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 تحهية انمياه وانصرف انصحي  تقييم انعائذ االقتصادي نمشروع 

 بذونة انكويت

 

 أحمذ انعنزي   -فكرى سعذ انذسوقي     -إبراهيم يوسف إسماعيم 
 -السقازٌق –جاهعة السقازٌق   -كلٍة التكٌولوجٍا والتٌوٍة  -االقتصاد السراعً  قسن

 هصر 
 

 :مهخص انبحث

الصحي من أجل استخداميا في قطاعات الزراعة مشروع تحمية المياه والصرف 
اإلنتاجية والزراعة التجميمية ولقطاع الصناعة والسكان خالل فترة الدراسة لممشروع 

 41.0سنة ليصل إجمالي الوفر االقتصادي من المياه الجوفية ]نحو  52المقدرة بنحو 
في الزراعة نحو  د1ك لكل ألف جالون[ بإجمالي وفر اقتصادي لكمية المياه المستخدمة

 د1ك يوميًا1 0844.

د1ك لكل ألف جالون وأن  51502أما من مياه التحمية فإن الوفر االقتصادي 
مميون  518.اإلجمالي العام لمطمب عمى مياه التحمية حسب االستخدام الزراعي نحو 

 جالون يوميًا1

وع وفر د1ك يوميًا ويحقق المشر  581.00واإلجمالي العام لموفر االقتصادي نحو 
فر لكل و د1ك يوميًا وال 021.00اقتصاديًا من مياه اآلبار الجوفية ومياه التحمية نحو 

لكل ألف جالون1 وبذلك تصل المكاسب الصافية من د1ك  41202ألف جالون نحو 
 ألف دينار كويتي يوميًا1 4224.تحمية المياه واستخداميا في الكويت نحو 

يؤكد عمى أىمية المشروع لمقطاعات المختمفة )الزراعة،  توصى الدراسة: التوصية 
الصناعة( واالستخدامات المنزلية )السكان( وىو البديل االقتصادي الكفء والعممي 
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لتطور الزراعة الشامل لدولة الكويت وأيضًا يمكن المحافظة عمى بدائل الثروة المائية 
 الجوفية1

مشروع  تحمية المياه والصرف الصحي  -االقتصاديتقييم العائد  الكممات االفتتاحية:
 دولة الكويت -

يتناول البحث مشروع تحمية المياه والصرف الصحي وقياس أثره االقتصادي  :مقدمة
مشروع يحقق فوائد واالجتماعي والبيئي عمى الدخل القومي الكويتي حيث أن ال

السكان والزراعة والبيئة والزراعة التجميمية وىى قطاعات متعددة  لقطاعات مختمفة
 ومتنوعة إنتاجية وخدمية وبيئية1

 التيفي محدودية الموارد المائية بدولة الكويت و  مشكمة البحث تتمثل :البحثمشكمة 
لكل من قطاعات الزراعة والصناعة والزراعة التجميمية  المختمفة تمزم لالستخدامات

البحث عن توسيع مصادر المياه بالتحمية  األىمية لذا فمنان والبيئة1 وقطاع السك
ية وسنوات عديدة مما يتطمب المجاالت وىى تحتاج استثمارات عالالستخداميا في تمك 

معو دراسة المشروع وتقييم عائداتو المالية والتجارية واالقتصادية واالجتماعية والبيئة 
 المختمفة1

  الضوء عمي: إلقاءييدف البحث إلى  ىدف البحث:

 المردود االقتصادي لممشروع المباشر وغير المباشر1 (.)
 العوائد غير المباشرة عمى الزراعة اإلنتاجية1 (5)

االقتصادي لوصف المؤشرات االقتصادية  استخدام أسموب التحميلتم  الطريقة البحثية:
 لتقدير أربحية وعوائد المشروع المختمفة1 وذلك

بيانات المشروع وسجالتو اإلحصائية بدولة الكويت وبيانات قسم  لبيانات:امصادر 
 1الييئة العامة لشئون الزراعة الثروة السمكية اإلحصاء



 
 
 
                                                        J. Product. & Dev., 26(1), 2021                                 21 

 

 
 

 دراسة مشروع تحمية المياه والصرف الصحي:تحميل و 

ليا  تحققىو أحد المشروعات القومية بدولة الكويت وتتعدد القطاعات التي 
يحقق فائدة كما مثل الزراعة والسكان والبيئة والصناعة والزراعة التجميمية  منو االستفادة

 في مجاالت عديدة لإلنتاج واالستيالك وتحسين البيئة1

ويتناول المشروع مصدرين من المياه يتم التحمية ليم ىم المياه الجوفية )قميمة 
 المموحة( ومياه التحمية1

فى دولة الكويت مشروع تحمية المياه دراسة تحميل نتائج  

 ويتم دراسة المشروع حسب مصادر تحمية المياه المختمفة: -

 وىى كما يمي : هيفترض المشروع عدة فروض فى مجال الميا أواًل:

