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| تصديــــر
نظرا إىل األهمية الكربى التي يحظى بها املاء يف حياتنا كونه متطّلبا أساسيّا، وعامدا للحضارات ورسا لوجودها 

واستمراريتها وعامال الزدهارها، قامت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( - منذ نشأتها - بتنفيذ 

عدد من األنشطة ذات العالقة باملحافظة عىل املوارد املائية وحسن إدارتها، تراوحت بني إصدار اسرتاتيجيات 

وكتب وأدلة ودراسات ومجالت، وتنفيذ ندوات علمية ودورات تدريبيّة ومحارضات، نذكر من بينها عىل سبيل 

مياه  الجافة«، وكتاب »أسس تصميم  الجافة وشبه  البلدان  الجوفية يف  املياه  الحرص:  كتاب »حامية  املثال ال 

أعداد  من  عدد  وتخصيص  للتلّوث«،  الجوفية  املياه  قابلية  خرائط  »إعداد  حـول  إرشادي  ودليـل  الفضالت«، 

»املجلة العربية العلمية للفتيان)26(« للموارد املائية، و«استخدامات الحاسوب يف تطبيقات هيدرولوجيا املياه 

املعالجة  للمياه  املزدوج  »االستغالل  ومحارضة حول  الجوفية«،  املياه  النسياب  الرقمية  و«النمذجة  الجوفية«، 

واملياه الجوفية وتأثرياتها البيئية والصحية يف بعض البلدان العربية  )األردن – تونس وسلطنة ُعامن( منوذجا« 

مبناسبة االحتفال السنوي باليوم العريب للمياه، وبناء قواعد معلومات. كام تُساهم املنظمة يف رعاية واحتضان 

عدد من الشبكات العربية والدولية املعنية باملياه، منها: شبكات املياه الجوفية وهيدرولوجيا الوديان والربنامج 

الهيدرولوجي الدويل، والشبكة العربية إلدارة املوارد املائية يف املناطق الجافة وشبه الجافة )G-Wadi(، والشبكة 

العربية ألخالقيات البيئة التي تهتم اهتامما مبارشا باملوارد املائية والحرص عىل خلّوها من التلّوث؛ 

ومساهمة من األلكسو يف التعريف بأهمية املياه، وتوعية املجتمعات العربية برضورة املحافظة عليها وترشيد 

ذات  قيّمة  بكتب  العربية  املكتبات  إلثراء  ملساعيها  ومواصلة  الهام؛  الحيوي  املورد  لهذا  االستهاليك  سلوكها 

مواصفات علمية عالية لالسرتشاد بها واالستفادة منها يف حــــل املشكالت ذات العالقة باملجاالت الحيوية، قامت 

 ،Hiroshan Hettiarachchi األلكسو برتجمة الكتاب الصادر عن جامعة األمم املتحدة بأملانيا، للمؤلفني الدكتور

 ،)UNU -FLORES( من معهـــد اإلدارة املتكاملة لتدفقات املواد واملوارد ،Reza Ardakanians والدكتورة

تحت عنوان: »Safe use of Waste Water in Agriculture Good Practice Example«، »االستخدام 

اآلمن للمياه العادمة يف الزراعة: أمثلة عن املامرسات الجّيدة«.

وإذ تُصدر املنظمة هذا الكتاب، تتوّجه بالشكر الجزيل واالمتنان لجامعة األمم املتحدة بأملانيا واملؤلفني إلتاحتهم هذه 

الفرصة ومنح املنظمة الحق يف ترجمة الكتاب دون مقابل، وذلك حرصا من املنظمة عىل نرش وتوطني املامرسات 

العملية والعلمية الكفيلة باستغالل كل قطرة من املياه الثمينة يف وطننا العريب، وإعادة استغاللها ملرات ومرات 

بصورة آمنة، وال تسبّب أية مخاطر صحيّة عىل اإلنسان والحيوان. 

ويُسعد املنظمة أن تضع بني أيدي قرائها النسخة العربية من هذا الكتاب، وإتاحته للباحثني واملهتمني يف نسختني 

ورقية وإلكرتونية، لالطالع عليه واالستفادة منه يف وضع خطط واسرتاتيجيات متعلقة بإدارة املياه يف املشاريع 

التنموية، واملساهمة بدور بارز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف بلداننا العربية.

والله ويل التوفيق

                                                                                                    املدير العام

                                                                                                    الدكتور سعود هــالل الحريب
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| تقديـــم
يُعانيه من نقص حاّد يف  ما  العريب جّراء  الوطن  إشكاليات  تزايد  إىل  باملياه  املتعلقة  الدراسات  تُشري جميع 

املوارد املائية وتدّن حصة الفرد منها، وهو ما يستدعي العمل عىل استغالل جميع املصادر املائية املمكنة، 

والتي  مامثلة  مشاكل  تواجه  التي  الدول  بعض  اعتمدتها  التي  الناجحة  واملامرسات  بالتجارب  واالستعانة 

الري  ملياه  االحتياجات  من  قسم  لتغطية  الصحي،  الرصف  مياه  أو  العادمة،  املياه  معالجة  برامج  يف  تتمثّل 

املستخدمة يف الزراعة والتي تستنفد ما بني 75  و 85 % من املوارد املائية املتاحة ؛ 

ولتجّنب التأثريات الصحيّة ومخاطر االستخدام غري اآلمن ملياه الرصف الصحي،  حيث أّن نسبة كبرية من املامرسات 

السائدة يف العديد من دول العامل ال تستند إىل أية معايري علميّة تضمن االستخدام اآلمن لها، قامت جامعة األمم 

املتحدة بأملانيا بتكليف خبريين من معهد اإلدارة املتكاملة لتدفقات املواد واملوارد )UNU -FLORES(، بدراسة 

 »Safe use of Waste Water in : بعض التجارب الناجحة يف عدد من الدول، وتضمينها يف كتاب تحت عنوان

»Agriculture Good Practice Example »االستخدام اآلمن للمياه العادمة يف الزراعة: أمثلة عن املامرسات 

  ،Hiroshan Hettiarachchi  الدكتور وهو  املنظمة  ملقر  الخبريين  هذين  أحد  بزيارة  حظينا  وقد  الجّيدة. 

وحصلنا عىل موافقة الجامعة عىل ترجمة الكتاب للغة العربية وإتاحته الستفادة املهتمني يف الوطن العريب من 

محتواه القيّم. 

ويتضّمن هذا الكتاب سبع عرشة )17( حـــالة مختارة من أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا وُعرضت محتوياته يف 

ثالثة )3( أقسام، تناول القسم األول التقنيات املتقدمة؛ وتطرّق املؤلفان يف القسم الثان إىل الجوانب الصحية 

والبيئية، فيام ركّز القسم الثالث عىل قضايا السياسات والتنفيذ. 

وتقّدم إدارة العلوم والبحث العلمي جزيل الشكر لجامعة األمم املتحدة ومؤلفي الكتاب عىل إتاحتهم الفرصة لإلسهام يف 

تبادل املعرفة واالستفادة من املادة العلمية القيّمة للكتاب باللغة العربية. كام تعرّب اإلدارة عن كل التقدير واالمتنان 

للدكتورة ألفة املحجوب، رئيس مخترب الكيمياء للمياه والرتبة والحأمة، باملعهد الوطني لبحوث الهندسة الريفية 

واملياه والغابات بتونس، التي كانت وسيطا يف إمتام املعامالت املتعلقة بالرتجمة؛ كام تُزجي اإلدارة شكرها للمركز 

العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش بدمشق عىل ترجمة الكتاب، وتثّمن عاليا الجهود املتميّزة التي بذلها 

فريق العمل املرشف عىل املراجعة العلمية والتدقيق اللغوي. 

ويُسعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن تقّدم هذا الكتاب باللغة العربية لقرّائها، وإتاحته مجانا يف 

نسختني ورقية وإلكرتونية للباحثني واملتخّصصني واملهتّمني لالستفادة منه.

 ولالطالع عىل النسخة اإللكرتونية، بإمكانكم زيارة الرابط التايل:

http://www.alecso.org/newsite/sectors/sciences.html

 

األستاذ الدكتور أبوالقاسم حسن البدري

                                                                                            مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
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| تـمهيــد
الكتاب يُعتقد عموما أنها صحيحة ودقيقة حني تاريخ النرش ال يتحمل  الواردة يف هذا  أّن املعلومات  يف حني 

للمحّررون والنارش أية مسؤولية قانونية عن أيّة أخطاء أو سهو . ال يقدم النارش أي ضامن، رصيح أو ضمني، فيام 

يتعلق باملادة الواردة يف هذه الوثيقة.

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب تعكس آراء مؤلفي الحاالت الدراسية وإدراجهم يف هذا الكتاب ال يعني ضمنا إقرار 

جامعة األمم املتحدة أو موافقتها.

.)UNU-FLORES( معهد األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة لتدفقات املواد واملوارد

Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany
Tel.: + 49-351 8921 9370
Fax: + 49-351 8921 9389
E-mail: flores@unu.edu
C 2016 UNU-FLORES
Design and Layout: diamonds network GbR
Editing: Serena Caucci, Arjun Avasthy, Rachel Shindelar, Atiqah Fairuz Salleh,
Prime Productions
Translation: Prime Productions, Serena Caucci
Printer: Reprogress GmbH
Photo credits: UNU-FLORES unless otherwise specified
ISBN 978-3-944863-30-6 )Web(
ISBN 978-3-944863-31-3 )Print(

إّن النموَّ السكان والتحرض الرسيع و أمناط االستهالك املكثف للمياه وتغري املناخ، تزيد كلها من الضغط عىل 

موارد املياه العذبة. كام تدفع ندرة املياه، إىل جانب عوامل أخرى ذات عالقة بالطاقة و استعامل واألسمدة، إىل 

دفع ماليني املزارعني وغريهم من أصحاب املشاريع إىل االستفادة من مياه الرصف الصحي. إن إعادة استخدام 

للمياه والرتبة والنفايات، والتي   املتكاملة  اإلدارة  الصحي مثال ممتاز يرشح صفة بديهية أهمية  مياه الرصف 

نعرفها تحت مبدأ Nexus. تبدأ العملية بقطاع النفايات، لكن اختيار منوذج اإلدارة الصحيح ميكن أن يجعلها 

ذات شأن ومهمة للمياه والرتبة. ويعرف حالياً أن أكرث من 20 مليون هكتار من األرايض مروية مبياه الرصف 

الصحي، و هذا أمر مثري لالهتامم، لكن الحقيقة املروعة هي أن هناك نسبة كبرية من هذه املامرسات ال تستند 

التقنية  للتحديات  التصدي  أجل  ومن  الصحي.  الرصف  ملياه  اآلمن"  "االستخدام  يضمن  علمي  معيار  أي  إىل 

واملؤسستية والسياسية املتعلقة بإعادة استخدام املياه اآلمن ، تحتاج البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة 



10

انتقالية إىل ترتيبات مؤسستية واضحة وموارد برشية ذات مهارة، اىل جانب فهم سليم وعميق للفرص واملخاطر 

املحتملة الستخدام مياه الرصف الصحي.

بقيادة  وبرامجها  ورشكائها  املائية  باملوارد  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  أعضاء  من  سبعة  انضم   ،2011 عام  يف 

تلبية  إىل  الرامية  الجهود  لدعم   ،)UNWDPC( "القدرات تنمية  بشأن  للمياه  املتحدة  األمم  "برنامج عرشية 

احتياجات البلدان من القدرات فيام يتعلق باالستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي يف الزراعة )SUWA(.و متثل 

املتحدة  األمم  وبرنامج   ،)WHO( العاملية  الصحة  ومنظمة   ،)FAO( والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة 

للبيئة )UNEP(، ومعهد األمم املتحدة للمياه والبيئة والصحة )UNU-INWEH(، واملعهد الدويل إلدارة املياه 

)IWMI(، واللجنة الدولية للّري والرصف )ICID( الرشكاء الستة اآلخرين. خالل سنتي 2011 و2013، جمعت 

أنشطة تنمية القدرات 160 ممثالً عن 73 دول  اعضاء يف األمم املتحدة من آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية. وقد 

طلب املشاركون بإلحاح خالل هذه األنشطة مزيدا من الدعم يف هذه امليادين ومواصلة مبادرة SUWA. ومع 

التوقف الرسمي لـ UNW-DPC يف عام 2015 تّم نقل تنسيق مبادرة SUWA إىل جامعة األمم املتحدة. ويتوىل 

حالياً معهد األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة لتدفقات املواد واملوارد )UNU-FLORES(، ومعهد األمم املتحدة 

للبيئة والصحة يف األمم املتحدة UNU-INWEH املسؤولية تنسيق أنشطة مبادرة SUWA مع سائر الرشكاء.

تهدف املرحلة الحالية من هذه االتفاقية SUWA إىل دعم الدول األعضاء يف األمم املتحدة UN لتطوير قدراتها 

الوطنية يف مجاالت الرتكيز التي تّم تحديدها وتحديد أولوياتها خالل الفرتة 2011 - 2015، وتشجيع استخدام 

مياه الرصف الصحي عىل نحو أكرث أمنا وإنتاجية. وال تزال البلدان النامية والبلدان التي متّر مبرحلة انتقالية هي 

محور الرتكيز. ويشّكل تبادل املعلومات بني البلدان/املناطق بشأن »أمثلة من املامرسات الجيدة إلعادة استخدام 

املياه اآلمنة يف الزراعة« أحد األهداف املهمة التي تّم تحديدها خالل املرحلة املبكرة من مبادرة SUWA. ودعام 

إلنجاز هذا الهدف، حدد معهد UNU-FLORES عدة حاالت دراسة مثرية لالهتامم من جميع أنحاء العامل يف 

UNU- - عام 2015. وقّدم العديد منها أيضاً شفوياً ونُوقشت يف حلقة العمل التي نظمتها جامعة األمم املتحدة

FLORES يف Lima ، بالبريو Peru، يف شباط 2016. يتضمن هذا الكتاب 17 حالة دراسة مختارة من أمريكا 

 :)I( الالتينية وآسيا وإفريقيا. لتسهيل التنقل من خالل املحتوى، تّم عرض املواد يف ثالثة أقسام. القسم األول

التقنيات املتقدمة؛ القسم الثان )II(: الجوانب الصحية والبيئية؛ والقسم الثالث )III(: قضايا السياسات والتنفيذ. 

ونأمل مخلصني أن يساهم محتوى هذا الكتاب يف تعزيز تبادل املعرفة بني املناطق ويساعدنا أيضاً عىل التعلم 

من بعضها بعضاً.

بها  قاموا  التي  لألدوار  وكذلك  معارفهم  تقاسم  يف  الشاّق  عملهم  الدراسة عىل  واضعي حاالت  نشكر  أن  نوّد 

كمراجعني علميني ومدققني. ونتوجه بشكر خاص أيضاً إىل زمالئنا يف جامعة األمم املتحدة، مبا يف ذلك السيد

Arjun Avasthy والسيدة Serena Caucci عىل إسهامهم الدؤوب. وأخريا وليس آخراً، نوّد أن نعرب عن خالص 

امتناننا للوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( عىل الدعم املايل السخي الذي تلقيناه 

لجعل هذا املرشوع حقيقة واقعة.

Hiroshan Hettiarachchi

Reza Ardakanian
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| القسم األول :
التقنيات المتقدمة
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| الحالة 1: نظم إدارة تغذية املياه الجوفية الستصالح الطبيعي واملستدام للمياه العادمة 
وتكنولوجيا إعادة استخدامها: املخاوف الصحية املرتبطة بالفريوسات البرشية )الواليات 

املتحدة األمريكية(

Walter Q. Betancourt, Ian L. Pepper, and Charles P. Gerba1

امللّخص :
املياه  تربة  النهر ومعالجة طبقات  ترشيح ضفاف   )MAR( املُدارة الجوفية  املياه  تغذية  إعادة  أنظمة  تشمل 

املياه  )أي  شحنها  املعاد  املياه  نوعية  لتحسني  الطبيعية  السطحية  تحت  النظم  جميعها  تستخدم  الجوفية. 

السطحية ومياه العواصف واملياه املستصلحة( قبل إعادة االستخدام )عىل سبيل املثال، إعادة االستخدام املصمم 

ألغراض الرشب(.

خالل عملية إعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة )MAR(، يتّم رشح املياه إما عرب األحواض، حقن تحت سطح 

املياه الجوفية  لزيادة نوعية  املتاخمة لألنهار. متثل نظم )MAR( خياراً جذاباً  األرض أو مستخرجة من اآلبار 

وتحسينها وكذلك ألغراض اإلدارة البيئية. ومع ذلك، ينبغي أن تشمل أنظمة إعادة االستخدام املصممة للتطبيقات 

التي تنطوي عىل اتصال برشي حواجز زائدة عن مسببات األمراض التي تسبب األمراض املنقولة عن طريق املياه. 

وتغطي هذه الحالة الجوانب الرئيسة لحالة دراسة حول إزالة الفريوس يف ثالثة أنظمة )MAR( واسعة النطاق 

تقع يف مناطق مختلفة من الواليات املتحدة )أريزونا وكولورادو وكاليفورنيا(. قد تكون مرشوعات )MAR( قابلة 

للتطبيق اقتصادياً للبلدان النامية؛ ومع ذلك، فإن اإلدارة املستدامة ذات صلة بالنجاح يف الحفاظ عىل الصفات 

الالزمة إلعادة استخدام املياه الصالحة للرشب وغري الصالحة للرشب.

الكلامت املفتاحية: اإلدارة، طبقة املياه الجوفية، التغذية، إزالة، الفريوسات.

1 Walter Q. Betancourt • Ian L. Pepper • Charles P. Gerba. Water & Energy
Sustainable Technology (WEST) Center, The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA.
e-mail: wbetancourt@email.arizona.edu, walter.betancourt@fulbrightmail.org
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
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1 . مقدمة :

غري  والتوزيع  والجوفية  السطحية  املياه  تلوث  جانب  إىل  العامل،  يف  وإمداداتها  املياه  عىل  الطلب  زيادة  أّدت 

املتكافئ والضغط عىل املوارد املائية املحدودة املتاحة باإلضافة إىل حاالت الجفاف املتكررة الناجمة عن أمناط 

املياه والحفظ املحيل. ويف  الرتويج ملصادر مبتكرة إلمدادات  الطلب عىل  املتطرفة، إىل زيادة  العاملية  الطقس 

املياه  معالجة  تكنولوجيات  املستمدة من  الجودة  عالية  السائلة  النفايات  استخدام  يجري حاليا  السياق،  هذا 

املستعملة واستصالحها )عىل سبيل املثال الواليات املتحدة وأسرتاليا وأملانيا واململكة العربية السعودية وهولندا( 

للحصول عىل مياه الرشب غري املبارشة )أي تجديد موارد املياه الجوفية(، وأغراض إعادة االستخدام غري الصالحة 

.)Clinton 2007; Dillon et al. 2009; Alidina et al. 2015( )للرشب )أي الزراعة واملناطق الطبيعية الخرضاء

الضامنات  الحفاظ عىل  املياه مع  لزيادة موارد  املبارش للرشب هو عملية دقيقة ومتعمدة  االستخدام غري  إّن 

الصحية والبيئية. ويرتبط معظم إعادة االستخدام غري املبارش للرشب بإعادة تغذية املياه الجوفية. ومع ذلك، فإّن 

معظم إعادة االستخدام غري الصالح للرشب عمليا، سواء كان مخططا أو غري مخطط له، يحدث من خالل مزج 

.)Asano 2007( مع املياه السطحية

زيادة  إىل  يؤدي  ماّم  املياه،  استخدام  إلعادة  طريقة  هي  املستصلحة  باملياه  الجوفية  املياه  تغذية  إعادة  إّن 

املياه الجوفية الستخدامات مفيدة مختلفة، مبا يف ذلك إمدادات املياه البلدية والّري الزراعي وإمدادات املياه 

الصناعية. وقد استُخدمت تغذية املياه الجوفية من أجل: )1( تقليل أو وقف أو حتى عكس انخفاض مستويات 

املالحة  املياه  املياه الجوفية الساحلية ضد ترسب  العذبة الجوفية يف طبقات  املياه  املياه الجوفية، )2( حامية 

واملياه قليلة امللوحة والكريهة؛ )3( تخزين املياه السطحية، مبا يف ذلك مياه األمطار أو غريها من املياه الفائضة 

واملياه املستصلحة الستخدامها يف املستقبل؛ )4( إلغاء املشاكل املحتملة النخفاض األرايض )Asano 2007(. يف 

الواليات املتحدة، متّت إعادة تغذية املياه الجوفية باملياه املستصلحة لكّل من تطبيقات إعادة االستخدام للمياه 

غري الصالحة للرشب والصالحة للرشب غري املبارشة منذ الستينيات 1960s. امليزة الرئيسة للتخزين تحت السطح 

هي التحسني املحتمل يف نوعية املياه التي تحدث يف أثناء عملية إعادة تغذية املياه الجوفية.  وخالفاً للتخزين 

تحت السطح، ميكن أن يؤدي التخزين السطحي مع املياه املستصلحة إىل تدهور كبري يف نوعية املياه من التلوث 

.)Asano 2007( الثانوي ومن النمو الزائد للطحالب

تُوفّـــر إعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة مبا يف ذلك الرتشيح يف ضفاف األنهار )RBF(، ومعالجة املياه الجوفية 

للرتبة )SAT(، وإعادة تغذية املياه الجوفية واسرتجاعها )ARR(، استصالحاً طبيعياً ومستداماً للمياه املستعملة 

وإعادة استخدام التكنولوجيا التي ميكن أن تجدد النفايات السائلة الناتجة عن مياه الرصف الصحي إىل مستويات 

 )Asano and Cotruvo 2004; مياه الرشب، ومتثل مكّونا مهامً إلمدادات إعادة استخدام املياه غري املبارشة

.)Dillon et al. 2009; Missimer et al. 2011; Bekele et al. 2011 خالل عملية إعادة تغذية املياه الجوفية 

املدارة )MAR(، يتّم رشح وترسب املياه إما عرب األحـــــواض، حقن تحت سطح األرض أو مستخرجة من اآلبار 

املتاخمة لألنهار.
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الطبيعية أو  املياه السطحية املترضرة أو املجاري  العواصف أو  املياه املصدر )مثل مياه  وميكن تحسني نوعية 

مياه الرصف الصحي البلدية أو الصناعية املعالجة بشكل صحيح( يف أثناء االرتشاح واملرور تحت سطح األرض 

)Sharma and Amy 2011(. أما العوامل املمرضة امليكروبية واملغذيات وكثري من امللوثات الكيميائية فتتّم 

إزالتها أو تحويلها بيولوجيا )Weiss et al. 2005; Pang, 2009; Hoppe-Jones et al. 2010(.  ويف املناطق 

التي تكون فيها موارد املياه العذبة التقليدية غري كافية لتلبية الطلب املتزايد عىل املياه، متثل املياه املستصلحة 

إمدادات مياه بديلة )Alidina et al. 2015(.  ومتثل نظم إعادة تغذية املياه الجوفية املدارة )MAR( خياراً 

جذاباً لزيادة نوعية املياه الجوفية وتحسينها وكذلك ألغراض اإلدارة البيئية. وتتطلب هذه النظم الحّد األدىن من 

الطاقة واملدخالت الكيميائية لتوهني )تخفيف( أو إزالة املركبات امليكروبية والكيميائية وال تخلق دفقاً للنفايات، 

.)Dillon 2005; Sudhakaran et al. 2013( عىل النقيض من عمليات أخرى مثل املعالجة باستخدام األغشية

وقد تّم االعرتاف سابقا أنه مع مشاريع التدريب والعرض إلعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة MAR لديه القدرة 

عىل أن يكون مساهامً رئيسا يف هدف األلفية لألمم املتحدة )UN( إلمدادات املياه وخاصة بالنسبة إلمدادات 

.)Dillon 2005( الريف يف املناطق شبه القاحلة والجافة

ومن املؤكد أن األمور الصحية غري املحسوبة املرتبطة مبياه الرشب املستمدة من مصادر املياه امللوثة موجودة 

بالفعل إلعادة استخدام املياه العادمة ألغراض الرشب؛ ومع ذلك، فإن مرشوع إعادة استخدام املياه املخططة 

واملُدارة بشكل صحيح ميكن أن ينتج مياهاً ذات جودة أعىل من إعادة االستخدام غري املخططة كام هو الحال 

يف املامرسة الشائعة )Asano and Cotruvo 2004(. وقد وفرت مشاريع إعادة استخدام املياه املُدارة تاريخيا 

 )Anders et حواجز معالجة متعددة إلزالة مسببات األمراض امليكروبية واملواد العضوية لحامية الصحة العامة

)al. 2004; Weiss et al. 2005; Hoppe-Jones et al. 2010; Betancourt et al. 2014. إّن جمع البيانات عن 

تراكيز الفريوسات املمرضة البرشية وإزالتها يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي رضوري لدعم تحديد أكرث 

دقة ملتطلبات اإلزالة اللوغارمتية ملشاريع إعادة استخدام املياه الصالحة للرشب. وماّم له نفس القدر من األهمية 

لتقييم النقل النسبي للفريوسات والحّد منها خالل طبقات املياه الجوفية املُدارة وإعادة التغذية.

قامت لجنة املجلس الوطني للبحوث املعنية بتقييم إعادة استخدام املياه نهجاً لتلبية احتياجات إمدادات املياه 

املياه  استصالح  إمكانات  دراسة شاملة عن  بإجراء  املياه،  وتكنولوجيا  علوم  التي عقدها مجلس  املستقبل،  يف 

البالد  املتاحة يف  املياه  إمدادات  بدائل  لتوسيع نطاقها، وتعزيز  البلدية  الصحي  وإعادة استخدام مياه الرصف 

بزيادة  املرتبطة  واالجتامعية  واملؤسسية  واالقتصادية  التقنية  القضايا  مبعالجة  اللجنة  وكلّفت   .)NRC 2012(

اعتامد إعادة استخدام املياه وتوفري منظور مستكمل ومحدث ملجموعة واسعة من تطبيقات إعادة االستخدام، 

واملياه،  الصناعية  والعمليات  والّري،  للرشب،  الصالحة  غري  الحرضية  واالستخدامات  الرشب،  مياه  ذلك  يف  مبا 

وإعادة تغذية املياه الجوفية، وتعزيز البيئة وتقويتها. وأجرت اللجنة تقييام نقديا إلعادة استخدام املياه نهجا 

لتلبية االحتياجات املستقبلية من إمدادات املياه، وأظهرت أنه عىل الرغم من أن إعادة االستخدام ليست حاّلً 

سحريا، فإّن كمية املياه العادمة التي ترصف إىل البيئة هي من هذه الكمية التي ميكن أن تؤّدي دورا مهام يف 

إعادة  بأن  اللجنة  املياه. واعرتفت  الحفاظ عىل  أخرى، مثل  اسرتاتيجيات  الشاملة وتكمل  املائية  املوارد  صورة 

استخدام مياه الرصف الصحي بحكم األمر الواقع كإمداد للمياه أمر شائع يف العديد من شبكات املياه يف البالد، 

حيث تستخدم بعض محطات معالجة مياه الرشب املياه التي ينبعث منها جزء كبري من مياه الرصف الصحي من 
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املجتمعات املنبعية، خاصة يف ظّل ظروف التدفق املنخفض. كام أقرت اللجنة بأن النظم الطبيعية تستخدم يف 

معظم أنظمة إعــادة استخـدام املياه الصالحة للرشب لتوفري توازن بيئي. غيـــر أنـــه ال ميكن إثبات أن هذه 

الخزانات »الطبيعية« توفر أي حامية للصحة العامة والتي ال تتوافر أيضا من خالل عمليات هندسية أخـرى )مثل 

.)NRC 2012( )عمليات املعالجة املتقدمة والتخزين يف خزانات

البيئي املوازن )environmental buffer( بأنه جسم مايئ أو طبقة مياه جوفية توفر فصالً  ويعرف املخــزّن 

“طبيعيا” بني الزمان واملكان بني معالجة مياه الرصف الصحي وإمدادات املياه. تعمل املخازن البيئية مثل أنظمة 

امللوثات من خالل عمليات توهني مختلفة، وتوفر فرصة ملزج أو  التي قد تقلل من تركيز  الطبيعية  املعالجة 

تخفيف املياه املستصلحة، وزيادة مقدار الوقت بني وقت إنتاج املياه املستصلحة وعند إدخالها إىل إمدادات 

املياه. قد يكون للمخازن البيئية املتوازنة خصائص مختلفة تؤثر عىل إزالة امللوثات، ومقدار التخفيف، أو زمن 

 )NRC( املكث. إزالة الفريوسات يف أنظمة الرتشيح يف ضفة النهر هي تابع إىل مسافة االنتقال والزمن. تقّر لجنة

اليقني بشأن قدرة  باملوقع، سيكون هناك قدر كبري من عدم  الخاصة  الخصائص  بيانات جيدة عن  بأنه بدون 

املخازن البيئية عىل إزالة امللوثات. إن األرايض الرطبة التي يتّم بناؤها ومعالجة طبقات املياه الجوفية وترشيح 

عمليات  من  وغريها  التقليدية  املعالجة  بعمليات  تقرتن  عندما  طبيعية  معالجة  عمليات  كلها  األنهار  ضفاف 

املعالجة املتقدمة قد تخدم التصور العام )قبول املجتمع ملشاريع إعادة استخدام مياه الرشب( وأهداف املعالجة 

.)AWWA/WEF 2008; NRC 2012(

املمرضة  البرشية  املعوية  الفريوسات  إزالة  قيمت  التي  الدراسة  لحالة  الرئيسة  الجوانب  الحالة  هذه  تغطي 

املختارة يف ثالثة أنظمة )MAR( كاملة النطاق تقع يف مناطق مختلفة من الواليات املتحدة )أريزونا وكولورادو 

وكاليفورنيا(. هذه النظم )MAR( تختلف يف تقنيات املعالجة واستخدامات التطبيق بعد إعادة التغذية. وتناقش 

أيضا جدوى مشاريع )MAR( يف سياق الدول النامية.

2 . حـالة دراسة: إزالة الفريوس عن طريق )MAR( يف ثالث عمليات كاملة النطاق

2 .1. وصف مواقع )MAR( إعــادة تغذية املياه الجوفية املُدارة

متثل مواقع إعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة )MAR( الثالثة الكاملة التي متّت دراستها يف مواقع مختلفة غرب 

الواليات املتحدة، وعمليات مختلفة ملعالجة املياه العادمة قبل إعادة شحنها، وعمليات إعادة شحن مختلفة 

واستخدامات للتطبيق بعد إعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة )MAR( )الجدول 1(.

يقع جزء مرفق الحرم الجامعي الشاميل من مرشوع مياه املرج Prairie يف برايتون، كولورادو عىل طول جنوب 

نهر بالت Platte )الشكل 1(.

يتّم استخراج املياه عن طريق حقل برئ الرتشيح عىل ضفة النهر الذي يقع بالقرب من النهر. يقع املوقع عىل بعد 

18 ميالً من نقطة الترصيف ألكرب منشأة ملعالجة مياه الرصف الصحي يف املنطقة. من نقطة الترصيف، تستغرق 

مياه الرصف الصحي نحو 20-18 ساعة للوصول إىل حقل البرئ )خالل ظروف التدفق املنخفض يف النهر(. وتقع 

اآلبار عىل مسافة 100 إىل 300 قدم )31 إىل 92 مرتا( من ضفة النهر، وتتم تصفيتها عىل أعامق ترتاوح من 30 إىل 
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50 قدما )9 - 15 مرتا( تحت سطح األرض. خالل فرتة أخذ العيّنات، هيمنْت مياه النهر عىل مياه الرصف الصحي 

)أكرب من 85%(  استنادا إىل بيانات التدفق. تّم أخُذ عينات من آبار مجردة من منشأة الحرم الجامعي الشاميل 

عىل طول النهر، بعضها يف عدة مناسبات. 

 )MAR( الجــدول 1: نظم إعــادة تغذية املياه الجوفية املُدارة

وتكنولوجيات املعالجة قبل إعـــادة الشحن )التغذية(.

استخدامات التطبيق بعد 
إعادة الشحن )الضخ(

عملية إعادة الشحن 
)الضخ(

عملية معالجة املياه 
العادمة قبل إعادة 

شحنها )ضخها(

موقع نظام إعادة تغذية 
املياه الجوفية املُدارة

املياه  تغذية  إعادة 
واسرتدادها  الجوفية 
للمياه  االستخدام  )إعادة 
غري  للرشب  الصالحة 

املبارش(

يليه  النهر  ضفة  ترشيح 
أحواض  عرب  الترسب 
)معالجة  انتشار سطحية 

طبقة املياه الجوفية(

املنشطة  الحأمة  معالجة 
إزالة   / )النرتجة 
 / الكلورة  النرتوجني( 

إزالة الكلور

الجامعي  الحرم  مرفق  جزء 
مياه  مرشوع  من  الشاميل 
برايتون  يف   Prairie املرج 
 )CO( كولورادو   ،Brighton
بالت  نهر  جنوب  طول  عىل 

.Platte

املياه  تغذية  إعادة 
الجوفية )يف فصل الشتاء( 

ري الحدائق )الصيف(

الصحي  الرصف  مياه 
األحواض  عىل  املتدفقة 

املنترشة

البيولوجية  األبراج 
متقلبة(  )مرشحات 

الكلْورة / إزالة الكلور

للتغذية   Sweetwater مرفق 
 Tucson والشحن يف توكسون
املتاخمة   )AZ(  Tucson
الرصف  مياه  معالجة  ملحطة 
 Roger روجر  طريق  الصحي 

.Road

املياه  تغذية  إعادة 
واسرتدادها  الجوفية 
للمياه  االستخدام  )إعادة 
غري  للرشب  الصالحة 

املبارش(

املنشطة الرشح عرب انتشار السطح الحأمة  معالجة 
إزالة   / )النرتجة 
النرتوجني( ترسيب ثانوي 
الوسائط  ثنايئ  ترشيح 
)أنرثاسايت  الثالثي 
إزالة   / الكلْورة  والرمل( 

الكلور

شحن  إعادة  اختبار  مرفق 
الطرف  يف  الواقع  الحوض 
الشاميل من نهر سان غابرييل 
ساحيل  حوض   San Gabriel
مونتيبيلو  يف  املتنرشة  األرايض 
 Montebello فورباي 
.)CA( )كاليفورنيا( Forebay

تّم الجمع بني املياه من جميع آبار الرتشيح يف ضفاف األنهار التشغيلية قبل أن يتّم ضخها إىل محطة تغذية 

مجاورة للمياه الجوفية وموقع االستعادة حيث تّم ترسبها الحقاً عرب أحواض انتشار سطحية ملعالجة إضافية 

للمياه الجوفية. واستنادا إىل اختبارات التتبع )أي الناقلية ودرجة الحرارة(، قُّدر أن الوقت للوصول من النهر إىل 

اآلبار يرتاوح بني 5 أيام وأكرث من 15 يوما اعتامدا عىل موقع البرئ. تتميز تركيبة الرتبة يف املوقع بالرمل الغريني 

الطمي مع بعض الحىص والسيلت.
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الشكل )1( : خريطة جوية لحقل 

آبار الرتشيح يف ضفاف النهر عىل 

طول نهر بالت Platte الجنويب يف 

برايتون Brighton بوالية كولورادو 

Colorado التي تبنّي مواقع اآلبار 

التي تّم أخُذ عينات منها 

)PW: برئ اإلنتاج(

.)Drewes et al. 2015(

يقع مرفق إعادة شحن وتغذية املياه العذبة يف توكسون Tucson، أريزونا Arizona املتاخمة ملحطة معالجة 

مياه الرصف الصحي طريق روجر Roger Road )الشكل 2(. يتّم ضخ مياه الرصف الصحي الخارجة من محطة 

املعالجة إىل األحواض املنترشة لتغذية املياه الجوفية، إىل حّد كبري خالل أشهر الشتاء. خالل أشهر الصيف، يتّم 

استخراج املياه يف وقت الحق الستخدامها يف ري املساحات الطبيعية. وتّم أخذ عينات من برئين للرصد يف أثناء 

حدث عملية الرشح. وتتميز األحواض برمال خشنة وحىص رملية. يتّم رشح األحواض عىل دورات جافة رطبة 

ترتاوح من 2 إىل 7 أيام اعتامداً عىل املوسم. وترتاوح معدالت الرشح نحو مرت واحد يف اليوم.

الشكل 2: مرفق إعادة شحن املياه العذبة 

 )AZ( ،Tucson يف توكسون Sweetwater

 Roger Road بجوار محطة طريق روجر

ملعالجة مياه الرصف الصحي

.)Drewes et al. 2015(
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  Montebelloيف مونتيبيلو فورباي San Gabriel لقد ُشيّدت األرايض املنترشة للحوض الساحيل لنهر سان غابرييل

 )MAR( املُدارة الجوفية  املياه  Forebay، كاليفورنيا، California، لغرض دراسة مصري امللوثات خالل تغذية 

 San Jose الشكل 3(. ويتلقى املوقع مخلفات مياه الرصف الصحي من مرافق استصالح املياه يف خوسيه كريك(

Creek ومحطة ويتيري ناروز Whittier Narrows الستصالح املياه. تّم تحديد معدل الرشح يف حوض االختبار 

خالل هذه الدراسة يف حدود 0.6 إىل 0.9 مرت يوميا.

الشكل  3: إعادة تغذية 

مرفق اختبار حوض 

يقع يف الطرف الشاميل 

من نهر سان غابرييل 

San Gabriel لألحواض 

الساحلية املنترشة يف 

مونتيبيلو فورباي، 

 Montebello كاليفورنيا

 Forebay, CA

.)Drewes et al. 2015(

2 .2. تحليل الفريوسات: جمع عّينات املياه وطرائق الكشف عن الفريوسات.

 )Aichi virus and adenovirus( )كانت الفريوسات املعوية املختارة للدراسة )أييش فريوس وفريوس اتش دي

تلك التي وجدت يف أكرب تركيز عىل مدار السنة يف النفايات املعالجة )بعد الحأمة املنشطة ومعالجة فلرت الرتشيح 

املتقلب( يف اثنتني من محطات معالجة مياه الرصف الصحي يف توكسون Tucson، أريزونا Arizona. وأظهرت 

هذه الفريوسات تغرياً موسمياً طفيفاً يف مياه الفضالت السائلة. كام تّم جمع البيانات عن حدوث فريوس الفلفل 

الخفيف )PMMoV(، وهو فريوس نبايت تّم اقرتاحه مؤرشا عىل تلوث املياه املستعملة. وقد أدرجت الفريوسات 

 )MAR( املعوية القابلة للزراعة يف التحليل ألنها قد درست سابقا أكرث يف عمليات تغذية املياه الجوفية املُدارة

وميكن بسهولة أن تنمو وتنضج يف زراعة الخاليا. مل يكن فريوس ريوفريوس Reovirus جزءاً من خطة االختبار 

األصلية. ومع ذلك، سمحت زراعة الخلية واألساليب الجزيئية للكشف عن هذا الفريوس يف عينة واحدة من 

موقع التغذية يف والية كولورادو Colorado. ونتيجة لذلك، أُجريت اختبارات جزيئية لتحديد فريوس ريوفريوس 

Reovirus يف جميع العينات. تعطى بعض التفاصيل التقنية املتعلقة بجمع العينات، معالجتها وتحليلها نظرا ألن 

.)MAR( نوعية البيانات ذات صلة بتقييم مسببات األمراض يف نظم تغذية املياه الجوفية املُدارة

تراوحت قياسات حجم العينة لتحليل العوامل املمرضة من 2 لرت من مياه الرصف الصحي ومياه األنهار و5 إىل 

400 لرت للمياه الجوفية.

متّت معالجة عينات حجم أكرب يف املوقع عن طريق توصيل صنبور أو مأخذ يف رأس البرئ إىل غطاء مرشح ومقياس 

تدفق عىل التسلسل.
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تصل عيّنات مياه الرصف الصحي ومياه النهر واملياه الجوفية إىل 10 لرت، الرتشيح باألغشية ومرشحات األغشية 

ماساتشوستس،  بيلرييكا،  ميليبور،  إم دي  إي  املختلطة )HAWP، رشكة  والسليلوز  )ملح عضوي(  اسرتات  مع 

الواليات املتحدة األمريكية( )HAWP, EMD Millipore Corporation, Billerica, MA, USA(، كام كان 

يستخدم سابقاً يف العديد من الدراسات للكشف عن الفريوسات بوساطة qPCR يف مختلف مصفوفات املياه 

والرصف الصحي.

نانوسريام  فلرت  باستخدام  الفريوس  تركيز  طريقة  استخدمت  فقد  الجوفية  املياه  من  أكرب  ألحجام  بالنسبة  أما 

 Argonide Corporation,( األمريكية(  املتحدة  الواليات  فلوريدا،  سانفورد،  أرغونيد،  )رشكة   NanoCeram

 0.05 M الصوديوم مع بويل فوسفات  )1.0% محلول  بروتيني  تذييل غري  Sanford, FL, USA( مع محلول 

.PCR غليسني( يف تركيز عدد أقّل من املواد التي تتداخل مع الكشف عن الفريوس عن طريق

تّم إجراء استخراج الحمض النووي الفريويس للكشف عن الفريوس الغدي باإلضافة إىل استخراج الحمض النووي 

وفقاً   PMMoVو  Aichi أيتيش  وفريوس  املعوي،  الفريوس  عن  للكشف  العكيس  والنسخ  الفريويس  الريبي 

لإلجراءات القياسية يف املخترب.

تّم تطبيق التضخيم يف الوقت الحقيقي Real-time amplification للكشف عن الجينومات الفريوسية التي 

 Roche Applied Science,(  LightCycler 480 Real-Time PCR Instrument II طريق  عن  أجريت 

 Betancourt( باستخدام فحوصات متهيدية يتّم وصفها بالتفصيل يف أماكن أخرى )Indianapolis, IN, USA

et al. 2014(. تّم التعبري الكّمي املطلق للفريوسات املدروسة كأرقام نسخ فريوسية أو نسخ جينيّة مستمدة من 

منحنيات قياسية. 

تّم اختبار جميع عينات املياه الجوفية التي كانت إيجابية إما للفريوسات املعوية أو PMMoV يف زراعة الخاليا 

لوجود فريوسات معدية. تّم فحص نواتج الرتشيح عىل ما يُسّمى )buffalo green monkey )BGM وفق مسار 

الخلية.

التابعة لضامن الجودة كافة ومراقبة  تّم الحفاظ عىل االهتامم الشديد لتجنب التلوث املختربي يف اإلجراءات 

الجودة واملبادئ التوجيهية املطبقة يف مخترب البيولوجيا الجزيئية زراعة الخاليا من قسم الرتبة واملياه والعلوم 

.University of Arizona البيئية يف جامعة أريزونا

)MAR( 2 .3. الفريوسات الجينومية وإزالتها بوساطة نظم تغذية املياه الجوفية املُدارة

تّم أخذ عينات من موقع كولورادو مار )MAR( عدة مرات خالل هذه الدراسة بسبب العدد الكبري من اآلبار، 

التشغيل املستمر وسهولة الوصول. ويُهيمن عىل النهر ترصيف ميـــاه الرصف الصحي يف املراحل األوىل )أكرث 

من %85( يف أثناء جمع العيّنات.
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الجدول 2: الفريوسات يف نظام إعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة يف برايتون،

.Brighton, Colorado بوالية كولورادو

زمن 
االنتقال 

)أيام(

فريوسات 
PMMoV
)L/ نسخ(

فريوسات أييش 
Aichi

)L / نسخ(

الفريوسات 
املعوية

)L/ نسخ(

الفريوسات الغدية
)L/ نسخ(

تجميع 
املعطيات

موقع 
العينة

-
-
-

8.99 ×106

5.84 ×105

3.41 ×106

1.23 ×104

1.05 ×104

4.73 ×104

5.42 ×103

3.19 ×103

5.27 ×104

3.22 ×105

1.83 ×105

1.07 ×105

10/09/12
10/17/12
10/30/12

التفريغ يف 
محطة مرتو 
 METRO
)النفايات 
السائلة(

-
-
-

8.99 ×106

5.84 ×105

3.41 ×106

1.23 ×104

1.05 ×104

4.73 ×104

6.89 ×102

3.35 ×101

7.20 ×102

2.52 ×102

1.82 ×103

9.56 ×104

2.73 ×101

8.59 ×102

10/09/12
10/17/12
10/30/12
05/29/13

نهر باليت 
 Pallet
الجنويب 
املتاخم 

لحقل اآلبار

~5
~5
~5
~5

4.25 ×101

3.91 ×102

5.90 ×102

3.56 ×101

<8.57 ×100

<8.57 ×100

<8.57 ×100

<1.20 ×101

5.00 ×101

<8.57 ×100

<8.57 ×100

<1.20 ×101

<4.29* ×100

<4.29 ×100

<4.29 ×100

<6.00 ×100

10/09/12
10/17/12
10/30/12
05/29/13

PW10 البرئ

~58.55 ×102<1.05 ×101<1.05 ×101<5.25 ×10010/30/12PW11 البرئ

>101.35 ×1014.00 ×10-14.00 ×10-11.20 ×10005/29/13PW18 البرئ

>101.8 ×102<3.00 ×101<3.00 ×101<1.50 ×1011/10/13PW20 البرئ

>15
>15

4.04 ×103

<1.80 ×101

<8.40 ×100

<1.80 ×101

<8.40 ×100

<1.80 ×101

<4.20 ×100

<9.00 ×100

10/30/12
01/10/13

PW26 البرئ

5 to >15<2.40 ×101<2.40 ×101<2.40 ×101<1.20 ×10101/10/13500 مشرتك

5 to >15<1.20 ×101<1.20 ×101<1.20 ×101<6.00 ×10001/10/13
مشرتك 
1000

5 to >151.02 ×102<1.80 ×100<1.80 ×100<9.00 ×10-105/29/13400 مشرتك

PW - آبار اإلنتاج، يقع PW10 عىل بعد 100 قدم من ضفة النهر. كانت جميع اآلبار التي أخذت منها عينات 

أخرى بشكل وسطي 300 قدم من ضفة النهر. الجمع بني 400 و 500 و 1000 - يشري إىل حجم املياه التي تّم 

.)Pepper mild mottle( فريوس - . PMMv .مل يتّم - ND .أخذ عينات منها باللرت من جامع مشرتك

وقد لُوحظت الفريوسات Adenoviruses and PMMoV يف أعىل تركيز يف مياه الرصف الصحي السائلة التي 

تّم أخُذ عينات منها يف محطة املعالجة قبل ترصيفها يف نهر بالت الجنويب South Platte River )الجدول 2(. يف 

أثناء االنتقال أسفل النهر انخفض تركيز الفريوسات يف املياه العادمة بنسبة 90 إىل 99 % ) 1إىل log10( 2(( يف 

.qPCR املتوسط كام تّم الكشف عنها بوساطة



2223

تّم الكشف عن فريوس PMMoV يف كافة آبار اإلزالة املعتمدة املتاخمة للنهر ويف املياه املصفاة يف ضفاف النهر 

مجتمعة )املياه من اآلبار املنتجة هي مختلطة(، والتي يتّم نقلها الحقاً إىل األحواض املنترشة السطحية للرشح يف 

مرفق استعادة تغذية طبقة املياه الجوفية يف الحرم الجامعي الشاميل.

تّم الكشف عن الفريوسات املعوية يف واحدة من اآلبار )PW-10( يف مناسبة واحدة بوساطة qPCR . وكانت 

هذه العينة أيضا إيجابية للفريوسات املعدية باستخدام زراعة الخلية، فريوس reovirus تّم التعرف عليه بوساطة 

.PCR

يؤكد أن هذه  Aichi، ماّم  املعوية وفريوسات أييش  الغدية، والفريوسات  الفريوسات  ياُلَحظ أي تضخيم يف  مل 

الفريوسات املسببة لألمراض مل تكن موجودة يف العينة.

يف موقع كاليفورنيا، تّم الكشف عن الفريوسات الغدية فقط بوساطة qPCR يف عدد قليل من النفايات السائلة 

املعالجة )الجدول 3(. تتلقى مياه الرصف الصحي يف هذا املوقع أكرب قدر من املعالجة قبل إعادة التغذية باملقارنة 

مع املواقع يف والية كولورادو وأريزونا Colorado and Arizona وهذا قد يفرّس انخفاض أعداد الفريوسات 

يف العينات التي تّم جمعها. ومع ذلك، فإنّه ميكن أيضا أن تكون مرتبطة بعوامل أخرى مثل حدوث العدوى يف 

املجتمع واالختالفات املوسمية. مل يتّم الكشف عن فريوس PMMoV إال يف عيّنات من املياه الجوفية الضحلة يف 

املوقع. ومل يتّم الكشف عنها إال يف املياه الجوفية لآلبار مع ثالثة أيام أو أقّل من زمن االنتقال يف سطح األرض.

ويف موقع املياه العذبة Seewater إلعادة الشحن والتغذية، تّم الكشف عن جميع الفريوسات املدروسة يف مياه 

الرصف الصحي برتاكيز كبرية. تّم الكشف عن كل من الفريوسات أييش Aichi وPMMoV يف برئ واحد مع 5 

أيام من زمن االنتقال.

بُذلت  للمواقع األخرى،  االنتقال ملدة 14 يوما. وخالفا  الفريوسات يف برئ مع زمن  الكشف عن أي من  يتّم  مل 

محاوالت لعينة نفس النفايات السائلة التي انتقلت من األحواض إىل برئ املراقبة.

تّم توقيت أخذ العينات )أخذ العينات الشاملة( بحيث تّم أخذ عينات من نفس الجسم من املياه يف أثناء انتقاله 

عرب السطح. ومتّت معاينة العينات التي تظهر وجود أي فريوس يف زراعة الخاليا ومل يتّم الكشف عن أي فريوس 

.California or Arizona معٍد يف أي من عينات من والية كاليفورنيا أو والية أريزونا

تّم حساب الكمية النسبية إلزالة الفريوسات املختلفة ملواقع مختلفة عندما تّم الكشف عن الفريوسات يف مياه 

الرصف الصحي التي تتّم إعادة شحنها. ويلخص الجدول 4 درجة اإلزالة املقدرة للفريوسات املختلفة يف مواقع 

الدراسة يف اآلبار ذات أزمنة االنتقال املختلفة.
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الجدول 3: الفیروسات يف نظم إعادة تدویر املیاه الجوفیة املدارة

.California and Arizona يف کالیفورنیا وأریزونا

زمن 
االنتقال 

)أيام(

فريوسات الفلفل 
املنقط املعتدل

)L/ نسخ(

فريوسات أييش 
Aichi

)L/ نسخ(

الفريوسات 
املعوية

)L/ نسخ(

الفريوسات 
الغدية )نسخ 

)L/
موقع العينة

االختبار،  حوض 
فورباي،  مونتيبيلو، 

كاليفورنيا

-
0.45
3.5

44.5
128.5

<6.60 ×101

7.59 ×102

2.10 ×101

<1.26 ×101

<1.44 ×101

<6.60 ×101

<1.30 ×101

<1.38 ×101

<1.26 ×101

<1.44 ×101

<6.60 ×101

<1.30 ×101

<1.38 ×101

<1.26 ×101

<1.44 ×101

8.07 ×101

<6.50 ×100

<6.90 ×100

<6.30 ×100

<7.20 ×100

ترصيف الخارج
WP-Z البرئ
PR-9 البرئ

PR-15 البرئ
PR-14 البرئ

موقع إعادة تغذية 
Seewater اريزونا 

Arizona

-
5

~14

5.15 ×106

1.44 ×106

<7.11 ×100

4.76 ×104

1.52 ×104

<7.11 ×100

3.46 ×104

<1.68 ×102

<7.11 ×100

9.37 ×103

<8.40 ×101

<3.56 ×100

ترصيف الخارج
MW5 البرئ

  WR-69Bالبرئ

تطبيقها عىل  يتّم  التي  املعالجة  العادمة  املياه  الفريوسات يف  تركيز  بسبب  اإلزالة محدودا  تحديد درجة  كان 

كان  إزالـــة PMMoV ألنه  تحديد  إعادة  السهل  كـان من  أكيد.  املُخترب بشكل  املرشح  نواتج  املواقع وحجم 

موجودا يف أكرب عدد من النفايات السائلة الناتجة عن مياه الرصف الصحي.

متّت إزالة فريوس أييش Aichi وPMMoV إىل درجة مامثلة بعد وقت انتقال 5 أيام يف موقع التغذية العذبة 

Sweetwater إلعادة التغذية. ومع ذلك، تجاوزت إزالة فريوسات أييش Aichi 2.8 لوغارمتي بعد 14 يوما من 

وقت االنتقال وتّم إزالة PMMoV ما يقارب عن 5 لوغاريتم.

فقط ميكن تحديد إزالة الفريوسات الغدية يف موقع حوض االختبار يف والية كاليفورنيا، حيث أنّها الوحيدة التي 

تّم اكتشافها يف مياه الرصف الصحي املستعملة. تــّم تخفيضها من قبل لوغاريتم واحـــد عىل األقّل يف أقّل من 

يوم من وقت االنتقال. وكان من املثري لالهتامم أن إزالة PMMoV يف موقع كولورادو كانت متطابقة تقريباً 

لآلبار الثالثة املختربة، ماّم يشري إىل كفاءة إزالة يف نطاق 3 إىل 4 لوغاريتم.

يف جميع املواقع، يبدو أن إزالة PMMoV أقّل وينبغي اعتبار التتبّع املحافظ للفريوسات املعوية مدروسا.

كان الفريوس املعدي الوحيد الذي تّم اكتشافه يف هذه الدراسة هو فريوس ريوفريوس reovirus، وهو فريوس 
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double-stranded )ds( RNA مزدوج ومضّمن داخل عائلة ريوفرييداي Reoviridae. ألنه كان من الصعب 

ربط فريوسات reovirus مع أمراض محددة يف البرش حيث إنها مل تتلَق كثرياً من الدراسة مثل الفريوسات املعوية 

األخرى.

لقد وجد العديد من الدراسات التي تستخدم عدوى زراعة الخلية التي تحدث يف تراكيز أكرب من الفريوسات 

املعوية يف املياه العادمة غري املعالجة وبعد التطهري عن طريق الكلْورة. هم أكرث مقاومة للتطهري بضوء األشعة 

فوق البنفسجية من إنتريوفريوسيس enteroviruses. كام يبدو أنهم يبقون عىل قيد الحياة لفرتات طويلة من 

.PCR الزمن يف املاء. يف دراسة عن آبار مياه الرشب، كان الفريوس األكرث شيوعاً واملُكتشف بوساطة

وهكذا، يبدو أن فريوسات reoviruses قد تستدعي إجراء دراسات إضافية لتقييم إزالتها بوساطة نظم إعادة 

.)MAR( تغذية املياه الجوفية املدارة

أظهرت نتائج الدراسة أن زمن املكث يؤدي دورا مهام يف كفاءة إزالة مسببات األمراض )أي التوهني الفريويس( 

من قبل أنظمة املعالجة الطبيعية الثالثة.

متّت إزالة جميع الفريوسات تحت حدود الكشف عن الطريقة يف أثناء ترشيح ضفة النهر ومعالجة تربة املياه 

الجوفية. كانت القدرة عىل قياس كمية الفريوسات املعوية البرشية محدودة بسبب تراكيز الفريوس الخاص يف 

املياه العادمة املترسبة، ولكن يبدو أنه ميكن توقع إزالة عىل األقّل 2 ~ لوغاريتم أو أكرث مع مرور وقت 15 يوماً. 

وكشفت الدراسة أيضاً أن PMMoV ميكن أن يخدم مبثابة التتبع املحافظ إلزالة الفريوس يف عمليات إدارة املياه 

الجوفية وتغذيتها.

