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الملخص:
    اهتمت حكومة اململكة العربية ال�سعودية باإعادة ا�ستخدام 

مياه ال�سرف لال�ستفادة منها يف ري امل�سطحات اخل�سراء، 

حيث �سعت لتقليل ال�سغط على م�سادر املياه غري املتجددة، 

وال�ستفادة من م�سادر املياه املتجددة، �سريطة املحافظة على 

الدرا�سة على معرفه اخلوا�ص  البيئة، ومن هنا �سرتكز هذا 

الطبيعية والكيميائية واحليوية للمياه املعاجلة امل�ستخدمة يف 

ري امل�سطحات اخل�سراء.

تهدف الدرا�سة اإىل تقييم نوعية املياه امل�ستخدمة يف الري، 

واملياه  البيئة  وزارة  قبل  من  املعتمدة  باملعايري  ومقارنتها 

العالقة  لتحديد منط  الفاو.  2006م ومنظمة  والزراعة عام 

مدى  واإظهار  اخل�سراء.  للم�سطحات  اجلغرايف  املوقع  بني 

م�سطحًا  ع�سر  اأحد  اختيار  مت  للمعايري.  املياه  هذا  مالئمة 

خذت 
ُ
اأ ومت  الباحثة.  و�سعتها  حمدد  معايري  وفق  اأخ�سرًا 

العينات من خزانات مياه امل�سطحات اخل�سراء لتحليلها.

احلدائق  لري  املياه  هذه  مالئمة  عدم  الدرا�سة  واأظهرت 

الكيميائية  اخلوا�ص  تباين  اإىل  اإ�سافة  املواقع،  من  كثري  يف 

والطبيعية واحليوية من حديقة لأخرى، ويرجع ذلك لختالف 

م�سدر املياه امل�ستخدمة يف الري،  كما خرجت الدرا�سة بعدم 

وجود تاأثري للتباين املكاين للحدائق حيث ظهرت النتائج اأنها 

دالة اإح�سائيًا.

اأظهرت النتائج تباين اخلوا�ص الطبيعية فوجد اأن العكارة 

احلدائق  معظم  يف  املعايري  جتاوزت  الكهربائي  والتو�سيل 

التوايل،  على  ملجم/لرت   )21.27(  )2009.09( مبتو�سط 

امل�سموح  احلدود  �سمن  كانت  الذائبة  ال�سلبة  املواد  بينما 

فقد  احليوية  للخوا�ص  بالن�سبة  احلدائق.  معظم  يف  بها 

الديدان  اأما  احلدائق،  جميع  يف  القولونية  البكرتيا  ظهرت 

البكرتيا  وظهرت  احلدائق،  معظم  يف  فوجدت  والفطريات 

الكيميائية  اخلوا�ص  نتائج  اأما  املريال.  حديقة  يف  الزرقاء 

والفو�سفات  الكيميائي  الأك�سجني  من  كل  املعايري  فتجاوزت 

ملجم/  )6.50(  )202.45( مبتو�سط  احلدائق  جميع  يف 

فتجاوز  الكيموحيوي  لالأك�سجني  اأما  التوايل،  على  لرت 

وبالن�سبة  )12.27ملجم/لرت(.  احلدائق  معظم  يف  املعايري 

للحديد والأ�ص الهيدروجيني والزنك واملغن�سيوم والكال�سيوم 

 )7.29(  )0.036( والفلوريد  والكلوريد  وال�سوديوم 

 )0.268(  )343.97(  )303.89(  )57.94(  )19.15(

تتجاوز  مل  اأنها  النتائج  فاأظهرت  التوايل  على  ملجم/لرت 

والنرتات  النحا�ص  نتائج  واأما  احلدائق.  جميع  يف  املعايري 

بها يف  امل�سموح  فكانت �سمن احلدود  واملنجنيز  والكربيتات 

الليثوم  من  الدرا�سة  منطقة  متام  وخلت  احلدائق،  معظم 

حديقتني  يف  وجدت  المونيا  ايونات  اأما  والكوبلت،  والكروم 

فقط. 

املياه  جودة  من  والتاأكد  احلر�ص  اإىل  التو�سيات  وخل�ست 

و�سرورة  ري.  يف  ا�ستخدامها  قبل  املحطات  من  اخلارجة 

تطبيق املعايري وال�سرتاطات البيئية املحددة من قبل الوزارة 

من خالل اأخذ عينة من مياه املحطة ب�سكل دوري.

Abstract:
Kingdom of Saudi Arabia Government has 

concerned in reusing the wastewater to ben-
efit from it in irrigating the landscaping, as 
the state's new orientations and the strategic 
planning of the Ministry of Environment, 
Water & Agriculture have sought to reduce 
the pressure on the un-renewable water 
sources and to benefit from the water renew-
able sources, provided that maintaining the 
environment, hence, this study will focus on 
identifying the natural, chemical and biolog-
ical features of the treated water that used in 
irrigating the landscaping.
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This study aims to evaluate the quality of 
water that used in irrigating the green area 
for some selected locations in Jeddah City 
and compare it with the standards that the 
Ministry of Environment, Water and Agri-
culture in 2006 and FAO have adopted, and 
to identify the relationship pattern between 
the geographical location of landscaping 
and the features of treated water that used in 
irrigation, and showing the adequacy of this 
water to the technical standards and require-
ments. There are twelve landscaping areas 
selected according to determined standards 
set by the researcher, and the samples have 
taken from the tanks of landscaping water to 
analyze it.

The study indicated the lake of adequacy 
for this water to irrigate the gardens in many 
locations, besides, the variation of the nat-
ural, chemical and biological features from 
one garden to another, and that due to the 
difference of water source that used in ir-
rigation, and the study also indicates that 
there is no impact to the spatial variation of 
the gardens as the results reveal that it is sta-
tistically significant.