 :مياه اآلبار الجوفية )قميمة المموحة( (1)

دينار كويتي لكل  63636يفرض أن تكمفة اإلنتاج والتوزيع لمياه اآلبار الجوفية 
 ألف جالون1

  التكمفة النيائية لمياه الصرف الصحي  –الوفر االقتصادي = التكمفة النيائية لممياه الجوفية 

 د1ك لكل ألف جالون  63496 -د1ك لكل ألف جالون 63636=       

 د1ك لكل ألف جالون 63146=       

عمى مياه اآلبار الجوفية لالستخدام الزراعي قد بمغ   وبفرض أن إجمالي الطمب العام 
 مميون جالون إمبراطوري يوميًا1 126نحو 

  = يكون إجمالي الوفر االقتصادي 

 الوفر االقتصادي× قطاع الزراعة  في كمية المياه المستخدمة   
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 د1ك/ ألف جالون 63146× مميون جالون  126= 

 د1ك/ يومياً  16866= 
 مياه التحمية: (2)

 فرض أن تكاليف اإلنتاج والتوزيع لممياه العذبة يتضح أن التكمفة النيائية ي
 د1 ك لكل ألف جالون1 23759

  التكمفة النيائية لمياه الصرف الصحي  –الوفر االقتصادي = التكمفة النيائية لممياه العزبة 

 د1ك لكل ألف جالون  63496 -د1ك لكل ألف جالون  23759=    

 لكل ألف جالوند1ك 23263=   

 1238وبفرض أن اإلجمالي العام لمطمب عمى مياه التحمية حسب االستخدام الزراعي 
 مميون جالون إمبراطوري يوميًا1

  = اإلجمالي العام لموفر االقتصادي 

 الوفر االقتصادي× كمية المياه المستخدمة فى القطاع الزراعي    

 جالوند1ك/ ألف  23263× مميون جالون     123866= 

 د1ك/ يومياً  283966= 

 وعميو فإن اإلجمالي العام لموفر االقتصادي حسب المصادر المائية 

 = الوفر االقتصادي العام لمياه اآلبار الجوفية + الوفر االقتصادي العام لمياه التحمية

 د1ك يومياً  453766د1ك/ يوميًا =  283966د1ك/يوميًا  +   163866=   

 ل ألف جالونوبذلك يكون الوفر لك
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 االجمالي العام لكمية المياه ÷ حسب المصادر المائية  االقتصاديالعام لموفر  اإلجمالي= 
 المستخدمة فى القطاع الزراعي حسب المصادر المائية1   

 د1ك لكل ألف جالون1 63345مميون جالون يوميًا =  13238÷ د1ك/يوميًا  45766= 

عادة استخدام مياه الصرف الصحي وأوضحت دراسة تحميل التكمفة والعائد  لمعالجة وا 
فى دولة الكويت تبمغ  هفى دولة الكويت أن المكاسب الصافية من تحمية واستخدام الميا

يوميًا1 مما يوضح ويؤكد عمى أىمية المجوء إلى  كويتيألف ينار  16356نحو 
عادة استخداميا سواء فى الز  راعة أو غيرىا المشاريع الخاصة بمعالجة المياه وتنقيتيا وا 

من االستخدامات المنزلية أو الصناعية فيذا ىو البديل الكفء الستخدام المياه ولكونو 
والعممي لتطور الزراعة الشامل لدولة الكويت وأيضًا يمكن المحافظة  االقتصاديالبديل 

 بو عمى بدائل مصادر الثروة المائية الجوفية كمخازن استراتيجية1

 القتصادي المباشر لمشروعات استخدام المياه المعالجة:وا الماديقياس العائد 

الستخدام مياه المعالجة فى الزراعة االنتاجية فى  واالقتصادي الماديالعائد  أواًل :
 والوفرة: العبدلي

 العائد من بيع المياه المعالجة ثالثيًا لمزراعة اإلنتاجية = -أ 
 فترة المشروع× كمية المياه المستغمة × المستغمة المردود عدد أيام السنة × = سعر بيع المياه المعالجة 

= 
 سنة 25×  6 16×  46× يوم  336× د1ك/ألف جالون  63166

 جالون 1666

 مميون د1ك 33=   
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 العائد من التحول من استخدام المياه العزبة إلى المياه المعالجة فى الزراعة اإلنتاجية = -ب 

عدد أيام السنة المستغمة × جالون من المياه العذبة  1111التكمفة الفعمية إلنتاج وتوزيع 
 فترة المشروع×  والعبدليفى الوفرة  الزراعيوبة لالستغالل مكمية المياه المط× 

  سنة  25مميون جالون من المياه العذبو فى  41التكمفة اإلجمالية الفعمية إلنتاج وتوزيع
 ىى=

