿ العديد مف الباحثيف.
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 األدبيات السابقة 2.2

 :الدراسة األولى 2.2.1

 دراسة بعنواف: أجرتالباحثة وفاء كريـ سعيد برىـ 

جامعة  ماجستير،تقييـ فني الستعماؿ المياه العادمة المعالجة الناتجة عف محطة تنقية البيرة، رسالة  

  (.2006النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف )

 إذا فيما البيرة، ومعرفة مدينة في العادمة المياه تنقية محطة عمؿ وطريقة آلية لمعرفة ىدفت الدراسة

 إذا فيما معرفة لؾوكذ باإلنساف، المحيطة البيئة عمى إيجابيا أثرت المحطة بواسطة المنقاة المياه كانت

 الباحثة قامت ىنا ومف، المختمفة البشرية االستخدامات في المعالجة المياه استخداـ باإلمكاف كاف

 ذوي عف منقولة أو مكتوبة مصادر عدة مف الدراسة يذهبالقياـ عمى تي تساعد ال المواد بتجميع

 والمعالج المحطة إلى القادـ الماء عينات مف عدد بأخذ الدراسة ىذه دعمت المحطة، في االختصاص

جراء فييا،  المياه تصؿحيث  المختمفة، المعالجة مراحؿ في المعالجة أثناء لممياه االختبارات مف عدد وا 

 والغسالة والمرحاض والحماـ المطبخ مف الصحي الصرؼ شبكة خالؿ مف المحطة إلى العادمة

 .والمصانع

 بالغرض جيد وتفي بشكؿ تعمؿ البيرة مدينة في العادمة المياه تنقية محطة أف تتثبأ التحاليؿ نتائج

 الماء، مف مموثات التخمص مف المتتابعة المعالجة مراحؿ وفؽ تمكنت فقد ،جموأ مف أقيمت الذي

 والمرافؽ الشوارع وتنظيؼ الزراعي كالري اآلدمية االستخدامات لبعض يصمح معالج ماء لتخرج

، أضرار أي تشكؿ أف دوف التسميد في الصمبة التنقية عممية نواتج بعض ويمكف استخداـ، العامة

 الماء استخداـ إعادة إمكانية :والثاني، البيئي التموث منع :األوؿ :ىدفييا حققت المحطة تكوف وبيذا

 .الفمسطينية األراضي تعانييا التي المائية األزمة مف الحد في يساعد والذي المعالج
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 :الدراسة الثانية 2.2.2

 إلى: 2011)الشايع ) شايع محمد ىدفت الدراسة التي أجراىا

 الزراعي اإلنتاج في المعالجة الصحي الصرؼ مياه الستخداـ وتقبميـ الزراع معارؼ مستوى دراسة"

 الممؾ جامعة والزراعة، األغذية عمـو كمية الريفي، والمجتمع الزراعي اإلرشاد قسـ الخرج" بمنطقة

 الصرؼ لمياه المختمفة بالجوانب يفعر از ملا ةرفمع مستوى عمى التعرؼ. ىدفت الدراسة إلى سعود

 في الدراسة واعتمدت، الخرج بمنطقة الزراعي النشاط في منيا االستفادة وكيفية المعالجة الصحي

  مف مكونة عشوائية عينة مع الشخصية المقابمة طريؽ عف جمعيا تـ أولية بيانات عمى أىدافيا تحقيؽ

 الوصفية اإلحصاءات استخداـ الخرج وتـ بمنطقة الدراسة مجتمع مف% 31.3 تمثؿ مزارع،241

 .البيانات لتحميؿ المرحمي المتعدد االنحدار وتحميؿ

 :اأىمي النتائج مف مجموعة عف الدراسة أسفرت

 زارعالمَ  عف المعالجة الصحي الصرؼ مياه شبكة عدبُ  .1

 لممحاصيؿ المزروعة  المعالجة الصحي الصرؼ مياه مالءمة عدـ  .2

 المعالجة الصحي الصرؼ بمياه المروية المحاصيؿ عمى المستيمؾ إقباؿ عدـ .3

 توصيات الدراسة:

 الصرؼ مياه الستخداـ المختمفة بالجوانب لممزارعيف المعرفي زيادة المستوى بضرورة الدراسة توصي

 الزراعي اإلرشاد جياز دور تفعيؿ خالؿ مف وذلؾ الورقية المحاصيؿ غير ري في المعالجة الصحي

 اإلعالـ وسائؿ خالؿ مف المعالجة الصحي الصرؼ استخداـ مياه لتقبؿ ممزارعيفل تثقيؼ برامج وتقديـ

 .المختمفة
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 :الدراسة الثالثة 2.2.3

 اإلنتاج في المعالجة العادمة المياه استخداـ إلعادة واالجتماعية االقتصادية تبحث الدراسة في األبعاد

لمباحثة سارة عصاـ نوفؿ جامعة بيرزيت  ماجستير رسالةالريفية،  المناطؽ عمى بالتركيز الزراعي

(2013). 

 ىذه وأثر ،ةالدراس لمنطقة االجتماعية األبعاد تحميؿ: األوؿ التحميؿ، مف نوعيف الدراسة نتائج تضمنت

 :الثاني التحميؿ أما، المعالجة العادمة المياه استخداـ إلعادة السكاف تقبؿ مدى عمى المختمفة المتغيرات

 الحالية القيمة صافي وتحميؿ ،دوالفوائ التكاليؼ نسبة تحميؿ تضمف الذي االقتصادي التحميؿ فيو

 . الزراعة في المعالجة العادمة المياه استخداـ إلعادة

 ىو معالجة محطة إنشاء لقبوؿ الدراسة مجتمع مف% 60.6 نسبتو ما لدى الرئيسي أف السببتبيف 

 وجود مف المباشرة الفوائد أف النتائج وضحتأ كما الزراعة في المعالجة العادمة المياه استخداـ إعادة

  :كاآلتي كانت الدراسة مجتمع حسب معالجة محطات

 تكمفة في التوفير يمييا المياه فاتورة في توفيرال ثـ الزراعة في المعالجة المياه استخداـ إعادة 

  لمبمد. الصحي المستوى رفع وأخيراً  االمتصاصية، الحفرة نضح

 المعالجة العادمة المياه استخداـ إعادة في الديي مشكمة ال اإلحصائية العينة أف النتائج أفادت 

 ىذه مثؿ لزيادة الجيود تكثيؼ عمى جمعوفيُ  ذلؾ مف العكس عمى بؿ الزراعي اإلنتاج في

 .معالجة بمياه مروية زراعية محاصيؿ واستيالؾ شراء مف عائؽ يوجد ال أنو وعمى المشاريع،

فقد  التعميمي والمستوى المعالجة المياه استخداـ إلعادة السكاف تقبؿ بيف وثيقة عالقة وجود تبيفو كما 

 التحميؿ نتائج مف ظير كذلؾ أكثر تقبؿ لدييـ دوف ذلؾ أو شيادة الثانوية العامة عمى الحاصميف أبدى

 استخداـ إعادة تقبؿ وبيف المستفيدة، األسر وعدد والدخؿ، الجنس، بيف وثيقة وجود عالقة عدـ الكمي
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 مجديةٌ  المعالجة المياه وحدات مشاريع أف، وتبيف مف خالؿ الدراسة الزراعة في المعالجة العادمة المياه

 .المحطاتء إلنشا تمويميا تـ والتي المستفيدة لألسر اً اقتصادي

 :الدراسة الرابعة 2.2.4

بعنواف )التأقمـ مع  ( في لبناف2016لألمـ المتحدة عاـ )جرتيا منظمة األغذية والزراعة أفي دراسة 

 المرحمة الثالثة تعزيز القدرات الوطنية( ،شح المياه ودور الزراعة

 الحالية المعيشة مصادر حوؿ بيانات جمع بيدؼ وزراعية واقتصادية اجتماعية مرجعية دراسة تنفذّ 

 لدى المعالجة الصحي الصرؼ مياه استخداـ تأثير عمى أكبر بدرجة والتعرؼ الزراعية، والممارسات

 المشروع. عمؿ منطقة في المزارعيف

 :أقساـ خمسة عمى موزعة سؤاالً  148 مف األسر استبياف تألؼ 

 واختيرت ، والدخؿ العمالة المعالجة، الصحي الصرؼ مياه استخداـ ،الزراعة األسر، عف معمومات

 الصحي الصرؼ مياه معالجة بمحطة المحيطيف المزارعيف فقط تمثؿ والتي زيارتيا تمت األسر التي

 حقوليـ ويرغب لري المعالجة الصحي الصرؼ مياه المزارعيف مف %23 يستخدـ حيث إيعات في

 خالؿ إنتاجيـ مف تكاليؼ لتقميص لمري مستقبالً  استخداميا في المتبقيف المزارعيف مف %90 مف أكثر

 عدـ وراء الرئيسة األسباب تكمفو  الري بغرض اآلبار مف الجوفية المياه ضخ تكاليؼ مف الحد

بالرغـ مف وجود  ورائحتيا ولونيا المياه لتمؾ الصحية في المخاطر الصحي الصرؼ مياه استخداـ

 لتقييـ التجربة ونفذت معالجة، بدوف صحي صرؼ مياه باستخداـ خضراواتيـ بري يقوموف مزارعيف

 الصرؼ ومياه العذبة المياه( المياه نوعية مف نظاميف ضمف والمزروع بالتنقيط لمري الباذنجاف استجابة

 التجربة إجراء وتـ، )بالستيكية أغطية وباستخداـ تغطية بدوف (زراعيتيف وممارستيف )المعالجة الصحي

 وكذلؾ النوعية وصفات الباذنجاف غمة في المعالجة الصحي الصرؼ مياه باستخداـ الري تأثير لتحري
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 عف لمثمار الميكروبي التموث مف الحماية توفير شأنو مف البالستيكي الغطاء وجود أف مف لمتأكد

  .الري مياه مع المباشر التماس مف وقايتيا طريؽ

 جاءت حيث المعالجة، الصحي الصرؼ مياه باستخداـ الباذنجاف زراعة نجاح إلى الدراسة خمصت

 .العذبة بالمياه مروية محاصيؿ غمة مع مقارنة الغمة في % 19 بزيادة النتيجة

 :الباذنجان لري المعالجة الصحي الصرف مياه باستخدام لممزارعين توصيات

 حصوي( مرشح( رممي وسط ذات مرشحات استخداـ 

 عاـ كؿ مرة لمتربة تحميؿ إجراء 

 دونـ /  3ـ 20 عف تزيد ال بكمية أياـ ثالثة أو يوميف كؿ مرة الباذنجاف ري 

 منخفضة نوعية ذات مياه مع التعامؿ عند واقية وقفازات مالبس ارتداء 

 السػوؽ  إلػى إرسػاليا قبػؿ حصػادىا بعػد األقػؿ عمػى يػوميف أو يػوـ لمػدة بالثمػار االحتفػاظ

 البكتيريا لقتؿ فاصمة كفترة

 العالمية الصحة منظمة وتوصيات تتوافؽ الحصاد بعد وقائية تدابير اتباع. 

 : الدراسة الخامسة 2.2.5

 2017:في جامعة كولومبيا  Inés Restrepoو María Fernanda Jaramillo  فو لباحثأجرى ا

 بعنواف االستدامة: إعادة استخداـ المياه العادمة في الزراعة مراجعة حوؿ محدداتيا وفوائدىا. 