The study indicate the variation of natu-
ral features, as the turbidity and electrical 
conductive have exceeded the standards in 
most of the gardens by a digital average of 
(2009.09), (21.27) mg/liter in a row, but the 
melted solid material was within the allowed 
borders in most of the gardens. For the bi-
ological features, the Escherichia coli has 
appeared in all gardens, while the vermin 
and fungi are found in most of the gardens 
that studied. The Cyanobacteria is found 
in the Mayril Garden only. The results of 
chemical features indicated that the chemi-

cal oxygen and phosphate are exceeded the 
standards in all the gardens by the average 
of (202.45), (6.50) mg/liter in a row, and for 
the bio-chemical oxygen has exceeded the 
standards in most of the gardens by a digital 
average of (12.27 mg/liter). For iron, po-
tential of hydrogen (PH), zinc, magnesium, 
calcium, sodium, chloride and fluoride have 
not exceeded the standards in all gardens 
by the following averages (0.036), (7.29) 
(19.15), (57.94), (303.89), (343.97), (0.268) 
mg/liter in a row. But the results of cop-
per, nitrate, sulphate, and manganese were 
within the allowed domains in most of the 
gardens, the study field was completely free 
from lithium, chrome, and cobalt, but the 
ammonium ions were found in two gardens.

The recommendations are to make sure 
from the quality of external water from the 
stations before using it in irrigation, and 
the necessity of applying the environmental 
standards and requirements that set by the 
ministry during taking a sample from the sta-
tion water periodically.                
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المقدمة:
املدن  داخل  اخل�سراء  املناطق  انت�سار  عملية  اأخذت   -

وخارجها يف اململكة العربية ال�سعودية ن�سيبًا كبريًا من اهتمام 

و اأولويات احلكومة الر�سيدة،  حيث ي�ساعد انت�سار امل�سطحات 

اإ�سافة  الرتبة،  اجنراف  ومنع  الهواء،  تنقية  على  اخل�سراء 

لكونه متنف�سًا للعائالت، ومنظرًا جماليًا للمدينة.

اأهمها  من  عديدة  م�ساكل  الهدف  هذا  حتقيق  يعرت�ص   -

قلة الأمطار، وارتفاع درجات احلرارة، و�سح املياه ال�سطحية، 

لري  الرئي�ص  امل�سدر  تعترب  التي  اجلوفية  املياه  وا�ستنزاف 

ا�ستهالك  معدلت  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  والنباتات،  املزروعات 

املياه، حيث يعد الفرد يف اململكة العربية ال�سعودية ثالث اأكرب 

 Kajenthira, et al.,( م�ستخدم للمياه على م�ستوى العامل

2012(؛ مما دعا احلكومة اإىل ال�ستفادة من املياه املعاجلة، 
بيئية حمددة،  ا�سرتاطات  وفق  امل�سطحات اخل�سراء  ري  يف 

تعمل على �سالمة البيئة و�سحة الإن�سان.

حتت  متخ�س�سة  حمطات  يف  املياه  معاجلة  يتم  حيث   -

اإدارة الأمانة، وو�سعت معايري ب�سروط �سارمة ليتم ا�ستخدم 

الأن�سان  على  �سرر  ت�سكل  ل  حتى  اأمنة  بطرق  املياه  هذا 

ال�سرف بطرق حديثة  التخل�ص من مياه  يتم  ولكي  والبيئة، 

وال�ستفادة منها ا�ستخدمت ب�سكل رئي�سي يف ري امل�سطحات 

التخل�ص  يتم  والباقي  احلدائق(  ومنها  العامة)  اخل�سراء 

البحر  �ساحل  على  تنت�سر  وم�سبات  قنوات  طريق  عن  منها 

الأحمر يف مدينة جدة.

مشكله وتساؤالت الدراسة:
التوجهات احلديثة للدولة والتخطيط ال�سرتاتيجي لوزارة 

البيئة واملياه والزراعة؛ اخلا�ص بتقليل ال�سغط على م�سادر 

املياه  م�سادر  من  ال�ستفادة  وتعظيم  املتجددة،  غري  املياه 

املتجددة، وذلك من خالل اللتزام باملوا�سفات واملعايري التي 

اعتمدتها وزارة البيئة واملياه والزراعة عام 2006م، خلوا�ص 

ركزت  هنا  ومن  اخل�سراء،  امل�سطحات  لري  املعاجلة  املياه 

والكيميائية  الطبيعية  اخلوا�ص  معرفه  على  الدرا�سة  هذه 

امل�سطحات  ري  يف  امل�ستخدمة  املعاجلة  للمياه  واحليوية 

اخل�سراء ومقارنتها مع معايري وزارة البيئة واملياه والزراعة 

لعام 2006م، ومعايري منظمة الفاو 1992م. 

حاولت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
واحليوية  والكيميائية،  الطبيعية،  اخلوا�ص  تتوافق  هل   -

مع  اخل�سراء  امل�سطحات  ري  يف  امل�ستخدمة  املعاجلة  للمياه 

واملياه  البيئة  وزارة  قبل  من  املعتمدة  الفنية  ال�سرتاطات 

والزراعة ومنظمة الفاو؟

امل�ستخدمة  املعاجلة  املياه  نوعية  اختالف يف  - هل هناك 

لري امل�سطحات اخل�سراء ح�سب موقعها يف مدينة جدة؟

أهداف الدراسة:
املياه  نوعية  تقيم  اإىل  عام  ب�سكل  الدرا�سة  هذه  هدفت   

امل�ستخدمة يف ري امل�سطحات اخل�سراء يف مواقع خمتارة من 

مدينة جدة وذاألك على النحو التايل:

واحليوية  والكيميائية،  الطبيعية،  اخلوا�ص  معرفة   -1

العامة للمياه املعاجلة امل�ستخدمة لري امل�سطحات اخل�سراء 

يف مدينة جدة، ومقارنتها باملعايري وال�سرتاطات املعتمدة من 

ومنظمة  )2006م(،  عام  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  قبل 

الفاو لعام )1992م(.

للم�سطحات  2- حتديد منط العالقة بني املوقع اجلغرايف 

لري  امل�ستخدمة  املعاجلة  املياه  وخ�سائ�ص  اخل�سراء 

امل�سطحات اخل�سراء يف مدينة جدة.

وال�سرتاطات  للمعايري  املياه  اإظهار مدى مالئمة هذا   -3

الفنية املعتمدة من قبل الوزارة ومنظمة الفاو.