فريوسات  وتوجد  الدراسة.  من  مزيداً  النهر  ضفة  يف  الرتشيح  برئ  يف   reoviruses فريوس  مصادفة  يستدعي 

Reoviruses يف كل مكان من توزيعها الجغرايف، ولذلك فقد تّم اإلبالغ واإلعالن عن ظهورها يف املياه الجوفية 

من مناطق جغرافية مختلفة. هذه الفريوسات هي أيضاً مستقرة جداً يف البيئة. ومن شأن تطبيق التكنولوجيات 

املوجودة  للفريوسات  الكامل  التمثيل  امليثاجينوميات metagenomics( من أجل  التايل )مثل  الجيل  املتعاقبة 

يف املياه البيئية أن يوسع معرفتنا بتنوع الفريوس ومصريه وتوزيعه يف النظم التي تتّم إعادة شحنها من املياه 

الجوفية.
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الجدول 4 : إزالة لوغاريتم الفريوسات عن طريق إعادة شحنها

يف أنظمة إعادة تغذية املياه الجوفية الثالثة املُدارة

موقع / البرئ
 عمق
 البرئ

)قدم(

 زمن
 املكث

 واإلقامة
)أيام(

 الفريوسات
الغدية

Adenovirus

 الفريوسات
املعوية

Enterovirus

فريوس ايش
Aichi virus

 فريوس
PMMoV

Arizona
MW5

WR-69-B
30

152.2
5

~14
>2.05
>3.42

>2.31
>3.69

0.50
>3.83

0.55
>5.86

California
WP-2
PR-9

PR- 15
PR-14

21.2
35

40.5
70.5

0.45
3

49.5
128.5

>1.09
>1.07
>1.05
>1.11

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND

Colorado
PW10*

#1 )10/09/12(
#2 )10/17/12(
#3 )10/30/12(
#4 )05/29/13(

PW11
PW26

30

29
24

~5

~5
>15

>2.63
>4.35
>0.80
>2.16
>0.72
>0.81

1.15
ND

>2.70
ND

>1.84
>1.93

>2.61
>3.07
>3.35
>3.31
>2.49
>2.58

3.76
2.72
2.76
3.69
2.60
1.92

 PW10 تّم أخذ عينات من البرئPW10 أربع مرات مختلفة.

 ND = مل يتّم الكشف عنها يف مياه الرصف الصحي املعالجة.

NT = مياه الرصف الصحي املعالجة مل يتّم اختبارها بعد.

3 . مشاريع إعادة تغذية املياه الجوفية املُدارة )MAR( يف سياق البلدان النامية

لقد تّم االعرتاف بأنظمة )MAR( كنظم معالجة بسيطة وذات تقنية منخفضة وفعالة من حيث التكلفة ميكن 

البيئية  املقلقة  الشؤون  من  العديد  هناك  أن  بيد   .)2014 )ماليفا  النامية  للبلدان  اقتصادياً  مجدية  تكون  أن 

العادمة  املياه  جمع  عدم  مثل  البلدان،  هذه  يف  املجاري  مياه  بتلويث  يتعلق  فيام  العامة  بالصحة  واملتعلقة 

ومعالجتها و / أو عدم كفاية معالجة مياه الرصف الصحي.

املكتظة  واملناطق  الحرضية  املناطق  يف  الطلب  عليها  يرتفع  التي  النوعية  جيدة  املياه  فإن  ذلك،  وعالوًة عىل 

بالسكان يف البلدان النامية متارس ضغوطاً كبريًة عىل املوارد املائية الشحيحة واملتأثرة بشدة. ويف ھذا السیاق، 
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فإن إعادة استخدام املیاه تجعل كثرياً من املعنى لهذه املناطق وتصبح منطقیة للغایة، إال أن أي مرشوع إلعادة 

 )MAR( استخدام املیاه قد ال یکون ممکناً حتی یتّم جمع املیاه العادمة ومعالجتها بشکل کاٍف. وتقتيض نظم

أيضا إدارة مستدامة للنجاح يف الحفاظ عىل الصفات الرضورية إلعادة استخدام املياه الصالحة وغري الصالحة 

للرشب.

4 . شكر

والتقنية  املالية  مساعدتها  عىل   WateReuse Research Foundation )WRRF( مؤسسة  املؤلفون  يشكر 

واإلدارية يف متويل وإدارة املرشوع الذي استمدت من خالله هذه املعلومات. كام يشكر املؤلفون دائرة تجديد 

املياه Water Replenishment District يف جنوب كاليفورنيا Southern California، ودائرة الرصف الصحي 

وتوكسون  أورورا  مياه   ،Los Angeles County أنجلوس  لوس  مقاطعة  County Sanitation Districts يف 

Aurora & Tucson Water لدعمهوام املايل والتقني.
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بيــــرو  ليمـــا،  مرتوبوليتان  يف  للمياه  الحســــاس  الحضـــري  التصميم   :  2 الحالة   |
Metropolitan Lima, Peru - “حديقة معالجة املياه العادمة : حديقة األطفال” - 
تطبيق التدفق الرأيس لألرايض الرطبة يف األماكن العامة املفتوحة إلعادة استخدام مياه 

الرصف الصحي املعالجة )بريو(

Rosa Miglio, Alexandra Garcia, Eva Nemcova, and Rossana Poblet1

امللخص:

تتميز العاصمة البريوية، مرتوبوليتان ليام، التي يزيد عدد سكانها عن 9 ماليني نسمة يف صحراء ساحل املحيط 

الهادئ، بعدم املساواة يف الحصول عىل الخدمات األساسية مثل مياه الرشب ومعالجة مياه الرصف الصحي، فضالً 

عن إمكانية الوصول إىل مناطق خرضاء صحية.

ليام هي واحدة من مدن أمريكا الالتينية مع أقّل كمية من املناطق الخرضاء لكّل ساكن )وحدة الخرباء االقتصاديني 

Economist Intelligence Unit 2010( )2010(. يُروى العديد من املناطق الخرضاء العامة والخاصة يف ليام إما 

مبياه شحيحة صالحة للرشب أو مبياه سطحية ملوثة، يف حني بقيت إعادة استخدام املياه العادمة منخفضة بنسبة 

.)Kosow et al. 2013( )2011 10 % يف عام

ليام  البيئية  التحتية  البنية  اسرتاتيجية  تطوير  تّم  ليام(  )مياه   LiWa )Lima Water( البحث  مرشوع  ضمن 

)LEIS(. والهدف من ذلك هو دمج املناطق الطبيعية الخرضاء والتخطيط الحرضي والتصميم مع إدارة املياه 

من أجل دعم دورة املياه الحرضية - مبا يف ذلك إعادة استخدام املياه املستعملة - وزيادة الوصول إىل األماكن 

العامة الخرضاء التي تؤدي خدمات النظم األيكولوجية لصالح املجتمعات املحلية. عىل املستوى التقني، يبدو أن 

استخدام األرايض الرطبة املبنية هو إحدى االسرتاتيجيات املمكنة لتصميم املناطق الحرضية الحساسة للمياه يف 

منطقة جافة مثل ليام.

أحدثوا مناطق خرضاء بأنفسهم، وأصبح لديها إمكانات عالية لدمجها يف تصميم املكان املفتوح. يف عام 2013 تّم 

بناء »حديقة معالجة مياه الرصف الصحي - حديقة األطفال»، الواقعة يف منطقة سان مارتن يف مقاطعة بوريس 

امللوثة  املياه  ملعالجة  بتدفق عمودي  بناؤها  تّم  التي  الرطبة  األرايض  مع  ترفيهية  كمنطقة   ،Porres district

القادمة من قناة الري.

تّم تصميم محطة معالجة مياه الرصف الصحي من قبل Akut Peru، وشملت املعالجة املسبقة مع الحواجز 

باليوم يف مساحة  املحطة 5.57 مرت مكعب  تعالج  الرطبة؛  القضبانية واملرسب، ونظام تدفق عمودي لألرايض 

50 مرتاً مربعاً ماّم يؤدي إىل تحميل هيدرولييك نحو 0.11 مرت مكعب يف املرت املربع باليوم. املياه امللوثة لديها 

العصيات  التوايل.  ملغم/لرت و1000 وحدة عكارة NTU عىل  إىل 15.4  BOD متغري وعكارة مع ذروة تصل 
5
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والطفيليات   .)CFU/100 ml( مل   100 يف  عصية   104 إىل    3  *  102 من  واسع  نطاق  عىل  تختلف  الربازية 

)توكسوكارا اإلسكارس( )Ascaris toxocara( كانت موجودة.

أجرت الجامعة الوطنية الزراعية المولينا La Molina )UNALM(-Lima رصد نوعية املياه والقبول االجتامعي؛ 

يظهر رصد نوعية املياه أن نوعية املياه بعد عملية املعالجة تحّسنت بشكل ملحوظ، والحّد من املخاطر الصحية 

ملستخدمي الحديقة والحّد من الجوانب البيئية السلبية مثل رائحة وجود ناقالت األمراض املنقولة عن طريق 

املياه. تصف هذه الحالة املرشوع، وتقدم نتائج الرصد، وتناقش القيود والتحديات ملثل هذا املفهوم، وتقاسم 

النهج التشاريك الذي اتخذ لتصميم مشرتك ملرشوع تصميم املناطق الحرضية الحساسة للمياه التي ميكن أن تخلق 

الوعي االجتامعي والبيئي للتغلب عىل الظروف السلبية املتنازع عليها واملناطق املحيطة باملناطق الحرضية.

البنية التحتية األيكولوجية، املساحة الخرضاء  الكلامت الرئيسة: ليام، املناطق القاحلة، األرايض الرطبة املبنية، 

الحرضي  التصميم  املستعملة،  املياه  معالجة  الحرضية،  املياه  دورة  العادمة،  املياه  استخدام  إعادة  املفتوحة، 

الحساس للمياه.

1 Rosa Miglio  • Alexandra Garcia • Eva Nemcova • Rossana Poblet.
Agriculture Engineer, National Agrarian University (UNALM), Lima, Peru.
e-mail: rmiglio@lamolina.edu.pe
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in
Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
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1 . مقدمة

تعان منطقة العاصمة ليام Lima من نقص يف املياه ألسباب مختلفة: انخفاض األمطار السنوية )أقّل من 15 

مم(، األنهار املوسمية التي تعان من اإلجهاد املايئ )10-0 مرت مكعب يف الثانية من شهر أيار إىل كانون األول(، 

املياه امللوثة )Fernandez-Maldonado 2008(، وعدم كفاءة إدارة املياه. وقد أدى النمو السكان الرسيع يف 

العقود السابقة، وعدم تنفيذ وتحديث أدوات التخطيط الحرضي واإلقليمي، واألزمة االقتصادية، وعوامل أخرى 

إىل توسع كبري يف التجمعات السكانية العشوائية غري الرسمية، وخاصة يف املناطق شبه الحرضية. كثري من هذه 

الرصف  أو خدمات  العامة  املياه  يحصلون عىل خدمات  مليون شخص ال  يقرب من  وما  السكانية  التجمعات 

الصحي. وهم يشغلون أرايض مثل ممرات النهر أو الوديان الزراعية حيث يتعرضون لظروف معيشية محفوفة 

باملخاطر، ويعني فقدان هذه املناطق فقدان املناطق التي توفر خدمات النظام األيكولوجي األساسية للمدينة.

العديد من املناطق شبه الحرضية يوجد أقّل من 2 مرت مربع من املساحات الخرضاء لكّل شخص يف حني  يف 

  Eisenberg et al.الخرضاء لكّل شخص املناطق  من  مربعاً  أكرث من 20 مرتاً  الغنية األخرى تضّم  املناطق  أن 

)26 ,2014(، ماّم يدل عىل عدم املساواة الكبري يف التوزيع يف جميع أنحاء املدينة. كام ميكن للمناطق األكرث 

ثراًء أن تستخدم املياه الصالحة للرشب لري املناطق الخرضاء، بينام يف املناطق األكرث فقراً ومعظم املناطق شبه 

الحرضية تستخدم مياه الرصف الصحي الخام أو سيئة املعالجة للري ماّم يشّكل مخاطر صحية للسكان. مل يتّم 

استخدام املوارد املائية املتاحة بكفاءة، حيث بلغت مستويات إعادة استخدام مياه الرصف الصحي 10 % فقط 

يف عام 2011 . من شأن تأثريات تغري املناخ عىل جبال Andean التي يتوقع أن تؤدي إىل انخفاض إمدادات 

املياه )Kosow et al. 2013( أن تزيد من التحديات التي تواجهها ليام Lima ومن بني العوائق الرئيسة التي 

تعرتض التخطيط املتكامل عدم وجود رؤية موحدة للمدينة يتقاسمها املصممون ومخططو املناطق الحرضية 

واملفتوحة واملهندسون العاملون يف مجال املياه. لذلك، من أجل الحّد من املامرسات غري املستدامة وعمليات 

التنمية الحرضية، هناك حاجة إىل تحّول منوذجي للمياه يف املناطق الحرضية نحو مامرسات أكرث استدامًة تأخذ 

.)Eisenberg et al. 2014( يف االعتبار دورة املياه الحرضية

مبا أّن خلفية ليام Lima تتطلب حلوالً عاجلة، فإن معهد تخطيط املناطق الطبيعية الخرضاء Landscape والبيئة 

»اإلدارة  بعنوان  بحثي  من مرشوع  كجزء   ،Stuttgart )Germany( )أملانيا(  شتوتغارت  جامعة  يف   )ILPOE(

ليام،  املناخ - املفاهيم مليرتوبوليتان  الحرضي ملواجهة تغري  النمو  الصحي يف مراكز  للمياه والرصف  املستدامة 

بريو Metropolitan Lima, Peru، مياه ليام Water Lima«، طّورت »ليام اسرتاتيجية البنية التحتية البيئية« 

)LEIS(. وتتألّف االسرتاتيجية من )1( مبادئ LEIS لدعم التخطيط الحرضي االسرتاتيجي ووضع السياسات ماّم 

يؤدي إىل تنمية حرضية حساسة للمياه، )2( أداة LEIS لدعم التخطيط الحرضي للنظر واألخذ بعني االعتبار 

لتصميم  التوجيهية  والدالئل  املبادئ  مع   LEIS و)3( دليل  املفتوحة،  الخرضاء  واملساحات  املياه  بني  العالقة 

املناطق الحرضية الحساسة للمياه من أجل تطوير املشاريع.

بناًء عىل طلب الدعم الفني الذي تقّدمْت به بلدية سان مارتن يف بوريس San Martin de Porres، تّم اختيار 

 LEIS لعرض وإثبات تطبيق Lower Chillon River مستجمعات املياه يف نهر تشيلون األدىن LiWa مرشوع



3233

الصحي  مياه الرصف  التجريبي »حديقة معالجة  تنفيذ املرشوع  الحالة عىل  تركّز هذه  نطاقات مختلفة.  عىل 

التصميم  عىل  كمثال  تعمل  التي   Wastewater Treatment Park - Children’s Park األطفال«   -حديقة 

.)WSUD( الحرضي للمياه

والقبول  املياه،  نوعية  ونتائج رصد  تصميمه،  ومعايري  التجريبي،  املرشوع  تنفيذ  عملية  ومناقشة  سيتّم وصف 

االجتامعي والدروس املستفادة. ويهدف املرشوع التجريبي إىل توفري املعرفة لتطبيق مستقبل تكنولوجيا األرايض 

الرطبة املشيَّدة يف األماكن العامة املفتوحة يف العاصمة ليام Metropolitan Lima. يف نطاق أوسع يهدف إىل 

التفكري يف إمكانات LEIS وWSUD كخطط متكاملة للتخطيط والتصميم التي تدعم املدن يف الظروف املناخية 

الجافة وتأثريات تغري املناخ، إلعداد ندرة املياه ومعالجتها. 

2 . أهداف املرشوع
كان الهدف الرئيس من املرشوع التجريبي هو تنفيذ مثال عىل حديقة WSUD التي تعالج املياه امللوثة إلعادة 

استخدامها يف ري املناطق الخرضاء، واستخدام كميات من املياه أقّل من الحديقة التقليدية يف ليام Lima، ويف 

الوقت نفسه هو مساحة عامة جذابة للمجتمع. ومن األهداف األخرى ما ييل:

تشجيع استخدام مياه الرصف الصحي املعالَجة إلعادة استخدامها يف املناطق الخرضاء.	 

إنشاء مناطق خرضاء صحية جديدة للحّد من التصحر والغبار يف املنطقة، وكذلك االستفادة من املجتمع 	 

املحيل.

األرايض 	  األيكولوجية مثل  التكنولوجيات  الصحي من خالل  مياه الرصف  نوعية  لتحسني  الفرص  إتاحة 

الرطبة املشيَّدة وإدماج هذه املكونات يف األماكن العامة.

رفع مستوى الوعي وإبراز أهمية قنوات الري مصدراً دامئاً للمياه لدعم أنشطة توليد املناطق الخرضاء 	 

واألنشطة الزراعية.

املناطق 	  املياه يف  بالطلب عىل  يتعلق  املحدودة فيام  املائية  الصحراوية ومواردها  بالبيئة  الوعي  خلق 

الخرضاء باستخدام أنواع النباتات املحلية فقط ذات االستهالك املنخفض للمياه يف تصميم الحديقة.

خلق أوجه تآزر وتعاون بني الجهات الفاعلة الرئيسة، وخاصة سكان املناطق الريفية والحرضيني الجدد، 	 

الذين يستخدمون املياه التي تنقلها قنوات الري ويستفيدون منها.

العمل کمرشوع دلیيل إلعادة استخدام املیاه العادمة.	 

3 . سياق الحالة املدروسة

تقع منطقة الدراسة فوق األرايض الزراعية املذكورة سابقاً التي تُدعى تشوكويتانتا Chuquitanta، يف مستجمعات 

مياه نهر تشيلون Chillon River السفىل يف ليام الشاملية Lima North، يف منطقة سان مارتني دي بوريس 

San Martin de Porres )الشكل 1(. تشوكويتانتا Chuquitanta هي متقاطعة عرب شبكة من القنوات )تسمى 

»أسيكوياس«( »acequias« وهي أيضا جزء من نظام الري القديم. وقد تغري استخدام األرايض هنا يف العقود 

األخرية بسبب النمو الحرضي الرسيع واملضاربة الحرضية. وتحولت املنطقة برسعة من قبل املطورين من القطاع 

الخاص الذين ينفذون برامج اإلسكان غري الرسمية.  ونظرا لعدم وجود اعرتاف بالبلديات، تفتقر املساكن الجديدة 
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إىل الخدمات األساسية والبنية التحتية، وبالتايل ترصيف مياه الرصف الصحي والنفايات الصلبة يف قنوات الري 

التي ال تروي األرايض الزراعية فحسب، بل أيضا املناطق الرتفيهية الخرضاء. ويشكل سوء نوعية املياه تهديداً 

صحيا للمستهلكني من املحاصيل املحلية وكذلك مستخدمي املناطق الخرضاء.

من ناحية أخرى، وبسبب عمليات تنظيم املناطق الحرضية، يتّم تحويل شبكة القنوات »acequias« إىل قنوات 

رّي ملموسة متنع املياه من رشحها إىل الرتبة وتجديد املياه الجوفية. وقد أغلقت عدة قنوات متاماً ماّم أّدى إىل 

ر الحدائق الخرضاء مرة واحدة وأدى إىل نشوء رصاعات اجتامعية. ويف هذا السياق، هناك حاجة إىل نهج  تصحُّ

جديد للمياه وتصميم املساحة املفتوحة إلعادة قنوات الري املحلية باعتبارها مصادر ُمستدامة للمياه.

الشكل 1: الحوض الساكب )مستجمع أمطار( نهر تشيلون السفيل Chillon River، مرتوبوليتان ليام 

.)Evelyn Merino Reyna الصورة: إيفلني مريينو رينا( Metropolitan Lima

4 . وصف املرشوع
1.4. املوقع

يقع املرشوع يف ال فلوريدا الثانية La Florida II، واحدة من برامج اإلسكان غري الرسمية الجديدة التي ُوضعت 

 .Residential SAC أو طُّورت عىل األرايض الزراعية السابقة، وهي مملوكة من قبل رشكة العقارات السكنية

عىل هامش فلوريدا 2، داخل حدودها اإلدارية، وميرر قناة الري سان خوسيه يف طريقها إىل األرايض الزراعية.

إن التجّمع السكان يف طريق إجراءات الحصول عىل الحقوق القانونية يف املناطق الحرضية التي سيتّم استالمها 

مبجرد إكامل الرشكة العقارية جميع البنية التحتية األساسية. ويف الوقت الحايل، يجب توفري املياه من 2 إىل 4 

مرات يف األسبوع بوساطة شاحنات املياه التي تبيع نحو 200 لرت )سعة أسطوانة املياه( لكّل PEN 2 )0.5 دوالر 

لكل أسطوانة( بسعر أعىل بنحو 10 أضعاف من املناطق الرسمية املتصلة بالشبكة العامة. إن جودة هذه املياه 

املوزّعة ليست جيدة، ويشرتي كثري من السكان املياه املعبّأة لالستهالك البرشي.
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الشكل 2 : التجمع السكان ال فلوريدا La Florida II 2: قناة سان خوسيه San Jose للري ومنطقة املرشوع 

.)Eva Nemcova عىل يسار القناة قبل البناء )الصورة: إيفا نيمكوفا

ال فلوريدا الثانية La Florida II تضم نحو 600 نسمة وتغطي تقريباً  31.740مرتا مربعا. وتشمل 8 كتل أكرث 

  )1992.2 m2( مساحته )من 141 قطعة أرض، ومنطقة واحدة مخصصة للتعليم واثنني من املتنزهات: متنزّه )1

ومتنزّه )2(  مساحته )m2 598.16( الحديقة الكبرية )بارك 1( تستخدم أساسا من قبل الذكور البالغني ملامرسات 

الحديقة  التجريبي يف  املرشوع  األنابيب. ويقع  بوساطة  قناة  القادمة من  امللوثة  باملياه  ريّها  ويتّم  القدم  كرة 

الصغرية )بارك 2( الواقعة مبارشة بجوار قناة الري )انظر الشكل 2(. يف عام 2012 تّم تحويل هذه القناة الطبيعية 

إىل قناة بيتونية صلبة لالمتثال ملتطلبات الحصول عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل والية فلوريدا الثانية. أدى البناء 

إىل إزالة األشجار والعشب الذي كان يحافظ الجريان عليه سابقاً. وأدى تدمري النباتات إىل نشوب نزاعات طائفية 

محلية كام أدى إىل نشوب نزاعات اجتامعية وقانونية أخرى. كام نشأت نزاعات بني جمعية املجتمع ولجنة الري 

يف تشوكويتانتا Chuquitanta لتعديل مسار أسيكيا acequia ورسم حدودها، فضالً عن سلطات البلدية، لطلب 

هذا العمل كجزء من عملية تنظيم املناطق الحرضية التي تعمل »ضد البيئة».

2.4. الجهات الفاعلة الرئيسة

الجهات الفاعلة الرئيسة املشاركة يف املرشوع هي املجتمع من ال فلوريدا الثانية Florida II وممثلو املجتمع، 

 San بوريس دي  مارتن  بلدية سان  والبيئة يف  العامة  املرافق  وإدارة   ،Chuquitanta تشوكويتانتا  الري  لجنة 

.ILPOE’s وفريق التنفيذ ،Martin de Porres

يف أثناء تطوير املرشوع أدت أسباب مختلفة إىل مشاركة األطراف الفاعلة الرئيسة والتزامها، مبا يف ذلك النزاعات 

الحديقة يف منطقة كانت سابقاً  طويلة األجل والنزاعات االجتامعية والبيئية والسياسية واإلدارية. يقع موقع 

 .habilitacion urbana حديقة بيئية« والتي تّم تدمريها لتحقيق االعرتاف البلدي كمنطقة حرضية أو ما يُسّمى«
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يف ظل هذه الظروف طلب املجتمع الدعم الفني لبناء حديقة جديدة. ولذلك، استعملت تنمية املتنزهات، بناء 

عىل نهج تشاريك، إلعادة إقامة الحوار بني الجريان ولجنة تشوكيتانتا Chuquitanta للري والسلطات املحلية. 

الجهات  العالقات بني مختلف  املتنزهات ساعدت عىل تحسني  تنمية  أن  إىل  يُنظر  كان  العملية،  وخالل هذه 

الفاعلة. لكن نشأت التوترات حول مسألة الحفاظ عىل الحديقة. ومع ذلك، فمن املهّم أن نذكر أن الرشاكة بني 

أصحاب املصلحة هذه أمر بالغ األهمية لالستدامة الحالية واملستقبلية للحديقة ونظام املعالجة.

3.4. منهجية املرشوع

لقد طُورت هذه العملية للنظر يف املراحل التالية:

شمل التقييم األويل دراسة الظروف االجتامعية واالقتصادية والبيئية، وتحديد الجهات الفاعلة الرئيسة، 	 

ومسح األرايض، واختبار نوعية املياه.

شمل التدريب املجتمعي وورش العمل التشاركية تصميم ورش عمل مع املجتمع املحيل لتحديد املفهوم 	 

والوظائف والربامج. وعملت عىل رفع الوعي البيئي بشكل عام.

شمل تشييد األرايض الرطبة، والتصميم املتكامل، تصميم وثائق البناء لنظام املعالجة، ومكونات الحديقة 	 

ووضعها وإعدادها.

داخل 	  العامة  واإلنارة  املبنية  الرطبة  األرايض  أداء  لدعم  عامة  كهرباء  الحصول عىل  الحديقة. تّم  تنفيذ 

سان  قناة  من  املياه  الستخدام   Chuquitanta تشوكويتانتا  الري  لجنة  من  إذن  إىل  باإلضافة  الحديقة، 

.San Jose خوسيه

وصيانة 	  تشغيل  عىل  البلديات  موظفي  وتدريب  املعالجة  نظام  اختبار  عىل  والتدريب  االختبار  اشتمل 

األرايض الرطبة املبنية واملتنزّه بشكل عام.

رصد الحديقة األويل وأداؤها: بدأ رصد املياه بعد تدشني الحديقة وقام به طالب من UNALM كمرشوع 	 

 Rossana املرشوع السابق ILPOE تخرج نهايئ. باإلضافة إىل ذلك، تّم القيام بزيارات منتظمة بقيادة مدير

Poblet للتحدث مع الجهات الفاعلة الرئيسة ومتابعة أداء الحديقة وصيانتها من قبل السلطات البلدية 

والجريان املنفذين.

4.4. خصائص املرشوع الرئيسة
تتكون الحديقة من ثالثة أجزاء رئيسة )1( نظام األرايض الرطبة املبني مع خزان مياه الرصف املعالجة )2( منطقة 

ترفيهية خرضاء مع أشجار الفاكهة للرتفيه، و)3( منطقة لعب ذات أسطُح جافة وأشجار لتوفري الظل. يبنّي الشكل 

)3( املقرتح والحديقة عند افتتاحها يف آب .2014
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الشكل 3: محطة معالجة مياه الرصف الصحي للحديقة - حديقة األطفال يف يوم االفتتاح يف آب أغسطس 

2014، والتي تتكون من: 1( نظام معالجة مع األرايض الرطبة والخزان، 2( منطقة ترفيهية خرضاء مع أشجار 

)Evelyn Merino Reyna الفاكهة، 3( منطقة لعب ذات أسطُح جافة )الصورة: إيفلني مريينو رينا

1.4.4. الطلب عىل املياه للحديقة

فقط %40 من إجاميل مساحة الحديقة مزروعة باألشجار املثمرة والعشب. وتتكون املساحة املتبقية من األسطُح 

الجافة مع األشجار االنفرادية من األنواع املحلية )ميموزا( )mimosa( ونباتات صحراوية xerophytes.  لقد 

أدى االختيار الدقيق للغطاء النبايت واستخدام نُظُم الري املضغوط إىل انخفاض الطلب الكيل عىل املياه )تقريباً 

مرت مكعب باليوم( )m3 d-1 1~( للمساحة الكلية. وهكذا، فإن املياه املعالجة املتبقية ميكن أن تساعد يف ري 

.La Florida II 2000~( يف ال فلوريدا الثانية m2( ًالحديقة الثانية ذات املساحة تقريبا

2.4.4. وصف نظام معالجة املياه العادمة

مع  األولية  املعالجة  نظام  قبل Akut Peru وشمل  الصحي من  الرصف  مياه  معالجة  تصميم محطة  تّم  لقد 

WTL- حواجز قضبانية )20 مم كمسافة( ومرّسب، منوذج تدفق عمودي لألرايض الرطبة التي ِشيدت من منوذج

Rotaria، وخزان. وتبلغ مساحة األرايض الرطبة 50 مرتاً مربعاً )5 أمتار × 10 أمتار( والعمق الكيل 0.90 م. تّم 

تصميمه كحقل نبايت مرتفع لالستفادة من امليل يف الحديقة ذات الرمز k، مع 0.40 مرت تحت األرض و0.5 مرت 

فوق سطح األرض.

تّم إمالء األرايض الرطبة املبنية بالرمال الخشنة والحىص، وفقا للتفاصيل املبينة يف الجدول 1، من أسفل إىل أعىل 

األرايض الرطبة املبنية.
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الجدول 1: توزيع مواد تعبئة األرايض الرطبة

0.15 حىص لتغطية أنابيب الرصف

رمال خشنة دون غبار 0.50

حامية سطح الحىص 0.10

االرتفاع بني خط املياه والسطح 0.15

االرتفاع الكيل 0.90

Akut Peru :املصدر

 Paraguitasو  ،Vetiver Chrysopogon zizanioides النباتات،  من  مختلفني  نوعني  زرع  تّم  البداية  يف 

Cyperus alternifolius، ولكن معظم النباتات Paraguitas مل تنُم جيداً وتّم استبدالها بعد ثالثة أشهر من 

أول زراعة بـ Vetiver. بقي عدد قليل من النباتات Paraguitas يف الحقل وال تزال موجودة يف األرايض الرطبة.

نظام املعالجة هو نظام آيل يعتمد عىل الضخ، الذي يغذي محطة املعالجة يف دورات من 48 ساعة، ماّم يجعل 

ما مجموعه 3 دورات يف األسبوع. يتّم برمجة تغذية األرايض الرطبة العمودية وفقاً لدفقات معينة، ماّم يضمن 

أكسجة النظام.

تعالج املحطة 5.57 مرت مكعب يف اليوم موزعة يف مساحة 50 م2 ماّم تؤدي )منتجة( إىل تحميل هيدرولييك 

BOD متغري وعكارة تصل إىل ذروة مقدارها 
5
نحو 0.11 مرت مكعب للمرت املربع يف اليوم. املياه امللوثة لديها  

15.4 ملغم / لرت و 1000 وحدة عكارة NTU عىل التوايل. عصيات الكوليفورم الربازية تختلف عىل نطاق واسع 

 Ascaris( )(؛ مع وجود الطفيليات )توكسوكارا اإلسكارسCFU/100 ml( من 3*102 إىل 104 عصية يف 100 مل

.)toxocara

ومع ذلك، تّم إجراء تحليل واحد فقط للعصيات الربازية، ويقدم هنا نتيجة أولية.

3.4.4. تصميم املساحات املفتوحة والتكامل مع تكنولوجيا املعالجة

تقع األرايض الرطبة املبنية عند أعىل نقطة يف الحديقة من أجل الحّد من الحاجة إىل الضخ. تّم تصميم الحافة 

املرتفعة لألرايض الرطبة املبنية كمقعد جلوس منبسط مع سطح خشبي ولوحات تعليمية تطلع املجتمع عىل 

مصدر املياه ونوعيتها وعملية املعالجة وإعادة استخدامها. تساهم األنواع النباتية لألرايض الرطبة املبنية بشكل 

كبري يف الجانب الجاميل لنظام املعالجة وهي سامت رئيسة للحديقة. يبنّي الشكالن 4 و5 بعض الصور الخاصة 

مبتنزّه معالجة املياه العادمة -حديقة األطفال بعد عام من تدشينه.
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الشكل 4 : األرايض الرطبة املبنية مع مقعد جلوس منبسط، سطح خشبي ولوحة تعليمية حول مصدر املياه 

San Pepito droplet »قطرة سان بيبيتو« ،San Jose سان خوسيه

)Alexandra Garcia الصورة: الكسندرا غارسيا(

الشكل 5 : املنطقة الرتفيهية املنتجة الخرضاء ومنطقة اللعب الجاف يف املقدمة

)Alexandra Garcia الصورة: الكسندرا غارسيا( 

5. مراقبة جودة املياه والنتائج

باستخدام  عينات  سبع  اختبار  تّم  شهرين،  ملدة  أسبوعياً  وامليكروبيولوجية  الفيزيائية  البارامرتات  تحليل  تّم 

.APHA-AWWA-WEF الطرائق القياسية

البارامرتات  ذلك  يف  مبا  األخرى  البارامرتات  قياس  الحقل. تّم  يف  الحموضة  ودرجة  الحرارة  درجة  قياس  تّم 

الفيزيوكيميايئ  التحليل  نتائج  أظهرت   .UNALM لـ التابع  والبيئة  الصحي  الرصف  مخترب  امليكروبيولوجية يف 

وامليكروبيولوجي التي تّم الحصول عليها حتى اآلن يف الجدول 2. ترد النتائج األولية للطفيليات يف الجدول 3.
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1.5. كفاءة اإلزالة

تظهر تحاليل نوعية مياه الرصد النتائج اآلتية:

كان الرقم الهيدروجيني للمياه العادمة قلوياً قليالً. ودخلت يف نظام املعالجة مبتوسط قيمته 7.66، ويف مخرج 	 

املحطة تّم تسجيل انخفاض طفيف مبتوسط قيمته .7.39 وميكن ربط ذلك بالنشاط امليكرويب الذي يحّمض 

البيئة )حمض الكربونيك(، ولكن هذه القيمة ال تؤثر عىل استخدام املياه املعالجة لري املناطق الخرضاء.

املعالجة μS/cm 584 ميكرو سيمنس 	  نظام  قيمتها يف مدخل  بلغ متوسط  الكهربائية،  بالناقلية  يتعلق  فيام 

بالسم، ويف كل عينة زادت قيمتها إىل μS/cm 922 بشكل وسطي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة ال تؤثر عىل 

استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة يف ري املناطق الخرضاء وفقاً للمبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة.

انخفض معدل العكارة بشكل كبري يف املرسب ومخرج األرايض الرطبة %96، وبلغ متوسط القيمة يف مخرج 	 

األرايض الرطبة NTU 1.66 وحدة عكارة.

BOD يف النظام 77 % يف املتوسط، أما بالنسبة للعينتني األخريتني )سنة واحدة و4 	 
5
بلغ معدل تخفيص 

أشهر بعد بدء تشغيل محطة املعالجة( فقد زادت الكفاءة إىل %93 يف املتوسط

بلغ معدل عصيات الكوليفورم الربازية يف النظام 80 %، عىل الرغم من أنه يف معظم الحاالت يف مخرج 	 

النظام مل تصل قيمة القولون الربازي إىل 1000 عصية يف الـ 100 مل.

الرصف 	  مياه  من  العينة  هذه  يف  فقط.  واحد  اختبار  إجراء  املمكن  من  كان  بالطفيليات،  يتعلق  فيام 

الصحي الخام تّم العثور عىل 15 بيضة / لرت ومتت اإلزالة 100 % يف مخرج األرايض الرطبة. األنواع التي 

إفرازات  عن  الناجم  بالتلوث  ترتبط  التي   ،Ascaris taxocara تاكسوكارا  أسكاريس  هي  تحديدها  تّم 

الحيوانات األليفة مثل الكالب والقطط.

يبنّي الشكل 6 عينات عكارة املياه من ثالث نقاط ألخذ العينات: مدخل النظام )EI(، واملخرج إىل املرسب 	 

)ES( ومخرج األرايض الرطبة الرأسية )EH(، عىل التوايل.

)ES( واملخرج إىل املرسب ،)EI( الشكل 6 : العكارة املاُلحظة يف أخــــذ عينات املياه من مدخل النظام

)Alexandra Garcia املصدر: الكسندرا غارسيا( )EH( ومخرج األرايض الرطبة الرأسية
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الجدول 2 : نتائج اختبار املياه األولية مبا يف ذلك التحليل الفيزيايئ والكيميايئ امليكروبيولوجي

التقارير األولية

نقاط 
االعتيان

No.
العصيات 
الكوليفورم 

الربازية
)CFU/100 ml(

الطلب 
البيولوجي 
لألوكسجني

BOD
5
)mg/l(

املواد 
الصلبة 
املعلقة
)mg/l(

العكارة
)NTU(

الناقلية 
الكهربائية

)CE( 
)μS/cm(

pH
درجة 

الحموضة 
القياسية

درجة 
الحرارة 

)Co(

N
-
N

15.37
13.96
3.9

2000
1800
200

23
19.4
1.1

1044
1184
1271

7.35
7.14
7.15

N
N
N

EI
ES
EH

1

300
-

< 20

14.2
9.2
4.67

600
200

<100

162
140
1.84

1044
1184
1271

7.73
7.67
7.58

27.2
27.5
28.6

EI
ES
EH

2

4540
-

680

9.53
2.94
1.35

2000
200

<100

212
44.2
1.98

544
516
625

7.93
7.53
7.54

30.0
29.6
29.9

EI
ES
EH

3

420
-

240

2.68
1.27
0.56

1000
200

<100

94
47.5
0.75

346
477
592

7.71
7.50
7.55

26.9
27.2
27.6

EI
ES
EH

4

980
-

110

6.17
3.17
2.87

500
100

<100

83.1
73.1
4.07

502
501
612

7.58
7.71
7.64

23.8
23.6
23.3

EI
ES
EH

5

>10000
…

1520

7.75
3.22
0.45

15600
3000
<100

>1000
953
1.25

368
510
1395

7.71
7.55
7.20

N
N
N

EI
ES
EH

6

7740
…

1080

9.06
2.94
0.71

5200
600

<100

102
30.4
0.64

599
506
1282

7.63
7.46
7.10

N
N
N

EI
ES
EH

7
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الجدول 3 : النتائج األولية، محطة معالجة مياه الرصف الصحي - حديقة األطفال – الطفيليات

التقارير األولية

.Noنقاط االعتيان األنواع التي تّم العثور عليها
SPECIES FOUND

عدد البيوض يف اللرت
Eggs number/L

Ascaris Toxocara
Ascaris

15
0

EI
EH

1

 EI: نقطة املدخل إىل نظام معالجة مياه الرصف الصحي، ES: املخرج إىل املرسب،

EH: مخرج من األرايض الرطبة،  N:غري محّدد

6 . اإلدراك االجتامعي - مستوى القبول

أُجري مسح من أجل تقييم استدامة نظام املعالجة وقبوله من جانب السكان املحليني. وشمل املسح جزءاً من 

مجموع السكان املحليني 20 ساكناً، وكان معظمهم من النساء دون سن 35 عاماً وكانوا يعيشون مدة تقّل عن 

5 سنوات يف املنطقة )الشكل 7(.

زمن اإلقامة )سنوات( الجنسالفئة العمرية 

الشكل 7. ملحة عن املشاركني يف املسح لتقييم نظام املعالجة

)Garcia Rospigliosi 2015  املصدر: غارسيا روسبيجليويس(

املياه  باستخدام  املرتبطة  الصحية  باملخاطر  السكان  معرفة  بكيفية  تتعلق  االستقصائية  الدراسة  أسئلة  وكانت 

امللوثة من القناة لري املناطق الخرضاء، وكيف تؤثر عىل حياتهم، وإىل أي مدى سيكونون عىل استعداد للمشاركة 

يف مكافحة التلوث. تّم استخدام مقياس متدرج من 1 إىل 5 لتحديد درجة التلوث: 1 = »إنه غري ملوث« حتى 5 

= »إنه ملوث للغاية». وتظهر النتائج يف الشكل .8



4243

هل تعتقد أن ري املساحات الخرضاء مع املياه امللوثة 
يؤثر عىل نوعية الحياة الخاصة بك؟

من 1 إىل 5، كيف تعتقد أن تلوث املياه املستخدمة لري 
املساحات الخرضاء يف مجتمعك هو؟

هل ستكون عىل استعداد للمشاركة يف خطة مستدامة 

إلدارة تلوث املياه؟

هل تعتقد أن الحكومة املحلية تتحمل املسؤولية 

املالمئة عن التلوث الحايل؟

الشكل 8 : مالحظة )إدراك( مستوى تلوث املياه يف قناة الري واستعدادها للمشاركة يف خطة مستدامة إلدارتها 

)2015 ،Garcia Rospigliosi املصدر: غارسيا روسبيغليويس(

السكان حيث ُسِئلوا كيف ينظرون إىل الحديقة، شكواهم بشأن الحديقة، وكيف ينظرون إىل إدارة الحديقة، وإذا 

كانوا عىل استعداد لالنخراط يف اإلدارة. تظهر النتائج يف الشكل .9
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هل الحظت وجود أي حيوان أو نوع غري مرغوب فيه يف 
الحديقة؟

هل يسبب بناء الحديقة أي مشكلة بالنسبة لك؟

هل تعترب أن الحديقة قد حّسنت قيمة املناطق الطبيعية 
الخرضاء للمنطقة؟

أي نوع من األنواع يسبب لك املتاعب؟

هل ستكون عىل استعداد للمشاركة يف إدارة الحديقة 
والرعاية؟

هل تعترب أن إدارة جيدة من الحديقة يتّم القيام بها؟

الشكل 9: التصور بشأن بناء املتنزهات، والشكاوى املقدمة، اإلدارة واالستعداد للمشاركة يف برنامج اإلدارة 

.)2015 ،Garcia Rospigliosi املصدر: غارسيا روسبيغليويس(



4445

يف  واملثبت  املعتمد  املعالجة  نظام  السكان حول  اكتسبها  التي  املعرفة  مقدار  تحديد  املسح عىل  ركّز  وأخرياً، 

الحديقة. تظهر النتائج يف الشكل 10 .

هل تعلم أن هناك أرضاً مبنية يف الحديقة؟
هل تعرف ما هي األرايض الرطبة التي ِشيدت وكيف 

تعمل؟

من 1 إىل 5، ما مدى أهمية اعتبار األرايض الرطبة 

املنشأة يف مجتمعك؟

هل تسبب تشغيل األرايض الرطبة يف حدوث أي 

مشكلة؟

الشكل 10: معرفة السكان حول نظام املعالجة وأهميته

)2015 ،Garcia Rospigliosi املصدر: غارسيا روسبيغليويس( 

7 . األداء الحايل للمنتزه
املحلية. والبلدية  الجريان  إىل  املرشوع   LiWa فريق  سلم   ،2014 آب  يف  املرشوع  افتتاح   بعد 

بعد االنتخابات البلدية يف عام 2014 تولت إدارة جديدة للمنطقة يف كانون الثان 2015، بعد أربعة أشهر فقط 

من افتتاح املرشوع، وهو وضع جديد كان تهديداً لتشغيل الحديقة وصيانتها.

يف عام 2015 تّم استبدال جميع املوظفني الفنيني مبا يف ذلك مستوى اإلدارة العليا فضالً عن العديد من عامل 

الجديدة  الحديقة  وصيانة  بتشغيل   La Florida II جيداً  املنظم  فلوريدا  مجتمع  وطالب  والبستنة.  الصيانة 

من قبل البلدية وعرض املرشوع عىل إدارة املقاطعة الجديدة. ويف الوقت نفسه، وفّر مرشوع »LiWa« وسيلة 
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لتوظيف أحد الجريان للتغلب عىل الفرتة االنتقالية بني اإلدارات القدمية والجديدة، والوقت مع عدم وجود صيانة 

من جانب البلدية. ويف وقت الحق، خصصت البلدية الجديدة عامالً واحداً للتشغيل والصيانة، ولكن مع عدم 

كفاية الوقت حيث كان الشخص مسؤوالً عن صيانة عدة مناطق خرضاء بلدية يف نفس الوقت. كام كان هناك 

تدريب محدود حول التشغيل والصيانة. ويتوىّل حالياً أحد العاملني يف البلديات مسؤولية تشغيل نظام الضخ 

والري، وهو يوجد بصورة منتظمة تقريباً ثالث مرات يف األسبوع.

8 . الدروس املستفادة واالستنتاجات
ينشأ العديد من األسئلة والقيود بعد تنفيذ هذا املرشوع. تصف النقاط اآلتية بعض التأمالت والدروس الرئيسة 

املستفادة يف أثناء العملية وبعدها:

يقع املرشوع يف منطقة ديناميكية شبه حرضية تتميز برصاعات اجتامعية وبيئية مختلفة، وتغريُّ الظروف 	 

وعدم اليقني. وكانت هذه العوامل تشكل تحّدياً يف أثناء عملية التصميم والتنفيذ.

والندرة وقيود 	  األمطار  املياه خالل موسم  تدفق  بفائض  يتميز  الذي  للمياه،  املنتظم  التدفق غري  كان 

استخدام املياه خالل موسم الجفاف، تحّدياً أمام تصميم األرايض الرطبة، اختبارها وأمتتة تشغيلها. لذلك 

ال ميكن أن تكتمل العملية اآللية لنظام املعالجة بنجاح، والري يحتاج إىل أن يُدار يدوياً من قبل شخص.

ال يستخدم تصميم نظام الري الفعال إال جزئياً بسبب نقص املعرفة. لذلك تستمر مامرسة التعامل مع 	 

الفيضانات يف املناطق الخرضاء املروية.

تبقى السالمة قضية مهمة جداً يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن التكنولوجيا. تتميز املناطق املحيطة 	 

بالجرمية، وتعاطي الكحول واملخدرات. هذه الجوانب يجب أن تؤدي دوراً مهامً عند اختيار تكنولوجيا 

يتغري  أن  فيها. وميكن  النظر  بالكامل البّد من  الخطط عند نضوجها  النباتية. ارتفاع  واألنواع  املعالجة 

إذا  اإليكولوجية بطريقة سلبية  للمعالجة  التي ِشيدت بوصفها نظاماً  الرطبة  اإليجايب لألرايض  التصور 

أصبح الغطاء النبايت الكثيف فضاًء يختبئ فيه املجرمون.

متوسط. ارتفاع  إىل  النبايت  الغطاء  وخفض  قّص  املحيل  املجتمع  قرر  ولذلك  هجوم،  ملحاولة  حادثة   حدثت 
يتميز املرشوع بالجوانب اإليجابية واالبتكار:

o  .نوعها من  وفريدة  مبتكرة  حالة  هو  العامة  املساحات  يف  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطة  تنفيذ 

واستناداً إىل االستبيانات، ميكن افرتاض أن دمج نظام املعالجة مع االستخدام الرتفيهي كان ناجحاً.

o  يظهر رصد نوعية املياه أن جودة املياه بعد عملية املعالجة تحّسنت بشكل ملحوظ، ّمام يقلّل من املخاطر

السلبية مثل رائحة وجود الحرشات وحامالت  البيئية  الجوانب  الحديقة والحّد من  الصحية ملستخدمي 

األمراض املنقولة عن طريق املياه. وال يزال هناك شواغل وقلق بشأن وجود الحرشات التي ينبغي مواصلة 

التحقيق فيها.

o  ذكر السكان الذين يعيشون بالقرب من املتنزّه أنهم موجودون عىل بينة من املخاطر الصحية املحتملة

املرتبطة باستخدام املياه امللوثة للري، ونتيجة لذلك فإنهم يدركون فوائد املعالجة يف الحديقة.  كام اعرتف 

السكان بأن جودة املناطق الطبيعية الخرضاء قد تحّسنت كثريا.
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o  .أفـاد معظم املشاركني يف االستبيان بأن املشكلة الرئيسة هي عدم وجود تشغيل وإدارة جيدة يف الحديقة

يدفع السكان الرضائب إىل البلدية، والتي تشمل أيضا صيانة املساحات الخرضاء واألماكن العامة. لذلك 

ميكن أن تنشأ الرصاعات يف املستقبل إذا مل تتخذ السلطات املحلية إجراءات إليجاد حلول مشرتكة لصيانة 

املنطقة الخرضاء. ولذلك يلزم تحسني التنسيق فيام بني الجريان والسلطات البلدية.

o  كامل لتقييم  واالجتامعي  العلمي  التحقيق  من  املزيد  يُطلب  الحديقة،  افتتاح  مع  املرشوع  انتهاء  منذ 

أداء الحديقة، والقبول االجتامعي، والقيود والتحديات والفوائد. تشكل املشاركة القوية ملختلف الجهات 

الرصد  وتبادلها وتوفري  املعارف  إنشاء  يف  أساسياً  املحلية، عنرصاً  األكادميية  األوساط  الفاعلة، مبا يف ذلك 

الشامل.

o  عىل الرغم من هذه الظروف، فإن »معالجة مياه الرصف الصحي - حديقة األطفال«، هي مكان حيوي

بها.  املحيطة  واملناطق   La Florida II الثانية  فلوريدا  ال  يف  يعيشون  الذين  والرجال  والنساء  لألطفال 

وسيكون من الرضوري التحقيق يف كيفية زيادة معالجة املياه امللوثة لري املزيد من املناطق الخرضاء.

o  ميثل املرشوع نهاية أربع سنوات من البحث وعملية التخطيط والتصميم التشاريك مع الحلول واملقرتحات

من أجل االستخدام األكرث استدامًة للموارد املائية يف ليام Lima وتحديداً يف حوض ومستجمعات مياه نهر 

تشيلون السفيل Lower Chillon River، التي تشمل املجتمعات والسلطات الحرضية واملحلية، واألوساط 

األكادميية البريويية واألملانية، والباحثني.

ونتيجة لهذه التجربة، تّم نرش كتاب LEIS Book كدليل لتطبيق WSUD عىل مختلف املستويات واملقاييس، 

وتّم بناء املرشوع التجريبي كمحفز إلظهار إمكانيات تنفيذ WSUD يف ظروف حرضية مختلفة، وإعادة استخدام 

موارد مائية محلية مختلفة، مثل املياه العادمة املعالجة بشكل غري كاٍف، واملياه السوداء، واملياه الرمادية، أو 

املياه السطحية امللوثة.

لقد كان املرشوع ممكناً بفضل مجتمع ال فلوريدا الثانية La Florida II الذي أظهر القدرة عىل املشاركة يف 

التعليم  وزارة  اشرتاك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  والتشغيل.  والصيانة  والبناء  الحديقة  تصميم  ودعم  العملية  قيادة 

والبحث األملانية )BMBF(، وبلدية سان مارتني دي بوريسSan Martin de Porres Municipality، واملجتمع 

اكتساب  املحيل من خالل  املجتمع  إفادة  بهدف  La Florida II يف متويل املرشوع  الثانية  فلوريدا  املحيل يف 

مساحة خرضاء جديدة، ميكن أن تدعم وتحّد من الرصاعات االجتامعية والبيئية يف املنطقة.
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| الحالة 3 : تحديات املياه العادمة والنجاح يف تنفيذ األرايض الرطبة يف مرص )مرص(
T. T. El-Gamal and M. H. Housian1

امللّخص :
االحتياجات  لتلبية  العميل  الحّل  فإّن  املياه،  إمدادات  من  والحّد  املياه  عىل  الطلب  يف  التدريجية  الزيادة  مع 

الري املرصي  الزراعية والبلدية والصناعية املختلفة. ويعترب نظام  النفايات  املائية يف مرص هو إعادة استخدام 

نظاماً مغلقاً، حيث يعود مختلف خسائر املياه إىل نظام الرصف الدريناج، فضالً عن كونه نظاماً مختلطاً. أدى 

ذلك إىل زيادة التلوث يف مياه الرصف الصحي، ماّم يجعل إعادة استخدامها مشكلة جدية وخطرية. كان تقديم 

خدمات الرصف الصحي ومعالجة املياه من بني األولويات الرئيسة للحكومة يف العقود األخرية. ومع ذلك، ونظراً 

للتحديات االقتصادية، فإن الخدمة مل تلحق النمو السكان الرسيع. لذلك، من املهّم إيجاد حلول بديلة للتخفيف 

من مشكلة التلوث املمكنة اقتصادياً وتقنياً. تشكل األرايض الرطبة املبنية تقنية واعدة ملواجهة املشكلة. وقد 

طُبّقت هذه التقنية يف مرص عىل نطاق واسع يف البحريات الشاملية، وعىل نطاق صغري يف بعض املصارف الثانوية 

)داخل األرايض الرطبة(. أظهرت املشاريع التجريبية كفاءة إزالة واعدة جداً للعنارص املختلفة للتلوث. وال تتطلب 

األرايض الرطبة داخل جداول األنهار مساحات إضافية، وباعتبارها تقنية بسيطة ورخيصة، ميكن تطبيقها عىل 

نحو متواٍز يف مواقع مختلفة، عن طريق إدماج املنظامت غري الحكومية، مع برنامج مناسب لالنتشار والكفاءة 

والقدرة، ميكن أن يسفر عن تقدم كبري يف تحسني نوعية املياه، واملساعدة يف إنقاذ استخدام املياه العادمة.

الكلامت املفتاحية: املياه العادمة، إعادة االستخدام، التلوث، التحديات االقتصادية، األرايض الرطبة املبنية.
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Egypt; e-mail: elhousian_helmy@hotmail.com
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in
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1. املقدمة
تعان مرص، بوصفها منطقة شبه جافة، من نقص املياه، وتزداد الفجوة بني إمدادات املياه والطلب عىل املياه 

تدريجياً مع الزيادة الرسيعة للسكان. أصبحت القدرة عىل زيادة املوارد املائية الفعلية من نهر النيل محدودة 

جداً، وبالتايل فإن الحّل العميل لسّد هذه الفجوة هو االعتامد عىل إعادة استخدام مياه الرصف الزراعي واملياه 

العادمة البلدية. تعتمد غالبية املساحة املزروعة عىل الري باإلسالة، الذي يرتبط عادًة بكفاءة استخدام املياه 

املنخفضة. وتعود جميع الفواقد من املياه الزراعية إىل النظام وهي مختلطة مع مياه الرصف الصحي والنفايات 

الصناعية، التي تعود إىل النظام أيضاً. ومع الزيادة يف النفايات البلدية والصناعية والحاجة إىل إعادة استخدام 

هذه الفواقد، أصبح تلوث املياه مشكلة خطرية.

يعود مفهوم إعادة استخدام املياه العادمة يف مرص إىل الثالثينيات 1930s. ومع ذلك، بدأ االعتامد املكثف يف 

السبعينيات 1970s. ومنذ ذلك الوقت، كانت هناك زيادة تدريجية يف االعتامد عىل مياه الرصف بسبب ارتفاع 

الطلب عىل املياه. ويف الوقت نفسه، حدثت زيادة يف تلوث مياه الرصف الصحي وخزانات املياه الجوفية الضحلة 

مع الزيادة الرسيعة يف عدد السكان والتغري الرسيع يف مستويات املعيشة.

البلدية ومعالجتها. أكرث من %88 من  النفايات  البلد يف جمع جميع  يؤثر تقييد املوارد االقتصادية عىل قدرة 

املناطق الريفية ال متلك خدمات الرصف الصحي حتى اآلن. وهم يجمعون مياه املجاري يف آبار الرصف الصحي 

تحت املنازل التي تترسب إىل خزان املياه الجوفية الضحل. وعندما تكون هذه الخزانات ممتلئة، يقوم املزارعون 

بتفريغ النفايات يف شبكة الرصف أو الري من خالل الصهاريج النّقالة. يف العديد من محطات املعالجة يف املدن، 

تجاوزت مياه الرصف الصحي قدرات هذه املحطات، وميّر جزء من هذه النفايات السائلة مبارشة إىل مجاري 

مائية مختلفة. كذلك يتّم التخلص من النفايات الصناعية مبعالجة أولية يف العديد من املواقع، كام أن القدرة عىل 

تحسني جميع هذه النفايات صعبة اقتصادياً.

من الرضوري التحقيق يف بدائل مختلفة من أجل التوصل إىل حّل ممكن تقنياً واقتصادياً وميكن تطبيقه يف وقت 

قصري يتناسب مع الزيادة الرسيعة يف عدد السكان والتغري الرسيع يف مستويات املعيشة.