الستخداـ مياه الصرؼ الصحي في الزراعة،  اإليجابية والسمبية عمى حد سواء اآلثار تناولت الدراسة

( أف 2016-2012) حديثةكشفت الدراسات البحثية الوقد  مع التشديد عمى آثارىا عمى بيئة التربة

إعادة االستخداـ الزراعي يؤثر بشكؿ كبير عمى خصائص نسيج التربة، في حيف أنيا تسبب أيضا 

ضافة إلى ذلؾ، تـ توجيو البحوث في ىذه الفترة إلى . باإلـتغييرات ممكنة في الكتمة الحيوية والجراثي

 في التربة أو في المياه العادمة. التقييـ الكمي لممخاطر الميكروبيولوجية
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 : الدراسة السادسة 2.2.6

 التحسينات المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرؼ الصحي في جنيف(بعنواف )دراسة 

 اليدؼ منيا:سمة ألمباحثة لمى قاسـ  2016))رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية 

تقييـ أداء محطة جنيف لمعالجة المياه العادمة عف طريؽ جمع عينات منفصمة ومركبة مف مناطؽ 

مف أجؿ البحث في الخيارات  ميائيًا وبيولوجياً ير فيزيائيا وكمختمفة داخؿ المحطة، وتحميميا في المختب

مكانية استخداميا في الري. بينت نتائج فحص العينات اف المستدامة لتحسيف نوعية مياه الصرؼ و  ا 

-BOD ((40كسجيف البيوكيميائيو تراكيز عالية مف طمب األ ويتمياه الصرؼ الصحي في جنيف تح

لتر  /ممجـ( COD150-200 ( ائييطمب األكسجيف الكيم ،لتر حسب نوع المحصوؿ/ ـجمم 60

 ((1رقـ ) انظر ممحؽ) لتر. /( ممجـ30-60) TSS العالقة والمواد الصمبة

لنمذجة وحدات المحطة، نتائج العينات تـ استخداميا في بناء  GPS-X استخدـ برنامج الحاسوب

نموذج المحطة ومعايرتو، عندما تـ االنتياء مف معايرة النموذج، أجريت دراسات لسيناريوىات مختمفة، 

 تبيف أف:

 TSS جيدة وكفاءة عالية، لكف يتـ معالجةبطريقة  COD و BOD تنقية جنيف تستطيع معالجة

 .بسبب انقطاع التيار الكيربائي بكفاءة أقؿ وذلؾ بسبب تشغيؿ ىوايات البرؾ اليوائية بشكؿ عشوائي

كبر مف الماء أتـ إدارة التيوية داخؿ البرؾ بالشكؿ الصحيح فاف المحطة تستطيع معالجة كمية  إذا

، وىذا يعتبر حؿ مؤق /3ـ 4300حوالي  ، ألف المحطة سوؼ تستقبؿ كمية مياه صرؼ صحي تيـو

 إلى التي ستؤدية عدد سكاف محافظة جنيف، و وذلؾ نظرًا لزياد ،كبر خالؿ السنوات القميمة القادمةأ

كبر مف أستستقبؿ المحطة كمية مياه صرؼ صحي وبالتالي  المحطةب كبر مف المنازؿأربط عدد 

 . 3ـ  10.000ف ىناؾ حاجة لتطوير المحطة عممَا أف سعة استقباؿ المحطة اليومي إف لذلؾ قدرتيا،

 ف يتـ بطريقتيف: أىذا التحسيف يمكف 
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يوائيػػػػػػة ليػػػػػػا الو غيػػػػػػر أمػػػػػػا تحسػػػػػػيف المحطػػػػػػة نفسػػػػػػيا بإضػػػػػػافة بعػػػػػػض وحػػػػػػدات التنقيػػػػػػة اليوائيػػػػػػة إ 1.

 مثؿ:

 Up-flow Anaerobic Sludge Blanket or Activated sludge  

 :أف يتـ استبداؿ المحطة كميا بإحدى التقنيات التاليو أو2. 

Waste stabilization ponds، integrated fixed film activated sludge or 

combination between Up-flow Anaerobic Sludge Blanket and Activated 

sludge.  

  CODو BOD لمتخمص مف عاليةليا قدرة  ،طريقة اقتصادية لتطوير المحطة UASB تعتبر 

يمكف استبداؿ المحطة  CODزالة النيتروجيف وإمع المحطة الحالية سوؼ يحفز  AS والنيترات، بينما

العادمة، لكف  المياهوىي طريقة سيمة ومفيدة لمعالجة   Waste Stabilization Pondػكاممة ب

 طويؿ.ىيدروليؾ  رض واسعة ووقت احتجازألى مساحة إنيا بحاجة أمشكمتيا 

 :الدراسة السابعة 2.2.7

 بعنواف: دراسة 

 " Treated municipal wastewater for irrigation of olive trees” 

، تـ مناقشة حصيمة تجارب لمدة ست سنوات 2013 عاـفي إيطاليا في مؤتمر عممي  عرضت الدراسة

(، حيث تـ توزيع 8x8زيتوف ناضج جنوب إيطاليا تباعد األشجار فيو )شجرة  100تضمف في بستاف 

المياه العادمة المعالجة باستخداـ الري بالتنقيط عمى جزء مف البستاف، وتمت المقارنة بقطعة أرض 

غير مروية وذات نباتات وسمات متشابية. كانت التربة في األرض المروية غير محروثة، وتقص 

 محاصيؿ الغطاء العشبي مرتيف في العاـ وتترؾ عمى  األرض.
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شجرة، وأخذت عينات ثمار مف أجؿ تقييـ خصائصيا مف حيث الوزف،  12لمحصوؿ عمى تـ قياس ا

رسالو إلى  والقطر وغيرىا، وبعد ذلؾ تـ حصاد المحصوؿ وتخزينو في صناديؽ بالستيكية مثقبة وا 

 معصرة الزيتوف في غضوف ساعتيف.

( ومعامالت المحاصيؿ (EToػ ممـ وفقا ل 285بمغت كمية المياه الموزعة سنويا عمى البستاف حوالي 

 -30وتصمب الثمرة، وتـ قطع الري مف ) الفاكيةألشجار الزيتوف، تـ تنفيذ الري في مراحؿ تكويف 

( يومًا قبؿ الحصاد. كانت النتيجة بالمقارنة مع أشجار الزيتوف البعمية، أف النباتات المروية بالمياه 40

يؤثر الري عمى نوعية الزيت بشكؿ ممحوظ ولـ يتـ  العادمة المعالجة ذات إنتاجية ثابتة وعالية ولـ

 تسجيؿ أي تموث خطير عمى الثمار.

 بين الدراسات السابقة ودراسة الباحثة: مقارنة 2.3

 دراسات منوعة مف السعودية ولبناف وكولومبياالدراسات السابقة التي تـ إدراجيا في ىذه الرسالة 

يطاليا )أمريكا الجنوبية( االقتصادية وفمسطيف وكانت مواضيعيا شاممة لمنواحي االجتماعية و  وا 

 : تاليالجدوؿ ال ويمكف تمخيص الفرؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة فيوالمعرفية 

 الفرق بين دراسة الباحثة والدراسات الواردة في البحث: 2.1جدول رقم 

 دراسة الباحثة الدراسات السابقة الرقم
" تقييم فني الستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن  1

 2016) محطة تنقية البيرة." الباحثة وفاء كريم بحثت عام ) 
في امكانية استخدام المياه العادمة المعالجة في الري وتنظيف 

 الشوارع والمرافق العامة 

تبحث في استخدام المياه العادمة المعالجة 
 اه العذبة في الزراعة كبديل لممي

 ( بعنوان: 2011جرى بحثا عام )أالباحث محمد شايع الشايع  2
 الصرف مياه الستخدام وتقبميم الزراع معارف مستوى دراسة" 

 الخرج." بمنطقة الزراعي في اإلنتاج المعالجة الصحي
 الصرف مياه شبكة كانت نتائج البحث تتمخص في بعد 

 الصرف مياه مالءمة عدم المزارع، عن المعالجة الصحي
 المستيمك إقبال وعدم ،لممحاصيل المزروعة المعالجة الصحي

 المعالجة الصحي الصرف بمياه المروية المحاصيل عمى

المزارعون عمى قائمة االنتظار وأنواع 
المحاصيل مناسبة لمري بالمياه العادمة 
المعالجة وشبكة الري تصل إلى معظم 

ومعدة لالستخدام، شرط توفر المياه  المزارعين
 المعالجة
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 دراسة الباحثة الدراسات السابقة الرقم
"األبعاد االجتماعية واالقتصادية إلعادة استخدام المياه العادمة  3

المعالجة في اإلنتاج الزراعي بالتركيز عمى المناطق الريفية." 
(، يركز البحث عمى االبعاد  2013لمباحثة سارة عصام نوفل) 

 االجتماعية واالقتصادية 

جدوى االقتصادية لممحاصيل تبحث في ال
المروية بالمياه المعالجة بالتركيز عمى سيل 

 مرج ابن عامر في مدينة جنين

التأقمم مع شح المياه ودور الزراعة المرحمة الثالثة تعزيز  4
، دراسة أجرتيا منظمة األغذية في لبنان القدرات الوطنية

 الشعير يمثل(  2016)الفاو( عام ) والزراعة لألمم المتحدة
 لمجفاف مقاوماً  اعتباره عمى انتشاراً  األوسع المحصول

يمثل محصول ألفا ألفا المحصول األوسع 
 انتشارا في الزراعة المروية بالمياه المعالجة 

 Maríaو Inés Restrepoاالستدامة لمباحثين  5
Fernanda Jaramillo 

جامعة كولومبيا، تبحث في محددات استخدام المياه العادمة 
في الزراعة وفوائدىا وتبحث في اآلثار المترتبة من الري 

 بالمياه المعالجة عمى التربة

تركز الدراسة عمى استدامة الزراعة باستخدام 
المياه المعالجة المطابقة لمواصفات وزارة 
الزراعة والصحة الفمسطينية في سيل مرج 

جدوى اقتصادية ابن عامر مدينة جنين وعمل 
 لمحصول ألفا ألفا

"التحسينات المستدامة لمحطة معالجة  الصرف الصحي في  6
 جنين " 

تبحث في تقييم أداء  أسمة،لمباحثة لمى قاسم 2016 ) )
 محطة جنين لمعالجة المياه العادمة.

 شرح خطوات عمل محطة التنقية ت

مؤتمر عممي في إيطاليا لبحث نتائج الري التكميمي ألشجار  7
 الزيتون

بحث نتائج الري التكميمي ألشجار الزيتون في 
 فمسطين 
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 :الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 :المنيجية

 خمفية الدراسة 3.1

زراعية فسيحة في مدينة جنيف واقعة عمى سيؿ مرج ابف عامر حيث يمثؿ موقع المدينة  يوجد أراضٍ 

دونـ تحتؿ مدينة جنيف وقراىا الشمالية  360.000رأس مثمث سيؿ مرج ابف عامر البالغ مساحتو 

حرش السعادة غربًا تبمغ إلى مقيبمة شمااًل و مف شارع الناصرة حيث تمتد  والغربية نصيب األسد منو

)الجياز المركزي  دونـ 21.000بينما تبمغ مساحة أراضي المدينة  ،دونـ تقريبا 2000حوالي 

، وتعتبر مدينة جنيف ممثمة بدائرة الصرؼ الصحي ىي المزود الرئيسي (2011لإلحصاء الفمسطيني، 

 .2010) لإلحصاء الفمسطيني،الجياز المركزي ) لممياه باإلضافة إلى مجمس الخدمات المشترؾ

لمغذاء  مصدراً حتى يعود لرييا حتاج إلى كميات مف المياه ي ،خصبةمرج ابف عامر بأراضيو ال

استخداـ المياه العادمة المعالجة كوسيمة لري محاصيميـ المتعددة بالمزارعوف  بدأالفمسطيني، لذلؾ 

 .ووزارة الصحة الفمسطينية الزراعةالمسموح رييا حسب المواصفات الموصى بيا مف قبؿ وزارة 

 

 



21 

 مشكمة الدراسة 3.2

تكمف مشكمة الدراسة في عدـ توفر مياه جوفية كافية لمزراعة وىذا يعود إلى الزيادة المطردة في النمو 