= 
 سنة 25×  6 16×  46× يوم  336×  23759

 مميون د1ك 916347=  
 جالون 1666

 المشروع تصل إلى :  وأن تكمفة 

 = 
 سنة 25×  6 16×  46× يوم  336×  63866

 مميون د1ك 2646= 
1666 

/يوم إمبراطوريمميون جالون  46لذا فإن الدولة تتحمل أعباء مالية مقابل انتاج وتوزيع 
 كويتي=مميون دينار  6463476من المياه العذبة فى الزراعة تمثل 

                 =    96163476  -  2643666 

والتحول الستخدام المياه المعالجة ثالثيًا  الزراعة وعند االستغناء عن المياه العذبة فى
المالية التى فإن األعباء تتحول إلى وفرة مالية وقيمة مضافة وعند إضافة األعباء 

/اليوم من المياه العذبة لمدة إمبراطوريمميون جالون/ 46تتحمميا الدولة لسعر بيع 
 خمسة وعشرين عامًا فإن العائد المضاف ىو :

 مميون د.ك 679.471مميون د.ك =  33مميون د.ك +  646.471العائد الكمى المضاف = 
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مميون د1ك تمثل قيمة مضافة القتصاد  6793476ويتضح أن تمك القيمة وىى 
مباشر يضاف لعائد الدولة نتيجة التحول  ماليالدولة ومشاريعيا التنموية1 وىى مردود 

 سنة1 25المعالجة فى الزراعة االنتاجية ولمدة  همن استخدام المياه العذبة إلى الميا

اشرة دون األخذ فى االعتبار التكمفة االستثمارية ويالحظ أن ىذا التقييم كنتيجة مب
وتشغيل وصيانة وحدات تقطير المياه ومشتمالتيا من محطات ضخ وخطوط  إلنشاء

 اضافية لمقابمة التوسع فى استيالك المياه العذبة فى الزراعة1

 الصحيباإلضافة إلى قيام الدولة بالجوانب المالية الخاصة بنقل مياه الصرف 
استخدام شبكة المياه قميمة المموحة1 حيث تقوم بتوفير الميزانية لألعمال المعالجة ب

لمقيام بفحص وتوزيع المياه  والفنيالمطموبة لممشروع، أيضًا تقوم بتوفير الجياز اإلداري 
المعالجة المنتجة وتشغيل وصيانة المنشآت والخطوط والشبكات والتى تقع خارج نطاق 

 المستثمر1

عند نقل مياه الصرف الصحي المعالجة  والمادي االقتصاديتقييم العائد  ثانيًا :
 باستخدام شبكة المياه قميمة المموحة :

التكمفة نتيجة استخدام المياه قميمة المموحة فى التوزيع من خالل عدة فروض  (1)
 ىى:

جالون من المياه المعالجة رباعيًا ىو نفسو سعر بيع  1666يتم معرفة سعر بيع  -
 جالون1 1666

 1666جالون من المياه المعالجة رباعيًا ىو نفس تكمفة توزيع 1666يتم توزيع  -
 د1ك 1 63439جالون من المياه قميمة المموحة من خالل شبكات التوزيع وىو 

 1د1ك 63636جالون من المياه قميمة المموحة ىى  1666التكمفة الفعمية إلنتاج وتوزيع  -
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اه المعالجة ثالثيًا وتحويميا إلى معالجة رباعيًا جالون من المي 1666تكمفة معالجة  -
 د1ك1 63729)حسب تقديرات وزارة األشغال( ىى 

 يوم1 365عدد أيام السنة وىى  -

الون جمميون  86كمية المياه المستغمة من خالل شبكات التوزيع وىى  -
 /اليوم1إمبراطوري

/اليوم من إمبراطوري مميون جالون 86المعادلة لمتكمفة الفعمية إلنتاج وتوزيع  وتكون
 سنة ىى: 25المياه قميمة المموحة خالل 

 سنة 25×  6 16×  86× يوم  365×  63636
 مميون د1ك 4643266= 

1666 

 في/اليوم من المياه قميمة المموحة إمبراطوريمميون جالون  86وحيث أن سعر بيع 
 سنة يمكن تمثمو بالمعادلة التالية: 25

          = 
 سنة 25×  6 16×  86× يوم  365×  63166

 مميون د1ك 73= 
1666 

مميون جالون  86إذن األعباء المالية التى تتحمميا الدولة مقابل إنتاج وتوزيع 
 سنة ىى : 25/اليوم فى خالل إمبراطوري

 مميون د1ك 3913286=     73  -  4643286=   
 

المعالجة رباعيًا من خالل المالية نتيجة التحول إلى استخدام المياه التكمفة  (2)
 شبكات توزيع المياه قميمة المموحة.