أهمية الدراسة:
املياه  توافق خوا�ص  اإظهار مدى  الدرا�سة على  ركزت هذه 

امل�ستخدمة لري امل�سطحات اخل�سراء مع ا�سرتاطات ال�سالمة 

واملياه  البيئة  وزارة  قبل  من  املفرو�سة  البيئية  واملعايري 

والزراعة عام )2006م(، ومنظمة الفاو )1992م(، اإ�سافة 

للم�سطحات  اجلغرايف  للتوزيع  املكاين  العالقة  ر�سد  اإىل 

اخل�سراء املختارة، ونوعية املياه امل�ستخدمة يف الري؛ وذلك 

حر�سا على �سالمة و�سحة مرتاديها خا�سة من الأطفال يف 

مواقع خمتلفة من مدينة جدة.

منطقة الدراسة:
العربية  اململكة  من  الغربي  ال�ساحل  على  جدة  مدينة  تقع 

  ً49 و13َ    °21   ً24   َ29 عر�ص  خط  التقاء  عند  ال�سعودية 

20َ  4ً  39° و00َ  20ً  39° �سرقًا  21° �سماًل، وخط الطول 
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ال�سرقي  ال�ساطئ  منت�سف  عند   )97 2013م،  )ال�سهري، 

للبحر الأحمر جنوب مدار ال�سرطان، وت�سل م�ساحة مدينة 

جدة احل�سرية اإىل ما يقارب )1765كم2(، وت�سل امل�ساحة 

�سكان  وعدد  كم2(،   5460( يقارب  ما  اإىل  فيها  الإجمالية 

حمافظة جدة بحوايل )3.4 مليون ن�سمة(، اأي ما ميثل ن�سبة 

14% من اإجمايل عدد �سكان اململكة العربية ال�سعودية )اأمانة 

حمافظة جده، 2016م، 1(.

الدراسات السابقة:
 - تناولت درا�سات عديدة ا�ستخدم فيها املياه املعاجلة للري 

الزراعي، وري مزروعات البلدية، ومن اأهم هذه الدرا�سات.

ال�سرف  مياه  تاأثري  وعنوانها  )2008م(،  باع�سن  درا�سة 

على ت�سكيل الغطاء النباتي �سرق حمافظة جده؛ والتي اأ�سارت 

البحرية،  الكلوريد يف مياه  ارتفاع كمية عن�سر  اإىل  نتائجها 

يليه عن�سر ال�سوديوم، اأما العنا�سر الثقيلة فقد اأظهر حتليل 

الرئي�سية،  البحرية  مياه  يف  عاٍل  تركيزها  اأن  ال�سرف  مياه 

النتائج تراكم  اأظهرت  املائية املجاورة، كما  ويف مياه احلفر 

عن�سري ال�سوديوم، والبوتا�سيوم برتكيزات عالية يف اأن�سجة 

اخلاليا،  لهذه  املائي  اجلهد  من  يقلل  مما  املختلفة،  النبات 

وي�ساعد هذا النباتات على امت�سا�ص اأكرب قدر من املاء من 

الرتبة.

الت�سريف  تاأثري  وعنوانها  )2011م(،  اأبوع�سي  درا�سة   -

الأر�سي ملياه ال�سرف على تلوث الرتبة ومياه الأبار؛ والنباتات 

اأن تركيز العنا�سر يف  اأظهرت  بوادي العرج بالطائف، ولقد 

الذي مت و�سعة من قبل  الأعلى  اأقل من احلد  املياه املعاجلة 

منظمة الأغذية والزراعة العاملية )الفاو( ووزارة البيئة واملياه 

واإزالة  تقليل  املحطة ممتازة يف  كفاءة  اأن   ووجد  والزراعة، 

كما  الربازية،  القولون  وبكترييا  الكلية،  القولونية  البكترييا 

وجد اأن اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية واحليوية ملياه املجرى، 

منظمة  قبل  من  املو�سوعة  املعايري  من  اأقل  الآبار  ومياه 

الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة "الفاو" ووزارة البيئة واملياه 

والزراعة بالن�سبة لال�ستخدام الزراعي.

 ،)Alberta environment, 2000( تقرير األربتا اإنفريومننت -

وركزت  البلدية؛  ال�سرف  مبياه  للري  الإر�سادية  املبادئ  بعنوان 

كو�سيلة  الري،  يف  املعاجلة  املياه  با�ستخدام  الهتمام  على  الدرا�سة 

للتخل�ص من مياه ال�سرف، �سرط اإتباع الطرق ال�سحيحة.

 ،)et al, 2008) Al Farawati درا�سة الفرواتي واآخرون -

اخل�سراء  املناطق  ري  يف  امل�ستخدمة  املعاجلة  املياه  بعنوان 

الدرا�سة على  وركزت  الكيميائية؛  لدرا�سة اخلوا�ص  يف جدة 

امل�سطحات اخل�سراء يف مدينة جدة؛ ملعرفة اخلطر ال�سحي 

املحتمل الذي ميكن اإن يحدث ب�سبب ا�ستخدام املياه املعاجلة، 

ملياه  واحليوية  الكيميائية  اخلوا�ص  على  اأي�سًا  ركزت  كما 

املعاجلة امل�ستخدمة يف الري، وق�سم ا�ستخدام املياه املعاجلة 

املبا�سر  لال�ستخدام  اجلودة  عالية  مياه  نوع  نوعني،  اإىل 

لالإن�سان، والنوع الثاين اأقل جوده وهو �سالح لال�ستخدام غري 

من  ال�ستفادة  اأهمية  على  النتائج  واأكدت  لالإن�سان،  املبا�سر 

هذه املياه املهدرة، وو�سع قيود على ا�ستخدامها.

تقييم  بعنوان   ،)Khichar, 2014( كي�سار  درا�سة   -

تركيز  بدرا�سة  اهتمت  التي  ال�سناعية؛  املخلفات  معايري 

الختالفات  حتديد  واأهمية  والطبيعية،  الكيميائية  اخلوا�ص 

يف نوعية املياه، والتحقق من جودة مياه الري ومقارنتها مع 

معايري منظمة ال�سحة العاملية، واأ�سارت النتائج اإىل اأن مياه 

الري حتتاج اإىل العالج املنا�سب قبل ال�ستخدام.