لى وجود تعقيدات عدة تعزى أسبابيا  السكاني مف جية، وسوء استخداـ الماء مف جية أخرى، وا 

الؿ بالدرجة األولى وتداخؿ الصالحيات والمياـ المتعمقة بالجيات الرئيسية إلى ممارسات االحت

 المعالجةالمختصة بإدارة قطاع المياه، ومف ىنا تكمف أىمية الدراسة في تحديد أثر استخداـ المياه 

 .عمى التنمية الزراعية المستدامة في سيؿ مرج ابف عامر في مدينة جنيف

 الرئيسي التالي: ويمكف اختصار مشكمة الدراسة  في السؤاؿ

 ىل يمكن أن يحقق استخدام المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي تنمية زراعية مستدامة؟

 وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 أسئمة الدراسة 3.3

 ىؿ تتوافر أراض زراعية قابمة لمري بالمياه المعالجة في سيؿ مرج ابف عامر في مدينة جنيف؟ 

  ما ىي؟ وكـ تبمغ المساحات المروية منيا؟محاصيؿ تروى بالمياه المعالجة حالياً ىؿ ىناؾ ، 

  األكثرىؿ ىناؾ جدوى اقتصادية مف الري بالمياه المعالجة لممحاصيؿ، وما ىي المحاصيؿ 

 ربحا؟

 فرضية الدراسة 3.4

عية ومؤشرات تنمية زرا إحداث تفترض الدراسة وجود عالقة ايجابية الستخداـ المياه المعالجة في

 التنمية الزراعية المستدامة.
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 حدود الدراسة 3.5

ومحطة تنقية الصرؼ الصحي تقتصر الدراسة عمى تحديد مكاني تـ اختياره ىو سيؿ مرج ابف عامر، 

 ـ( كقاعدة لمبيانات.  (2018-2017 واختيار سنةكمصدر غير تقميدي لممياه  مدينة جنيففي 

 أىداف الدراسة 3.6

المعالجة في ايجاد  تنمية زراعية العادمة اليدؼ الرئيسي لمبحث ىو التعرؼ عمى أثر استخداـ المياه 

مستدامة، والوقوؼ عمى الجدوى االقتصادية لزراعة المحاصيؿ المختمفة المروية بالمياه العادمة 

 ويكوف ذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ اآلتية: المعالجة،

 لعادمة المعالجة في صنع تنمية زراعية مستدامةالتحقؽ مف مساىمة المياه ا .1

 تحديد أىـ التحديات التي تواجو استخداـ المياه المعالجة في الزراعة .2

 تحديد العوامؿ التي تحوؿ دوف الوصوؿ لتنمية زراعية مف خالؿ المياه المعالجة .3

 أىمية الدراسة 3.7

احتياجات األراضي الزراعية، في  عمى المصادر اإلضافية لسدتكمف أىمية البحث في تسميط الضوء 

ظؿ الندرة الشديدة لممياه بسبب األوضاع السياسية السائدة المتمثمة في سيطرة االحتالؿ عمى المصادر 

المائية وحرماف الفمسطينييف مف معظميا، ومع تزايد أعداد السكاف والمستوى المعيشي واألوضاع 

جة في الري وزيادة مساحات األراضي المزروعة في سيؿ االقتصادية فإف استخداـ المياه العادمة المعال

مما يزيد الدخؿ القومي الفمسطيني  ،مرج ابف عامر ليعود ما تبقى مف السيؿ إلى عجمة االنتاج

األمر الذي يساىـ في التخفيؼ مف مشكمة المياه ويزيد األمف  رخيص الثمفباستخداـ مورد مائي دائـ 

 .الغذائي
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، وخمؽ شرط تحسيف فعالية المحطة الجوفية بالمياه المعالجة اآلبارحقف  مسألةمراجعة التفكير في 

المعالجة في العادمة فرص عمؿ جديدة، كما يساىـ ىذا البحث في وجود دراسة عف استخداـ المياه 

 الزراعة في مدينة جنيف والدراسات قميمة في ىذا المجاؿ.

 منيجية البحث 3.8

مي الوصفي والحسابات الرياضية، ومف خالؿ جمع المعمومات والبيانات تتبعت الدراسة المنيج التحمي

المنشورة واالستعانة بالمراجع الالزمة استكممت الدراسة جوانبيا الميمة، إضافة إلى إجراء المقابالت مع 

 األطراؼ ذات العالقة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 طرق وأساليب جمع البيانات 3.9

السابقة وما احتوتو مف معمومات وحاولت الباحثة التطرؽ إلى موضوع ىدؼ تناوؿ البحث الدراسات 

الدراسة أال وىو الزراعة المستدامة عف طريؽ الري بالمياه المعالجة في مرج ابف عامر في مدينة جنيف 

 البحث. يا ىذاحيث أف ىذا الموضوع لـ يتطرؽ لو باحث بنفس الطريقة التي تـ تناول

 البيانات عمى:واعتمدت أيضا في جمع 

ت، الخرائط، ال، المجؼرة، التقارير، الصحو بحاث المنشاألالجامعية،  سائؿالكتب، الر  .1

 إلنترنت.ا

الزراعة، و زارة البيئة، و  فمية مو ات الحكيالج فحصاءات الصادرة عإلاو النشرات و التقارير  .2

 .سطينيةمطة المياه الفمسو 

 .ميةو المؤسسات غير الحك فبحاث الصادرة عواألالنشرات و التقارير  .3

معالجة المياه العادمة في  جاؿفي م ميفالعام فالزيارات الميدانية لعدد مو ت الشخصية الالمقاب .4

 وذلؾ لعدـ توفر المراجع المكتوبة والموثقة.وجمعية مرج ابف عامر الزراعية  فجني ةديمب
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 :الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

 :نتائج ومناقشة الدراسة

 مقدمة 4.1

يعد استخداـ المياه المعالجة في الري تحديًا ىامًا ويعد إقناع المزارعيف باستخداـ ذلؾ المصدر مف 

األمريكية بعمؿ ( Aneraوبيدؼ تشجيع المزارعيف قامت مؤسسة أنيرا ) ،يشار إلييااإلنجازات التي 

نموذج مشاىدة حيث زودت المزارعيف بكؿ ما تحتاجو األرض مف شبكات ري وأشتاؿ أو بذور مقابؿ 

 مبمغ مالي ال يتجاوز ربع التكاليؼ الالزمة لمزراعة، وذلؾ لمعرفة:

  مدى تقبؿ المزارعيف الستخداـ المياه المعالجة في الزراعة، عممًا بأف ىناؾ معيقات في مناطؽ

 أخرى

 راسة الجدوى االقتصادية لمحاصيؿ مختارة يتـ رييا بالمياه المعالجةد 
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 نتائج الدراسة 4.2

)أثر استخداـ المياه  يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا عف موضوع الدراسة وىو

أسئمة المعالجة في وجود تنمية زراعية في سيؿ مرج ابف عامر في مدينة جنيف( وذلؾ لإلجابة عف 

 .البحث الدراسة التي ىي محور

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 4.2.1

 زراعية قابمة لمري بالمياه المعالجة في سيؿ مرج ابف عامر في مدينة جنيف؟ ىؿ تتوافر أراضٍ 

 مساحات تجمع مدينة جنين الزراعية في سيل مرج ابن عامر: 4.1جدول رقم 

 نمط الزراعة

 المساحة بالدونم

 خضار مكشوفة

 

كمية المياه المستخدمة  المجموع بستنة شجرية محاصيل حقمية

 دونم سنويا/حاليا كوب

 3.423.000  200 800 4705 مروي مكشوف

     500 بيوت بالستيكية 

 مياه أمطار  3700 4080 200 بعمي

     5405 المجموع 

   3700 4080  قابل لمري بالمياه المعالجة 

  7780 3700 4080  المجموع

 ***المصدر مديرية زراعة مدينة جنين

اإلحصائيات عف الزراعة في سيؿ مرج ابف عامر حيث يبيف المساحات ( 4.1جدوؿ رقـ ) يعرض

المزروعة في منطقة جنيف وتنوعيا مف حيث الري، فيناؾ مزروعات مروية وأخرى بعمية وأخرى قابمة 

( 4705كبيرة مف األراضي بالخضار المكشوفة تقدر بحوالي )لمري بالمياه المعالجة، تزرع مساحات 

الموصى بيا مف قبؿ  الفمسطينية دونـ، والتي يمنع رييا بالمياه العادمة المعالجة حسب المواصفات

( 200( دونـ، وبستنة شجرية )800وىناؾ محاصيؿ حقمية مساحتيا ) ،وزارة الصحة ووزارة الزراعة

( دونـ، ىذه المساحات الواسعة مف األراضي تعتمد في 500) البالستيكية فمساحتيادونـ، أما البيوت 
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( 3,423,000رييا عمى المياه العذبة وتستيمؾ سنويًا كميات كبيرة مف المياه تقدر بحوالي )

دونـ، بينما يمجأ بعض المزارعيف إلى الزراعة البعمية لتوفير استيالؾ المياه فيناؾ ما مساحتو /كوب

( دونـ مف األراضي المشجرة، ىذه المساحات قابمة لمري 3700( دونـ مف األراضي الحقمية، )4080)

بالمياه المعالجة حاؿ توفرىا سواء كاف كاماًل أو تكميميا حيث أف الري سيزيد مف إنتاجيتيا ويعود 

 بمردود مالي إضافي لممزارعيف.

 وكـ تبمغ المساحات المروية منيا ؟، ما ىي؟ ىؿ ىناؾ محاصيؿ تروى بالمياه المعالجة حالياً 

قية مدينة جنين لري المزروعات : استخدام المياه العادمة المعالجة في محطة تن4.2جدول رقم 

 المرحمة األولى

محطة 
 جنين

 كمية المياه
 /المعالج
 يوم

 المساحة المحصول
 بالدونم 

كمية المياه المستخدمة يوميا 
 كوب/دونم  لمري

 كمية اإلنتاج
دونم في لكل 

 السنة

  الجدوى االقتصادية
 /سنة بالدوالر

ولى
 األ

حمة
مر

ال
20

17
 

ب 
كو

35
00

-
32

00
 

  ألفا ألفا
370 

 شيور  7لمدة  دونم/ كوب  7
210 *7=1470 

 $ لمتاجر618 طن   3.25
618*3,25=2,

008 

 100 الزيتون

 أشير الصيف ري تكميمي
 آب( تموز، )حزيران،

دونم وقد تصل /( كوب (0.5-1
 كوب 200إلى 

من زادت الكمية 
كغم زيت   50

إلى ما يقارب 
 كغم  120

 
8$= (*120-

50) 
560 $ 

لم يحسب المردود    1  120 الموزيات
المادي ألن 

األشجار ال زالت 
 صغيرة لم تنتج

 

  1     33 الحمضيات
 النخيل

 برحي()
5      1  

  1   12 الجوز
  1    10 التفاح

   حسب احتياج المحاصيل 650   المجموع
 مقابمة شخصية مع الميندس مجدي ابو نعيم ، (2018-2017محطة تنقية جنين وجمعية مرج ابن عامر ) المصدر:***  
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، استخداـ المياه العادمة المعالجة في محطة تنقية جنيف لري المزروعاتيوضح  (4.2)جدوؿ رقـ 

بعض األراضي مف سيؿ مرج ابف عامر بالرغـ مف أف والمساحات التي تمت زراعتيا منذ سنتيف في 

 .3ـ( 3500-3200إنتاج محطة تنقية مدينة جنيف في المراحؿ األولى يتراوح بيف )

يبيف الجدوؿ أف محصوؿ ألفا ألفا ىو األسرع مف حيث المردود المادي فيبمغ العائد مف الطف الواحد  

طف، وىو مف المحاصيؿ الواعدة والتي تمقى  3.25دوالر تقريبا، وتنتج األرض سنويا  430ما قيمتو 

قبواًل لدى المزارعيف. أما المحصوؿ الثاني فيو الزيتوف الذي تضاعؼ إنتاجو رغـ استخداـ الري 

التكميمي لمدة ثالثة شيور في الصيؼ ابتداًء مف شير حزيراف، أما باقي المحاصيؿ فيي بحاجة إلى 

 مف زراعتيا. عدة سنوات لمعرفة الجدوى االقتصادية 

عف طريؽ توصيؿ  ،وتعمؿ بمدية جنيف جاىدة لتطوير محطة التنقية وزيادة انتاجيتيا كمرحمة ثانية

( تشمؿ مناطؽ صباح الخير، خروبة، األلمانية، وشارع %40باقي مناطؽ مدينة جنيف والتي تبمغ )

يحتاج إلى  حيفا حيث أف منسوب خطوط تمؾ المناطؽ أقؿ مف منسوب المحطة نفسيا وتوصيميا

 ( أنو سيتـ معالجة مياه اضافية بعد4.3يبيف الجدوؿ رقـ ) ،محطة تجميع ومضخات غير متوفرة حالياً 

( 350 -300( كوب تستطيع ري ما يقارب ) 250-02000)توصيؿ باقي المناطؽ تقدر بحوالي

 دونـ إضافي.