وبفرض أن إجمالي التكمفة التقديرية ألعمال فصل منشآت وشبكات توزيع المياه 
 مميون د1ك1 253566قميمة المموحة عن توزيع المياه المعالجة 
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ثيًا إلى /اليوم من المياه المعالجة ثالإمبراطوريمميون جالون  86فإن إجمالي تكمفة  -
 جالون(1 1666د1ك/ 63729المعالجة رباعيًا )بواقع 

 سنة 25×  6 16×  86× يوم  365×  63729
 مميون د1ك 532317= 

 جالون 1666
/اليوم من المياه المعالجة رباعيًا إمبراطوريمميون جالون  86تكمفة توزيع  جماليا  و  -

 جالون( 1666د1ك/ 63439)

= 
 سنة 25×  6 16×  86× يوم  365×  63439

 مميون د1ك 3263476= 
 جالون 1666

/اليوم من المياه المعالجة رباعيًا من إمبراطوريمميون جالون  86وحيث أن سعر بيع 
 جالون(1 1666د1ك/ 63166خالل شبكات التوزيع المالحة )

= 
 سنة 25×  6 16×  86× يوم  365×  63166

 مميون د1ك 73= 
 جالون 1666

  اليوم من المياه المعالجة إمبراطوريمميون جالون  86تكون إجمالي التكمفة توزيع/
 رباعيًا من الشبكات المالحة ىى :

 مميون د1ك 3263476مميون د1ك +  5323176مميون د1ك +  253566= 

 مميون د1 ك1 8783146= 
مميون جالون  86لذا تكون األعباء التى تتحمميا الدولة مقابل توزيع 

/اليوم من المياه المعالجة رباعية من خالل شبكات التوزيع المياه قميمة براطوريإم
 سنة ىى: 25المموحة حاليا فى 

 مميون د1ك 8783667مميون د1ك  =  73 –مميون د1ك  8783146=
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 لوشروعات استخذام الوٍاٍ الوعالجة االقتصاديالعائذ  :(1جذول رقم )

 فى السراعة كأحذ الوشروعات العاهة

 القٍوة بالولٍوى د. ك العائذ االقتصادي رقن

العائد االقتصادي الستخدام المياه المعالجة فى الزراعة  أواًل:
 اإلنتاجية :

 العائد من بيع المياه المعالجة ثالثيًا لمزراعة اإلنتاجية1 (1)

العائد من التحول من استخدام المياه العذبة إلى المياه  (2)
 المعالجة فى الزراعة االنتاجية

 اجمالى العائد الكمي 

 
 

333666 
6463476 
______ 
6793476 

العائد االقتصادى الستخدام المياه المعالجة من خالل شبكات  ثانيا:
 المياه قميمة المموحة:

أعمال فصل منشآت وشبكات توزيع المياه قميمة المموحة  (1)
 عن شبكات توزيع المياه المعالجة1

ثالثيًا إلى المعالجة تكمفة التحول من المياه المعالجة  (2)
 رباعيًا1

 تكمفة توزيع المياه المعالجة رباعيًا1 (3)

 

 (3،  2،   1إجمالى التكمفة ) (4)

 
العائد من بيع المياه المعالجة رباعيًا من خالل شبكات  (5)

 توزيع المياه قميمة المموحة

ما تتحممو الدولة من أعباء مالية مقابل توزيع المياه 
 - 4شبكات المياه قميمة المموحة المعالجة رباعيًا من خالل 

5 

 
 
 

253566 
 

5323176 
3263476 
_______ 
8783146 

 
73 

________ 
 

878.167 

 السابقة بالبحثتقديرات الجمع وحسب من  :المصدر
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مميون جالون  86ويتضح األعباء المالية التى تتحمميا الدولة لتوزيع 
سنة  25مميون د1 ك( ولمدة  3913286)إمبراطوري/اليوم من المياه قميمة المموحة ىى 

مميون جالون إمبراطوري/اليوم من المياه المعالجة  86مع األعباء المالية مقابل توزيع 
مميون د1ك يتبين أن تمك األعباء أقل فى حالة االستمرار فى توزيع  8783667رباعيًا 

المعالجة رباعيًا من المياه قميمة المموحة عن طريق الشبكات القائمة أى استخدام المياه 
 خالل شبكات التوزيع الحالية وبما يعنى عدم اضافة أى مردود مالي جديد لالقتصاد1

أما فى حالة استخدام المياه المعالجة ثالثيًا فى الزراعة اإلنتاجية فإنيا تمثل قيمة 
مضافة لالقتصاد القومي لمدولة ولمشاريعيا التنموية حيث تبمغ القيمة التى تضاف فى 

 مميون د1ك1 6793476مك الحالة نحو ت

 ثالثًا: العوائد )المردود( غير المباشرة الستخدام المياه المعالجة :

 العوائد غير المباشرة فى الزراعة اإلنتاجية : -1

والوفرة آثار  العبدليوتخضير طريق ومزارع  لريلمشروع توصيل المياه المعالجة 
وعمى المصادر الطبيعية لممياه وعمى  الوطنيإيجابية متعددة عمى كل من االقتصاد 

