
 
الخالصة

   في منطقة البحر المتوسط الالهوائية تكنولوجيا معالجة المياه العادمةدام  حوافز استخعوائق  و

 

ادمين سيكون               " بناءا على تقرير للبنك الدولي       دين الق اه والصرف الصحي في العق ر في قطاع المي التحدي األآب

ادة استخدام ال        ررة ألغراض    إنجاز معالجة المياه العادمة بأقل تكلفة والتي بنفس الوقت أيضا ستسمح بإع اه المك مي

اه    الهدف الرئيسي لهذا العمل هو البحث في عوائق وحوافز استخدام    .  الزراعة والصناعة  ا معالجة المي تكنولوجي

  .العادمة الالهوائية  في منطقة البحر المتوسط

  

اني  ولقد تم تنفيذ طريقة البحث بواسطة توزيع نموذجين من األسئلة، األول للمحترفين في قطاع المياه      العادمة والث

ين     اديميين والفني ن  األآ دد م ة الشخصية لع طة المقابل اآس ، أو بواس ي والف د االلكترون طة البري ولين، بواس للمم

ة      اخ المنطق ل من ط أو دول تحم ر المتوس ة البح ن دول منطق دد م ي ع ين ف ان، (واإلداري سطين، األردن، اليون فل

).  ايطاليا، ترآيا، اسبانيا و المغرب

  

ة البحر             أظهرت النتائج  بأن المسألة الرئيسية الستخدام         ولقد تكنولوجيا معالجة المياه العادمة الالهوائية  في منطق

ة       .االنشاء، وانما الخبرة في التشغيل     ليست البحوث، التصميم أو      المتوسط ة والثق رة العملي نقص في الخب وبسبب ال

ذ يفضلون عدم الم              ا مهندسو التنفي ذه التكنولوجي شاريع           في ه ذه الم ل ه ذ مث اذج       .خاطرة في تنفي ائج نم  وحسب نت

ار            %) 54.3(االسئلة، أغلب المحترفين     ة اختي دور المناسب في عملي ا ال تم اعطاؤه أن المجتمعات ال ي يعتقدون ب

أجابوا بأن المؤسسات   %) 83.3(والممولين  %) 52.9(تكنولوجيا معالجة المياه العادمة، وآذلك معظم المحترفين        

  .ية ليس لها أي دور في صنع القرار في عملية اختيار تكنولوجيا معالجة المياه العادمةالتعليم

  

ولين        أن دور المم ة يمكن          وأيضا فقد أظهرت النتائج ب اه العادم ا معالجة المي ار تكنولوجي دول المانحة في اختي وال

ساوي  فه بالت اد   وص اس ارش ى أس رض %)35.3( عل شارآة %) 29.4(، ف ذ%). 26.5( و م ى أن  ه دل عل ا ي

ار            )%50(وايضا  . الممولين ليس لديهم نفس السياسة      من الممولين الذين تمت مقابلتهم أخبروا بأنهم يقومون باختي

   .التكنولوجيا المعمول بها في بالدهم

      

ة   األآث تعتبر   ة،ي آمرحلة اولى مع تكنولوجيا أخرى هوائ       تكنولوجيا تنقية المياه العادمة الالهوائية     استخدام ر ديموم

ن الناحية الفنية والمالية يجب أن تكون مشمولة في مجاالت            م، ويعتقد أن هذه التكنولوجيا      وتعطي النتائج المرجوة  

اه             وآخالصة عامة، أهم     .تنقية المياه العادمة   عامل يجب أخذه في عين االعتبار أثناء اختيار تكنولوجيا معالجة المي

ذه                 )%100(ن  العادمة هو التكلفة التشغيلية، حيث أ      ى ه وا عل ابلتهم أجمع ذين تمت مق ولين ال  من المحترفين والمم

ي المنظمات                    .النقطة اعيين وممثل اء االجتم رار والعلم  ولذلك يوصى بتدريب المخططين والمصممين وصناع الق

ة الال         األهلية وذوي العالقة   اه العادم ة  على استخدام أنظمة معالجة المي ة       . هوائي ع آاف ذلك يوصى بتوزي  األدوار  وآ

  . في تخصصه وقدراتهلالخاصة بعملية اختيار التكنولوجيا على أصحاب العالقة آ
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