 ربحا؟ األكثرىؿ ىناؾ جدوى اقتصادية مف الري بالمياه المعالجة لممحاصيؿ، وما ىي المحاصيؿ 

 المرحمة الثانية لتطوير محطة تنقية مدينة جنين : 4.3 جدول رقم
 المرحمة الثانية

 
كمية المياه المعالجة 

 |يومياً 
 مالحظات مساحة األراضي بالدونم

 كوب  2500- 2000 
 

حاليا غير معالجة ويتم دفع مبالغ  دونم  350 -300
مالية إلسرائيل لكل كوب يدخل 

 راضيياأ
 حسب طبيعة المزروعات دونم 1000 -950 كوب 6000-5000 مرحمتي المعالجة  مجموع

 المصدر: محطة تنقية مدينة جنيف***
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وبيدؼ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة كاف ال بد مف السعي لمحصوؿ عمى معمومات عف التكاليؼ 

التأسيسية  والتشغيمية والعائد المالي لممزروعات التي أصبحت تزود بمصدر دائـ ال ينقطع مف المياه 

العادمة المعالجة مف محطة تنقية مدينة جنيف حيث أف موقعيا الطوبوغرافي الواقع في سيؿ مرج ابف 

  .عامر لو األثر الكبير في تقبؿ المزارعيف فكرة الري بتمؾ المياه

 :التكاليف التأسيسية لزراعة المحاصيل 4.2.2

قامة  ،التكاليؼ التأسيسية: تمثؿ المبمغ المطموب استثماره في المشروع لشراء األرض والمعدات  وا 

 .(2007 ،البناء باإلضافة إلى مبمغ مف الماؿ يدعى رأس الماؿ العامؿ )جرار وآخروف

الزراعية المروية بالمياه العادمة المعالجة التكمفة التأسيسية لكل دونم من األراضي : 4.4دول رقم ج

 من محطة تنقية مدينة جنين

المصدر: جمعية مرج ابن عامر**   

( التكاليؼ التأسيسية لألشتاؿ والبذور وشبكات الري الالزمة لألراضي المزروعة 4.4) يبيف الجدوؿ رقـ

والمروية بالمياه المعالجة مف محطة التنقية في مدينة جنيف، حيث يتبيف أف التكاليؼ التأسيسية 

 13ىي األعمى وذلؾ ألف ثمف األشتاؿ المزروعة في دونـ أرض والتي تبمغ  النخيؿ البرحيألشجار 

$ بسبب احتياج  806نسبيًا، يمييا التكاليؼ التأسيسية لمحصوؿ ألفا ألفا والتي تبمغ  شجرة عالية

التكمفة التأسيسية 

 دونم /بالدوالر

 ألفا

 بذور

 تفاح

 أشتال

 لوزيات

 أشتال

 حمضيات

 أشتال

 جوز

 أشتال

 نخيل برحي

 أشتال

 3250 371 342 342 342 86 رثمن األشتال أو البذو 

 145 145 145 145 145 720 شبكة الري

 3395 516 487 487 487 806 المجموع
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المحصوؿ لشبكات ري وتمديدات أكثر مف المحاصيؿ الشجرية األخرى، أما بقية المحاصيؿ فتكاليفيا 

 التأسيسية متقاربة. 

تعػػػرؼ التكػػػاليؼ التشػػػغيمية بأنيػػػا: المصػػػروفات أو التكػػػاليؼ  التكـــاليف التشـــغيمية لزراعـــة المحاصـــيل:

 ،والصػػيانة ،واد الخػػاـ أو أجػػور العمػػاؿالدوريػػة التػػي يتحمميػػا المشػػروع خػػالؿ دورة اإلنتػػاج لػػدفع ثمػػف المػػ

  .(2007 ،والياتؼ وغيرىا )جرار وآخروف ،وفواتير المياه والكيرباء

 : التكاليف التشغيمية لكل المحاصيل المزروعة والمروية بالمياه المعالجة4.5جدول رقم 

 (المصدر: ) جمعية مرج ابن عامر***

نالحظ أف المحصوؿ ألفا ألفا يحتاج إلى تكاليؼ تشغيمية سنوية أعمى ( 4.5)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 

سنوات ويتـ  7ولكف تتـ زراعة البذور كؿ  ،مف بقية المحاصيؿ بسبب استيالؾ كميات أكبر مف المياه

بينما تحتاج المحاصيؿ األخرى  ،يوـ فقط مف زراعة البذور 60بعد  اآلالتجمعو وحصاده بواسطة 

وىذا يزيد التكاليؼ  ،( سنة 5-3ما بيف) تتراوحإلى جيد بشري وانتظار جني المحصوؿ لعدة سنوات 

 التشغيمية ولكنو يقدـ فرص عمؿ جيدة.

 

 دونم /التكمف
 سنويا بالدوالر

 نخيل برحي جوز حمضيات لوزيات تفاح ألفا ألفا

 42 42 42 42 42 290 كوب/معالجة مياه

 100 100 100 100 100 100 سنوياً /ضمان أرض

 15 15 15 15 15 20  حراثة

 143 143 143 143 143 6 سنوات 7كل / زراعة 

 43 43 43 43 43 $عند الحاجة2.5 سنوياً  ت/رش مبيدا

 343 343 343 343 343 422.5 المجموع

 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 3 سنوات 3 يومًا من زراعة البذور 60د بع لبداية االنتاج الفترة الزمنية
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 :تفاصيل زراعة محصول )ألفا ألفا( البرسيم الحجازي 4.2.3

البرسيـ الحجازي )ألفا ألفا( مف أىـ المحاصيؿ التي تروى بالمياه العادمة المعالجة مف محطة تنقية 

ويعتبر)ألفا  (،2018-2017عاـ ) دونـ حاليا 370مساحة األراضي المزروعة  تبمغ مدينة جنيف،

 20عمى شكؿ بذور مرة واحدة كؿ سبع سنوات، يحتاج إلى ) ألفا( مف أنجح المحاصيؿ حيث يزرع

لى ) ( أخرى كي يصبح جاىز  40يوـ(  فقط لينبت وا  أي الحصاد ويجفؼ لمدة أسبوع، ( لمحشًا )يـو

 .نتاجو مرة أخرىإبعد ذلؾ يجيز باآلالت عمى شكؿ باالت، ثـ يحتاج شير تقريبا ليحصد 

نتاجو وغزارتو، ومقارنة مع إ إلى مياه كثيرة حتى يحافظ عمى جودة محاصيؿيحتاج ىذا الصنؼ مف ال

محصوؿ  ،بعميالمحاصيؿ البعمية لممحصوؿ فإف زراعة دونـ واحد مروي تعادؿ زراعة عشر دونمات 

 ميماً  غذائياً  )ألفا ألفا( عالي القيمة الغذائية الحتوائو عمى نسبة عالية مف البروتيف مما يجعمو مصدراً 

لمماشية يدر حميبيا ويعمؿ عمى زيادة وزنيا، وىذا ما شجع مربي المواشي عمى زراعتو واالىتماـ بو، 

لمطف، بينما كاف دونـ   $618بمغ حواليوحسب الجدوى االقتصادية فإف صافي أرباح الدونـ سنويًا ت

محاصيؿ الواعدة يعد محصوؿ ألفا ألفا مف ال $. 55فقط ما يقارباألرض يحقؽ ربحًا خالؿ عاـ كامؿ 

 .مييا مف المزارعيف ومربي المواشيلوجود طمب متزايد ع

 )ألفا ألفا( لكل دونم بالدوالر األمريكي التكاليف التأسيسية لمحصول: 4.6 مجدول رق

 ***المصدر: )جمعية مرج ابن عامر(

 مالحظات السعر بالدوالر سنوات 7 /احتياج الدونم دونم /التكاليف التأسيسية

  84 كغم 4 بذور

 سنوات 7مرة كل  6  أجرة زراعة البذور

 سنوات 7لكل  تمديد الشبكة 720 خراطيم مياهم 1300 شبكة المياه

  تكمفة المزارع فقط   X 25%=187 747.2 747.2  المجموع
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كغـ مف  4تكاليؼ زراعة بذور ألفا ألفا، حيث يحتاج كؿ دونـ مف األرض حوالي 4.6) يبيف الجدوؿ )

 ـ مف خراطيـ المياه ثمنيا  1300ويحتاج إلى  ،$ 90البذور والتي ال يتعدى ثمنيا وأجرة زراعتيا 

 مما يجعؿ التكاليؼ التأسيسية لممحصوؿ عالية مقارنة بالمحاصيؿ الشجرية األخرى.$720

والتي ىي ولحساب الجدوى االقتصادية لمحصوؿ ألفا ألفا كاف ال بد مف حساب التكاليؼ التشغيمية 

عبارة عف التكاليؼ التي يحتاجيا المحصوؿ لحراثة األرض وتجييزىا لمزراعة وتضمينيا ومف ثـ 

 زراعتيا ورييا وكذلؾ مدى احتياجيا لرش المبيدات. 