المنظر الجمالي لممنطقة وحماية المنطقة الشمالية من العواصف الرممية وفيما يمى 
 تفصيل ىذه اآلثار1

 قتصادية :اآلثار اال 

والوفرة بواسطة المياه العذبة التى تزودىا وزارة  العبدلييتم رى النباتات فى منطقة 
الكيرباء والماء والتى يتم نقميا عن طريق التذاكر إلى المزارع وكذلك بالمياه قميمة 
المموحة التى يتم ضخيا عن طريق اآلبار التى تحفر فى كل مزرعة1 وكما نعرف فإن 

نو ينتج من تحمية مياه البحر إنتاج المياه العذبة يكمف وزارة الكيرباء مبالغ طائمة أل
1 باإلضافة إلى ذلك فإن عممية تنقية مياه اآلدميويفضل توفير ىذه المياه لالستيالك 
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المجاري ليا تكمفة عالية وال يتم االستفادة منيا وتمقى فى مياه البحر، وليذا فإن 
عي لممياه استخدام المياه المعالجة بالشكل األمثل يؤدى إلى الحفاظ عمى المخزون الطبي

لتستخدم فى أغراض أخرى فى المستقبل كما أنو يعتبر وفرًا اقتصاديًا مضاعفًا لتوفير 
 تكمفة إنتاج المياه العذبة وعدم تضييع تكمفة إنتاج المياه المعالجة1

النباتات سيؤدى إلى زيادة الرقعة الزراعية  لريكما وأن توفر كميات من المياه 
المحمي وتقميل االعتماد عمى  االكتفاءسيؤدى إلى نوع من  الذى النباتيوزيادة اإلنتاج 

سيحصمون عمييا  المزارعينالمستورد منيا1 ومن فوائد استخدام المياه المعالجة أن 
بأسعار أقل من المياه األخرى مما سيؤدى إلى خفض تكمفة إنتاج النباتات وخفض 

دى إلى تحسن الوضع أسعارىا فى السوق وازدياد فى ربح المزارعين وىذا كمو سيؤ 
 االقتصادي بشكل عام إذا ما تم تطبيقو 1

أيضًا يساىم فى زيادة المساحة المزروعة ومن ثم االعتماد عمى اإلنتاج المحمي 
إلى االستقرار فى  باإلضافةوتقميل االعتماد عمى الخارج فى استيراد السمع الغذائية ىذا 

الكويت مما يساىم فى زيادة الرفاىية األسعار والدخول لممزارعين والمستيمكين بدولة 
 ورفع مستوى المعيشة1

  عمى الحياة البريةاآلثار : 

سيؤدى ازدياد الغطاء النباتى إلى ازدياد أعداد وتنوع الحيوانات التى قد تتواجد فى 
 المنطقة كما وأن المياه المعالجة ال تأثير ليا عمى الحيوانات كنقل األمراض ليا1

  والمياه الجوفية عمى التربة اآلثار: 

ليست األمثل لمزراعة، كما وأن الطبقة العموية  العبدليإن التربة الزراعية فى منطقة 
تقع فوق طبقة صمبة مما يعيق التصريف الطبيعي لممياه، وحيث أن معظم المياه 
المستخدمة فى الزراعة ىى مياه جوفيو ذات نسبة أمالح مرتفعة قمياًل وتتراكم عمى مر 
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لذا فاستخدام المياه المعالجة سيؤدى إلى تحسين نوعية التربة من جية تركيز الزمان 
 من مغذيات لمنبات وسيزيد من خصوبة التربة1 واألمالح بيا باإلضافة إلى ما يحوي

 العوائد غير المباشرة فى الزراعة التجميمية والتحريج: -2

  االقتصادية:المنافع 

كبيرة1 ومع أنيا ليست منافع فورية، إال  منافع محتممة الكويتيقد تتحقق لالقتصاد 
 بعدىا1أنو سوف يتم إدراكيا عمى مدى فترة تنفيذ الخطة خالل العشرين سنة وما 

وسوف تعزز ىذه المنافع من النشاط المتزايد فى البستنة الموجودة والصناعات 
لدعم أعمال  التى تدعميا واألنشطة الجديدة المتعمقة بالتوريد واإلنتاج والتوزيع والتركيب

 الصيانة المطموبة لتطوير التخضير الموسع فى الكويت عمى المدى الطويل1

وبتحسين طريقة الحياة، يمكن لمكويت أن تطور اقتصادًا أقوى وبيذا يكون لدييا 
قدرة االستثمار فى تحسينات بيئية أخرى، وباستثمار رأس المال فى مشاريع التخضير 

بما يضاىى ما ىو  السياحياعدة فى تنشيط القطاع والتجميل، تستطيع الدولة المس
عميو فى دول الخميج األخرى وتجذب شركات االستثمار لفتح فروع ليا وتنفيذ المشاريع 

سيولد دخاًل لكل من القطاعين العام  واالقتصاديفى الكويت، وىذا التطور السياحي 
ع فى صناعة والخاص، وىناك عامل آخر يساىم فى النمو االقتصادي وىو التوس