تّم التحقيق والتدقيق يف العديد من البدائل للمساعدة يف مواجهة مشكلة نوعية املياه الحالية يف مرص. تقنية 

األرايض الرطبة تقنية واعدة يف هذا الصدد. إّن التكلفة املنخفضة التي تنخفض إىل نحو عرش محطات املعالجة 

العادية والنتائج الجيدة التي ظهرت يف بعض التجارب تجعل من هذه التقنية إحدى الحلول املمكنة ملشكلة 

نوعية املياه. وقد تّم التحقيق يف هذه التقنية بالفعل يف مواقع صغرية، والتحدي الحايل اآلن هو التحقيق والبحث 

يف القدرة عىل نرش املفهوم وإدماج املنظامت غري الحكومية يف بناء هذه املواقع وصيانتها.

2. إعادة استخدام املياه العادمة يف مرص

1.2. املوازنة املائية الحالية يف مرص وأهمية إعادة االستخدام

)آب  لعام 2017  املرصية  املياه  اسرتاتيجية  إىل  استناداً  عام 2010  املائية يف مرص يف  املوازنة   )1( الشكل  يبنّي 

2013(. ويبلغ مجموع املوارد املائية نحـــو 59.35 مليار مرت مكعب، التي تشمل بشكل رئيس حصة نهر النيل، 

وكذلك املساهامت الصغرية من املياه الجوفية العميقة، وهطول األمطار، وتحلية املياه.
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كانت حصة مرص من نهر النيل ثابتة منذ معاهدة 1959، يف حني أن عدد السكان قد زاد نحو ثالث مرات خالل 

نفس الفرتة. وانخفض نصیب الفرد من املوارد املائیة بشکل کبیر من فائض میاه یبلغ 2526 م / 3فرد / سنة يف 

عام 1947 إلی مستوى کاٍف یبلغ 1972 م3 / فرد / سنة يف عام 1970، ثم ندرة وفقر املیاه بـ 663 م3 / فرد / 

سنة يف عام .2013

من الشكل )1(، يف عام 2010 كان استخدام املياه 75.46 مليار مرت مكعب )%127 من املوارد املائية( مع تأثري 

إعادة استخدام فواقد املياه. ويتّم توزيع استخدام املياه بني فئات االستهالك الثالث )الزراعة والبلدية والصناعة(، 

و34.8 مليار مرت مكعب تعود إىل النظام. الفواقد النهائية هي 8.7 مليار مرت مكعب، مبا يف ذلك 2.8 مليار مرت 

مكعب التي تبخرت و15.9 مليار مرت مكعب من مياه الرصف التي يتّم التخلص منها يف البحر، والبقية يُعاد 

استخدامها.

الشكل 1 : املوازنة املائية يف مرص يف عام 2010 استناداً إىل اسرتاتيجية املياه املرصية لعام 2017.

إن إلعادة االستخدام تأثريا إيجابيا عىل كفاءة الري العامة. استنادا إىل الشكل السابق، وبالنظر إىل أن إجاميل 

استهالك املياه الزراعية هو 35.6 مليار مرت مكعب، فإن إعادة االستخدام زادت الكفاءة الكليــة من 57 % إىل 

74 %. وقّدرت مراجع أخرى أن كفاءة الري الكلية زادت من أقّل من 50 % إىل 82 % مع تأثري إعادة االستخدام 

.)R. J. Oosterbaan 1999(

لقد زاد االعتامد عىل فقدان املياه تدريجياً خالل العقود األخرية كام ذكر من قبل. يعرض الشكل )2( الزيادة 

التدريجية يف االعتامد عىل إعادة استخدام الرصف يف العقود األخرية )Alam 2001(. وقد ذكر Alam )2001( أن 

االستخدام غري الرسمي ملياه الرصف من قبل املزارعني يبلغ نحو 3.0 مليار مرت مكعب يف السنة، ويتزايد برسعة 

مع ازدياد أزمات املياه.
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الشكل 2: االعتامد عىل إعادة استخدام مياه الرصف يف مرص خالل العقود األخرية.

2.2. اآلثار الجانبية إلعادة االستخدام

عىل الرغم من أن إعادة االستخدام لها تأثري إيجايب عىل زيادة كفاءة الري، فإنه يتعنّي معالجة العديد من اآلثار 

الجانبية. يعترب تراكم امللح إحدى املشاكل، وتوازن امللح هو موضوع حاسم للدراسة يف مرص. تزداد ملوحة مياه 

الرصف كام يتضح من الشكل )2(، ولكن القيم مل تكن حاسمة بعد. املسألة املهمة هي زيادة التلوث البيولوجي 

يف املجاري املائية املختلفة. ومع التغري الرسيع يف مستويات املعيشة، ازدادت مياه الرصف الصحي تدريجياً، إما 

من محطات املعالجة، حيث تجاوز التدفق قدرة هذه املحطات، أو يف املناطق الريفية حيث يتّم ترصيف مياه 

املجاري مبارشة يف املجاري املائية.

1.2.2. مصادر التلوث )مصادر التلوث النقطية مقابل الالنقطية(

عادًة، مياه الرصف الصحي لديها مختلف النفايات الزراعية والبلدية والصناعية. ومع عدم معالجة جزء كبري من 

النفايات البلدية والصناعية، يزداد التلوث تدريجياً يف مياه الرصف هذه.

الشكل 3 : إغراق املياه العادمة يف املجاري املائية يف املناطق الريفية املرصية.
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يحدث تلوث املياه العذبة عندما يتّم خلط مياه الرصف مع املياه العذبة يف القنوات، ويف حاالت قليلة يتّم إلقاء 

مياه املجاري مبارشة يف املياه العذبة عىل الرغم من أن هذا محظور.

2.2.2. تلوث املياه العذبة عن طريق الخلط مع مياه الرصف الصحي

النيل  نهر  إىل  مياهها  بتفريغ  املصارف  بعض  تقوم  بطريقتني.  العذبة يف مرص  املياه  مع  الرصف  مياه  تختلط 

وفروعه. وباإلضافة إىل ذلك، يتّم ترصيف مياه الرصف إىل القنوات الرئيسة أو الثانوية من خالل نقاط ترصيف 

مختلفة.

يتلقى مسار النيل نحو 78 مرصفاً زراعياً رئيساً يقوم بترصيف مياه الرصف الصحي البلدية والزراعية والصناعية 

)الرشبيني El-Sherbini 1998( )1998(. عادًة، هذه املصارف لديها مياه رصف زراعية.

هذه  يف  السائلة  النفايات  بإلقاء  تقوم  وهي  املعالجة،  محطات  من  العديد  إنشاء  تّم  األخرية،  العقود  خالل 

التفريغ خارج قدرات هذه املحطات، فإن بعض املجاري متر دون  املصارف. كانت املعالجة أولية ومع زيادة 

معالجة. أدى ذلك إىل تدهور خطري يف نوعية املياه يف هذه املصارف. تشكل الحالة يف فرع Rosetta مثاالً جيداً 

عىل مخاطر التلوث.

والصناعية  البلدية  بالنفايات  املليئة  الصحي  الرصف  مياه  من  يومياً  مكعب  مرت  مليار   3.0 نحو  الفرع  يتلقى 

املعالجة أو غري املعالجة يف خمسة مصارف رئيسة )مصارف: الرحاوي، صابال، التحرير، زاوية البحر، وتاال( 

 )El-Rahawy, Sabal, El-Tahreer, Zaweit El-Bahr and Tala drains( وبعض املصانع التي تفّرغ نفاياتها 

يف الفرع )عزت وآخرون  Ezzat et al. 2012( )2012(. تتلقى هذه املصارف املياه املحلية من خمس وخمسني 

بلدة وقرية موزعة عىل طول الفرع.

عرض عزت وآخرون )2012( تأثري مياه الرصف الصحي هذه عىل نوعية املياه يف الفرع. عىل سبيل املثال، تّم 

تقييم تأثري مصارف الرحاوي El-Rahawy من خالل قياس نوعية املياه يف Rosetta قبل التقاطع وبعده مع 

 ،Rosetta 22.3 ملغم/لرت. يف فرع El-Rahawy يف مخرج مرصف الرحاوي )NH
3
املرصف. فقد بلغت األمونيا )

كان الرتكيز 3.6 ملغ/لرت قبل التقاطع مع املصارف وازداد إىل 8.35 ملغ/لرت بعد التقاطع. وبالنسبة إىل الطلب 

البيولوجي لألكسجني، كان الرتكيز عند مخرج أحد هذه املصارف 120.0 ملغم / لرت، وأدى إىل زيادة قيم الطلب 

البيولوجي يف الفرع من 5.0 ملغم/لرت قبل املرصف إىل 52.5 ملغم/لرت بعد املرصف. مشاكل  عىل األوكسجني 

جودة املياه يف فرع Rosetta لها العديد من اآلثار الخطرية، وخاصة خالل فصل الشتاء مع انخفاض يف املياه 

العذبة يف الفرع، واحدة من هذه اآلثار هي موت األسامك يف الفرع. حدث ذلك عدة مرات وكان آخرها يف كانون 

الثاين 2016. يف 21 كانون الثاين 2016، ذكر املتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن موت األسامك يرجع إىل 

زيادة األمونيا يف املاء، الذي أدى إىل نقص األوكسجني املنحّل، وبالتايل إىل اختناق األسامك. وقال إن هذا يرجع 

إىل املياه غري املعالجة يف مرصف الرحاوي El-Rahawy، وهي مليئة بامللوثات الكيميائية والبيولوجية )صحيفة 

يوم 7، 21 كانون الثاين 2016(.



5455

يعرض الشكل )4( فرع Rosetta عند نقطة مرصف صابال Sabal، وهي مليئة مبياه الرصف الصحي، وتُغرق 

مياهها يف الفرع. وتعرض الصورتان عىل اليمني األسامك النافقة يف نهاية الفرع يف كانون الثاين 2016 .

الشكل 4 : فرع Rosetta عند نقطة التقاطع مع مرصف صابال Sabal وأسامك نافقة يف نهاية الفرع.

3.2.2. االعتامد املبارش عىل مياه الرصف الصحي

نوعية هذه  إيجايب عىل  تأثري  الرئيسة  القنوات  إىل  الرصف  مياه  ترفع  التي  الرفع  بعض محطات  لتعليق  كان 

القنوات. مع ذلك، ومبا أّن إعادة االستخدام هي جزء من ميزانية املياه يف مرص كام هو موضح سابقاً، أدى هذا 

)املناطق  الري  نهاية ذيل شبكة  الصحي يف  مياه الرصف  املبارش عىل  االعتامد  إىل  الطلب،  زيادة  التعليق، مع 

الشاملية(. ويف العديد من املواقع، إن تلوث مياه الرصف عاٍل بشدة. عىل سبيل املثال، هناك اعتامد كبري عىل 

املرصف الرئيس Gharibya بغض النظر عن نوعيته السيئة. 

استناداً إىل دراسة أجراها باحثون مرصيون ويابانيون )Satoh et al. 2016(، كانت األمونيا يف الرصف 29.4 ملغم/

لرت، أي نحو 59 ضعف القيمة املسموح بها. وكانت قيمة الـ BOD الطلب البيولوجي لألوكسجني 31.0 ملغم/

لرت، أو 3.1 أضعاف القيمة املسموح بها. كان مجموع الكوليفورم 1.632.000 عصية/100 مل، وهو 326 أضعاف 

القيمة املسموح بها.

مع ذلك، هناك اعتامد كبري عىل هذا الرصف، إما عن طريق رفع املياه إىل بعض القنوات أو من تغذية بعض 

القنوات،  أومبارشة من قبل املزارعني.

وميكن أن تؤدي الزيادة املستمرة يف الطلب مع االنخفاض املتوقع يف إمدادات املياه إىل مشكلة خطرية يف هذه 

املناطق.
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الشكل 5: املياه يف نهاية القناتني الفرعيتني اللتني تتلقيان التغذية

من مصارف Nashart وEl-Gharibya الرئيسة.

3. التحديات والحلول

1.3. خصائص شبكات الري والرصف الصحي

يعيش معظم سكان مرص يف وادي ودلتا النيل، التي تشكل نحو %3.5 من مرص )نحو 35000 كم2(. وينترش يف 

هذه املنطقة أكرث من 4600 قرية وآالف من التجمعات الصغرية )تسمى »عزبه« ezba(. وتوجد معظم املدن 

املرصية يف هذه املنطقة أيضاً. وتشبه املنطقة مساحة واحدة من األرايض املزروعة التي تخدمها آالف قنوات 

الصحي هذه  والرصف  الري  قنوات  من  كم  من 50.000  أكرث  تغطي  املستويات.  مختلف  من  املتداخلة  الري 

املنطقة يف نظام كثيف جداً. ومل يتّم تزويد معظم املناطق الريفية بخدمات الرصف الصحي، بالتايل يتّم جمع 

مياه الرصف الصحي يف هذه املنطقة الريفية وإغراقها يف شبكات الرصف والري. ويبدو أن املزارعني ليس لديهم 

أي حلول ممكنة أخرى ما مل يتّم تطوير تدخالت أخرى ونرشها فيام بينهم.

2.3. التحّدي االقتصادي

لقد كان التصدي للتلوث من بني األهداف الرئيسة للحكومة املرصية خالل العقود األخرية. واستناداً إىل مذكرة 

املعلومات، مرشوع محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف 6 ترشين األول )2009(، ارتفع االستثامر يف معالجة 

مياه املجاري يف مرص من 0.8 مليار جنيه عام 1982 إىل 40.0 مليار جنيه عام 2007. وخالل نفس الفرتة، ارتفع 

إجاميل املياه املعالجة من 1.1 مليون مرت مكعب/ يوم إىل 11.0 مليون مرت مكعب / يوم، أو من 25 لرت / فرد / 

يوم إىل 150 لرت/  فرد / يوم.

ومع ذلك، واستنادا إىل نفس املرجع، كان مستوى تغطية خدمات الرصف الصحي يف عام )2007( 60 يف املئة من 

املدن و4 يف املئة من املناطق الريفية. وتجدر اإلشارة إىل أن خدمات الرصف الصحي وصلت إىل نحو 10 سنوات 

بعد تزويد املناطق الريفية مبياه الرشب. ويرتبط توفري املياه الصالحة للرشب يف املناطق الريفية بتغري كبري يف 

استخدام املياه البلدية ويف مياه الرصف الصحي.

زادت املتطلبات البلدية نحو ثالث مرات، من 3.1 مليار مرت مكعب يف عام 1990 إىل 6.57 مليار مرت مكعب يف 
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عام 2005 وإىل 8.76 مليار مرت مكعب يف عام 2010، ويقدر أنها تصل إىل 11.4 مليار مرت مكعب يف عام 2017. 

يف عام 2010، ومن مقدار 8.76 مليار مرت مكعب، 7.0 مليار مرت مكعب تعود إىل النظام، و 3.6 مليار مرت مكعب 

منها غري معالجة. وبرصف النظر عن الجهود الكبرية املبذولة لتوفري الخدمات الصحية يف املناطق، فإّن التقدم 

أبطأُ من الزيادة يف عدد السكان. أعلن عبد الوهاب وعمر )2013( Abdel Wahaab and Omar )2013(: »عىل 

الرغم من الجهود الحكومية املستمرة لتوسيع نطاق خدمات املياه لجميع سكان الحرض والريف، فإن الخدمة ال 

تلحق بالنمو السكاين الرسيع، وبالتايل فإن تغطية الخدمات تزداد سوءاً.

وفيام يتعلق بالتكلفة املطلوبة، ذكر املسؤولون أن تكلفة توفري خدمات الرصف الصحي لجميع القرى تبلغ تقريباً 

100 مليار جنيه مرصي. قال عبد الوهاب وعمر )2013( إن متوسط تكلفة معالجة املرت املكعب من الرصف 

الصحي يف مرص يبلغ نحو 5000 جنيه. تكاليف التشغيل والصيانة هي %15 من تكلفة االستثامر. وذكر رياض 

Riad )2004( أن املعالجة الجزئية ملياه املجاري تكلّف الحكومة نحو 600 مليون جنيه مرصي. وقد ال تكون 

هذه االستثامرات الكبرية مجدية بالنظر إىل الوضع االقتصادي الحايل يف مرص. ولذلك، ينبغي التحقيق يف تقنيات 

رخيصة وبسيطة.

3.3. حلول ملعالجة مشاكل جودة املياه يف مرص

الطريقة  معالجة جديدة هي  وإنشاء محطات  الصحي  الرصف  مياه  تعتمد عىل جمع  التي  املبارشة  الطريقة 

الرسمية الحالية ملواجهة مشكلة التلوث يف مرص. وتّم اختبار تقنيات أخرى باعتبارها أنشطة بحثية أو مشاريع 

رائدة عىل نطاق صغري. ترد بعض هذه األفكار هنا.

كان أحد هذه البدائل هو استخدام املياه امللوثة يف بناء الغابات االصطناعية. تّم تنفيذ مرشوع تجريبي لزراعة 

13 منطقة )2700 هكتار( يف مختلف املحافظات املرصية )رياض 2004(.

الصحي يف مرص كام  الري والرصف  األول هو خصائص شبكات  التحّدي  النهج.  بهذا  ترتبطان  هناك مشكلتان 

ُعرضت من قبل. إن الشبكات الكثيفة واملتداخلة املحاطة باملناطق املزروعة تجعل هذه التقنية مناسبة ملصارف 

محددة عىل حدود دلتا النيل. والتحّدي الثاين هو خطر التغري يف تغذية املحاصيل. وميكن أن تؤدي مستويات 

زراعية منخفضة مع اختالف كبري يف العائد من زراعة محاصيل مختلفة إىل مثل هذا التغيري. تّم العثور عىل مثال 

.El-Saf واضح عىل استخدام املياه امللوثة يف زراعة املحاصيل الطبيعية يف قناة

تتلقى القناة مياه الرصف املعالجة الثنائية من بعض محطات املعالجة باإلضافة إىل مياه الرصف الصناعي. وكان 

من املخطط استخدام القناة لزراعة أشجار الغابات أو بعض املحاصيل املناسبة لنوعية املياه يف القناة. ويف الوقت 

الراهن، بدالً من زراعة أشجار الغابات، متّت زراعة أكرث من عرشين ألف فدان باملحاصيل والخرضوات التقليدية 

وتستخدم طريقة الري السطحي. ومن املحتمل أن يؤدي ذلك إىل مشاكل صحية رهيبة.

أما البديل الثاين فهو إعادة استخدام مياه الرصف الزراعي من مجامع ومصارف املزارع قبل مزجها باملاء امللوث 

بعد.  يتّم  مل  الفعيل  التنفيذ  ولكن  الفكرة،  والري هذه  املائية  املوارد  وزارة  ناقشت  الرئيسة. وقد  املصارف  يف 
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استخدام نسبة مياه الرصف الزراعي قبل اإلغراق يف املصارف الرئيسة يعني أن التلوث يف الرصف الرئيس سوف 

يزيد واستخدامه سوف يصبح ضاّراً. وكانت التقنية الثالثة هي األرايض الرطبة التي طبقت بنجاح يف العديد من 

املناطق يف مرص. هذه التقنية واعدة جداً وستتّم مناقشتها مبزيد من التفصيل.

4.3. استخدام األرايض الرطبة املبنية كحّل

االصطناعية/الهندسية  الرطبة  األرايض  استخدام  تاريخ  يعود   ،)2009(  El-Torkemany التوركامين  إىل  استناداً 

بالنباتات( إىل عام 1905 يف أسرتاليا، وكان محدوداً حتى عام 1950، عندما بدأ األوروبيون  )أحواض املعالجة 

استخدامه يف أملانيا. بدأ األمريكيون استخدامه يف عام 1970. اآلن هناك اآلالف من األرايض الرطبة املنترشة يف 

جميع أنحاء العامل. يف هذه األرايض الرطبة، النباتات، من خالل جذورها وسوقها وأوراقها، التي تعّد املكان املثايل 

لنمو الكائنات الدقيقة تقوم بهضم املواد العضوية املوجودة ضمن مياه املجاري. هذه التقنية مناسبة للقرى 

الصغرية واملتوسطة.

إزالة فعالة.  البناء والتشغيل مع نسب  بانخفاض تكاليف  التقنية  الرتكامين El-Torkemany مزايا هذه  عرف 

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام النباتات املستخدمة يف األرايض الرطبة بعد الحصاد لتغذية املاشية والدواجن. 

العيب الرئيس هو الكمية الكبرية من املساحة املطلوبة لهذه التقنية مقارنة مع محطات املعالجة التقليدية. يف 

مرص، تّم استخدام التقنية بطريقتني: النوع األول تّم تطبيقه يف أبعد نهاية شبكة الرصف. وقد ِشيدت األرايض 

الرطبة يف بحرية املنزلة Lake El-Manzala عىل الشاطئ الشاميل ملرص، والتي تستقبل مياهاً شديدة التلوث من 

بعض املصارف الرئيسة. أما النوع اآلخر )األرايض الرطبة داخل األنهار( فقد تّم تطبيقه يف بداية شبكة الرصف 

واستُخدم يف مصارف صغرية. يف كال النوعني كانت النتائج واعدة جداً.

أما بالنسبة لألرايض الرطبة يف البحريات الشاملية، فقد تّم تنفيذ املرشوع من قبل وزارة الشؤون البيئية يف مرص 

املائية  املوارد  لوزارة  كامل  تشغيل  تسليمه كمرفق  وتّم   ،UNDP اإلمنايئ املتحدة  األمم  برنامج  مبساهمة من 

للمزارع  أحواض مصممة  إىل  منها  جزء  تحويل  وتّم  والزراعة،  الري  يف  املعالجة  املياه  استُخدمت  وقد  والري. 

السمكية. وبلغ إجاميل التدفق إىل األرايض الرطبة 25000 م3 / يوم. وال يكلف النظام سوى 10 يف املئة من نظم 

معالجة املياه العادمة التقليدية والكيميائية املكثفة، وكان مستوى املعالجة مرتفعاً إىل حّد كبري. وقد تجاوزت 

كفاءة اإلزالة 60 % من الطلب عىل األكسجني البيولوجي )BOD(، و80 % من إجاميل املواد الصلبة املعلقة 

الكيل  والكوليفورم  الربازيــــة  العصيــــات  من   %  99 و   ،)TN( النيرتوجني  إجاملـــي  من   %  50 و   ،)TSS(

.)Higgins et al 2001( Faecal Coliform and Total Coliform

5.3. األرايض الرطبة يف األنهار )الجداول النهرية الصغرية(

يناقش النوع الثاين )األرايض الرطبة يف األنهار( مبزيد من التفصيل. يتّم تطبيق هذه التقنية عادة يف املصارف 

الصغرية يف بداية شبكة الرصف الصحي. وباإلضافة إىل الفوائد العامة لألرايض الرطبة، تتمتع األرايض الرطبة يف 

األنهار باثنتني من املزايا الرئيسة :
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 –   ال تتطلب التقنية مناطق إضافية. وهذا عيب عام لألرايض الرطبة، خاصة يف مرص حيث أن جميع األرايض 
املحيطة بشبكة الرصف هي أراٍض ذات قيمة عالية.

العمل مع أحجام صغرية يعطي فرصة إلرشاك املنظامت غري الحكومية يف عمليات التشغيل والصيانة، – 

ويف بناء هذه األرايض الرطبة. ومع نرش وتعميم جيد لوجود برامج بناء قدرات، ميكن للقرى املعزولة، 

من خالل أي منظمة غري حكومية يف هذه القرى، أن تتوىل زمام املبادرة وأن تعمل بالتوازي يف مواقع 

مختلفة، ماّم ميكن أن يحرز تقدماً كبريا يف تحسني نوعية املياه.

أُجريت العديد من تجارب األرايض الرطبة يف جداول األنهار الصغرية، يتّم عرض بعضها هنا:

قام عبد الباري وآخرون )2003( .Abbel Bary et al باختبار تأثري نظام املعالجة املائية الطبيعية )زهرة ياقوتة 

املاء( يف تحسني مياه الرصف الزراعي. وقد قاموا بالتحقيق يف هذه التقنية يف مرصف صابال Sabal، التي تعّد 

من طلب  تقلل  أن  ميكن  الطبيعية  املياه  ياقوتة  زهرة   .Rosetta فرع  يف  الرئيسة  التلوث  مصادر  من  واحدة 

األوكسجني البيولوجي BOD بنسبة 37 %، ومجموع املواد الصلبة املعلقة TSS بنسبة 80 %. وكانت نسب 

.% 2 )NO
3
NH( %14 والنرتات )

3
كفاءة املعالجة بالنسبة لألمونيا )

تحقق أبو-إليا وآخرون .Abou-Elela et al )2014( من تأثري األرايض الرطبة املزروعة وغري املزروعة يف إزالة 

امللوثات املختلفة. ووفقاً للمؤلفني، أثبتت األرايض الرطبة املزروعة أنها تكنولوجيا فعالة إلزالة كّل من امللوثات 

والطلب   ،COD الكيميايئ األكسجني  الطلب عىل  من  التخلص  وبلغت معدالت  والبيولوجية.  الفيزيوكيميائية 

وقد  التوايل.  عىل  و92 %  و91%   % 88  TSS املعلقة  الصلبة  املواد  ومجموع   ،BOD لألوكسجني البيولوجي 

تحققت نسبة عالية من إزالة البارامرتات امليكروبيولوجية يف الوحدة املزروعة مقارنة مع غري املزروعة، ماّم يدل 

عىل الدور اإليجايب للنباتات يف إزالة البكترييا من مياه الرصف الصحي. أثبتت الوحدة غري املزروعة أنها فعالة 

يف إزالة الطلب عىل األوكسجني الكيميايئ COD، والطلب البيولوجي لألوكسجني BOD، ومجموع املواد الصلبة 

املعلقة TSS، لكنها تفتقر إىل الكفاءة يف إزالة مسببات األمراض واملواد املغذية.

قام رشيد وعبد الرشيد Rashed and Adbel Rasheed )2008( بالتحقيق يف األرايض الرطبة ضمن مجريني 

)مرصفني( صغريين هام: مرصف فراح الباهو Faraa Al-Bahow يف رشق الدلتا، ومرصف إدفينا Edfina يف غرب 

الدلتا. يتّم عرض التجربة األوىل بالتفصيل كمثال عىل تحقيق كفاءة املعالجة العالية باستخدام األرايض الرطبة 

يف جدول النهر.

Faraa Al- 2008(، فإن مرصف فراح الباهو( Rashed and Adbel Rasheed استناداً إىل رشيد وعبد الرشيد

Bahow هو مرصف صغري يبلغ طوله 1710 م ومساحة خدمية تبلغ 533 هكتاراً. يوجد داخل املنطقة التي 

يخدمها مجتمع ريفي صغري يبلغ 3000 شخص يزود مبياه صالحة للرشب، مع شبكة أنابيب صغرية تجمع مياه 

الرصف الصحي الخام وتطرحها يف مدخل مرصف فراح الباهو Faraa Al-Bahow دون معالجة. يفرغ مرصف 

فراح الباهو Faraa Al-Bahow مياهه إىل مرصف أعىل )الباهو( )Al-Bahow( الذي يخدم 2100 هكتار. تعاين 

فإن  الرصف. ولذلك،  مياه  االعتامد عىل  املزارعني عىل  يجرب  ماّم  الصيف،  املياه خالل فصل  نقص  املنطقة من 
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انخفاض جودة مياه الرصف الصحي يف الباهو Al-Bahow له تأثري خطري عىل املزارعني. األرايض الرطبة يف جدول 

النهر يف مصب فراح الباهو Faraa Al-Bahow هي:

بركة الرتسيب )100*2*1 م(.  o  
سياج خشبي مسور وحواجز قضبانية فوالذية تسيطر عىل مجموعة من املواد العامئة )150*3*0.5 م(؛  o  

النباتات املائية النامية )150*3*0.5 م( املمتدة.  o  
قضبان تحكم يف مخرج الرصف؛ وتتمثل وظيفتها يف التحكم يف عمق مياه الرصف الصحي ومعالجة وقت   o  

االحتجاز وفقاً لحموالت امللوثات.

يتكون النظام كام قدمه املؤلف من خمسة عنارص، هي الرتسيب، الرتشيح، التحلل البيولوجي، امتصاص النباتات 

للمغذيات، استئصال وإبادة املُمرِضات. اخرتاق ضوء الشمس يعزز محتوى األوكسجني وتطهري املياه. ويتكون 

نظام الغطاء النبايت من نباتات القصب الشائعة )Phragmites Australis( وزهرة ياقوتة املياه العامئة.

أظهرت النتائج التي قدمها رشيد وعبد الرشيد )2008( تأثري أجزاء مختلفة من األرايض الرطبة يف جدول النهر 

يف إزالة عنارص التلوث املختلفة. متّت إزالة املواد الصلبة املعلقة TSS بشكل رئيس داخل بركة الرتسيب حيث 

انخفضت من 915 إىل 114 ملغم / لرت. وصلت TSS إىل 20 ملغ / لرت يف مخرج الرصف. وقد انخفض الطلب عىل 

األوكسجني البيولوجي من 550 إىل 32 ملغم / لرت قبل خاليا األرايض الرطبة، ووصل إىل 7 ملغم / لرت يف مخرج 

الرصف. تّم عالج مسببات األمراض العصيات الربازية والكوليفورم الكيل )TC and FC( متاماً عىل طول مسار 

املرصف. تّم تخفيض الكوليفورم الكيل من 4E+07 TCU/100 ml يف املدخل إىل 2E+06 TCU/100 ml بعد 

800 م، وبعد ذلك 7E+04 TCU/100 ml من خالل الخاليا يف جدول النهر وصلت أخرياً إىل 5E+03 عند مخرج 

كفاءة  وكانت  الكوليفورم.  لعصيات  الكيل  للمجموع  مامثلة  نتائج  لها  القولونية  الربازية  العصيات  الترصيف. 

املعالجة ملجموع املواد الصلبة املعلقة TSS، الطلب البيولوجي لألوكسجني، الكوليفورم الكيل والعصيات الربازية 

97.8 %، 98.7 %، 99.9 %، و99.9 % عىل الرتتيب، وهي نتائج واعدة جداً.

4. االستنتاجات والدراسات املستقبلية

التلوث مشكلة خطرية يف مرص. ومع محدودية املوارد املائية، أصبحت إعادة استخدام الفواقد من املياه الحّل 

املمكن لتلبية الطلب عىل املياه. وتحتوي هذه الفواقد عىل نفايات زراعية وبلدية وصناعية مختلفة. مستوى 

املعالجة منخفض نسبياً، وبالتايل فإن هذه الفواقد شديدة التلوث. ويتمثل الشاغل واالهتامم الرئيس يف التوفري 

يف استخدام هذه الفواقد املتاحة. يتطلب جمع جميع النفايات البلدية والصناعية ومعالجتها مستويات عالية 

من االستثامر، وهي غري متوفرة بالنظر إىل الوضع االقتصادي الحايل يف مرص.

من املهم إيجاد حّل ممكن تقنياً واقتصاديا. تعّد األرايض الرطبة طريقة جيدة ملواجهة هذه املشكلة. تّم تطبيق 

هذه التقنية عىل مقياسني مختلفني يف مرص. لقد تّم تطبيق املقياس األكرب يف البحريات الشاملية، وتّم تطبيق 

املقياس األصغر يف بعض املصارف الثانوية )األرايض الرطبة داخل الجداول النهرية(. تعترب األرايض الرطبة ضمن 

األنهار طريقة واعدة ملواجهة مشاكل نوعية املياه يف مرص. أفضت املشاريع التجريبية التي أُجريت عىل كفاءة 
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بعض  لديها  األنهار  جداول  يف  الرطبة  األرايض  يف  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للتلوث.  املختلفة  للعنارص  جيدة  إزالة 

تقنية  وتوظف  إضافية  مساحات سطحية  تتطلب  ال  التقنية  هذه  مالءمة ملرص.  أكرث  تجعلها  التي  الخصائص 

بسيطة. وميكن للقرى املعزولة، مبساعدة أي منظامت غري حكومية يف هذه القرى، أن تتوىل زمام املبادرة وأن 

تعمل بالتوازي يف مواقع مختلفة، مع برنامج مناسب للنرش والقدرات. قد يؤدي ذلك إىل إحراز تقدم كبري يف 

تحسني نوعية املياه.

ومن ثّم فإن املسألة الرئيسة هي التحقيق يف القدرة عىل إدماج املنظامت غري الحكومية يف إنشاء هذه املواقع 

تكون جمعيات  أن  ينبغي  قدراتهم.  بناء  وكيفية  لحاالتهم  عميق  فهم  ذلك عىل  يبنى  أن  وينبغي  وتشغيلها. 

الحفاظ عىل  يف  أدوارها  بني  من  املواقع  تشغيل هذه  يكون  وأن  املنظامت  طليعة هذه  املياه يف  مستخدمي 

مختلف خصائص الري والرصف. وينبغي للدراسات أيضاً أن تحقق يف كيفية تعزيز قدرات هذه املنظامت عىل 

تحقيق نظام فعال وُمستدام.
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)Peru( بريو ،Lima الحالة 4 :  استخدام الخزانات لتحسني نوعية مياه الري يف ليام |
Julio Moscoso Cavallini1

امللّخص:
بسبب ترصيف املياه العادمة املنزلية غري املعالجة يف األنهار والندرة املتزايدة للمياه، فإن استخدام املياه امللوثة 

أمر واقع ينبغي للمزارعني الحرضيني وشبه الحرضيني يف املناطق القريبة من املدن الكربى أن يأخذوه يف االعتبار. 

وتغلق هذه الحلقة املفرغة عن طريق تزويد هذه املدن بأغذية ملوثة تتسبب يف مشاكل صحية خطرية ألشّد 

السكان فقراً، وبالتايل األكرث عرضة وضعفاً. ومن شأن الجهود الرامية إىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة 

يف تخفيض عدد األشخاص الذين ال تتوفر لهم إمدادات املياه اآلمنة واملرافق الصحية املالمئة بنسبة 50 يف املئة 

بحلول عام 2015 أن تزيد املشكلة املوصوفة أعاله إذا مل ترتافق معالجة املياه العادمة مع هذه الجهود كلّها. ويف 

الوقت نفسه، هناك حاجة إىل البحث عن بدائل فورية تقلل من تلوث املياه املستخدمة لري املنتجات الزراعية 

مثل الخرضاوات.

 International Potato Centre الدويل Potato ويف ظّل هذه الخلفية، قام برنامج الحصاد الحرضي التابع ملركز

والخضار  والرتبة  الري  مياه  عىل  التأثريات  لتحديد   Rimac رمياك  نهر  حوض  يف  املياه  نوعية  بتقييم   )CIP(

وتقييم نظام معالجة قائم عىل الخزانات لتحسني نوعية املياه والخرضوات املنتجة يف املنطقة. وأكدت الدراسات 

التي أُجريت بني عامي 2005 و2007 أن مياه الري يف هذه املنطقة الزراعية املهمة ملوثة بشدة بالطفيليات 

للمياه  بها  املسموح  الحدود  أعىل من  مرة  أكرث من 5000  الربازي هو  الكوليفورم  تركيز  الربازية.  والكوليفورم 

املستخدمة لري الخرضوات. ونتيجة لذلك، فإن أكرث من 30 يف املئة من هذه الخرضوات غري صالحة لالستهالك.

.Lima الشكل 1: الخزان األول الذي بني يف رشق ليام
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املروية  بالزراعة  النهوض  املمكن  من  جعل  الخزانات  استخدام  عىل  القـــــامئة  املياه  معالجة  نظم  تنفيذ  إن 

مبياه ذات نوعية جيدة، واستدامة إنتاج الخرضاوات الصحية التي ال ترّض بصحة املستهلكني. وقد مّكن تخزين 

إىل  وصوالً  الربازي  الكوليفورم  وتخفيض  البرشية  للطفيليات  الكاملة  اإلزالة  من  أيام   10 من  ألكرث  النهر  مياه 

والربحية  اإلنتاجية  زيادة  من  الخزانات  متّكن  كام  الخرضوات.  بري  املتعلّق  القانون  حددها  التي  املستويات 

لزراعة الخرضاوات، وتعويض استخدام األرايض واالستثامر الذي تّم القيام به لرتكيبها وإنشائها. حققت األرباح 

اإلضافية من إنتاج األسامك أرباحاً أفضل وبررت عىل نحو أفضل الجهود االستثامرية التي يبذلها املزارعون لبناء 

خزانات جديدة.

 Pan American Health األمريكية   Pan الصحة  منظمة  قبل  من   2013 عام  يف  أُجري  تقييم  أكد  وقد 

 General Directorate of Environmental Health واملديرية العامة لصحة البيئة Organization )PAHO(

املزارعني  الخزانات جيدة لزراعة الخرضاوات، وأن  املياه يف  أنه بعد ست سنوات، ال تزال نوعية   )DIGESA(

يواصلون إنتاج األسامك إلطعام أرسهم. وعالوًة عىل ذلك، هذه املنتجات الزراعية تباع بأفضل األسعار.

الكلامت املفتاحية: التلوث، مياه الري، الخضار، تحسني الجودة، الخزانات.

1 Julio Moscoso Cavallini  ; National Agrarian University-La Molina (UNALM), Lima,
Peru; e-mail: jcmoscosoc@yahoo.es
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in
Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
Translated from Spanish to English
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1. الخلفية العلمية
9.8 مليون نسمة، )املعهد  يبلغ عدد سكانها حالياً  التي   ،Lima السكان يف ليام الزيادة الرسيعة يف عدد  تؤدي 

غري  السكانية  التجمعات  يف  له  املخطط  غري  النمو  إىل   )2015  ،INEI املعلومات،  وتكنولوجيا  لإلحصاء  الوطني 

الرسمية التي ال متلك خدمات حرضية مثل إدارة النفايات، مياه الرشب، وشبكات الرصف الصحي. تولد هذه الحالة 

الزراعة  املستخدمة يف  املائية  املسطحات  تأثري سلبي عىل  لها  التي  السائلة  النفايات  من  كبرية  كميات  ترصيف 

وغريها من األغراض وتؤثر عىل صحة سكان الحرض. يتعرض املنتجون الزراعيون واملستهلكون لألغذية املنتجة محلياً 

بشكل مؤكد لخطر اإلصابة بأمراض معينة تنقلها املياه. إن ندرة املياه وانعدام املعالجة الكافية للمياه العادمة 

املنزلية تعني أن استخدام املياه امللوثة هو مامرسة شائعة يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية. مثل ليام، فإن مدن 

أخرى يف العامل تقع بجوار األنهار لها نفس املشاكل البيئية املتمثلة يف الحموالت املفرطة من املغذيات والتلوث 

بوساطة مسببات األمراض واملواد الكيميائية السامة التي تؤثر عىل النظام األيكولوجي والصحة العامة.

املدينة.  تستهلكها  التي  الخرضوات  من  املئة  يف   15 من  أكرث   Lima ليام  من  الرشقي  الجزء  يف  الزراعة  تنتج 

وتستخدم املياه من نهر رمياك Rimac لري هذه املحاصيل، ولكنها ملوثة مبياه الرصف املنزيل غري املعالجة من 

التجمعات السكانية، وترصيفها يف الجزء السفيل من الحوض قبل استخدامها للري. وتقع التجمعات السكانية 

العشوائية من هذا النوع أيضاً حول املنطقة الزراعية، ماّم يؤدي إىل تفاقم تلوث هذه املياه.

 International الدويل Potato يف عام 2004، ويف ظّل هذه الخلفية، شكل برنامج الحصاد الحرضي الذي أجراه مركز

 Pan American Health Organization األمريكية Pan تحالفاً مع منظمة الصحة Potato Centre )CIP(

لوريغانشو-تشوسيكا  وبلدية   ،River Rimac Users’ Council رمياك  نهر  مستخدمي  ومجلس   ،)PAHO(

Lurigancho-Chosica، واملزارعني من املنطقة. كان لهذا التحالف الدعم املايل من جمعية مدريد - سيسال 

Community of Madrid-CESAL من أجل: )أ( تقييم نوعية املياه يف حوض رمياك Rimac النهري وتحديد 

اآلثار عىل مياه الري والرتبة والخرضوات املنتجة يف املخروط الرشقي لـِ ليام East Cone of Lima، و )ب( تقييم 

نظام معالجة مبتكر يستند إىل خزانات بسيطة لتحسني نوعية املياه املستخدمة يف إنتاج الخرضاوات، باستخدام 

.)Moscoso et al. 2008( )2008 ،هذه البيئات لرتبية األسامك كخيار اقتصادي للمزارعني )موسكوسو وآخرون

.Lima الشكل 2: موقع املنطقة الزراعية يف رشق ليام
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بعد االنتهاء من املرشوع يف عام 2007 مل يكن هناك رصد آخر لألعوام الستة املقبلة. يف عام 2013 فقط تّم 

الزراعية، مستفيدا من إجراء اختبار  املنطقة  الرتبة، الخرضاوات واألسامك يف هذه  للمياه،  تقييم جديد  إجراء 

منظمة  أجرته  الذي   Sanitation Safety Planning Manual )SSP( الصحي  الرصف  تخطيط سالمة  لدليل 

الصحة العاملية )World Health Organization )WHO يف عدة بلدان من العامل، والتي شملت واحدة من 

نقاط  تحديد   SSPs الربامج  هذه  تدعم   .Lima ليام  الزراعية يف رشق  املنطقة  هذه  الزراعية  الحالة  دراسات 

الرتكيز املوىص بها يف عملية تدريجية )خطوة – خطوة( لتسهيل تنفيذ املبادئ والدالئل التوجيهية ملنظمة الصحة 

العاملية وتطبيقها WHO Guidelines 2006. وقد أُجريت دراسة مكثفة لهذه الحالة من قبل منظمة الصحة

 General واملديرية العامة للصحة البيئية Pan American Health Organization )PAHO( األمريكية Pan 

 Ministry of Health التابعة لوزارة الصحة يف البريو  Directorate of Environmental Health )DIGESA(

.of Peru )PAHO 2014(

2. املنهجية
أُجريت الدراسة عىل ثالث مراحل. كانت املرحلة األوىل والثانية يف عام 2007 وشملت األنشطة اآلتية:

o .وتأثرياتها عىل مياه الري والرتبة والخرضاوات Rimac تقييم نوعية املياه يف حوض نهر رمياك

o  بعد إنشاء الخزان األول، تّم إجراء تقييم للمياه والخرضاوات املروية بقناة الري ومياه الخزان واألسامك

الثالثة فقد تّم تنفيذها بعد ست سنوات يف عام 2013، وكانت  التي تّم تربيتها يف الخزان. أما املرحلة 

تتألف من تقييم لنوعية املياه وبعض الخضار واألسامك املستزرعة يف خزانات املنطقة الزراعية.

Rimac 1.2. تقييم البيانات التاريخية حول نوعية مياه نهر رمياك

معلومات  وهي   ،Rimac رمياك  نهر  مبياه  املتعلقة  التاريخية  البيانات  باستخدام  تقييم  أُجري  أويل،  كعمل 

تستند أساساً إىل برنامج الرصد الذي أجرته عىل مدى عدة سنوات متتالية دائرة املياه والرصف الصحي يف ليام 

 General البيئة،  لصحة  العامة  واملديرية   Lima Potable Water and Sewerage Service )SEDAPAL(

املختارة  البارامرتات  وكانت  الصحة.  لوزارة  التابعة   Directorate of Environmental Health )DIGESA(

هي الزرنيخ )As( والكادميوم )Cd( والكروم )Cr( والرصاص )Pb( حيث تعّد العنارص السامة التي لها األثر 

األكرب عىل الصحة العامة بسبب الرتاكم الحيوي. استخدمت الكوليفورم الربازية مؤرشاً عىل التلوث الربازي، ومتّت 

تغطيتها يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية World Health Organization Guidelines الستخدام 

.)WHO 1989( املياه املستعملة يف الزراعة وتربية األحياء املائية

2.2. التقييم األول لجودة املياه والرتبة واملنتجات الزراعية

أُجريت دراسة تفصيلية عن نوعية املياه، الرتبة، واملنتجات الزراعية يف املناطق الزراعية يف كارابونغو وهواتشيبا 

ونييفرياCarapongo, Huachipa and Nieveria. وقد اختريت هذه املواقع بسبب تخصيص 50 و33 و28 يف 

املئة من املناطق املشغولة لزراعة الخرضوات. بني عامي 2004 و 2005، تّم أخذ 45 عينة مياه من قنوات الري 

يف املناطق الزراعية يف كارابونغو، هواشيبا و نيفريا Carapongo, Huachipa and Nieveria. وشملت نقاط 

أخذ العينات مآخذ وقنوات رئيسة وقنوات فرعية وقنوات جانبية ونقاط تلوث محتملة يف نظام الري.
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الرصاص   ،)Cr( الكروم   ،)Cd( الكادميوم   ،)As( الزرنيخ  الخرضوات  نوعية  لتقييم  املختارة  البارامرتات  كانت 

)Pb(، الكوليفورم الربازي faecal coliforms، والطفيليات البرشية human parasites. بني عامي 2004 و2006  

 huacatay تّم أخذ 32 عينة من املحاصيل النباتية الرئيسة: هواكاتاي نبات عشبي زهري مع نكهة عطرية قوية

 Brassica( اللفت   ،)Raphanus sativus L.( الفجل   ،)Lactuca sativa L.( الخس   ،)Tagetes minuta L.(

rapa L. var. rapa(، الشمندر )Beta vulgaris L. var. Crassa(، والكرفس ).Apium graveolens L(. كام 

تّم أخذ عينات من الحشائش واألعشاب املعمرة )Lolium perenne L.( )perennial ryegrass(  مبا أنها منْت 

عىل نطاق واسع جداً يف هذه املجاالت يف السنوات األخرية. يف وقت الحصاد، تّم أخذ خمس أو ست عينات 

فرعية لتشكيل عينة مركبة. تّم تصنيف الخرضوات وفقاً ملوقع الجزء الصالح لألكل، أي: الجذور )اللفت، الفجل 

والشمندر( أو أوراق الشجر )الخس وهواكاتاي(. تّم جمع العينات قبل الغسيل وبعده من الشمندر، هواكاتاي 

والفجل قبل أن يتّم طرح هذه املنتجات للبيع. تّم الحصول عىل عينات الرتبة من سطح 20 سم يف املكان نفسه، 

حيث تّم أخذ عينات الخرضوات. واُتخذت خمس أو ست عينات فرعية أيضا لتشكيل عينة مركبة.

3.2. معايري تصميم الخزانات

لقد تّم بناء الخزان التجريبي يف كارابونغو Carapongo للتأكد من أن تخزين مياه النهر ألكرث من 10 أيام مّكن 

من اإلزالة الكاملة للطفيليات البرشية وخّفض الكوليفورم الربازي وصوالً إىل املستويات التي حددتها املعايري 

الخاصة بري الخضار. ومن الناحية العملية، تّم اقرتاح استخدام 50 يف املئة من الكمية املخزونة، ماّم يؤدي إىل 

وقت بقاء وحجز نظري متوقع مدة أسبوعني تقريباً. وبعد االتفاق مع املزارع عىل قطعة أرض مبساحة 2000 

 watering الري املياه ملثل هذه األرض، مع األخذ يف االعتبار أن تردد  مرت مربع، تّم حساب االحتياجات من 

WF( frequency( هو كل أربعة أيام يف الصيف وكل سبعة أيام يف فصل الشتاء.

4.2. تقييم التحسن يف نوعية املياه واملحاصيل من خالل استخدام الخزانات

أُجريت   )2005 متوز  إىل  نيسان  )من   Carapongo كارابونغو  خزان  تشغيل  من  األوىل  األربعة  األشهر  خالل 

التجارب األوىل عىل محاصيل الفجل والخس يف قطعتني متشابهتني كّل منها 500 مرت مربع، واحدة منها كانت 

تُروى باملاء مبارشة من قناة الري، واألخرى كانت املياه مأخوذة من الخزان. أُجريت تجربة الحقة عىل محصول 

مشرتك من الشمندر والفجل بني آب وترشين الثاين 2005. تّم تحليل سالمة وأمن املياه من القناة ومن الخزانات 

املستخدمة للري شهرياً، وذلك باستخدام بارامرتات الطفيليات البرشية والكوليفورم الربازية. وحددت التحليالت 

التي أُجريت عىل املنتجات املحصودة تراكيز الكوليفورم الربازي والطفيليات البرشية املكتشفة عليها.

تّم تقييم التحسن يف اإلنتاجية الزراعية مبقارنة دخل قطع األرايض املروية وتكاليفها مبياه القناة وتلك املروية 

مبياه الخزان. وقد ُعزيت الفروقات يف الدخل إىل فائدة الخزان، وتّم تحديد القدرة عىل دفع الدين املتكبد من 

خالل بناء الخزان الذي يعرب عنه بعدد مواسم الزراعة املطلوبة لدفع مثن االستثامر.

5.2. تقييم اإلنتاج السميك اإلضايف

تّم اقرتاح زراعة السمك يف الخزانات للتعويض عن فقدان األرايض الزراعية لبناء الخزان وتزويد األرُسرَ مبصدر 
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إضايف من التغذية لالستهالك أو البيع. ويف نيسان 2005، ُوِضع تجمع يبلغ 3000 يرقة من أسامك املياه العذبة 

الرمادي واألحمر يف الخزان األول بكثافة 20 يرقة / مرت مربع. ويف أواخر ترشين الثاين 2005، وضع 1450 من 

هذه األسامك اليافعة يف الخزان الثاين. ويف كانون الثاين 2007، تّم وضع 5000 منها يف الخزان الثالث. ويف الحالتني 

األخريتني وضعت األسامك مبقدار 3 سمكة / مرت مربع.

الشكل 3: الرصد الشهري لوزن السمك

متّت تغذية األسامك )البلطي( عىل شكل مركّز. وسجلت درجة حرارة املاء يومياً وتّم رصد وزن األسامك كل شهر 

ملعرفة مقدار منوها اعتامداً عىل درجة الحرارة.

6.2. التقييم الثاين لجودة املياه والرتبة واملنتجات الزراعية

أتاح الدعم الذي قدمته منظمة الصحة العاملية لوضع خطة السالمة الصحية وتطويرها للمناطق الزراعية يف ليام 

الرشقية Lima East جعل ذلك ممكناً، بعد ست سنوات، إلجراء رصد مكثف للتحقق من نوعية املياه والرتبة 

والعشب والخرضاوات املروية باملاء من النهر ومن الخزانات، فضالً عن تربية األسامك فيها. وشملت خطة أخذ 

العينات لهذه البنود البارامرتات التالية:

 – ،)BOD
5
البارامرتات الكيميائية يف املاء: املواد الصلبة املعلقة )SS(، الطلب عىل األوكسجني البيوكيميايئ )

 ،Cr الكروم ،Cd الكادميوم ،As امللوحة واملعادن الثقيلة )الزرنيخ ،P الفوسفات ،TN النرتوجني الكيل

.)Hg والزئبق ،Pb الرصاص

والربوتوزونات –  البرشية  الطفيلية  الخيطية  الديدان  )الربازي(،  الكوليفورم  املاء:  يف  الصحية  البارامرتات 

.protozoa

الفوسفور، –  النيرتوجني،  العضوية،  املواد  الحموضة،  درجة  الرتبة:  يف  والكيميائية  الفيزيائية  البارامرتات 

البوتاسيوم، امللوحة، واملعادن الثقيلة )الزرنيخ As، الكادميوم Cd، الكروم Cr، الرصاص Pb، والزئبق 

.)Hg
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البارامرتات الصحية يف الرتبة: الكوليفورم )الربازي(، والديدان الخيطية الطفيلية البرشية والربوتوزونات – 

.protozoa

 – ،Pb الرصاص ،Cr الكروم ،Cd الكادميوم ،As البارامرتات الكيميائية يف الرتبة: املعادن الثقيلة )الزرنيخ

.)Hg والزئبق

البارامرتات الصحية يف الحشائش والخرضاوات: الكوليفورم )الربازي(، والديدان الخيطية الطفيلية البرشية – 

.protozoa والربوتوزونات

القولونية –  إشريشيا   ،Aerobic mesophiles هوائية  جودة  مستويات  لألسامك:  الصحية  البارامرتات 

Escherichia coli، الساملونيال Salmonella spp، املكورات العنقودية والطفيليات البرشية.  يف الفرتة 

ما بني ترشين األول وكانون األول 2013، أُخذت 230 عينة من املياه والرتبة والعشب يف ثالثة مجاالت 

األول 2013.  كانون  الثاين و 9  األول و 11 ترشين  العينات: 21 ترشين  أخذ  تواريخ  ثالثة  للتقييم يف 

وباإلضافة إىل ذلك، أُجريت عمليتان ألخذ العينات يف كانون الثاين 2014 من أجل تقييم خمسة أنواع 

من الخرضوات واألسامك من خزانني.

3. النتائج واملناقشة

1.3. جودة املياه من قنوات الري

 Pb الرصاص  أو   ،Cr الكروم   ،Cd الكادميوم   ،As للزرنيخ  به  املسموح  األقىص  الحّد  مياه  عينة  أي  تتجاوز  مل 

املنصوص عليها يف القوانني واملعايري لزراعة الخرضاوات. وهذا يدّل عىل أن املياه املستخدمة حالياً لسقي الخضار 

ال متثل خطر التلوث من هذه املعادن. ومع ذلك، فإن تلوث مياه النهر مبسببات األمراض هو أخطر مشكلة 

إلنتاج الخضار. وكام هو مبنّي يف الشكل )4(، فإن أكرث من 97 يف املئة من عينات املياه املأخوذة من قنوات الري 

كانت أعىل بكثري من الحّد األقىص املسموح به للكوليفورم الربازية، وتحتوي بعض العينات عىل أكرث من 5 ماليني 

يف 100 مل لرت million MPN/100 ml 5. نهر رمياك Rimac هو واحد من املصادر الرئيسة للتلوث الربازي، 

ولكن هناك أيضاً مساهمة من التجمعات السكانية الواقعة حول مناطق زراعة الخرضوات، التي تقود مياه رصف 

املجاري والرصف الصحي مبارشة يف قنوات الري.

الشكل )4( يبنّي أيضاً مستويات التلوث بديدان النيامتودا Nematoda الخيطية والطفيلية البرشية والربوتوزونات 

protozoa يف قنوات الري.

يتلقى كارابونغو Carapongo املياه مع أكرث من 25 طفيلية للرت الواحد، وهو تركيز مامثل يف معظم نقاط أخذ 

العينات التي تّم تقييمها يف نظام الري هذا. ومن ناحية أخرى، فإن مأخذ نيفريا Nieveria يتلقى مياهاً خالية 

من الطفيليات، وهو وضع يتدهور عندما يتلقى مياه الرصف من كارابونغو Carapongo وبصفة عامة، تصل 

.Nieveria and Huachipa مستويات التلوث إىل 25 طفيلياً لكّل لرت يف نيفريا وهواتشيبا
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 Lima East الشكل 4: مستوى الكوليفورم الربازي والطفيليات يف مياه قنوات الري يف ليام الرشقية

.)Source: Moscoso et al. 2007( )2007 املصدر: موسكوسو وآخرون(

2.3. جودة الخرضوات املروية من مياه النهر

تشري التحاليل الكيميائية إىل أن الخرضوات تزرع يف املناطق املتأثرة واملترضرة من الزرنيخ والرصاص؛ عىل الرغم 

من ارتفاع مستويات الرصاص يف حوض النهر، إال أن املستويات املوجودة يف الرتبة واملحاصيل ليست عالية مبا 

فيه الكفاية لفرض خطر عىل الصحة. وأظهر تحليل بعض الخرضاوات أن هناك امتصاصاً أكرب بكثري للكادميوم 

 huacatay والرصاص يف املحاصيل الورقية )الخرضة( ماّم كان عليه يف الخرضاوات الجذرية، ولكن فقط هواكاتاي

األطباق  بكميات صغرية ملوسم مختلف  العشبة  وتستخدم هذه  بها.  املسموح  القصوى  املستويات  فوق  كان 

البريوية املحلية ولهذا السبب فإنه لن يشّكل خطراً جسيامً عىل الصحة.

