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إمكانية التقبل االجتماعي إلعادة استخدام مياه الصرف
الصحي المعالجة في الزراعة في محافظة رام هللا والبيرة
"حالة دراسية :ديردبوان"
ملك قطاوي ود .عثمان شركس
جامعة بيرزيت -فلسطين

المقدمة
تشكل زيادة االهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية إحدى الحلوول الواعودة
للمسوواهمة فووي سوود الثغوورة المائيووة فووي األراضووي الفلسووطينية الناتجووة عوون محدوديووة
الموارد المائية التقليدية التي كانت وما زالت العنصر الحاكم في تحقيق األمون الغوذائي
باإلضووافة إلووى النمووو السووكاني المتزايوود الووذي يووؤدي إلووى زيووادة اسووتهالك الميوواه ,وهووذا
أيضا يعني زيوادة كميوات الميواه العادموة الناتجوةا لهوذا فقود شويدت عودة محطوات تنقيوة
للميوواه العادمووة .يظهوور اخووتالل التوووازن بووين الموووارد المائيووة والطلووب المتزايوود عليهووا
عجزا مائيا في محافظة رام هللا ,مما يؤكد على أن إعادة اسوتخدام الميواه المعالجوة فوي
ري المزروعات أصبحت مون البودائل الضورورية إليجواد مصوادر جديودة لزيوادة المتواح
موون الميوواه ,وتحسووين نوعيووة البيئووة .غيوور أن تقبوول هووذا المصوودر الجديوود غيوور التقليوودي
يحتاج إلى دراسة مودى رغبوة وتقبول مجتموع الدراسوة لهوذا المصودر موع دراسوة مودى
تووأثير العواموول االجتماعيووة والنفسووية ,واالقتصووادية ,والثقافيووة ,والدينيووة فووي تشووكيل
إدراك السكان لتقبل هذا المصدر الجديد .كموا ويعتبور الووعي البيئوي مون أهوم العوامول
لنجوواح وتطوووير تجربووة اسووتخدام ميوواه الصوورف الصووحي المعالجووة فووي الزراعووة نظ ورا
للحساسية المفرطة نحو هذه الميواه ألسوباب نفسوية ,ودينيوة ,واجتماعيوة ,ولوذلك البود
مون االهتمووام بهووذا الجانووب لتأكيوود نجوواح هوذه المشوواريع وتشووكيل حالووة موون التقبوول لوودى
مجتمع الدراسة.
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تتعوودد الدراسووات حووول الميوواه العادمووة المعالجووة ,وموودى تقبوول المجتمووع إلعووادة
اسوووتخدامها مووون نوووواح عديووودة مثووول :النوووواحي االجتماعيوووة ,واالقتصوووادية ,والدينيوووة,
والثقافية .أما الدراسات االجتماعية فركزت على عدة جوانب :فمنها مون درس موقوف
القبوول بشووكل عوام السووتخدام الميواه العادمووة المعالجوة ,وأبحوواث درسوت موقووف القبووول
بناء على وجود أو إنشاء محطات تنقية لمعالجة المياه العادمة.
بينوت نتوائج دراسوة "تقبوول سوكان الريوف فووي محافظوة رام هللا والبيورة السووتخدام
المياه العادموة المعالجوة" للباحوث زهيور الوديك ( )9771أن النسواء فوي ريوف محافظوة
رام هللا والبيوورة أكثوور تقووبال موون الووذكور السووتخدام الميوواه العادمووة المعالجووة .وأظهوورت
النتووائج أيضوووا عوودم وجوووود فوورق فوووي تقبووول الفئووات العمريوووة المختلفووة فوووي المحافظوووة
السووتخدام الميوواه العادمووة المعالجووة ,هووذا وتبووين أن األشووخاص الحاصوولين علووى درجووة
تعليم أكثر لديهم تقبل الستخدام المياه العادمة المعالجة بشكل أكثر.
كشووفت دراسووة قامووت بهووا مجموعووة الهيوودرولوجيين الفلسووطينيين ( )9779عوون
محطة تنقية قرى بني زيد الغربية حول إمكانية تقبل استخدام المياه العادمة المعالجة,
وكانت نتيجة الدراسة أن  %01من الموزارعين يوافقوون علوى إعوادة اسوتخدام الميواه
العادمة المعالجة في الري ,وذلك كبديل للمياه العذبوة ,ولكون بشورط أن تكوون رخيصوة
الثمن ,وأن تكون آمنة وصحية.
تظهوووووور دراسووووووة )(2003

et.

al.