البستنة المحمية، والتى ستوفر فرص االستثمار لمكويتيين، وتزيد من الطمب فى صناعة 
البستنة المحمية، والتى ستوفر فرص االستثمار لمكويتيين، وتزيد من الطمب عمى 

وتدريبي سيوفر  تعميميالموظفين المينيين واإلداريين والفنيين كما إن وجود برنامج 
 لممواطنينالضرورية ويضمن توفير العمالة الماىرة وفرص عمل  لألفراد الميارات

 الكويتيين1
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وسوف تقمل ىذه الحيوية االقتصادية المتزايدة من االعتماد عمى قطاع البستنة 
لمبضائع المستوردة والخدمات1 ويمكن تحقيق منافع مالية جوىرية عند تخفيض التكاليف 

المواد والمناولة وتوزيع المواد النباتية  المرتبطة بالشحن والتأخير فى النقل ونقص
المستوردة، كما سيعزز ىذا النشاط الجديد القدرة عمى تصدير البضاعة والخدمات 
المتعمقة بالتخضير وغير المتوفرة حاليًا من المعاني االقتصادية التى يتضمنيا ىذان 

ات عالية الجودة العامالن وحدىما ىى معان ىامة جدًا، كما أن اإلنتاج المحمي لمنبات
 يخفض أيضًا من تكاليف الصيانة، ويزيد من التأثيرات الجمالية عمى المدى الطويل1

ولقد أظيرت اآلثار االقتصادية المحددة فى المستندات الفنية أن المنافع 
االقتصادية لمتخضير عمى مدى العشرين سنة القادمة سوف تتجاوز تكاليف الخطة 

 من ناحية مردود التكمفة1وتنتج عنيا نسبة ايجابية 
  االجتماعيةالمنافع: 

بخالف التأثيرات االقتصادية الممموسة، فإن المنافع االجتماعية ىى مفاىيم 
مجردة، ولذلك فإن تفسيرىا يمثل صعوبة بالغة، وقد أظيرت دراسات فى العموم 
ما السموكية بشكل مستمر أن الظروف البيئية ليا تأثير مباشر عمى مفيوم الناس في

يتعمق )بجودة الحياة( والتحسينات فى الظروف البيئية الناتجة عن تنفيذ خطة التخضير 
 صعيدي، عمى الكويتيالوطنية التى يتوقع ليا أن تفيد الصحة البدنية والنفسية لممجتمع 

 الفرد والجماعة1

إن إحدى الوظائف الرئيسية لبرنامج تطوير التخضير الشامل ىو توفير مرافق 
رفيو، ويمكن تطوير مجموعة من ىذه المرافق ضمن ممرات الحزام األخضر عامة لمت

واألرض المكشوفة المرتبطة بو، وعند توافر مرافق الترفيو الكافية فإن ذلك سوف 
ينعكس إيجابيًا عمى صحة ورفاىية السكان، باإلضافة إلى ذلك، يمكن تمبية العديد من 
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ع الخاص بتطوير المرافق الترفييية فى احتياجات الترفيو التخصصية عند قيام القطا
 ىذه األراضي1

إن ترميم وتجديد موارد التخضير الموجودة سيتم بشكل أسرع بواسطة خطة 
التخضير الوطنية، باإلضافة إلى ذلك، فإن زيادة المظير الجمالي والعممي لمزراعة 

 التجميمية سوف يساعد فى جيود إعادة البناء الوطنية1

لرئيسية فى تنفيذ خطة تخضير ذات استراتيجية طويمة األمد ىى كما أن المنفعة ا
المكشوفة القيمة لألجيال القادمة، وفى  األراضيتحديد والمحافظة عمى مساحات من 

حين أن اآلراء التى تولي اىتمامًا خاصًا عمى المدى القصير غالبًا ما تدعو الستخدام 
ى يبرر حماية المساحات المكشوفة األراضي ألغراض أخرى، فإن المنظور الطويل المد

 الحضرية ومناطق التخضير لألجيال القادمة1
من استخدام المادة العضوية والعناصر الغذائية بالحمأة من العوائد غير المباشرة  -3

 :الناحية الزراعية

( جيد الصنع المجارييمكن بيان األثر الجيد لألسمدة العضوية )والتى منيا سماد 
 ت فيما يمي:عمى التربة والنبا

زيادة قدرة التربة الرممية عمى االحتفاظ بالرطوبة بالصورة الميسرة لمنباتات المنزرعة  -1
كما أنيا تبطئ من حركة الماء فى القطاع األرضي لمتربة الرممية، مما يقمل الفاقد 

 منو إلى الماء األرضي1

 زيادة تماسك األرض وتثبيتيا وعدم انجرافيا بواسطة العوامل الجوية1 -2

تحسن من قوام وبناء التربة وزيادة خصوبتيا ورفع معدالت الكربون والنتروجين  -3
 من المادة العضوية لممحاصيل التالية1 المتبقيوزيادة األثر  المعدني