أظهر تحليل الخس والفجل، وكالهام يُؤكل نيئاً، أن ما بني 17 و31 يف املئة من العينات كانت أعىل من الحدود 

املسموح بها للكوليفورم الربازية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مامرسة غسل املنتجات يف قنوات الري يزيد التلوث. وقد 

تّم تلويث 57 يف املئة من الخرضوات ذات الجودة الجيدة يف أثناء الغسيل )الشكل 5(. وميكن أن تؤدي إجراءات 

مثل غسل الخرضاوات مبياه جارية نظيفة إىل الحّد بشكل كبري من تلوث هذه األطعمة مبسببات األمراض.

الشكل 5 : 

تأثري غسل الخرضاوات يف قنوات الري 

)املصدر: موسكوسو وآخرون 2007(
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وجد أيضاً أن محاصيل األوراق مثل الخس وهواكاتاي huacatay، حتّى أعشاب الراي املعمرة، تقدم مستويات 

من الطفيليات أعىل من املحاصيل الجذرية مثل اللفت والفجل والشمندر، كام هو مبنّي يف الشكل )6(. وميكن 

أن يكون هذا الوجود األكرب للطفيليات يف نباتات أوراق الشجر ويرجع ذلك إىل االتصال املبارش مع املياه امللوثة، 

يف حني بالنسبة للمحاصيل الجذرية، متر املياه من خالل الرتبة التي، إىل حّد ما، تعمل مبثابة مرشح. تراكيز فوق 

24 طفيلية / غرام )الديدان الخيطية وprotozoa( وجدت يف الخس تستحق اهتامماً خاصاً، والسيام أن الخس 

يُؤكل نيئاً.

الشكل 6 : تركيز الطفيليات حسب نوع املحاصيل
.)Source: Moscoso et al. 2007( )2007 املصدر: موسكوسو وآخرون( 

3.3. خزانات منخفضة التكلفة للحّد من تلوث الخرضوات

بالنظر إىل أن املعادن الثقيلة مل تكن مشكلة يف هذه املنطقة الزراعية، ركزت الدراسة عىل الحاجة إىل معالجة 

املستويات العالية من البكترييا الربازية والطفيليات، وذلك بشكل أسايس من مياه الرصف الصحي غري املعالجة 

التي يتّم ترصيفها يف النهر. الطريقة املثىل لتحسني نوعية املياه ألغراض الري والغسيل هي استبعاد والحّد من 

لتنفيذ خدمات الرصف  القصري  املدى  أنه ال توجد خطط عىل  املعالجة. غري  املنزيل غري  ترصيف مياه الرصف 

الصحي يف هذا املجال.

تّم تحديد بناء خزانات معالجة صغرية خياراً قابالً للتطبيق للحّد من امللوثات يف مياه الري. إن معالجة املياه يف 

هذه الخزانات بسيطة إىل حّد ما، باالعتامد عىل الوقت الالزم للعملية الفيزيائية للعمل عىل مسببات األمراض 

القنوات وتبقى  وتلبية احتياجات املزارعني من الري وغريه من املامرسات األخرى. تصل املياه إىل الخزان عرب 

هناك مدة ترتاوح من 10 إىل 14 يوماً تقريباً. االحتفاظ باملاء ألكرث من 10 أيام يقلّل من تركيز وبقاء البكترييا 
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املسببة لألمراض، وهي العملية التي تتأثر بشدة باإلشعاع الشميس والتغريات يف درجات الحرارة. وعالوًة عىل 

الخضار.  لري  املياه نظيفة  تدريجياً، ماّم يجعل  القاع حيث متوت  الطفيلية يف  الخيطية  الديدان  ذلك، تستقر 

وقد ُصّممت هذه الخزانات أيضاً للزراعة السمكية. تشري التقديرات إىل أن 50 يف املئة من الحجم سيستخدم 

يف األسبوع، ماّم يسمح بفرتة حجز واحتفاظ مدتها 14 يوماً ميكن تحقيقها بأقىص حجم، وتكون كافية للحّد من 

امللوثات يف مياه الري.

والخس.  الفجل  لري  استخدامها  عند  امللوثة  النهرية  واملياه  الخزانات  يف  املعالجة  املياه  عينات  مقارنة  متّت 

وأظهرت النتائج أن تخزينه يف الخزانات أزال 98 يف املئة من الكوليفورم الربازي وأزال تقريباً جميع النيامتودات 

املياه من كونها أعىل  الري. تغريت نوعية  البرشية والربوتوزونات protozoa من مياه  الطفيلية   nematodes

بكثري من الحّد األقىص املسموح به وهو 1000 كوليفورم برازي لكّل 100 مل للخضار )املياه التي يتّم أخذها 

مبارشة من النهر( إىل أن تكون أقّل من هذه الحدود القصوى عندما يتّم تخزين املياه يف خزان )الشكل 7(.

كانت  الخزان  مبياه  املروية  املحاصيل  أن  تبنّي  معاً، حيث  املياه  املزروع مبصادر  والخس  الفجل  تقييم  تّم  كام 

تصل إىل 97 يف املئة من تخفيض الكوليفورم )ما بني 10 و100 من الكوليفورم الربازية لكّل غرام(، ماّم يضعها 

تحت الحدود املسموح بها، كام كان الحال بالنسبة للديدان النيامتودات الطفيلية nematodes والربوتوزونات 

protozoa، والتي كانت غائبة تقريباً من كلٍّ من الفجل والخس.

الشكل 7: تركيز القولون الربازي يف قناة الري ومياه الخزان

.)Source: Moscoso et al. 2007( )2007 املصدر: موسكوسو وآخرون( 

ما هو أكرث من ذلك، الري مبياه الخزان يبدو أنه كان له تأثري مفيد عىل معدل النمو وبالتايل عىل الحصاد، حيث 

تحققت نسبة أكرب من املنتجات القابلة للتسويق مقارنة مع تلك املروية مبياه األنهار. هذه التكنولوجيا منخفضة 

التكلفة، بسيطة تلتقط املغذيات يف مياه الري يف الكتلة الحيوية من الطحالب الدقيقة التي ميكن بعد ذلك إعادة 

استخدامها لتحقيق أعىل إنتاج للخضار. وخلص التقييم إىل أنه من أجل الحصول عىل مياه ذات نوعية كافية لري 
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هكتار محصول واحد، فإن هناك حاجة إىل خزان 700 مرت مكعب بتكلفة قدرها 1360 دوالراً أمريكياً إذا ما تّم 

عزله مبزيج من اإلسمنت والرتبة. تتّم مقارنة الطالء البديل يف الجدول )1(. إذا كان الخزان متصالً بنظام الري 

متعدد البوابات، ميكن تخفيض متطلبات املياه بنسبة 50 يف املئة.

الجدول 1: خيارات لخزانات املياه املعزولة.

US $/m2

 دوالر أمرييك

)دوالر/م2(

Area )m2(

املساحة )م2(

7.97232
Simple concrete, f ’c=140 kg/cm2

f ’c=140 kg/cm2 الخرسانة البسيطة

5.82232
Geo membrane HPDE Thickness 1 mm

غشاء أريض من البويل ايثيلني عايل الكثافة ذي ثخانة 1 ملم

5.82714
Geo membrane HPDE Thickness 1 mm

غشاء أريض من البويل ايثيلني عايل الكثافة ذي ثخانة 1 ملم

3.761350
Geo membrane HPDE Thickness 1 mm

غشاء أريض من البويل ايثيلني عايل الكثافة ذي ثخانة 1 ملم

0.491350Soil – Cement )2.4 kg /m2()2الرتبة - اإلسمنت )2.4 كغ / م

0.121350Soil – Cement )2.4 kg /m2()2الرتبة - اإلسمنت )2.4 كغ / م

)املصدر: موسكوسو وآخرون 2007(

4.3. إنتاج األسامك

من عيوب استخدام الخزانات أنها تشغل 

املناطق  هذه  يف  محتملة  منتجة  أرضاً 

شبه الحرضية، حيث تكون قيمة األرايض 

اقرتح  السبب،  جداً. ولهذا  مرتفعة 

كنظم  الصغرية  الخزانات  هذه  استخدام 

فقدان  عن  للتعويض  املايئ  لالستزراع 

األرايض الزراعية وتزويد األرسة باألسامك 

مصدراً غذائياً إضافياً لألكل أو للبيع.

 Tilapia الشكل 8 : سمك الـبلطي

الذي يتّم يف الخزانات
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 .)Oreochromis niloticus( النييل Nile Tilapia كانت النتائج األولية مرضية متاماً لزراعة سمك البلطي النييل

سمك البلطي Tilapia هو صنف خشن متني يقبله السكان املحليون بشكل جيد جداً. ويف مناخ شبه إستوايئ مثل 

مناخ ليام Lima، فإن معدل منو سمك البلطي النييل خالل األشهر األكرث دفئاً، مشجٌع ومامثٌل للنمو الذي تحقق 

يف املناخات اإلستوائية. ميكن تربية العديد من سمك البلطي مع وزن بدايئ أقّل من 2 غرام عىل مدار السنة 

بكثافات من ثالثة أسامك يف املرت املربع، ليصل إىل حجم مقبول تجارياً إىل 250 غراماً بحلول نهاية الصيف. ومع 

إنتاج 450 كيلوغراماً من األغذية السمكية، تّم إنتاج 400 كيلوغرام من سمك البلطي Tilapia يف خزان مساحته 

500 مرت مربع، مع إنتاجية تزيد عن 0.73 كغ / م2. وبلغت التكلفة التقديرية لبويضات السمك )التي فقست 

حديثاً( واملواد الغذائية 470 دوالراً أمريكياً، ماّم مّكن من تحقيق دخل بيع قدره 880 دوالراً أمريكياً.

5.3. التقييم الثاين لجودة املياه والرتبة واملنتجات الزراعية

تظهر نتائج تحليالت سالمة املياه يف الجدول )2(، مع إضافة معايري الجودة البيئية للمياه الطبيعية )ECAs( الصادرة 

.)Supreme Decree 002-2008-MINAM( .)002-2008-MINAM عن وزارة البيئة )املرسوم الحكومي

تنص معايري جودة املياه يف البريو )ECAs( عىل أن املياه الطبيعية املستخدمة لري الخرضوات يجب أال تحتوي 

BOD يف اللرت الواحد )وزارة البيئة 2008(، وهي قيمة أقّل من تلك املوجودة يف مياه 
5
عىل أكرث من 15 ملغ 

خزانات كارابونغوCarapongo ونيفريا Nieveria املستخدمة للري الزراعي. ومن املفهوم أن هذه املياه لديها 

 )eutrophication( الغذايئ  اإلثراء  الحيوي من خالل  األوكسجني  الطلب عىل  ما من  إىل حّد  أعىل  مستويات 

باملياه خالل الفرتة التي يتّم فيها االحتفاظ باملياه، معززة ببقايا الطعام والرباز من األسامك املستزرعة. ومن ثم، 

فإن هذه القيمة لن تشكل خطراً فنياً عىل الصحة والبيئة، حيث أن املادة العضوية الحالية تستخدم مصدراً من 

املواد املغذية للمحاصيل املروية.

تلك  أقّل من  والزئبق هي  الزرنيخ،  الرصاص،  الكادميوم،  للكروم،  املحددة  القيم  ناحية أخرى، فإن جميع  من 

التي تحددها املعايري املعتمدة ECAs، باستثناء الرصاص يف عرشين من عينات املياه املأخوذة يف قنايت الري نانا 

وكارابونغو Nana and Carapongo، والقيم املوضعية )املشار إليها( التي يبدو أنها تحدث بصورة مؤقتة والتي 

قد تشري يف جميع األحوال إىل عمليات التعدين أو الترصيف الصناعي يف بعض األحيان. ونرى أن هذه املستويات 

ال تشكل يف الوقت الحارض أي خطر عىل الصحة أو البيئة.

وال تزال تراكيز الكوليفورم الربازية يف مياه قنوات الري مرتفعة، كام تبنّي منذ عام 2006، وهي قيم وصلت يف 

هذا التقييم يف عام 2013 إىل )800000 عصية / 100 مل( يف حني أن املعايري القياسية ECAs تضع حدوداً قدرها 

)1000 عصية / 100 مل( لسقي املحاصيل قصرية الساق مثل الخرضوات. ولحسن الحّظ، أكدت النتائج أيضاً أن 

املياه من الخزانات التي بنيت قبل ست سنوات تظهر قيامً مقبولًة، بني )7 و17000 عصية معوية / 100 مل(، 

باستثناء حالة واحدة من 33000 عصية يف خزان نيفريا Nieveria التي ميكن أن تكون ذات صلة بالرصف الصحي 

من قبل سكان التجمعات السكانية املجاورة أو فرتات االحتفاظ أقرص من تلك املُوىص بها.



7475

.L
im

a 
Ea

st
ام 

 لي
يف

ة 
رشقي

 ال
ية

راع
لز

ق ا
اط

ملن
يف ا

ه 
ميا

 لل
ية

بيئ
وال

ة 
حي

ص
 ال

دة
جو

 ال
يل

حل
ج ت

تائ
: ن

2 
ول

جد
ال

Co
de

Pa
ra

m
ete

r
Sa

m
pl

in
g 

Po
in

t
Sa

m
pl

e
SS

BO
D

M
eta

ls

Th
erm

oto
ler

an
t 

Co
lifo

rm
s

Pr
oto

zo
a

He
lm

in
th

s

Ca
dm

ium
Ch

ro
mi

um
Le

ad
Ar

se
nic

M
erc

ur
y

Bl
as

to-
cy

sti
s 

Hu
mi

nie
s

Ind
uli

-
ma

x 
Na

na

En
ta-

mo
eb

a 
Co

li

Gi
ard

ia 
lam

bli
a

Lo
da

mo
eb

a 
bu

tss
ch

lii

As
ca

ris
 

Lu
mb

ri-
co

ide
s

Hy
me

n-
ole

pis
 

Na
na

Str
on

gi-
loi

de
s 

sp
.

Un
ci-

na
ria

s

Un
it

M
g/L

M
g/L

M
g/L

M
g/L

M
g/L

µg
/L

µg
/L

NM
P/1

00
 m

l
Or

g./
L

Or
g./

L
Or

g./
L

Or
g./

L
Or

g./
L

Or
g./

L
O

rg
./L

O
rg

./L
Or

g./
L

 
Pl

ac
e/

ite
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NA
Un

io
n 

of
 Ňa

Ňa
 Pe

ru
via

n 
Un

ive
rsi

ty:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NA
-A

1
Irr

eg
ati

on
 

Ch
an

el 
W

ate
r

Ga
teh

ou
se

 
1-

m
ain

 ga
te

M
1

99
7.

4
0.

00
2

0.
00

3
0.

05
43

.4
0.

2
4.

90
E+

05
5

8
20

15
0

3
0

1
0

M
2

15
5.

1
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

01
17

.3
0.

1
3.

30
E+

02
3

11
24

9
0

2
0

1
1

M
3

13
8.

7
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

01
31

.1
<0

.1
1.

30
E+

05
2

3
13

7
0

0
0

1
1

NA
-A

2
Re

se
rv

oi
r 

wa
ter

Ba
ck

pa
ck

 
irr

ag
ati

on
, 

M
am

an
i 

fam
ily

M
1

21
5.

9
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

01
32

0.
1

1.
70

E+
03

0
0

4
0

0
0

0
0

0

M
2

18
6.

2
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

01
21

.6
0.

1
1.

30
E+

01
0

1
2

0
0

0
0

0
0

M
3

19
3.

9
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

01
20

.9
<0

.1
1.

30
E+

03
0

1
2

1
0

0
0

0
0

CA
Ag

ric
ul

tu
ra

l p
lo

ts 
in

 
Ca

ra
po

ng
o:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CA
-A

1
Irr

eg
ati

on
 

Ch
an

el 
W

ate
r

Ra
ym

un
do

 
Ya

ul
is›

 p
lo

t

M
1

32
2

0.
00

1
<0

.0
02

0.
02

32
.5

<0
.1

3.
30

E+
04

5
8

9
2

0
0

0
1

1

M
2

51
7.

5
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

09
25

.7
<0

.1
7.

00
E+

05
3

6
11

3
0

0
0

0
1

M
3

36
3

0.
00

2
<0

.0
02

0.
09

37
.4

0.
2

7.
00

E+
04

2
3

6
5

0
0

0
0

1

CA
-A

2
Re

se
rv

oi
r 

wa
ter

Ra
ym

un
do

 
Ya

ul
is›

 
re

se
rv

oi
r

M
1

48
15

<0
.0

01
<0

.0
02

0.
01

22
.3

<0
.1

2.
20

E+
02

0
3

0
0

0
0

0
1

0

M
2

15
0

21
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

03
48

<0
.1

6.
80

E+
00

5
5

10
0

0
0

0
0

0

M
3

25
16

<0
.0

01
<0

.0
02

0.
01

26
.2

<0
.1

4.
60

E+
01

3
0

9
0

0
0

0
0

0

NI
Ag

ric
ul

tu
ra

l p
lo

ts 
in

 
Ni

ev
er

ia:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NI
-A

1
Irr

eg
ati

on
 

Ch
an

el 
W

ate
r

M
r S

er
na

›s 
pl

ot
M

1
18

12
<0

.0
01

<0
.0

02
0.

01
24

.9
<0

.1
3.

30
E+

05
9

15
30

11
0

1
1

2
1

M
2

33
14

<0
.0

01
<0

.0
02

0.
01

25
.5

<0
.1

8.
00

E+
05

2
8

20
7

0
1

0
0

2

NI
-A

2
Re

se
rv

oi
r 

wa
ter

M
r S

er
na

›s 
re

se
rv

oi
r

M
1

66
23

<0
.0

01
<0

.0
02

<0
.0

09
30

.2
<0

.1
1.

30
E+

03
3

0
9

0
0

0
0

0
0

M
2

49
20

<0
.0

01
<0

.0
02

0.
01

26
.6

<0
.1

7.
90

E+
01

1
0

3
0

0
0

0
0

0

M
3

56
17

<0
.0

01
<0

.0
02

0.
01

22
.1

<0
.1

3.
30

E+
04

0
0

4
0

0
0

0
0

0

En
vir

on
m

en
tal

 W
ate

r Q
ua

lit
y S

tan
da

rd
s (

Su
pr

em
e D

ec
re

e 0
02

-2
00

8-
M

in
ist

ry
 o

f E
nv

iro
nm

en
t):

Ca
teg

or
y 3

-ir
re

ga
tio

n 
of

 ve
ge

tab
les

 
 

15
0.

00
5

0.
1

0.
05

50
1

 
0

<1

 
 

Ta
ll 

sta
lk

 
 

 
 

 
 

 
 

2.
00

E+
03

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Sh
or

t s
tal

k
 

 
 

 
 

 
 

 
1.

00
E+

03
 

 
 

 
 

 
 

 
 



7677

تحتفظ املياه يف قنوات الري مبستويات تصل إىل 65 بروتوزوناً و5 بيضات طفيليات برشية لكّل لرت من املاء. 

ولكن يف مياه الخزانات، مل يتّم العثور عىل الديدان الطفيلية، وانخفضت نسبة الربوتوزونات إىل 20 يف اللرت. من 

املرجح أن إدارة الخزان تسهل السامح ملغادرة املياه بالفيضان، ويف هذه الحالة ستغادر الربوتوزونات الخزان قبل 

موتها. لهذا السبب من املهم اإلرصار عىل توصية بعدم أخذ املياه من الخزان عن طريق الفائض، حيث تطفو 

هذه الطفيليات يف املياه.

تظهر الخرضاوات التي تّم تقييمها مستويات عالية من القولون الربازي، عندما تروى مبياه الخزان، كام هو مبنّي 

يف الجدول )2(، ذات جودة أعىل، ماّم يدل عىل وجود مصادر أخرى للتلوث مثل مياه املجاري من التجمعات 

عينات  جميع  تظهر  وباملثل،   .2006 عام  يف  عليه  كانت  ماّم  أكرث  اآلن  منها  يوجد  والتي  املجاورة،  السكانية 

الخرضوات وجود بروتوزونات ولكن ليس من الديدان الطفيلية، ماّم يشري إىل أن أكرب خطر عىل الصحة يرتبط 

حالياً بهذه الكائنات الحية.

وعىل الرغم من أن نباتات الخس املروية مبياه الخزان تظهر وجود أقّل من طفيليات الربوتوزونات من تلك املروية 

باملياه املأخوذة من القنوات مبارشة، إال أن هذه املحاصيل ال تحقق الحّد األدىن من املتطلبات امليكروبيولوجية 

لالستهالك البرشي. وأخرياً، ال يتجاوز أي من عينات األسامك من أي خزان الحّد املتوسط من )500000 عصية/

 )staphylococcus غرام( من الكائنات الحية املجهرية الهوائية، باإلضافة إىل أي مستويات املكورات العنقودية

)aureus هي أقّل من )100 عصية/غرام( وليس هناك ساملونيال Salmonella spp أو الطفيليات البرشية، عىل 

.)SANIPES 2010( النحو الذي يقتضيه املعيار

وخالفاً للتقييم األول، متكن الرصد يف هذه املناسبة من تحديد املخاطر الصحية يف هذه املنطقة الزراعية، ومن 

ثم تّم إعداد خطة السالمة الصحية )Sanitation Safety Plan )SSP للسيطرة عىل هذه املخاطر، بحيث ميكن 

وضع منتجات آمنة يف السوق.

4. االستنتاجات والدروس املستفادة

1.4. االستنتاجات

القصوى  املستويات  من  بكثري  أعىل  مستويات  الري  قنوات  من  املياه  عينات  من  املئة  يف   97 من  أكرث  أظهر 

املسموح بها من القولون الربازي. وكان ما بني 17 و31 يف املئة من عينات الخس والفجل املروي بهذه املياه أعىل 

من الحدود املسموح بها.

والربوتوزونات  الطفيلية  الديدان  مثل  البرشية،  الطفيليات  من  للحّد  صالحاً  خياراً  صغرية  خزانات  بناء  كان 

protozoa and helminths، برشط تخزين املياه من القنوات ملدة ترتاوح بني 10 و14 يوماً. متّت مقارنة هذه 

املياه املخزنة ومياه النهر غري املعالجة كمصادر لري للخرضوات، تبنّي أن الخزان يزيل جميع الطفيليات ذات 

األصل البرشي من مياه الري ويقلل من القولون الربازي إىل أقّل من )1000 عصية/100 مل(. عندما تّم ري الفجل 

والخس مع مياه الخزان كان لديهم ما يصل إىل 97 يف املئة أقّل من الكوليفورم الربازي، وهي قيمة جيدة ضمن 
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الحدود املسموح بها، يف حني أن الطفيليات غائبة تقريباً من كلٍّ من هذه الخرضوات.

وعالوًة عىل ذلك، كان للري من مياه الخزان أيضاً تأثري مفيد عىل معدل النمو واالنتظام يف الشكل والحجم يف 

الحصاد، مع نسبة أكرب من املنتجات القابلة للتسويق ماّم كانت عليه عند استخدام مياه النهر.

ومبا أن الخزانات تحتل أجزاء من األرايض املنتجة، فقد اقرتح تعويض هذه الخسارة عن طريق االستزراع السميك، 

الذي سيوفر أيضاً منتجاً بروتينياً لالستهالك أو البيع. وبفضل 450 كيلوغراماً من األغذية السمكية، ميكن إنتاج 

400 كيلوغرام من البلطي النييل Nile tilapia يف خزان مساحته 500 مرت مربع، مع إنتاجية تزيد عن 0.73 كغ/

م2. بلغت التكلفة التقديرية 470 دوالراً أمريكياً وبلغت إيرادات املبيعات 880 دوالراً أمريكياً.

أظهر الرصد الذي أُجري بعد ست سنوات أن استخدام الخزانات ال يزال أداة صالحة لتحسني نوعية املياه امللوثة 

عندما تأيت من النهر، لري النباتات. ومع ذلك، هناك قضايا ناشئة منبثقة مثل الربوتوزونات والطفيلية البرشية 

التي يجب إزالتها، وذلك باستخدام التقنيات التي تحتاج إىل أن تُعلّم للمزارعني.

2.4. الدروس املستفادة

لقد ثبت أن الخزان وسيلة فعالة لزيادة الدخل من خالل بيع الخرضاوات واألسامك جيدة الجودة التي تحسن 

صحة اإلنسان وتحافظ عىل البيئة. إن هذه املزايا االقتصادية جذابة للمزارعني اآلخرين يف املنطقة الذين أعربوا 

عن اهتاممهم ببناء خزانات عىل أراضيهم من أجل تقديم منتجات ذات جودة أفضل بسعر أعىل.

إىل  الزراعية  األرايض  تحويل  وخاصة  املنطقة،  يف  كبرية  برسعة  تحدث  التي  األرايض  استخدام  يف  التغريات  إن 

املناطق املبنية، هي العامل الرئيس الذي سيؤثر عىل قبول استخدام الخزانات. يقوم بعض مالك األرايض بالفعل 

بالزراعة من أجل العيش، وهم ينتظرون أسعاراً أفضل لبيع ممتلكاتهم. لتحفيز املزارعني عىل السعي للحصول 

عىل إنتاج الخرضوات الصحية، سوف يكون من الرضوري دعم تطوير املتطلبات والحوافز من خالل األنظمة 

املحليني  املصلحة  أصحاب  مع  العمل  مواصلة  معقود عىل  واألمل  السوق.  يف  املتاحة  الفرص  وتحسني  البيئية 

وصناع القرار لرفع وعي املسؤولني عن حامية املوارد املائية وإدارتها، إلنتاج أغذية سليمة وللصحة العامة من 

منظور طويل األمد لتحقيق التنمية املُستدامة.
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| الحالة 5: إعادة استخدام املياه لري املناطق الطبيعية الخرضاء وتنظيف املرحاض
     )دورات املياه( يف برازيليا، الربازيل

M. R. Felizatto, F. C. Nery, A. S. Rodrigues, and C. M. Silva1

امللّخص
 تعرض حالة الدراسة مرشوع إعادة استخدام املياه يف برازيليا / الربازيل، وتقييم نتائجها التشغيلية واالقتصادية.

الرصف  مياه  معالجة  محطة  يف   )2000-2011( عاماً   11 مدى  عىل  املياه  استخدام  إعادة  تجربة  جرت  وقد 

 Sarah )CAGIF( التابعة ملركز تأهيل مستشفى سارة )WWTP( Wastewater Treatment Plant الصحي

Hospital Rehabilitation Centre عىل شاطئ بحرية بارانوا Paranoa. متكنت النتائج التي أنجزت من تراكيز 

املياه السائلة الخارجة من مركز )CAGIF( يف تلبية املعايري األكرث رصامة إلعادة استخدام املياه يف ري املناطق 

الطبيعية الخرضاء وغسل املراحيض وفقاً للمبادئ التوجيهية األمريكية والربازيلية، باستثناء متغري املواد الصلبة 

املعلقة TSS، مع متوسط تركيز النفايات السائلة 7 ملغ / لرت و 15 ملغ / لرت، 8 ملغ / لرت، 0.12 ملغ / لرت و 

TP ،TSS ،COD ، BOD و TN، عىل التوايل. وفيام يتعلق باملتغريات امليكروبيولوجية مثل 
5
5.9 ملغ / لرت، لـ 

الكوليفورم الكيل والكوليفورم الربازي، فإن نتائج النفايات السائلة النهائية كانت دامئاً »غري قابلة للكشف». تبنّي 

النتائج االقتصادية جدوى املرشوع عىل مدى 20 عاماً.

الكلامت املفتاحية: إعادة استخدام املياه، نتائج تشغيل محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTP، التحليل 

املايل واالقتصادي ملحطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTP، بحرية بارانوا Paranoa، التطبيقات يف الربازيل 

.Brazil

1 M. R. Felizatto • F. C. Nery • A. S. Rodrigues • C. M. Silva; CAESB (Environmental
Sanitation Company of Federal District) Brasilia, DF Brazil
e-mail: maurofelizatto@caesb.df.gov.br
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in
Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
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1. املقدمة
إّن مستشفى سارة هو املرجع الربازييل يف الصحة الفيزيائية. ويقع مقره الرئيس يف وسط مدينة برازيليا، حيث 

ال توجد مناطق خرضاء محيطة من شأنها أن متكن من تطوير التقنيات املناسبة لعالج األشخاص الذين يعانون 

من عجز جسدي فيزيايئ حاّد. ويف التسعينيات، ازداد الوضع سوءاً بسبب الزيادة الكبرية يف عدد املرىض املصابني 

بإصابات يف النخاع الشويك، والناجمة بشكل أسايس عن حوادث املرور.

 CAGIF )Support Centre for )مركز الدعم للعجز الجسدي الكبري( CAGIF 2000 كحّل، تّم تنفيذ نحو

)the Great Physically Incapacitated خارج املنطقة املركزية من برازيليا. موقع البناء، مع مساحة تقارب 

80000 مرت مربع، ويقع عىل شاطئ بحرية بارانوا Paranoa، مع توفري ظروف استثنائية لتنفيذ هذا املرشوع. 

املرافق القريبة من البحرية، توفر الظروف للرياضات املائية وغريها من العالج، واألساليب التي كانت ناجحة يف 

عالج املرىض العاجزين. ويعمل املرفق الجديد بشكل منفصل عن املقر، وال يحتاج إىل نفس الخدمات التقنية 

يف  مركزية  ستظل  التي  املختربات  أو  السينية  األشعة  أو  العمليات  غرف  مثل  والعالج،  للتشخيص  املتخصصة 

.)Lima, 1996( )1996 ،ليام( Sarah-Brasilia Hospital ،مستشفى سارة – برازيليا

الجاف من  املناخ  الرطوبة يف  زيادة  بارانوا Paranoa بشكل مصطنع يف عام 1959 من أجل  إنشاء بحرية  تّم 

الهضبة الوسطى الربازيلية Brazilian Central Plateau، للمساهمة يف األنشطة الرتفيهية، وإنتاج الكهرباء. عىل 

مر السنني أصبح بطاقة بريدية للعاصمة االتحادية. يف الستينيات، تّم بناء محطتني ملعالجة مياه الرصف الصحي، 

محطات معالجة مياه الرصف الصحي يف الشامل والجنوب North and South WWTPs، معالجًة تدفق املياه 

العادمة لسكان يبلغ عددهم 225000 نسمة، مع استخدام عملية الحأمة املنشطة التقليدية )CAS(. وساهم 

شغل املناطق الحرضية املتسارع ملستجمعات املياه )األحواض الساكبة( وعدم كفاية معالجة مياه الرصف الصحي 

 .Paranoa )Felizatto et al. 2000( )2000 ،يف تطوير عملية إثراء املغذيات يف بحرية بارانوا )فيليزاتو وآخرون

الغذائية  الحالة  وكانت  السيطرة،  عن  خارجة  البحرية  أن  الطحالب  من  كبرية  نسبة  أظهرت  الثامنينيات،  ويف 

trophic للبحرية تعترب خصبة CEPIS 1990( eutrophic(. وقد تّم استثامر ثالمثئة مليون دوالر الستعادة نوعية 

املياه، مع إنشاء محطتني جديدتني متطورتني ملعالجة مياه الرصف الصحي إلزالة املغذيات البيولوجية )راندال 

 Randall et al. 1992; van Haandel and Marais( )1984 WRC وآخرون 1992؛ فان هاندل وماريز 1999؛

 South Brasilia 1999. ويجري تشغيل محطة مياه الرصف الصحي جنوب برازيليا الجديدة; WRC 1984(

WWTP منذ عام 1993 ومحطة مياه الرصف الصحي شامل برازيليا الجديدة North Brasilia WWTP منذ 

عام 1994، مع قدرة معالجة مياه الرصف الصحي تساوي 1000000 نسمة.

يف الوقت الحايل، تعالج محطتا معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs %90 من مياه الرصف الصحي يف حوض 

مستجمعات املياه. وكان االنخفاض يف حمولة الفوسفور إىل البحرية، أو باألحرى إزالته، وهو عامل مقيد يف اإلثراء 

باملغذيات يف البحريات، ناجحاً منذ بدء تشغيل املحطتني الجديدتني ملعالجة مياه الرصف الصحي. إن نجاح برنامج 

تنظيف البارانوا Paranoa يف التسعينيات هو تأكيد للتقدير االجتامعي والثقايف ملختلف االحتامالت الرتفيهية 

 mesotrophic وتتجه اآلن إىل حالة مستوى الجودة الـ )eutrophic( يف البحرية، وهي يف مستوى جودة خصب
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)Felizatto et al. 2000(. تّم بناء محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF WWTP يف مكان ال توجد فيه 

.)CAESB( أنابيب رصف صحي، وذلك بناء عىل اقرتاح من رشكة الرصف الصحي البيئية يف برازيليا

الفكرة هي تنفيذ صفر نفايات سائلة، والتي من شأنها أن تعالج جميع مياه الرصف الصحي. وسيتّم  وكانت 

استخدام املياه املسرتدة لري املناطق الطبيعية الخرضاء وتنظيف املراحيض مبياه الغسيل الدافقة.

العادمة يف  املياه  استخدام  وإعادة  الصحي ومعالجتها  الرصف  مياه  متكامالً إلدارة  الحالة تصميامً  تقدم هذه 

CAGIF، التي تقع يف برازيليا، العاصمة االتحادية، الربازيل. 

ومن أجل القيام بذلك، تقدم وصفاً تفصيلياً لألداء التشغييل ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي ونوعية النفايات 

السائلة املنتجة، ومقارنة هذه النتائج مع املعايري الربازيلية واألمريكية إلعادة استخدام املياه.

التشييد  لـ:  املوحدة  التكاليف  وتقدر  ومالية،  اقتصادية  نظر  وجهة  من  املرشوع  أيضاً  الدراسة  حالة  وتحلل 

التالية:  والتشغيل والصيانة )دوالر أمرييك / مرت مكعب( )US$/m3( واملعادلة االقتصادية من خالل األدوات 

نسبة تكلفة-فائدة )B/C(، العائد املايل )فرتة االسرتداد(، صايف القيمة الحالية )NPW(، ومعدل العائد الداخيل 

.)IRR(

2. املواد والطرائق
CAGIF 1.2. محطة معالجة مياه الرصف الصحي لـ

إن العملية التي تّم تبنيها من قبل محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF WWTP هي املعالجة املتقدمة 

للمياه العادمة )WPCF 1989؛ أسانو وآخرون WPCF 1989; Asano et al. 2007( )2007( التي تجمع بني 

وغسل  تنظيف  ومياه  الخرضاء(  )املناطق  لري  مفيدة  معالجة  مياه  إلنتاج  عمليات  ووحدة  بيولوجية  عملية 

املراحيض.

وقد تّم تصميم محطة املعالجة وبناؤها لتخدم عدداً من السكان يبلغ 1250 نسمة، أي مبعدل تدفق يومي 250 

مرت مكعب يف اليوم. الوحدة هي من النوع املدمجة، بنيت تحت األرض بالخرسانة املسلحة. يبنّي الشكل )1( 

مخطط تدفق محطات معالجة املياه العادمة.

الوحدات اآلتية: )1(  املعالجة  تّم تكوين محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF’s WWTP مع  وقد 

الذي  والفوسفور  النرتوجني  إلزالة  البيولوجي  املفاعل  عملية  مع   CAS يف  اختالف  أي   - الثالثية  البيولوجية 

 )1992 وآخرون  راندال  1984؛   WRC( املعدل   BARDENPHOR  أو  PHOREDOX كعملية تكوينه  تّم 

)WRC 1984; Randall et al. 1992( Modified BARDENPHOR؛  )2( خزّانا ترسيب مع إعادة الحأمة 

التطهري والتعقيم - محلول هيبوكلوريت الصوديوم؛ )4(   )من األعىل إىل األسفل( للخزان الالهوايئ؛ )3( خزان 

التخثري مبحلول كربيتات األلومنيوم؛ )5(  الرتشيح - مرشح رميل يعمل بالضغط - عملية تدفق )من األسفل إىل 

الحبيبي  املنشط  الكربون   - )6(  االمتزاز  )fluidisation(؛  املياه  العكيس عن طريق ضغط  والغسيل  األعىل( 

)GAC(، فلرت الضغط - التشغيل يف التدفق )من األعىل إىل األسفل( والغسيل العكيس عن طريق ضغط املياه، 
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و )7( التعقيم الثاين )يف األنابيب(. تّم تحديد عمر الحأمة عن طريق إزالة الحأمة املكثفة من املرسبات الثانوية 

)من األعىل إىل األسفل( إىل هاضم الحأمة الهوائية )Ae.SD( عىل فرتات منتظمة، وبعد 15 يوماً من الهضم يتّم 

نقل الحأمة إىل محطة مياه برازيليا الشاملية Brasilia North WWTP، حيث يتّم نزح املياه ويتّم التخلص من 

املواد الصلبة الحيوية املنتجة يف النهاية.

WWTP الشكل 1 مخطط التدفق يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي

.)Felizatto 2001( CAGIF يف كاجيف

املصطلحات:

An1…Anaerobic Tank 1 : الخزان 1 الالهوايئ

Ax1…Anoxic Tank 1 : الخزان 1 ذايت األوكسجني

Ax2…Anoxic Tank 2 : الخزان 2 ذايت األوكسجني

Ae1…Aerobic Tank : الخزان Ae1 الهوايئ

Ae2…Aerobic Tank : الخزان Ae2 الهوايئ

S. T. خزان الرتسيب : S.T…Sedimentation Tank

D. T. خزان التعقيم : D.T….Disinfection Tank

M. S. مصفاة يدوية : M.S…Manual Screen

Ae. S. D. هاضم الحأمة الهوائية : Ae.S.D…Aerobic Sludge Digester

إذا تّم ترصيف املياه العادمة يف بحرية Paranoa فإن تراكيز النفايات السائلة املعالجة يجب أال يتجاوز القيم 

BOD الطلب البيولوجي لألوكسجني = 10.0 
5
 ( )ii( ،املواد الصلبة املعلقة = 10.0 ملغ  /لرت TSS ( )i( :اآلتية

 )iv(  .)الفوسفور الكيل = 0.3 ملغ / لرت TP( )iv( .)النرتوجني الكيل = 4.0 ملغ / لرت TKN ( )iii( .)ملغ  /لرت

)TFC مجموع القولونيات الربازية مع إزالة من 99 إىل %100، بناًء عىل توصية CAESB. نوعية مياه الرصف 

النهائية كانت دامئاً مبنيّة عىل أساس القيم املرجعية التي أوصت بها CAESB، من دون تفريغ مياه الرصف يف 

بحرية Paranoa )صفر نفايات سائلة(.

والنفايات  الرتسيب(  )الفائض من خزانات  البيولوجية  السائلة  النفايات  تّم جمعها وافرة،  التي  العينات  كانت 

 السائلة النهائية، وتّم جمعها عىل النحو اآليت: مرة واحدة يف األسبوع، أخذ عينات كل ساعتني خالل 24 ساعة.
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وكانت املتغريات الكيميائية وامليكروبيولوجية التي متّت مراقبتها هي: )i( إجاميل القلوية؛ )ii(  املادة الفّعالة 

عىل السطوح وغري قابلة للترشد )Anionic surfactant(؛ )iii(  املواد العضوية: الطلب عىل األكسجني الحيوي 

BOD(، الطلب عىل األكسجني الكيميايئ )COD( واملواد الصلبة املعلقة الكلية )TSS(؛ )iv( امليكروبيولوجيا: 
5
(

النيرتوجني  النيرتوجني)+NH4( ، إجاميل  أمونيا  الربازي )TC( و )v( املغذيات:  الكوليفورم  الكيل و  الكوليفورم 

NO(، الفوسفور الكيل )TP( و الفوسفات  )PO4-2(. مل يتّم رصد الطفيليات )بيوض 
x
كيدهال )TKN(، النرتات )

الديدان الطفيلية( يف عمليات تشغيل محطة معالجة املياه العادمة. تّم إجراء جميع التحاليل من قبل مخترب 

.CAGIF استأجره مركز

 ANA ذ من ِقبل كام أفاد ليبانيو وآخرون )2007( .Libanio et al )2007(. أّن الـ PRODES هو برنامج نُفِّ

بناء محطات معالجة  األداء من أجل محاكاة  القامئة عىل  )الشهادات(  االعتامدية  يف عام 2001 يطبق عملية 

مياه الرصف وتشغيلها بشكل مالئم. تشمل البيانات التي يطالب بها برنامج PRODES بصفة دورية معدالت 

تدفق مياه الرصف الصحي املعالجة، األحامل العضوية للمياه الداخلة، وكفاءة إزالة البارامرتات الرئيسة )الطلب 

 ،TP الكيل الفوسفور  أو   TN الكيل النرتوجني   ،TSS املعلقة الصلبة  املواد   ،BOD البيولوجي عىل األوكسجني 

والكوليفورم  الربازية FC(. يف الربازيل، يعرف هذا الربنامج أيضاً باسم »برنامج رشاء مياه الرصف املعالجة« وهو 

يصنف محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs يف تسع فئات )»A« إىل »I“( و ”A« هي أقّل تعقيداً، 

واملدرّجة يف الرتتيب األبجدي وفقاً لزيادة محطات املعالجة يف التعقيد وقدرتها عىل إزالة املواد العضوية واملواد 

املغذية والكوليفورم )FC(. حالياً يف الربازيل من الشائع جداً استخدام برنامج PRODES/ANA مرجعاً ألداء 

محطات معالجة املياه العادمة ويصنفها يف مقياس من »A« إىل »I«، تكون الدرجة »I« أعىل أداء. هدفت هذه 

الدراسة إىل تصنيف محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF WWTP بوساطة PRODES/ ANA من 

خالل إزالة القيم التي تحققها محطة املعالجة.

2.2. معايري إعادة استخدام املياه

 )i( :يتضمن إعادة استخدام املياه لألنواع الرئيسة اآلتية ،USEPA )2004( حسب وكالة حامية البيئة األمريكية

يف املناطق الحرضية، )ii( الصناعية، )iii( الزراعية، )iv( البيئية والرتفيهية، )v( تغذية املياه الجوفية و )vi( تزايد 

اإلمدادات باملياه الصالحة للرشب.

 )i( :توفر أنظمة إعادة االستخدام الحرضية املياه املعالجة لألغراض غري الصالحة للرشب املختلفة مبا يف ذلك

الري يف الحدائق العامة ومراكز الرتفيه واالستجامم، مالعب رياضية، ساحات املدارس واملالعب، منصفات الطريق 

الرسيع والجوانب، واملناطق الخرضاء املحيطة باملباين واملرافق العامة؛ )ii(  ري املناطق ذات املناطق الطبيعية 

الخرضاء املحيطة مبساكن عائلية فردية ومتعددة العائالت، غسيل عام، وأنشطة صيانة أخرى؛ )iii(  ري املناطق 

ذات املناطق الطبيعية الخرضاء املحيطة باملناطق النامية التجارية والصناعية واملكاتب؛ )iv( ري مالعب الغولف؛ 

مياه  النوافذ،  غسل  األلبسة،  وغسيل  مصابغ  ومرافق  املركبات،  غسل  مرافق  مثل  التجارية  االستخدامات   )v(

املناطق  )vi(  استخدامات  السائلة؛  الكيميائية  الحرشية ومبيدات األعشاب واألسمدة  اآلفات  الخلط ملبيدات 

  )vii( والشالالت؛  املائلة  واألحواض  النوافري  مثل  والزينة،  الديكور  مياه  وخصائص  للزينة  الخرضاء  الطبيعية 

التحكم بالغبار وإنتاج الخرسانة البيتونية ملشاريع التشييد والبناء؛)viii(  الحامية من الحريق من خالل صنابري 
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وهيدروفونات مكافحة الحرائق باملياه املطلوبة، و)ix( املراحيض وتنظيف املباول يف املباين التجارية والصناعية 

.)USEPA 2004(

التي  الصناعية  املجمعات  أو  الرئيسة  الصناعات  تزود  أن  االستخدام  إعادة  ألنظمة  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

التوزيع  تستخدم املياه، باإلضافة إىل مجموعة من العقارات السكنية والصناعية والتجارية من خالل »أنظمة 

املزدوجة«.

يتّم يف »أنظمة التوزيع املزدوج«، تسليم املياه املستصلحة إىل الزبائن من خالل شبكة موازية من أنابيب التوزيع 

منفصلة عن نظام توزيع املياه الصالحة للرشب يف املجتمع. ويصبح نظام توزيع املياه املستصلحة ثالث مرفق 

للمياه، باإلضافة إىل مياه الرصف الصحي ومياه الرشب. ويجري تشغيل نظم املياه املستصلحة وصيانتها وإدارتها 

 CAGIF لدى  .)2004 USEPA األمريكية البيئة  )وكالة حامية  للرشب  الصالحة  املياه  لنظام  بطريقة مامثلة 

»نظام توزيع مزدوج«، وخاصة الستخدام املياه من أجل غسل املراحيض، مضيفاً آلية فصل للشبكتني من خالل 

جهاز »اتصال متقاطع».

بدأ تطوير مشاريع إعادة استخدام املياه املخطط لها يف الواليات املتحدة يف أوائل القرن العرشين. وكانت والية 

عام 1918.  لها يف  أول ترشيع  كان  وإعادتها.  املياه  استخدام  اسرتداد  تنظيم  رائدة يف   California كاليفورنيا 

وكاليفورنيا   Arizona أريزونا  واليات  يف  للري  املياه  لتوفري  استخدام  إعادة  أنظمة  أول  ووضعت  طورت  لقد 

California يف أواخر العرشينيات 1920s. يف عام 1940 بدأت إعادة استخدام املياه، فضالً عن استخدام مياه 

تّم تطوير نظم إعادة  بالكلور يف مصانع الصلب والفوالذ. ومنذ عام 1960 فصاعداً،  الرصف الصحي املعالجة 

 Asano and( )1996 أسانو و ليفني( Florida وفلوريدا Colorado االستخدام العامة الحرضية يف كولورادو

.)Levine 1996

لري  السائلة  الثانوية  النفايات  استخدام  بإعادة  تسمح  لوائح  الربازيلية  الصحة  وزارة  أصدرت  عام 1965،  ويف 

محاصيل الخضار، باستثناء الخرضاوات التي تُؤكل نيئة.

يف عام 1968، أُجريت بحوث واسعة النطاق إلعادة االستخدام املبارش للرشب، ماّم أدى إىل تنفيذ أول محطة 

 Goreangab محطة غوريانجاب : Windhoek, Namibia وحيدة الستصالح املياه تقع يف ويندهوك، ناميبيا

املياه  استخدام  يتّم  حيث  للرشب  الصالحة  املياه  استخدام  إلعادة  األوىل  الحالة  هي  وهذه  املياه.  الستصالح 

 Lahnsteiner and(  )2007 وليمربت  )الهنستيرن  البلدية  هذه  يف  الرشب  مياه  إمدادات  يف  بنجاح  املسرتدة 

.)Lempert 2007

كانت هناك فرتة خالل هذه التجربة حيث كان ما يصل إىل ثلث إمدادات املدينة من املياه املستصلحة. وهي 

تعمل حالياً بنسبة 26 %، وميكن أن تصل إىل 35 % كحّد أقىص )الهنستيرن و ليمربت 2007؛ دو بيساين 2005( 

.)Lahnsteiner and Lempert 2007; du Pisani 2005(
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كاليفورنيا لديها تاريخ طويل يف إعادة استخدام املياه العادمة واسرتدادها. وتنظم أول لوائحها ومراسيمها منذ 

عام 1918. وخالل كل هذه السنوات، حدثت تغريات، كام أن الدليل التوجيهي الحايل يرد يف الجدول )1( )وكالة 

.)USEPA 2004; USEPA 2012( )2012 حامية البيئة األمريكية 2004؛ وكالة حامية البيئة األمريكية

الجدول 1: معايري معالجة وكفاءة كاليفورنيا إلعادة استخدام املياه

املعالجة املطلوبة
حدود الكوليفورم الكلية

)MPN/100 ml(
نوع االستخدام

العلف، األلياف، والبذور املحاصيل سطحية الري من البساتني -أولية

والكروم
املراعي لري املناطق الطبيعية الخرضاء املحميات الحيوانات 23األكسدة والتعقيم

للحليب املناطق الطبيعية الخرضاء )مالعب الغولف واملقابر، وما 

إىل ذلك(
الري السطحي للمحاصيل الغذائية تقييدات ترفيهية محدودة2.2األكسدة والتعقيم

األكسدة، التخثري، الرتسيب، 

الفلرتة )a(، والتعقيم

الري بالرذاذ للمحاصيل الغذائية ري املناطق الطبيعية الخرضاء 2.2

)الحدائق، مالعب، الخ( املرحاض وتنظيف املباول

املصطلحات: )a( عكارة النفايات السائلة التي متّت تصفيتها ال ميكن أن تتجاوز بشكل وسطي 2 وحدة عكارة 

خالل أي فرتة 24 ساعة.

عام  عام 1989 ونقحت يف  األرايض« يف  املستصلحة وتطبيقات  املياه  استخدام  »إعادة  اعتامد  تّم  فلوريدا،  يف 

 .Florida Department of Environmental Regulation البيئي  للتنظيم  فلوريدا  قسم  قبل  من   1990

للرشب  القابل  غري  لالستخدام  املقرتحة  التنقيحات  ذلك  يف  مبا  واملعالجة،  الجودة  معايري   )2( الجدول  يعرض 

للمياه املستصلحة، يف الجدول )2( )وكالة حامية البيئة األمريكية 2004؛ ووكالة حامية البيئة األمريكية 2012( 

.)USEPA 2004; USEPA 2012(
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الجدول 2: معايري جودة ومعالجة فلوريدا إلعادة استخدام املياه.

نوع االستعاملمتطلبات جودة املياهاملعالجة املطلوبة

ثانوية وتعقيم

200 Faecal Coli MPN/100 mL

20 mg/L TSS

20 mg/L BOD5

)a( مناطق مداخل عامة مقيدة

ثانوية وتعقيم 

وترشيح

No detectable Faecal Coli MPN/100 mL

ال يوجد عصيات برازية قولونية قابلة للكشف

5 mg/L TSS

20 mg/L BOD5

)b( مناطق مداخل عامة

)c( ري املحاصيل الغذائية 

)d( تنظيف مرحاض 

 الحامية من الحرائق

 األغراض الجاملية

السيطرة عىل الغبار

ثانوية وتعقيم

200 faecal coli MPN/l00 mL

20 mg/L TSS

20 mg/L BOD5

12 mg/L Total N

تطبيق معدل األرايض الرسيع

املصلحات:

)a( مزارع األحراج، الغابات، محاصيل العلف، أرايض املراعي، أو مناطق مامثلة.

)b( املروج الخرضاء السكنية، مالعب الغولف، املقابر، والحدائق واملتنزهات، واملناطق ذات املناطق الطبيعية 

الخرضاء، أو منصفات الطرق الرسيعة، أو املناطق املامثلة.

 )c( مسموح به فقط إذا كانت املحاصيل مقرشة، مقشورة أو مسلوخة، مطبوخة، أو معالجتها حرارياً قبل االستهالك.

)d(  يسمح سمح للمقيمني بالوصول إىل نظام أنابيب املياه.

نرشت وكالة حامية البيئة األمريكية USEPA، باالشرتاك مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID، دالئل 

ومبادئ توجيهية إلعادة استخدام املياه يف عام 1992، لتكون مبثابة دليل ملختلف مكاتبها اإلقليمية يف بعض املدن 

األمريكية ويف الواليات التي ال توجد فيها لوائح وقوانني حتى اآلن. وتغطي مجموعة التعليامت التي وضعتها 

االستخدامات  من  مختلفة  أنواعاً  استخدامها  وإعادة  املياه  السرتداد   USEPA األمريكية  البيئة  حامية  وكالة 

الحرضية غري الصالحة للرشب: إعادة االستخدام الصناعي والزراعي وغري املبارش للرشب من أجل إعادة تغذية 

املياه الجوفية. كام ترفع عدد مصادر إمدادات املياه السطحية. 

وترد معايري وكالة حامية البيئة األمريكية بشكل ملخص يف الجدول )3( )وكالة حامية البيئة األمريكية 2004؛ 

وكالة حامية البيئة األمريكية 2012(. من املهم اإلشارة إىل أن املؤرش امليكروبيولوجي يشري إىل القولون الغائظي 

)الربازي( وليس إىل املجموع. وعالوًة عىل ذلك، ال توجد أسئلة بشأن مراقبة الفريوسات ومكافحتها، متاماً مثل 

.California والية كاليفورنيا

التوجيهية  ومل تنفذ حتى اآلن أي لوائح وقوانني يف الربازيل. غري أن الجدول )4( يعرض قيم الدالئل واملبادئ 

تشمل  التي  للرشب،  الصالحة  غري  الحرضية  املناطق  يف  املقيد  غري  االستخدام  بإعادة  يتعلق  فيام  الربازيلية 
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بالنسبة للسكان، وتتطلب مستوى عالياً من املعالجة.  التي يحتمل أن تكون محفوفة باملخاطر  االستخدامات 

 National Water Agency )ANA 2005( )2005 ANA( هذه القيم املرجعية هي من الوكالة الوطنية للمياه

 Brazilian Association of Technical Standards  )1997  ABNT( التقنية  للمعايري  الربازيلية  والجمعية 

.)ABNT 1997(

الجدول 3: معايري جودة ومعالجة وفق وكالة حامية البيئة األمريكية USEPA إلعادة استخدام املياه.

نوع االستعاملمتطلبات جودة املياهاملعالجة املطلوبة

ثانوية وترشيح 

وتعقيم

pH = 6 – 9

≤ 10 mg/L BOD
5

≤ 2 NTU

 No detectable Faecal Coli

MPN/100 mL

 1 mg/L Cl
2
 residual

)minimum(

إعادة استخدام املناطق الحرضية

جميع أنواع الري املناطق الطبيعية الخرضاء، )عىل سبيل املثال، 

مالعب الغولف، الحدائق، املقابر(

غسيل السيارات

تنظيف املرحاض

استخدام يف أنظمة الحامية من الحرائق

ومكيفات الهواء التجارية

استخدامات أخرى مع منافذ مامثلة أو التعرض للمياه

الجدول 4: معايري الجودة الربازيلية إلعادة استخدام املياه غري الصالحة للرشب يف املناطق الحرضية غري املقيدة

 ABNT)1997( Brazilian Association
of Technical Standards

الجمعية الربازيلية للمعايري التقنية

ANA )2005( National Water Agency
الوكالة الوطنية للمياه

Variable
املتغري

-≤ 10,0BOD
5
 )mg/ℓ(

-≤ 5,0TSS )mg/ℓ(
< 5,0≤ 2,0Turbidity )NTU(

< 200No detectable
 Faecal Coliforms

)MPN/100mℓ(
0,5 – 1,5-Cl

2
 residual )mg/ℓ(

3.2. التحليل االقتصادي واملايل

تساعد »طريقة تكافؤ رأس املال« يف اتخاذ القرارات حيث توجد بدائل متعددة تتطلب قياساً مشرتكاً لألداء. 

وتحدث التكاليف والفوائد يف نقاط مختلفة من الزمن، ولها قيم مختلفة. طرائق التحليل املايل هي األدوات 

الحالية  القيمة  صايف  مثل:  مشرتك  مقياس  باستخدام  واملنافع  التكاليف  هذه  مجموع  تقييم  من  متكننا  التي 

)NPW(، صايف القيمة املستقبلية )NFW(، نسبة الفائدة إىل التكلفة)B/C( ، والقيمة السنوية املوحدة املكافئة 

.)Ardalan 2000( )IRR( ومعدل العائد الداخيل ،)EUAW(

صايف القيمة الحالية )NPW( هو صايف الفرق يف التكاليف والفوائد الحالية. وهناك طريقة أخرى لتقييم جدوى 

نظام ما أو مقارنة عدة نظم هي حساب القيمة الحالية الصافية للتكاليف واملنافع والحصول عىل نسبة املنافع 

.)Ardalan 2000( إذا كانت هذه النسبة أكرب من واحد، فإن املرشوع مربح .)B/C( والتكاليف
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االستثامر  اسرتداد  يستغرقها  التي  املدة  للبدائل هي حساب  تقييم رسيع  للحصول عىل  بسيطة  هناك طريقة 

األويل. يسّمى الوقت يف أي وحدة تستغرقه السرتداد االستثامر األويل فرتة االسرتداد. يف هذه الطريقة، تّم تصميم 

الرسم البياين لصايف التدفق النقدي، ومن خالل الحساب البسيط، تضاف الفوائد والتكلفة عاماً بعد عام حتى 

يساوي املجموع االستثامر األويل. ومن الواضح أن فرتة االسرتداد تهمل قيمة الوقت من املال. وعالوة عىل ذلك، 

فإنه يكون دقيقاً فقط عندما يكون معدل الفائدة صفر. ومع هذا القصور، يعترب العديد من املحللني أن هذه 

.)Ardalan 2000( الطريقة وسيلة مفيدة وسهلة ورسيعة للمقارنة

معدل العائد الداخيل هو طريقة مفيدة ملقارنة املزايا املالية للنظم البديلة، باستخدام مخطط التدفق النقدي. 