جدول )1( يو�سح بيانات احلدائق التي انطبق عليها املعايري

امل�ساحةا�سم احلديقة

مو�سفات 

احلديقة

العاب
مالعب 

ريا�سية

حديقة البيئة والتنمية 

امل�ستدامة
20437√

√9800حديقة م�سجد املريابي
√24600حديقة الأغ�سان

√9754طيبة 1
√8515حديقة ال�سحى
√28000حديقة التحلية
√8676حديقة ال�سرور
√16245حديقة املريال
√6918حديقة العدل
√22500حديقة تهامة

√√32000حديقة الق�سر العائلي



املجلد احلادي ع�شر )١( مار�س  ٢٠١٩ 7273

منهجية الدراسة:
التي  املعايري  مع  املتوافقة  احلقلية  الدرا�سة  على  اعتمدت 

اأن  وهي  الدرا�سة  عينة  لتحديد  الباحثة  قبل  من  و�سعها  مت 

8000 مرت2، ويجب اأن  تكون امل�سطحات اخل�سراء اأكرب من 

قبل  من  ارتيادها  يكرث  املختارة  اخل�سراء  امل�سطحات  تكون 

ال�سكان، ويجب اأن حتتوي امل�سطحات اخل�سراء على مالعب 

اأو مناطق ترفيهية لالأطفال. بعد ح�سر امل�سطحات اخل�سراء 

التي تنطبق عليها املعايري ال�سابقة �سكل )1(، حيث مت اختيار 

اأحد ع�سر حديقة، ونظرًا لعدم وجود م�سطحات خ�سراء يف 

جنوب جدة تنطبق عليها املعايري ال�سابقة، ومت ا�ستثناء حديقة 

�سغرية  اأنها  حيث  ال�سابق  املعيار  عن  جدة  جنوب  يف  العدل 

يف  املوجودة  اخلزانات  من  العينات  جمع  ومت  م�ساحتها،  يف 

احلدائق 2017/1/27، واأر�سلت العينات ملخترب مركز التميز 

البيئية، وخمترب كلية الأر�ساد والبيئة  البحثي يف الدرا�سات 

GIS. وزراعة املناطق اجلافة. ور�سم اخلرائط عن طريق

نتائج الدراسة:
يو�سح جدول )2( و�سكل )2( ما يلي:

اخلوا�ص
اأقل 

قيمة

اأكرب 

قيمة

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

معايري 

وزارة البيئة 

واملياه 

والزراعة 

معايري 

منظمة 

الفاو

مربع

كاأي
الدللة

44535802009.091.133.847التو�سيل الكهربي
 -2300

800
غري دالة1920110

املواد ال�سلبة 

الذائبة
غري دالة2181755984.63555.8515002000110

0.10290.1521.2730.34العكارة
5 وحدة 

عكارة
غري دالة77-

جدول )2( الفروق الإح�سائية للخوا�ص الطبيعية للمياه املعاجلة امل�ستخدمة يف ري احلدائق.

امل�سدر: عمل الباحثة بالعتماد على خريطة  اأ�سا�ص من اأمانة جدة )2015م(.

�سكل )1( مواقع عينة امل�سطحات اخل�سراء يف مدينة جدة.
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أ.علية بنت عامر الراشدي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المسطحات الخضراء في مدينة جدة غرب المملكة 
العربية السعودية "دراسة في الجغرافية البيئية" 

   �سكل )2( جممل اخلوا�ص الطبيعية )ملجم/لرت( ملياه الري يف امل�سطحات 

اخل�سراء مبدينة جدة.

املعاجلة،  للمياه  الطبيعية  اخلوا�ص  النتائج  من  يت�سح 
والتي ت�ستخدم لأغرا�ص ري احلدائق، جدول )2( و�سكل )2(، 

نتائج ما يلي: 
والتو�سيل  العكارة،  تركيز  يف  وا�سح  الختالف  ظهر   -

اأخرى،  اإىل  منطقة  من  الذائبة  ال�سلبة  واملواد  الكهربائي، 

مدينة  يف  احلدائق  لري  املياه  هذه  مالئمة  عدم  يعني  وهذا 

جدة. 

الكهربائي  التو�سيل  قيم  اأن  النتائج  هذه  من  ويالحظ   -

الأغ�سان، حديقة  تهامة، حديقة  التالية  )حديقة  للحدائق 

البيئة  حديقة  ال�سحى،  حديقة  العدل،  حديقة  التحلية، 

واملياه  البيئة  وزارة  امل�ستدامة( قد جتاوزت معايري  والتنمية 

التلوث  اأق�سى م�ستويات  باأن  املعايري  والزراعة، حيث ن�ست 

جتاوزت  كذلك  �سم(،  ميكرو�سيمنز/   2300( الري  ملياه 

وهذا  �سم(.  ميكرو�سيمنز/   1920( الفاو  منظمة  معايري 

ب�سبب ارتفاع معدل امللوحة، يف معظم احلدائق.

- اأو�سحت نتائج املواد ال�سلبة الذائبة اأنها �سمن احلدود 

امل�سموح بها يف وزارة البيئة واملياه والزراعة. با�ستثناء حديقة 

تهامة  حيث �سجل فيها اأعلى قيمة حيث اأنها جتاوزه املعايري 

املن�سو�ص عليها يف وزارة البيئة واملياه والزراعة، حيث ن�ست 

املعايري باأن اأق�سى م�ستويات التلوث ملياه الري )1500 ملجم/

لرت(، ولكنها مل تتجاوز معايري منظمة الفاو اذ ن�ست املعايري 

باأن اأق�سى م�ستويات التلوث ملياه الري ) 2000 جمم /لرت(.