 التكاليف التشغيمية لمحصول ألفا ألفا: 4.7جدول رقم 
 

 المصدر: جمعية مرج ابن عامر***

كوب ماء وذلؾ ألف المحصوؿ يسقى  1470( أف كؿ دونـ يحتاج ما يقارب 4.7) الجدوؿنالحظ مف 

أكواب يوميا تكمفتيا مف المياه العادمة  7وكؿ دونـ يحتاج إلى  ،شيور  7بالمياه المعالجة مدة 

وأف التكاليؼ التشغيمية التي يحتاجيا  0.19$ حيث أف سعر الكوب ال يتجاوز ،$ 294المعالجة 

مف اىتالؾ الشبكة وضماف األرض وتكاليؼ حش  المزروعةفا ألفا لكؿ دونـ مف األراضي محصوؿ أل

$ يدفع المزارع  569وكبس وتجفيؼ بالرغـ مف احتياج المحصوؿ لكميات كبيرة مف المياه ال تتعدى 

 % منيا. 25فقط 

  

 مالحظات السعر بالدوالر سنويا /احتياج الدونم دونم /تشغيميةالتكاليف ال
   294 كوب بالمتوسط 1470 مياه معالجة

سنوات أو أكثر حسب  10تتغير الشبكة كل     72  اىتالك شبكة 
 المحافظة عمييا

   100  ضمان أرض سنويا
 بالة   200-160ينتج الدونم سنويا من   103  حش +كبس+تجفيف

   569  المجموع
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 المعالجةريو بالمياه العادمة عند  الجدوى الربحية لزراعة محصول الفا الفا 4.2.4

 لمدونم الواحد لمحصول الفا الفا ةالتكاليف التأسيسي: 4.8رقم جدول 

 كيمو بذور/ دونـ 4 يحتاج الدونـ بذور 
 $/ كيمو   21 سعر البذور / كيمو 

 $ / دونـ84$ =  21كيمو *  4 تكمفة البذور / دونـ 
 $6 تكمفة زراعة البذور/ دونـ 

 وزراعتيا  ثمف البذور مجموع تكمفة
 سنوات( / دونـ  7)تزرع كؿ 

 $ / دونـ 90= 6+$ $84 

 $ 720 سنوات  7شبكة الري / الدونـ  كؿ 
مجموع تكاليؼ المزارع مف التكاليؼ 

 %  25التأسيسية بنسبة 
 90 +$720 $ 
 =810 * $25 % 
 ( سنوات7$  لمرة واحدة في السنة األولى ولمدة )202.5= 

 لمدونم الواحد لمحصول ألفا ألفا من المياه المعالجةتكمفة الري السنوي : 4.9رقم جدول 

 يوـ  210 ( اشير 7يروى المحصوؿ سنويا مدة )
 كوب / اليوـ 7 حاجة الدونـ الواحد مف المياه يوميا
مدونـ ل( اشير 7مقدار المياه المعاجمة لفترة الري )

 الواحد 
 كوب سنويا /دونـ  1470كوب = 7* 210يوـ  

 شيكؿ 0.70 سعر كوب المياه المعالجة 
تكمفة الري السنوي لمدونـ الواحد مف المياه 

 المعالجة 
شيكؿ / 1029شيكؿ  =  0.70كوب *  1470

 $  287سنة لمدونـ الواحد =
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 تكاليف التشغيمية السنوية لمدونم الواحد لمحصول ألفا ألفاال: 4.10رقم  جدول

 $ سنويا 103 حش + كبس + تجفيؼ لمدونـ / شير
 شيكؿ / بالة 2  بدؿ اآلالت تدفع لمجمعية 
 بالة / سنويا   180 كمية انتاج الدونـ سنويا 

 شيكؿ 360 بالة = 180شيكؿ * 2 تكمفة بدؿ اآلالت تدفع لمجمعية لمدونـ / سنة
 $ / سنويا  100= 

 $  100 ضماف ارض 
 $ 20 حراثة 

 $ 2.5 رش مبيدات 
 $ 0 بشرية(اجرة العامؿ )موارد 

 $ 325.5 مجموع التكاليؼ التشغيمية سنويا 

 صافي التكاليف لمدونم الواحد لمحصول ألفا ألفا: 4.11 رقم جدول

 $ لمرة واحدة  202.5 التكاليؼ التأسيسية بتدخؿ الجمعية 
 $  287 مياه معالجة 

 $  325.5 تكاليؼ تشغيمية 
 $ 815 مجموع التكاليؼ لمسنة األولى 
 $ 612.5 مجموع التكاليؼ لمسنة الثانية 
 مجموع التكاليؼ لسبع سنوات

 )كامؿ المدة( 
612* 6+ 815 =4490 $ 

 $ 642= 7 /4490 بمعدؿ سنوي لمتكاليؼ 

 اإلنتاج لمدونم الواحد من محصول ألفا ألفا: 4.12رقم  جدول

 يوما مف زراعة البذور  60 الفترة الزمنية لبداية اإلنتاج 
 يـو  40كؿ  مدة القطاؼ 
 يوـ 210شيور =  7 فترة اإلنتاج 

 قطفة  6-5=   210/40 عدد مرات القطاؼ في السنة 
 بالة  180 كمية اإلنتاج بالبالة لكؿ دونـ في السنة 

 كغـ  18 وزف البالة الواحدة 
 طف  3.25 كمية اإلنتاج بالطف لكؿ دونـ في السنة 

 بالة 55.5 في الطف الواحد  تعدد الباال
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 الربحية لممزارع من خالل الجمعية من الدونم الواحد لمحصول الفا الفا: 4.13رقم  جدول

 $ 7 شيكؿ = 24 ثمف البالة الواحدة 
 بالة  180 كمية اإلنتاج بالبالة / دونـ في السنة 

 $1260= 7$*180 ثمف اإلنتاج 
 $ 815 مجموع التكاليؼ لمسنة األولى 
 $ 612.5 مجموع التكاليؼ لمسنة الثانية 
 $ 4490 )كامؿ المدة( مجموع التكاليؼ لمسبع سنوات

 $ 642=  4490/7 بمعدؿ سنوي لمتكاليؼ 
 $  445=815 -1260 الربح لمسنة األولى / دونـ 

 % مف التكمفة 54.6بنسبة 
 $  647.5= 612-1260 الربح لمسنة الثانية  / دونـ 

 % مف التكمفة  105.7بنسبة 
 $ 4330=  4490 -7*1260 مجموع الربح لكامؿ المدة )سبع سنوات(/ دونـ 

 % مف التكمفة 96.4بنسبة 
 $ 618=   642-1260 الربح بمعدؿ سنوي لمتكاليؼ 

96.2 % 

 الربحية لممزارع من دون تدخل خارجي لمدونم الواحد من محصول ألفا ألفا: 4.14رقم  جدول

 $ سنويا 1260$ = 7*  180 ثمن اإلنتاج 
 $ 810تكاليف تأسيسية  مجموع التكاليف لمسنة األولى 

 $  287مياه معالجة 
 $  325.5تكاليف تشغيمية 

 =1422.5$ 
 $ 612.5 مجموع التكاليف لمسنة الثانية 

 5،097=  1422+ 6*612.5 مجموع التكاليف لمسبع سنوات )كامل المدة(
 $ سنويا   728.5= 5،097/7 سنوات بالتساوي  7بتوزيع التكمفة عمى 

   162.5-=   1422.5-1260 الربح لمسنة األولى / دونم 
 % من التكمفة  8.8بنسبة خسارة 

 $485=162.5 – 647.5=   612.5-1260 الربح لمسنة الثانية  / دونم 
 % من التكمفة 79.1بنسبة 

 $  647.5=   612.5-1260 الربح لمسنة الثالثة / دونم 
 % من التكمفة 105.7بنسبة 

 $  3560= 162.5 – 5097 – 7*1260 مجموع الربح لكامل المدة )سبع سنوات(/ دونم 
 % من التكمفة  69.8بنسبة 

 $ سنويا  531.5=  728.5-1260 الربح سنويا بتقسيم التكمفة عمى المدة كاممة 
 % من التكمفة  72.9بنسبة 
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 ومناقشتياالبيانات تحميل  4.3

أنيرا في تغطية التكاليؼ فقد تـ تطوير  بناًء عمى المعطيات الحقمية بما في ذلؾ مشاركة مؤسسة

االوؿ يوجد مساىمة مف قبؿ مؤسسة أنيرا والثاني بدوف تمؾ  ،سيناريوىيف لكيفية احتساب صافي الربح

المساىمة وذلؾ حتى إذا رغب القطاع الخاص باالستثمار في ىذا المجاؿ يكوف لديو معطيات شبو 

 قريبو مف الحقيقة وىي كما يمي: 

 (أنيراالسيناريو االول )مساىمة مؤسسة  -1

البذور وتكمفة شبكة الري لمدونـ الواحد ولمدة عشر  التكمفة التأسيسية: تشمؿ تكمفة شراء وزراعة 1.1

 دوالر لمرة واحدة في السنة االولى . 202.5سنوات حيث بمغت التكمفة 

شيور مع األخذ بعيف االعتبار سعر المتر المكعب الواحد  7تكمفة المحصوؿ: حيث يروى لمدة  1.2

 دوالر . 287حيث بمغت تكمفة الري  ،شيكؿ  0.70

التكمفة التشغيمية وتشمؿ حش وكبس وتجفيؼ وكذلؾ بدؿ استخداـ آالت وأيدي عاممة بمغت  1.3

دوالر أما كمية اإلنتاج لمدونـ 642 سنوات ىو  7وبمغ معدؿ إجمالي التكاليؼ لمدة  ،دوالر 325.5

 بالو . 55.5طف أي ما يعادؿ  3.25الواحد فتبمغ 

مف خالؿ مشاركتو في الجمعية وحصولو عمى الدعـ المقدـ الربحية لممزارع  (4.13)يبيف الجدوؿ رقـ 

 ،دوالر لمسنو الثانية 647.5دوالر لمدونـ الواحد وترتفع الى  445حيث تبمغ ربحيتو في السنو االولى 

دوالر لمسنة وبناء عميو فاف االستثمار في ىذا المحصوؿ  618أما معدؿ الربحية لمسبع سنوات فتبمغ 

 االولى. يعد مربحًا منذ السنة
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 السناريو الثاني )المزارع يتحمل كافة التكاليف بدون مساىمو( -2

 دوالر. 810 التكمفة التأسيسية لمسنة االولى تبمغ  2.1

 دوالر . 287تكمفة ري المحصوؿ  2.2

 دوالر  325.5تكمفة تشغيميو  2.3

تفاصيؿ الربحية لممزارع  (4.14)دوالر ويبيف الجدوؿ رقـ  1422.5بمغ مجموع التكاليؼ لمسنة االولى 

دونـ بينما  /دوالر 162.5دوف تدخؿ خارجي حيث يبيف انو يوجد خساره في السنة االولى بمقدار 

أما معدؿ الربح المتوقع لمسنة الواحدة فيبمغ  ،دوالر 485يكوف ىناؾ ربح في السنة الثانية بمقدار 

 دوالر. 531.5

دوالر/ دونـ وبما  531.5 إلىربح الدونـ الواحد يرتفع يتبيف مما سبؽ أنو عند وجود تدخؿ خارجي فإف 

و فإف يأف مقدار الدعـ محدود بعدد معيف مف الدونمات فإف السيناريو األقرب لمواقع ىو الثاني وعم

ا المحصوؿ ذزراعة مساحة واسعة يكوف مردودىا أكبر نظرًا النخفاض التكمفة وبيذا نوصي بزراعة ى

 ر المياه المعالجة.في المناطؽ القريبة مف مصاد
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 المياه المعالجةواستخدام مقارنة بين تكمفة استخدام المياه الجوفية  4.4

مقارنة تكاليف المياه المستخدمة لمري واالحتياج المائي لكل محصول من : 4.15جدول رقم 

المحاصيل المزروعة حالياً 

 دونم /التكمفة
 سنويا بالدوالر$

نخيل  جوز حمضيات لوزيات تفاح ألفا ألفا
 برحي

 زيتون
 ري تكميمي

 200-150 800 400 600 150 150 1470 / دونـكوب كمية المياه المستخدمة
 190  868  434  651 189 189 1260 جوفيةسعر المياه ال

        
 200-100 210 210 210 210 210 1470 3ـ كمية المياه المستخدمة
  40  42  42  42  42  42  294 $ سعر المياه المعالجة

 مدينة جنين جمعية مرج ابن عامر ومديرية زراعة المصدر:***

يبيف التكاليؼ بالدوالر لكميات المياه المستخدمة سنويًا لري المحاصيؿ بالمياه ( 4.15جدوؿ رقـ )  

بكميات مماثمة مف المياه المعالجة لممحاصيؿ المزروعة بمشروع جمعية مرج ابف  تياومقارن جوفيةال

شيور  7حيث يتضح الفرؽ الشاسع بيف التكاليؼ المالية المترتبة لري دونـ مف األرض لمدة  ،عامر

 ،$1.11( شيكؿ ما يقارب 4.5-3.5فسعر الكوب الواحد مف المياه الجوفية يتراوح بيف ) ،مف السنة

 ( $ مف الدوالر0.19( أغورة )(0.70بينما ال يتعدى سعر الكوب مف المياه العادمة المعالجة 

عند  %30وتنخفض إلى  %23لذلؾ تنخفض تكمفة الري عند زراعة محصوؿ ألفا ألفا إلى  ،األمريكي

