منوذج للفرق بني املياه املستعملة و مياه األمطار

ما الفرق بني املياه املستعملة
و مياه األمطار؟
تتك ّون املياه املستعملة من املياه الرمادية
حمم،
املفرغة من قبل املرافق املحلية «مطبخ ،اّ
غسالة» و من مياه املجاري التي بدورها
ّ
متدفقة من املراحيض.

الجريان السطحي ،و التي تكون يف الغالب
مح ّملة بشتّى أنواع الشوائب مثل « الزيت،
الوقود...إلخ » ،و تكون هذه املياه يف الغالب
مج ّمعة مع املياه املستعملة « شبكة مو ّحدة »،
حيث يت ّم معالجتها يف هذه الحالة بنفس
الطريقة عىل مستوى محطّات التطهري.

تحتوي املياه ال ّرمادية عىل املواد الكيميائية
كاملنظفات والنفايات العضوية املتدفقة من
صممات املياه فهي ما الفرق بني البالوعات ،حفر مترير مياه
املطابخ و املراحيض .أ ّما اّ
كل هذه املياه األمطار ،حفرة الرصف ،مجرى الرصف الصحي؟
تلك املشبعة باملواد العضويةّ .
تج ّمع لتس ّمى باملياه املستعملة قبل ترصيفها
البالوعة هي ذلك الغطاء املوجود يف أطراف
بشكل جامعي.
الطرقات و الذي يسمح بتدفق املياه السطحية
يتعلّق األمر بشتّى أنواع املياه املستعملة ،سواء و عدم تج ّمعها.
كان اإلستعامل منزيل «التنظيف» أو صناعي
أو غريه ،حيث تجمع كلّها عن طريق شبكة حفر مترير مياه األمطار هي تلك الفتحة
التطهري«املجاري» ،و التي ترسل إىل محطّة املوجودة يف حافة الطرقات قصد حاميتها
السكان و حامية السكان من تكتل مياه األمطار يف
تطهري جامعية ،إلاّ يف حالة عدم ارتباط ّ
بالشبكة العا ّمة .يف هذه الحالة يتم تغيري الواجهة ،و تكون إ ّما مبنية مبارشة مع الطريق
الصحي .متر املياه يف نفس الوقت أو مسبقا ليتم بعد ذلك وضعها
مسارها نحو حفر الرصف ّ
يف محطّات التطهري عىل ع ّدة مراحل لتصفيتها فقط.
قبل أن يتم رميها يف الوسط املتلقي ،أين تعاود
حفرة الرصف الصحي هي عبارة عن حفرة
دورتها يف الطبيعة.
مخصصة لرصف املياه و جمعها أو لتجميع مياه
أ ّما مياه األمطار هي املياه املستمدة من األمطار عىل أطراف الطرقات.
دي�سمرب 2014
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الصحي عضو جزيئ من األنابيب
تع ّد مشاعب الصرّ ف ّ
التحتية ،إذ تسمح بوصولها من أجل ضامن صيانتها ،و عدم
تجمع مياه األمطار.
كام تسمح الفتحة عىل الغطاء يف مترير أداة لفتح املشاعب.
يف معظم الحاالت ،فإ ّن الجزء الظاهر من املشاعب يتبني يف
شكل مربّع عىل مستوى اإلطار و دائري لغطاء البالوعة،
فهي تصنع من مواد مختلفة خاصة حديد الزهر.
ما الفرق بني صيانة الطّرقات و صيانة شبكات التطهري؟
يتكفّل الديوان الوطني للتطهري بجمع و تطهري املياه
املستعملة .قبل حلول فصل الشّ تاء ،يعمل الديوان عىل تنقية

الصحي من أجل جمع املياه املستعملة و
شبكات الصرّ ف ّ
مياه األمطار يف نفس الوقت.
كام يسهر ال ّديوان الوطني للتطهري عىل التنقية املسبقة
لشبكات التّطهري.
إ ّن صيانة الطّرقات مع تنظيف البالوعات ،حفر مترير مياه
األمطار ،حفر (فجوة) و القنوات املتواصلة تكون بطريقة
الخاصة لضامن
ميكانيكية و متواصلة من طرف السلطات
ّ
صيانة الطّرق ،طرقات األحياء ،الطرقات الرسيعة.
إذا كانت صيانة شبكة التّطهري مضمونة و صيانة الطرقات
غري مضمونة فهذا يؤدي ال محال إىل فيضانات كلام سقطت
األمطار.