 

 
 

34                                                      ISMAIL   et al. 

 

بناء دوبال التربة )معقد االمتصاص( مما يزيد من سعتيا التبادلية الكاتونية ويساعد  -4
سرة لمنبات مع ضمان اإلمداد يمعمى االحتفاظ بالعناصر الغذائية فى صورة 

 البطيء المستمر، وىذا يقمل من معدالت فقد العناصر الغذائية لمغسيل1

زيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة بالتربة مما يؤدى إلى رفع كفاءة النشاط  -5
البيولوجي واإلنزيمي بالتربة، مما يترتب عميو إفرازىا لمنظمات النمو، التى تؤثر 

 مباشرًا عمى المحصول المنزرع1تأثيرًا 

( المردودات البيئية االيجابية لمعالجة 1ونستطيع أن نتبين فى الشكل التالي رقم )
فى دولة الكويت تعتبر  المجاريالصحية ، وىو نموذج يوضح أن مياه  المجاريمياه 

نيا مورد مائي فى زيادة   من ىذا المنظور ثروة وطنية يجب االستفادة منيا خاصة وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيم أو مردودات معالجة مياه المجاري الصحية: (1شكل رقم )
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مطردة فى بيئة تعانى من شح واضح فى مصادر المياه العذبة الالزمة لمتخضير 
( 2والتنمية الزراعية فضاًل عن تفادى مخاطرة البيئة فى التموث المائي، والجدول رقم )

مياه الصرف الصحي المعالجة رباعيًا يوضح المقارنة بين مميزات وعيوب استخدام 
 ومياه الصرف الصحي المعالجة ثالثيًا فى الري الزراعي1

إضافة إلى ذلك ضرورة التنسيق بين وزارة األشغال العامة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية فى وضع خطة استزراع مشتركة مبرمجة لضمان حسن استغالل كل المياه 

مميون جالون إمبراطوري يوميًا فى المشروعات  57حوالي المعالجة التى تبمغ حاليًا 
% فى مياه الخميج دون فائدة، ولنا أن 76الزراعية والتحريجية بداًل من طرح معظميا 

نتصور مساحة األراضي الخضراء التى يمكن تحقيقيا إذا ما إلتزمنا بتنفيذ ىذه الخطة 
ة بصورة مطردة ، وليس ثمة ، خاصة وأن ىذه المياه متجددة ومتزايد21خالل القرن 

شك فى أن التوسع فى المساحات الخضراء سوف يكون لو مردود إيجابي عمى 
الظروف المناخية1 كما أنو يخمق لنا أماكن ترفييية خضراء، ويقمل من مخاطر 

 التصحر والتموث الغباري1

تمك بعض آثار أحد المشروعات العامة االقتصادية والمردود االقتصادي سواء المباشر 
أو غير المباشر عمى االقتصاد الكويتي مما يجعل تمك المشروعات ذات أىمية فى 
ضرورة االىتمام بتنفيذ العديد منيا فى جمع المجاالت فيى مشروعات متكاممة وذات 

أيضًا مردود اجتماعي وبيئي مما يدعم ضرورة مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر و 
االىتمام بتمك المشروعات المختمفة1 خاصة التى فى مجاالت الصحة فيى ليا مردود 
اقتصادي بزيادة كفاءة وتحسين العنصر البشرى وخفض تكمفة العالج خارج البالد 

ت أيضًا تساىم فى نمو العنصر البشرى وتحسين الصحة والفكر مما يدعم القرارا
 اإلدارية واالقتصادية ودفع عجمة التنمية وىكذا تتكامل المشروعات وتساعد بعضيا 
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                      هقارًة بٍي هوٍسات وعٍوب استخذام هٍاٍ الصرف الصحً :(2جذول رقم )

 الريالوعالجة ثالثٍاً فى  الصحًالوعالجة رباعٍاً وهٍاٍ الصرف 

 السراعً

 جمع من البحث والدراسةالمصدر : 

 المعالجة ثالثياً  الصحيمياه الصرف  رباعياً مياه الصرف الصحي المعالجة 
 :العيوب 

ال توجد عيوب تذكر ما عدا مشكمة 
 تنظيف المرشحات الخاصة بالمعالجة1

 العيوب:

تحتوى مياه الصرف الصحي المعالجة ثالثيًا 
عمى الجراثيم بحد مسموح بو بيئيًا ولذا يجب 
اتخاذ االحتياطيات البيئية الالزمة قبل استخداميا 
فى الري الزراعي خاصة فى المنتزىات العامة، 
وطبقًا لمواصفات المياه المعالجة ثالثيًا بالكويت 

ا خالية من الجودة فإني لمستوى عاليوالتى تصل 
من الجراثيم المرضية تقريبًا باستثناء محطة تنقية 
العارضية خالل فترات متباعدة وذلك لتقادم 
المحطة وعدم استيعابيا تدفق مياه الصرف 