 Abu-Madi,التووووووي تحموووووول

عنووان Willingness of farmers to pay for reclaimed wastewater
 in Jordan and Tunisiaأن المووزارعين فووي األردن وتووونس يرغبووون فووي
اسووتخدام الميوواه المعالجووة فووي الووري مووع تفضوويل اسووتخدامه فووي ري المحاصوويل غيوور
المقيدة كاألشجار الحرجية واألعالف.
هوودفت دراسوووة  (2008( Isaed et.al.التعووورف علووى مووودى رغبوووة واسوووتعداد
مجتمع الدراسة الستخدام المياه المعالجة في الزراعة ,ودفع ثمنها في قريوة دورا فوي
محافظة الخليل .خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي :يعتبور معظوم المشوتركين
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أن الميوواه العادمووة غيوور المعالجووة تسووبب آثووار ومخوواطر علووى التربووة ,والبيئووة ,والميوواه
الجوفية ,واالقتصاد ,والصحة ,وهوي أكثور خطوورة مون الميواه المعالجوة .كموا وكشوفت
الدراسة أيضا أن العوامل التالية :العمر ,الحالة االجتماعية ,التعلويم ,الودخل الشوهري,
امتالك األراضي ,مساحة األرض المروية ,نوعية المياه تلعب دورا في قرار دفع ثمون
المحاصوويل المرويووة بهووذه الميوواه ,فمووثال :كلمووا زاد عموور المووزارعين زادت الرغبووة فووي
اسووتخدام الميوواه العادمووة ,وذلووك نتيجووة زيووادة خبوورتهم الزراعيووة ,كمووا أنووه كلمووا زاد
المستوى التعليمي للمزارعين زاد التقبل .كما أظهرت النتائج أن النساء أكثر تقبال من
الرجال الستهالك المنتوجات المروية بالمياه العادمة المعالجوة التوي تطوبخ (كالكوسوا).
يلعب سعر المياه العادمة دورا في رغبة المشتركين الستخدام المياه العادمة المعالجة.
كمووا أبوودى معظووم المسووتهلكين رغبووتهم فووي دفووع ثموون الخضووروات والفواكووه المرويووة
بالميوواه المعالجووة إذا كووان ثمنهووا نصووف ثموون الخضووروات والفواكووه المرويووة بالميوواه
العذبة.
مون أهوم النتوائج التوي خرجوت بهوا دراسوة (2006) Angeliki Menegaki and
 Nick Hanleyأن  %22موون المسووتهلكين راضووين عوون اسووتخدام الميوواه العادمووة
المعالجوووة لوووري المزروعوووات والحووودائق ,والموووراحيض ,بينموووا يرفضوووون اسوووتخدامها
لألغراض المنزليوة والشورب .كموا بينوت الدراسوة أن  %01مون األشوخاص مسوتعدون
لودفع ثموون الميواه العذبووة كسوعر للميوواه المعالجوة .كمووا أظهورت نتووائج الدراسوة أيضووا أن
األشخاص الذين أعمارهم أكثر من  27سونة يعارضوون الفكورة ,ووجود أن التقبول لهوذه
الميووواه يزيووود بزيوووادة درجوووة التعلووويم .بينموووا أبووودى  %22أنهوووم مسوووتعدون السوووتهالك
المنتوجات المروية بالمياه المعالجة.

فرضيات الدراسة
تفتووورض الدراسوووة إمكانيوووة وجوووود توووأثير للعوامووول االجتماعيوووة ,والدينيوووة ,والثقافيوووة,
واالقتصادية في تشكيل إدراك (حالة قبول أو رفض) مجتمع الدراسوة إلعوادة اسوتخدام
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الميوواه العادمووة المعالج وة فووي ري المزروعووات ,وغيرهووا موون المجوواالت األخوورى ,كمووا
تفترض الدراسة أيضا مايلي:
* يسوواعد ظهووور مشووكلة نقووص الميوواه فووي منطقووة الدراسووة علووى قبووول الميوواه العادمووة
المعالجة كمصدر جديد للمياه.
* يؤثر الوتخلص مون الميواه العادموة بطريقوة عشووائية والمخواطر الناجموة عنهوا علوى
قبول سكان دير دبوان إلنشاء محطة معالجة في المنطقة.
* يؤثر الدخل في منطقة الدراسة على استعداد السكان لتقبل دفع ثمون الميواه العادموة,
ومعالجتها والمشاركة في تكاليف إنشاء محطات التنقية.

أدوات الدراسة ومنهجيتها
تتضوووومن أدوات الدراسووووة التووووي تووووم اسووووتخدامها المشوووواهدة والمالحظووووة ,المقووووابالت
الشخصووية ,وتوزيووع اسووتبانة علووى  477شووخص بطريقووة العينووة العشوووائية ,اسووتخدام
برامج ( SPSSتحليل مربع كاي ,وتحليل االنحدار اللوجسوتي) ,وبرنوامج EXCEL
وتحليل الدراسات المكتبية .أما المنهجية التي توم اعتمادهوا فوي الدراسوة فهوي المونهج
التحليلي الكمي ,والمنهج الوصفي اإليضاحي والسلوكي ,والمنهج الميداني.

الموقع الجغرافي
تضم منطقة الدراسة تجمع دير دبوان في محافظة رام هللا والبيرة .يقع هذا التجمع
شرق مدينة رام هللا ,ويبعد عن مدينة

رام هللا 0كم ,وتبلم مساحة أراضي القرية

 01271دونم (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,9779 ,ص.)412
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النتائج والمناقشة
الوضع المائي وعالقته بالمياه العادمة المعالجة
يوضووح الشووكل ( )4العالقووة القويووة بووين متغيوور نقووص الميوواه ,ومتغيوور اعتبووار الميوواه
العادمة المعالجة مصدر جديد للمياه حسب تحليل اختبار مربع كاي للعينة المفحوصوة.
فقوود بينووت نتووائج الدراسووة أن  %12موون العينووة اإلحصووائية يعووانون موون نقووص الميوواه
العذبووة خصوصووا فوووي فصوول الصووويف ,وأن  22شووخص مووون هووؤالء (بنسوووبة )%27
يعتبرون أن المياه العادمة المعالجة مصدر جديد للمياه ,يمكون اسوتخدامه لسود الفجووة
المائيووة .وحسووب منظمووة الصووحة العالميووة فإنووه موون السووهل كسووب تقبوول العامووة عنوودما
تتحقق الشوروط إلعوادة اسوتخدام الميواه العادموة فموثال :عنودما يكوون هنالوك نقوص فوي
مصادر المياه  ,أو عندما تكون هناك استفادة مباشورة مون هوذا االسوتخدام ,مثول زيوادة
فووي إنتوواج المحاصوويل الزراعيووة ,تصووبح إعووادة اسووتخدام الميوواه العادمووة المعالجووة حووال
لمشووكلة نقووص الميوواه )( ,(WHO, 2006, p103الخطيووب ,9779 ,صp1( ,)01
 .)Abu Shaban et.al, 2006,كموا وتظهور دراسوة ( Bristow et. al, 2002,
 )p2أن مفهوم استعمال المياه العادمة المعالجة (كنفاية) أخذ بالتغير بشكل متزايد فوي
كثير من أنحاء العالم ,واعتبارها كمصدر غير تقليدي للمياه ,وذلوك كنتيجوة لمجموعوة
من األسباب وهي :ندرة المياه ,والزيادة السكانية واالحتياجات الكبيرة للمواء ,وزيوادة
تكلفووة الميوواه ,وظهووور تشووريعات لحمايووة البيئووة ,والرغبووة للتقوودم والتنميووة المسووتمرة,
وكذلك ظهور مشاريع استعمال المياه العادمة المعالجة بحيث تصبح أكثر قبوال.
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الشكل رقم( :)4العالقة بين نقص المياه واعتبار المياه العادمة المعالجة كمصدر جديد
للمياه
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772