إعادة إستعامل املياه املعالجة
كوينني (الوادي) ،ورقلة ،قاملة ،بومرداس ،سوق أهراس،
إعادة إستعامل املياه املعالجة ،عمل مخطّط
و تط ّوعي ،يهدف إىل إنتاج كميّات
غريس ،تلمسان ،معسكر،بوحنيفية ،حسني ،واد طرية،
اإلستعامالت.
إضاف ّية من املياه ،ملختلف
هاشم ،سهواريّة ،تيزي ،محمديّة ،عني ح ّجار و برج بوعريريج.
يف نهاية سنة  ،2014يق ّدر الحجم املعاد إستخدامه ب
تتجسد اإلسرتاتجية الوطنية للتنمية املستدامة يف الجزائر ،يف
ّ
امنا هذه ،من ّخالل خ ّطّة إسرت ّاتجية عىل وجه الخصوص 20 ،مليون م/ 3سنة ،سقى ما يقارب  12.000هكتار من
أيّ
ّ
املساحة ال ّزراع ّية.
تض ّم ثالث أبعاد ،هي:
البعد اإلجتامعي ،البعد اإلقتصادي و البعد البيئي.
األفاق:
الإستعمالات:
ستتط ّور إمكان ّية إعادة إستعامل املياه املعالجة بشكل
هي:
املعالجة
للمياه
اإلستعامالت
أهم
ّ
ملحوظ ،باإلنتقال من حوايل  20مليون م 3سنة  2014إىل
حوايل  40مليون م 3سنة  ، 2019و يصل عدد املحطّات
«الري» :هي األكرث شيوعا ،تسمح
 اإلستعامالت ال ّزراع ّيةّ
الواردة يف هذه املياه ،فبالتّايل يتم املعن ّية بإعادة إستعامل املياه املعالجة إىل  26محطّة تطهري
املخصبة
بإستغالل املا ّدة
ّ
ّ
سنة .2019
توفري األسمدة.
 إستعامالت يف البلديّات :سقي املساحات الخرضاء ،غسل يبلغ عدد محطّات التّطهري املعن ّية مبشاريع يف طور ال ّدراسةالشّ وارع ،تزويد املسطّحات املائيّة ،مكافحة الحرائق ،سقي أو اإلنجاز إلعادة إستعامل املياه املعالجة ،و الّتي هي 26
لري أكرث من  13.000هكتار من األرايض ال ّزراع ّية ،و
مالعب الجولف و ورشات األشغال العموم ّية و إستعاملها محطّةّ ،
لتثبيت الطّبقات القاعديّة للطّرقات.
من بني هذه املشاريع :شلغوم العيد ،ورقلة ،سعيدة ،تيارت،
شلف .سطيف ،مديّة ،سيدي بالع ّباس و عني ال ّدفلة.
 اإلستعامالت الصناع ّية :التّربيد. تحسني املنابع :تزويد املياه الجوفيّة ملكافحة تراجعها و خطّة عمل بني ال ّديوان الوطني للتّطهري و ال ّديوان الوطنيرسب املياه املالحة إىل الشطّ.
للسقي و رصف املياه يف طور ال ّدراسة ،لتحديد الفرص
ّ
الحامية من ت ّ
لري
الحقيق ّية إلحتامل ّية إعادة إستعامل املياه املعالجة ّ
اإلمكان ّيات الحال ّية:
املساحات الكربى عىل مستوى خمس أحواض هيدروغراف ّية
من بني  107محطّة تطهري مستغلّة ،املتواجدة يف جميع عىل املستوى الوطني.
أنحاء الوطن ،هناك  17محطّة معن ّية بإعادة إستعامل املياه
املعالجة يف ال ّزراعة و يتعلّق األمر باملحطّات التّالية:
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أكــرب محطة التطهـــري يف العالـم بهونغ كونغ