نحسب أن معدل الفائدة املحدد للنظام الذي يجعل صايف القيمة الحالية يساوي الصفر. ويطلق عىل هذا املعدل 

معدل العائد الداخيل )IRR( ويشار إليه بـ *i. إذا كان هذا املعدل أعىل من الحّد األدىن الذي يريض املستثمر 

أو مدير املرشوع، فإّن املرشوع مقبول. ويسّمى هذا الحّد األدىن ملعدل الحّد األدىن املقبول للعائد )MARR(. ال 

توجد صيغ رياضية لحساب الـ MARR.  وهذا يجب أن يتم عن طريق التجربة والخطأ. لحسن الحّظ، هناك 

 ،Quattro Pro البيانات يف السوق، مثل التي تقوم بسهولة بهذا الحساب. معظم جداول  الربامج الحاسوبية 

.)Ardalan 2000( IRR وما إىل ذلك، لديها أحكام وقواعد لحساب ،Excel إكسل

3. النتائج واملناقشة
1.3. نتائج أداء التشغيل

الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطة  يف  التشغيل  من  األخريين  العامني  هي  تحليلها  تّم  التي  البيانات  كانت 

)CAGIF(، 2010 - 2011، التي تبنّي مستويات إزالة نحو 95 % للمتغريات التي متثل املواد العضوية )الطلب 

BOD، الطلب األوكسجني الكيميايئ COD واملواد الصلبة املعلقة TSS(، وعن العنارص 
5
عىل األوكسجني الحيوي 

املغذية النيرتوجني والفوسفور، 83 % و 93 % عىل التوايل. كام هو مبنّي يف الجدول )5(، فإنه يالحظ أيضاً قدرة 

إزالة 6.86 و7.80  وحدات لوغارمتية لعصيات القولون الغائظي والكوليفورم الكيل، عىل التوايل.

الجدول 5: األداء حسب إجاميل عمليات اإلزالة من محطة معالجة مياه الرصف الصحي

)2010 - 2011( CAGIF WWTP

Mean Value
القيمة الوسطية

Value )max.(
القيمة العظمى

Value )min.(
القيمة الصغرى

Variable
املتغري

95.7198.1388.51BOD
5

95.2197.7687.64COD
95.5298.6490.00TSS
92.6198.7780.00TP
83.1994.5928.36TN
7.808.456.52TC
6.867.526.32FC
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املصطلحات:

.FC و TC جميع عمليات اإلزالة التي تّم التعبري عنها يف نسبة مئوية %، باستثناء »الوحدات اللوغارمتية« لـ

 CAGIF WWTP بعد تفسري البيانات املبينة يف الجدول )5(، ميكن تصنيف محطة معالجة مياه الرصف الصحي لـ

 Brazilian املستوى األقىص ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي الربازيلية ،» I » بعد ذلك عىل أنها من رتبة

WWTP التي تّم تكوينها كعملية معالجة ثانوية متقدمة تليها إزالة املغذيات )الفوسفور أو النيرتوجني( ومع 

التعقيم عند أدىن حّد من 5 وحدات لوغارمتية )log units 5( إلزالة الكوليفورم الربازي، مع معدالت اإلزالة 

اإلجاملية: BOD و TP ، 90 % :TSS : 85 % أو TKN : 80 %. عندما يتّم تصنيف املحطة بدرجة »I« يجب أن 

يؤخذ واحد فقط من املغذيات: إجاميل الفوسفور )TP( أو إجاميل كيدهال النيرتوجني )TKN(.  وتسّمى هذه 

الفئة عادة محطة إزالة املغذيات البيولوجية )BNRP(. شملت هذه الدراسة أيضاً هدف إزالة مجموع الطلب 

.BOD
5
الكيميايئ لألوكسجني COD بنسبة %90، وهي نفس القيمة املستخدمة لتقييم 

من خالل تحليل القيم القياسية لرتاكيز النفايات السائلة الخارجة واملدرجة يف الجداول 2، 3، 4، و5، من الواضح 

 ،BOD
5
أن املعايري الربازيلية للوكالة الوطنية للمياه )ANA( هي األكرث تقييداً للمتغريات التي متّت مراقبتها: 

TSS و الكوليفورم الربازي. والقيم املعيارية املقرتحة من قبل )ANA( )2005( هي جزء من معايري والية فلوريدا 

املتوافقة مع وكالة حامية البيئة األمريكية، ودامئاً باستخدام القيم األكرث تقييداً.

تظهر نتائج تراكيز املتغريات التي متّت مراقبتها يف الجدول )6( بالنسبة للنفايات السائلة النهائية الخارجة من 

األوكسجني  الطلب عىل  قيم  أن   )6( الجدول  ويبنّي   .WWTP CAGIF الصحي الرصف  مياه  معالجة  محطة 

البيولوجي أقّل دامئاً تقريباً مام تويص به ANA )2005(: 10 ملغ / لرت. يف حني أن متغري املواد الصلبة املعلقة 

 TSS ،COD ،BOD
5
TSS ال يفي القيمة املوىص بها )≥ 5 ملغ / لرت(. ويبنّي الشكل )2( بيانات تراكيز كلٍّ من 

مخطط  باسم  أيضاً  املعروف   ،Whisker ومخطط  مربع  خالل  من  الخارجة  النهائية  السائلة  للنفايات   TNو

.Box plot صندوقي

الجدول 6: تركيز النفايات السائلة النهائية الخارجة من محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

.)2011 - 2010( CAGIF WWTP

Mean Value

القيمة الوسطية

Value )max.(

القيمة العظمى

Value )min.(

القيمة الصغرى

Variable

املتغري
7123BOD

5

15267COD
8124TSS

0.120.320.05TP
5.921.82.2TN
5.2221.601.40TKN

TC--غري موجود
FC--غري موجود
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املصطلحات

جميع الرتاكيز مقاسة بواحدة ملغ / ليرت باستثناء الكوليفورم الغائظي الكيل TC ومجموع العصيات القولونية 

.)MPN/100mL( مقاسة بواحدة TC

الشكل 2: مخطط وصندوق Whisker ملتغريات النفايات السائلة النهائية الخارجة من املحطة بعد املعالجة: 

. TNو TSS ،COD ،BOD
5

النهائية  البيانات تتعلق بالنفايات السائلة  املصطلحات: يشري الحرف »E« قبل االختصارات للمتغريات إىل أن 

الخارجة من محطة املعالجة.

مخطط وصندوق Whisker املوجود يف الشكل )3( يوضح بيانات تركيز الفوسفور الكيل )TP الذي يُعرّب عنه 

 .WWTP CAGIF بـ ملغ / لرت( يف النفايات السائلة النهائية الخارجة من محطة معالجة مياه الرصف الصحي

ويالحظ يف الشكل )3( أن جميع القيم تقريباً أقّل من 0.3 ملغ / لرت، وهي القيمة املرجعية املُوىص بها من قبل 

CAESB إذا تّم ترصيف النفايات السائلة مبارشة إىل بحرية Paranoa. يف 11 عاماً من التشغيل املستمر مل يتّم 

 CAGIF ؛ وقد تّم دامئاً إعادة استخدام جميع املياه املستصلحة يفParanoa ترصيف النفايات النهائية يف بحرية

لري املناطق الطبيعية الخرضاء و / أو تنظيف املراحيض.

.TP ملتغري النفايات السائلة النهائية الخارجة Whisker الشكل )3( مخطط وصندوق
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النهائية  البيانات تتعلق بالنفايات السائلة  املصطلحات: يشري الحرف »E« قبل االختصارات للمتغريات إىل أن 

الخارجة من محطة املعالجة.

2.3. نتائج التحليل االقتصادي واملايل

والصيانة  التشغيل  وتكاليف  التنفيذ  تكاليف  أن  )2006( أفاد   Fernandes et al.  )2006( وآخرون  فرناندس 

ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF WWTP، والتي تبنّي أيضاً الجدوى االقتصادية واملالية من خالل 

الحالية )NPW( ومعدل  القيمة  التالية: نسبة كلفة-فائدة )B/C(، فرتة االسرتداد )Payback(، صايف  األدوات 

العائد الداخيل )IRR(. وكانت سنة األساس املستخدمة للحسابات عام 2004.

لقد أُجريت الدراسة بأكملها باستخدام العملة الربازيلية » الريال -  $R «. ويف هذا العمل، تّم تحويل القيم 

بالعملة الربازيلية إىل دوالرات أمريكية، باستخدام معامل التحويل الذي كان وسطياً لعام 2004، أي من 1.00 

دوالر أمرييك إىل 2.65 ريال برازييل.

يوضح الشكل )4( املوازنة املائية لعام 2004، حيث لُوحظ أنه عندما تتّم إعادة استخدام املياه العادمة لري 

املناطق الطبيعية الخرضاء وتنظيف املراحيض، فإن إعادة التدوير تبلغ نحو 42 %، وهو ما يقابل إعادة االستخدام 

يف تنظيف املراحيض )فرناندس وآخرون، Fernandes et al. 2006( )2006(. عندما ال يتّم إعادة استخدام املياه 

املستصلحة يف تنظيف املراحيض فإن كمية جديدة من املياه يتّم توفريها كمياه الرشب من CAESB، ويف هذه 

الحالة نتيجة الفاتورة هي تكلفة استهالك مياه الرشب تضاف إىل تكلفة مياه الرصف الصحي من 100 %، وهذا 

يعني أن حساب االنفاق مع املاء هو دامئاً ضعف قيمة استهالك املياه الصالحة للرشب. بلغ متوسط التدفق 

املعالج يف الفرتة املحسوبة 102 م3 / يوم الذي يقابل 41 % من تدفق التصميم )250 م3 / يوم(.

الشكل 4: الرسم التخطيطي ملوازنة املياه لـ كاجيف CAGIF مع إعادة استخدام املياه يف ري املناطق 
الخرضاء وغسيل املراحيض - سنة األساس 

.)Fernandes et al. 2006( )2006 2004 )فرناندس وآخرون 

يبنّي الجدول )7( القيم التقديرية لبناء محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF WWTP، تفيض إىل تكلفة 

موحدة تبلغ 157 دوالراً أمريكياً لكّل نسمة. أو 785 دوالراً أمريكياً / )مرت مكعب / اليوم(. وتبلغ التكلفة الفردیة 

للفرد الواحد 91 دوالراً أمریکیاً / للشخص، وھي أعلی قیمة لکل وحدة تکلفة للفرد من 189 محطة معالجة 

.)Nunes et al. 2005( )2005 میاه برازیلیة تّم بناؤھا علی مدى السنوات 2000 - 2001 )نونيس وآخرون
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الجدول 7: تكلفة إنشاء محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

)a(CAGIF WWTP )سنة األساس 2004 - 1.00 دوالر = 2.65 ريال برازييل(.

مرحلة البناءالكلفة )دوالر أمرييك(

البناء املدين )األرض املنزلقة، أعامل البناء، والنوافذ اإلطار الحديد واألشكال وترسب املياه(113,585.00

68,679.00
معدات )مراوح، مضخات الطرد املركزي، مضخات القياس، مضخات غاطسة، فلرت ضغط 

الرمال والكربون املنشط -GAC - فلرت الضغط(

شبكة هيدروليكية )أنابيب، وعدادات / صاممات، وصالت، وما إىل ذلك(7,924.00

التصميم املعامري والهنديس، اإلرشاف واملسؤولية التقنية6,038.00

اإلجاميل196,226.00

Fernandes et al. )2006( : املصدر )a(

يصف الجدول )8( مكونات تكاليف تشغيل محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF لعام 2004، ماّم أسفر 

عن قيم تبلغ 73.4 يف املئة و 26.6 يف املئة، كتكاليف ثابتة ومتغرية عىل التوايل. تبلغ التكلفة الحجمية الناتجة 

عن التشغيل والصيانة 2.00 دوالر أمرييك / مرت مكعب، أي ما يرتاوح بني أربعة وستة أضعاف من القيم املرّصح 

عنها ملحطات معالجة مياه الرصف الكبرية يف CAESB )2016( - 0.30 دوالر أمرييك إىل 0.50 / مرت مكعب. 

وترجع التكلفة الحجمية العالية إىل عامل املقياس، وعادة ما متيل محطات معالجة مياه الرصف الصغرية إىل 

العمل بتكاليف أعىل من الوحدات األكرب منها. باإلضافة إىل ذلك، تتأثر تكلفة الوحدة أيضاً باالستخدام املنخفض 

للطاقة )41%( من محطة املعالجة وأيضاً بسبب ارتفاع التكلفة الثابتة )%73.4(.

وقد تّم حساب الجدوى االقتصادية للمرشوع بنسبة 10 % ومدة 20 سنة، النتائج مبيّنة يف الجدول )6(. وميكن 

اعتبار مرشوع إعادة استخدام املياه CAGIF قابالً للتطبيق وفقاً لألساليب املستخدمة والقيم املبينة يف الجدول )9(.

CAGIF WWTP)a( ملحطة )O&M( الجدول 8: تكاليف التشغيل والصيانة
)سنة األساس 2004 - 1.00 دوالر أمرييك = 2.65 ريال برازييل(.

)US$( )الكلفة )دوالر أمرييك
الوصف

سنوياًشهرياًنسبة مئوية %

59.7
)41.4(
)18.3(

2,583.33
1,144.58

31,000.00
13,735.00

1. العمل
1.1. املشغل

2.1. مهندس مرشف

2. سلع )الكهرباء(7.7482.505,790.00

4.9
)0.2(
)2.5(
)2.5(

14.00
155.00
135.00

168.00
1,860.00
1,620.00

 3. املواد
 3.1. كربيتات األلومنيوم

 3.2. هيبوكلوريت الصوديوم
3.3. وسائل التصفية والفلرته
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20.0
13.7(
)4.2(
)2.1(

853.00
264.00
132.00

10,236.00
3,168.00
1,584.00

 4. الخدمات
 4.1. التحليل املختربي

 4.2. نقل الحأمة
4.3.التجفيف ونزح املياه

7.7
)4.3(
)3.4(

267.00
211.00

3,204.00
2,532.00

 5. الصيانة
 5.1. الخدمة املدنية

5.2. املعدات

اإلجاميل1006,241.4274,897.00

Fernandes et al. )2006( : املصدر )a(

الجدول 9: نتائج التحليل االقتصادي واملايل إلعادة استخدام املياه يف برازليا )الربازيل(،
)CAGIF Brasilia )Brazil. الفرتة التي تّم تحليلها : 20 عاماً

الطرقالقيمة
B/C نسبة تكلفة-فائدة3.27

Payback العائد املايلثالث سنوات وأربعة أشهر
NPW صايف القيمة الحاليةUS$ 445,483.00 )دوالر أمرييك(

IRR معدل العائد الداخيل30%

4. االستنتاجات

وفقاً لتحليل بيانات أداء محطة معالجة مياه الرصف الصحي CAGIF WWTP، ميكن استنتاج ما يأيت:

- تعترب محطة املعالجة العملية األكرث تقدماً وفقاً للمرجع الربازييل )PRODES/ANA(. إزالة املواد العضوية 

BOD(، مجموع الفوسفور تصل إىل TKN ،% 85 أعىل من 80 %، و 5 وحدات 
5
, COD, TSS( % 90 أكرث من

لوغارمتية إلزالة الكوليفورم الربازي.

- مل تستوِف جودة النفايات السائلة النهائية املُعالجة متطلبات املواد الصلبة املعلقة TSS، باملقارنة مع الدالئل 

واملبادئ التوجيهية الصارمة إلعادة استخدام املياه ألغراض الري يف املناطق الطبيعية ومياه املراحيض. البيانات 

التي تّم تحليلها من قبل الدراسة تبنّي أن اإلزالة البيولوجية للمواد املغذية، إىل جانب التخرث والرتشيح والتطهري 

ملعالجة املياه املستعملة، ال ميكن أن تنتج النفايات السائلة مع TSS أقّل من 5 ملغ / لرت.

يف الوقت الحارض من الشائع استخدام عمليات فصل الغشاء )MSP( يف محطات استصالح املياه لتحسني األداء 

وإنتاج املياه املسرتدة مع انخفاض قيم تراكيز TSS والعكارة. الرتشيح الفائق )ultra filtration( هو األكرث شيوعاً 

يف عملية فصل الغشاء حالياً.

- أظهرت النتائج االقتصادية أن محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTP باهظة الثمن يف البناء والتشغيل 

والصيانة بسبب انخفاض التدفق التصميمي واالستخدام املنخفض لطاقتها االستيعابية. ومع ذلك، أظهر مرشوع 

إعادة استخدام املياه CAGIF الجدوى االقتصادية واملالية من خالل الطرائق املستخدمة يف هذه الدراسة.
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شكر وتقدير

CAGIF/ للتشجيع الدائم لفنييه إلجراء الدراسات املتقدمة يف معالجة مياه الرصف الصحي، وإىل ،CAESB إىل

Sarah Hospital / مستشفى سارة، لتوفري الفرصة واملشاركة مبارشًة يف مرشوع إعادة استخدام املياه ملدة 11 

سنة متتالية. شكر خاص ملدة 11 عاماً من التوافق املتناغم والوّد ملشغيل محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

 Wagner واغرن باولو دي ليام ،CAGIF’s WWTP: Gilberto Oliveira Souza كاجيف: جيلربتو أوليفريا سوزا

.Wilson Jorge Junior and Wilson Pereira ويلسون خورخي جونيور وويلسون برييرا ،Paulo de Lima
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| الحالة 6 : مامرسات الري الجيدة يف مياه الرصف الصحي املروية يف الوردانني،
)Ouardanine, Tunisia تونس(     

Olfa Mahjoub 1, Mohamed Mekada 2, and Najet Gharbi 3

امللّخص
التسعينيات من  إىل  الوردانني  للري يف منطقة   )TWW( املعالجة الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  تعود 

القرن الحادي والعرشين، طالب املزارعون برتكيب جهاز ترشيح يف  القرن العرشين. يف أوائل العقد األول من 

منفذ محطة املعالجة إلزالة املواد الصلبة املعلقة. ويف وقت الحق، قامت الحكومة ببناء حوض للتخزين وتركيب 

مجموعة من املرشحات ذات الجريانات من األسفل إىل األعىل للمنطقة املروية.

يف الحقول املفتوحة، تّم استبدال الري السطحي ألشجار الفاكهة بالري بالتنقيط لتقليل استهالك املياه من جهة، 

وتقليل االتصال بني املامرسني والرتبة والفواكه مع مياه الرصف املعالجة TWW من جهة أخرى. ويحظى الري 

املقيد باالحرتام الكامل من خالل زراعة املحاصيل التي تسمح بها اللوائح والقوانني، مثل األعالف وأشجار الفاكهة. 

ومن أجل االستفادة من املغذيات املتوفرة يف مياه الرصف املعالجة، تّم إنشاء مشتل إلنتاج أنواع مختلفة من 

النباتات التي متثل فائدة اقتصادية قيمة. وعىل الرغم من التقدم الكبري، فإن املزارعني غري قادرين عىل تقدير 

التطعيم  فإن  الصحية،  بالجوانب  يتعلق  اآلن. وفيام  حتى  املعالجة  الرصف  مياه  جلبته  الذي  املغذي  العبء 

)التلقيح( ال تضمنه بانتظام خدمات الصحة العامة وال من جانب املزارعني أنفسهم؛ وهذا األخري يشري إىل أنهم 

قد أتقنوا الوضع مع عدم وجود تلوث عريض.

 من الصعب احرتام وقف الري قبل الحصاد، حيث إن مثار الدراق تطالب بشدة باملياه يف موسم النمو املتأخر.

ونتيجًة لذلك، يتّم ضامن التعامل املناسب بعد الحصاد من الفواكه لحامية املستهلكني. كام تسعى دور خدمات 

اإلرشاد إىل أن يكون أكرث كفاءًة.
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1. املقدمة
تزداد ندرة املوارد املائية التقليدية. وقد أدى تغري املناخ والتلوث الناجم عن األنشطة البرشية إىل خفض كبري يف 

كمية املياه املتاحة. ويف ظل هذه الظروف، يتعني عىل البلدان القاحلة وشبه القاحلة أن تعتمد وتعّول عىل موارد 

املياه غري التقليدية مصدراً محتمالً لري املحاصيل.

تعترب املياه املستعملة )مياه الرصف الصحي( يف جميع أنحاء العامل مورداً بديالً.  ويظل التعامل مع هذا املورد 

دقيقاً وعرضًة للفشل. يتطلب تطبيق مامرسات محددة، خاصة عندما تكون املعالجة ضعيفة أو غري فعالة يف 

تخفيض حمولة التلوث إىل مستوى مقبول يضمن إعادة االستخدام اآلمنة.

ميكن للتدابري القامئة عىل الزراعة أن تؤّدي دوراً مهامً يف الحّد من املخاطر املتعلقة بإعادة استخدام املياه العادمة، 

خاصة يف البلدان التي تكون فيها املعالجة غري مركزية أو ذات كفاءة منخفضة. تعترب مشاركة الجمهور يف إعادة 

استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة )TWW( مع املستخدمني النهائيني مامرسة جيدة ألنها قد تساعد عىل 

تقديم خدمة أفضل )كريايتا وآخرون Keraita et al. 2010( )2010(. ميكن أن تكون الجوانب األخرى أيضاً مالمح 

املامرسات الجيدة مثل الدور الذي تؤديه املؤسسات وتطبيق القوانني واللوائح، عندما تكون موجودة.

سقرا  يف  الحمضيات  بساتني  لري   TWW املعالجة الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  تجربة  تونس  بدأت 

احتامل  البحوث  نتائج  أظهرت  الثامنينات،  الستينيات. ويف  أوائل  يف  البالد  رشق  شامل  يف   ،La Soukra

لوائح  وضعت  وقد   .TWW املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  بعد  واملحاصيل  الرتبة  تلويث 

التوجيهية  واملبادئ  الدالئل  من  مستوحاة   1989 عام  يف  تقييدية  استخدام  إعادة  إىل  تدعو  وطنية  وقوانني 

 Food والزراعة  األغذية  ومنظمة   World Health Organization )WHO( العاملية  الصحة  ملنظمة 

ضامن  عىل  والبيولوجية  الكيميائية  امللوثات  اقترصت  )and Agriculture Organization )FAO. وقد 

.)Guardiola-Claramonte et al. 2012(  )2012 وآخرون  )غوارديوال-كالرامونتي  اآلمن  االستخدام   إعادة 

وتتطلب املواصفات التي حددها القانون يف عام 1995 تنفيذ املامرسات والخربات الجيدة لحامية صحة املزاولني 

مثل املزارعني والعامل يف امليدان. ومل تُنرش حتى اآلن أية مبادئ توجيهية رسمية بشأن املامرسات الجيدة.

املياه  ملعالجة  محطات   110 أصل  من  محطة   26 لـ  الخارجة  املعالجة  السائلة  النفايات  تستخدم  تونس،  يف 

املستعملة )WWTP( يف ري األرايض الزراعية.

يوجد حالياً نحو 28 مخططاً مروياً و 17 فقط يف الواقع قيد التشغيل. يبلغ متوسط   معدل الزيادة والعمل نحو 

%46 عىل مدى السنوات العرش املاضية )دغري  DGGREE 2014( )2014(. ومن ثم، فإن بعض املناطق املروية 

تحاول تلبية متطلبات إعادة االستخدام اآلمن يف الزراعة. واحدة من أكرث املناطق املروية ازدهاراً تقع يف منطقة 

الوردانني Ouardanine حيث تّم تحويل املناطق الطبيعية الخرضاء عىل مدى 18 عاماً بفضل إعادة استخدام 

 Ouardanine يف الوردانني TWW وقد تّم تحديد مياه الرصف الصحي املعالجة .TWW مياه الرصف املعالجة

باعتبارها املورد الوحيد للمياه البديلة يف املنطقة، ماّم يعيق السكان يف التكيف مع الظروف السائدة لضامن 

العادمة يف  املياه  استخدام  إعادة  الوردانني Ouardanine قصة نجاح من حيث  الغذايئ. تعترب منطقة  أمنهم 

قليالً جداً من املنشورات أو التي مل تقدم أي منها قد أدخلت حالة الدراسة إىل  تونس. ومع ذلك، فإن عدداً 

مجتمعات البحث والتطوير )R&D( الكبرية لعرض نجاحات التحسينات وفرصها.

الهدف العام من هذه الحالة هو تسليط الضوء عىل املامرسات الجيدة وراء نجاح إعادة استخدام مياه الرصف 

الصحي املعالجة TWW يف الزراعة يف املناطق املروية يف الوردانني Ouardanine. وسوف ينصّب الرتكيز عىل 
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والتحسينات  املستفادة  الدروس  إبراز  أيضاً  عاماً. وسيتّم   15 من  فيها ألكرث  الدراق  يُزرع  مزارع،  حالة  دراسة 

التنمية  )رئيس مجموعة  املزارعني  واملقابلة مع  واملراجع  األدبيات  إىل مراجعة  الحالة  املحتملة. وتستند هذه 

الزراعية( وأصحاب املصلحة، باإلضافة إىل املالحظات امليدانية.

2. السياق العام والخلفية العلمية
تقع منطقة الوردانني Ouardanine عىل بعد 130 كم من العاصمة تونس. يف محافظة املنستري Monastir، يف 

الجزء الرشقي املركزي من تونس الشكل )1(. واملنطقة ذات مناخ شبه جاف، وبالتايل فهي تعاين من عجز يف 

املياه يقدر بـ 1000 ملم / سنة. أما الحوض املايئ السهيل Sahline-Ouardadine تحت املنطقة فهو ملحي )4.3 

غ / لرت( واملفرط يف االستثامر 110 % )CNEA 2008(، فهو مل يعد مستخدماً للري. إىل جانب ذلك، فإن املياه 

من سّد نبهانا Nebhana املستخدمة حرصاً لري األرايض الزراعية يف وسط تونس غري متوفرة ملنطقة الوردانني 

.Ouardanine

يستند النشاط الزراعي يف املنطقة إىل الزراعة الجافة. وشملت نسبة 97 يف املئة من البساتني أشجار الزيتون 

املروية باستخدام نظام املسكات meskat، وهو نظام حصاد مياه األمطار التقليدي. وتعترب إعادة استخدام املياه 

 ،)Vally Puddu 2003( )2003 العادمة هي املورد املايئ البديل الوحيد لدعم الزراعة املروية املكثفة )فايل بودو

.Ouardanine خاصة يف منطقة الوردانني

.Ouardanine ومنطقة الوردانني ،Monastir محافظة املنستري ،Tunisia الشكل 1: موقع تونس

مياه  ترصيف  آثار  الطويلة  خربتها  خالل  من   Ouardanine الوردانني  شهدت  بيئية،  نظر  وجهة  من 

)هيدرو- الريفية  املنطقة  تدهور  إىل  أدى  ماّم   ،Oued Guelta غيلتا  وادي  مجرى  يف  املعالجة  غري  املجاري 

الوطنية  املؤسسة  بدأت  املزارعني،  من  املُلّح  الطلب  إطار  ويف   )Hydro-plante, 2002(  )2002 بالنت، 

املعالجة  العادمة  للمياه  منتجاً  بوصفها   ،National Sanitation Utility )ONAS( الصحي  للرصف 

الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطة  من  الخارجة  السائلة  النفايات  باستصالح  تونس،  يف   TWW

املائية  واملوارد  الزراعة  وزارة  تعاقدت  املزارعني،  طلب  عىل  Ouardanine. وبناًء  الوردانني  يف   )WWTP(

.)CRDA 2015( مزارعاً   40 من  ملجموعة  الزراعية  األرايض  من  هكتاراً   50 ري  لتخطيط  دراسة   عىل 
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وقد تّم إنشاء املنطقة املروية يف الوردانني Ouardanine يف عام 1994 وبدأ الري يف عام 1997. ومتتّد املساحة 

بيولوجياً(  )املعالجة  الثانوية  السائلة  بالنفايات  املروية  املحاصيل  هكتاراً. وتتألف   75 نحو  عىل  حالياً  املروية 

أساساً من أشجار مثمرة تتكون من نحو 34 هكتاراً من الدراق والرمان والتني والتفاح وأشجار الفواكه ذات الثامر 

.)CRDA 2015( كام تزرع محاصيل العلف مثل الربسيم والشعري .)...الصغرية )الزعرور وغريها

 TWW املعالجة الرصف  مياه  من   %  40 تستهلك   Ouardanine الوردانني  منطقة  كانت  الرتكيب،  وقت  يف 

املنتجة )نحو 4000 م3(. اآلن تستهلك حوايل 140.000 م3 من املياه / السنة )2014 - 2015(. وتنسب إدارة 

.Agricultural Development Association )GDA( )DGGREE 2015( املياه إىل جمعية التنمية الزراعية

Ouardanine 3. محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف الوردانني
لقد تّم بناء محطة WWTP Ouardanine الوردانني يف عام 1993، حيث جمعت النفايات السائلة من 17000 

برك  نوع  معالجة من  نظام  تعمل مع  3( وهي  و   2 )األشكال  يوم   / م3  معالجة 1000  قدرة  ولديها  مواطن، 

األكسدة. تعالج محطة معالجة مياه الرصف الصحي 882 م3 / يوم يف الصيف بسعة قصوى تبلغ 1010 م3 / يوم 

)DGGREE 2015(. ويبلغ عدد سكان الوردانني Ouardanine حالياً 21814 نسمة أي ما يعادل نحو 6312 

ة )املعهد الوطني لإلحصاء 2015(، وهو ما يفرس إعادة تأهيله املقبل يف عام .2016 أُسرْ

الشكل 2 : محطة معالجة مياه الرصف الصحي الوردانني

WWTP Ouardanine )Google Earth 2015( )2015 غوغل إيرث( 

WWTP Ouardanine الشكل  3 : املرسب الثانوي يف محطة الوردانني ملعالجة مياه الرصف الصحي

.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 بترصيح من محجوب( 
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تقع محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف منطقة وادي الجلطة Oued El Guelta، بالقرب من املنطقة املروية، 

وهي ميزة يف حّد ذاتها. والواقع أن إحدى العوائق التي تّم تحديدها أمام تطوير إعادة االستخدام يف تونس هي 

بعد األرايض الزراعية من محطات معالجة املياه العادمة DGGREE 2014( WWTPs(. املياه العادمة هي 

أساساً من أصل محيل مع عدد قليل من الصناعات )مسالخ وصناعة العطور معارص الزيتون ومحطات غسيل 

السيارات وغريها( التي تسببت يف حاالت الفشل يف محطة املعالجة، يليه انخفاض يف نوعية مياه الرصف املعالجة 

.)DGGREE 2015( وجودتها التي تّم تسليمها للري TWW

تنتج محطة معالجة مياه الرصف الصحي WWTP يف الوردانني Ouardanine نحو 350 م3 / يوم من الحأمة 

الرطبة، التي عادًة ما تنرش عىل حقول التجفيف الشكل )4(. ال يسمح باستخدام املواد الصلبة الحيوية يف الزراعة 

رسمياً رغم أن املعايري الوطنية كانت مقررة ومعرتف بها رسمياً يف عام NT 106.20 )2002(( 2002(. ويجري 

نرش املواد الصلبة الحيوية عىل الرتبة الزراعية عىل نطاق تجريبي.

WWTP الشكل 4 : حأمة املجاري يف حقول التجفيف يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي

Ouardanine يف الوردانني

.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 بإذن من محجوب( 

تعترب إدارة املواد الصلبة الحيوية قضية مهمة للبيئة حيث إن استخدامها كسامد لألرايض الزراعية غري مسموح 

به عىل نطاق واسع حتى اآلن. وبدالً من ذلك، ترصف الکمیات املنتجة من املواد الصلبة البیولوجیة يف مجرى 

وادي الجلطة Oued El Guelta الشکل )5( واملنطقة املحیطة مبرفق محطة معالجة میاه الرصف WWTP، ماّم 

یسبب مشاکل يف الترصيف )drainage(. وقد أدت الزيادة يف مستوى املسطحات املائية ومنسوبها يف السنوات 

Vally Puddu 2003( 2002-2004( إىل اإلهامل الكامل وموت ألشجار الفاكهة. ومن املقرر تجريف الوحول 

والطمي والرواسب للمجرى خالل السنوات القادمة.
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الشكل 5 : ترصيف مياه الرصف الصحي الخام واملعالجة وحأمة الرصف الصحي يف مجرى وادي الجلطة 

Oued El Guelta

.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 بإذن من محجوب( 

4. املامرسات الجيدة إلعادة االستخدام يف الزراعة
لقد ُوضعت املبادئ والدالئل التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية WHO املنشورة يف عام 2006 ألغراض الحامية 

الصحية من خالل تقديم عدة تدابري ومفاهيم )منظمة الصحة العاملية WHO 2006(. يف تونس، مل يرتجم مديرو 

املياه والخدمات اإلرشادية هذه املبادئ التوجيهية إىل إجراءات بسيطة وعملية لتنفيذها يف امليدان وعىل أرض 

الواقع. وترى منظمة الصحة العاملية املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعادة استخدام مياه الرصف املعالجة يف الزراعة 

أن مامرسات الري الجيدة تعتمد عىل كمية املياه، ونوعية املياه، وخصائص الرتبة، واختيار املحاصيل، وتقنيات 

الري، والرتشيح، واملامرسات اإلدارية )منظمة الصحة العاملية WHO 2006(. وسينظر يف هذه الجوانب أدناه 

لوصف املامرسات الجيدة املطبقة يف منطقة Ouardanine املروية.

1.4. جودة املياه العادمة املعالجة
تحدد نوعية املوارد املائية االستخدامات الالحقة واملخاطر املتأصلة والكامنة. وبالنظر إىل أنواع إعادة استخدام 

مياه الرصف الصحي املعالجة TWW املطبقة يف البلدان النامية، يوىص بتحليل الكمية والنوعية من التطبيقات 

املحتملة إلعادة االستخدام ومتطلبات الجودة )برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP 2005( )2005( من أجل 

ضامن قبول املستخدمني النهائيني من ناحية، وتخفيف املخاطر عىل املامرسني والبيئة، من ناحية أخرى.

يف تونس، كانت محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs موجودة قبل إنشاء املناطق املروية. ونتيجة 

لذلك، فإن نوعية مياه الرصف املعالجة TWW التي توفر لري املحاصيل قد تفي أو ال تفي مبتطلبات الجودة 

إلعادة االستخدام يف اتجاه املصّب، ماّم ينطوي عىل مخاطر مختلفة عىل املستخدمني النهائيني واملستهلكني، إذا 



104105

مل تتّم إدارتها بشكل جيد. وميكن تحسني جودة مياه الرصف املعالجة TWW بعد املعاجلة الثانوية التقليدية 

من خالل عدة خيارات تعرف باسم «عدم-املعالجة« “non-treatment”، تطبق عادة يف البلدان التي ال تتوفر 

.)2006 WHO فيها املعالجة )منظمة الصحة العاملية

تنتج محطة معالجة مياه الرصف الصحي WWTP يف الوردانني Ouardanine مياه الرصف املعالجة البيولوجية 

الثانوية التي يسمح باستخدامها حرصاً للري املقيد استناداً إىل )كود( قانون املياه واملراسيم ذات الصلة واملعايري 

برنامج  أثناء  يف   Ouardanine الوردانني  يف   TWW املعالجة  الرصف  مياه  جودة  مراقبة  الوطنية. وأظهرت 

البحوث والسلطات اإلقليمية أن امللوحة متوسطة )1.9-1.7 غ / لرت(، ماّم يعني تقييداً طفيفاً إىل معتدٍل للري 

التونسية  املعايري  ضمن  تقريباً  فكلّها  والبيولوجية  الكيميائية  البارامرتات  أما   .)Ayers and Westcot 1985(

إلعادة االستخدام باستثناء الزيادة يف إجاميل املواد الصلبة املعلقة )41.7 ملغ / لرت مقابل 30 ملغ / لرت( وطلب 

 Bahri( )CRDA 2015 لرت مقابل 90 ملغ / لرت() البحري، محجوب، 2007؛ /O
2
األكسجني الكيميايئ )92 ملغ 

.)and Mahjoub, 2007; CRDA 2015

ومع ذلك، فقد تّم قياس قيمة الـ COD التي تجاوزت العتبة بشكل كبري يف عام DGGREE 2014( 2014(. إىل 

جانب ذلك، أبلغت CRDA عن قيم عالية من املواد الصلبة العالقة )CRDA 2015(. كام أن معارص الزيتون 

عملية  الخلل يف  تحّري  يف  أيضاً  تتسبب  قد  الصحي  الرصف  السائلة يف شبكة  النفايات  التي ترصّف  واملسالخ 

املعالجة وتقليل جودة مياه الرصف الصحي املعالجة TWW )وجود الريش واملواد الزيتية وغريها(. 

إن تراكيز املعادن الثقيلة يف مياه الرصف املعالجة TWW أقّل من قيم العتبة التي حددتها املعايري الوطنية 

 Bahri and Mahjoub, 2007; DGGREE(  )2015 دغري  2007؛  ومحجوب،  )البحري  االستخدام  إلعادة 

2015(. وقد تُسَجل بعض العنارص يف بعض األحيان تراكيز عالية، مثل الكروم )Cr( الذي تّم اكتشافه يف حدود 

7.3 ملغ / لرت يف عام 2003، ورمبا يكون ذلك نتيجة لترصيف صناعات النسيج. تّم العثور عىل تراكيز عالية من 

الكروم )Cr(، تصل إىل 76 ملغ / كغ من املادة الجافة، يف الرتبة املخصبة مع املواد الصلبة الحيوية، باملقارنة مع 

.)Berglund and Claesson 2010( )60 ملغ / كغ املادة الجافة( EU القيم التي أوصت بها املفوضية األوروبية

ومن الواضح أن محطات معالجة املياه العادمة WWTP ال تبدو فعالة بقدر ما يعتقد يف توفري نوعية مياه 

من  مزيد  إىل  املعالجة  الرصف  مياه  املزارعني. تحتاج  وتطلعات  باملعايري  تفي  التي   TWW املعالجة الرصف 

يف  وصفهام  ويرد  تخزين  وحوض  ترشيح  محطة  تركيب  تّم  ذلك،  للري. ولتحقيق  مناسبة  لتكون  التحسينات 

األسفل.

2.4. حوض التخزين
لجمع   WWTP الصحي الرصف  مياه  األسفل من محطة معالجة  باتجاه  مياه ذي جريان  تركيب خزان  يتيح 

النفايات السائلة الخارجة واملعالجة إمكانية تخزين املياه لفرتات السنة التي ال تتوفر فيها مياه الرصف السائلة 

من أجل تلبية احتياجات املحاصيل من املياه.

باإلضافة إىل ذلك، فإنه يتميز بكونه عالجاً إضافياً يحتمل أن يحسن نوعية مياه الرصف املعالجة TWW عن 

.)Jimenez et al. 2010( طريق تقليص الحمولة املمرضة والحّد منها

ويف الوردانني Ouardanine، تّم إنشاء حوض للتخزين بسعة 500 مرت مكعب يف اتجاه املنبع، يبلغ ارتفاعه نحو 

5 أمتار، لضامن التوزيع باإلسالة ملياه الرصف املعالجة TWW يف املناطق املروية. وقد أدى انخفاض نوعية مياه 

الري. وقد شّكل  وانسداد شبكات  الحأمة وتكوميها  ترسيب  إىل  الحوض  إىل  املنقولة   TWW املعالجة الرصف 
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حوض تجريف الوحول والرواسب املستخدمة إشكالية أدت إىل إزعاج بيئي.

يف عام 2007، تّم إنشاء حوض للتخزين يبلغ 1000 مرت مكعب من قبل CRDA بهدف تنظيم كمية مياه الرصف 

املعالجة TWW املوزعة عىل املنطقة املروية وتكييفها مع متطلبات املحاصيل )الشكل 6(. وكان الهدف من 

هذا الحوض أيضاً تحسني نوعية مياه الرصف املعالجة TWW عن طريق السامح برتسيب املواد الصلبة العالقة 

 CRDA وتكدسها وتوقف حياة الكائنات الدقيقة. يتّم ضامن صيانة الحوض وتنظيفه ومحطة الضخ من قبل

.)CRDA 2015( مرة واحدة يف السنة

الشكل 6: حوض تخزين 1000 م3 وصيانة محطة الضخ يف الوردانني Ouardanine )بإذن من محجوب 2015( 

.)with permission of O. Mahjoub 2015(

3.4. الرتشيح
من املسلم به أن ترشيح النفايات السائلة البيولوجية الثانوية يسمح بإزالة الجسيامت املتبقية ومسببات األمراض 

مثل بيض الديدان الطفيلية والكيسات الربوتوزونية Jimenez 2007( protozoan cysts(. وميكن اعتامد أنواع 

مختلفة من الرتشيح إلزالة نحو 1 وحدة لوغارمتية من البكترييا املمرضة والفريوسات.

 WWTP الصحي السائلة يف مخرج محطة معالجة مياه الرصف  النفايات  الوردانني Ouardanine، كانت  يف 

تظهر دامئاً املواد الصلبة العالقة العامئة التي تنفذ من خزان الرتسيب. وقد عاىن املزارعون من وجود هذه املواد 

التي تسببت يف انسداد فتحات الري بالتنقيط. ونتيجًة لذلك، تخىل بعضهم عن الري بالتنقيط أو أزالوا الفوهات. 

ونتيجة لذلك أيضاً، مل يتحقق الهدف األويل للحّد من العوامل املمرضة وتعطل توفري املياه بسبب كمية أكرب من 

املياه التي يتّم إيصالها إىل النباتات.

ولتقليل حمولة الجسيامت العالقة، تّم وضع شبكة يف املخرج إلنجاز الرتشيح اإلجاميل )الشكل 7(. يتّم تحميل 

عامل محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTP عبء استبدال هذا الجهاز وصيانته. وقد تّم تثبيت هذا 

النظام منذ عام 2003. حالياً، يتّم استبدال الشبكة من قبل منُخل قابل لإلزالة مضاعف مع شبكة معدنية مثبتة 

يف عام 2004 )الشكل 7(.

ولتحسني نوعية مياه الرصف املعالجة TWW من ناحية أخرى، تّم تركيب مجموعة من املرشحات التي تشتمل عىل 

فلرت حبيبي، ومرشح رميل، ومرشح غربال منُخيل مركب من قبل CRDA عند مخرج حوض التخزين )الشكل 8(. من 
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أجل تجنب فشل نظام الرتشيح، واملواد املستخدمة للرتشيح )الرمل( يجب أن تتغري بانتظام، كّل ثالث سنوات. لقد 

حدث تلوث ببيوض الديدان الطفيلية خالل موسم النمو يف عام 2015 وأدى إىل توقف إمدادات مياه الري ملدة 25 

يوماً، ماّم أثر بشكل كبري عىل جدول برنامج الري. وهذا يدّل عىل أن الرتشيح ال ينبغي أن يعترب عملية معالجة يف حّد 

ذاته، وينبغي أن يرافقه عملية معالجة فعالة يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTP التي تليها. ويف حالة 

 وقوع حادث مامثل، سيطلب املزارعون حلوالً بديلًة لتخزين أحجام أكرب حيث ال تتأثر إنتاجية املحاصيل ونوعيتها.

اقرتح املزارعون تركيب مرشح أقّل مسامية، عىل الرغم من تسليم %50 من التدفق األويل، للحّد من خطر مرور 

املُمرِضات. وكان رئيس GDA عىل استعداد لتعديل جدول الري الخاص به إىل نظام الرتشيح الجديد من خالل 

تحديد األولويات عىل أساس نوع املحاصيل والنباتات املروية: الرمان والشتالت البذرية والغراس اليافعة يف املشاتل.

الشكل 7: شبكة مركبة يف مخرج محطة معالجة مياه الرصف الصحي WWTP يف الوردانني Ouardanine يف 
عام 2003 )يسار( واملنُخل الجديد، والشبكة التي تّم تركيبهام يف عام 2004 )ميني(

.)with permission of O. Mahjoub, 2003, 2015( )2015 ،2003 ،بإذن من محجوب( 

الشكل 8: مجموعة املرشحات يف مخرج حوض التخزين
.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 بإذن من محجوب( 
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4.4. تقييد املحاصيل يف إعادة االستخدام
يعترب تقييد املحاصيل أحد تدابري الحامية الصحية الواجب تطبيقها عىل املزارع للحّد من مخاطر التلوث بالنسبة 

للمستهلكني املكشوفني واملعرضني للخطر، خاصة بالنسبة للمحاصيل التي تؤكل نيئة )منظمة الصحة العاملية 

WHO 2006( )2006(. ويف تونس، يشري قرار وزير الزراعة يف عام 1994 بوضوح إىل املحاصيل املسموح بها للري 

باملياه املعالجة TWW. وهي أساساً أشجار الفاكهة والحبوب واألعالف واملحاصيل الصناعية.

الرصف  مياه  إدخال  حرصاً. وأدى  الزيتون  أشجار  هي   Ouardanine الوردانني  يف  املزروعة  املحاصيل  كانت 

املحاصيل  واالقتصادية. أما  االجتامعية  والحالة  الزراعة  منط  يف  كبري  تعديل  إىل  املنطقة  يف   TWW املعالجة 

املزروعة حالياً فهي الحبوب )الشعري: 2 هكتار(، املحاصيل العلفية )الربسيم: 1 هكتار(، أشجار الزيتون )الزيتون: 

6 هكتار من زيتون املائدة و 15 هكتاراً من زيت الزيتون(، وأشجار الفاكهة )34 هكتاراً( )CRDA 2015(. هذه 

األخرية هي يف معظمها الدراق وغريها من الفواكه مثل الرّمان والتني والتفاح.

املزارع الذي قابلناه هو رئيس GDA. ولديه مساحة مزروعة من 6 هكتارات تتكون من: 1 هكتار من الشعري و 

1 هكتار من الربسيم املروي من خالل الري املحسن، 2 هكتار من الرّمان و 2 هكتار من الخوخ والدراق )الشكل 

9(. ويف فرتة الشتاء، يُروى العلف فقط، بينام يبدو يف الصيف أن كمية مياه الرصف املعالجة TWW الناتجة 

كافية لري املنطقة بأكملها، برشط عدم حدوث انقطاع.

الشكل 9: أشجار الدراق املروية يف منطقة الوردانني Ouardanine يف الشتاء )يسار( والصيف )ميني( 

.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 بإذن من محجوب(

يف تونس، تسمح القوانني ِبري املحاصيل الصناعية من مياه الرصف املعالجة TWW. إنَّ Pelargonium هي 

 ،)Geranium( شجريات زهرية حمراء وردية وبيضاء ذات زيوت عطرية، تسمى أكرث شيوعاً نبات إبرة الراعي

الرّمان )الشكل 10(. وتُزرع Pelargonium يف املنطقة  وهي شجرية تزرع كمحصول بني الصفوف بني أشجار 

الشجرية  أوراقه  أجل  من  النبات  هذا  Ouardanine. يُزَرع  الوردانني  من  الصحي  الرصف  مياه  من  املروية 

وزهوره، التي تستخدم للتقطري وإنتاج العطور. يتّم إنتاج املقطر والزيوت األساسية أيضاً ألغراض العالج والطهي. 

لتجنب  بالتنقيط  الري  املزارع  اآلمنة، يستخدم   TWW الصحي مياه الرصف  استخدام  إعادة  لقواعد  لالمتثال 
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تلوث أوراق الشجر. حيث من املعلن أنه يبيعها يف باقات يف السوق املحلية ويشيد بالقيمة االقتصادية العالية. 

ومع ذلك، ينبغي إجراء بعض التحاليل امليكروبيولوجية لضامن حتمية عدم تلوث أوراق الشجر جرثومياً.

الشكل 10: نباتات Pelargonium graveolens منت كمحاصيل بني الصفوف مع الرّمان
.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 بإذن من محجوب( 

إىل جانب النباتات Pelargonium، تزرع الورود املقطوفة يف البيوت املحمية املروية باستخدام الري بالتنقيط. 

كام تنشأ الورود وأشجار الزيتون والنباتات األخرى يف املشاتل )األشكال 11 و12(.

الشكل 11: الورود املقطوفة املزروعة يف البيوت املحمية واملروية مبياه الرصف املعالجة TWW باستخدام 

.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 الري بالتنقيط )بإذن من محجوب
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الشكل 12: النباتات يف املشاتل املروية مبياه الرصف املعالجة TWW )مبا يف ذلك الزيتون والتفاح والورود 

.)with permission of O. Mahjoub 2015( )2015 وغريها( )بإذن من محجوب

5.4. طرائق الري والجدولة
النهائيني  واملستخدمني  واملحاصيل  للرتبة  والبيولوجي  الكيميايئ  التلوث  ملنع  فعالة  وسيلة  الري  طرائق  تعترب 

وتدابري الحامية الصحية. قامت منظمة الصحة العاملية WHO بتصنيف أساليب الري كخيارات «عدم املعاملة« 

.)WHO 2006( )2006 منظمة الصحة العاملية(

يف الوردانني Ouardanine، يبلغ طول شبكة الري التي تّم تركيبها يف املنطقة 2.3 كم. وقد تّم تجهيز املنطقة 

بصاممات الري ومعداتها. وتروى محاصيل الحبوب واألعالف باستخدام طريقة سطحية محسنة. وخالل أكرث من 

15 عاماً، اعتمد املزارعون الذين أُجريت معهم املقابالت نظم الري املختلفة، مبا يف ذلك يف اآلونة األخرية الري 

بنظام التنقيط املتكامل إيصال 4 ليرت / ساعة. ويعتقد املزارع أنه من املهم جداً إعطاء كمية مناسبة من املياه 

لألشجار لضامن نوعية وإنتاجية جيدة من الدراق. تشجع الحكومة املزارعني الذين يحرصون عىل تبني تقنيات 

توفري املياه من خالل الحوافز واملكافآت. ویمکن دعم ما یصل إلی %60 من التکلفة االستثامرية لنظام الري من 

خالل التحول من تقنیات الري التقلیدیة مثل الري باملیاه ضمن أخاديد إلی طرائق أکرث توفیر املیاه مثل الري 

بالرّش أو الري بالتنقیط.

6.4. تخصيص املياه
تتوىّل GDA ملنطقة Ouardanine مسؤولية إدارة مياه الري يف املناطق املروية. كام أنها تبيع املياه وتحافظ عىل 

البنية التحتية لـ 36 مزارعاً. يتّم توزيع كمية املياه املوزعة حسب حجم األرض وعدد األشجار وعمرها. ويف حالة 

نقص املياه، تزود املزارع واملشاتل الصغرية وفق األولوية. ومع ذلك، قد يتّم تجاوز احتياجات املياه، وخاصة قبل 

.)CRDA 2015( فرتة الحصاد، ألن املزارعني يعتقدون أن مثاراً تطلب املزيد من املياه

5. استخدام املواد الصلبة الحيوية يف الزراعة
لقد تّم تقييم فرص استخدام املواد الصلبة الحيوية يف الزراعة يف تونس يف أواخر الثامنينيات، وكان استخدامها 
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سامداً يف الزراعة يف التسعينيات )Bahri and Houmane, 1987; Bahri, 1995(. وبسبب القلق واملخاوف 

الصحية، توقفت وزارة الصحة العامة يف عام 1998 عن استخدام املواد الصلبة الحيوية يف الزراعة إىل حني وضع 

املعايري الوطنية يف عام 2002. ومنذ ذلك الحني أصبح ترصيف املواد الصلبة الحيوية قضية بيئية صعبة. وقد 

أدى عدم املتابعة و / أو التنفيذ لالستخدام إىل تراكم الحأمة يف املناطق املحيطة مبحطات معالجة مياه الرصف 

قطع  عىل  الزراعية  األرايض  عىل  الحيوية  الصلبة  املواد  تطبيق  يقترص  الراهن،  الوقت  WWTPs. يف  الصحي 

تجريبية تجري كمشاريع تجريبية منوذجية.

إن منطقة الوردانني Ouardanine تحتوي عىل الطني الرميل والطمي، أو الرتبة الرملية الطينية. ويخّمن املزارع 

املواد  العضوي يجعل من  السامد  أسعار  ارتفاع  لتحسني خصوبتها. إن  تعديالً عضوياً  تتطلب  الرتبة رديئة  أن 

الصلبة الحيوية بديالً جيداً لألسمدة العضوية. ويف الوردانني Ouardanine، استخدمت املواد الصلبة الحيوية 

كأسمدة منذ عام 2009 إلعادة تأهيل الرتبة تحت سطح األرض. ويجري حالياً تعديل مساحة قدرها هكتار واحد 

يف إطار الرصد املنتظم لوزارة الزراعة باعتباره أحد املشاريع التوضيحية. يتّم استخدام املواد الصلبة الحيوية وفقاً 

للمعايري الوطنية. ومن املتوقع أن متتّد الكمية التقديرية البالغة 6 أطنان للهكتار عىل مدى 5 سنوات.

ويظّل املزارعون مهتمني بالتأثري املشرتك لتطبيق مياه الرصف املعالجة TWW واملواد الصلبة الحيوية من حيث 

كمية األسمدة والتأثريات عىل الرتبة واملحصول وجودة الثامر.

6. املجاالت املحتملة للتحسني

1.6. إعادة تدوير املغذيات واسرتدادها
الرصف  مياه  استخدام  إعادة  اإلنتاج. وتتميز  تكاليف  ارتفاع  إىل  أدى  ماّم  الثمن،  باهظة  األسمدة  أصبحت 

النامية يف جميع أنحاء العامل. البلدان  التي استخدمت لفرتة طويلة يف   الصحي بتوفري قدر كبري من املغذيات 

ويف الوردانني Ouardanine، يقوم املزارعون بالري باستخدام مياه الرصف املعالجة TWW، وتقديم جرعات 

القيام بذلك،  التسميد. وعند  املياه، مع تجاهل حمولة  احتياجات املحاصيل من  التي تعتمد فقط عىل  املياه 

فإنهم ال يستفيدون من املغذيات التي جلبتها مياه الرصف املعالجة TWW. وعادة ما يكون الفوسفور موجوداً 

برتاكيز منخفضة، ماّم يتطلب تسميداً معدنياً إضافياً. يف حني أن النيرتوجني موجود يف مثل هذه الرتاكيز العالية، 

قد تكون املياه الجوفية ملوثة إذا مل يتّم معالجة مياه الرصف املعالجة بشكل جيد TWW. وحتى اآلن، ال ميلك 

املزارعون يف الوردانني Ouardanine أدلة أو أدوات لتقييم كمية األسمدة املوجودة يف مياه الرصف املعالجة 

TWW. ولذلك، هناك حاجة إىل مزيد من الدالئل التوجيهية يف هذا الصدد.

TWW 2.6. مراقبة جودة مياه الرصف املعالجة
استناداً إىل اللوائح الوطنية، ينبغي إجراء رصد منتظم لنوعية مياه الرصف الصحي املعالجة TWW املستخدمة 

يف الري والرتبة عىل نحو أكرث تكراراً لضامن إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة TWW عىل نحو أكرث 

أماناً.