تصريف المياه العادمة في منطقة الدراسة وعالقته بالتقبل
بينت نتائج تحليل اختبار مربع كاي وجود عالقة وثيقة بين اعتبوارالتخلص مون الميواه
العادمة بشكل عشووائي كمصودر خطور علوى الصوحة ,والبيئوة ,والقبوول بوجوود محطوة
معالجووة فووي المنطقووة ,حيووث بينووت نتووائج الدراسووة أن  %11موون العينووة اإلحصووائية
يعتقوودون أن الووتخلص موون الميوواه العادمووة بطريقووة عشوووائية يووؤثر سوولبا علووى البيئووة,
والصووحة العامووة ,وأن 12شووخص موون هووؤالء (بنسووبة  )%01يقبلووون بوجووود محطووة
تنقيووة ,أنظوور الشووكل ( .)9وموون الجوودير بالووذكر أن دراسووة (الدالهمووة ,9772 ,ص)92
خرجت بنتيجة مشابهة لنتيجة الدراسة الحالية.
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الشكل رقم ( :)9العالقة بين الرغبة في إنشاء محطة تنقية للمياه العادمة في
المنطقة ,وكون التخلص من المياه العادمة بطريقة عشوائية مصدر خطر على البيئة
والصحة
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸772( = 7¸772

أثر الجوانب االجتماعية والثقافية على التقبل
أشار تحليل اختبار مربع كاي إلى وجود عالقة وثيقة بين المستوى التعليمي فوي
ديووور ديووووان ,وتقبووول إعوووادة اسوووتخدام الميووواه العادموووة المعالجوووة فوووي ري المحاصووويل
الزراعية ,بشورط أن تكوون آمنوة وصوحية ,فقود أظهور الشوكل ( )2زيوادة التقبول بزيوادة
المستوى التعليمي ,فمثال  9شخص (بنسبة  )%92من الفئوة ذات المسوتوى التعليموي
األدنوى يقبلووون اسوتخدام الميوواه العادمووة فوي حووين أن  12شوخص (بنسووبة  )%12موون
الفئة ذات المستوى التعليمي الجوامعي يتقبلوون إعوادة اسوتخدامها فوي ري المحاصويل
الزراعيووة ,بشوورط أن تكووون آمنووة .حيووث أنووه كلمووا زاد مسووتوى التعلوويم تووزداد المعرفووة
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بفوائد ومخاطر المياه المعالجة ,وبالتالي زيادة التقبل لهذه المياه .وتدعم هذه النتيجوة
أيضووووا دراسووووة (الووووديك ,9771 ,صp14( ,)24

2008,

al.,

et.

(Isaed

( .)Menegaki & Hanley 2006, p42ومن الجدير بالذكر أن نتائج الدراسة لم
تظهر عالقة وثيقة بين التقبل إلعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والمتغيرات
الديمغرافية :الجنس ,العمر ,الدخل ,وعدد أفراد األسرة ,حسب تحليل مربع كاي.
باإلضافة إلى تحليل مربع كاي ,تم اسوتخدام طريقوة االنحودار اللوجسوتي لدراسوة توأثير
المتغيرات المستقلة (المتغيرات السكانية :كالعمر ,الجنس ,الدخل ,عدد أفراد األسورة,
مسووتوى التعلوويم) علووى تقبوول سووكان ديوور دبوووان السووتخدام الميوواه المعالجووة للووري .هووذا
ويقدم التحليل اللوجستي إحصاءات تفصيلية ودقيقوة لتوأثير المتغيورات المسوتقلة علوى
المتغير التابع وهو في هوذه الدراسوة التقبول أو الورفض السوتخدام الميواه المعالجوة فوي
الووري .أكوودت نتووائج التحليوول اللوجسووتي النتووائج التووي خرجووت بهووا الدراسووة موون خووالل
تحليل مربع كاي وجود عالقة بين تقبل استخدام المياه المعالجوة فوي الوري ,ومسوتوى
التعليم ,وعدم وجود عالقوة بوين التقبول ,وكوال مون الجونس والعمور .وبوالرغم مون عودم
وجود عالقة بين عدد أفراد األسرة والتقبل من خالل تحليل مربع كواي ,إال انوه ظهورت
هذه العالقة من خالل التحليول اللوجسوتي والوذي أظهور أن العوائالت التوي عودد أفرادهوا
أكثر من خمسة كانوا أكثر تقبال الستخدام المياه المعالجة في الوري مون العوائالت التوي
عدد أفرادها أقل من أربعة .و يمكن أن يعود هذا إلى أن استهالك األسر الكبيورة للميواه
يكون عال ,والذي يزيد من كمية المياه العادمة الناتجوة ,األمور الوذي يزيود مون التكلفوة
االقتصووادية لشووراء الميوواه العذب وة ,ونضووح الحفوور االمتصاصووية .كمووا وأظهوور التحليوول
اللوجسوتي وجووود عالقووة بوين التقبوول والوودخل ,والتوي لووم تظهوور مون خووالل تحليوول مربووع
كاي .فحسب التحليل اللوجستي أبودى مجتموع الدراسوة الوذي يبلوم دخلوه أقول مون 277
شيكل تقبال الستخدام المياه المعالجة في الري ,بينما أبودت الفئوة مون مجتموع الدراسوة
التووي يبلووم دخلهووا أكثوور موون  9777شوويقل عوودم رغبتهووا فووي اسووتخدام هووذه الميوواه فووي
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الزراعووة .ويمكوون أن تفسوور هووذه النتيجووة بووأن الفئووة ذات الوودخل المتوودني تعتقوود بووأن
الحصول على المياه المعالجة يكون رخيص مقارنة مع المياه العذبة.