 الذى يصل إلييا1 الصحي
 :المميزات 

طبقًا لممعايير الدولية والتى تؤكد خمو المياه 
المعالجة رباعيًا من البكتيريا والفيروسات 

مرضة فإن ىذه المياه يمكن استخداميا الم
بشكل آمن فى جميع المجاالت بال 
استثناء، كما تعتبر آمنة الستخداميا فى 

 النباتات التى تؤكل نيئة1 ري

 :المميزات 

تحتوى ىذه المياه عمى المواد العضوية الضرورية 
لنمو النباتات وبالتالي إن الحاجة إلى األسمدة 

م ىذه المياه، العضوية يتضاعف عند استخدا
 ينبغيوطبقًا لممواصفات البيئية العالمية فإنو 

االستفادة من ىذه المياه فى الزراعة التجميمية 
  1النباتات التى تؤكل مطبوخة ريوفى 
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البعض وتساىم فى دفع كل الموارد المتاحة نحو النمو والزيادة وتحقيق الوفرة فى 
 1وخفض الكمفة االقتصادية وزيادة العائد االقتصادياإلنتاج 

ومن ثم ينعكس فى زيادة المردود والفائض االقتصادي المحقق الذى ينعكس عمى 
االقتصاد القومي1 ومن ثم زيادة االستثمارات القومية مرة أخرى ثم يؤدى إلى رفع 

بزيادة االستثمار مستوى الدخل والنشاط القومي من مستواه الحالي إلى مستويات أعمى 
 والعائد والدخل1

توصى الدراسة يؤكد عمى أىمية المشروع لمقطاعات المختمفة )الزراعة، : التوصية
الصناعة( واالستخدامات المنزلية )السكان( وىو البديل االقتصادي الكفء والعممي 

المائية لتطور الزراعة الشامل لدولة الكويت وأيضًا يمكن المحافظة عمى بدائل الثروة 
 1فى دولة الكويت الجوفية
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ABSTRACT 
The desalination and sanitation project for use in the productive 

agriculture and cosmetic agriculture sectors and the industrial and 

population sectors during the study period of the project estimated at 

about 25 years, bringing the total economic savings from groundwater 

[about 0.14 KD per thousand gallons] with a total economic saving of 

the amount of water used in agriculture About 16800 KD daily. 
As for the desalinated water, the economic saving is 2.263 KD per 

thousand gallons , and the general total of the demand for desalinated 

water according to agricultural use is about 12.8 million gallons per 

day. 
The general total economic savings is about 28.966 KD per 

day . The project achieves economic savings from groundwater wells 

and desalination water about 45.766 KD per day and the savings per 

thousand gallons is about 0.345 KD per thousand gallons . Thus , the net 

gains from water desalination and its use in Kuwait amount to about 

10350 thousand Kuwaiti dinars per day. 
The study recommends stressing the importance of the project for 

different sectors (agriculture, industry) and household uses 

(population). It is an efficient and practical economic alternative for 

the comprehensive development of agriculture in the State of Kuwait. 

Also, alternatives to underground water wealth can be preserved. 
 Introduction   : The research deals with the desalination and sanitation 

project and measuring its economic, social and environmental impact 

on the Kuwaiti national income, as the project brings benefits to 

different sectors of population, agriculture, environment and cosmetic 

agriculture, which are multiple and varied productive, service and 

environmental sectors. 
Research problem   : The research problem is represented in the limited 

water resources in the State of Kuwait, which are required for the 
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different uses of the agriculture, industry, cosmetic agriculture, 

population and environment sectors . Therefore, it is important to 

search for expanding the desalination water sources for use in these 

areas, which require high investments and many years, which requires 

studying the project and evaluating its financial, commercial, 

economic, social and environmental returns. 
Research objective  : The research aims to shed light on: 
 (1)    The economic return of the direct and indirect project. 

(2)  Indirect returns to productive agriculture .         
Way of research : The use of economic analysis method to describe 

the economic indicators to estimate the profitability of the different 

project returns. 
Data sources  : project data and its statistical records in the State of 

Kuwait, and data of the Statistics Department, the Public Authority for 

Agricultural Affairs, Fisheries. 
Analysis and study of the water desalination and wastewater project: 

It is one of the national projects in the State of Kuwait, and there 

are many sectors that benefit from it, such as agriculture, population, 

environment, industry and cosmetic agriculture. It also brings benefits 

in many areas of production, consumption and environmental 

improvement. 
The project deals with two sources of water that are desalinated, 

which are ground water (brackish) and desalinated water. 
 Conclusively, the research recommends paying attention to 

large projects that achieve an increase in national income and adding 

it to different sectors, which raises the level of income. 

       Key words: Evaluating the economic return, water desalination, 

sanitation project, State of Kuwait 

 

 

 