3.6. جدولة الري
ال يزال املزارع يبالغ يف تقدير احتياجات املياه من املحاصيل من أجل ضامن نوعية وإنتاجية جيدة. ويتعني إجراء 

املزيد من البحوث لتحسني استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة TWW من حيث املياه واألسمدة وتراكم 

امللح.
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4.6. حامية الصحة والرقابة الطبية

 ،Ouardanine التطعيم )التلقيح( هو إجراء وقايئ يخفف من خطر التلوث مع مسببات األمراض. ويف الوردانني

كشفت تعليقات املزارعني وسجالتهم ملوسم النمو يف عام  DGGREE 2015( 2014/2015( أنه ال توجد مراقبة 

صحية وال تطعيم ملوظفي اإلدارة اإلقليمية للتنمية الزراعية )CRDA Ouardanine( أو للمزارعني يف جمعية 

املزارعني.

مسؤولية  امليكروبيولوجي. وتقع  التلوث  بسبب  كبرية  حوادث  أية  املايض  يف  تحدث  مل  أنه  املزارعون  وأعلن 

مراقبة صحة املزارعني عىل عاتق قسم الصحة والنظافة وحامية البيئة )DHMPE( التابعة لوزارة الصحة العامة 

املسؤولة عن مراقبة الجودة امليكروبيولوجية للنفايات السائلة، مبا يف ذلك املحاصيل.

لقد تبنّي أن التطعيم ال يُنفذ بانتظام يف املنطقة ملنع األمراض ذات الصلة باملرض امليكروبيولوجي. وأكد املزارعون 

أنه مل تحدث أية مشاكل صحية يف املنطقة بفضل جميع التدابري الوقائية األخرى.

5.6. إيقاف الري قبل الحصاد

ميكن لوقف الري أن يقلّل من حمولة مسببات األمراض التي يحتمل أن تُنقل إىل الرتبة وإىل املنتجات املروية 

من خالل املساهمة يف القضاء عىل البكترييا والفريوسات.

للمعايري التونسية إلعادة االستخدام واملواصفات ذات الصلة، يجب عىل املزارعني التوقف عن الري قبل  وفقاً 

أسبوعني من حصاد الفواكه أو املحاصيل. واستناداً إىل تعليقات املزارعني، فإن التأخري بني الري والحصاد ال ميكن 

احرتامه من أجل العلف وال من أجل الدراق. أما بالنسبة لألعالف التي يتّم حصادها للرعي، فقد تبنّي أن 99% 

من الفريوسات ميكن القضاء عليها بعد يومني من التعرض ألشعة الشمس )Feigin et al. 1991(. والتي ميكن 

أن متنع تلوث الحيوانات. ويف الوقت نفسه، من املهم للمزارع أن يروي بشكل مكثف خالل الفرتة املتأخرة من 

موسم النمو من أجل تحسني نوعية الفاكهة واإلنتاجية؛ وال يبدو أن يكون الري متوقفاً. قد ينطوي ذلك عىل 

ارتفاع استهالك املياه واملخاطر الصحية. وينبغي توفري دليل توجيهي أفضل للمزارعني بشأن هذا الجانب.

6.6. دور دائرة اإلرشاد

ال يبدو أن خدمة اإلرشاد توفر وصوالً كافياً للمزارعني يف املنطقة. ويقال إن التحسينات التي لُوحظت يف املنطقة 

هي نتائج مبادرات املزارعني الخاصة. وينبغي تعزيز دور خدمات اإلرشاد من أجل الري األكرث أماناً. كام ينبغي 

إقامة املزيد من الثقة يف العالقة بني املزارعني وأصحاب املصلحة املحليني.

7.6. تسويق الفاكهة

يتّم بيع الفواكه املنتجة يف الوردانني Ouardanine يف األسواق املحلية واإلقليمية دون متييز من الفواكه املروية 

 TWW باملياه التقليدية. ومع ذلك، يبدو أن املستهلكني املحليني يدركون الدراق املروي مع مياه الرصف املعالجة

الرصف  مبياه  املروية  الفواكه  عن  املستهلكني  بعض  عزوف  يحجم  أن  وينبغي   .Ouardanine الوردانني  من 

املعالجة TWW، املعرب عنها عىل أنها «عامل يوك« “yuck factor” عن طريق زيادة الوعي وإجراء املامرسات 

والتطبيقات الجيدة يف امليدان عند الحصاد والتعبئة وما إىل ذلك. ويتحدث أصحاب املصلحة عن إنشاء نظام 

تتبع للمنتجات وضامن سالمتها، من ناحية، وحامية صحة العمالء، من ناحية أخرى.
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7. االستنتاجات والتوصيات
يف  ناجحة  دراسة  حالة   TWW املعالجة الصحي  الرصف  مبياه  املروية   Ouardanine الوردانني  منطقة  تعترب 

تونس. إن تطبيق املامرسات الجيدة إلعادة االستخدام اآلمن يف الزراعة هو وراء هذا اإلنجاز. وقد أعادت إعادة 

استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة TWW يف هذا املجال عدداً من الفوائد لسكان الريف وللمنطقة عىل 

مستويات مختلفة )بيئية واقتصادية وصحية، وما إىل ذلك(. وقد حّد ذلك من ترصيف مياه الرصف الصحي الخام 

يف املسطحات املائية واملوارد الطبيعية املحمية. كام أنه مفيد لتنمية النشاط االقتصادي الذي يحّسن نوعية حياة 

السكان ويسهم يف ازدهار املنطقة.

منطقة  يف   TWW املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إلعادة  الجيدة  والدالئل  املامرسات  تطبيق  وكان 

الوردانني Ouardanine عمالً مثيناً وأصيالً. ومع ذلك، يلتمس عدد من التحسينات لتطوير النشاط الزراعي مع 

مراعاة اآلثار املختلفة للمرشوع.

إجراءات  باتخاذ  التوعية، ويويص  من  املزيد  املنطقة، عن  املزارعني يف  رئيس GDA، كممثل ملجتمع  ويبحث 

عديدة تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص ما يأيت:

 •إدخال نظام الري تحت سطح األرض )تحت سطحي( للري غري املقيد ليتطور نحو لوائح وقوانني أكرث تساهالً 

ويشمل مجموعة أكرب من املحاصيل.

 ،TWW إبرام اتفاق بني جميع أصحاب املصلحة عىل املستوى املحيل )منتج مياه الرصف الصحي املعالجة• 

املدير، واملستخدم النهايئ( لضامن استمرار إمدادات مياه الرصف املعالجة TWW خالل فرتة الري ومنع أي 

تغري قد يؤثر عىل اإلنتاج.

 •أمثلة الري وتسميد املحاصيل، وتطوير مؤرشات كفاءة املياه، واملغذيات، واستهالك املياه فيام يتعلق بنوعية 

املياه العادمة املعالجة TWW واملواد الصلبة الحيوية والرتبة.

8. شكر وتقدير
يوّد املؤلفون أن يشكروا السادة: محمود رشف الدين، مفيد زرقا، ونبيل مجدوب من CRDA Monastir عىل 

إغناء املناقشات، والدعم يف إنجاز هذا العمل.
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    Mexico الحالة 7: آثار أكرث من 100 سنة من الري مبياه الرصف الصحي يف مدينة مكسيكو  |
)Mexico( )املكسيك( Mezquital Valley يف وادي مزكيتال    

Christina Siebe, Maria Chapela-Lara, Mario Cayetano-Salazar,

Blanca Prado 1, and Jan Siemens 2

ملّخص

يعّد وادي مزكيتال Mezquital مثاالً فريداً عىل إعادة استخدام املياه العادمة نظراً لحجمها )90000 هكتار( 

واملدة الزمنية )أكرث من 100 سنة(. يف هذه املنطقة تّم جمع العديد من البيانات من قبل العديد من املجموعات 

الرتبة  تّم تطوير نظام معالجة  الرئيسة املستفادة. لقد  الدروس  الحالة هو تلخيص  البحثية. الهدف من هذه 

واملياه الجوفية هذا نتيجة لترصيف الحوض املغلق للمكسيك Mexico لتجنب الفيضانات يف مكسيكو سيتي 

Mexico City. وقد متّت استجابًة الرتفاع عدد سكان املدينة وحجم ترصيف مياه الرصف الصحي. وتعترب املياه 

العادمة مصدراً قيامً يف املنطقة شبه القاحلة شامل مكسيكو سيتي Mexico City، وميكن إعادة استخدامها من 

أجل إنتاج املحاصيل العلفية والذرة بشكل أسايس، ماّم يحّقق إنتاجية أعىل من املتوسط.

وقد قمنا بالتحقيق يف آثار الري باملياه العادمة بوساطة أخذ العينات من الحقول املروية لفرتات مختلفة من 

الزمن، ومن خالل مراقبة متكررة ألحداث الري الواحدة. تؤكّد النتائج أن الري باملياه العادمة يؤدي إىل إعادة 

تغذية املياه الجوفية مبقدار 25 مرتاً مكعباً يف الثانية )2.16 مليون م3 يف اليوم(.

وعىل الرغم من زيادة متوسط إنتاجية الذرة من 2 طن يف الهكتار يف إطار الزراعة البعلية إىل 10 طن يف الهكتار، 

فإن النيرتوجني الزائد يطبق عىل الحقول ويرتشح كنرتات )تصل إىل 108 كيلوغرام يف الهكتار الواحد تحت الذرة( 

أو ينبعث كأكسيد النرتوجني )تصل حتى mg N m-2 hour-1 0.34 يف حقول الذرة(. وترتاكم املعادن الثقيلة يف 

أول 20 سم من الرتبة؛ ومع ذلك فإن توافرها للنباتات صغري نظراً لقلوية قيم الرقم الهيدروجيني pH ومحتويات 

املواد العضوية املتوسطة والكبرية للرتبة. كام تراكمت املركبات الصيدالنية يف الرتبة العلوية، كام لُوحظ وجود 

زيادة يف وجود جينات مقاومة للمضادات الحيوية. وعالوة عىل ذلك، أجريت دراسة وبائية يف هذا املجال يف 

التسعينيات، ماّم يشري إىل انتشار أكرب للعدوى بالديدان الطفيلية بني األطفال يف املناطق املروية مقارنة مبنطقة 

مجاورة تحت الزراعة البعلية.

حتى عام 2015، تّم تطبيق املياه العادمة غري املعالجة فقط عىل الحقول، ولكن يف عام 2016 ستبدأ محطة كبرية 

ملعالجة مياه الرصف الصحي يف العمل.

الكلامت املفتاحية: الري، الرصف الصحي غري املعالج، التلوث البيئي، اإلنتاجية، صحة اإلنسان.
1 Christina Siebe  • Maria Chapela-Lara • Mario Cayetano-Salazar • Blanca Prado
  Institute of Geology, National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexico
  e-mail : siebe@unam.mx
2 Jan Siemens; Institute of Soil Science and Soil Conservation, Justus Liebig University
  Giessen, Giessen, Germany
  In : Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in
  Agriculture : Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
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ولذلك سنكون قادرين عىل رصد التغريات يف مياه الرصف الصحي، الرتبة وجودة املحاصيل وتقييم أداء املعالجة 

وآثاره عىل الصحة العامة والعمليات البيئية. إن إعدادنا التجريبي وأرشفة العينات يجعل من املمكن التحقيق 

يف اآلثار طويلة األجل للري مبياه الرصف الصحي، ويؤدي إىل معلومات قوية الستخالص مبادئ ودالئل توجيهية 

لالستخدام اآلمن للمياه املستعملة يف الزراعة.

1. املقدمة
 ،Mexico City يقع عىل بعد 80 كم شامل منطقة العاصمة مكسيكو سيتي ،Mezquital Valley وادي مزكيتال

هو مثال عىل نظام منخفض التكلفة ملعالجة الرتبة واملياه الجوفية، حيث يستقبل 52 مرتاً مكعباً يف الثانية )4.49 

مليون مرت مكعب يف اليوم( من مياه املجاري غري املعالجة والجريان السطحي يتّم جمعها داخل الحوض املغلق 

للمكسيك من أجل استخدامها لري األرايض الزراعية )الشكل 1(. يف بداية القرن العرشين تّم استخدام املياه 

املرصّفة أوالً لتوليد الطاقة الكهربائية يف مرفقني داخل الوادي. وقد سمح استخدامها للري رسمياً مبصب هذه 

املرافق يف عام 1912. ومع زيادة التفريغ زاد سطح األرايض املروية ليصل إىل ما يقرب من 90000 هكتار يستفيد 

 ID-100 ،ID-003 Tula وهي ،)ID( منه أكرث من 46000 شخص يف ثالث مناطق ري ذات اسم ورقم تعريفي

.)Conagua 2010( )1 الشكل( ID-112 Ajacuba و Alfajayucan

املحاصيل الرئيسة هي الربسيم والذرة، ولكن أيضاً تُنتج الشوفان والعلف واللفت، عشب الراي ryegrass )وهو 

عشب يزرع عىل نطاق واسع كأعالف( وبعض الخرضوات مثل الكوسا والقرنبيط والفلفل الحار. ويتجاوز متوسط 

الحصول عليها يف إطار  تّم  التي  الوطنية  املتوسطات  الهكتار  تّم تحقيقه من 10 طن يف  الذي  الذرة  محصول 

.)Conagua 2010( )الزراعة البعلية )2 طن يف الهكتار( والزراعة املروية يف املياه الجوفية )8.6 طن يف الهكتار

 ،Mezquital Valley مزكيتال  وادي  موقع   :1 الشكل 

الري  ومناطق   ،Mexico City سيتي  مكسيكو  شامل 

ID- و ،ID-100 Alfajayucan ،ID-003 Tula :الثالث

Ajacuba 112 حيث تستخدم مياه الرصف الصحي غري 

املعالجة من مكسيكو سيتي ملتوسط الرتاكيز واالنحرافات 

  )N = 9(املتميزة واملعدنية  الثقيلة  للمعادن  املعيارية 

)after Guedron et al., 2014( ومدى تركيز املركبات 

 )after Siemens et al., 2008( )N = 12( الصيدالنية

تّم قياسها يف مياه الرصف الصحي التي يتّم ترصيفها يف 

وادي مزكيتال Mezquital Valley التي تقع يف املنطقة 

 UTM 14Q وفق نظام مركاتور العاملي.
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مياه الرصف الصحي هي يف الغالب من أصل محيل منزيل، متلك محتوًى متوسطاً   من املواد الصلبة العالقة من 

295 ملغ يف اللرت و 264 ملغ يف اللرت، والطلب عىل األكسجني الكيميايئ من 527 و 475 ملغ يف اللرت، والطلب 

 Jimenez and( عىل األكسجني البيوكيميايئ من 240 و 180 ملغ يف اللرت، عىل التوايل، يف املواسم الجافة واملاطرة

.)Landa 1998; Jimenez and Chavez 1997

 لها تراكيز كبرية من مجموع املواد العضوية )TOC: 188-35 ملغ يف اللرت(، والنيرتوجني الكيل ) 38-37ملغ يف 

 NaCl اللرت(، والفوسفور )2.7ـ   3  ملغ يف اللرت(، ولكن تحتوي أيضاً عىل أمالح قابلــــة للذوبـــان )بشكل أسايس

NaHCO( ولديها الناقلية الكهربائية )mS cm-1 1.4 - 1.7( )ميكروسيمنس يف السنتيميرت(. وماّم يبعث عىل 
3
و 

القلق الشديد تراكيز كبرية من القولون الربازي )بني 105 إىل 108 وحدات تشكيل مستعمرة، CFU/100 مل(، 

العقدية الربازية )102 إىل CFU 106/100 مل(، كلوسرتيديوم املطثية  Clostridium perfringens )103 إىل 106 

 PFU ،102 إىل 106 صفيحة تشكيل وحدات( somatic bacteriophages البكترييا السوماتيك ،)100 مل/CFU

/ مل(، جيارديا )طفييل(.Giardia spp )450 إىل cysts 10000 كيسة يف اللرت(، وبيض الديدان الطفيلية ) 1.8إىل 

23 بيضة يف اللرت( )Navarro et al., 2015(. ويضيف كل حدث ري أيضاً املعادن الثقيلة واملركبات الصيدالنية 

يف تراكيز ضئيلة للرتبة )Guedron et al. 2014; Gibson et al. 2007; Siemens et al. 2008( )الجدول 1(.

وقد أُجريت عدة تحقيقات يف هذه املنطقة لتحليل آثار الري باملياه العادمة. وتهدف هذه الحالة إىل وصف 

النظام الحايل ملعالجة الرتبة واملياه الجوفية، واستعراض النتائج الرئيسة ملختلف املجموعات البحثية فيام يتعلق 

بالرتبة واملحاصيل وجودة املياه الجوفية والصحة العامة يف املنطقة. 

يتّم الرتكيز بشكل خاص عىل النتائج التي تّم الحصول عليها من خالل حقول العينات املروية لفرتات مختلفة من 

الزمن عىل مدى القرن املايض، ماّم يجعل من املمكن ليس فقط فهم اآلثار عىل املدى الطويل من هذه املامرسة 

والخربة، ولكن أيضاً املساعدة يف التنبؤ بسلوك الرتبة وخصائصها واملحاصيل املختلفة يف املستقبل. باإلضافة إىل 

ذلك، يتّم اإلبالغ واإلعالن عن نتائج الرصد ألحداث الري املنفردة، ماّم يساعد عىل فهم عمل نظام معالجة الرتبة 

واملياه الجوفية الحايل واستخالص التوصيات لتحسني مامرسات اإلدارة الحالية والتخفيف من األرضار البيئية. ويف 

نهاية الحالة يناقش التأثري املحتمل ملحطة جديدة ملعالجة املياه العادمة.

2. وصف النظام الحايل ملعالجة طبقات املياه الجوفية
يتميز وادي مزكيتال Mezquital Valley مبناخ معتدل شبه جاف، حيث يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي 

700 ملم يف الجنوب وأقّل من 400 ملم يف الشامل. تحدث معظم األمطار بني شهري حزيران وأيلول. متوسط 

الذرة تحت خطر كبري من  تنتج  العادمة كانت  باملياه  الحايل  الري  السنوي هو 1800 ملم. قبل نظام  التبخر 

الجفاف خالل موسم األمطار ومع عوائد سنوية متوسطة تقّل عن 2 طن يف الهكتار. كام تّم زراعة القمح والشعري 

.)Melville 1990( والفول، ولكن معظم األرايض كانت تستخدم أرايض عشبية واسعة لتغذية األغنام
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 after Siemens( )N = 9( الجدول 1: متوسط الرتاكيز واالنحرافات املعيارية للمعادن الثقيلة وأشباه املعادن
et al. 2008( ومجال تركيز املركبات الصيدالنية )after Siemens et al. 2008( )N = 12( املقاسة يف مياه 

.Mezquital Valley الرصف الصحي التي يتّم ترصيفها يف وادي مزكيتال

الرتكيز يف مياه الرصف 
الصحي

 العالج الترشيحي 
 التصنيف الكيميايئ

مجموعة )ATC2( يف منظمة 
WHO الصحة العاملية

العنرص / املادة

0.82 +- 0.03
0.013 +- 0.007
0.001 +- 0.001

-
-
-

Al )mg L-1(
As )mg L-1(
Cd )mg L-1(

0.015 +- 0.001
0.038 +- 0.002
0.37 +- 0.01

-
-
-

Cr )mg L-1(
Cu )mg L-1(
Mn )mg L-1(

0.019 +- 0.003
0.14 +- 0.01

0.005 +- 0.006

-
-
-

Ni )mg L-1(
Pb )mg L-1(
Se )mg L-1(

0.80 +- 0.01
363.4 +- 18.1

-
-

Zn )mg L-1(
THg* )ng L-1(

0.11 – 0.32
0.07 – 0.12

<0.01 – 0.08

مضاد للجراثيم لالستخدام 
املنهجي

Trimetoprim )μg L-1(
Clarithromycin )μg L-1(
Erythromycin )μg L-1(

)Metoprolol )μg L-1عوامل حظر بيتا3.10 – 0.21
0.22 – 0.54
2.84 – 6.74

M1 املضادة لاللتهابات ومنتجات 
مضادة للروماتيزم.

Ibuprofen )μg L-1(
Naproxen )μg L-1(

0.25 – 0.55
0.29 – 0.44

Diclofenac )μg L-1(
Sulfasalazine )μg L-1(

0.03 – 0.10
<0.01 – 0.22

C10 عوامل مصل الحّد من 
الدهون

Bezafibrate )μg L-1(
Gemfibrozil )μg L-1(

*THg : مجموع جزيئات الزئبق.

يتّم ري محاصيل العلف عن طريق التدفق الفائض، وينجز ري الذرة ضمن أخاديد. حيث يجعل من املمكن 

ضامن اإلنتاجية خالل موسم األمطار، وزراعة املحاصيل يف موسم الجفاف. نظام استخدام األرايض هو تناوب 

الربيع  الذرة يف دورة  بالتناوب بني  تليه سنتان  الربسيم ملدة 3 إىل 5 سنوات ثم  الذرة، حيث يزرع   - الربسيم 

الخريف  دورة  يف  للعلف(   ryegrass الراي  عشب  أو  والشعري  العلف  شوفان  )مثل  ثاٍن  ومحصول  والصيف 

الحار. ومبا أن  الفلفل  أو  الخضار والكوسا والقرنبيط  أو  باللفت  الذرة  استبدال  يتّم  نهاية املطاف  والشتاء. يف 

متوسط درجة الحرارة الشهرية ال يتذبذب أكرث من 2 درجة مئوية عىل مدار السنة )16 - 18 درجة مئوية(، 

ميكن قطع الربسيم كل 45 يوماً أي 10 مرات يف السنة تسفر عن متوسط 100 طن يف الهكتار من الكتلة الحيوية 

.)Siebe 1998, Conagua 2010 الطرية سنوياً )25 طناً يف الهكتار كتلة جافة؛
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لقد تشّكلت الرتبة يف قاع السفوح piedmonts املوسعة وقاع الوادي عىل الرواسب الغرينية والطمي والغروية 

الثالثة. وميكن العثور  يف العرص الرباعي، التي تغطي الرواسب واألحجار املسامية الربكانية من أواخر املرحلة 

عىل ثالثة أنواع رئيسة من الرتبة: Phaeozems ،Leptosols و Siebe 1994a( Vertisols(. إن الرتبة من النوع 

Leptosols لديها طمي الطني ومركب وحيل طيني، وتقترص يف العمق إىل أقّل من 25 سم من الطني الربكاين، 

ويف نهاية املطاف من قبل طبقة الكربونات املخصب الكالسيوم )caliche(. أما النوع Phaeozems فهي الرتبة 

الطينية الصلصالية الرغوية من العمق املتوسط )25 إىل 70 سم( يف حني أن النوع Vertisols عموماً تكون الرتبة 

أعمق من )120-100 سم( ولها أكرث من نسيج غني الطني )الجدول 2(. كل أنواع الرتبة هذه لديها pH محايدة 

إىل درجة pH قلوية قليالً، والقدرات املتوسطة والكبرية لتبادل الكاتيون ومحتويات املواد العضوية املتوسطة 

)الجدول 2(. وعىل وجه الخصوص فإن Phaeozems و Vertisols، اللتني تغطيان أكرث من %65 من الوادي، لهام 

.)Siebe 1994a( قدرة كبرية عىل التصفية والعزل

توجد يف وادي مزكيتال Mezquital Valley طبقة مياه جوفية من ثالثة مستويات، بينام يتّم إعادة شحن املياه 

األقرب إىل السطح وتغذيتها إىل أكرث من 90 يف املئة من املياه العادمة املترسبة والنافذة إليها وفقاً لدراسات 

النظائر )Payne, 1975(. قدرت كمية املياه الجوفية االصطناعية بـ 25 م3 يف الثانية )2.16 مليون م3 يف اليوم( 

.)British Geological Survey 1998( )1998 املسح الجيولوجي الربيطاين(

قام Jimenez و Chavez )2004( بتحليل كفاءة إزالة امللوثات من مياه الري عن طريق تسللها عرب الرتبة يف 

ثالثة آبار مختلفة. إن معالجة طبقة املياه الجوفية للرتبة فعالة بشكل خاص يف إزالة مسببات األمراض )أكرث 

من 99 % إزالة( مثل .Shigella spp. ،E. hystolyitica cysts ،Salmonella spp، وبويضات الديدان الطفيلية 

والكوليفورم الربازي. كام إنه يزيل 100 % من االيكسيلني، إيثيل بنزين، رباعي كلورو اإليثيلني، والكلوروفورم.

.Mezquital Valley الجدول 2: خصائص الوسطية للرتبة يف وادي مزكيتال

CEC )cmolckg-1()%( املواد العضويةpH)%( الطني)نوع الرتبةالعمق )سم

20 – 323.87.52323Leptosol
16 – 303.67.33265Phaeozem
25 – 454.47.144100Vertisol

Source: Siebe 1994a

إزالة  بأكرث من 97 %. تتّم  البيوكيميايئ  األكسجني  الطلب عىل  العالقة وخفض  الجسيامت  إزالة مجموع  تتّم 

املعادن الثقيلة مثل الحديد، املنغنيز والكروم بنسبة 88 %، يف حني تتّم إزالة النحاس، الرصاص، الزرنيخ و الزئبق 

بنسبة 52 إىل 80 %. ومع ذلك، تّم العثور عىل أمالح قابلة للذوبان، وخاصة النرتات، ترشح من الرتبة وتصل 

إىل املياه الجوفية )1.5 إىل 77 ملغ يف اللرت من النرتات؛ Jimenez and Chavez, 2004(. ويف اآلونة األخرية تّم 

نابروكسني  الحمضية مثل  املركبات  )الجدول 1(، وخاصة  العادمة  املياه  الناشئة يف  امللوثات  العديد من  قياس 

naproxen، ايبوبروفني ibuprofen، ديكلوفيناك diclofenac وسولفاساالزين sulfasalazine، وجدت أيضاً يف 

املياه الجوفية الضحلة برتاكيز ترتاوح بني 0.21 - 2.0، 0.51 - 0.6 ، 0.13 - 0.04، و 0.31 - 0.78 ميكروغرام  يف 

.)Siemens et al. 2008( )2008 اللرت عىل التوايل )سيمنس وآخرون



120121

املكسيكية، وتستخدم  املياه  نوعية  ملعايري  اإلقليمي  املستوى  باملتوسط عىل  املُعاد شحنها  الجوفية  املياه  تفي 

بعد املعالجة بالكلور لتوفري املياه ألكرث من 700000 نسمة يف املنطقة. ومع ذلك، فإن الرتاكيز الكلية والربازية 

القولونية، الصوديوم، النرتات، الزئبق والرصاص تتجاوز الحدود القصوى املسموح بها يف بعض اآلبار ويف فرتات 

أخذ العينات محددة عىل نحو ما أفاد به العديد من املؤلفني، حيث ينبغي النظر يف الرتشيح الغشايئ من أجل 

.)Jimenez and Chavez 2004( توطينها واعتامدها

1.2. اآلثار عىل الصحة العامة
يف التسعينيات، أجرى املعهد املكسييك للصحة العامة )INSP( بالتعاون مع مدرسة الطب االستوايئ املداري يف 

 Blumenthal( لندن دراسة وبائية يف املنطقة للتحقيق يف انتشار العدوى املعدية املعوية بني أُسرَ عامل املزارع

et al. 1991-92; Blumenthal et al. 2000; Blumenthal et al. 2001, Cifuentes 1998(. واعتربت الدراسة 

أُسرَ عامل املزارع يف املجتمعات املحلية داخل وادي مزكيتال Mezquital Valley التي تستخدم مياه الرصف 

الصحي للري وأُسرَ عامل املزارع يف املناطق الزراعية البعلية للمقارنة. من بني اآلثار عىل صحة اإلنسان، متثل 

العدوى بالديدان املعوية أعىل خطر من التعرض ملياه الرصف الصحي الخام. ويرتبط الري باملياه العادمة أيضاً 

بارتفاع خطر اإلصابة بالعدوى الهستوليتيكية Entamoeba hystolitica لدى األطفال، يف حني أن انتشار عدوى 

الغارديا المبليا Gardia lamblia، حيث كانت مرتبطة جزئياً  تنتجها  التي  تلك  الهضمي األخرى، مثل  الجهاز 

فقط بالتعرض ملياه الرصف الصحي غري املعالجة، مع سوء النظافة والصحة املتعلقة بظروف الفقر يف املناطق 

 Cifuentes et al. 1991, Cifuentes et al. 2000,( غري املروية يف املنطقة أيضاً تحديد انتشار العدوى املعوية

.)Siebe and Cifuentes 1995

2.2. اآلثار عىل الرتبة وجودة املحاصيل

نسيجها  إىل  الصلصايل  لوضعها  نظراً  جداً،  جيدة  امتزاز  قدرة  لديها  املنطقة  يف  الرتبة  فإن  قبل،  من  ذكر  كام 

قليالً. القلوية   pH درجة  لقيم  ومحايدتها  والكبرية  املتوسطة  العضوية  املواد  من  ومحتواها   الطيني، 

وأظهرت عينات من الحقول التي تّم ريها عىل مدى فرتات مختلفة من الزمن، وهي 0 و 12 و 23  و 35 و 50 و 

84 و 99 سنة، أن الري باملياه املستعملة يزيد من محتويات املادة العضوية من الرتبة بأكرث من 60 يف املئة خالل 

 .)2a الثالثني إىل األربعني عاماً، حتى يتّم التوصل إىل توازن جديد بني زيادة إنتاج الكتلة الحيوية وتحللها )الشكل

وتؤدي زيادة املادة العضوية إىل زيادة قدرة االمتصاص لهذه الرتبة إىل أبعد من ذلك، حيث إن املادة العضوية 

للرتبة الدبالية لديها القدرة عىل امتصاص ليس فقط العنارص الغذائية فحسب، ولكن أيضاً امللوثات.

متيل قيم الرقم الهيدروجيني pH إىل االنخفاض قليالً مع مرور الوقت بنحو وحدة واحدة من الرقم الهيدروجيني، 

عىل الرغم من أن ميل منوذج االنحدار املعدل ليس كبرياً، ماّم يدل عىل قدرة توازن لهذه الرتبة ومع ذلك، فإن 

االنخفاض يف الرقم الهيدروجيني pH ميكن أن يُعزى إىل الربوتونات التي تنتجها النرتجة من نيرتوجني األمونيا 

.)Hernandez et al. 2016( الداخل إىل الرتبة مع مياه الرصف الصحي، كام أظهر رصد العديد من حاالت الري

كشفت دراسة الحقول املروية لفرتات زمنية مختلفة أيضا أن املعادن الثقيلة ترتاكم يف الرتبة العليا حيث ترتبط 

 Siebe 1994b; Siebe and Cifuentes 1995; Chapela-Lara 2011;( بشكل أسايس باملواد العضوية للرتبة

Guedron et al. 2014(. تزيد محتويات املعادن يف الرتبة خطياً مع مرور الزمن )الشكل 3(.
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الشكل 2 : سلوك أ )قيم الرقم الهيدروجيني pH و ب( محتويات الكربون العضوي للرتبة يف الطبقة 30 سم 

.)Chapela-Lara 2011( العليا من الرتبة مع طول مروي بشكل سطحي

 االنحرافات املعيارية ألعمدة الخطأ هي 2.

الشكل 3 : سلوك مجموع محتويات أ )النحاس، ب( )الزنك، ج( )الرصاص و د( الكادميوم يف الرتبة مع طول 

.)Chapela-Lara 2011( مروي

تشري الخطوط األفقية الخرضاء إىل تراكيز مرجعية للمعادن الثقيلة أو فرتات إصدارها من قبل االتحاد األورويب 

الزراعية؛ ويتطلب تجاوز هذه الفرتات إجراء املزيد من الدراسات لتقييم مدى توافر امللوثات وتنقلها  للرتبة 

)McGrath et al., 1994(. كام يظهر التخطيط زيادة خطية يف الوقت )الخط األسود، مع خطوط منقطة متثل 

الثقة بدرجة 95 %(.
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لقد تّم التحقيق يف قدرة امتزاز الرتبة يف التجارب الدفقية (batch experiments) يف املخترب الذي أفىض إىل 

كونها كبرية جداً (Siebe and Fischer 1996) وتزداد مع الري، وهو ما يُعزى إىل زيادة محتوى املادة العضوية 

يف الرتبة.

يف الرتبة املروية ملدة 100 سنة، وصل إجاميل محتويات النحاس والزنك والرصاص والكادميوم إىل قيم العتبة 

الدنيا التي حددتها ترشيعات االتحاد األورويب للرتبة الزراعية (الشكل 3). وقد أكد تحليل حبوب الربسيم والذرة 

أن هذه املعادن تتعامل وتُؤخذ من قبل املحاصيل بكميات صغرية، وأن الرتاكيز تزداد مع طول وقت الري، ومع 

ذلك، فإن الحدود القصوى املسموح بها للربسيم مل يتّم الوصول إليها، أي 0.5 و 10 و 20 و 50 ملغ يف الكيلوغرام 

 (1996 العاملية  الصحة  (منظمة  التوايل  عىل  والزنك  النحاس  الرصاص،  للكادميوم،   (DW) الجاف  الوزن  من 

(WHO 1996) (الشكل 4).

الشكل 4: تراكيز املعادن الثقيلة يف الربسيم يف الحقول املروية مبياه الرصف الصحي لفرتات
:VR .(Cayetano-Salazar 2012) مختلفة من الزمن

.Leptosol البيانات من حقول منطقة : LP،Vertisol البيانات من حقول منطقة

تعطي مناذج االنحدار املعدلة مؤرشاً عىل أنه من املتوقع تجاوز هذه الحدود القصوى املسموح بها، أي يف الفرتة 

من 304 إىل 406 سنة بالنسبة إىل الكادميوم، و 515 إىل 995 سنة للنحاس، و 400 إىل 500 سنة للزنك، وأكرث من 

14200 سنة للرصاص. من ناحية أخرى، ميكن أيضاً استخدام النامذج املعدلة الستخالص الرتاكيز التي ال ينبغي 

أن تتجاوز هذه العنارص يف املياه العادمة، حيث تكون مدخالتها متوازنة مع زيادة املحصول، وعدم تراكمها يف 

الرتبة عىل مر الزمن. كام ميكن مالحظته يف الجدول 3، فإن هذه الرتاكيز تكون مبقدار واحد إىل اثنني يف القدرة 

 Diario Oficial de la) أصغر من تلك املوضوعة يف الدالئل واملبادئ التوجيهية املكسيكية لنوعية مياه الري

.(Federacion 1997
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الجدول 3: الرتاكيز التقديرية للمعادن الثقيلة يف املياه العادمة غري املرتاكمة يف الرتبة

مع مرور الوقت واملقارنة مع الرتاكيز القصوى املسموح بها وفقاً للقوانني الترشيعية املكسيكية.

الحّد األقىص املسموح به يف مياه 
)mg L-1( )الري )ملغ يف اللرت

Leptosol
)mg L-1(

الرتكيز يف مياه الري حسب نوع 
Vertisol )mg L-1( :الرتبة

املعدن )الفلز(

0.50.0210.03(Cu) النحاس
20.00.0530.075(Zn) الزنك
0.60.0110.015(Pb) الرصاص

.Diario Official de la Federacion 1997 :املصدر

كام تّم تحليل عينات من الحقول املروية ألطوال مختلفة من الزمن لرتاكيزها من عدة مركبات صيدالنية، من بينها 

املضادات الحيوية، وكذلك للجينات املقاومة لهذه املضادات الحيوية (Dalkmann et al. 2012). زادت تراكيز 

 carbamazepine وكاربامازيبني   ،sulfamethoxazole سلفاميثوكسازول   ،ciprofloxacin سيربوفلوكساسني 

خالل 20-30 يف السنوات األوىل. ثم ظلت الرتاكيز ثابتة إىل حّد ما عند 1.4 ميكروغرام / كغ (سيربوفلوكساسني)، 

و4.3  ميكروغرام / كغ (سلفاميثوكسازول)، و 5.4 ميكروغرام / كغ (كاربامازيبني)، عىل التوايل. بينام ديكلوفيناك 

Diclofenac، نابروكسني naproxen، وبيزافيربات  bezafibrate مل ترتاكم يف الرتبة. هذه هي املركبات الحمضية 

التي لها شحنة سالبة يف درجة pH القلوية للرتبة وال يتّم االحتفاظ بها من قبل الرتبة.

وجد أن جينات املقاومة لجينات الفلوروكوينولونات qnrS flouroquinolones و qnrB موجودة فقط يف اثنني 

من الرتب املروية، يف حني أن الرتاكيز النسبية للجينات املقاومة للسلفاديازين sulphadiazines، مثل الجينات 

 sul كانت أكرب يف الرتبة املروية مقارنة بالرتبة غري املروية. استمرت األعداد املطلقة من الجينات sul 2 و sul 1

املعوية .23S rDNA Enterococcus spp ومجموع  إىل جنب مع  الري جنباً  بالزيادة من خالل إطالة مدة 

محتويات 16S rDNA. ال ترافق الزيادة يف الرتاكيز الكلية للمضادات الحيوية يف الرتبة بالزيادة يف الوفرة النسبية 

لجينات املقاومة التي تّم التحقيق فيها. ومع ذلك، فإن الري باملياه العادمة يوسع الرتكيز املطلق لجينات املقاومة 

يف الرتبة بسبب الزيادة الطويلة األجل يف الكتلة الحيوية امليكروبية.

3.2. آثار مدخالت النيرتوجني الكبرية عىل النظام

توفر مياه الرصف الصحي نرتوجيناً زائداً للمحاصيل. ويبلغ متوسط املدخالت السنوية من النيرتوجني (N) لنبات 

الربسيم 527 كيلوغراماً نرتوجني N يف الهكتار، بينام تبلغ قيمة املدخالت منه إىل الذرة 326 كيلوغراماً نرتوجني 

 Nيف الهكتار (Siebe 1998). والربسيم هو محصول ال يعتمد عىل مصادر N يف الرتبة، ألنه ينمو يف تكافل مع 

البكترييا التي هي قادرة عىل تثبيت نرتوجني N الغالف الجوي. الذرة غالباً ما تسّمد باليوريا أو كربيتات األمونيوم 

التي يتّم توفري 120 - 180 كغ يف الهكتار إضافية إىل املحصول. لقد قمنا بالتحقيق يف مصري كميات كبرية من 

 Hernandez et al.) التي تدخل هذا النظام البيئي الزراعي من خالل رصد أحداث الري الواحد N النرتوجني

Gonzalez-Mendez et al. 2015 ,2016) وحساب توازنات املياه والنرتوجني N. لقد وجدنا أن كّل ري يضيف 

ما يصل إىل 3.5 مسام من املياه إىل الرتبة، أي مثال 2.5 مرة مياه أكرث من الرتبة ميكن االحتفاظ بها. وتصل 

مصارف املياه الفائضة بعد وقت قصري من الري إىل الرتبة التحتية و5 % من الري تصل إىل طبقة املياه الجوفية. 

داخل الرتبة هناك مسارات تفضيلية لتدفق املياه، التي تنقل املواد املذابة برسعة إىل طبقات أعمق.
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ومع ذلك، من املهم أن نالحظ وندّون أن هذا النظام لن يسهم عىل املدى املتوسط يف إعادة تغذية املياه الجوفية 

االصطناعية. يف املستقبل، يجب استكشاف مصادر املياه األخرى ملياه الرشب لسكان الوادي. كام ينبغي أيضاً 

اتخاذ تدابري مهمة ملنع تلوث الرتبة ومتلّحها، ألن معالجة املياه ستزيد عىل األرجح من تراكيز األمالح القابلة 

للذوبان. وينبغي إيالء عناية خاصة للمحافظة عىل محتويات املادة العضوية يف الرتبة ملنع حركة امللوثات التي 

تحتفظ بها حالياً. وهناك تحدٍّ آخر هو إدارة الحأمة املنتجة يف أثناء معالجة املياه.

كانت  إذا  الرتبة،  تعديل  مراعاة  مع  تطبيقه  أيضاً  ولكن  املجففة،  الحأمة  من  الحّد  الحالية يف  الخطة  وتتمثل 

 Diario Oficial de la( الحأمة تفي برتاكيز عتبة ثابتة للملوثات غري العضوية والعضوية يف الترشيع املكسييك

Federacion 2003(. وال ينطوي هذا السيناريو عىل أي تغيري عىل املخاطر البيئية الفعلية الناجمة عن اإلثراء 

باملاء والتلوث املشار إليه من قبل؛ فإنه من األرجح أن تزيد هذه املخاطر، حيث إنَّ حموالت املغذيات وامللوثات 

ستكون أكرب بكثري وتحدث يف فرتات زمنية أقرص، ماّم يؤدي إىل اختالل أكرب. ومثّة شاغل آخر هو تكوين ثاليث 

الهالوميثان trihalomethanes، الذي سيتشكل نتيجة الكلورة للمركبات العضوية املتبقية، التي لن يتّم القضاء 

عليها يف نهاية املطاف متاماً مبعالجة املياه املستعملة.

4. الدروس املستفادة واالحتياجات البحثية املستقبلية

لقد أدى النظام الزراعي الحايل إىل تحسني إنتاجية املحاصيل بشكل واضح يف هذه املنطقة شبه الجافة. كام 

قيامً  مائياً  مصدراً  اليوم  تعّد  التي  الجوفية،  املياه  طبقة  وإغناء  أعادت شحن  قد  املرتشحة  العادمة  املياه  إّن 

العضوية  واملواد  العالقة  الصلبة  واملواد  املمرضة  العوامل  الجوفية-الرتبة  املياه  طبقة  معالجة  للسكان. تزيل 

ومعظم امللوثات بكفاءة عالية، ولكن ليس األمالح القابلة للذوبان وال أنواع معدنية أخرى قابلة للذوبان مثل 

مجموعات الرصاص العضوي املعدين أو املركبات العضوية القابلة للذوبان أو املشحونة سلباً ومستقلباتها. يتّم 

يستخدم  الحايل  النظام  أن  من  الرغم  وعىل  الفائض،  الري  طريق  عن  الحقول  عىل  الزائد  النيرتوجني  تطبيق 

النيرتوجني بكفاءة عالية، فإن املياه الجوفية املُعاد شحنها ملوثة بالنرتات.

وترتاكم عدة ملوثات، من بينها معادن ثقيلة خاصة، ولكن أيضاً بعض املستحرضات الصيدالنية، يف الرتبة العليا 

عىل املدى املتوسط، وتتناولها املحاصيل بكميات صغرية. وتشري دراسة الرتبة املروية لفرتات مختلفة من الزمن 

املزارعني  أن  أيضاً  الوبائية  التحقيقات  الطويل. وقد أظهرت  الحايل غري ُمستدام عىل املدى   SAT إىل أن نظام

وأرسَهم الذين يعيشون يف مناطق الري باملياه العادمة معرضون بدرجة أكرب لخطر اإلصابة بالعدوى املعدية 

املعوية، وخاصًة من قبل تلك املمرضات التي تعيش يف البيئة عىل شكل كيسات.

كّل هذه النتائج تعطي مؤرشاً واضحاً عىل الحاجة إىل تحسني نظام اإلدارة الحالية. وينبغي إيالء عناية خاصة يف 

املقام األول لتدابري النظافة التي ينبغي للمزارعني االضطالع والرشوع بها. كام يجب تحسني وأمثلة كمية املياه 

إدارية مختلفة  اختبار مامرسات  فيها  يتّم  التي  امليدانية  التجارب  فإّن  الحقول. ولهذا،  املقدمة إىل  واملغذيات 

ورصد توازن املاء واملغذيات ميكن أن توفر املعلومات املطلوبة. إن دراسة الحقول املروية لفرتات مختلفة من 

الزمن تعطي معلومات مفيدة تجعل من املمكن وضع مبادئ توجيهية لالستخدام اآلمن للمياه العادمة يف هذه 

املنطقة وملواقع أخرى ذات تربة مامثلة.

تكاليف  إذا كانت  ما  فريدة الختبار  الجديدة فرصة  العادمة  املياه  بدء تشغيل محطة معالجة  تتيح عمليات 

االستثامر والتشغيل الكبرية للمعالجة البيولوجية مسّوغة بحدوث انخفاض يف حاالت اإلصابة بالعدوى املعوية 
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املعدية.  تقوم مجموعة عملنا حالياً بإجراء دراسة وبائية تهدف إىل مقارنة حاالت اإلسهال لدى األطفال الذين 

تقل أعامرهم عن 5 سنوات يف املجتمعات التي تتعرض حالياً للمياه العادمة غري املعالجة، وسوف تتحول قريباً 

إىل الري باملياه العادمة املعالجة. كام سنواصل رصد الحقول لقياس أثر تغريات نوعية املياه عىل املادة العضوية 

العضوية  وامللوثات  الثقيلة  املعادن  لسلوك  أيضاً  خاص  اهتامم  وسيُوىل  النظام.  يف  النيرتوجني  وتوازن  للرتبة 

جينات  وجود  زيادة  وعالقة  جدوى  أيضاً  الجوفية. وهنا  باملياه  املروي  املحصول  يف  صيدالنية  كمستحرضات 

املقاومة للعالج باملضادات الحيوية يستحق التحقيق.
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1. الخلفية العلمية
إّن ندرة املياه العذبة، وتوليد كميات متزايدة من مياه الرصف الصحي، وتدهور موارد املياه العذبة، وانعدام 

األمن الغذايئ املرتابط، بسبب التوسع الرسيع الحرضي / التصنيع، تدفع العديد من البلدان إىل استخدام املياه 

ذات نوعية هامشية يف الزراعة. وتزداد رسعة إعادة استخدام املياه العادمة الزراعية يف جميع أنحاء العامل ألنها 

تغلق الحلقة بني الطلب عىل املياه والتخلص من املياه العادمة وتعزز أمن األسمدة كمورد للمزارعني الفقراء. 

ومع ذلك، ونظراً لعدم وجود مرافق املعالجة املناسبة والوعي يف البلدان النامية، فإن التطبيق غري املخطط له 

ملياه الرصف الصحي / الرصف الصحي الخام يزيد من خطر االستدامة الزراعية والصحة االستهالكية / البيئية. 

فإّن التخلص الزراعي اآلمن )مع العائد األمثل(، واملعالجة اآلمنة واالقتصادية والفعالة ملياه الرصف الصحي هي 

واحدة من أكرث املشاكل الصعبة التي تُواجه يف جميع أنحاء العامل.

تعترب برك األكسدة أو عمليات الحأمة املنشطة اثنتني من أكرث الطرائق شيوعاً ملعالجة مياه الفضالت البلدية يف 

الهند. وهذه العمليات باهظة التكاليف وتتطلب عمليات وصيانة معقدة. وعالوًة عىل ذلك، وبسبب التصميم 

غري املالئم، وسوء الصيانة، وانقطاعات الكهرباء املتكررة و/أو نقص القوى العاملة التقنية، ال تعمل هذه املرافق 

التقليدية ملعاجلة مياه الرصف الصحي بشكل صحيح، وتظل مغلقة يف معظم األوقات. ويف ضوء هذه القيود، 

حظيت تكنولوجيا األرايض الرطبة )Mitsch and Gosselink 2007( يف السنوات األخرية باهتامم أكرب. غري أن 

إىل االعتقاد العام  النامية كان منخفضاً جداً )Denny 1997(، ويرجع ذلك أساساً  البلدان  معدل اعتامدها يف 

بأن لهذه التكنولوجيا احتياجات كبرية من مساحة األرض. وقد تبنّي عموماً أن نُظُم األرايض الرطبة ذات فرتات 

االحتفاظ الهيدرولييك األقرص )HRTs( ترتجم إىل متطلبات مساحة أرض أصغر.

وعالوًة عىل ذلك، أفادت التقارير بأن هذه األنظمة التي تغّذى عىل دفعات )مع زيادة أوقات االحتجاز( ترتبط 

ليس فقط مبناطق املعالجة األقّل مساحًة )Mehrdadi et al. 2009( ولكن أيضاً بكفاءة أعىل إلزالة امللوثات. 

وقد لُوحظ أن ذلك كان له أثر عىل مقبوليتها األكرب يف البلدان النامية مثل الهند. ومع ذلك، مل يتّم اختبار مثل 

هذه النظم الرطبة التي تغّذى عىل دفعات، مع مدة بقاء هيدروليكية HRT > من يوم واحد، عىل نطاق واسع 

يف البلدان النامية االستوائية حتى اآلن.

وبغية الحفاظ عىل الحقائق املذكورة آنفاً، تّم تطوير محطة تجريبية مبنية عىل تكنولوجيا األرايض الرطبة يف 

موقع األرايض املروية يف املياه العادمة التابع ملزرعة معهد البحوث الزراعية الهندية )IARI(، بهدف أسايس هو 

 ،IARI تقييم ما يأيت: )أ( كفاءة إزالة امللوثات وإمكانياتها العالية املحتملة لزيادة إمدادات مياه الري يف مزرعة

و )ب( اآلثار البيئية واالستدامة مقارنة مع محطة معالجة مياه الرصف الصحي التقليدية.

2. املبادرة الرائدة
للقيود سالفة الذكر، تّم تصور تكنولوجيا متكاملة ملعالجة املياه املستعملة وتطويرها ذات طابع منوذج  نظراً 

متكامل تجاري مبتكر ال مركزي وكفاءة يف استخدام الطاقة وصديقة للبيئة يف الفرتة بني عامي 2009 و2011، 

ثم تّم توسيع نطاقها بني عامي 2011  و2013 إلدارة املناطق الحرضية وترصيف مياه الرصف الصحي من تجمع 

سكاين )Krishi Kunj/Loha Mandi( وإعادة استخدامها ألغراض الري / االستزراع املايئ )تربية األحياء املائية( 

.)IARI( يف حرم املعهد الهندي للبحوث الزراعية
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1.2. الحالة قبل املبادرة
يقع الحرم الجامعي IARI يف قلب إقليم العاصمة الوطنية )NCT(، دلهي )الهند( )Delhi )India، ويعربها 

بشبكة من املصارف )دريناج( الرصف الصحي التي يبلغ مجموع ترصيفها نحو 700 هكتار م / سنة )أو 7 مليون 

السائلة  النفايات  الصحي هذه  الرصف  وتتلقى مصارف  باليوم(.  ليرت  مليون  نحو 20  )أو  بالسنة(  مرت مكعب 

 ،IARI املنزلية والصناعية التي تنتجها املناطق السكنية املجاورة / داخل حرم معهد البحوث الزراعية الهندية

.IARI ومجمع معقد من الوحدات الصناعية والتجارية حول مستجمعات املياه الصغرية يف

 Krishi قبل املبادرة، َعرَبَت مياه الرصف الصحي الحرضية )غري املعالجة(، التي تتدفق من التجمعات السكانية

مع مرصف  املطاف  نهاية  يف  لتندمج   IARI الهندية  الزراعية  البحوث  معهد  ومزرعة   ،Loha Mandi  ،Kunj

.Yamuna ونهر )Najafgarh املجاور لـ )تدفق جانبي ملرصف Loha Mandi مجاري تجّمع

وتبنّي أن تيار املياه العادمة يرتبط مبستويات تعكر بني املواسم ترتاوح بني 200 و NTU 1000 وحدة عكارة؛ 

مستويات الـ BOD من 230 إىل 730 جزءاً يف املليون؛  3 إىل 28 جزءاً يف املليون من الفوسفات و 0.1 إىل 12 

جزءاً يف املليون من النرتات و 11 إىل 99 جزءاً يف املليون من الكربيتات و 0.1 إىل 1.3 جزء يف املليون من النيكل 

و 1.5 إىل 2.3 جزء يف املليون من الكروم و 0.05 إىل 0.28 جزء يف املليون من الرصاص و 0.31 إىل 4.65 جزء يف 

املليون من الزنك و 0.41 إىل 23.60 جزءا يف املليون من الحديد.

وإىل جانب التسبب يف تكاثر البعوض عىل نطاق واسع يف منطقة املزرعة ويف الحي الحرضي، أفادت التقارير 

أيضاً عن استمرار بقايا هذه املياه العادمة وبركها يسبب تدهور الرتبة / املياه الجوفية عىل نطاق واسع يف مزارع 

.IARI

كشف تحليل مفصل ملجموع تلوث املعادن الثقيلة يف منطقة املزرعة املحلية )التي تتدفق من خاللها هذه املياه 

غري املعالجة يف املناطق الحرضية( مبقدار 1.53 مرة عن املستوى املسموح به من مجموع الكروم )253.27 ملغ 

/ كغ(، أي بزيادة قدرها 0.97 مرة عن املستوى املسموح به للزنك )393.63  ملغ / كغ(، و 3.09 مرات أكرث من 

املستوى املسموح به من النحاس )122.65 ملغ / كغ(، و 1.30 مرة أكرث من املستوى املسموح به من الرصاص 

)80.44 ملغ  /كغ( يف الرتبة املزروعة و 11.5 مرة أكرث من املستوى املسموح به من الكروم )1.25  جزء يف 

املليون( يف املياه الجوفية املحلية.

وعىل الرغم من ذلك، كان هناك تيار ضخم للمياه العادمة )ترصيف يومي قدره 2.2 مليون لرت( يتدفق عرب 

منطقة املزرعة، وهو ما ميّكن بسهولة سد الفجوة بني الطلب الكيل عىل مياه الري الزراعي )1.800 مليون لرت 

سنوياً( وإمدادات املياه الجوفية املتاحة )1.280 مليون لرت يف السنة(، فإنه كان قليل االستخدام بسبب تلوثه 

بالعديد من امللوثات العضوية / غري العضوية واملعادن الثقيلة.

2.2. األهداف املحددة للمبادرة
املعالجة  الصحي غري  مياه الرصف  تيار  ناحية، وتوافر كمية كبرية من  املياه، من  الحاّد يف  النقص  عىل خلفية 

يف املناطق الزراعية، من ناحية أخرى، التي ميكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها للري الزراعي اآلمن )بعد 

املعالجة املناسبة(، بدأت دراسة ألجل:

• التكلفة 	 واملنخفضة  املبتكرة  الالمركزية  الحرضية  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  تكنولوجيا  استنباط 

واملوفرة للطاقة.
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• مقارنة آثارها البيئية مع محطة معالجة مياه الرصف التقليدية )املفرتضة(.	

• تقييم أثر مياه الرصف الصحي املعالجة بهذه الطريقة عىل صحة الرتبة واملنتجات الزراعية.	

• دمج التكنولوجيا الالمركزية ملعالجة املياه املستعملة مع منوذج أعامل مناسب لالستدامة الذاتية عىل 	

املدى الطويل واعتامد واسع النطاق يف املناطق شبه الحرضية / الحرضية.

3.2. عملية التنفيذ
تّم تنفيذ هذه التقنية عرب املراحل التالية:

املرحلة األوىل )التجريب(
تنطلق املبادرة املقرتحة من مرشوع تجريبي يتألف من 16 خلية تجريبية صغرية ملعالجة املياه العادمة تُدار 

باملياه السطحية )تغذية، كل منها بسعة 500 لرت(، والتي تّم تطويرها يف عام 2009. وقد زرعت هذه النباتات 

بـ 4 تكرارات من 3 نباتات نامية )مثل Phragmites karka و Acorous calamus و Typha latifolia( عىل 

النسبية وكفاءة خفض  لتقييم كميتها  بالنبات  تركها كمراقبة غري مزروعة  أو  متنوعة  حقول ومساكب طبقية 

املعادن وفحص النباتات املناسبة ودمج الوسائط مع كفاءة واعدة للحّد من امللوثات. وقد تّم ربط املساحات 

التجريبية الصغرية بأنابيب مفردة متفرعة من خط التفريغ الداخل الرئيس )مياه الرصف الصحي(، من خالل 

صاممات خاصة للحفاظ الهيدرولييك عىل مستوى املياه األقىص 15.24 سم )أو 6 إنش(، يف كل حدث للفيضانات. 

املتدفقة  املياه  من  دورية  عينات  أخُذ  تّم   .)1( الشكل  يف  ومساره  التدفق  منوذج  التخطيطي  الشكل  يظهر 

والنفايات السائلة الداخلة والخارجة وتحليلها يف ثالث نسخ، وفقاً إلجراءات التقدير القياسية، مع ضامن مراقبة 

الجودة املستحقة من خالل توحيد قيايس دقيق، مع القياسات اإلجرائية الفارغة والعينات املضاعفة.