الشكل رقم ( :)2العالقة بين المستوى التعليمي ,وتقبل استخدام المياه العادمة
المعالجة في ري المحاصيل الزراعية
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸774( = 7¸772
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الجدول رقم ( :)4التحليل اللوجستي للمتغيرات السكانية ,وتقبل استخدام المياه العادمة المعالجة
في ري المزروعات
المتغير المستقل

Exp

Sig.

df

Wald

S.E.

B

.329

.091

1

2.862

.657

-1.112

العمر 27-41

---

.923

3

.482

---

---

العمر 12-27

1.262

.729

1

.120

.672

0.233

العمر12-12

.793

.738

1

.112

.693

-0.232

أكثر من 12

.654

.836

1

.043

2.047

-0.424

العائلة أقل من خمس أفراد

---

.053

2

5.866

---

---

العائلة أكثر من خمس أفراد

3.679

.028

1

4.191

0.594

1.303

أمي

---

.070

3

7.076

---

--

إعدادي

13.922

.070

1

3.280

1.454

2.633

ثانوي

79.631

.009

1

6.840

1.674

4.377

جامعي

36.118

.018

1

5.578

1.519

3.587

الدخل أقل من  277شيكل

---

.025

3

9.375

----

--

الدخل  4777-277شيكل

.203

.164

1

1.935

1.146

-1.594

الدخل  9777-4777شيكل

.077

.046

1

3.964

1.288

-2.564

الدخل أكثر  9777شيكل

1.122

.930

1

.008

1.314

.115

الثابت

.201

.143

1

2.141

1.096

-1.603

الجنس

)(B

أثر الجوانب االقتصادية على التقبل
يبين تحليل اختبار مربع كاي ,كما يشير الشكل ( )1ظهور عالقوة وثيقوة بوين اسوتخدام
الميوواه العادمووة المعالجووة فووي مجوواالت مختلفووة ,ومقبوليووة واسووتعداد سووكان ديوور دبوووان
الستخدام الميواه العادموة المعالجوة فوي مجوال ري المحاصويل الزراعيوة ,حيوث وجود أن

89

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

 21شخص (بنسبة  )%29من مجتمع الدراسة الذين يقبلون باستخدام المياه العادموة
المعالجة لري المحاصيل الزراعية ,يقبلوون فوي اسوتخدامها فوي مجوال الصوناعة ,و41
شووخص (بنسووبة  )%92فووي مجووال الحوودائق العامووة والمالعووب ,و  1اشووخاص (بنسووبة
 )%2في إطفاء الحرائق ,ثم يليهوا غسويل السويارات ,وحديقوة المنوزل ,واالسوتعماالت
المنزلية .نستنتج من هنا إن مقبوليوة سوكان ديور دبووان لهوذه الميواه العادموة المعالجوة
توونخفض جوهريووا عنوودما يتوجووه االسووتعمال موون االسووتعمال غيوور المباشوور كالصووناعة,
والحوودائق العامووة إلووى االسووتعمال المباشوور كاالسووتعماالت المنزليووة .ويمكوون أن يعووود
السبب في ذلك إلى عدم معرفة مجتمع الدراسة مدى معالجة هوذه الميواه ,وعودم ثقوتهم
بالمؤسسات المعنية بإدارة المياه العادمة ومعالجتهوا .وتتفوق هوذه النتيجوة موع دراسوة
) )Po, et. al., 2003, p35ودراسة (.)Bristow et. al., 2002, p9

الشكل رقم ( :)1العالقة بين التقبل الستخدام المياه المعالجة في مجاالت أخرى,
وتقبل استخدامها في ري المزروعات
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772
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أثر نوعية المياه العادمة المعالجة على التقبل
أثبتت نتائج تحليل اختبار مربع كاي ,كما يظهر من الشكل ( ,)2أثر نوعية
المياه العادمة المعالجة التي يفضل سكان دير دبوان استخدامها في ري المزروعات
على مقبولية استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزراعية ,فقد أشار
 20شخص ( بنسبة  ) %22من العينة اإلحصائية الذين يقبلون باستخدام المياه
العادمة المعالجة لري المحاصيل الزراعية ,أنهم يفضلون استخدام مياه األمطار بينما
يفضل  94شخص ( بنسبة  ) %27منهم استخدام المياه العادمة الرمادية المعالجة,
و 47أشخاص ( بنسبة  ) %41يفضل استخدام المياه العادمة السوداء المعالجة ,أما
المياه العادمة الخام فيفضل استخدامها فقط  9شخص ( بنسبة  ) %2وبناء على ذلك
وجدت عالقة وثيقة بين المتغيرين .ومن هنا نجد أن نوعية المياه تؤثر على مدى
مقبولية سكان دير دبوان على استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل
الزراعية ,وهذا ما بينته كذلك نتائج دراسة ) )Po, et. al., 2005, p48و 2004,
).(Macdonald and Dyack p11
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الشكل رقم (:)2العالقة بين تقبل سكان دير دبوان الستخدام المياه العادمة المعالجة
في الزراعة ,ونوعية المياه المعالجة
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772

