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 الخالصة
  

لقد كان اليدف من وراء ىذه الدراسة ىو البحث في تأثير نوعية مياه الصرف الصحي والمياه العادمة 
جة الطبقة المعالجة بشكل  أولي عمى أداء النظام اليجين المكون من األراضي المنشأه الرطبة ونظام معال

الجوفية لممياه بواسطة أعمدة التربة كنظام فمترة من مسببات األمراض والمموثات المختمفة والمغذيات حتى 
 تحقق بذلك متطمبات المواصفات الفمسطينية فيما يتعمق بمعالجة المياه العادمة.

 
عادمة عمى أداء النظام إمكانية تخفيض تراكيز المموثات ودراسة تأثير المياه التبحث ىذه الدراسة في  

اليجين المكون من نظامي معالجة. ىذه التقنية قادرة عمى ان تطبق في محطات المعالجة حيث تحسن من 
الجوفية كونيا غير مكمفة ويمكن تطبيقيا بسيولة دون أي  الطبقة ولتغذية أحواض جودة المياه المعالجة 

 صعوبو.
 

يين لمعالجة المياه العادمة بإستخدام منشأه لألراضي الرطبة إن النطام اليجين المكون من نظاميين متتال
وأعمده التربو كنظام تنقية من المموثات ومسببات األمراض والمواد الصمبة العالقة يتضمن العديد من 
العمميات الفيزيائية، الكيميائية والحيوية ويعتمد بشكل أساسي عمى الظروف التشغيمية والموقع ومصادر 

وثة. تستخدم تقنيات األراضي الرطبة ونظام التنقية العمودي بواسطة التربة في مختمف الدول المياه المم
 لمعالجة المياه المموثة، حيث يضم ىذا البحث دراسة واسعة وشاممة عن ىذه الطريقة.

 
 تم بناء وتشييد ثالثة أنظمة متماثمة بنفس الظروف التشغيمية ونفس المكان والزمان، أخذت العينات من
ثالثة مصادر مختمفة وىي: المياه العادمة الداخمة لمحطة البيرة، المياه المعالجة الخارجة من محطة البيرة 
والمياه المعالجة من محطة المعالجة في جامعة بيرزيت. تم تزويد نطام منشأة األراضي الرطبة بمصدر 

لقصب وتم جمع العينات نبتو من ا 21-24% وزرعت في كل منشأه حوالي 24تيوية وحصمة مسامتيا 
من ىذا النظام وتزويدىا لنظام معالجة الطبقة الجوفية لممياه عن طريق أعمدة الرمل الذي كان حجمو 

 ممم. 5.10-2.21
العينات من مدخل ومخرج نظام منشأة األراضي الرطبو وكذلك من نظام الفمترة العمودي  جمعت وحممت

يومًا  25مناخية وتشغيمية ثابتة بنفس المكان والزمان بعد بإستخدام الرمل بمواصفات معينة تحت ظروف 
من التشغيل وسميت ىذه الفترة بمرحمة التحضير والنضوج. وقد تمت متابعة ومراقبة النظام اليجين وفحص 

يوما تقريبا، حيث تم تقسيم مراحل الدراسة عمى مرحمتين وىما  455العينات وتحميميا لكل المموثات مده 
 ل ومرحمة الثبات.مرحمة التشغي

 
تظير أىمية ىذه الدراسة في التوصل أن النظام اليجين يمتمك القدرة في معالجة محتمف أنواع المياه 
العادمة بشكل أولي، وبواسطة ىذا التطبيق تبين أن ىنالك إنخفاضا واضحا في تراكيز المموثات التالية: 



x 



يا والنيتروجين والمواد الصمبة العالقة والبكتيريا القولونية األكسجين المستيمك حيويا وكيميائيا والنيترات واألمون
البرازية.وقد سجمت النتائج النيائية النخفاض تراكيز المموثات التي تم الحصول عمييا من النظام اليجين 

 ، 18.8(لممياه العادمة الخام من محطة البيرة والمياه المعالجو منيا ومياه بيرزيت المعالجة عمى الترتيب: 
حيويا،  المستيمكلألكسجين  )% 82.9، 92.8، 18.9(كيميائيا، و المستيمكلألكسجين  )98.8%، 8..9

 (%82.0، ..88، 85 )لمنيترات، و  (%80.9، 88.9، 84 )لألمونيا، و (%80.2، 84.2، 82.2)و 
 لمبكتيريا القولونية العالقة.  (%..81، ..88، 88)لممواد الصمبة العالقة، و 

 
وصل إلى نتائج مميزة في معالجة المياه العادمة من مصادر مختمفة عن طريق النظام اليجين لقد تم الت

والتي تحقق متطمبات المواصفات الفمسطينية بتراكيز كل من األكسجين المذاب حيويا وكيميائيا واألمونيا 
ات في تخفيض تركيز والنيترات والمواد العالقة الصمبة، لكن لم ينجح ىذا النظام في تحقيق ىذه المتطمب

البكتيريا القولونية البرازية لممياه العادمة الداخمة لمحطة البيرة فقط ليمبي متطمبات المواصفات الفمسطينية 
 بيذا الشأن. 

 
لقد أظيرت النتائج أن استخدام النظام اليجين كنظام لمعالجة المياه العادمة كفاءة عالية في تخفيض تراكيز 

تخدام نظام منشأة األراضي الرطبة أو نظام اعمدة التربة مراض أفضل بكثير من اسالمموثات ومسببات األ
 لوحدىا كنظام معالجة بشكل واضح.