تركيز  اأن  نتائجها،  فاأظهرت  للعكارة،  بالن�سبة  اأما   -

البيئة  وزارة  معايري  جتاوز  قد  احلدائق  معظم  يف  املياه 

واملياه والزراعة. حيث �سجلت اأعلى قيمة يف حديقة التحلية 

حديقة  ثم  ال�سحى  حديقة  ثم  املريابي  م�سجد  حديقة  يليها 

حيث  ال�سرور.  حديقة  ثم   1 طيبة  حديقة  ويليه  الأغ�سان 

ن�ست املعايري باأن اأق�سى م�ستويات التلوث للمياه املعاجلة )5 

وحدة عكارة(، وي�ستدل من ذلك اأن مياه املعاجلة امل�ستخدمة 

يف ري امل�سطحات اخل�سراء غري �ساحلة للري. 

- اأظهرت النتائج احليوية �سكل )3(، اأن العينات مل تخلو 

من  يالحظ  حيث  الإن�سان.  �سحة  تهدد  التي  الكائنات  من 

جميع  يف  الري  مياه  يف  القولونية  البكترييا  وجود  النتائج، 

البكرتيا  عدد  اأن  العينات  حتليل  من  ات�سح  حيث  احلدائق. 

1000خلية /100مللرت. واأن مياه الري يف  القولونية زاد عن 

جميع احلدائق قد جتاوزت املعايري املن�سو�ص عليها من قبل 

كفاءة  عدم  على  يدل  وهذا  والزراعة.  واملياه  البيئة  وزارة 

املحطات يف التخل�ص من البكترييا ول يحفز على ا�ستخدام 

وجود  اأثناء  الري  يتم  اأنه  وخا�سة  احلدائق،  لري  املياه  هذا 

البكرتيا  اأنواع  بع�ص  اأن  �سيما  ل  احلدائق.  هذا  مرتادي 

القولونية ت�سبب خطرًا على �سحة الإن�سان وتهدد حياته. ومن 

.)Escherichia coli(   اأ�سهرها الإيكولي
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-  تبني النتائج وجود الديدان يف مياه ري معظم احلدائق، 

وحديقة  الأغ�سان  وحديقة  تهامة  حديقة  يف  وجدت  حيث 

وحديقة  التحلية  وحديقة  ال�سرور  وحديقة  املريابي  م�سجد 

ال�سحى وحديقة املريال وحديقة طيبة1. ورمبا يرجع ال�سبب 

اإىل اأن بع�ص الديدان مقاومة للطرق التقليدية يف تعقيم املياه 

املعاجلة مثل الكلور اأو الأوزون، اأو رمبا كان ال�سبب يف وجودها 

ظهرت  حيث  املعاجلة،  املياه  يف  الكلوريد  تركيز  قلة  اإىل 

الديدان يف بع�ص احلدائق، التي وجد فيها الكلوريد برتكيز 

املريابي  م�سجد  حديقة  وهي  ملجم/لرت(   500( من  اأقل 

املريال وحديقة  ال�سرور وحديقة  الأغ�سان وحديقة  وحديقة 

طيبة1. مع العلم اأن املعيار الذي و�سعتها وزارة البيئة واملياه 

والزراعة هي )600 ملجم/لرت(. 

- وجود الفطريات يف املياه املعاجلة دللة على عدم كفاءة 

امل�سانع  من  اخلارجة  املياه  مبعاجلة  تقوم  التي  املحطات 

)حمطات اخلمرة( مثل م�سانع اخلمرية والن�سا. ولقد وجدت 

الفطريات يف حديقة العدل وحديقة البيئة والتنمية امل�ستدامة 

العائلي  الق�سر  وحديقة  ال�سرور  وحديقة  الأغ�سان  وحديقة 

وحديقة طيبة1. وهذا ُيوؤكد ما ذكره اأحد �سائقني الوايت اأنه 

ينقل املياه املعاجلة من اأي حمطة اإىل اأي حديقة دون تنظيم 

معني وبهذا ي�سعب على الباحث حتديد م�سدر هذه املياه. 

املريال  الزرقاء يف حديقة  البكترييا  النتائج وجود  تبني   -

جدول )2( الفروق الإح�سائية للخوا�ص الطبيعية للمياه املعاجلة امل�ستخدمة يف ري احلدائق.

جدول )3( القيم الإح�سائية التي تو�سح الفروق بني اخل�سائ�ص الكيميائية الع�سوية للمياه 

املعاجلة التي ت�ستخدم يف ري احلدائق املختلفة.

اأكرب قيمةاأقل قيمةاخلا�سية
املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

معايري وزارة 

البيئة واملياه 

والزراعة 

معايري 

منظمة 

الفاو

مربع 

كاأي
الدللة

متطلب الأك�سجني 

احليوي
07212.2722.2110-550.291

متطلب الأك�سجني 

الكيميائي
84396202.45105.8450-990.242

الفو�سفات  تركيز  يف  زيادة  عند  النوع  هذا  ويظهر  فقط، 

والنيرتوجني وب�سبب ارتفاع املغذيات.

- وجدت بكترييا الرتبة يف 6 حدائق، وهي بكترييا مفيدة 

ي�سبب  اأنواعها  من  بع�ص  يوجد  ولكن  عديدة،  مميزات  ولها 

اأمرا�ص للمحا�سيل. ووجدت بكترييا الرتبة يف حديقة البيئة 

والتنمية امل�ستدامة وحديقة م�سجد املريابي وحديقة الأغ�سان 

وحديقة ال�سحى وحديقة املريال وحديقة طيبة1.

اأظهر حتليل اخلوا�ص الكيميائية الع�سوية للحدائق، والتي 

مت ريها باملياه املعاجلة يف مدينة جدة جدول )3( و�سكل )4( 

التايل:

جتاوزه  وعدم  احليوي،  الأك�سجني  متطلب  نتائج  تباين   -

املعايري يف مياه ري معظم احلدائق، با�ستثناء حديقة املريال 

ثم  املريابي  م�سجد  حديقة  يليه  قيمة،  اأعلى  �سجلت  التي 

حديقة الأغ�سان ثم حديقة طيبة1.