أثر مصادر المياه العادمة المعالجة على التقبل
أظهوورت نتووائج الدراسووة وجووود عالقووة وثيقووة بووين مصووادر الميوواه المعالجووة التووي
يفضل مجتمع الدراسوة اسوتخدامها فوي ري المزروعوات ,ومقبوليوة سوكان ديور دبووان
السووتخدام الميوواه العادمووة المعالجووة فووي ري المحاصوويل الزراعيووة ,وذلووك حسووب تحليوول
نتائج اختبار مربوع كواي الوذي يوضوحه الشوكل ( )1حيوث تبوين أن  22شوخص (بنسوبة
 )%01من الذين يقبلون باستخدام المياه العادمة المعالجوة لوري المحاصويل الزراعيوة
يفضلون اسوتخدام الميواه العادموة المعالجوة الخارجوة مون منوازلهم ,بينموا يفضول

2

أشخاص (بنسبة  )%42استخدام المياه الخارجة من قراهم ,ويفضل فقوط  1أشوخاص
(بنسبة  )%44استخدام المياه الخارجة من القرى األخرى .يمكن أن نسوتنتج مون هنوا
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رفووض سووكان ديوور دبوووان السووتخدام الميوواه المعالجووة الخارجووة موون محطووة البيوورة لووري
المحاصيل الزراعية ,ويمكن أن يعود هذا إلى الشوعور باالشومئزاز والقورف مون الميواه
العادمة من مصادر بعيدة.
ظهرت فكرة معالجة المياه العادمة باعتبارها حول لمشوكلة نقوص الميواه عنود كثيور مون
العامووووة ,إال أن العواموووول العاطفيووووة مووووا زالووووت تووووؤثر بوووورأي وقوووورارات المسووووتهلكين,
والمزارعين على حدا سواء حتى لوو كانوت هوذه الميواه ذات معالجوة عاليوة ,إذ أن قلوق
المستهلك حول اسوتعمال الميواه المعالجوة مرهوون بقورب المسوتهلك إلوى مصودر الميواه
العادمةا حيث أنهم أكثر رغبة الستعمال مياههم العادموة المعالجوة الخاصوة مون الميواه
العادمة المعالجة التي سحبت من مصدر مشترك (.)Schaw, 2006, p34

الشكل رقم ( :)1العالقة بين التقبل الستخدام المياه المعالجة في الزراعة ,ومصادرها
المفضل استخدمها في الري
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772
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أثر مسمى المياه العادمة المعالجة على التقبل
تفضي نتوائج الدراسوة إلوى وجوود عالقوة وثيقوة ,والتوي ظهورت مون خوالل تحليول
مربووع كوواي بووين العبووارة التووي يرغووب مجتمووع الدراسووة أن تطلووق علووى مسوومى الميوواه
العادمة المعالجة ,ومقبوليوة سوكان ديور دبووان السوتخدام الميواه العادموة المعالجوة فوي
ري المحاصيل الزراعية ,حيث اتضوح مون الشوكل ( )0أن  21شوخص (بنسوبة )%00
من الذين يقبلون باستخدام المياه العادمة المعالجة لري المحاصيل الزراعيوة يفضولون
عبارة المياه المنقاة مقارنة مع العبارات األخرى ,مثل عبوارة الميواه المعواد اسوتعمالها
الوووذي يفضووولها  0أشوووخاص (بنسوووبة  ,)%47وعبوووارة الميووواه العادموووة المعالجوووة (1
أشووخاص بنسووبة  ,)%2وعبووارة ميوواه الصوورف الصووحي المكووررة(  2أشووخاص بنسووبة
.)%1
يظهر من هذا البحث أن إطالق عبارات معينوة تخوص الميواه المعواد معالجتهوا يجوب أن
تؤخووذ فووي الحسووبان عنوود دراسووة المشوواريعا ألنهووا عاموول مووؤثر فووي تقبوول المجتمووع.
وبالتالي يجب مراعاة نوعية العبوارة التوي يجوب أن تطورح فوي المنشوورات والمقواالت
حول هذا الموضوع (.)Hartley, 2006, p122
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الشكل رقم ( :)0العالقة بين التقبل الستخدام المياه المعالجة في الزراعة ,ومسمى
العبارة التي تصف المياه المعالجة
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772

أثر العامل الديني على التقبل
وضووحت النتووائج موون خووالل مربووع كوواي وجووود عالقووة بووين تقبوول الميوواه العادمووة
المعالجة من ناحية دينية ,وتقبل استخدامها في ري المحاصيل الزراعيوة ,حيوث أظهور
الشووكل ( )1أن  14شووخص (بنسووبة  )%22موون الووذين يتقبلووون إعووادة اسووتخدام الميوواه
المعالجة في ري المحاصويل الزراعيوة يعتبورون أن الميواه العادموة المعالجوة مسوموحة
دينيا (حالل) ,و 49شخص (بنسوبة  )%40يعتبرونهوا حورام ,بينموا أبودى  40شوخص
(بنسبة  )%91من العينة اإلحصائية عدم معرفتهم.
ولقد دُرس هذا الموضوع مون قبول مجلوس هيئوة كبوار العلمواء فوي المملكوة السوعودية,
وقوواموا بإصوودار فتوووى عووام  4201تُجيووز اسووتخدام الميوواه المستصوولحة حتووى لغايووات
الوضوء ,أو الشورب موا داموت قود خضوعت للمعالجوة المطلوبوة لضومان حمايوة الصوحة
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العامة وآمنها .تعتبر هوذه الفتووى مهموة ألن العامول الوديني يلعوب دورا هاموا فوي تقبول
الناس لفكرة إعادة استخدام المياه العادموة المعالجوة ,حيوث أن معظوم مجتموع الدراسوة
في هذا البحث مسلمون.

