
أسباب هذه املشاكل 

•  عدم وجود شبكات للصرف الصحي
•  أنابيب شبكة اجملاري ذات أقطار صغرية 

•  استخدام احلفر االمتصاصية
•  تكلفة استخدام سيارات النضح
العادمة •  التدفق العشوائي للمياه 

املواطنني   البيئي لدى  الوعي  •  غياب 
العادمة  املياه  •  عدم كفاءة خدمة إدارة 

والصحة  الفلسطينية  البيئة  على  املعاجلة  غري  العادمة  املياه  خماطر 
العامة 

املياه •  استنزاف مصادر 
املياه  •  تدهور جودة 

•  تدهور الطبيعة والتنوع احليوي 
•  تشوه املشهد والقيم اجلمالية

•  توطني احلشرات والروائح الكريهة 
•  انتشار األوبئة واألمراض 
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فوائد إستخدام املياه العادمة املعاجلة
•  مصدر مائي إضايف

املياه السطحية واجلوفية. •  جتنب خطر تلويث 
العــذبة:  حيث أن استخـدام   امليـاه  •  احملافـظة على اكـرب قدر من 

     املياه العادمة املعاجلة يقلل من الطلب على مصادر املياه العذبة
•  التقليل من استخدام األمسدة

•  احملافظة على الرتبة من االجنراف
القابلة للزراعة •  إعادة تأهيل األراضي 

الزراعية املروية •  زيادة مساحة األراضي 
•  زيادة اإلنتاج وتوفري مصادر دخل جديدة

املشاكل اليت مت حتديدها واملتعلقة بإدارة املياه العادمة  يف األراضي 
الفلسطينية احملتلة 

العادمة اليت يتم جتميعها يف احلفر االمتصاصية   املياه  • فيضان 
    وشبكات الصرف الصحي
• انتشار اجلرذان واحلشرات

املياه   الينابيع واآلبار اجلوفية باإلضافة اىل آبار مجع  • تلوث مياه 
   املنزلية 

املياه العادمة

اجملتمع  عن  الناجتة  السائلة  النفايات  أنها   على  العادمة  املياه  تعرف 
واملباني  السكنية  املباني  من  املتصرفة  املياه  وتشمل  عامة،  بصفة 

العامة واملصانع ومياه األمطار.

العادمة،  املياه  مصادر  من  األهم  اجلزء  املنزلية  العادمة  املياه  تشكل 
فاملياه العادمة املنزلية هي املياه  اليت تنتج عن ممارسة اإلنسان ألنشطته 
املياه  ودورات  احلمامات  واستعمال  كاالستحمام  املختلفة  احلياتية 
العضوية  باملواد  حمملة  املياه  هذه  تكون  حيث  والطبخ،  والغسيل 
بعض  معها  حتمل  أنها  كما  اخلضار،  وبقايا  والشحوم  والدهون 
واملنظفات،  الغسيل  مساحيق  يف  املستخدمة  الكيميائية  املركبات 
اجلراثيم  أنواع  بعض  على  املياه  هذه  حتتوي  ذلك   إىل  باإلضافة 

والبكترييا املعدية الناجتة عن األفراد. 

مكونات املياه العادمة

حتتوي املياه العادمة على كل من: 
1.  امللوثات العضوية كالدهون والربوتينات والكربوهيدرات

2.  امللوثات غري العضوية كاألمالح والرمال
3.  امللوثات اجلرثومية 

وبشكل عام، توجد هذه امللوثات على شكل:
 -  مواد عالقة  )Suspended Solids(  وهي عبارة عن جزيئات كبرية 

أبعادها أكرب من 0.1 ملم، وتكون سهلة الرتسيب الطبيعي

-  مواد غروية  )Colloidal Solids( حيث ال ميكن ترسيب هذه املواد 
فيزيائيا وحتتاج إىل مركبات كيميائية مساعدة.

 )Dissolved Solids(  مواد مذابة  -
الباقي )%99.9(  العادمة أما  املياه  املواد ما يقارب 0.1% من  تشكل هذه 

فهو عبارة عن ماء.

معاجلة املياه العادمة

املواد غري  التخلص من مجيع  بأنها عملية  العادمة  املياه  تعرف معاجلة 
أو  الطبيعية  الطرق  بواسطة  العادمة  املياه  من  )امللوثات(  فيها  املرغوب 
ضمن  واالستعمال  االستخدام  إلعادة  صاحلة  لتصبح  االصطناعية 

جماالت حمددة. 

مراحل عملية املعاجلة

 )Primary treatment( املرحلة األوىل
وهي املعاجلة امليكانيكية حيث يتم التخلص من الشوائب واألجسام 
الكبرية مثل بقايا اخلضار واحلجارة وغريها من املواد وذلك من خالل 

استخدام أحواض الرتسيب واملصايف.

 )Secondary treatment( املرحلة الثانية
بواسطة  العضوية  املواد  حتليل  يتم  حيث  البيولوجية  املعاجلة  وهي 

الكائنات احلية الدقيقة احملللة، ومن الطرق املستخدمة هلذا الغرض: 

  )Trickling  Filter(   فلرت احلجر اهلوائي  •
الدوار  البيولوجي  العمود   •

 )Rotating Biological Contactor(  
 )Activated Sludge( النشطة احلمأة   •
)Natural Lagoons( أحواض طبيعية  •

التهوية امليكانيكية  أحواض تعتمد على   •
)Aerated Lagoons(  

 )Tertiary treatment(  املرحلة الثالثة
وهي املعاجلة املتقدمة حيث يتم إدخال وحدات إضافية يكون اهلدف 
العادمة  املياه  من  نهائيا  العالقة  واملواد  والفوسفات  األمونيا  إزالة  منها 
املياه للتخلص من  املعاجلة بيولوجيا.  إضافة إىل ذلك يتم تعقيم هذه 
الكائنات واجلراثيم  املسببة لألمراض. ويتم التعقيم بواسطة استخدام 

عدة معقمات مثل الكلور واألوزون واألشعة فوق البنفسجية. 

جماالت إعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة 

أ -    استصالح األراضي البور والصحراوية.
ب -  ري احملاصيل الزراعية: إن الستخدام املياه العادمة املعاجلة يف الري  
        ميزة تزويد الرتبة بالعناصر الغذائية  مثل  النيرتوجني  والفسفور   
       واليت تتواجد بشكل غين يف املياه العادمة وحيتاجها النبات للنمو.

ج -   األغراض الصناعية كمياه التربيد.
د -    ري احلدائق واملالعب

ه -    األغراض الرتفيهية وتربية األمساك.
و -    حقن املياه اجلوفية.
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