الشكل 1: تخطيط نظام تجريبي رائد ملعالجة املياه العادمة الحرضية

 Typha أظهر الرصد طويل األمد )من 2009 إىل 2011( كفاءة خفض امللوثات يف هذه األنظمة املستندة إىل

latifolia التي لها ميزة عىل األنظمـــة األخرى، خاصة من حيث كفاءة إزالة النرتات )90.74 %( والفوسفات %( 

)77.65 والبوتاسيوم )78.57 %(. وتتعلق النظم القامئة عىل Typha latifolia، املرتبطة بأعىل قدرة أكسدة، مع 
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أعىل كفاءة خفض الكربيتات )65.41 %( وبصفة عامة، يبدو أن األنظمة القامئة عىل وسائط الحىص املزروعة بـ 

Typha latifolia ترتبط بارتفاع نسبة النيكل )70 - 74 %( والرصاص )53 - 63 %( وكفاءة إزالة املعادن النزرة 

األخرى. كام لُوحظ أن هذه هي أفضل عوامل احتجاز الكروم وترتبط بارتفاع كبري يف خفض معدالت الطلب 

األوكسجيني البيولوجي BOD وORP، وبالتايل فإنها تعّد أكرث أنظمة معالجة املياه العادمة واعدة.

كام تّم تقييم اآلثار البيئية طويلة األجل لري مياه املجاري املعالجة وغري املعالجة عىل صحة الرتبة، واإلنتاجية 

املحصولية، نشاط البذور وحيويتها، وتلوث الحبوب الغذائية )خالل كلٍّ من فصيل الربيع والخريف(.

)p-scaling( )p – املرحلة الثانية )التقييس
يف  الصحي  الرصف  مياه  ملعالجة   2011 آذار  يف  عليها  املصادق  التكنولوجيا  نطاق  توسيع  تّم  الحق،  وقت  يف 

املناطق الحرضية من مستعمرات Krishi Kunj/Loha Mandi. ويف الوقت نفسه، خالل الفرتة 2010 -2011، 

م تقرير زمني مفصل لكمية املياه العادمة ونوعيتها )أي حمل امللوثات الكلية / املوسمية( التي تتدفق من  قُدِّ

مستعمرات Krishi Kunj/Loha Mandi، إىل جانب مساحة األرض املتاحة واملتغرية مكانياً )الشبكية( ونوعية 

الرتبة يف موقع املرشوع )كام هو مفصل يف قسم »الحالة قبل املبادرة«(.

واستخدمت بعد ذلك معلومات نوعية األرايض واملياه املذكورة آنفاً لوضع تصميم مفصل ملرفق معالجة املياه 

 )HRTs( ووضع تصميم أوقات االحتفاظ ومدة البقاء الهيدرولييك ،)العادمة وتطويره )خالل شباط -آذار 2011

ملعالجة 2.2 مليون لرت يومياً من جريانات مياه الرصف الصحي الواردة إىل مستويات امللوثات املستهدفة املسموح 

التي  بها لتطبيق األرايض اآلمنة. تّم تحسني وأمثلة )HRTs( املذكور أعاله ملعدالت تحميل امللوثات املختلفة 

لوحظت يف موقع املرشوع. بدأ بناء التصميم األمثل يف أيلول 2011 )بعد عقد عمل تم طرحه يف آذار 2011( 

وانتهى يف نيسان 2013 .

الشكل 2: منظر بانورامي ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي البلدية الصديقة

للبيئة املقرتحة )التي تّم توسيع نطاقها( ومكوناتها.
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تتكون محطة معالجة املياه العادمة من 3 خاليا معالجة )كل منها 80 م x 40 م(، حيث يتّم إجراء تخفيضات 

مبتكرة يف املواد العضوية واملغذيات واملعادن )أي املعالجات الثانوية والثالثية(، فضالً عن برئين للرصف الصحي 

املعالجة يف ثالثة  املياه  يتّم جمع  )الشكل 2(.  االبتدائية   / األولية  املعالجة  إجراء  يتّم  إذ  وحوض رميل واحد، 

أحواض فردية، وتقع عىل جانب مخرج )مرصف( لكل ّخلية معالجة. وهذه مرتابطة مع بعضها بعضاً للسامح 

بتدفق باإلسالة لتيار املاء املعالج بالكامل إىل مستنقع جامع مشرتك يقع بالقرب من خزان تجميع املياه املعالجة 

)80 م x 40 م x 2 م(. ينترش املرفق عىل مساحة 1.42 هكتار من األرايض. وقد تّم تشغيل آبار الرصف الصحي، 

أيلول  املعالجة يف  املياه  األوىل، وخزان تجميع  املستعملة  الصحي  الحىص، وخلية معالجة مياه الرصف  وغرفة 

2012، يف حني تّم تشغيل خليتي املعالجة األخريني وجزء من شبكة الري IARI يف أيار 2013 .

لجعل النظام بأكمله طاقة مكثفة، تّم ضامن تدفق مياه الرصف الصحي بالجاذبية، من غرفة الرمال إىل حوض 

جامع للمياه املعالجة. تكون كل طبقة معالجة مرتاصفة مع حقل تصميمي من الحىص ذات األحجام / الدرجات 

املختلفة، والتي تتّم زراعتها بـ Typha latifolia الواعدة واملختربة تجريبياً والغطاء النبايت املرتاكم النامي بشكل 

مفرط حيث تزرع بكثافة وأعامق ومسافات تصميمة. فالغطاء النبايت املزروع لديه القدرة عىل نقل األكسجني 

من أوراقه، من خالل جذوعه، وجذوره، والخروج من خالل نظامه الجذري، إىل الجذوع الجذرية )نظام الجذور(، 

وال يتطلب تشغيل 24 × 7 للمهويات )طاقة واسعة النطاق( مثل تلك املستخدمة عموماً يف محطات معالجة 

مياه الرصف الصحي التقليدية.

الحية  الكائنات  الطبيعي لألكسجني املحيط يف خاليا املعالجة، فإن نسبة عالية جداً من  ونتيجًة لهذا اإلدخال 

الدقيقة املحلية )املوجودة عموماً يف مياه الرصف الصحي( متيل إىل أن تكون طبيعية بيولوجياً تضاف وتزداد 

يف منطقة الجذر للغطاء النبايت، حيث تحدث معظم التحوالت العضوية وغري عضوية )أي املغذيات واملعادن(، 

ماّم يستبعد الحاجة إىل إدراج أي مواد مناسبة للتلقيح أو محرضات بيولوجية خارجية أو أي مواد مستهلكة 

كيميائية، ماّم يجعل عملية معالجة املياه العادمة كاملة متاماً بشكل صديق للبيئة، مكثفة وغري مرتبطة مع أي 

توليد للحأمة.

يتّم تنظيم تدفق املياه العادمة يف كّل خلية معالجة حيث يكون هناك تدفق كامل تحت السطح، ماّم يؤدي 

إىل عدم وجود برك أو رائحة كريهة أو تكاثر البعوض أو أي اتصال مبارش مع مياه الرصف الصحي .وهكذا، ومع 

انتقال املياه العادمة إىل العمق التصميمي ومعدل التدفق من خالل الكتلة الجذرية لهذا الغطاء النبايت النامي 

وتفاعله مع الكائنات الحية الدقيقة ووسائط الزراعة، يتّم تحويل امللوثات العضوية / غري العضوية املختلفة 

واملعادن الثقيلة يف املياه العادمة وتحويلها وإزالتها من منطقة املعالجة -ومعالجة املياه العادمة.

املياه املعالجة التي يتّم جمعها أخرياً يف حوض تجميع أبعاده )2*40*80( مرت وهو خزان تجميع املياه املعالجة، 

حيث يتّم ضخها أخرياً، من خالل مضخة رفع املياه riser ومجموعة من صنابري املياه، يف شبكة الري الخاصة 

مبزرعة املعهد الهندي للبحوث الزراعية.

املرحلة الثالثة )التقييم التقني واالقتصادي والتشغيل(
لقد تّم رصد املحطة الالمركزية املتقدمة ملعالجة مياه الرصف الصحي الحرضية، وهي األوىل من نوعها يف البالد 

)وأكربها( )انظر صورة خرائط جوجل(، بشكل مستمر لكفاءة خفض املغذيات والحّد من املعادن منذ أيلول 
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2012 وفُتحت للعوام بعد مدة طويلة من املراقبة والتحقق، وبدأت بالعمل رسمياً من قبل االتحاد ووزراء الدولة 

للزراعة يف 2 متوز 2014 .

وإلدماج منوذج عمل جيد مع التكنولوجيا الالمركزية املقرتحة ملعالجة مياه الرصف الصحي وجعل النظام مستمراً 

ذاتياً متاماً، تّم حصاد الرتاكامت النباتية الطرفية الناشئة املزروعة يف خاليا املعالجة للمرفق املقرتح  وُمستداماً 

وتقييمها تقنياً واقتصادياً من أجل أن تتحول قدرتها الكامنة إىل ألواح جزيئية -بديالً جيداً للخشب )الشكل 3(، 

بالتعاون مع رشيك خاص.

الشكل 3 : التحول من الكتلة الحيوية املحصودة إىل ألواح الجسيامت الخشبية -منوذج األعامل النقدية من 

القاممة املتكاملة مع مبادرة معالجة مياه الرصف الصحي الحرضية املقرتحة.

للمبادرة   OPEX التشغيلية  والنفقات   CAPEX االستثامرية  والنفقات  االقتصادية  املنافع  تقييم  تّم  وأخرياً، 

.)STP( املامثلة )املقرتحة باإلضافة إىل محطة معالجة مياه الرصف الصحي التقليدية )املفرتضة

وعالوًة عىل ذلك، استخدم تحليل قائم عىل الطاقة - وهو أسلوب محاسبي بيئي شامل )Odum 1996( - لتقييم 

الكفاءة اإليكولوجية ومقارنتها واستدامة املبادرات التقليدية واملقرتحة من حيث عدد من مؤرشات الطاقة مثل 

.)PR( ومؤرشات النسبة املئوية املتجددة )ESI( ومؤرش استدامة الطاقة )ELR( نسبة التحميل البيئي
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3. النواتج الهامة للمبادرة

1.3. كفاءة املعالجة
ميكن أن يكشف الرصد طويل األمد لقدرة املعالجة ملحطة معالجة املياه العادمة املتقدمة عن أدائها االستثنايئ 

)الشكل 4(، خاّصة فيام يتعلق بالعكارة )99 %(، BOD )87 %(، نرتات )95 %(، فوسفــــات )90 %( ، الرصاص 

الزنك )58 %(،  النيكل )59 %(،  امللوثـــات األخرى مثل  )81 %(، والحديد )99 %(، وكذلك من حيث عدد 

والكربيتات )48 %(، التي كانت موجودة عادة يف تراكيز معتدلة يف أنظمة الرصف الصحي الحرضية املقرتحة.

الشكل 4: كفاءة خفض امللوثات يف املبادرة املقرتحة ملعالجة املياه العادمة الحرضية.

أظهرت مقارنة املياه العادمة املعالجة مع عينات املياه الجوفية املحلية من مزرعة IARI املوضحة يف )الشكل 

5( أن املياه العادمة املعالجة )املرّمزة: E-STP( ارتبطت إما أفضل أو بشكل متطابق مع تراكيز كّل من الناقلية 

الكهربائية EC، ودرجة الحموضة pH، العكارة، النرتات، الكربيتات، الفوسفات وتراكيز املعادن من تلك املتعلقة 

.)viz. SPU, MB1A and STP(  باملياه الجوفية للمناطق الزراعية املحيطة بها

الشكل 5: جودة مياه الرصف 

املعالجة )e-STP( مقابل املياه 

الجوفية املحلية يف مزرعة 

معهد البحوث الزراعية الهندية.
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2.3. تقييم األثر

1.2.3. صحة الرتبة

لقد أدى التطبيق املستمر ملياه املجاري املعالجة عوضاً عن استخدام مياه الرصف الصحي غري املعالجة يف موقع 

املرشوع إىل انخفاض كبري يف إجاميل الرتبة وتراكيز كلٍّ من النيكل الحيوي املتاح والرصاص والحديد )الشكل 6(. 

كام انخفض الكروم الحيوي املتاح للرتبة من مستوى أويل قدره 5.71 + - 0.88 ملغ / كغ إىل 1.57 + -0.07 ملغ 

/ كغ خالل عامني. وهكذا أدى الري املستمر مبياه املجاري املعالجة إىل تخفيضات كبرية يف حمل ملوثات الرتبة. 

ومع ذلك، كانت هذه مرتبطة مع عدم وجود استنزاف املغذيات الدقيقة ونضوبها يف الرتبة وليس له آثار ضارة 

بسبب الناقلية الكهربائية يف الرتبة ونسبة الصوديوم القابلة لالستبدال، التي ظلت ضمن حدود آمنة.

الشكل 6: األثر البيئي طويل األجل لري مياه املجاري املعالجة عىل صحة الرتبة.

2.2.3. صحة املحاصيل وجودتها

كام تّم تقدير تأثري مياه املجاري غري املعالجة واملعالجة عىل صحة محاصيل القمح واألرز ونوعيتها من حيث 

بارامرتات النبات / البذور، وأمناط الفرز املعدين كلٍّ عىل حدة، وخطر امتصاص معدن الحبوب الغذائية. وميكن 

التعبري عن التأثري اإليجايب ملعالجة املياه عىل أفضل وجه من حيث وزن االختبار أو 100 وزن بذور محصول 

األرز، حيث تبني أنه أقّل بكثري بالنسبة للمحصول املُروى مبياه الرصف الصحي. وعالوًة عىل ذلك، عىل الرغم من 

أن العدد الكيل لسوق السنابل وطولها ال يختلف اختالفاً كبرياً عن مياه الرصف الصحي املعالجة وغري املعالجة، 

فإن العدد اإلجاميل للسوق غري املنتجة أو املثمرة والبذور الفارغة لكّل سنبلة كان أعىل بكثري يف محصول األرز 
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املُروى مبياه املجاري. ومل تكن هذه االختالفات واضحة جداً يف محصول منخفض نسبياً من حيث الطلب عىل 

املياه مثل القمح. ومع ذلك، لُوحظ أن عدداً من السوق املصابة بالنمل األبيض والفطريات يف كّل من محاصيل 

القمح واألرز أعىل يف قطع األرايض الصغرية املروية مبياه املجاري.

3.2.3. نقل املعادن وتلوث الحبوب الغذائية

كشفت أمناط فردية من نقل العنارص املعدنية يف محاصيل القمح ومزارع األرز عن ارتفاع خطر عزل املعادن 

الغذائية يف القمح. وأظهر التحليل أن الخطر العام عىل الصحة املعدنية )كام هو واضح من مؤرش الخطر، الشكل 

امللوثة  الرتبة  عىل  املعالجة  غري  العادمة  املياه  استخدام  من خالل  املنتجة  القمح  حبوب  استهالك  بسبب   )7

بالفلزات تاريخياً يزيد بنحو 1.6 مرة عن ذلك بسبب استهالك حبوب األرز. وقد ساهم التلوث بالرصاص بنحو 

45 إىل 60 يف املئة من هذه املخاطر الصحية. وبصفة عامة، لُوحظ أن الحبوب الغذائية املنتجة من خالل )عزل 

الرصاص( قد تم ربطها باملياه العادمة املعالجة بنبات مداري كاركا )Phragmites karka( مع 44 إىل 58 % أقّل 

من املخاطر الصحية. ومن الناحية الصحية، فإّن املنتجات الزراعية من مواقع الرصف الصحي وأراضيه ال تزال 

غري مناسبة لالستهالك البرشي؛ خصوصاً بسبب املعادن الكبرية يف الحبوب الغذائية، مثل تلوث الرصاص، الحديد، 

النيكل واملنغنيز. غري أن هذه املخاطر كانت أقّل بكثري من تلك التي لُوحظت يف السنوات السابقة، ويرجع ذلك 

أساساً إىل االستخدام املستمر ملياه املجاري املعالجة.

الشكل 7: أثر مياه الرصف الصحي املعالجة وغري املعالجة

عىل مخاطر صحة املستهلك عىل أساس الحبوب الغذائية.
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4.2.3. الفوائد

أظهر تحليل الطاقة للمبادرة املقرتحة )الجدول 1( أن مصادر الطاقة املتجددة تشكل 54.24 يف املئة من إجاميل 

استخدام الطاقة، بينام أسهم النصف اآلخر )أي 45.76 يف املئة( يف رشاء موارد غري متجددة مثل البناء والكهرباء 

والصيانة. ويف فئة املوارد املتجددة )أي املحلية + املشرتاة(، ساهمت املوارد املحلية )أي املجانية( املتجددة بأكرب 

قدر من الطاقة )77.69 يف املئة(. وشكلت املوارد املتجددة املشرتاة مثل الوسائط والغطاء النبايت، التي تتطلب 

خدمة الوصول إليها، 12 يف املئة فقط من إجاميل استخدام الطاقة، فهي مصدر ثانوي الستخدام الطاقة الكلية 

للنظام. ويف فئة املوارد غري املتجددة املشرتاة، ساهمت الخدمات املأجورة كثيفة العاملة مثل البناء )63.26 يف 

املئة، التي يبلغ عمرها االفرتايض 20 سنة( والصيانة السنوية )36.47 يف املئة(، بينام ساهمت الكهرباء بنسبة 

أقّل )0.27 يف املئة(.
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.STP الجدول 1: ميزانية الطاقة للمبادرة املقرتحة مقابل محطة معالجة الرصف الصحي التقليدية

solar eMergy Joules طاقة شمسية بالجول
)sej/yr(المدخالت

STP المبادرة المقترحةمحطة معالجة تقليدية

1.82 X 10161.14 X 1016الموارد•المتجددة•المحلية
0.003.27 X 1015الموارد•المتجددة•التي•تمّ•شراؤها

7.68 X 10173.97 X 1016الموارد•غير•المتجددة•التي•تمّ•شراؤها
7.68 X 10174.30 X 1016الموارد•التي•تمّ•شراؤها
7.87 X 10175.44 X 1016استخدام•الموارد•الكلي

وعىل النقيض من املبادرة املقرتحة، لُوحظ أن محطة معالجة مياه الرصف الصحي املامثلة )االفرتاضية( ترتبط 

بزيادة استخدام الطاقة يف املوارد غري املتجددة أعىل بكثري من )98.26%(. وكانت مساهمة استخدام الطاقة 

من جانب املوارد غري املتجددة يف محطة معالجة تقليدية STP أعىل بنحو 83 ضعفاً من املساهمة يف املبادرة 

الصيانة  التشغيلية مثل  التكاليف  املشرتاة، ساهمت  املتجددة  املوارد غري  للمقارنة(. ومن بني  )قابلة  املقرتحة 

)48.10%( والكهرباء )28.31%( ساهمت باملجمل )76.41%(، فيام ساهمت النسبة )23.59%( املتبقية يف البناء 

مع عمر افرتايض هو 20 سنة.

ومن ثم، فإن مقارنة املبادرة املقرتحة مع محطة معالجة تقليدية قابلة للمقارنة، كشفت عن مزايا استخدام 

كهربائية واضحة، حيث لُوحظ أّن استهالك الطاقة الكهربائية أقّل من 1 يف املئة من محطة معالجة مياه املجاري 

التقليدية. وعالوًة عىل ذلك، أشار التحليل إىل أن املبادرة املقرتحة تتطلب صيانة أبسط ألن النظام ليس لديه أي 

طلب عىل أي مواد استهالكية ويعتمد إىل حّد كبري عىل اإلجراءات اإليكولوجية للميكروبات والنباتات )األصلية( 

من أجل فعاليتها.

  )0.545 Crore )Rs( وهكذا، من حيث املحاسبة القياسية للتكاليف، تبنّي أن املبادرة املقرتحة ترتبط بالروبية

 Rs. 0.607 :ونحو روبية  املساوية )CAPEX( من تكلفة رأس املال )كرور لكل مليون ليرت باليوم( per MLD( 

)per kilolitre )KL من إجاميل تكاليف التشغيل والصيانة. وباملقارنة مع محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

التقليدية املامثلة )الجدول 2(، لُوحظ أن املبادرة املقرتحة ترتبط بتكاليف معالجة أقّل بنسبة 50-65%.

.STP الجدول 2: استدامة املبادرة املقرتحة مقابل محطة معالجة الرصف الصحي التقليدية

STP مؤشرات الطاقةالمبادرة المقترحةمحطة معالجة تقليدية
نسبة•العائد•على•الطاقة0.010.70
نسبة•التحميل•البيئية42.191.37
نسبة•مئوية•متجددة0.020.54

مؤشر•استدامة•الطاقة0.000340.51
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املياه  التقليدية ملعالجة  املقرتح واملحطة  للبيئة  الصديقة  املستعملة  املياه  املقارنة بني نظام معالجة  وأظهرت 

العادمة أن التكنولوجيا املقرتحة ترتبط مبتطلبات طاقة تقل عن 1 % وتطبيق الصفر الكيميايئ وتوليد الحأمة 

الصفرية وخفض تكاليف املعالجة بنسبة 50 - 65 % ، وال تتطلب القوى العاملة املاهرة.

3.3. استدامة مبادرة املرشوع
أظهرت الكفاءة اإليكولوجية واستدامة تحليل املبادرة املقرتحة، من حيث عدد من مؤرشات الطاقة )الجدول 2( 

إنها تستخدم موارد متجددة أكرث بـ 27 مرة من محطة معالجة مياه الرصف الصحي التقليدية، فهي أكرث استدامة 

مبقدار 1500 مرة من محطة املعالجة التقليدية STP.  وعالوة عىل ذلك، تبنّي أن املبادرة املقرتحة تسبب ضغوطاً 

بيئية أقّل مبقدار 33 مرة من محطة معالجة مياه الرصف الصحي التقليدية املامثلة.

العادمة  املياه  املزروع يف كل خلية معالجة من نظام معالجة  النبايت  الغطاء  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن حصاد 

املقرتح والتشغيل الكامل )مرة كل شهرين( ليصل إىل 36 طناً من الكتلة الحيوية الجافة سنوياً )الشكل 3(. وميكن 

تحويل ذلك بنجاح إىل ألواح من الجسيامت )الحبيبية واملضادة للامء( )9000 مرت مربع يف السنة؛ سعر السوق 

200 - 250 روبية للمرت املربع( أو تباع إىل مصنعي ألواح الجسيامت املحلية )بسعر 2000 روبية للطن( كامدة 

جافة -وتحقيق دخل سنوي أقىص يبلغ نحو lakh 18 روبية يف السنة ودمج منوذج مثايل للنقد من القاممة مع 

املبادرة املقرتحة.

الشكل 8: معاينة عرب القمر الصناعي ملوقع املرشوع )أ( قبل و )ب( بعد املبادرة املقرتحة.
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4. االستنتاجات

وهكذا ميكن أن تخلق املبادرة املقرتحة مصدراً سنوياً محلياً جيداً من املياه السطحية يصل إىل نحو 660 مليون 

لرت، ومن ثم ميكن أن توقف مامرسة رشاء املياه السطحية امللوثة )مبعدل x 100.000 18.5 روبية يف السنة( من 

مرصف Bhuli-Bhatiyaari، لتلبية الطلب عىل مياه الري لألرايض الزراعية IARI. وهكذا ميكن أن تؤدي هذه 

املبادرة، باإلضافة إىل توفري سنوي يبلغ نحو 1.850.000 روبية، وسّد فجوة سنوية )520 مليون لرت( بني الطلب 

عىل مياه الري واإلمداد عىل األرايض الزراعية يف IARI، مؤديًة إىل إدارة مياه الرصف الصحي يف املناطق الحرضية 

انتشار للبعوض يف املنطقة. والواقع أن موقع  والرصف الصحي بشكل فعال، مع عدم وجود رائحة كريهة أو 

املرشوع، الذي كان ال ميكن تصديقه متاماً )الشكل 8(، يبدو اآلن كأنه متنزّه بيئي يستخدمه السكان يف كثري من 

األحيان مكاناً مفضالً لرياضة الصباح امليش/ الركض. وقد أسفر هذا املرفق بالفعل عن وفورات ملموسة نتيجة 

لوقف رشاء املياه السطحية امللوثة لري األرايض الزراعية يف IARI. ومن منظور غري ملموس، من املتوقع أن يؤدي 

االستخدام املشرتك املستمر ملصدر املياه املعالجة، جنباً إىل جنب مع مصدر املياه الجوفية املوجود، إىل تجدد 

املياه الجوفية املتدهورة سابقاً ليس فقط يف معهد IARI ولكن أيضاً يف املناطق الحرضية املجاورة. وعىل املدى 

الطويل، من املتوقع أال يقترص ذلك عىل الحّد من االستخدام الكيل للطاقة فيام يتعلق باستخراج املياه الجوفية 

.IARI فحسب، بل سيؤدي أيضاً إىل تحسني نوعية الرتبة / املياه الجوفية وإنتاجيتها عىل األرايض الزراعية يف

املراجع
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 | الحالة 9: إنتاجية قصب السكر املروية بالنفايات السائلة من محطة معالجة مياه الرصف

Cali, Colombia (Colombia) (كولومبيا) يف كايل، كولومبيا anaveralejo الصحي يف       

C. A. Madera-Parra, A. Echeverri, and N. Urrutia 1

امللّخص
تستخدم يف Valle del Cauca، جنوب غرب كولومبيا Colombia، املياه السطحية والجوفية لري قصب السكر 

مبعدل 100 م3 / طن من السكر املنتج. وقد أُجريت تجارب أولية لتحديد التأثري عىل محصول قصب السكر 

األولية  العادمة  املياه  ملعالجة   Canaveralejo محطة  من  السائلة  بالنفايات  املروي   )variety CC-8592(

)PTAR-C( يف Cali. تّم تطبيق الري مّدة سنة واحدة عىل قطعة أرض مساحتها 0.36 هكتار. واستخدم مصدران 

للمياه هام: النفايات السائلة من PTAR-C واملياه الجوفية )GW(. تّم إجراء مجموعة تجارب عشوائية الختبار 

تأثري نوعية مياه الري عىل النمو واإلنتاجية وإنتاج محصول السكر.

 .)Ayers & Westcot 1985( وأظهرت النتائج أن النفايات السائلة تفي مبعايري جودة املياه لالستخدام الزراعي

باإلضافة إىل ذلك، وفقاً لوزارة الزراعة األمريكية )USDA( )1954( تّم تصنيف النوعني كليهام من مياه الري عىل 

أنها C2S1. وكان منو املحاصيل يترصف عىل غرار ما هو متوقع بالنسبة للمنطقة ومجموعة متنوعة مدروسة. 

 % 16.9 ،sugar cane وكانت املتغريات اإلنتاجية أعىل قليالً من القيم املتوقعة )145 طناً / هكتار قصب السكر

سكر القصب saccharose، 17.6 % درجات بريكس Brix grades(. مل نجد اختالفات بني قطع األرايض املروية 

لالستمرار يف  قابلة  للري  السائلة  النفايات  استخدام  إعادة  بأن  االستنتاج  كليهام. ولذلك، ميكن  املياه  مبصدري 

إنتاجية املحاصيل، ولكن يجب إجراء مزيد من الدراسة عىل جوانب أخرى مثل مؤرشات تلوث الرتبة بالصوديوم.

الكلامت املفتاحية: إنتاجية املحاصيل، الري، إعادة االستخدام، قصب السكر، اإلنتاجية، مياه الرصف الصحي.

1 C. A Madera-Parra • A. Echeverri • N. Urrutia;
EIDENAR School, Faculty of Engineering, University of Valle, Cali, Colombia.
e-mail: carlos.a.madera@correounivalle.edu.co
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in
Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016



144145

1. املقدمة
فقط 0.003 % من إجاميل املياه يف الكرة األرضية تعترب مفيدة لألنشطة البرشية. ومن هذه الكمية، تستخدم 

البلدان املتقدمة نحو 35 يف املئة يف الزراعة، يف حني تستخدم البلدان النامية أكرث من 70 يف املئة )منظمة األغذية 

والزراعة FAO 2007( ألنها توفر معظم األغذية يف العامل. وتشري منظمة األغذية والزراعة FAO )2008( إىل 

رضورة اتخاذ تدابري الحفظ يف االستخدام الزراعي للمياه نظراً للزيادة املتوقعة يف اإلنتاج الزراعي يف السنوات 

الخمسني املقبلة. ومن بني البدائل التي قدمتها منظمة األغذية والزراعة FAO )2008(، تّم ذكر تجميع وحصاد 

مياه األمطار، الزراعة البعلية، زيادة إنتاجية املياه، وإعادة استخدام املياه املستعملة.

وعىل مدى العقود األخرية، أُعطيت األهمية لإلدارة الشاملة للمياه، ماّم أتاح إمكانية إعادة استخدام مياه الرصف 

الصحي ألغراض الري يف أمريكا الالتينية )عىل سبيل املثال يف األرجنتني، شييل، بريو، املكسيك( وأوروبا )أملانيا( 

وأفريقيا )جنوب أفريقيا، تونس، السودان(، آسيا )الكويت، اململكة العربية السعودية، الهند، الصني(، وأمريكا 

شائعاً، نظراً  أمراً  املعالجة  العادمة  املیاه  استخدام  یعّد  )باريراس Parreiras 2005(. يف کولومبیا، ال  الشاملية 

ملستویات املعالجة املنخفضة والوعي الجزيئ لآلثار املحتملة علی البیئة. ووفقاً لـ Madera )2005( يف كولومبيا، 

فإن %8 فقط من املياه العادمة املنزلية تتّم معالجتها قبل ترصيفها يف املسطحات املائية الطبيعية، ماّم أدى إىل 

إعادة االستخدام غري املبارش للمياه العادمة. إن كايل Cali، املدينة الثالثة األكرث اكتظاظاً بالسكان يف كولومبيا 

لديها محطة Canaveralejo ملعالجة مياه الرصف الصحي )PTAR-C(، التي ميكن أن تعمل تحت منطني اثنني: 

.)CEPT( ًواملعالجة األولية املعززة كيميائيا )CPT( املعالجة األولية التقليدية

زراعة قصب السكر هي النشاط الزراعي الرئيس يف وادي نهر كاوكا Cauca River. ويوجد بها 208.254 هكتار 

.)CENICANA 2010( مزروعة بهذا املحصول، وهو ما ميثل %5 من املساحة الكلية املزروعة يف كولومبيا

الطلب عىل مياه الري هو 300 - 400 ملم / سنة )Torres et al. 2004(، ماّم ميثل ضغطاً كبرياً عىل مصادر 

املياه السطحية والجوفية للمنطقة. وكان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم التأثري عىل إنتـــاج قصب السكر 

)variety CC-8592( الذي يُروى مبياه النفايات السائلة الخارجة من محطة الرصف الصحي PTAR-C يف ظّل 

.Colombia يف جنوب غرب كولومبيا Valle del Cauca الظروف املناخية ملنطقة

2. املواد والطرائق
أُجريت الدراسة داخل محطة Canaveralejo ملعالجة املياه العادمة الواقعة يف املنطقة الشاملية الرشقية من 

 )3o 28’ 7’’ N, 76o 28’ 40’’ W( Cauca River عىل الضفة اليرسى لنهر كاوكا Cali مدينة كايل

1.2. التصميم التجريبي
كان التصميم التجريبي املستخدم يف البحث من كتل كاملة عشوائية. تّم إنشاء ثالث كتل مع تسعة أخاديد من 

قصب السكر لكّل منها. كان طول األخاديد 100 مرت وعرضها 1.5 مرت، وكانت هناك منطقة فصل 18 مرتاً بني 

الكتل هذه )الشكالن 1 و 2(.
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.)T 1, 2, 3 :كتلة أو بلوك املعالجة :B( ،)الشكل 1: التخطيط العام لإلعداد التجريبي )بدون مقياس

الشكل 2: نظرة عامة من اإلعداد التجريبي.

كان عامل البحث هو نوعية مياه الري. وكانت مصادر املياه هي: املياه الجوفية والنفايات السائلة من محطة 

PTAR-C العاملة تحت CEPT. وكانت املعالجات التجريبية: T1: الري باملياه السائلة املعالجة الخارجة من 
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محطة T2 ،PTAR-C: الري باملياه الجوفية، و T3: الري باملياه الجوفية وتطبيق األسمدة الكياموية )اليوريا 

 )2( الجدول  ويبنّي   .)1( الجدول  يف  املطبقة  الجرعات  تظهر  البوتاسيوم(،  وكلوريد  الثاليث  فوسفات  والسوبر 

حالة التغذية األولية للرتبة لكّل كتلة. كانت بارامرتات البحث: إنتاج قصب السكر )طن/ هكتار(، سكر القصب 

saccharose )%(، خفض السكريات )%(، ودرجات بركس )°Br( Brix grades. يعرض الجدول )3( املتغريات، 

وتواتر أخذ العينات، وأساليب وتقنيات القياس.

2.2. إعداد الرتبة وجدولة الري
والبنية  السيلتي  الطيني  امللمس  مثل  متميزة،  خصائص  ذات   inceptisol انسبتيسول  نوع  من  الرتبة  كانت 

الهيكلية يف كتل زاوية وفقاً لوصف الحقل ودراسة الرتبة املحلية )IGAC, 1980(. وقد تعرضت قطع األرايض 

للزراعة، والحراثة، والتجريف، والتسوية.

كانت طريقة الري هي الري بالتنقيط باستخدام أنابيب مغلقة يف نظام النقل مع بوابات يف نظام التوزيع عىل 

املستوى امليداين. واستندت جدولة الري إىل التوازن اليومي للمياه. تّم تطبيق خمس سقايات )ري( )324 ملم يف 

املجموع( خالل فرتة التطور الفيزيولوجية والوظائفية للمحصول )آب 2009 - آب 2010(.

الجدول 1: جرعات التسميد املطبقة عىل املعالجة T3 )0.045 هكتار يف البلوك(

المتطلبات الغذائية )كغ(السماد )كغ(

كلوريد•البوتاسيوم•
%60•أوكسيد•
البوتاسيوم

ثالثي•الفوسفات•
%46•خامس•
أوكسيد•
الفوسفور

يوريا•
 46%
N•أزوت

أوكسيد•
البوتاسيوم•

K2O

خامس•أوكسيد•
P2O5•الفوسفور

النتروجين•
Nالكتلة

0.00.09.80.00.04.5I
5.74.49.83.42.04.5II
0.00.09.80.00.04.5III
االجمالي5.74.429.53.42.013.5

الجدول 2: الخصائص الكيامئية واملاكرو تغذوية للرتبة ونسبها الكاتيونية املوجبة.

NNO3NNH4PBrayIIOMESPECCa+

Mg/KMg/KCa/MgCEC7NaMgKCapHالكتلة

mg kg-1gr kg-1%μmho 
cm-1cmol kg-1

13.1914.9629.4635.930.74274100292.529.550.259.50.3323.527.41I
9.0211.216.6225.090.82215116342.426.60.258.930.2621.217.42II
16.178.5218.7433.740.78222106292.730.20.268.930.3123.887.41II
المتوسط12.7911.5618.2731.590.78237107312.528.780.259.120.3022.877.41
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الجدول 3: متغريات التحكم واالستجابة

الباراميترالواحدةأخذ العيناتالتقنية
مقياس• مع• الحقل• في• وزن•
كغ• •500 سعة• •Fairbanks

)الدقة:•0.25•كلغ(

وزنها•في•مجال•
اإلنتاج•كله

طن•/•
هكتار

إنتاج

المحصول

طحن•10 كروماتوجرافيا•سائلة
سوق•نبات•
لكّل•معالجة•

واستخراج•100 
مل•لتحليلها•في•

المختبر

سكر•القصب%
تخفيض•السكر%كروماتوجرافيا•سائلة

قياس•االنكسار
%Brixgrades

درجات•بريكس

 1لتر•عينة•مقياس•الجهد
من•كّل•نوعية•
المياه•في•كل•

ري،•التي•ُأخذت•
في•مخرج•من•

األنابيب.

pH•األس•الهيدروجيني-

CEw•الناقلية•dSm-1مقياس•الجهد
الكهربائية

المياه

)القياس• سبيكتروفوتوميتري•
الطيفي(

mEq L-1كالسيوم

)القياس• سبيكتروفوتوميتري•
الطيفي(

mEq L-1مغنيزيوم

)القياس• سبيكتروفوتوميتري•
الطيفي(

mEq L-1صوديوم

الكيماوي- بالتحليل• المعايرة•
على•المقاييس

mEq L-1بيكربونات

الكيماوي- بالتحليل• المعايرة•
على•المقاييس

mEq L-1الكلوريدات

الكيماوي- بالتحليل• المعايرة•
على•المقاييس

mEq L-1الكبريتات

النتريتmg L-1المعايرة•الهضم•
النتراتmg L-1المعايرة•الهضم

mg L-1N- NH3المعايرة•بالتحليل•الكيماوي

 الفوسفاتmg L-1المعايرة•الهضم
)PO4(

3.2. تقنيات تحليل البيانات

دارلينغ  أندرسون  اختبار  استخدام  تّم  عشوائية(.  كاملة  )كتل  التجريبي  للتصميم  وفقاً  النتائج  تحليل  تّم 

 One للتحقق من طبيعية البيانات )التوزيع الطبيعي للبيانات(. تّم تطبيق طريقة أنوفا Anderson-Darling

 MINITAB لتحديد ما إذا كان هناك اختالفات بني املعالجات )باستخدام الربنامج اإلحصايئ way ANOVA

نسخة رقم 15(. كان النموذج الريايض املفرتض:

Yij = μ + Ai + Bj + Eij
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حيث Yij: هو متغري االستجابة، μ: متوسط السكان؛ Ai: تأثري املعالجة Bj ،ith: تأثري الكتلة jth، و Eij: الخطأ 

.jth يف الكتلة ith التجريبي املرتبط باملعالجة

3. النتائج واملناقشة

1.3. جودة مياه الري

يعرض الجدول )4( خصائص اثنني من مصادر مياه الري )املياه الجوفية والنفايات السائلة املعالجة الخارجة من 

محطة املعالجة PTAR-C(. وتتوافق القيم مع متوسط التحليالت التي أُجريت عىل حاالت الري الخمس املطبقة 

خالل البحث. كان هناك اختالفات يف تراكيز النيرتوجني األموين، والنيرتوجني الكيل، والفوسفات، والفوسفور الكيل 

فيام يتعلق باملخلفات السائلة للمحطة PTAR-C، التي قدمت أعىل القيم، فوق القيم املرجعية ملنظمة األغذية 

والزراعة FAO للري التي قدمها Ayers & Westcot )1985(. وبالنسبة للنرتات، فإنَّ كُالًّ من النفايات السائلة 

واملياه الجوفية أعىل من القيم املرجعية ملنظمة األغذية والزراعة FAO. إن قيم املغذيات العالية هي سمة مياه 

الرصف الصحي املعالجة، وهذا هو أحد الفوائد املحتملة إلعادة استخدام هذه املياه يف الري. ومع ذلك، فإنها 

متثل أيضاً خطراً محتمالً عىل تلويث املياه الجوفية، خاصة يف الرتبة الخفيفة النسيج والبنية ويف املناطق التي 

تكون فيها طرائق الري غري فعالة )عىل سبيل املثال، الري بالفيضانات(.

الجدول 4: جودة مياه الري )املتوسط(

المجال *
االنحراف 
المعياري
S.D.

النفايات 
السائلة 
الخارجة

االنحراف 
المعياري
S.D.

البارامترالواحدةالمياه الجوفية

6.0 – 8.50.276.70.366.98-pH•الرقم•الهيدروجيني
0 – 30.050.60.110.45dSm-1الناقلية•الكهربائية
0 – 200.191.60.231.88mEq L-1الكالسيوم

<50.110.80.120.91mEq L-1المغنيزيوم
<30.161.70.112.35mEq L-1الصوديوم
<100.773.10.913.57mEq L-1البيكربونات

0 – 300.811.00.711.21mEq L-1الكلورايد
0 – 200.951.00.960.79mEq L-1الكبريتات
نسبة•امتزاز•الصوديوم-150.131.50.041.99 – 0

<52.201.72.681.95mg L-1النتريت
<554.253.714.6214.34mg L-1النترات

0 – 510.315.81.922.67mg L-1N- NH3
<3053.775.214.220.94mg L-1النتروجين•الكلي
<21.15.01.191.22mg L-1الفوسفور•الكلي

0 – 21.432.10.950.53mg L-1الفوسفات 
)PO4(

.)1985( Ayers & Westcot ًمجموعة من القيم العادية الطبيعية وفقا* 
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إّن قيمة الرقم الهيدروجيني pH ملياه الري تقع ضمن النطاق املرجعي لنوعية املياه للري. الناقلية الكهربائية 

EC، يف كلتا الحالتني، هي أقّل من قيمة الحد )> dSm-10.7 (، ماّم يدّل عىل انخفاض خطر امللوحة. وتشري قيم 

نسبة امتزاز الصوديوم )SAR( املتعلقة بقيم ECw إىل وجود خطر طفيف من الصوديوم )sodicity( يف كلتا 

الحالتني )Ayers & Westcot 1985(، ماّم يعني أرضاراً محتملة يف بنية الرتبة، وذلك بسبب تشتت مجاميع 

الرتبة بوساطة أيونات الصوديوم. لهذا السبب، فإّن خطر الصوديوم موجود عىل الرغم من أن محتوى الصوديوم 

Na يف مياه الري مل يصل إىل مستويات تعترب سامة )meq L-13 (. باإلضافة إىل ذلك، ووفقاً لوزارة الزراعة األمريكية 

USDA )1954( يتّم تصنيف كّل من مياه الري عىل أنها - C2S1 أي أنها ذات ملوحة متوسطة ومناسبة لري 

املحاصيل  تراكم  من  معينة  مخاطر  مع  الصوديوم  محتوى  وانخفاض  لألمالح،  ما  حّد  إىل  الحساسة  املحاصيل 

الحساسة مثل بعض الفواكه واألفوكادو.

من الناحية الزراعية، لُوحظ أّن املياه العادمة املعالجة مل تختلف عن املياه الجوفية نظراً إىل أّن كال النوعني من 

  Ayers & Wescot1954( و( USDA املياه له نفس الخصائص، كام هي الحال بالنسبة لوزارة الزراعة األمريكية

)1985(، وال ميكن أن ترتبط مع أي خطر لتملّح الرتبة. خطورة الصوديوم متوسطة وميكن أن متثل مشاكل يف 

الرتبة مع محتويات عالية من الصوديوم Na أو املغنيزيوم Mg ألنه من شأنه أن يعزز تأثري تشتت هذه األيونات 

.)Garcia et al. 2002(

الرتبة يف منطقة قصب السكر يف كولومبيا هي عموماً ذات خصوبة جيدة، ولكن بعض املناطق متثل محتويات 

عالية من املغنيزيوم Mg والصوديوم Na. التأثري املشرتك للحالة الطبيعية لهذه الرتب وخطر الصوديوم املتوسطة 

.Mg واملغنيزيوم Na للنفايات السائلة ميكن أن يزيد من الرضر عىل بنية الرتبة بسبب تشتت تأثري الصوديوم

Degrees Brix 2.3. العائد من قصب السكر، والسكريات، ودرجات بريكس
يعرض الجدول )5( النتائج التي تّم الحصول عليها من اإلنتاج )P(، سكر القصب saccharose )S(، والحد من 

Anderson- للمعالجات التجريبية. وأظهر اختبار أندرسون-دارلينغ )Bx°( ودرجات بركس ،)AR( السكريات

إنتاج  أن متوسط  الطبيعي )p< 0.05(. وميكن مالحظة  التوزيع  اتبعت  املتغريات  بيانات جميع  أن   Darling

املتوقعة يف  القيم  أعىل من  كان   )TCH( الواحد الهكتار  السكر يف  باألطنان من قصب  املقاس  السكر  قصب 

املنطقة - أي أن مستويات اإلنتاج فوق نطاق 130-110 طن يف الهكتار )TCH( تّم الحصول عليها عىل النحو 

.)2010( Cenicana الذي أعلن عنه يف تقريره
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الجدول 5: متوسط استجابة اإلنتاج

درجات بركس
Bx° (%)

 AR خفض السكر
(%)

سكر القصب
S (%)(t/ha) اإلنتاجT الكتلة (البلوك)المعالجة

17.32.215.3146.1T1
B1 17.41.618.6135.7T2

15.71.818.6128.8T3
17.80.417.5144.7T1

B2 16.80.715.4117.7T2
19.10.418.4123.3T3
17.80.9718.1147.2T1

B3 17.40.9217.1147.2T2
17.10.9215.4148.5T3
17.61.217146-T1متوسط
17.21.117133.5-T2متوسط
17.3117.5133.6-T3 متوسط

B: الكتلة )البلوك(؛  T: املعالجة؛ P: إنتاج قصب السكر؛ S: سكر القصب saccharose؛ AR: تخفيض سكر 

.Brix grade درجة بريكس :Bx° القصب؛

إذا تّم أخُذ TCH 120 كمتوسط عىل املستوى اإلقليمي، زادت املعالجة T1 من إنتاج قصب السكر بنسبة 21.6%. 

إذا تّم أخُذ الحّد األعىل من نطاق اإلنتاج كمرجع، كانت الزيادة يف اإلنتاج %12.3 )الشكل 3(. وأظهر تحليل التباين 

.)p = 0.097( أو بني الكتل )p = 0.197( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بسبب املعالجة

وفقاً لهذه النتائج، أدى استخدام النفايات السائلة إىل زيادة إنتاج قصب السكر فوق القيمة التي تّم الحصول عليها 

من أجل املعالجة T3 )أي استخدام املياه الجوفية باإلضافة إىل األسمدة الكياموية، وهذه الحالة هي الحالة الشائعة 

 p-value:( بني املعالجات وبني الكتل )p-value: 1.97( ومع ذلك، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ،)يف املنطقة

0.97(. وأدى تطبيق النفايات السائلة إىل إنتاج مامثل لتلك التي أُبلغ عنها من خالل قطاع قصب السكر التي لها 

.)N, P, K( أيضاً ميزة إضافية تتمثل يف الوفورات املحتملة لألسمدة الكياموية التي توفر املغذيات الكبرية
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الشكل 3 : إنتاج قصب السكر لكّل معالجة

أيضاً كان محتوى سكر القصب الوسطي saccharose )%( يف جميع املعالجات فوق القيم النموذجية لوادي 

نهر كوكا Cauca River والتي ذُكرت يف تقريرLarrahondo )1995(، هذه القيم هي %13.5-11.5. إّن القيم 

املتوسطة لكّل معالجة متشابهة مع بعضها بعضاً، ولكن تجدر اإلشارة إىل أن املعالجة T1  )تطبيق املياه العادمة( 

أُبلغ عن أدىن محتوى لسكر القصب saccharose )%3( عىل الرغم من أنه يحتوي عىل أعىل إنتاج قصب السكر. 

  )p = 0.924(أو بني الكتل )p = 0.945( ومع ذلك، أظهر تحليل التباين عدم وجود فروق معنوية بني املعالجات

الشكل )4(. من هذا التحليل، ميكن القول إن تطبيق مياه الرصف الصحي مل يؤثر سلباً عىل إنتاج سكر القصب 

.saccharose

وميكن تفسري القيم التجريبية فوق النطاق اإلقليمي عن طريق إجراء التجربة عىل الرتبة التي ال تُزرع عادة والتي 

أظهرت خصوبة جيدة يف بداية الدراسة.

عنه  املُبلّغ  النطاق  تقع ضمن  املعالجات  جميع  يف  املتوسطة  القيمة  فإن   ،)RS( املختزلة  للسكريات  بالنسبة 

كاملعتاد للمنطقة، والذي يرتاوح بني 1 و %5 وفقاً لـ Larrahondo )1995(. متوسط   القيم التي تّم الحصول 

 )p = املعالجات  بني  فروق  وجود  عدم  التباين  تحليل  وأظهر   .)4 )الشكل  املعالجات  بني  متامثلة  عليها هي 

.)p = 0.003( 0.612، إال أنه َوجد فروقاً معنوية ذات أهمية بني الكتل(
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،)RS( الحّد من السكريات ،)S( saccharose الشكل 4: سكر القصب

.)%( Brix grades )BG( ودرجات بركس

أما بالنسبة إلنتاج قصب السكر sugarcane وسكر القصب saccharose، فإن القيم املتوسطة لدرجات بركس 

هي أعىل، يف جميع املعالجات، من مجاالت القيم العامة املعروفة لوادي نهر كاوكا Cauca River وهي ترتاوح 

وفقاً لـ Larrahondo )1995( بني 10 و 16 %. القيم التي تّم الحصول عليها لهذا املتغري هي متشابهة، ولكن 

أعطت تقارير املعالجة T1 قيمة أعىل قليالً من املعالجتني األخريني )الشكل 4(. وأظهر التحليل اإلحصايئ املطبق 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعالجات)p = 0.874(  أو بني الكتل )p = 0.500(. ويؤكد هذا 

التحليل مرة أخرى أن إعادة استخدام النفايات السائلة ملحطة املعالجة PTAR-C من أجل ري قصب السكر 

.Brix grade مل تؤثر سلباً عىل درجة بركس )CC-8597(

وبالنظر إىل أن الحالة التغذوية للرتبة كانت متجانسة يف بداية هذا البحث الجدول )2(، فإن النتائج التي تّم 

الحصول عليها يف متغريات االستجابة األربعة املدروسة تبنّي أن إنتاجية قصب السكر قد تأثرت بشكل إيجايب 

وكانت القيم أعىل من تلك التي تّم اإلبالغ عنها عىل أنها مرغوبة من قصب السكر يف قطاع إنتاج قصب السكر 

يف املنطقة. ومع ذلك، قد يرتبط ذلك مع حقيقة أن هذه هي دورة اإلنتاج األوىل يف الرتبة التي يتوقع ارتفاع 

مؤرشات اإلنتاج واإلنتاجية والخصوبة.

كانت قيم اإلنتاجية التي تّم العثور عليها مامثلة لتلك التي أعلنت عنها Silva )2008(، التي استخدمت نفس 

املياه والرتبة ونفس مجموعة تشكيلة قصب السكر، ولكن يف أوعية صغرية )أصيص(. وحصلت هذه الباحثة عىل 

عائد قدره 133 طناً يف الهكتار من قصب السكر. وفيام يتعلق بسكر القصب saccharose، فإن نتائج هذا البحث 

 .saccharose 2008(، التي حصلت عىل %4.1 سكر القصب( Silva الحايل أعىل من تلك التي وجدتها سيلفا

 )%( saccharose أو يف سكر القصب )TCH( وباملثل، مل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إنتاج قصب السكر

بني املعالجات املدروسة. ومل تتأثر إنتاجیة صنف قصب السكر، ماّم یدل علی أنه من املمکن استخدام املیاه 

السائلة ملحطة معالجة PTAR-C يف ري قصب السكر بسبب الرتکیز العايل ملغذیات النبات والرتبة.
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4. االستنتاجات
مل يتأثر إنتاج قصب السكر )TCH( باستخدام املياه السائلة ملحطة املعالجة PTAR-C كمياه ري. عىل العكس 

من ذلك، تّم الحصول عىل قيم أعىل قليالً )133 - 145 طن / هكتار( من املجال الشائع يف املنطقة )110 - 130 

طناً / هكتار(.

قيم سكر  بقيت  السكر:  إنتاج  عىل   PTAR-C املعالجة محطة  من  السائلة  النفايات  استخدام  إعادة  تؤثر  مل 

القصب saccharose، ودرجات بركس Brix grade، والسكريات املخفضة )RS( ضمن املجاالت املتوقعة لوادي 

 Brix 10 - 16 % لدرجات بركس ،saccharose وهي 11.5 - 13.5 % لسكر القصب ،Cauca River نهر كاوكا

grade، و1 - 5 % لخفض السكريات.

املعالجة  محطة  من  السائلة  النفايات  أن  يستنتج  عليها،  الحصول  تّم  التي  اإلنتاجية  نتائج  إىل  وبالنظر 

الزراعة األوىل. )النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم( يف دورة  الغذائية للمحصول   PTAR-C توفر االحتياجات 

وميثل التدفق السطحي للمحطة PTAR-C بديالً محتمالً لري قصب السكر يف ظّل ظروف خصوبة الرتبة الجيدة 

وانخفاض مستويات الصوديوم Na واملنغنيز Mg لتجنب آثار التشتت املحتملة ملجمعات الرتبة. وينبغي إجراء 

دراسات إضافية لتقييم خطر تلوث الرتبة بالصوديوم sodicity وتلوث املياه الجوفية.

وأخیراً، کتوصیة أو درس مستفاد من هذا البحث، من الرضوري معالجة املشاریع البحثیة بفرتة أطول لجمع 

البیانات من أجل تحدید األرضار املحتملة للخصائص املادیة الفيزيائية و/أو الکیمیائیة للرتبة املرویة باملخلفات 

.PTAR-C السائلة ملحطة املعالجة

شكر وتقدير
لقد تّم دعم هذا البحث مالياً من خالل EMCALI EICE ESP )رشكة املياه يف كايل Cali(. ويود املؤلفون أن 

 EMCALI من رشكة املياه Juan F. Moreno والسيد ،Jose A. Ceron يعربوا عن امتنانهم وشكرهم للمهندس

لدعمهم خالل األنشطة البحثية.
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| الحالة 10: تراكم املعادن الثقيلة يف محاصيل الحبوب والبقول من خالل الري
    مبياه الرصف الصحي واألسمدة الفوسفاتية )باكستان(

G. Murtaza, M. Bilal Shakoor, and Nabeel Khan Niazi 1

امللخص
إنَّ رّي املحاصيل الغذائية مبياه الرصف الصحي غري املعالجة هو مامرسة شائعة بشكل متزايد يف جميع أنحاء 

العامل وكذلك يف الباكستان Pakistan، التي تتطلب اسرتاتيجيات إدارة إلنتاج محصول آمن عىل تربة ملوثة. ويف 

الباكستان، انخفضت املياه املتوفرة واملتاحة من  1299مرتاً مكعباً للفرد الواحد يف عام 1996 - 1997 إىل 1100 

مرت مكعب للفرد الواحد يف عام 2006، ومن املتوقع أن تنخفض إىل أقل من  700مرت مكعب للفرد الواحد بحلول 

عام 2025. ولذلك، فإن ري املحاصيل الغذائية مبياه الرصف الصحي أصبح مامرسة مهمة. وقد أجريت دراسة 

ميدانية لدراسة توافر النباتية وفحصها لثالثة معادن ثقيلة )الكادميوم )Cd( والنحاس )Cu( والزنك )Zn(( يف 

اثنني من الحبوب )القمح والذرة( والخرضوات )الحمص، فول أو بازيالء مونج( يف استجابة لتطبيق مياه الرصف 

  )N(النيرتوجني املراقبة،  الفوسفاتية خالل عامني متتاليني. خمس معالجات لألسمدة، أي  الصحي أو األسمدة 

املُوىص به يُطبق مبفرده، وباالشرتاك مع ثالثة مستويات من الفوسفور :)P( نصف، كامل، و1.5 أضعاف املُوىص 

الرتتيب. تراكيز األنسجة من  الفوسفور P مثل N1P1.0 ،N1P0.5 ،N1P0 ،N0P0، و N1P1.5 عىل  بها من 

الكادميوم، النحاس، الزنك، والفوسفور كانوا محددين يف مختلف أنحاء النبات )الجذر والساق والحبوب(.

يف حني تّم الحصول عىل أقىص قدر من إنتاج الكتلة الحيوية مع تطبيق P يف نصف الجرعة املُوىص بها، انخفضت 

تراكيز املعادن الثقيلة يف املحاصيل عموماً مع زيادة مستويات P. وزادت تراكيز األنسجة املعدنية مع تطبيق 

األزوت N وحده. وكان نقل الزنك والنحاس وتراكمهام أعىل باستمرار من الكادميوم. وقد اختلف منط تراكم 

الكادميوم بني األنواع النباتية -حيث تراكمت كمية الكادميوم من ثنائية الفلقة dicots أكرث من أحاديات الفلقة 

monocots، خاصة يف حبوبها. وكان ترتيب تراكم الكادميوم يف الحبوب: الذرة، الحمص، بازيالء أو فول مونج، 

القمح. كام كان لبازيالء مونج وسوق الحمص تركيز أعىل من أنسجة الكادميوم من الحدود املسموح بها.

