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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. 



1 

 

 

 

 

 :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



5 

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 