الشكل رقم (:)1العالقة بين تقبل المياه العادمة المعالجة من ناحية دينية ,وتقبل
سكان دير دبوان لري المحاصيل الزراعية بالمياه المعالجة
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772

أثر طبيعة استهالك المنتوجات المروية بالمياه المعالجة على التقبل
أثبت وجود عالقة وثيقة ,من خالل تحليل مربوع كواي ,بوين تقبول اسوتخدام الميواه
العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزراعية ,والتقبل الستهالك المنتوجات الزراعيوة
المرويووة بالميوواه العادمووة ,كمووا يبينهووا الشووكل رقووم ( ,)2حي وث أن  22شووخص (بنسووبة
 )%01من الذين يتقبلون إعادة استخدام المياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعيوة
يتقبلون استهالك المنتوجات الزراعية المروية بالمياه العادمة لكون بعود طبخهوا ,بينموا
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تقبل  40شخص (بنسوبة  )%91مون العينوة اإلحصوائية اسوتهالكها قبول طبخهوا .ومون
هنا نجد أن معرفة الناس بأن المحاصيل التي تروى بالمياه المعالجة سوف تطوبخ قبول
االسوووتعمال يزيووود مووون مووودى تقوووبلهم اجتماعيوووا لفكووورة إعوووادة اسوووتخدام الميووواه العادموووة
المعالجوة .هوذا وتبوين أيضوا مون دراسوة ) (Isaed et. al., 2008, p 11أن معرفوة
المستهلكين المسبقة بأن طبخ الخضروات يقلل من آثار السلبية للمياه العادمة مقارنوة
مووع المنتوجووات التووي تؤكوول طازجووة يزيوود موون تقبوول شووراء المحاصوويل المرويووة بالميوواه
العادمة المعالجة.
بين الشكل ( )47أن المحاصيل الزراعية التوي يرغوب مجتموع الدراسوة فوي ريهوا
بالمياه العادمة بعود معالجتهوا تمثلوت بنسوبة  %22لصوالح األعوالف ,وبنسوبة متقاربوة
ألشوووجار الزيتوووون ,وبووواقي النسوووب موزعوووة علوووى الخضوووروات ,واللوزيوووات ,وأشوووجار
الفاكهووة ,وموون هنووا نسووتدل أن تقبوول سووكان ديوور دبوووان إلعووادة اسووتخدام الميوواه العادمووة
المعالجوة يووزداد عنودما يكووون االتصوال بهووذه الميوواه غيور مباشوور ,فموثال :يفضوول العامووة
استخدام المياه العادمة المعالجة لري محاصيل األعوالف ,وري المحاصويل التوي تطوبخ
قبوول أكلهووا بينمووا ال يفضوولون اسووتخدامها للمحاصوويل التووي تؤكوول طازجووة ( (WHO,
 .2006, p10وهذا يظهر مدى أهمية استخدام المياه العادمة المعالجة في ري أشجار
الزيتون ,ومحاصيل األعالف في منطقة الدراسة ,وذلك بسبب أن مزارعي دير دبووان
يعتموودون بشووكل كبيوور علووى تربيووة الحيوانووات ,والتووي تتطلووب التنقوول الوودائم بحثووا عوون
المراعووي ,والووذي يوووفر لهووم نوووع موون االسووتقرار فووي حالووة اسووتخدام الميوواه العادمووة
المعالجة لري محاصيل األعالف ,خاصة وأن أراضي دير دبوان واسعة.
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الشكل رقم ( :)2العالقة بين تقبل استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل
الزراعية ,وتقبل استهالك المنتوجات الزراعية المروية بالمياه المعالجة
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772
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الشكل رقم ( :)47المحاصيل التي يتقبل مجتمع الدراسة ريها بالمياه العادمة
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الرغبة في دفع ثمن المياه العادمة ومعالجتها وتكاليف اإلنشاء
أشارت نتيجة تحليل اختبار مربع كاي إلى وجود عالقة وثيقوة بوين متغيور الودخل
من جهة ,والتقبل لدفع ثمن المياه العادمة ومعالجتها ,ودفع تكاليف اإلنشواء مون جهوة
أخوورى ,فقوود أظهوور الشووكل ( )44أن  94شووخص (بنسووبة  )%22موون الووذين يتووراوح
دخلهم بين  9777-4777شيكل ,و 27شخص (بنسبة  )%29مون الوذين دخلهوم أكثور
موون  9777شوويكل علووى اسووتعداد لوودفع ثموون الميوواه العادمووة ,ومعالجتهووا ,ودفووع تكوواليف
اإلنشاء ,وهذا ما تؤكده نتائج الدراسات السابقة في ضورورة المسواهمة فوي دفوع ثمون
الميووووواه العادموووووة ومعالجتهوووووا ,وتكووووواليف إنشووووواء محطوووووات المعالجوووووة( :مجموعوووووة
الهيدرولوجين الفلسطينيين ,9779 ,ص)1
).(Tubail et. al., 2002, p14

الشكل رقم (:)44العالقة بين الدخل والتقبل لدفع ثمن المياه العادمة ,ومعالجتها
وتكاليف اإلنشاء
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772

29

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

وكذلك أوضحت نتائج الدراسة أن  %22من مجتمع الدراسة على اسوتعداد للمسواهمة
في دفع  %47من فاتورة المياه لتغطية نفقات اإلنشواء ,ومعالجوة الميواه العادموة .كموا
بينوووت نتوووائج الدراسوووة أن  %12مووون العينوووة اإلحصوووائية أبووودوا اسوووتعدادهم لشوووراء
المنتوجات الزراعية التي تم ريهوا بالميواه العادموة المعالجوة ,بشورط أن تكوون أرخوص
من المنتوجات المروية بالمياه العذبة على اعتبار أنها ميواه مون مصوادر غيور رئيسوية
وبالتالي فإن تكلفتها يجب أن تكون أقل من المياه العادية.