نشأت أكرب محطة التطهري هاتس هاربور
أريا ترامتنت القامئة بهونغ كونغ،
مسؤولية ثقيلة و هذا راجع لزيادة
رسيعة و ها ّمة للنمو الدميوغرايف.
تعرف كذلك بإنتاجها الشّ اسع للمياه
املطهرة و تسيريها املبتكر للمياه املستعملة.
تنتج الهاتس كل يوم  2,9مليون م 3من مياه مستعملة يف
مجال تجاري ،محيل و صناعي ،يتم جمع و معالجة هذا
الكمية حتام قبل إعادة نقلها إىل مياه البحر .و قد تحتوي
شبكة الرصف الصحي للمدينة أكرث من  160كم للقنوات و
 280مرافق معالجة.
رشعت املرحلة األوىل يف سنة  2001بربوز محطة التطهري

دي�سمرب 2014

الكيميائية الفيزيائية للمياه املستعملة املتواجدة
بستونكوترس إسالندا (غرب ميناء فيكتوريا).
تخلصت بفضل هذه املبادرة ،عىل 600طن من النفايات .أما
الجهة الرشقية فهي دامئا مل ّوثة تشمل  450.000م/°3يوميا.
تحتوي املرحلة الثانية سنة  2009عىل مرشوع إنشاء نظام
جمع و توجيه النافيات السائلة لكل من  8محطات أساسية
لجزيرة هونغ كونغ.
تتك ّون هذه املرحلة بإنشاء نفق يصل 21كم و ما بني 70
و 160م من العمق تحت مستوى البحر ،كذلك يعد تزايد
قدرة ستونكوترس إسالندا تق ّدر ب 1,7مليون م/3يوميا إىل
2,45مليون م/3يوميا لغاية ربط  5,7مليون نسمة الذي
يجعلها أكرب محطة تطهري يف العامل.
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تستثمر أخر مرحلة باملرشوع بإنشاء محطة معالجة بيولوجية
دامئا يف خطوة الدراسة ،قريبة عن بناية ستونكونرس إسالندا
لغاية معالجة كل مياه امللوثة و تحسني نوعية املياه املدفقة
يف البحر.
بفضل حسن التسيري و رصامة فريق محطة تصفية املياه
هونغ كونغ هاتس الضّ خمة ،ميكننا أن نقول أ ّن الصني قد
رفعت تح ّدي حقيقي و أنجزت محطة خارقة للعادة.
املصدر:
www.bulletins-electroniques.com

الصحي و ال ّنظافة
املياه ،الصرّ ف ّ
يف املدرسة (أونيسيف)
العوامل املرتبطة باملياه،
الرصف الصحي و ال ّنظافة،
تيسء إىل حقوق األطفال يف التّمدرس.

مراحيض إما غري نظيفة أو قليلة العدد أو ال تحوي متاما عىل
مراحيض ،أو عىل املاء و ال عىل حتى أدىن مستويات النظافة.
كل هذا يف كرثة الغيابات والتخيل عن املدرسة
كام يساعد ّ
متاما من جانب اإلناث خاصة.

حني تكون عالقتهم بال ّنظافة يف حالة متدهورة ،تضعف
قدرات األطفال يف التّعلم .عىل سبيل املثال 400 :مليون من من جهة أخرى ،بإمكان املدارس أن تلعب دورا ها ّما يف
الصحة و الوقاية.
األطفال يف س ّن ال ّدراسة يعانون من إصابات بال ّديدان املعوية التغيري من خالل كسب كفاءات يف مجال ّ
كام يطمع األطفال دامئا يف اكتساب أفكار جديدة.
و التي أثبتت البحوث أنّها تضعف قدراتهم بالتّعلم.
ترصد منظّمة األمم املتحدة للطفولة (أونسيف) و معامليها ،تساعد مامرسات النظافة الجديدة يف املدارس عىل املساعدة
مجهودات جبّارة من أجل ترقية ص ّحة األطفال املتمدرسني و يف إكتساب عادات حسنة مدى الحياة.
ذلك بتطوير وسائل ال ّنظافة و اكتساب الكفاءات العملية و
الصحي و
األساسية و يف وضع قنوات لتوزيع املياه و الصرّ ف ّ
املصدر:
إستعامل املغاسل يف املدارس.
للمزيد من املعلومات