الأك�سجني  متطلب  تركيز  ارتفاع  عامة  ب�سفة  واأت�سح    -

الكيميائي، ملياه ري جميع احلدائق، طبقًا ملعايري وزارة البيئة 

واملياه والزراعة.
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أ.علية بنت عامر الراشدي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المسطحات الخضراء في مدينة جدة غرب المملكة 
العربية السعودية "دراسة في الجغرافية البيئية" 

   �سكل )4( جممل اخلوا�ص الكيميائية الع�سوية )ملجم/لرت( يف مياه ري امل�سطحات اخل�سراء مبدينة جدة.

جدول )4( القيم الإح�سائية التي تو�سح الفروق بني اخلوا�ص الكيميائية الغري ع�سوية يف املياه امل�ستخدمة يف ري للحدائق.

اخلوا�ص
اأقل قيمة

ملجم/لرت

اأكرب قيمة

ملجم/لرت

املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

ملجم/لرت

معايري وزارة 

البيئة واملياه 

والزراعة 

ملجم/لرت

معايري 

منظمة 

الفاو

مربع 

كاأي
الدللة

---00002.5ليثيوم

--00000.010،1كروم

--00000.050،05كوبلت

غري دالة6110 - 8.49 - 6.237.757.290.4306الأ�ص الهيدروجيني

غري دالة00.2380.02650.07110.040،0133نحا�ص

غري دالة00.2940.1310.09435599حديد

غري دالة00.07260.01070.0230،020،233منجنيز

غري دالة00.1480.0360.05804255زنك

غري دالة2.5034.0419.1513.401506033مغن�سيوم

غري دالة10.78124.9057.9438.26200400110كال�سيوم

غري دالة1110-013.846.504.732فو�سفات

غري دالة15110-1.7330.4518.879.61بوتا�سيوم

غري دالة900110-16.63586.83303.89199.14�سوديوم
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اخلوا�ص  حتليل  نتائج   )5( ال�سكل   )4( جدول  يبني 

الكيميائي الغري ع�سوية، لنوعية املياه املعاجلة من املحطات 

املختلفة، التي مت جمعها من احلدائق.

الليثيوم  من  متامًا  خالية  احلدائق،  جميع  اأن  يالحظ 

والكروم والكوبلت.

الهيدروجيني  الأ�ص  قيم  جميع  اأن  النتائج  من  يالحظ 

مدينة  حدائق  ري  يف  وامل�ستخدمة  املياه  يف  ر�سدها  مت  التي 

والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  معايري  جتاوزها  عدم  جدة، 

بني  ما  الهيدروجيني  الأ�ص  يرتاوح  باأن  املعايري  ن�ست  حيث 

منظمة  معايري  تتجاوز  مل  اأنها  كما  ملجم/لرت(،   8.4-6  (

تعترب  وعليه  ملجم/لرت(،   9-6( بني  تراوحت  التي  الفاو 

ري  مياه  معظم  اأن  حيث  للري،  و�ساحلة  مقبولة  القيم  هذه 

التحلية )6.92  با�ستثناء حديقة  بالقلوية،  تت�سف  احلدائق 

ملجم/لرت( وحديقة طيبة1 )6.23 ملجم/لرت( تعترب املياه 

حم�سيه.

- واملالحظ من النتائج اأن ن�سبة النحا�ص التي مت ر�سدها 

جدة،  مدينة  حدائق  ري  يف  وامل�ستخدمة  املعاجلة  املياه  يف 

واملياه  البيئة  وزارة  يف  عليها  املن�سو�ص  املعايري  تتجاوز  مل 

التلوث  اأق�سى م�ستويات  باأن  املعايري  والزراعة، حيث ن�ست 

للمياه املعاجلة هي )0.04 ملجم/لرت(، وبالتايل فاإنه لي�ص 

هناك اأي �سرر على مرتادي احلدائق. اأما يف حديقة طيبة 1 

فان النحا�ص جتاوز املعايري حيث بلغ )0.238 ملجم/لرت(، 

يف  ل�ستخدامها  �ساحلة  غري  بها  الري  مياه  فاإن  وبالتايل 

الري. ومل تتجاوز معايري منظمة الفاو )0.01ملجم/لرت(، 

التحلية  وحديقة  )0.0212ملجم/لرت(  ال�سرور  حديقة  عدا 

ملجم/  0.2385( طيبة1  وحديقة  ملجم/لرت(   0.0325(

الأنابيب  يف  النحا�ص  وجود  اإىل  ال�سبب  يرجع  ورمبا  لرت(. 

خزانات  يف  اأو  والآلت  املعاجلة  حمطات  يف  امل�ستخدمة 

الهيدروجيني  ال�ص  لنخفا�ص  ال�سبب  يرجع  وقد  احلدائق، 

ما  وهذا  طيبة1،  وحديقة  التحلية  حديقة  يف  قليله  بالن�سبة 

ي�ساعد على  تفكك النحا�ص واختالطه باملياه املعاجلة. 

 امل�سدر: عمل الباحثة بالعتماد على خريطة  اأ�سا�ص من اأمانة جدة )2015م(.

�سكل )5( جممل اخلوا�ص الكيميائية الغري ع�سوية )ملجم/لرت( 

يف مياه ري امل�سطحات اخل�سراء مبدينة جدة.
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املياه  يف  ر�سدها  مت  التي  احلديد  قيمة  اأن  ويالحظ   -

جدة،  مبدينة  حديقة  ع�سر  اأحد  لري  وامل�ستخدمة  املعاجلة 

مل تتجاوز معايري وزارة البيئة واملياه والزراعة، حيث ن�ست 

للمياه املعاجلة هي )5  التلوث  اأق�سى م�ستويات  باأن  املعايري 

ن�ست  حيث  الفاو،  منظمة  معايري  تتجاوز  ومل  ملجم/لرت(. 

للمياه املعاجلة هي )5  التلوث  اأق�سى م�ستويات  باأن  املعايري 

مرتادي  على  �سرر  ت�سبب  ل  فاإنها  وبالتايل  ملجم/لرت(.  

احلدائق.  