غياب الوعي البيئي
هناك العديود مون الموؤثرات التوي تظهور عودم وجوود وعوي بيئوي كواف فوي منطقوة
الدراسووة حووول الميوواه العادمووة ,وإعووادة اسووتخدامها وتتمثوول هووذه المؤشوورات موون خووالل
ظهورهووا فووي نتووائج هووذه الدراسووة ,حيووث تبووين أن  %01موون العينووة اإلحصووائية لوويس
لديهم معرفة ومعلومات عن المياه المعالجة ,والحموأة المسوتخرجة مون محطوات تنقيوة
الميوواه العادمووة ,وكيفيووة اسووتخدامها كسووماد للتربووة وموودى نتائجهووا االيجابيووة والسوولبية
على النبات ,واألراضي الزراعية .كما وأجاب  %12بأنهم لم يشاهدوا محطوة معالجوة
ميوواه عادمووة البتووة .وأشووار %04موون العينووة اإلحصووائية أن لوويس لووديهم معلومووات عوون
كيفيووة التعاموول مووع هووذه الميوواه العادمووة ,ومووا هووي االحتياطيووات الووالزم اتخاذهووا عنوود
استخدامها.
يشوووير هوووذا األمووور إلوووى غيووواب الووووعي البيئوووي حوووول الميووواه العادموووة المعالجوووة,
وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة ,وإمكانية إعادة استخدامها فوي الزراعوة نتيجوة
لجملووة موون األسووباب متمثلووة فووي أن كوول مووا تقدمووه المؤسسووات الخاصووة بالبيئووة موون
محاضوورات ونوودوات تثقيفيووة ,وبوورامج توعيووة غالبوا مووا تكووون متصوولة فقووط بالمشوواريع
الخاصة بالمياه ,وترشيد استهالكها ,وعادة تتطورق إلوى ذكور موضووع الميواه العادموة
ومعالجتها بشكل مقتضب ,مما يجعل التوعيوة بموضووع الميواه العادموة محودودة علوى
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معلومات هامشية وعامة ,هذا باإلضوافة إلوى صوعوبة فهوم السوكان لألفكوار المطروحوة
في المحاضرات ,أو الندوات حول المياه العادمة ومعالجتها ,وإعادة استخدامها نتيجوة
لكون هذا الموضوع حديث في مضمونه وفكرته.
كما يعود تدني مستوى المعلومات والتثقيف حول المياه العادمة إلوى عودم وجوود
مشوواريع فعالووة علووى أرض الواقووع ,هووذا وإن وجوودت فووال تووتم متابعتهووا ,وقيوواس موودى
نجاحهوا .كمووا ويعوزى غيوواب الووعي البيئووي إلوى عوودم االهتموام بوواإلعالم البيئوي بسووبب:
حداثووة االهتمووام بقضووية اإلعووالم البيئووي ,وقلووة خبوورة القووائمين علووى برامجووه ,ونوودرة
المحووررين المتخصصووين فووي شووؤون البيئووة ,وأيضووا قلووة المصووادر البيئيووة ,وضووعف
االمكانات المادية ,وافتقار البرامج البيئية إلى عنصري الجذب والتشويق ,مموا أفقودها
االرتبووواط واالهتموووام الجمووواهيري (الوووددح ,9779 ,ص .)411كموووا يسووواهم غيووواب دور
المساجد أيضا في عدم االهتمام بنشر الوعي البيئي وترشيد استهالك المياه ,وإمكانية
استخدام مصادر جديدة وهوذا يؤكود علوى ضورورة اسوتثمار المووروث الثقوافي والوديني
إليصووال رسووالة التوعيووة البيئيووة إلووى أكبوور عوودد ممكوون موون النوواس موون خووالل الخطووب,
والدروس الدينية (الجابري ,9774 ,ص.)21
يعتبر التعواون والتنسويق بوين المؤسسوات المختلفوة ,ووسوائل اإلعوالم فوي مجوال
التوعيووة البيئيووة غيوور كوواف ويحتوواج إلووى تطوووير وتبنووي إطووار منهجووي لتحديوود توجووه
مشووترك لكافووة المؤسسووات والمجموعووات العاملووة فووي مجووال التوعيووة البيئيووة (ريحووان,
 ,4221ص ,)42و من أسباب غيواب الووعي البيئوي أيضوا عودم وجوود التربيوة البيئيوة
في المناهج التعليمية كإستراتيجية تربوية.

أثر امتالك قيمة اإلحساس بالبيئة على التقبل
ورغم ما تم ذكره سابقا عن غياب الووعي البيئوي ,فقود توم إظهوار رغبوة مون قبول
عينة الدراسة للمشواركة فوي العمول البيئوي ,حيوث أثبتوت نتوائج تحليول مربوع كواي ,كموا
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يظهر من الشكل ( )49وجود عالقة وثيقة بين استعداد مجتمع الدراسة للمشواركة فوي
تنفيذ برامج الوعي البيئوي ,والتقبول إلعوادة اسوتخدام الميواه العادموة المعالجوة فوي ري
المحاصيل الزراعية ,فقد استعد  11شخص (بنسبة  )%11مون الوذين يتقبلوون إعوادة
استخدام المياه العادمة في ري المحاصيل الزراعية للمشاركة في تنفيذ بورامج الووعي
البيئي ,أنظر (الشوكل .)49ويودل هوذا علوى أن الوذين لوديهم قيموة اجتماعيوة تجواه حفوظ
البيئة هم أكثر استعدادا للمسواهمة فوي تنفيوذ بورامج الووعي البيئوي ,والتوي تسواعد فوي
تقبل استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة.
تتماشوى هوذه النتيجوة موع نتيجوة دراسوة ( ,)Cherylk, 2006, p22وهوي أن
الذين يمتلكوون قويم ومشواعر قويوة تجواه المواء ممكون أن يشوكلوا قووة ضواغطة تصونع
قرارات ,وانطباعات معينة تضغط على القورارات السياسوية حوول الميواه العادموة ,وقود
يؤدي هذا أيضا إلى غرس مجموعة من القيم الثقافية والجمالية فوي التخطويط ,وإدارة
مصادر المياه ,وايجاد مجموعة من األخالق البيئية مستندة على الموازنة بين الحفواظ
على المياه ,وبين المذهب النفعي من خالل الحكمة الموجودة في األسواس فوي الرمووز
الدينية ,والعاطفية.
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الشكل رقم ( :)49العالقة بين االستعداد للمشاركة في تنفيذ برامج الوعي البيئي ,وتقبل استخدام
المياه المعالجة في ري المحاصيل الزراعية
قيمة مربع كاي عند الداللة اإلحصائية )7¸777( = 7¸772