لى   في الري التكميمي. %200زراعة الجوز وا 

يمة المصروفة عمى يعرؼ العائد المالي عمى أنو مقياس يعبر عف العالقة بيف القالعائد المالي: 

عمى أف يتـ استخداميا عمى نحو  ،األعماؿ والقيمة التي تـ الحصوؿ عمييا كعائد االستثمار في 

. متواتر لمتحقؽ مف مدى جدوى االستثمارات التي تقوـ بيا عمى الصعيد المالي

https://blog.hotmart.com)) 
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لمحاصيل أشجار الموزيات لألصناف  سنوياً  بالدوالرالمتوقع العائد المالي  :4.16جدول رقم 

 ج ابن عامرر بمشروع جمعية م المزروعة

 المصدر: مديرية زراعة مدينة جنين ***

ألشجار الموزيات التي زرعت وتسقى بالمياه المتوقع العائد المالي ( 4.16يبيف الجدوؿ رقـ ) 

دونـ ومردوده المالي مرتفع بالمقارنة  /كغـ 225حيث نالحظ أف الموز ينتج ما يقارب  ،المعالجة

أما المشمش فيو مف المحاصيؿ  ،دونـ /كغـ( 2000 – 1000) التي تنتج مف بالمحاصيؿ األخرى

ومحاصيؿ النكتريف  ،$ لكؿ دونـ مف اإلنتاج1808الصيفية التي مردودىا المالي مرتفع حوالي 

 $(1300 -976والبرقوؽ مف المحاصيؿ التى تحظى بمردود مالي جيد يتراوح بيف )

بمشروع جمعية  المتوقع بالدوالر لممحاصيل الشجرية المزروعةالعائد المالي : 4.17الجدول رقم 

 مرج ابن عامر

 عادي زيتون نخيل برحي جوز حمضيات تفاح  سنويا

 500 800 1000-800 2000 3000-2500 إنتاج الدونم بالكغم 

 723 1620  5467 1156 1591 $ دونم بالمتوسط/ئد الماليالعا

 ***المصدر: مديرية زراعة جنين 

 

 السعر بالدوالر بالمتوسط /دونم اإلنتاج بالكغم الموزيات
 1432 250-200 لوز

 1808 1500-1000 مشمش
 1300 2000 دراق /نكترين

   976 1500 برقوق
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لممحاصيؿ الشجرية حسب سعر السوؽ المحمي في المتوقع العائد المالي ( يوضح 4.17الجدوؿ رقـ )

نالحظ مف الجدوؿ أف العائد المالي  ،حاؿ إنتاجيا حيث أنيا مزروعة منذ سنتيف وفي حالة ممتازة

أما بالنسبة لمزيتوف يتضاعؼ إنتاجو في الري  ،لكؿ دونـ $5467حوالي  ألشجار الجوز ىي األعمى

 (.التكميمي )حسب جمعية مرج ابف عامر

  المحاصيل الشجرية:تفاصيل 

ة بإشراؼ أصناؼ متعددة مف األشجار في سيؿ مرج ابف عامر قابمة لمري بالمياه المعالج اعةزر تـ 

ثـ استممت جمعية مرج ابف عامر  ،وسنتي عمؿ( ،مؤسسة أنيرا لمدة ثالث سنوات )سنة تحضيرية

مف التكاليؼ التأسيسية والتشغيمية  %75( ـ حيث تحممت (31/6/2017المياـ بالكامؿ بتاريخ 

كما  دونـ 180 األراضي المزروعةتبمغ مساحة و  ،مف مجمؿ التكاليؼ %25وتحمؿ المزارع  ،الكمية

نكتريف، جرانؾ، لوز، مشمش،  ،تفاح، نخيؿ، جوز :مف األصناؼ التالية (4.2) أشار إليو الجدوؿ رقـ

شتاؿ أمياه و  اتسياج واشتراكو تـ تحضير األرض لمزراعة وتمديد شبكة مياه،  خوخ كعب الغزاؿ،

 مطعمة عمى أصوؿ متحممة لممياه العادمة المعالجة.

 المطر  نيساف وحتى تشريف أوؿ وحيف يبدأ موسـشير مف  بالمياه العادمة المعالجة تسقى المحاصيؿ

  .يتوقؼ الري بالمياه المعالجة

والشجر يحتاج إلى ثالث سنوات عمى األقؿ ليطرح إنتاجو  2016عاـ ة منذ زرعت المحاصيؿ الشجري

 .ولكنو بحالة ممتازة ويتوقع أف يطرح إنتاجًا جيداً  ولـ يحسب لو أي مردود مادي أو جدوى اقتصادية

دونـ، مف أشتاؿ مطعمة  10 أشتاؿ التفاح بعد تجييز األرض عمى مساحة اعةزر تـ أشجار التفاح: 

 ( شتمة، ثمف كؿ شتمة40يزرع في كؿ دونـ ) حيث ،عمى أصوؿ متحممة لممياه العادمة المعالجة

 سنوات حتى نحصؿ عمى مردودىا المادي. 3وتحتاج إلى  ،$ (12)



41 

( (GFتقارب الموزيات التفاح مف حيث التكاليؼ التأسيسية إال أف أشتاليا مركبة عمى أصؿ  الموزيات:

 3وتحتاج إلى  $ ( 9ثمف كؿ شتمة) و ( دونـ 120حمؿ لمري بالمياه المعالجة، وقد تـ زراعة)مت

 .ثمار سنوات حتى تنتج

سعر  ،دونـ مف األراضي حمضيات، وتفاصيؿ زراعتيا تماما كالموزيات  33ةعازر  تـ  الحمضيات:

 سنوات حتى تنتج. 3$( وتحتاج أيضًا  9) الشتمة

شتمة فقط ألنيا تحتاج  13الجوز، زرع في الدونـ الواحد  تاؿدونـ مف أش 13تـ زراعة  أشجار الجوز:

( سنوات حتى تنتج، ثمف 5وتحتاج أشجار الجوز بعد زراعتيا إلى ) لى مساحات كبيرة عندما تكبر،إ

  .$25الشتمة 

اإلنتاج، تعد تمور البرحي مف أشير أصناؼ التمور التي تتميز بحالوة الطعـ وغزارة  أشجار النخيل:

الشجرة كبيرة الحجـ، جسميا عريض، والسعؼ  ،وىي مف األنواع ذوات الجدوى االقتصادية العالية

ؼ، تمتاز ثمار البرحي باحتوائيا عمى سعرات حرارية أقؿ مف غيرىا، فيي مثالية جيفرش دوف أف ي

زراعة النخيؿ في  ،كيمو غراـ سنويًا تقريبًا )مركز وفا 120لمرضى السكري، ويتراوح محصوؿ النخمة 

 فمسطيف(

 شتمة فقط في الدونـ الواحد، ثمف كؿ شتمة 13يزرع و دونمات مف األراضي بأشتاؿ النخيؿ  5 اعةزر تـ 

 سنوات حتى يطرح انتاجو ويستفاد مف ثماره.  5يحتاج النخيؿ إلىو $ (، 270)

ولكف تـ تمديد شبكات امر في مشروع جمعية مرج ابف عة أشجار الزيتوف لـ يتـ زراع أشجار الزيتون:

موجودة في منطقة وعرية  ( عاماً 12-7مزروعة بأشجار زيتوف عمرىا مف ) دونـ( 100) ري تخدـ

 ،)حزيرافالثالثة  في األشير حيث يتـ سقايتيا ،عامرسيؿ مرج ابف  وىي جزء مفاسميا )بسمة( 

، وقد تزداد كوب 150ما يقارب  ودونـ أ/( كوب في الشير الواحد(30-15بحوالي  فقط تموز، اب(

 . كري تكميمي في الفترة كميا كوب 200قميال لتصؿ إلى 
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يحتاج الزيتوف و (، K18مف الزيتوف )( شتمة 20كؿ دونـ يحتاج إلى )لو اردنا زراعة أشتاؿ زيتوف فإف 

 ( سنوات حتى ينتج ويغطي تكاليفو.5) إلى

 في الزراعة: المياه العادمة المعالجة استخدام التحديات التي  تواجو

 ما ىي أىـ التحديات التي تواجو استخداـ المياه المعالجة في ري المزروعات؟

معالجة في الري الزراعي  إلى مخاطر صحية وبشرية ال غيرأدى استخداـ مياه الصرؼ الصحي 

 بدور،) الكوليرا والتيفوئيد ظيوركوسوريا واليمف  المغربوحيوانية في كثير مف البمداف العربية منيا 

تطمب إدارة دؤوبة لدرء المخاطر الصحية مف خالؿ المعالجة واالستخداـ المناسبيف، وذلؾ ي 2006).

مياه الصرؼ الصحي المعالج في تقنيات معالجة لجأت الدوؿ لمعالجة ىذا التحدي باستخداـ ا لذ

 .مواجية ندرة المياهباإلضافة إلى مساعدتيا في  اإلنتاج الزراعي،

مما يجعميا سمادًا لمنباتات غالبا ما تحمؿ قيمة غذائية عالية المعالجة إف مياه الصرؼ الصحي  

يمكف و تجنب المخاطر الصحية والبيئية، يتـ مياه وتدار بشكؿ ّامف ىذه الجيدا، وعندما تستخدـ 

  (.2017 تحويميا مف عبء إلى مصدر مفيد  )الفاو، مركز أنباء األمـ المتحدة:

 التي تواجو الزراعة بالمياه العادمة المعالجة في سيل مرج ابن عامر في مدينة جنين: التحديات

 40%  مدينة جنيف حاليا لـ تشبؾ بعد مع محطة التنقية، تسعى البمدية لتوصيميا  طؽامف من

   .صباح الخير، خروبة، األلمانية، وشارع حيفا وتشمؿ مناطؽـ   2018ىذا العاـ مع نياية 

  فقط بالرغـ مف أف ( كوب 3500-3200يوميا تتراوح ما بيف ) ه العادمة المعالجةكمية الميا

 .كوب يومياً 10000 القدرة اإلنتاجية لممحطة تبمغ 

  دونـ عف طريؽ   7000كـ موزعة تخدـ  25شبكة الري موجودة وجاىزة لالستخداـ بطوؿ

وصوؿ الشبكة الرئيسية ليذه األراضي في حاؿ زادت كمية المياه في المحطة باإلمكاف 
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ولكف كمية المياه المعالجة في جنيف  االستفادة منيا لري األراضي في سيؿ مرج ابف عامر

 .حاليًا لري كافة األراضي غير كافية

  المياه العادمة المعالجة شرط  اـجاىز الستخد مزارع عمى الئحة االنتظار 40ىناؾ حوالي

 .توفرىا

 ا الشتاء حسب سقوط األمطار م فصؿبشكؿ كمي خالؿ  عالجةال يتـ استيالؾ كمية المياه الم

وعمى ، وال يتـ تخزينيا لالستفادة منيا الحقا نيساف( نياية شير شير )تشريف ثاني وحتى بيف

خالؿ فصؿ الشتاء  المجاور ( كوب عمى األقؿ في الواد400,000األغمب ييدر حوالي)

   .ويذىب معظميا إلى األراضي تحت السيطرة اإلسرائيمية

 ( شيكؿ 1.75تدفع السمطة الوطنية الفمسطينية ) ماء ب مقابؿ كؿ متر مكع$  48.ما يعادؿ

 .( 2012ابو زنيد:)يدخؿ األراضي تحت السيطرة اإلسرائيمية

  كوب لتخزيف ( 500.000)تسعى جمعية مرج ابف عامر إلنشاء خزاف مياه يتسع لحوالي

المياه الزائدة عف الحاجة مف المياه العادمة المعالجة  في موسـ الشتاء باإلضافة إلى مياه 

 ارتفاع ثمف األراضي يحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ.االمكانيات متواضعة لمجمعية و األمطار لكف 

