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  ملخص

 

حيث أن المحطات        الحاسمة والتي تحتاج للمناقشة،             من أهم القضايا        هو   في فلسطين    الصرف الصحي      نظام   

من القرى والمدن الفلسطينية ليس             %  54.7.   العاملة مثقله وهذا يعني أنها ال تعمل ضمن المعايير المطلوبة                      

نظمة        أ يها  ل            لد ا على  تعتمد  و المتصاصية     صرف صحي  ا لمجاري            حفر  ا من  اإلحصاء          (   للتخلص  مرآز 

وحتى بعض المناطق الريفية التي لديها أنظمة                    .  ، مما قد يتسبب بمشاآل صحية وبيئية          ) 2006الفلسطيني،    

ولهذا السبب فيجب ايالء          . تلك األنظمة     إدارة      على  درة   القا  صرف صحي فأنها تعني نقص في تدريب الكوادر               

مستدامة للصرف       إدارة      ة من اجل تحقيق      االهتمام للمناطق الريفية لبتم تنفيذ خطة صرف صحي المرآزي                       

 . الصحي في فلسطين

بلغت  و   ، مليون متر مكعب     50عجز المائي    تعتبر المياه من الموارد النادرة والثمينة في فلسطين حيث بلغ ال                             

ولهذا السبب وللتعامل مع            .  من مجموع العام لالستهالك          %  70نسبة االستهالك لألغراض الزراعية نسبة                   

بديله، وآان احد هذه البدائل استخدام مياه                           ر مصاد   عن ي البحث     ور  من الضر     أصبح قد ف  الطلب المتزايد،         

هناك الكثير من البحوث التي تمت في فلسطين لحل               .  الزراعية     تم معالجتها لألغراضيالصرف الصحي التي 

آانت محطة    هذه المشكلة خلصت احدها إلى اقتراح معالجة هذه المياه في المناطق القاحلة شبه الصحراوية و                                    

لجمع ومعالجة المياه الواردة من                 ، عين سينيا لمعالجة مياه الصرف الصحي احد النتائج العملية لتلك التوصية                     

  .مخيم الجلزون وعين سينيا وجفنا وبيرزيت

هذ   ي  خاصة                                                 لبحث ا  ا هدف  بأنظمة شبيهه  مقارنة  الصحي  الصرف  ه  ميا معالجة  مالئمة  ومدى  جدوى  دراسة  إلى 

ية الصغيرة والكبيرة، آما وتهدف إلى االستفادة من النتائج لحل مشكلة مياه الصرف الصحي غير                                        بالتجمعات السكان       

 نظام مفاعل القواطع الالهوائي                  وقد تم االفتراض أن تكلفة معالجة المياه باستخدام                         .  المتحكم بها في الضفة الغربية            

Anaerobic Baffled Reactor (ABR)   نظام الحمأة المفعلة        ويتبعه  Activated Sludge system 

(AS)                     سيكون ذا جدوى اقتصاديه مقارنة بأنظمة الصرف الصحي األخرى بحيث يمكن حل مشكلة المجارى

  .الضفة الغربية مناطق غير المتحكم بها في محافظة رام اهللا وبالتالي يمكن تعميم هذه النتائج على جميع

 Removal Efficiency of Biochemical بيوآيميائيا إزالة األآسجين المستهلكآفاءة  وقد أظهرت النتائج أن

Oxygen Demand (BOD)     نظام  في   54.63% قد بلغت  ABR   آفاءة    ، وبلغت   لتر /ملغم 117  ترآيز  مع

وبلغت آفاءة       . لتر /ملغم  27  ترآيز  مع  89.52%   في النظام آكل        5BODإزالة األآسجين المستهلك بيوآيميائيا                 

آفاءة    بينما بلغت  ،  ABRلتر في   /ملغم  199  ترآيز  مع   COD   %54.64  إزالة األآسجين المستهلك آيميائيا             

 ازالة     ة  وبلغت آفاء     .  لتر /ملغم  46  ترآيز ب  89.57%   في النظام      CODزالة األآسجين المستهلك آيميائيا               إ 

Total Kjeldahl (TKN)   نظام  في  ABR    21.03%   إزالة    ة  وبلغت آفاء    لتر،   /ملغم  73.6  بترآيز 

Total Kjeldahl (TKN)  لتر/ملغم 35.94 بترآيز   %61.44  النظام آكلفي.  
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 نسبة إزالة األمونيا في النظام آكل                  في الوقت التي بلغت فيه            ABR  نظام    في  NH4  األمونيا      ترآيز  وقد ازداد          

وبشكل عام لم يتم التخلص من مرآبات الفسفور في أنظمة                             . لتر /ملغم  13.4  معدل ترآيز     مع    %53.52 

ABR    المواد الصلبة العالقة           عدل ترآيز   م وآان    .  آكل النظام    أوSuspended Solids (TSS)    في نظام

ABR  96   وآذلك تم     ،    46.45% بلغت   النيتروجين     نسبة إزالة     .  لتر في النظام آكل       /ملغم  6  و لتر  /ملغم

حين  بلغت نسبة التخلص في         في   ABRفي نظام      log  2.36التخلص من الجراثيم المسببة للمرض بنسبة                 

  .4.72 النظام بشكل عام

 

  

 
 