الخاتمة
تعتبوور الحاجووة إلووى معالجووة وإعووادة اسووتعمال الميوواه العادمووة بووالطرق الحديثووة
والمالئمة من األمور األكثر إلحاحا في تجاه تحسين نوعية البيئوة ,حيوث أنوه لون يووفر
فقط كميات ميواه إضوافية تسوتخدم فوي الزراعوة ,أو فوي تغذيوة خزانوات الميواه الجوفيوة
فحسب بل سيحمي البيئوة مون الكثيور مون التوأثيرات السولبية المتوقوع حودوثها فوي حوال
عدم معالجتها .وبناء على ذلك تظهر أهمية أخذ رأي السوكان فوي تقبول مشواريع إعوادة
استخدام المياه العادمة المعالجة ,ودراسة األسباب التي تساهم فوي التوأثير علوى إدراك
المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ,والتي يمكون أن تشوكل قووة ضواغطة
تؤثر على نجاح هكذا مشاريع.
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كشفت نتائج الدراسوة أن معظوم العينوة اإلحصوائية الوذين يعوانون مون نقوص الميواه هوم
أكثر تقبال ,العتبار المياه العادمة المعالجة مصودر جديود للميواه .هوذا باإلضوافة إلوى أن
سكان دير دبوانا الذين يعتبرون أن المياه العادمة التي تلقى عشوائيا تؤثر سلبا علوى
البيئة ,والصحة العامة هم أكثر تقبال إلنشاء محطات تنقية للمياه العادمة .كما أظهورت
الدراسة وجود عالقة وثيقة بين المستوى التعليمي ,والتقبول السوتخدام الميواه العادموة
المعالجوووة .أموووا بووواقي المتغيووورات الديمغرافيوووة كوووالجنس ,العمووور ,عووودد أفوووراد األسووورة,
والدخل ,فأثبتت نتائج الدراسوة عودم وجوود عالقوة قويوة ذات داللوة إحصوائية موع تقبول
المجتمووع السووتعمال الميوواه العادمووة المعالجووة فووي الزراعووة حسووب تحليوول اختبووار مربووع
كوواي .كمووا وضووحت الدراسووة أن معظووم العينووة أكثوور تقووبال السووتخدام الميوواه العادمووة
المعالجة في المجاالت غير المباشورة مون المجواالت المباشورة .وتبوين أن معظوم العينوة
اإلحصوووائية أكثووور تقوووبال لميووواه األمطوووار تليهوووا الميووواه الرماديوووة المعالجوووة ثوووم السووووداء
المعالجووة .كمووا أثبووت تقبوول معظمهووم العينووة السووتخدام الميوواه العادمووة المعالجووة للووري
الخارجة من منازلهم أكثر من منازل القرى األخرى.
وقد أثبتت الدراسوة أن العامول الوديني يلعوب دورا فوي تقبول مجتموع الدراسوة السوتخدام
المياه العادمة المعالجة فوي ري المحاصويل الزراعيوة ,بشورط أن تكوون آمنوة وصوحية.
كما كشفت الدراسة أيضا أن سكان دير دبوان أكثر تقبال الستهالك المحاصيل المرويوة
بالميوواه العادمووة المعالجووة لكوون بعوود طبخهووا .أشووارت النتووائج أيضووا أن المحاصوويل التووي
يرغب معظم سكان دير دبوان في ريها بالمياه العادمة هوي األعوالف ,والزيتوون .تبوين
أيضا وجود عالقة بين الدخل ,والتقبل لودفع ثمون الميواه العادموة ,ومعالجتهوا وتكواليف
اإلنشاء ,كما وتبين أن الرغبة في دفع نسوبة مون ثمون الميواه العادموة ,ومعالجتهوا تقول
بزيادة نسبة الدفع من فاتورة المياه .كما أن معظم العينة اإلحصائية يوافق على شراء
المنتجات المروية بهذه المياه بشرط أن تكون أرخص.
أظهوورت الدراسووة غيوواب الوووعي البيئووي المتعلووق بحمايووة البيئووة موون التلوووث بالميوواه
العادمة ,وحول معالجة المياه العادمة ,وتقبل استخدامها في المنطقة ,وذلك يظهر مون
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خالل عدم مشاهدة مجتمع الدراسة أي محطة تنقية ,وعدم معرفتهم عن كيفية التعامل
مووع الميوواه العادمووة المعالجووة ,واسووتخدام الحمووأة كسووماد للتربووة واالحتياطووات الووالزم
اتخاذها عند استعمالها ,واآلثار االيجابية والسلبية على الصحة وعناصر البيئة .أكدت
الدراسة أيضا على أن العينة اإلحصائية الوذين يتمتعوون بقيموة اإلحسواس بالبيئوة أكثور
تقبال إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة.
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