التي مت ر�سدها  اأن قيمة املنجنيز  النتائج  - ويالحظ من 

يف  عليها  املن�سو�ص  املعايري  تتجاوز  مل  املعاجلة،  املياه  يف 

وزارة البيئة واملياه والزراعة، حيث ن�ست املعايري باأن اأق�سى 

م�ستويات التلوث للمياه املعاجلة هي )0.02 ملجم/لرت(، ما 

عدا حديقة التحلية )0.0318 ملجم/لرت( وحديقة ال�سحى 

معايري  مع  جميعها  تتطابق  بينما  ملجم/لرت(.   0.0726(

منظمة الفاو، التي تن�ص على اأن اأق�سى م�ستويات التلوث يف 

فاإنها  وبالتايل  ملجم/لرت(،   0.2( تتجاوز  ل  املعاجلة  املياه 

لن ت�سبب �سرر على مرتادي احلدائق.

التي مت ر�سدها  الزنك،  اأن قيمة  النتائج  - واملالحظ من 

جدة،  مبدينة  احلدائق  لري  وامل�ستخدمة  املعاجلة  املياه  يف 

مل تتجاوز معايري وزارة البيئة واملياه والزراعة، حيث ن�ست 

للمياه املعاجلة هي )4  التلوث  اأق�سى م�ستويات  باأن  املعايري 

ملجم/لرت(. ومعايري منظمة الفاو )2 ملجم/لرت(، وبالتايل 

فاإنها لن ت�سبب �سرر على مرتادي احلدائق.

املياه  يف  ر�سدها  مت  التي  املغن�سيوم،  قيمة  نتائج   اأما   -

تتجاوز  مل  جدة،  مبدينة  احلدائق  لري  وامل�ستخدمة  املعاجلة 

باأن  البيئة واملياه والزراعة، حيث ن�ست املعايري  معايري وزارة 

اأق�سى م�ستويات التلوث للمياه املعاجلة هي )150 ملجم/لرت(. 

وهذه النتائج تتفق مع معايري منظمة الفاو )60 ملجم/لرت(، 

وبالتايل فاإنها لن ت�سبب �سرر على مرتادي احلدائق.

- اأظهرت نتائج قيمة الكال�سيوم التي مت ر�سدها يف املياه 

املعاجلة، اأنها مل تتجاوز معايري وزارة البيئة واملياه والزراعة، 

للمياه  التلوث  م�ستويات  اأق�سى  باأن  املعايري  ن�ست  حيث 

املعاجلة هي )200 ملجم/لرت(. وتتوافق مع معايري منظمة 

الفاو )400 ملجم/لرت(. 

- واملالحظ من نتائج قيمة الفو�سفات التي مت ر�سدها يف 

مياه املعاجلة،  قد جتاوزت معايري منظمة الفاو حيث ن�ست 

هي  املعاجلة  للمياه  التلوث  م�ستويات  اأق�سى  باأن  املعايري 

املعاجلة  يدل على عدم جناح عملية  )1 ملجم/لرت(، وهذا 

البيولوجية، ماعدا حديقة الق�سر العائلي اأذ بلغ )0 ملجم/

لرت(، ويرجع ذلك لكونها تروى مبياه حمطات التحلية.  

-   اأما نتائج البوتا�سيوم، التي مت ر�سدها يف املياه املعاجلة، 

مل تتجاوز معايري منظمة الفاو)15 ملجم/لرت(، يف كل من 

حديقة الق�سر العائلي )1.733 ملجم/لرت(، حديقة ال�سرور 

ملجم/  10.571( طيبة1  حديقة  ملجم/لرت(،   10.07(

لرت(، حديقة م�سجد املريابي ) 11.68 ملجم/لرت(، حديقة 

املريال )12،21 ملجم/لرت(. لكنها جتاوزت املعايري يف باقي 

احلدائق الأخرى.

- واملالحظ من النتائج اأن قيم ال�سوديوم التي مت ر�سدها 

يف املياه املعاجلة، اأنها مل تتجاوز املعايري املن�سو�ص عليها يف 

منظمة الفاو حيث ن�ست املعايري باأن اأق�سى م�ستويات التلوث 

للمياه املعاجلة هي )900 ملجم/لرت(، وبالتايل فاإنها ل ت�سر 

معاجلة  يف  املحطة  قدرة  على  يدل  وهذا  احلدائق.  مرتادي 

املياه من ال�سوديوم.

جدول )5( القيم الإح�سائية التي تو�سح الفروق بني خوا�ص الكيميائية يف املياه امل�ستخدمة يف ري حدائق مدينة جدة.

اأكرب قيمةاأقل قيمةالعنا�سر
املتو�سط 

احل�سابي

النحراف 

املعياري

معايري وزارة البيئة 

واملياه والزراعة 

معايري 

الفاو

مربع 

كاأي
الدللة

غري دالة22-064058،90192،7430اأيونات الأمونيا

غري دالة0،043048،6814،5118،67451100110النرتات

غري دالة22،91708،6280،02227،1846001000110الكربيتات

غري دالة59،78575،1343،97206،1266001100110كلوريد

غري دالة110-0،0610،6280،2680،1891فلوريد



املجلد احلادي ع�شر )١( مار�س  ٢٠١٩ 7879

اأو�سح اجلدول )5( وال�سكل )6( ما يلي:
- واأو�سحت نتائج اأيونات الأمونيا التي مت ر�سدها يف املياه 

ملجم/  640( الأغ�سان  حديقة  لري  وامل�ستخدمة  املعاجلة 

معايري  جتاوزت  قد  )8ملجم/لرت(،  املريال  وحديقة  لرت( 

باأن  املعايري  ن�ست  حيث  والزراعة،  واملياه   البيئة  وزارة 

اأق�سى م�ستويات التلوث للمياه املعاجلة هي )5 ملجم/لرت(، 

وبالتايل فاإنها ت�سبب �سرر على احلدائق ومرتاديها، اأما باقي 

املعايري، وبالتايل لن ت�سبب �سرر على  احلدائق فلم تتجاوز 

الإن�سان والنبات.  