املاء و التطهري يف الوسط املدريس

تح ّدد املدارس من جهتها جانبا من صحة و عافية األطفال و
نقي أو ال .كام يعترب توفري املاء و التطهري
ذلك بتوفري وسط ّ
يف املدارس أمرا أساسيا يف تحسني سلوكات األطفال فيام
يتعلّق بالوقاية ،لكن هناك كثري من املدارس تحتوي عىل
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املخدرات
تحليل املياه املستعملة لتقييم إستهالك ّ
ال يعترب العثور عىل أثار املخ ّدرات
اإلكستازي (مخ ّدر النوادي و املالهي) تتغيرّ بقوة ما بني أيام
يف محطّات تطهري املياه املستعملة
األسبوع و نهايته .أ ّما الكوكايني فال يالحظ فرق يف استهالكها
باألمر الجديد،
أيام العمل و العطل أل ّن استهالكها يتم بصفة مستمرة طوال
األسبوع ,و عىل ال ّرغم من الرشوط الصارمة التي وضعتها
حيث أجريت دراسة مقارنة سنتي  2012و  2013يف  42مخابر التّحليل السويرسي فإنه يصعب استخالص النتائج
مدينة أروبية .انج ّر عنها التوصل إىل أن ّ
كل من مدينة :بال ،املوثوق بها فيام يتعلّق باستهالك القنب الهندي (كانابيس).
جنيف ،سانت قال و زريخ استهالك بكرثة ملادة الكوكايني،
و تأيت يف املرتبة الثانية كل من أنفريس و أمسرتدام ،أما برين من أجل متابعة أدق ،االستهالك املخدّ رات
فقد تحتل مركز الوسط يف الع ّينات املختربة.
يستخلص من هذه الدراسة أ ّن نتائج املتوصل إليها تعطينا
للسنة الثالثة عىل التوايل إهتم أكرث من عرشين معدل اإلستهالك اإلجاميل ملخ ّدرات املدن الكربى( ,وال تح ّدد
يف  ,2013و ّ
مختربا أورويب لتحليل بقايا الكوكايني ،أنفتامني ،ميتافيتامني عدد املستهلكني) كام قال كريستوف أورت أول محرر لهذه
و إكستازي يف املياه الحرضية املستعملة .وقد ظهرت نتائج الدراسة بأ ّن التحاليل ال تهدف إىل ترتيب املدن بل التوصل
هذه األعامل الذّي شارك فيها املعهد السويرسي  *EAWAGإىل معطيات مقارنة,رسيعة و متواترة ,أكرث من الربامج
يف مجلة أديكسيون.
الوطنية ملراقبة املخ ّدرات,باملقارنة مع طرق دراسات أخرى
و إحصائيات.

كرثة إستهالك مادة الكوكايني يف زريخ

تؤدي هذه الطريقة للتحاليل بجانب ال ّدراسات إىل اكتشاف
من النتائج املستخلصة من خالل أسبوع التّحليل أن زريخ اتجاهات و ميول جديدة.
السويرسية تحتل املرتبة الثالثة بعد أنجريس و أمسرتدام فيام
يخص إستهالك الكوكايني.
ّ
املصدر *Eawag :
يصل استهالك زريخ إىل 1,6كلغ يف اليوم إال أ ّن برين و بال و
)(1
Christoph Ort (Eawag), Alexander L.N.
جنيف و سانت قال تقع فوق املع ّدل األورويب.
van Nuijs (Université d’Anvers) et al., «Spatial
لكن ال تضمن هذه التحاليل املستعملة يف سويرسا نوعية differences and temporal changes in illicit
drug use in Europe quantified by wastewater
الكوكايني ,وال كمية استهالك الفرد و عدد املستهلكني.

إكستازي مخد ّر نهاية األسبوع

analysis», Society for the Study of Addiction,
2014.
)(2
http://www.aqueduc.info

إ ّن تحاليل املياه املستعملة يسمح مبتابعة إستهالك املخدرات
يف أوانها .و بهذا املنظور ,يبدو منطقيا بأ ّن استهالك مادة
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اتصال

› الهاتف :

› الفاكس :

(213) 21 76 20 34
(213) 21 76 20 35
(213) 21 76 20 36
(213) 21 76 20 40

املوقع
www.ona.dz