 الرئيسيةالنتائج  4.5

إف الزيادة السكانية وتزايد احتياجاتيا المستمرة مف المياه تقتضي ضرورة االعتماد عمى الموارد المائية 

، حيث تضاعفت االعداد السكانية في مدينة جنيف خالؿ غير التقميدية في سبيؿ تحقيؽ تنمية مستدامة

)الجياز المركزي  2016عاـ  48.479 إلى 2007عاـ  38.539العشر سنوات األخيرة مف 

لإلحصاء الفمسطيني( مما زاد في استيالؾ المياه فأصبحت ال تصؿ إلى معظـ المناطؽ لتقضي 

استخداـ المياه العادمة المعالجة لألغراض الزراعية والصناعية يخفؼ فحاجات السكاف األساسية، 

 الجاؼ، وشب المناخ ظؿ في ممكنا ذاى حيث يكوف ،مف استيالؾ المياه المخصصة لمشربالعبء 
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 في والعجز المنزلية، غراضلأل العذبة المياه ىمع بمالط وارتفاع ،المتوفرة العذبة المياه مصادر ةموق

تـ بحث إمكانيات  2012)ة )سمطة المياه، العذب المصادر ذهى لمثؿ يةالعال فةموالتك الغذائية عمالس

استخداـ مياه الصرؼ الصحي في قطاع الزراعة مع ازدياد الطمب عمى المياه وتزايد حدة ندرتيا لذلؾ 

يجب التوقؼ عف التعامؿ مع مياه الصرؼ الصحي عمى أنيا نفايات والتعامؿ معيا عمى أنيا مصدر 

قطاع الزراعة )منظمة األغذية  يمكف استخدامو لري المحاصيؿ والمساعدة عمى معالجة ندرة المياه في

 (.2016 والزراعة لألمـ المتحدة:

بمحطة التنقية فيي غير %40) تعمؿ بمدية جنيف عمى توصيؿ باقي مناطؽ مدينة جنيف والتي تبمغ )

عادتيا لممحطة  مربوطة ألسباب فنية نظرا ألف منسوب الخطوط أقؿ مف منسوب المحطة نفسيا، وا 

( 10.000) إلى محطة تجميع، ومضخات غير متوفرة حاليًا، فالمحطة تصؿ قدرتيا لمعالجة يحتاج

وتعمؿ اآلف عمى تنقية ( كوب فقط، 3500-3200مف المياه العادمة يوميا في حيف أنيا تنتج ) 3ـ

تتحمؿ البمدية و في موسـ الشتاء،  المياه وضخيا في المجرى لتختمط مف جديد مع المياه غير المعالجة

، بعد أف تكوف قد يضخ لألراضي المحتمة عف كؿ متر مكعب مياه غير معالج كبيرةدفع مبالغ مالية 

حيث تبمغ التكمفة  خسرت مبالغ طائمة مف التكاليؼ التشغيمية لممحطة مقابؿ معالجتيا لممياه العادمة

 تتوزع عمىالمتوسط ب$( 47.000)حوالي شيريا  شيكؿ (ألؼ 200-150) ما بيف التشغيمية لممحطة

 )الميندس محمد شتا، محطة تنقية جنيف(. ثماف كيرباء ومشغميف وأعماؿ صيانةأ

بالحقف يمكف استخداـ  تقنية حقف االبار الجوفية  أفضؿ،لحؿ تمؾ المعضمة بتكاليؼ أقؿ وديمومة 

 مف سيكوف نوإف ؾذل إلى باإلضافة ،المياه الجوفيةيزيد الحقف الصناعي مخزوف حيث غير المباشر 

 غراضلأل المستخدمة الجوفية المياه طبقات لتغذية الُمعالجة الصحي الصرؼ مياه استغالؿ المجدي

)االستراتيجية  الجوفية الطبقات ىذه وضعية لتحسيف معتمدة ومواصفات لمعايير اً طبقؾ وذل الزراعية

شراء تمؾ المياه بثمف  اآلبارويمكف لمالكي  ،(2014 ،الوطنية لممياه والصرؼ الصحي في فمسطيف

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/ar/glossary.html#gloss64
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حيث  ($0.81) لمكوب الواحد ثـ بيعيا بثمف يزيد عمى ثالثة شواكؿ($ 0.28)قميؿ ال يتجاوز شيكؿ 

 .رباح أكثر واستدامة أفضؿ لممياه الجوفيةأيحصؿ عمى 

معظـ  أصبحت تكاليؼ المتر المكعب مف المياه الجوفية مرتفعة جدا كما أنيا غير متوفرة مما جعؿ

المياه،  يعمموف في وظائؼ وميف أخرى نتيجة الرتفاع التكاليؼ وشحو المزارعيف يتركوف الزراعة 

 وتناقص مخزوف المياه الجوفية.

الصادرات مف القش قيمة ـ أف 2012تشير نتائج إحصاءات جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني لعاـ 

ألؼ دوالر أمريكية، فيما  2255 قيمة والعمؼ إلى إسرائيؿ والدوؿ األخرى بمجموعيا لـ تتجاوز

كي، ألؼ دوالر أمري 16.663تجاوزت قيمة الواردات مف القش واالعالؼ مف إسرائيؿ والدوؿ األخرى 

ما يشير إلى وجود خمؿ كبير وعجز في الميزاف التجاري الفمسطيني فيما يتعمؽ بتوفير القش واالعالؼ 

ومف بينيا انتاج اني، والذي يمكف تعويضو مف خالؿ االستثمار في زراعة األعالؼ لالستيالؾ الحيو 

دية لمحصوؿ ألفا تبيف مف خالؿ دراسة الجدوى االقتصاحيث محصوؿ ألفا ألفا الستيالؾ المواشي، 

التي يمكف تحويميا إلى أراضي مروية دونـ مف األراضي البعمية  7780ىناؾ ما يبمغ  ألفا أف

ألفا عوضًا عف شراء واستيراد االعالؼ، إلى جانب كونو محصواًل محصوؿ ألفا اعة واستغالليا بزر 

تقميؿ كمية الواردات و  منخفض التكمفة إلى حد كبير، ولعؿ ذلؾ أدعى إلى استغاللومستمر االنبات و 

 وتعويضيا برفع الصادرات مما يعود باإليجاب عمى الميزاف التجاري.

 تجارب ناجحة لمتعميم 4.6

مف خالؿ االطالع عمى األدبيات السابقة فقد اجرت منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة الفاو في 

الزراعة في تعزيز القدرات الوطنية" دراسة بعنواف "التأقمـ مع شح المياه ودور   2016لبناف عاـ 

خمصت فييا الدراسة إلى نجاح زراعة الباذنجاف باستخداـ مياه الصرؼ الصحي المعالجة حيث زادت 
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ىذا يعكس إمكانية توسيع  ،مقارنة مع غمة المحاصيؿ المروية بالمياه العذبة %19 الغمة بمقدار

 وتعميـ التجربة.

ىناؾ تجارب عممية أثبتت أف الري التكميمي ألشجار الزيتوف ُتضاعؼ اإلنتاج كما حصؿ في تجربة 

التي تـ تنفيذىا في عصيرة الشمالية بمنطقة نابمس في مجاؿ الري التكميمي الخبير فارس الجابي 

، بة عمييا% في األراضي التي تـ تنفيذ التجر 250لمزيتوف أدت إلى مضاعفة انتاج الزيتوف ألكثر مف 

ونظرًا لشح المياه وارتفاع سعرىا فيمكف استخداـ مصادر مياه رخيصة تتمثؿ بالمياه المعالجة، كما 

حصؿ في منطقة مرج ابف عامر حيث تـ سقاية مائة دونـ بالري التكميمي بالمياه المعالجة وتضاعؼ 

( 45-40دونمات( زيتوف بعمي تراوح إنتاجيا مف ) 10)وفي لقاء مع أحد المزارعيف يممؾ  اإلنتاج.

( تنكة يعني كمية اإلنتاج 80)2017 تنكة زيت كحد أقصى، وبعد الري التكميمي أنتجت عاـ 

 . %100تضاعفت وزادت نسبة الربح حوالي 

بينما  $(0.19)أغورة فقط  70أف تكمفة المتر المكعب مف المياه المعالجة يبمغ  مف الجدير بالذكر

وىي غير  ،($1.11)ما يقارب ( شيكؿ 4.5-3.5تبمغ تكمفة المتر المكعب مف المياه العادية مف )

انتاجٌ ،متوفرة بالكميات المطموبة لزٌادة نوعٌة نقلة التكمٌلً الري تجربة شجرتشكل الزٌتونة

في شيور الصيؼ ضافةكمٌاتبسٌطةمنالمٌاهالىشجرالزٌتونإبتحسٌنكمٌاتالزٌتالمنتجةو

 حزيراف تموز وآب. 

تـ تطبيؽ الري التكميمي بالمياه المعالجة لشجر الزيتوف في مناطؽ عديدة مف العالـ منيا منطقة 

عشرة شجرة ؿ الناتجة لمدة ست سنوات مف اثنتي جنوب إيطاليا حيث تـ مراقبة المحاصي بازيميكاتا

مع المقارنة بقطعة أرض غير مروية ذات نباتات وسمات متشابية  ،(8*8)ِ تتباعد األشجار مسافة 

( 0.940 –0,370)بما يعادؿ ىكتار / طف 9.4) - 3.7كانت لمنباتات المروية إنتاجية ثابتة وعالية )

 .دونـ مف سنة إلى سنة عمى التواليطف/ 
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 المعالجة التقميدية غير والمياه التقميدية المياه استخداـ رتأثي مف الجدوى عف تجريبية دراسة إجراء تـ 

التي رويت  (الخرطوـ /األخضر الحزاـ منطقة في (سبعيف أبو العمفية الذرة ؿمحاصي بعض إنتاج عمى

 Natural Oxidation)الطبيعية التثبيت برؾ بطريقة معالجتياوالتي تمت بمياه الصرؼ الصحي 

ponds)  إنتاج ارتفع ،المعالجة الصحي الصرؼ بمياه اآلخر والجزء العذبة بالمياه منيا جزء ري وتـ 

 ريو عند ىكتار/طف 7.6)  - (7.8بالمياه العذبة إلى ريو عندىكتار /( طف4.6 -3.1) مف الذرة

 أي يحوي لـ لممموثات بالنسبة المحصوؿ تحميؿ أف إلى إضافة ،المعالجة الصحي الصرؼ بمياه

 (.2006)بدور، إلياـ:  المقيد المحدد غير لمري المستخدمة صالحة المياه أف حيث مموثات

الدراسة العممية التي أجرتيا شركة أرامكو بالسعودية أثبتت إمكانية استغالؿ الكثير مف مياه الصرؼ 

والذي عادة  ،الصحي الميدرة عمى نحو فّعاؿ بما يكفؿ المحافظة عمى المياه الجوفية لألجياؿ القادمة

 ،المياه السطحية وقد يسفر عف مياه أفضؿ نوعية خزانات يرما يكوف لو تأثيرات بيئية أقؿ مف تأث

الشائع في  التبخر ومتى دفعت آبار الحقف بالمياه في باطف األرض، فإنيا لف تصبح عرضة لمفاقد مف

  .(2007 :)االكاديمية القومية لمعموـ أنظمة االنتشار السطحي

( باسـ "الحقف الجوفي" ىدفو الحفاظ عمى المخزوف 2007وفي مشروع نفذتو بمدية دبي عاـ )

مف مياه الصرؼ الصحي  3مميوف ـ 40لممياه في إمارة دبي، يتمثؿ المشروع باستخداـ  االستراتيجي

المعالجة والزائدة عف االحتياج الزراعي، حيث تـ ايقاؼ استنزاؼ الخزاف الجوفي وارتفاع منسوب المياه 

المموحة جراء ـ سنويا وأصبحت المياه صالحة لالستخداـ حيث كانت قبؿ الحقف عالية  0.8بمعدؿ 

