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 الملخص باللغة العربية

  "ديردبوان: حالة دراسية"الزراعة في محافظة رام اهللا والبيرة 

اصيل الزراعية وفـي    تعتبر المياه العادمة المعالجة مصدرا جديدا يمكن استخدامه في ري المح          

تلعب مجموعـة   . االستعماالت المنزلية خصوصا في المناطق التي تعاني شح في الموارد المائية          

واالقتصادية دورا في قرارات السكان اتجـاه تقبـل         , والثقافية, والدينية, االجتماعية من العوامل 

لوعي البيئي ومـدى فهـم      استخدام المياه العادمة المعالجة لري المزروعات، والتي لها عالقة با         

اعتمدت الدراسة على استبانة تطرح أسئلة تناقش إمكانية        هذا و . السكان الستخدام المياه المعالجة   

تقبل المجتمع إلعادة استخدام المياه العادمة في ري المزروعات، وبناء عليه تم اختيـار عينـة                

  .عشوائية، باإلضافة إلى إجراء المقابالت الشخصية

 الذين يعانون من نقص الميـاه       مجتمع الدراسة أن   ستبانة الدراسة، لتحليل الكمي إل  كشفت نتائج ا  

أن مجتمع الدراسـة    كما تبين    . العتبار المياه العادمة المعالجة مصدر جديد للمياه       هم أكثر تقبالً  

 البيئة والـصحة هـم      مصدر خطر على   المياه العادمة التي تلقى عشوائياً هي     الذين يعتبرون أن    

مـدى تـأثير العوامـل      أيـضاً   أظهرت الدراسة   .  إلنشاء محطات تنقية للمياه العادمة     قبالًأكثر ت 

 بـين   قويةحيث وجد عالقة    , ستعمال المياه العادمة المعالجة   الفي تقبل مجتمع الدراسة     السكانية  

عمر، كالجنس، ال  أما باقي المتغيرات  , ة والتقبل الستخدام المياه العادمة المعالج     ،المستوى التعليمي 

، فأثبتت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة وثيقة مـع تقبـل المجتمـع              لعدد أفراد األسرة، والدخ   

  . في الزراعةةالستعمال المياه العادمة المعالج
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أن العينة اإلحصائية أكثر تقبالً الستخدام المياه العادمـة المعالجـة فـي             ضحت الدراسة   أو كما  

هـذا وبينـت    . لمجاالت المباشرة كاالستعماالت المنزلية    من ا  ةالمجاالت غير المباشرة كالصناع   

المستعملة على تقبل استخدامها في ري المحاصيل الزراعية حيث وجـد           نوعية المياه   النتائج أثر   

المعالجة ثم السوداء المعالجـة      أن العينة اإلحصائية أكثر تقبالً لمياه األمطار تليها المياه الرمادية         

المعالجـة للـري     هذا وقد تقبل سكان دير دبوان استخدام المياه العادمة        . ثم المياه العادمة الخام   

 كما تبين أن السكان أكثر تقـبالً لمـسمى          .الخارجة من منازلهم أكثر من منازل القرى األخرى       

   . المياه المنقى من باقي العبارات األخرى كالمياه العادمة المعالجة

 . المياه المعالجة مسموح دينيا بشرط زوال النجاسـة        تبين أن مجتمع الدراسة يعتبر استعمال     وقد  

 المحاصيل المروية بالمياه العادمة     الستهالك أكثر تقبالً العينة اإلحصائية   كما كشفت الدراسة أن     

أن المحاصيل التي يرغب معظم مجتمع الدراسـة فـي ريهـا            و ,والتي تؤكل مطبوخة  المعالجة  

 لـدفع   والتقبـل ،ا وجود عالقة بين الدخلما تبين أيض ك. اه المعالجة هي األعالف والزيتون    بالمي

الرغبة في دفع نسبة مـن ثمـن الميـاه العادمـة،             كما وتبين أن  . ثمن المياه العادمة ومعالجتها   

شراء ل مستعد كما أن معظم العينة اإلحصائية       .ومعالجتها تقل بزيادة نسبة الدفع من فاتورة المياه       

 علـى أن العينـة      أكدت الدراسة أيضاً   .شرط أن تكون ارخص   المنتوجات المروية بهذه المياه ب    

 إلعـادة اسـتخدام الميـاه العادمـة        ذين يتمتعون بقيمة اإلحساس بالبيئة أكثر تقبالً      لاإلحصائية ال 

  .اعةالمعالجة في الزر
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 للسكان باستخدام وسائل إعالم متعـددة، والـذي   يتوصي هذه الدراسة بزيادة درجة الوعي البيئ 

 برفع درجة تقبل السكان الستخدام المياه المعالجة ومشاركتهم، كما توصي بتفعيـل             بدوره يساهم 

الجوانب القانونية واألبحاث العلمية التي لها عالقة بالمياه العادمـة، ومعالجتهـا واسـتخدامها،              

  .وتآثيرها على البيئة والصحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