- واملالحظ من النتائج ال�سابقة اأن ن�سبة عن�سر النرتات، 

التي مت ر�سدها يف املياه املعاجلة مل تتجاوز معايري وزارة البيئة 

م�ستويات  اأق�سى  باأن  املعايري  ن�ست  حيث  والزراعة،  واملياه 

لن  وبالتايل  ملجم/لرت(،   45( هي  املعاجلة  للمياه  التلوث 

طيبة1  حديقة  عدا  ما  بالنبات،  اأو  بالإن�سان  �سرر  ت�سبب 

اإىل  وبالإ�سافة  النرتات )48.68 ملجم/لرت(،  فرتتفع فيها 

الفو�سفات )7.99 ملجم/لرت( ورغم انخفا�ص الأمونيا فيها 

)0 ملجم/لرت(، اإل اأن النرتات والفو�سفات من اأ�سباب ظهور 

معايري  احلدائق  جميع  تتجاوز  ومل  الطحالب.  م�ستعمرات 

منظمة الفاو، اأذ ن�ست املعايري باأن اأق�سى م�ستويات التلوث 

للمياه املعاجلة هي )1100 ملجم/لرت(. 

- واملالحظ من نتائج الكربيتات، التي مت ر�سدها يف املياه 

املعاجلة وامل�ستخدمة لري حديقة تهامة  )708.66 ملجم/

والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  لرت(،اأنها قد جتاوزت معايري 

للمياه  التلوث  م�ستويات  اأق�سى  باأن  املعايري  ن�ست  حيث 

معايري  تتجاوز  مل  ولكنها  ملجم/لرت(،   600( هي  املعاجلة 

منظمة الفاو، التي ن�ست بان اأق�سى م�ستويات التلوث للمياه 

تتجاوز  باقي احلدائق مل  اأما  املعاجلة )1000 ملجم/لرت(، 

املعايري وبالتايل لن ت�سرر احلدائق.

- واملالحظ من النتائج اأن قيم الكلوريد، التي مت ر�سدها 

اأنها مل تتجاوز معايري وزارة البيئة واملياه  يف املياه املعاجلة، 

املعاجلة  املياه  تتجاوز  ل  باأن  املعايري  ن�ست  والزراعة، حيث 

عن )600 ملجم/لرت(، ومل تتجاوز معايري منظمة الفاو حيث 

وبالتايل  ملجم/لرت(   1100( تتجاوز  ل  باأن  املعايري  ن�ست 

تعترب هذه القيم اأقل بكثري من احلد الأعلى التي مت و�سعها. 

التي مت ر�سدها  الفلوريد  اأن قيم  النتائج  - واملالحظ من 

يف  عليها  املن�سو�ص  املعايري  تتجاوز  مل  املعاجلة،  املياه  يف 

وزارة البيئة واملياه والزراعة، حيث ن�ست املعايري باأن اأق�سى 

م�ستويات التلوث للمياه املعاجلة هي )1 ملجم/لرت(، وبالتايل 

تعترب هذه القيم مقبولة.

  �سكل )6( جممل اخلوا�ص الكيميائية الغري ع�سوية يف مياه ري امل�سطحات اخل�سراء مبدينة جدة.
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يعاد  والتي  املعاجلة،  املياه  خوا�ص  نتائج  من  يت�سح   -

مع  تتفق  ل  معظمها  اأن  احلدائق،  ري  لأغرا�ص  ا�ستخدامها 

يف  اختالفات  يوجد  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  معايري 

نوعية املياه املعاجلة امل�ستخدمة يف ري احلدائق. وبناء على 

ال�ستخدام  اأو  للري  �ساحلة  غري  اأن  ن�ستنتج  النتائج  هذا 

غري  باأنها  كاي  مربع  نتائج  واأو�سحت  لالإن�سان.  املبا�سر 

دالة اإح�سائية، مما يدل على عدم وجود تاأثري للمكان على 

العنا�سر.

التوصيات: 
- �سرورة تطبيق املعايري وال�سرتاطات البيئية املحددة من 

قبل الوزارة ب�سدة من خالل اأخذ عينة من مياه املحطة ب�سكل 

دوري، وحتليلها لتاأكد من جودتها و�سالمتها ومالئمتها لري. 

موؤهلة  غري  حاليًا  جدة،  مبدينة  املعاجلة  حمطات  اأن   -

ومن  بيولوجيا  للتحلل  القابلة  الع�سوية  املواد  من  للتخل�ص 

الكائنات الدقيقة، لذلك فاإنه من املهم تطوير طرق املعاجلة.

الدقيقة،  الكائنات  من  املعاجلة  املياه  خلو  من  التاأكد   -

الري، كما يجب  ا�ستخدامها يف  والثقيلة قبل  ال�سامة  واملواد 

من  والتاأكد  دوري،  ب�سكل  احلدائق  من  تربة  عينات  اأخذ 

�سالمها وعدم تلوث املياه اجلوفية بامللوثات.

الخالصة:
لري  املعاجلة  مياه  ا�ستخدام  على  الدرا�سة  هذه  ركزت   -

درا�سة  خالل  من  جدة.  مدينة  يف  اخل�سراء  امل�سطحات 

املعاجلة  للمياه  والكيميائية  واحليوية  الطبيعية  اخلوا�ص 

وفق  احلدائق  اختيار  مت  حيث  احلدائق،  ري  يف  امل�ستخدمة 

معايري حمدد. ومت اأخذ العينات من خزانات احلدائق. ليتم 

وزارة  و�سعتها  التي  للمعايري  املياه  هذه  مالئمة  مدى  ر�سد 

البيئة واملياه والزراعة ومنظمة الفاو.

- بعد درا�سة جممل اخلوا�ص الطبيعية واحليوية والكيميائية 

وجود  يت�سح  جدة،  مبدينة  احلدائق  لري  امل�ستخدمة  للمياه 

تباين وا�سح ما بني خوا�ص املياه من موقع معاينة لأخر، وقد 

يرجع ذلك لتباين م�سادر املياه امل�ستخدمة يف الري، اإ�سافة 

لتباين نوعية املعاجلة ما بني املعاجلة الثالثية والثانوية، ونوع 

احلدائق،  ري  يف  ا�ستخدامها  قبل  املياه  وخزن  نقل  وطريقة 

الطبيعية  اخلوا�ص  بع�ص  قيم  ارتفاع  يف  تت�سبب  قد  والتي 

للمياه. اأذ ظهرت نتائج ت�سرر احلدائق . 
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