عمؿ المشروع عمى مكافحة التصحر وتحسيف التربة حيث ساىـ في تخضير المدينة بزراعة  ،استنزافيا

ىكتار مف المسطحات الخضراء باإلضافة إلى آالؼ األشجار المتنوعة )جوني:  450ما يزيد عمى 

(2009. 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/ar/glossary.html#gloss112
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/ar/glossary.html#gloss112
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/ar/glossary.html#gloss53
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/ar/glossary.html#gloss53
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  القت مشاريع أنشئت بوالية يمكف استخداـ مياه الصرؼ الصحي المعالجة في المرافؽ الترفييية فقد 

كاليفورنيا األمريكية نجاحا كبيرًا مثؿ مشروع "سانتي" حيث يتـ فيو ضخ المياه المعالجة مف محطة 

تترؾ لتنساب مسافة كيمو متر خالؿ الرمؿ والحصى قبؿ استرجاعيا، ثـ توجو  ،سانتي ألحد الودياف

المياه المسترجعة بعد ذلؾ إلى ثالث بحيرات متصمة ببعضيا ومحاطة بحديقة عامة افتتحت تمؾ البرؾ 

، تستخدـ بحيرتاف مف تمؾ البحيرات لصيد السمؾ ورياضة القوارب بينما يتـ تعقيـ البحيرة 1961عاـ 

زائر ما بيف ممارس لصيد 75000 ة بمادة الكمور لتستخدـ لمسباحة، يرتاد تمؾ البحيرات كؿ عاـ الثالث

يمكف ألصحاب المشاريع الترفييية استغالؿ المياه  101)بيئتنا  ،السمؾ ورياضة المشي )فرح ابراىيـ

عيا في كوب مف تجمي 400.000المعالجة والتي تذىب ىدرًا في فصؿ الشتاء بعد معالجتيا وتبمغ 

 برؾ واالستفادة منيا في الصيد والسباحة والرياضة.

 توصيات ال 4.7

  القائمة ورفع كفاءتيا حتى تستطيع تزويد مساحات أكبر  تنقيةتأىيؿ محطة الزيادة العمؿ عمى

 .مف األراضي الزراعية بالمياه

  ايجاد استراتيجية الستخداـ المياه الميدرة مف محطة تنقية مدينة جنيف بفصؿ الشتاء 

 والباذنجاف استخداـ الري التكميمي في زراعة أصناؼ متعددة مثؿ األشجار الخشبية والقمح 

 .وغيرىا

 ( تزويد المزارعيف بالدعـ مف وزارة الزراعة كما فعمت مؤسسةAnera)  شرط استخداميـ المياه

 ادمة المعالجة. الع

  تعتبػرحيث بالمياه المعالجة  الحقف غير المباشرالعمؿ عمى تزويد المياه الجوفية عف طريؽ 

 سػد فػي اسػتخداميا يمكػفو  الجوفيػة الميػاه حمايػة فػي أساسػياً  راً مصػد المعالجػة العادمػة الميػاه

 الخػزاف فمػ مختػارة ءاأجػز  اصػطناعيًا فػي الفػائض فوشػح الزراعيػة مػف االحتياجػات كبير جزء
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 لسػد المعالجػة العادمػة الميػاه اسػتخداـ إعادة حالة وفي بشكؿ مباشر أو غير مباشر، الجوفي

 اسػتخداـ إعػادة ضػرورة مػف بػد لػذلؾ ال الجوفية، المياه مخزوف سيزداد الزراعية  االحتياجات

فإنػو ولتطبيػؽ ذلػؾ  ،الزراعيػة االحتياجػات مػف كامػؿ %65 نسػبتو بمػا المعالجػة العادمة المياه

 إنشػاء الزراعيػة وىػذا يتطمػب  ضرالألغػ صػالحة معالجػة عادمػة يمػـز الحصػوؿ عمػى ميػاه

 تار الالػدو  فمػ الماليػيف بمئػات تقػدر وبتكمفػة عاليػة  مميػزة كفػاءة ذات معالجػة محطػات

 (2013)السمقاوي، ميا:

  الزراعػػة القيػػاـ بدراسػػات معمقػػة حػػوؿ أثػػر إعػػادة اسػػتخداـ ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي المعالجػػة فػػي

نتاجيتيا  .عمى التربة وا 

 .النظر إلى إعادة استخداـ المياه المعالجة والتخطيط ليا كجزء مف بنود إدارة المياه المتكاممة 

 انعكاسات الدراسة  4.8

يقمؿ الضغط عمى المياه العذبة ويساعد في عمى موضوع بالغ األىمية حظيت الباحثة بفرصة التعرؼ 

وتـ التعرؼ عمى مواضيع لـ تكف في مداركيا وبالنظر لموضوع الدراسة فإنو استدامة استخداـ المياه 

 يعتبر موضوع جديد وبشكؿ كامؿ.

باإلشارة لممراحؿ التي مرت بيا الدراسة فقد حظيت الباحثة بعمؿ لقاء مع أصحاب العالقة )مدير 

رئيس جمعية و  ،عالجةوالميندس المسئوؿ عف تزويد المزارعيف بالمياه الم ،محطة تنقية جنيف ونابمس

 مرج ابف عامر الزراعية( ولقاءات عديدة مع المزارعيف المستفيديف مف تمؾ التقنية الرائعة.
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 المراجع

 القراف الكريـ 

 أواًل: المراجع العربية:

  :(101معالجة مياه الصرؼ الصحي، مجمة بيئتنا، الييئة العامة لمبيئة، العدد)إبراىيـ، فرح 

 ( واقع المياه العادمة في الضفة الغربية، ديواف الرقابة المالية واإلدارية 2012أبو زنيد سمير :)

 التقرير ربع السنوي، راـ اهلل، فمسطيف

  االستراتيجية الوطنية لممياه والصرؼ الصحي لفمسطيف، نحو بناء دولة فمسطينية مف منظور

 .(2014مائي، دولة فمسطيف) 

 امة لمحطة معالجة مياه الصرؼ الصحي في جنيف: التحسينات المستد2016))لمى  ،اسمة ،

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

 ( تقييـ فني الستعماؿ المياه العادمة المعالجة الناتجة عف محطة تنقية البيرة، 2006برىـ، وفاء :)

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

 ( تشجيع استخداـ المياه الرمادية المكررة في فمسطيف، معيد أبحاث : 2012)بيتر ىانسف

  .السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(، القدس وراـ اهلل

  ،)التأقمـ مع شح المياه ودور الزراعة، المرحمة الثالثة: تعزيز القدرات الوطنية )لبناف 

 ( كتاب اإلدارة واالقتصاد، وزارة ال2007جرار ذياب، واخروف ) تربية والتعميـ، راـ اهلل، فمسطيف 

 ( كتاب محافظة جنيف السنوي2011الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :) (راـ اهلل، 3 ،)

 .فمسطيف

 ( اإلحصاءات الزراعية: بيانات متنوعة 2013الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :)2012 .

 الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، راـ اهلل، فمسطيف.
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 (: بياف صحفي بمناسبة يوـ المياه العالمي حوؿ 2010)، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

 إدارة المياه العابرة

 ( االنتياكات اإلسرائيمية لمحقوؽ المائية في فمسطيف، ورقة تحميؿ سياسيات، 2017)حّمس، رائد :

   .الييئة الدولية لدعـ حقوؽ الشعب الفمسطيني _ حشد، غزة، فمسطيف

 (: كتاب بالدنا فمسطيف، مطبعة دار اليدى، كفر قرع، فمسطيف1991لدباغ، مصطفى )ا 

 (2012دبوس، ناصر:)  حكـ تطيير واستعماؿ المياه العادمة في الفقو اإلسالمي، رسالة

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

 ( الوطنية الفمسطينية، فمسطيف  السياسة الوطنية لممياه في فمسطيف، السمطة 2017):سمطة المياه 

 (استخداـ المياه العادمة المعالجة في الزراعة في قطاع غزة، رسالة 2013السمقاوي، ميا :)

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف

 الصحي الصرؼ مياه الستخداـ وتقبميـ الزراع معارؼ مستوى : دراسة(2011) شايع، محمد 

 عمـو كمية الريفي، والمجتمع الزراعي اإلرشاد الخرج، قسـ بمنطقة الزراعي اإلنتاج في المعالجة

 سعود الممؾ جامعة والزراعة، األغذية

 ( عادة استخداميا لألغراض  :2000)عبد الصبور، ممدوح تقنيات مياه الصرؼ الصحي وا 

الطاقة الذرية، مصر، مجمة أسيوط لمدراسات البيئية،  -الزراعية، وحدة تموث المياه والتربة

 (19العدد)

 الصراع عمى الماء في فمسطيف واقع وحموؿ، مجمة منظمة التحرير )د ت( عبد الغني سالمة :

 (275فمسطينية عدد)الفمسطينية، مركز األبحاث شؤوف 

 (: تقييـ تأثير مياه الصرؼ عمى تشكؿ الغطاء النباتي شرؽ محافظة 2008باعشف، أريج ) عمي

 ، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدةدكتوراهجدة، رسالة 
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 (2016عّياد، مجد )مواضيع عبر االنترنتمقالة عمى دنيا الوطف، مقابالت مع المسؤوليف ، 

 ،مياه الصرؼ الصحي أصبحت خيارًا لمعالجة مشكمة 2017)المتحدة )مركز أنباء األمـ  الفاو  :

 ، مقاؿ عبر االنترنتندرة المياه بعد أف كاف التخمص منيا تحدياً 

 إمكانية التقبؿ االجتماعي إلعادة استخداـ مياه الصرؼ الصحي (: 2008) قطاوي، ممؾ روحي

(، رسالة ماجستير، دراسية : دير دبواف المعالجة في الزراعة في محافظة راـ اهلل و البيرة )حالة

 .جامعة بيرزيت

  ( 2016منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة روما) 

  مجمة   المحاصيؿ زراعة في الصحي الصرؼ مياه استخداـ إعادة (:2006)منير بّدور، إلياـ

 الخرطـو – لمعمـو السوداف أكاديمية(، 47( عدد )52جمعية اليندسة، مجمد )

 ،األبعاد االقتصادية واالجتماعية إلعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة في  (:2013سارة ) نوفؿ

 .اإلنتاج الزراعي، بالتركيز عمى المناطؽ الريفية، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت 

 المراجع األجنبية:ثانيًا: 

 Jaramillo, M., & Restrepo, I. (2017). Wastewater reuse in agriculture: 

A review about its limitations and benefits. Sustainability, 9(10), 1734.  

 Palese, A. M., Celano, G., Masi, S., & Xiloyannis, C. (2006). Treated 

municipal wastewater for irrigation of olive trees: effects on yield and 

oil quality. Proceedings Olivebioteq, 123-129. 

 المواقع االلكترونية:ثالثا: 

  (: 2015صحيفة اليوـ)استخداـ جديد لمياه الصرؼ المعالجة في حقف مكامف النفط بالمممكة : 

 http://www.alyaum.com/article/4076060   15354د   العد

 https://blog.hotmart.com)) 
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 زراعة النخيؿ في فمسطيف( ،)مركز وفا 

  ،مميوف، صحيفة  15(: الحقف الجوفي يعزز مخزوف الماء في دبي بكمفة 2009دينا)جوني

 االتحاد، اإلمارات.

  :مدينة جنيف (2013الموسوعة الفمسطينية :) 

 مقابالت شخصية:رابعًا: 

 مدير محطة تنقية مدينة جنيف: الميندس محمد شتا 

 مدير محطة تنقية مدينة نابمس: الميندس محمد احميداف 

  جمعية أنيرا: الميندس مجدي أبو نعيـمدير 

 مدير جمعية مرج ابف عامر: األستاذ محمد الفياض 
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