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  محتويات الدراسة

  
  رقم الصفحة  المحتويات

  ب  اإلهداء

  ت  تقديرالشكر وال

   ح-ث  قائمة المحتويات

  خ  فهرس الخرائط

  د  فهرس الجداول

   ز-ذ  فهرس األشكال

  س  فهرس الصور

  ش  فهرس المالحق

   ض–ص   الملخص باللغة العربية

   ظ-ط   الملخص باللغة اإلنجليزية

  43 - 1  : الفصل األول-1

  1   المقدمة-1.1

  2-1   مشكلة الدراسة-1.1.1

  3 – 2   أسئلة الدراسة-1.1.2

  4 – 3  الدراسة و أهمية  أهداف-1.1.3

  6 – 5   فرضيات الدراسة-1.1.4

  6   أدوات الدراسة ومنهجيتها-1.1.5

  7   حدود الدراسة ومحدداتها-1.1.6

  7   معوقات الدراسة-1.1.7

  21 – 7   الدراسات السابقة-1.1.8

  22-21   مصطلحات الدراسة -1.1.9

  23 – 22   محتويات الدراسة-1.1.10
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  37-23   الضوابط البيئة الطبيعية لمنطقة الدراسة-1.2

 23   الموقع الجغرافي-1.2.1

  25   التضاريس-1.2.2

  29-25    المناخ                 -1.2.3

  27-26  كمية األمطار -1.2.3.1

  28-27   الحرارة-1.2.3.2

  29-28  الرياح  -1.2.3.3

  30-29  جيولوجية المنطقة -1.2.4

  32-30   التربة-1.2.5

   34   الغطاء النباتي-1.2.6

  37 – 35   مصادر المياه في المنطقة-1.2.7

  43-39    لمنطقة الدراسة الضوابط البشرية-1.3

  40-39   السكان-1.3.1

  42 – 40  دية  النشاطات االقتصا-1.3.2

  43 – 42   الخدمات العامة-1.3.3

  43  استعماالت األراضي -1.3.4

  65-44  اإلطار والخلفية النظرية: الفصل الثاني -2

  60-44   المخلفات السائلة في منطقة رام اهللا والبيرة -2.1

  45 – 44   كميات مياه الصرف الصحي -2.1.1

  46-45  ها  نوعية مياه الصرف الصحي ومكونات-2.1.2

  49-46   مصادر المياه العادمة ومكوناتها -2.1.3

  50-49   الطرق المتبعة للتخلص من مياه الصرف الصحي-4 .2.1

  51-50   معالجة المياه العادمة-5 .2.1

والفلسطينية لري  جودة مياه الصرف الصحي العالمية  معايير-6 .2.1

  المزروعات 

53-54  
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  60-54  ام مياه الصرف الصحي المعالجة  مجاالت إعادة استخد-7 .2.1

  62-60  ومدى فاعليتها وتنفيذها  الفلسطينية  القوانين والتشريعات البيئية-2.2

  65-62  البيئي دور التثقيف البيئي في رفع الوعي -2.3

  117-66   والمناقشة النتائج:  الفصل الثالث-3

  75-66   دبوان أنماط الزراعة ومساحة األراضي الزراعية في دير-3.1

  90-75   الوضع المائي وتصريف المياه العادمة في منطقة الدراسة-2. 3

 الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية المكانية تقبل سكان دير -3. 3

  دبوان الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة 

90-109  

  93-90   التقبل أثر الجوانب االجتماعية، والثقافية على-1. 3. 3

  95-93   أثر الجوانب االقتصادية على التقبل-2. 3. 3

  97-95   أثر نوعية المياه العادمة المعالجة على التقبل-3. 3. 3

  99-97   أثر مصادر المياه العادمة المعالجة على التقبل-4. 3. 3

  100-99   أثر مسمى المياه العادمة المعالجة على التقبل-5. 3. 3

  102-100   أثر العامل الديني على التقبل-6. 3. 3

  105-102   أثر طبيعة استهالك المنتوجات المروية بالمياه المعالجة على التقبل-7. 3. 3

  106   أسباب رفض استخدام لمياه العادمة المعالجة في الزراعة-8. 3. 3

  109-107   الرغبة في دفع ثمن المياه العادمة، ومعالجتها، وتكاليف اإلنشاء-9. 3. 3

  117-109   الوعي البيئي-4. 3

  113-109   غياب الوعي البيئي-1. 4. 3

  114-113   أثر امتالك قيمة اإلحساس بالبيئة على التقبل-2. 4. 3

  117-114   أساليب المشاركة في تنفيذ برامج التوعية-3. 4. 3

  155-118  الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات:  الفصل الرابع-4

  122-118  لخاتمة ا-1. 4

  124-122   االستنتاجات-1.1. 4

  125-124   التوصيات-1.2. 4
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  132-126  قائمة المصادر والمراجع العربية

  137-133   قائمة المصادر والمراجع اإلنجليزية

  138   المقابالت الشخصية

  155-139  المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