وقد تباين نَْوعا البقوليات بشكل مامثل، يف حني اختلفت أنواع الحبوب عن بعضها بعضاً يف تراكم الكادميوم. 

وكانت تراكيز أيون املعادن أعىل بشكل ملحوظ يف الجذور تليها السوق والحبوب. كام أدت زيادة الرتبة املطبق 

عليها الفوسفور P إىل زيادة تراكيز املعادن والفوسفور P القابلة لالستخالص يف الرتبة بعد الحصاد. وعىل الرغم 

من إضافة املعادن إىل حّد كبري بوساطة األسمدة P، فإن جميع مستويات P املطبقة خّفضت بشكل فعال توافر 

املعادن يف الرتبة املروية مبياه الرصف الصحي، إن تطبيق نصف الجرعة املوىص بها من األسمدة P كان الحّل األكرث 

جدوى لتخفيض النباتات من امتصاص املعادن من الرتبة. وميكن أن تكون لهذه النتائج تطبيقات واسعة إلنتاج 

املحاصيل اآلمنة ألنواع أحادية الفلقة عند ري املحاصيل مبياه الرصف الصحي التي تحتوي عىل معادن ثقيلة.

الكلامت املفتاحية: مجاري املدينة، الحبوب، البقول، امتصاص املعادن، األسمدة الفوسفاتية.

1 G. Murtaza • M. Bilal Shakoor • Nabeel Khan Niazi
   Institute of Soil and Environmental Sciences, University of Agriculture, Faisalabad,
   Pakistan; e-mail: gmurtazauaf@gmail.com
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1. املقدمة
عىل مدى العقود القليلة املاضية، شهدت مجتمعات كثرية منواً اقتصادياً متزايداً ُمقاداً بالتحرض والتصنيع عىل 

نطاق واسع، األمر الذي أدى دون شّك إىل زيادة الطلب عىل املعادن، ماّم أدى إىل انبعاثات بيئية برشية وصنعية 

مكثفة. وعىل وجه الخصوص، أصبح تلوث الرتبة باملعادن السامة مسألة ذات أهمية زراعية وبيئية عاملية تؤثر 

.)Huang et al. 2012( عىل صحة املحاصيل والرثوة الحيوانية والبرش

برشية  مصادر  من  والصنعي  الربكانية(  األصل،  املواد  من  )التعرية  الطبيعي  التلوث  من  كلٌّ  أدى  وقد 

.)Purushotham et al. 2013( املياه  وبيئات  الرتبة  يف  الثقيلة  للمعادن  واسع  نطاق  عىل  االنتشار   إىل 

ميثل االستخدام الزراعي ملبيدات اآلفات الحرشية، مبيدات األعشاب، األسمدة والنفايات الصلبة البلدية، حأمة 

املجاري، الري مبياه الرصف الصحي املستعملة، حرق الوقود األحفوري، أنشطة الصهر والتعدين، السيارات، ترميد 

 Murtaza et( النفايات، والتخلص من النفايات أهّم األسباب من صنع اإلنسان لتلوث الرتبة باملعادن الثقيلة

.)al. 2011

ويعترب الكادميوم عنرصاً غري أسايس، وهو أمر يثري قلقاً خاصاً باعتباره ملوثاً لسلسلة األغذية بسبب قدرته عىل 

الذوبان والتوافر البيولوجي، فضالً عن سّميته العالية الكامنة املتأصلة، عند تراكيز منخفضة، لكّل من النباتات 

والبرش )Sarwar et al. 2010(. يف املقابل، بينام يف تراكيز منخفضة من الزنك Zn والنحاس Cu كالهام عىل حّد 

سواء تعد من املغذيات الرضورية األساسية والهامة للنباتات، عندما تكون موجودة يف تراكيز أعىل، فإنها تصبح 

 Zn والزنك Cu والنحاس Cd أيضاً من امللوثات السامة املهمة. وبسبب تشابهاتها الكيميائية، يتفاعل الكادميوم

.)Kim et al. 2010( ًيف أنظمة الرتبة والنباتات وميكن أن تؤثر عىل التوافر البيولوجي لبعضها بعضا

الفيزيولوجية  العمليات  من  العديد  اضطراب  إىل  السامة  املستويات  يف  املوجودة  املعادن  تؤدي  النباتات،  يف 

 ،)Ekmekci et al. 2008( والكيميائية الحيوية واأليضية والتمثيل الغذايئ، مبا يف ذلك التمثيل الضويئ والتنفس

وامتصاص العنارص الغذائية املعدنية، ونقلها واستقالبها )Sarwar et al. 2010(، متدد واستطالة الخاليا ونشاط 

عدة أنزميات )Gopal and Rizvi 2008(. ونتيجة لذلك، طورت النباتات عدة اسرتاتيجيات لتقسيم وترجمة 

أن محاصيل  والحبوب( يف نسب مختلفة. ومبا  والربعم،  الغصن  الجذر،  )أي  نباتية مختلفة  أجزاء  إىل  املعادن 

الحبوب والبقول تختلف يف مورفولوجيا الجذور، كثافة الجذور، الرتكيب الجيني، االتجاه والنزعة نحو امتصاص 

املعادن، ونقلها وتراكمها )Nuruzzaman et al. 2006(، فإن دراسة االستجابات املختلفة للسّمية املعدنية لهاتني 

الفئتني املحصوليتني الواسعتني هي ذات أهمية عظيمة.

كام أن األسمدة النيرتوجينية والفوسفاتية، إضافة إىل توفري املغذيات النباتية وزيادة إنتاج الغذاء، تؤثر أيضاً عىل 

درجة الحموضة للرتبة pH، القوة األيونية، شحنة السطح، البنية املعقدة، تركيب منطقة الرتبة املجاورة لجذور 

 Zhang( النباتات التي تتأثر فيها الكيمياء وامليكروبيولوجيا بنموها وتنفسها وتبادلها، والنشاط امليكرويب للرتبة

et al. 2010(. ميكن للتغيريات يف إدارة الرتبة واملحاصيل لكّل من الحبوب والبقوليات من أجل الحصول عىل 

النباتية لكّل من الكادميوم والنحاس والزنك ومن املمكن  عوائد عالية أن تؤثر أيضاً عن غري قصد عىل توافر 

.)Grant 2011( الدخول يف السلسلة الغذائية

يعترب يف الباكستان، ثنايئ فوسفات األمونيوم )DAP( واليوريا املدخلني الكيميائيني الرئيسني اللذين يستخدمان 

عادة لتكملة الطلب عىل الـ P وN يف املحاصيل. ومن ثم فإن تأثريهام عىل السلوك املعدين والتوافر البيولوجي 
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اآلمنة  املحاصيل  إلنتاج  بالنسبة  خاصة  أهمية  لهام  امللوثة  الرتبة  يف  املزروعة  املحاصيل  أنواع  يف  والرتاكم 

)McGowen et al. 2001(. وتعّد محاصيل البقوليات والحبوب مصدراً مهامً ومتواضعاً لألغذية بالنسبة لقوت 

اإلنسان والعلف للحيوانات. غري أن زيادة استخدام مياه املجاري يف الري أدى إىل تلوث املعادن يف العديد من 

الدراسة  تّم إجراء هذه  الحقلية. ومن ثم  لزراعة املحاصيل  يثري قلقاً شديداً  الذي  األمر  الزراعية،  الرتبة  أنواع 

والزنك Zn يف محاصيل   Cu والنحاس  Ca الكادميوم  وتراكم  توافر  مدى  لتقييم  التحديد  امليدانية عىل وجه 

الحبوب والبقوليات املتأثرة بتطبيق األسمدة الفوسفورية P والري مبياه الرصف الصحي للمدينة.

2. املواد والطرائق
1.2. املوقع التجريبي

تقع حالة الدراسة يف منطقة الضواحي يف فيصل أباد Faisalabad، الباكستان Pakistan، حيث تّم استخدام مياه 

الرصف الصحي يف املدينة غري املعالجة لري الحبوب والذرة البيضاء واألعالف والخرضاوات ألكرث من 30 عاماً.

2.2. زراعة املحاصيل
أُجريت تجربة ميدانية مدتها سنتان خالل الفرتة 2008-2006 للتحقيق يف امتصاص الفلزات يف مختلف أنواع 

أحادي الفلقة monocot )القمح والذرة( وثنايئ الفلقة dicot )الحمص وفاصولياء أو بازيالء مونج( املروية مبياه 

الرصف الصحي أو املكملة باألسمدة الفوسفاتية. تّم تقسيم منطقة البحث إىل أربع قطع )18.2 × 13.6 م2( 

 Cicer arietinum( الحمص ،)Triticum aestivum L. cvs. Bhakkar-2002 and AS-2002( حيث القمح

 )Zea mays L. cvs. Sahiwal-2002 and Monsanto 6525( الذرة ،)L. cvs. Bittal-98 and Punjab-2000

وفاصوليا مونج )Vigna radiata L. cvs. NIAB-92 and NIAB-2006( يف قطع منفصلة وفقاً ملواسم النمو 

الخاصة بها خالل 2006 - 07 و 2007 - 08.

واستخدمت التجربة تصميم قطعة أرض مقسمة مع ثالثة تكرارات عىل مساحة من األرايض التي كانت تُروى 

الزراعة، فيصل  األرايض، أوشكريا Uchkera، جامعة  استخدام  املدينة يف مزرعة  منذ فرتة طويلة مبياه مجاري 

أباد، الباكستان. وزرعت البذور مبعدالت ترتاوح بني 125، 60، 40 و25 كغ يف الهكتار للقمح والحمص والذرة 

وفاصولياء أو بازالء مونج، عىل التوايل. تّم تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للرتبة )الجدول 1( باستخدام 

الطرائق القياسية.
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الجدول 1: الخصائص الفيزيائية والكيميائية للرتبة املستخدمة يف هذه الدراسة.

بارامترات التربة القيمة
Sand (%)65 الرمل

Silt (%)السيلت طمي 25
Clay (%) الطمي وحل 10

Textural class الطبقة النسيجية Sandy loam رملي طيني
pHs األس الهيدروجيني 7.65

ECe (dS m-1) الناقلية الكهربائية 1.9
OM (%) كتلة المادة الحيوية 1.2

CaCO3 (%) كربونات الكالسيوم 0.9
HCO3- (mmolc L-1) 1.3

Cl- (mmolc L-1) شوارد الكلور 5.0
شوارد الكالسيوم والمغنيويوم 
Ca2++Mg2+ (mmolc L-1)

2.1

Na+ (mmolc L-1) شوارد الصوديوم 16.0
K+ (mmolc L-1) شوارد البوتاسيوم 0.38

 SAR (mmol نسبة امتزاز الصوديوم
L-1)1/2

15.70

 AB-DTPA القابل لالستخراج
extractable

Cd (mg kg-1) الكادميوم 0.42
Zn (mg kg-1) الزنك 6.66

Cu (mg kg-1) النحاس 1.57
P (mg kg-1) الفوسفور 18

 Total metals إجمالي المعادن
(HNO3 and HClO4; 1:4)

Cd (mg kg-1) الكادميوم 5.8
Zn (mg kg-1) الزنك 8.64

Cu (mg kg-1) النحاس 69.6

العضوية؛ SAR: نسبة  املادة   :OM ؛ املستخرجة عىل شكل عجيني  املشبعة  للرتبة  الكهربائية  الناقلية   :ECe

امتزاز الصوديوم.

3.2. املعالجة باألسمدة

مل تعتمد معدالت األسمدة عىل قيم اختبار فوسفور الرتبة P، ولكن بدالً من ذلك تّم اتباع توصيات عامة لسامد 

 )DAP( وثنايئ فوسفات األمونيوم )للرتبة العادية. وقد تّم استخدام اليوريا )46 % أزوت NPاألزوت والفوسفور

)46 % خامس أوكسيد الفوسفور P2O5 و 18 % أزوت N( كمصدر لآلزوت N والفوسفور P الجدول )2(، 

وإدخال املعادن من خالل ثنايئ فوسفات األمونيوم )DAP( يف الجدول )3(.
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4.2. مياه الرصف الصحي
ترد يف الجدول )4( الخصائص الكيميائية ملجاري الرصف الصحي املستخدمة يف الري. أما يف الجدول رقم )5( 

فقد تّم حساب إجاميل املعادن املضافة إىل الرتبة من خالل مياه املجاري للمحاصيل. وقد تّم حساب إجاميل 

حجم مياه الرصف الصحي التي تّم تسليمها لكّل وحدة تجريبية يف القناة املفتوحة باستخدام معادلة مانينغ 

:)Akgiray 2005(

Q = A/n × R 2/3 × S ½

حيث Q : تدفق الترصيف )مرت مكعب يف الثانية(؛ A : مساحة املقطع العريض )م2(؛

 )m(نصف القطر الهيدرولييك :R ؛)معامل خشونة مانينغ )0.08 : n

.)m/m(  ميل القناة : S

الجدول 2: معالجات األسمدة املطبقة عىل كل محصول.

N AND P2O5 (kg ha-1)
بازيالء مونج

Mung bean
الذرة

Maize
الحمُّص 

Chickpea
القمح

Wheat
F المعالجة

Treatment (F)

0-00-00-0N0P0    0-0Control المراقبة

23-0120-023-0N1P0 113 - 0Recommended
N+0.0 P

23-28120-5723-28N1P0.5    113-
57

Recommended
N+0.5 P

23-58120-11323-58N1P1.0    113-
113

Recommended
N+1.0 P

23-85120-17023-85N1P1.5    113-
170

Recommended
N+1.5 P
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الجدول 3: إجاميل املدخالت املعدنية )ملغ يف الهكتار(
من خالل تعديل ثنايئ فوسفات األمونيوم )DAP( لألسمدة.

المدخالت المعدنية (ملغ / هكتار)
METAL INPUTS (mg ha-1)

النحاس
Cu (42.6 mg 

kg1DAP)

الزنك
Zn (313 mg 

kg1DAP)

الكادميوم
Cd (16 mg 
kg1DAP)

المعالجات
Treatments

المحاصيل
Crops

5182386711993N1P0.5القمح والذرة
Wheat and 

Maize
10365773433986N1P1.0
155481156165980N1P1.5
239219136956N1P0.5 الحمُّص وبازيالء

مونج
Chickpea And 
Mung bean

5182382722033N1P1.0

7853574092974N1P1.5

يرتبط التلوث مع مسببات األمراض )البكترييا والفريوسات( يف الغالب مبياه املجاري املنزلية املحلية. وقد ثبت 

أن البكترييا القولونية وبيض الديدان الطفيلية يجب أن تكونا ≥ 10 و ≥ 0.01 يف املليليرت عىل التوايل. ووفقاً لـ 

 6.3X107 2004(، بالنسبة ملجاري الرصف الصحي يف مدينة فيصل أباد، كان الكوليفورم الربازي( Ensink et al.

وأكرب < 1X108، وبيض الديدان الطفيلية 100 و763، ومياه الرصف الصحي هي خليط من الترصيف املنزيل 

والصناعي، التي مل تتصف بتلوثها البيولوجي.

5.2. حصاد النباتات وتحليلها
 Cu و النحاس Cd تّم حصاد املحاصيل النباتية يف مرحلة النضج اإلنجايب. تّم تحديد تراكيز كل من الكادميوم

 Thermo Electron AA,( من نوع )عن طريق جهاز طيف االمتصاص الذري )السبيكرتوفوتومرت Zn و الزنك

العينات  Solar-Series, Waltham, USA( يتبعه حامض )di-acid )HNO3+HClO4; 3:1 ومن ثم هضم 

فوق  لألشعة  املريئ  الطيف  مقياس  باستخدام  الفوسفور  تراكيز  تحديد  وتّم   ،)AOAC 1920( نسخ  ثالث  يف 

البنفسجية من نوع )Thermo Electron, Waltham, USA(، وتّم معايرتها بسلسلة من الحلول القياسية التي 

توفرها الرشكة املصنعة.
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الجدول 4: الخصائص الكيميائية املختارة ملياه املجاري

غري املعالجة املستخدمة لري املحاصيل خالل هذه الدراسة.

االنحراف المعياري **
SD**

المتوسط *
Mean*

المجال (النطاق)
Range

الباراميتر
Parameter

0.17 7.47 7.3 - 7.9 pHsاألس الهيدروجيني 
0.18 2.95 2.64 - 3.13 EC (dS m-1)الناقلية الكهربائية 
0.03 29.50 26.4 - 31.2 TSS (mmolc L-1)مجموع المواد الصلبة المعلقة 

- - 4.0 - 988 الطلب على األوكسجين الحيوي
BOD (mg L-1)

- - 42 - 2676 الطلب على األوكسجين الكيمائي
COD (mg L-1)

3.45 21.75 16.5 - 27 Na+ (mmolc L-1)شوارد الصوديوم 
0.15 0.56 0.3 - 0.8 K+ (mmolc L-1)شوارد البوتاسيوم 
1.26 6.15 3.2 - 7.4 Ca2++Mg2+ (mmolc L-1)شوارد الكالسيوم والمغنيويوم 
0.99 8.17 7.0 - 10.0 HCO3- (mmolc L-1)
2.39 11.0 5.7 - 13.0 Cl- (mmolc L-1)شوارد الكلور 

3.98 11.16 7.4 - 19 أكسيد الكبريت
SO4

2 - (mmolc L-1)
3.80 12.78 8.82 - 21.30 SAR (mmol L-1)1/2نسبة امتزاز الصوديوم 

1.90 2.05 0.6 - 6.80 RSC (mmolc L-1)  كربونات الصوديوم المتبقية
0.01 0.001 Traces - 0.002 Cd (mg kg-1)الكادميوم 
0.55 0.715 0.05 - 1.62 Cr (mg kg-1)الكروم 
0.01 0.01 0.001 - 0.026 Cu (mg kg-1)النحاس 
0.38 0.471 0.03 - 1.25 Ni (mg kg-1)النيكل 
0.06 0.313 0.04 - 0.70 Pb (mg kg-1)الرصاص 
0.02 0.033 0.01 - 0.072 Zn (mg kg-1)الزنك 

 *Mean )متوسط ستة قياسات، S.D. ** ،)6 = N : االنحراف املعياري، EC: الناقلية الكهربائية، TSS: مجموع 

املواد الصلبة املعلقة، SAR: نسبة امتزاز الصوديوم، RSC: كربونات الصوديوم املتبقية، BOD: الطلب البيولوجي 

لألوكسجني، COD: الطلب الكيميايئ لألوكسجني.
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الجدول 5: إجاميل املدخالت املعدنية من خالل الري باملياه العادمة.

زيادة المعادن من خالل مياه الصرف الصحي (ملغ في الهكتار بالموسم)
النحاس

Cu (0.01 mg L-1)
الزنك

Zn (0.033 mg L-1)
الكادميوم

Cd (0.002 mg L-1)
المحاصيل
Crops

4571 21031 914 القمح والذرة
Wheat and Maize

3047 14020 609
بازيالء مونج والحمُّص

Chickpea And Mung 
bean

6.2. التحليل اإلحصايئ
تّم إجراء التحليل اإلحصايئ باستخدام الحزمة اإلحصائية ”Statistica 8.1“ واستخدام اختبار أقّل فرق معنوي 

)LSD( ملقارنة االنحرافات.

3. النتائج

1.3. إنتاج الكتلة الحيوية النباتية

كان لكّل من أنواع املحاصيل ومعالجات األسمدة تأثري إيجايب كبري )P >0.05( عىل محصول الحبوب والقّش أو 

سوق القمح الجدول )6(. أما بالنسبة إىل املراقبة )N0P0(، فقد زادت جميع مستويات P من محصول القمح، 

يف حني أن تطبيق N وحده خّفض من محصول الحبوب )4.937 كغ يف الهكتار(. وسجلت أعىل الحبوب )5.661 

.BKR-02 كغ يف الهكتار( والقّش أو السوق )7.801 كغ يف الهكتار( للمحاصيل من األنواع

أما بالنسبة للذرة، فقد كان للمعالجة تأثري معنوي )p >0.05( عىل كّل من محصول الحبوب والقّش. تّم الحصول 

عىل أعىل حبات )3.031 كغ يف الهكتار( والقش )8.370 كغ يف الهكتار( مع املعالجة N1P1.5  وتّم الحصول عىل 

.)N0P0( أقّل عائد يف املراقبة

  )P >0.05(إيجايب بشكل  املحاصيل  وأنواع  باألسمدة  املعالجة  من  كل  أدت  فقد  مونج،  لبازيالء  بالنسبة  أما 

إىل زيادة محصول الحبوب )الجدول 6( مع إنتاج النوع NIAB-06 بنسبة الحبوب أعىل )%5.2( )2.048 كغ 

الهكتار(. جميع معالجات P أدت لزيادة محصول الحبوب.  النوع NIAB-92 )1.948 كغ يف  الهكتار( من  يف 

أما بالنسبة للحمص، األسمدة، وأنواع املحاصيل وتفاعالتها فقد كان لها تأثري إيجايب )P >0.05( عىل محصول 

الحبوب والقش )الجدول 6(. وأنتج محصول Bital-98 حبوب أعىل )2.243 كيلوغرام يف الهكتار( وقّش )4.037 

.P-2000 كيلوغرام يف الهكتار( من النوع

2.3. تراكيز املعادن النباتية
إن زيادة معدالت P جنباً إىل جنب مع الجرعة N املُوىص بها )113 كغ يف الهكتار( أدى النخفاض تراكيز األنسجة 

املعدنية. وقد تراكمت أدىن املعادن يف صنف القمح AS-02، يف حني راكمت الذرة الهجني M-6525 أكرث كادميوم 

.S-02 يف جميع أجزاء النبات من الصنف Cu وأقّل النحاس Ca

وانخفضت الرتاكيز املعدنية يف أنسجة البقول معنوياً )P >0.05( مع زيادة مستويات P. وهكذا سجلت أعىل 
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تراكيز الزنك Zn يف األنسجة النباتية يف املراقبة و N1P0 للحمص وبازيالء مونج، عىل التوايل. NIAB-92  )فول 

أو بازيالء مونج( راكمت كميات أعىل من املعدن مقارنة مع NIAB-06 الجداول )7، 8، 9( تراكم 2.6، 11.3 و 

.NIAB-06 أكرث يف الحبوب والقش والجذور، عىل التوايل من Zn 21.0 % زنك

3.3. تراكيز الفوسفور P يف النبات
تفاوتت االختالفات يف محتويات الفوسفور P يف القمح والذرة معنوياً )p >0.05( مع أنواع املحاصيل ومعالجات 

األسمدة  تطبيق  زاد  لقد  األزوت N وحده،  وإضافة  املراقبة،  إىل  بالنسبة   .)10 )الجدول  وتفاعالتها  األسمدة 

الفوسفورية P بشكل ملحوظ معنوياً يف محتويات النبات من الفوسفور P. باستثناء الفوسفور يف القّش، لقد 

 ،)N0P0( املراقبة بالنسبة إىل  الفوسفور.  بشكل ملحوظ يف محتوياتها من  األنواع املحصولية عموماً  اختلفت 

فإن تطبيق N وحده )N1P0( عزز املحتوى النسيجي الفوسفوري P يف نباتات الذرة لكنه خّفض من املحتوى 

النسيجي الفوسفوري P يف نباتات القمح.

كان تأثري معالجات األسمدة وأنواع املحاصيل وتفاعلها معنوياً )P >0.05( عىل محتويات األنسجة من الفوسفور 

البقوليات )الجدول 10(. بالنسبة إىل املراقبة، وبتطبيق N وحده )N1P0( أيضاً تحسنت   Pيف كل من أنواع 

بشكل ملحوظ املحتوى النسيجي الفوسفوري P يف كّل من محاصيل البقوليات.

4.3. انتقال املعادن
 ،Cu النحاس ،Cd الكادميوم( لجميع املعادن املقاسة translocation factors )TF( كانت معامالت االنتقال

والزنك Zn( أعىل يف املعالجة N1P0 وانخفضت مع زيادة مستويات الفوسفور P )الجدول 11( لجميع أنواع 

 >  )1.77( مونج  بازيالء  حبوب  التايل: يف  الرتتيب  وفق   TF االنتقال  معامالت  متوسط  انخفض  النباتات. لقد 

الحمص )1.2( < القمح )1.14( < الذرة )1.03(.

5.3. تحليل الرتبة بعد الحصاد
بعد حصاد جميع املحاصيل، كشف تحليل الرتبة أن تطبيق P قد أدى إىل زيادات يف املحتوى املعدين القابل 

ملستوى  املقابل  الرتبة  والفوسفور P يف   )Zn والزنك   ،Cu النحاس   ،Cd )الكادميوم   AB-DTPA لالستخالص

الفوسفور P املطبق )الشكل 1(. يف حني أن AB-DTPA النحاس والزنك القابل لإلزالة ازداد زيادة طفيفة مع 

P، كانت الزيادات ليست بالكبرية أو املؤثرة )P> 0.05(. يف املقابل، فإن توافر كل من الكادميوم Cd و P ارتفع 

بشكل كبري مع زيادة مستويات P يف الرتبة. كام هي الحال مع النحاس والزنك، يف حني زادت درجة الحموضة 

pH قليالً مع P املضافة، كانت االختالفات ليست كبرية وعند مقارنتها مع معالجة املراقبة، انخفضت مع تطبيق 

.)N1P0( وحدهN 
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الجدول 6: تأثري معالجات األسمدة وأنواع املحاصيل عىل إنتاج الكتلة الحيوية

)كغ يف الهكتار( من محاصيل الحبوب والبقول.

WHEAT
قمح

MAIZE
ذرة

CHICKPEA
حمص

MUNG BEAN
بازالء مونج

Treatment
معالجة

BKR-02AS-02S-02M-6520Bital-98P-2000NIAB-92NIAB-06

Grains
بذور )حبوب(

N0P05575±121bc5010±146de2358±34g2936±25cd2073±23c1607±35f1863±29efg1924±43def

N1P05090±58de4784±23e2491±57f3016±13c1926±35d1541±48f1757±28g1773±21fg

N1P0.56007±182a5236±105cd2631±40e3162±37b2445±13a1754±23e2046±39bcd218±57ab

N1P1.05914±133ab5150±218cde2678±52de3221±62ab2365±35a2192±40b2071±31abc2211±40a

N1P1.55721±53ab5209±37cd2764±15cd3299±15a2405±35a2073±46c2004±49cde2149±101ab

Straw
قش الساق
N0P07382±207b5887±82c8176±23cd8067±21d4385±115b3960±27c1985±185a2144±25a

N1P07203±188b6113±185c8202±46bcd8209±80bcd4837±53a4119±66bc2360±163a2213±170a

N1P0.58479±67a7057±120b8288±43abc8304±14abc3973±242c3455±56d2272±183a2313±59a

N1P1.08372±150a6146±202c8332±30abc8370±50a3907±144c3255±47c2140±109a2249±71a

N1P1.57568±92b5954±185c8388±67a8352±70ab3083±157d3123±76d2168±55a2296±102a

القيم هي املتوسطات + - خطأ قيايس )n = 3(؛ قيم LSD للحبوب والقش من القمح؛ 145، 201، الذرة؛ 62، 

ص؛ 82.7،  135 وبازالء مونج؛ 104، 245، عىل التوايل. 53، الحمُّ
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4. املناقشة
زادت إنتاجية الحبوب لجميع املحاصيل مع زيادة تطبيق األسمدة DAP جنباً إىل جنب مع الجرعات املُوىص بها 

من النيرتوجني )الجدول 7(. ومع ذلك، فقد تّم تخفيض الكتلة الحيوية بإضافة مزيج من N وP، والتي ميكن أن 

تكون ناجمة عن إضافة املعادن بوساطة األسمدة P وبعض السمية النباتية الناتجة بشكل منطقي.

يف حني يتوقع حدوث زيادة يف إنتاجية املحاصيل بعد تطبيق األسمدة، نظراً لآلثار املفيدة للمغذيات التطبيقية 

عىل منو النبات والتمثيل الغذايئ، فإن مدى أي زيادة يعتمد عىل األنواع النباتية و/أو الصنف املحدد للمحصول 

.)Nuruzzaman et al. 2006(

تطبيق P يعزز التنمية الجذرية، والتمثيل الضويئ، ونضج املحاصيل، ويحث عىل مقاومة األمراض النباتية، ويعزز 

كفاءة استخدام املياه، تثبيت N، نقل السكر، وبالتايل إنتاجية املحاصيل الزراعية )Guan et al. 2013(. ويبدو 

أن تطبيق نصف الجرعة املُوىص بها منP، كام ميارسها املزارعون، ميثل خياراً اقتصادياً إلنتاج محاصيل الحبوب 

والبقوليات يف الرتبة املروية مبياه مجاري الرصف الصحي.

وميكن أن يُعزى االنخفاض امللحوظ يف إنتاج الكتلة الحيوية نتيجة لتطبيق N وحده )N1P0( إىل مزيج من 

امتصاص املعادن املرتفعة، وما يرتتب عىل ذلك من سّمية نباتية لهذه املعادن، فضالً عن النقص الطبيعي واألسايس 

 Cd وسجلت أعىل مستويات للكادميوم .)Siebers et al. 2014( يف هذه الرتبة الجريية الكلسية P للفوسفور

ص مع N1P1.0 ، ومع N1P0.5 للذرة وبازيالء مونج يف حني سجلت أدىن املستويات  يف حبوب القمح والحمُّ

مع N1P1.5 )الجدول 7(. يف أعىل معدل تطبيق P تّم انخفاض انتاج الكتلة الحيوية أيضاً، ماّم أدى بال شك 

إىل انخفاض امتصاص املعادن وتراكم األنسجة إىل حّد ما. مع مستويات أعىل منP ، ميكن أن تصبح العمليات 

املختلفة أكرث هيمنًة لتحويل املعادن املتاحة بسهولة إىل أنواع أقّل إتاحة. مع مستويات منخفضة من املعادن، 

الرتبة  فعل  ردود  عاٍل  مستوى  عىل  كانت  حني  يف  املعادن  امتصاص  عىل  تسيطر  النباتية  العمليات  أن  يبدو 

املسؤولة أساساً عن امتصاص املعادن.

الشكل 1: تأثري معالجات 

األسمدة عىل ما بعد 

 AB-DTPA الحصاد

القابل الستخالص 

الكادميوم Cd، الزنك 

  P،Cu النحاس ،Zn

ودرجة الحموضة يف 

الرتبة.
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إن زيادة تراكم األنسجة من الكادميوم Cd يف مستويات منخفضة قد يكون عائداً إىل تفاعالت التبادل األيوين مع 

 Grant( واأليونات املنافسة من األسمدة يف مواقع االمتصاص يف الرتبة أو عن طريق تحمض الرتبة Cd الكادميوم

2011(. ومن املعروف واملوثّق جيداً أن الفوسفات يقلل من حل الكادميوم يف الرتبة وحركته من خالل تشكيل 

CdCO، والتي متيل 
3
)Cd)OH أو 

2
 ،Cd

3
)PO

4
(

2
 ،Cd

2
PO

3
رواسب املعادن مع منتجات ذوبان منخفضة مثل 

إىل أن تكون غري متكررة وغري متوفرة عموماً للنباتات )Huang et al. 2012(. وميكن أيضاً أن يُعزى انخفاض 

أنسجة الكادميوم Cd إىل امتصاص الفوسفور P الناتج يف الرتبة )Siebers et al. 2014(، وزيادة شحنة السطح، 

أو االمتزاز املشرتك لـ P و Cd كزوج أيون )Grant 2011(. وميكن أن يُعزى تجميد حركة املعدن وشلّها مبعدالت 

  Pعادة فوق تلك املستخدمة يف إنتاج املحاصيل، إىل االمتزازات املعدنية الناتجة التي يسببها ،Pعالية جداً من

 Huang et al.( كام أفادت عدة مجموعات بحثية أخرى .)Grant 2011( و/أو هطول األمطار/األمطار املشرتكة

2012( مؤخراً عن انخفاض يف تراكيز الكادميوم Cd يف النباتات التي تتبع مواقع االمتصاص يف استخدام الرتبة 

 Cd يف معظم هذه الدراسات، ميكن أن يكون االنخفاض يف التوافر النبايت للكادميوم .P لألسمدة الفوسفورية

مرتبطاً بتوافر P العايل، ماّم يقلل من امتصاص الكادميوم عن طريق التدخل إما يف نقل الكادميوم من الجذور 

.)Mar et al. 2012( إىل ساق النبات أو تعزيز قدرة الرتبة أو مكوناتها عىل امتزاز أو ترسيب الكادميوم

وغالباً ما تكون التفاعالت املضادة بني P و Zn كبرية يف نظم الرتبة والنبات، خاصة عندما يتّم تطبيق واحد فقط 

منها )إما P أو Zn( من خالل تعديل األسمدة وتحسينها )Lambert et al. 2007(. التفاعالت بني العنرصين 

معقدة ألن P يتداخل ويتعارض مع امتصاص الزنك. أيضاً يزيد P من محصول النبات، وتسبب مواقع االمتصاص 

يف تخفيف الرتبة من تراكيز أنسجة الزنك. وقد تؤدي الزيادات التي يسببها P يف انتاجية املحاصيل أيضاً إىل 

تحسني قدرة املحصول عىل إزالة الزنك من الرتبة، من خالل زيادة منو الجذور أو تعزيز التدفق الشامل والنتح 

 ،Cd زيادة امتزاز الكادميوم من الرتبة ميكن أن يزيد من توافر النباتية للكادميوم .)Lambert et al. 2007(

 .)Grant et al. 1998( ماّم يؤدي إىل زيادة املنافسة بني الزنك والكادميوم المتصاصها ونقلها من قبل النباتات

 Imtiaz et al.( قد يكون لها تأثري كبري عىل تراكمهم العام يف األنسجة النباتية P و Cd ،Zn إن التفاعالت بني

للحّد من محتوى  أيضاً  تتفاعل  الرتبة كالً من P والزنك Zn قد  االمتصاص يف تطبيق  2006(. وباملثل، مواقع 

الجذر  النحاس عىل سطح  ترسيب  مع  رمبا  امتصاص  موقع  تحدث يف  أنها  يعتقد  التي  النحاس،  من  األنسجة 

.)Fageria et al. 2001(

وقد أدت املعالجة بالنيرتوجني وحده إىل زيادة تركيز األنسجة لجميع املعادن التي تّم اختبارها )Cu ،Cd و 

Zn( ألن هذه املعالجة أدت إىل انخفاض كبري يف درجة الحموضة للرتبة pH )الشكل 1(، ومن املعروف أيضاً 

 Wangstrand et al.( أنه يؤثر عىل تكوين منطقة الرتبة يف جوار جذور النباتات والنشاط امليكرويب ومنو الجذر

NH( فقد زادت من توافر املعادن النباتية أكرث من 
4
-N 2007(. أما األسمدة التي تعتمد عىل األمونيوم )اليوريا؛

  )NH
4
أسمدة النرتات بسبب انخفاض يف درجة الحموضة للرتبة pH، رمبا بسبب النرتجة، وامتصاص النبات لـ)+

 Avci( يف الرتبة )H+( من خالل الجذور، ماّم يؤدي إىل زيادة يف مستويات أيونات الهيدروجني )H+( وإطالق

and Deveci 2013(. ازدادت تراكيز متوسط   الكادميوم وفق الرتتيب: الذرة < الحمص < حبوب بازيالء مونج < 

ص < الذرة، وتلك  القمح بينام كانت أمناط تراكم النحاس وفق الرتتيب يف حبوب بازيالء مونج < القمح < الحمُّ

من الزنك كانت القمح < الحمص < حبوب بازالء مونج < الذرة. منذ زراعة بازيالء مونج والذرة يف الصيف، فإن 
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تراكيز عالية من Cd قد ترجع يف جزء منه إىل ارتفاع التبخر )Prasad 2004(. وميكن أن تكون هذه االختالفات 

 .)Nuruzzaman et al. 2006( يف تراكم املعادن بسبب االختالفات املورفولوجية والوراثية بني األنواع واألصناف

العديد من أنواع النباتات تزيد من تكوين الجذور ونضح عدد من االنقسامات، مثل ملح أو حامض السرتيك 

.)Jones and Oburger 2011( P كآلية لزيادة توافر ،malate واملالت

أما القمح والحمص وبازيالء مونج وحبوب الذرة فقد راكمت عىل التوايل 4.8، 3.3، 7.7 و 3.76 مرة أقّل لعنرص 

الكادميوم Cd من الجذور و 3.8 و 1.3 و 7.0 و 1.5 مرة أقّل من السوق والقّش. وكانت أعىل تراكيز املعادن 

الترشيحية  ذلك  يف  مبا  العوامل  من  عدد  األنواع. وهناك  عن  النظر  بغض  النباتات  جذور  يف  دامئا  موجودة 

والبيوكيميائية والفيزيولوجية ميكن أن تسهم يف تراكم املعادن والتوزيع يف األجزاء النباتية العليا. ومبا أن املعادن 

واملواقع  األنسجة  من  السلبية  الشحنة  االلتزام عن طريق  أن  إىل  يقرتح  الجذور، هذا  عىل  أساساً  تقترص  هنا 

الحركة  وأن  مهمة  تكون  قد   )Hall 2002( الخاليا  جدران  من   hystidyl الهستيديل  ومجموعات  البكتريية 

التصاعدية قد تكون ذات صلة لحركية التشبُّع. كام اعترب بعض الربوتني املرتبط باملعدن يف الجذور مسؤوالً عن 

.)Lux et al. 2011( تقييدها وحرصها

الباكستان  يبدو أنه ال توجد سياسة وطنية سارية املفعول بشأن االستخدام املُستدام ملياه الرصف الصحي يف 

Pakistan. وقد وضعت قوانني ولوائح بشأن معالجة املياه العادمة والتخلص منها يف البلد، ولكن تنفيذها بسبب 

نقص املوارد والقوى العاملة املاهرة هي القضية الحقيقية. والنتيجة هي أنه يف حني توجد قدرة وطاقة إدارية 

مناسبة ورضورية عىل الورق، فإن فعاليته تُقلّص بشكل خطري يف املامرسة بسبب أوجه القصور والعيوب هذه. 

بيئية  أُنشئت مختربات  العام، وقد  القطاع  يُتّبع يف  ما  نادراً  إلزامي ولكنه   )EIA( البيئي األثر  تقييم  إن نظام 

الروتينية واالحتياجات  املحافظات ولكنها تعمل مع هيكلية موظفني وميزانيات غري كافية ملعداتها  يف جميع 

الكيميائية. وباملثل، أُنشئت محاكم بيئية غري أن قدرتها عىل التعامل مع الحاالت املُبلّغ عنها مقيدة للغاية، حيث 

مل يعنّي أو ينتدب الحّد األدىن من املوظفني إال يف مقاطعتني لإلرشاف الجامعي الشامل عىل البلد بأكمله.

5. االستنتاجات
  Pهي مصدر كبري للمعادن املضافة للرتبة الزراعية، فإن تطبيق DAP يف حني أن أسمدة ثنايئ فوسفات األمونيوم

عىل جميع املستويات كان فعاالً يف خفض توافر ثالثة معادن )Cu ،Cd و Zn( يف الرتبة الجريية الكلسية املروية 

مع نفايات املدينة. وكان الخيار األكرث قابليًة لالستمرار اقتصادياً للحّد من سّمية املعادن يف املحاصيل ينطوي 

عىل استخدام نصف الجرعة املُوىص بها من األسمدة P فقط. ويف حني أن هذه الدراسة اقترصت عىل أربعة أنواع 

نباتية، فإن هذه النتائج األولية قد تكون لها تطبيقات واسعة إلنتاج املحاصيل اآلمنة للنوع األحادي التي تزرع 

يف الرتبة غري املعالجة املروية باملجاري يف املدينة.

6. التوصيات املستقبلية
يتعني توضيح املعرفة األساسية بالعوامل املؤثرة عىل التنقل، وتوافر األغذية، والرتاكم األحيايئ، وآليات امتصاص 

املعادن الثقيلة من الحبوب والبقوليات بسبب االختالف يف الفيزيولوجيا )علم وظائف األعضاء( ومورفولوجيا 

الجذور. وقد أظهرت الدراسات السابقة أيضاً أن املعادن الثقيلة ميكن أن تنتقل إىل الحبوب/البذور عرب أنسجة 

املتعلقة بديناميكياتها ال تزال  مختلفة )Murtaza et al. 2015; Murtaza et al. 2016(. غري أن املعلومات 



174175

تتطلب مزيداً من البحوث، خاصة يف محاصيل البقوليات والحبوب الهامة.

 ،Mn املنغنيز ،Fe الحديد ،Cu النحاس ،Co 1- ميكن أن تخفف الكمية العالية من املعادن املفيدة )الكوبالت

مستويات  إىل  والبقوليات(  )الحبوب  املحصودة  الحيوية  الكتلة  يف   )Zn الزنك   ،Ni النيكل   ،Mo املوليبدينوم 

النظيفة )خالية من املعادن( يف تركيبات األسمدة  مقبولة من خالل الجمع بني الكتلة الحيوية امللوثة واملواد 

والعلف.

2- إنَّ التجمد )عدم الحركة( الكيميايئ يف املوقع للمعادن الثقيلة ليس فقط اسرتاتيجية معالجة فعالة من حيث 

التكلفة، التي تستقر وتثبت املعادن الثقيلة يف الرتبة امللوثة، ولكن ميكن أيضاً تحسني خصوبة الرتبة، وزيادة منو 

النبات. تحتوي التعديالت والتحسينات العضوية )السامد العضوي( عىل نسبة عالية من املواد العضوية الرطبة 

وميكن أن تقلل التوافر البيولوجي للمعادن الثقيلة يف الرتبة بسبب وجود مساحة كبرية وتوفر مواقع امتصاص 

قوية، ولو كان ذلك مؤقتاً، ماّم يسمح بإعادة الغطاء النبايت.

3- لقد تبنّي أن دور األسمدة NPK والتعديالت العضوية مثل روث املزرعة أو املضافات غري العضوية مثل الجري 

والجبس والزيوليت وأكاسيد الحديد فعالة يف خفض نقل املعادن يف داخل املحاصيل. معظم هذه املواد متاحة 

التطبيق  أن  السطحية. غري  الرتبة  التلوث يقترص عىل  إذا كان  الرتبة سهل  بسهولة بكميات كبرية، ودمجها يف 

املتكرر قد يكون رضورياً وتعتمد الفعالية إىل حّد كبري عىل ظروف الرتبة ويجب اختبارها دورياً.

وزراعة  املحاصيل  دوران  الغذائية  السلسلة  إىل  املعادن  نقل  من  للحّد  األخرى  الفعالة  األساليب  تشمل   -4

املحاصيل الصناعية أو محاصيل الطاقة الحيوية. ويحتاج اختيار املحاصيل يف إطار نظام الزراعة املروية باملياه 

العادمة إىل مزيد من التحقيقات للتوصيات النهائية التي ينبغي تقدميها للمزارعني.

5- إن معالجة املياه الصناعية / املدنية من خالل اقرتان العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لالستخدام 

الوطني، هو رشط  املستوى  والوعي عىل  الصارمة  الترشيعات  إىل جنب مع  الصحي، جنباً  الرصف  ملياه  اآلمن 

املتعلقة  البحوث  مجال  يف  والكفاءات  القدرات  بناء  إىل  أيضاً  حاجة  هناك  ذلك،  عىل  اليوم. وعالوة  مطلوب 

مبعالجة املياه املستعملة وإدارتها واستخدامها اآلمن. وميكن تحقيق ذلك من خالل ترتيب اجتامعات ملجموعات 

املزارعني، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية.

7. شكر وتقدير
نشكر  املايل. كام  دعمهم  Pakistan عىل  )الباكستان(   )HEC( العايل  التعليم  لجنة  يشكروا  أن  املؤلفون  يوّد 

UNU-( والصحة  والبيئة  املياه  -معهد  املتحدة  األمم  جامعة  من   Manzoor Qadir قادير  منصور  الدكتور 

لهذا  النقدي  واالستعراض  الدراسة  املمتاز خالل  تعاونه  Canada، عىل  كندا   ،Ontario أونتاريو   ،)INWEH

املقال.
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الحالة 11: املزارعون املدعومون من الحكومة واملستخدمون ملياه الرصف الصحي يف الري: حالة حكومة جنوب 

 South( )دعم املزارعني إلنتاج الخرضوات )جنوب أفريقيا Limpopo يف مقاطعة Lebowakgomo أفريقيا يف

.)Africa

T. Gomo 1

امللّخص

استُخدمت مياه الرصف الصحي يف مواجهة تناقص موارد املياه العذبة، لتعزيز إنتاج األغذية من خالل الري. وقد 

طورت الحكومات يف جميع أنحاء العامل ونفذت سياسات تعزز إعادة استخدام املياه العادمة بصورة آمنة، ولكن 

نقص املوارد يف البلدان النامية أعاق تنفيذ هذه السياسات. ويف جنوب أفريقيا، وفرت الحكومة الترصيف اآلمن 

للمياه العادمة يف مصادر املياه )قانون املياه الوطني رقم  36 لعام 1998( ونرشت أيضاً دالئل ومبادئ توجيهية 

وسياسات تدعم إعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف الري )الجريدة الحكومية 36820، اإلشعار 665، 6 أيلول، 

2013( وتقوم هذه الدراسة، التي ال تزال جارية، بتقييم الجهود التي تبذلها الحكومة من خالل إداراتها املختلفة 

.Chuenes يف تعزيز إعادة استخدام املياه العادمة بصورة آمنة عىل طول نهر

 .Chuenes مياه الرصف الصحي الخارجة منها يف نهر Lebowakgomo ترصف محطة معالجة النفايات لبلدة

وقد تّم حتى اآلن إدراج ثالثة مزارعني عىل طول نهر Chuenes الذين تلقوا مساعدة من اإلدارات الحكومية يف 

هذه الدراسة. تبني النتائج األولية أن محطة معالجة الرصف الصحي تعمل بنسبة %200 من طاقتها وال تخترب 

نوعية املياه التي يتّم ترصيفها يف النهر. مل يتّم تسجيل املزارعني الستخدام مياه الرصف الصحي كام هو مطلوب 

من قبل قانون ومجتمع ال يدعم املزارعني الذين يرغبون يف استخدام مياه الرصف الصحي. وهناك ترشيع يحكم 

إعادة استخدام املياه العادمة ولكن ال يجري تنفيذه.

الكلامت املفتاحية: مياه الرصف الصحي يف الري، الدعم الحكومي، التعليم املجتمعي.
1 T. Gomo 

Department of Agriculture & Rural Development, Engineering Services P. Bag X028

Chuenespoort, 0745, South Africa; e-mail: gomotaziva@gmail.com
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1. املقدمة

املحليني  املستخدمني  مثل  األخرى  االستعامالت  من  الطلب  زيادة  بسبب  األغذية  إلنتاج  املياه  ندرة  ازدادت 

والصناعيني والبيئيني )Perry 2005, Gomo et al 2014(، التي تعطي عائداً اقتصادياً واجتامعياً أعىل. وقد أجرب 

ذلك املزارعني يف معظم الحاالت، وال سيام يف املناطق شبه الحرضية، عىل استخدام مياه الرصف الصحي من املدن 

والبلدات الكبرية يف جميع أنحاء العامل ألغراض الري. ومع ذلك، ففي البلدان النامية التي ال تتوافر فيها املوارد 

الالزمة ملعالجة املياه املستعملة معالجة كافية، هناك مخاطر صحية أكرب يف استخدام املياه املستعملة.

تشجع  توجيهية  ومبادئ  دالئل  تنفيذ  يف  وبدأت  سياسات  النامية  البلدان  يف  الحكومات  بعض  وضعت  وقد 

االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي ألغراض الري. بيد أن املشكلة تتمثل يف تنفيذ هذه السياسات واللوائح 

أساساً بسبب االفتقار إىل املوارد.

وقد كانت هذه هي الحال يف جنوب أفريقيا حيث ترصف املياه العادمة مرة أخرى يف األنهار والجداول، ثم 

يف   Chuenespoort نهر  ذلك  عىل  األمثلة  الغذاء. ومن  إلنتاج  النهر  أسفل  يف  املزارعني  مختلف  يستخرجها 

.Limpopo يف مقاطعة Lebowakgomo

وتوثق هذه الحالة الجهود التي بذلتها حكومة جنوب أفريقيا لدعم املزارعني يف استخدام مياه الرصف الصحي 

للري، وتركز عىل بلدة Lebowakgomo واملزارعني املحيطني بها. وال تزال الدراسة جارية، وعىل هذا النحو ال 

تقدم سوى نتائج أولية.

2. الدعم الحكومي يف إعادة استخدام املياه العادمة يف الزراعة

الصحي  مياه الرصف  الذين يستخدمون  املزارعني  أفريقيا خطوات مختلفة لدعم  اتخذت حكومة جنوب  لقد 

للري. وقد تناول القانون الوطني للمياه رقم 36 لعام 1998 عدداً من املناطق الرمادية التي كانت قامئة قبل 

املدن  يف  الصغرية  األمالك  أصحاب  املزارعني  ذلك  املياه. وشمل  استخدام  يف  املزارعني  حقوق  بشأن  االستقالل 

املياه  واستخدام  النظيفة  املياه  موارد  يف  املستعملة  املياه  تنظيم ترصيف  إىل  أيضاً  القانون  الصغرية. ويسعى 

.a )1( 37 املستعملة يف إنتاج األغذية يف املادة

ونتيجة لهذا القسم من القانون، متّكنت الحكومة من إصدار لوائح وقوانني يف الجريدة املتعلقة باستخدام مياه 

بتاريخ 6  الرسمية 36820  الجريدة  الحكومي رقم 665 يف  التبليغ  الري، وكان آخرها  الصحي ألغراض  الرصف 

أيلول 2013. ومن خالل هذه القوانني واألنظمة والسياسات، ساعدت الحكومة يف ضامن التحكم يف نوعية املياه 

املعالجة املرصّفة يف املوارد املائية وإعادة استخدام املياه املستعملة يف الري. ويبنّي الجدول )1( أدناه نوعية مياه 

الرصف الصحي املسموح باستخدامها يف الري يومياً.

كام طلبت حكومة جنوب أفريقيا تسجيل أي مزارع يستخدم املياه العادمة واالحتفاظ بالسجالت عىل الكمية 

املقاسة أسبوعياً، والجودة عىل أساس شهري. وينبغي تسجيل كل مستخدم للمياه العادمة لدى سلطة تنظيمية 

يف املنطقة التي ينوي فيها الري، كام ينبغي أن يحصل عىل شهادة. وينبغي أن يكون الري باملياه العادمة فوق 

 RSA طبقات املياه الجوفية الرئيسية املحددة، ويجب أن يكون عىل األقّل شامالً القيود التالية )إشعار الحكومة

665 يف الجريدة الرسمية 36820، 6 أيلول 2013(:

- عىل األقّل 50 مرتاً فوق خط الفيضان الذي يبلغ مرة واحدة يف كل 100 سنة أو املوائل النهرية أيهام أكرب، أو 

بدالً من ذلك 100 مرت عىل األقّل من مسار املياه أيهام أكرب، أو عىل األقّل أكرث من 500 مرت من برئ يستخدم ملياه 

الرشب أو مخزون املياه؛
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- عىل األرض التي ال تكون أو ال تتداخل مع طبقة مياه جوفية رئيسة.

الحكومة ترشيعات  الرطبة. كام وضعت  األرايض  األقّل من حدود  دائرة نصف قطرها 500 مرت عىل  - خارج 

تضمن تسجيل جميع محطات معالجة املياه العادمة ويتّم رصد نوعية املياه التي يتّم ترصيفها يف موارد املياه 

عىل أساس أسبوعي. كام يتّم تحديد مكان ومواقع أي محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي من خالل الترشيعات. 

عندما يتّم ترصيف املياه العادمة املعالجة إىل مورد مايئ، يتّم تحديد الحدود العامة والخاصة عىل النحو املبنيَّ 

يف الجدول )2( أدناه.

مع هذه السياسات واللوائح، وغريها من السياسات التي مل يتّم وصفها هنا، متكنت حكومة جنوب أفريقيا من 

مساعدة املزارعني الذين يستخدمون مياه الرصف الصحي للري إىل حّد ما. ومع ذلك، وعىل الرغم من كل هذه 

السياسات الجيدة والدعم املايل الذي وفرته الحكومة لهؤالء املزارعني، فإن التنفيذ كان بعيد املنال أساساً بسبب 

.Lebowakgomo يف Chuenes نقص املوارد واملهارات. ومن األمثلة عىل ذلك املزارعون عىل طول نهر

الجدول 1: جودة مياه الرصف الصحي املستخدمة يف الري يف جنوب أفريقيا

الحدود في اليوم m3 2.000المتغيرات 500 m3 50 m3

 ال يقّل عن 5.5 أو أكثر من 9
وحدات درجة الحموضة

 ال يقّل عن 6 أو أكثر من 9
وحدات درجة الحموضة

 ال يقّل عن 6 أو أكثر
 من 9 وحدات درجة

الحموضة
pHاألس الهيدروجيني 

ال يتجاوز 70 ميلي سيمنس أعلى 
االستيعاب إلى حدّ أقصى قدره 150 

(mS/m) ميلي سيمنس لكل متر

ال تتجاوز 200 ملي سيمينس لكّل 
(mS/m( متر

ال تتجاوز 200 ميلي 
سيمينس لكّل متر 

(mS/m)
الناقلية الكهربائية

ليتر/ ال تتجاوز 25 ملغ - - المواد الصلبة المعلقة
ليتر/ ال تتجاوز 0.25 ملغ - - الكلوريد مثل الكلور الحر

ليتر/ ال تتجاوز 1 ملغ - - الفلوريد

ليتر/ ال تتجاوز 2.5 ملغ - -  الصابون، الزيت
والشحوم

ليتر/ ال تتجاوز 75 ملغ  ليتر بعد/ ال تتجاوز 400 ملغ
إزالة الطحالب

/ ال تتجاوز 5000 ملغ
ليتر بعد إزالة الطحالب

 الطلب الكيميائي على
األوكسجين

 ال تتجاوز 1.000 في 100 ميلي
ليتر

 ال تتجاوز 100.000 في 100
ميلي ليتر

 ال تتجاوز 100.000 في
100 ميلي ليتر القولونيات البرازية

ليتر/ ال تتجاوز 3 ملغ - -
 غاز األمونيا )األيونية
 وغير المتأينة( مثل

النتروجين

ليتر/ ال تتجاوز 15 ملغ - -  النترات / النتريت مثل
النيتروجين

ليتر/ ال تتجاوز 10 ملغ - - أورتو فوسفات مثل
الفوسفور

-  ال تتجاوز 5 لمياه الصرف
الصناعي القابلة للتحلل

 ال تتجاوز 5 لمياه
 الصرف الصناعي القابلة

للتحلل

معدل امتصاص 
(SAR( الصوديوم

املصدر: الجريدة الحكومية 36820، أيلول 2006.
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3. موقع الدراسة

إن Lebowakgomo هي بلدة صغرية تقع ± 50 كم إىل الجنوب الرشقي من Polokwane، عاصمة مقاطعة 

املحلية ويبلغ عدد   Lepelle-Nkumpi بلدية البلدة يف  أفريقيا South Africa. وتقع  Limpopo يف جنوب 

 30.76’’S,’24°15 هو  للبلدة  الجغرايف  2012(. املوقع   ،SA السكان  )إحصاءات  نسمة   35000 نحو  سكانها 

.29°38’59.7’’E

.South Africa يف جنوب أفريقيا Lebowakgomo الشكل 1: موقع

بلدة  عرب  مير   ،Chuenespoort سّد  حول  الجبال  من  ميتّد  دائم  قديم  صغري  نهر  هو   Chuenes نهر  إّن 

Lebowakgomo ويغذي يف نهر Oliphants. وعندما مير النهر عرب بلدة Lebowakgomo، ترصف فيه بعض 

مياه الرصف املعالجة من محطة معالجة البلدة الصغرية. ويستخرج املزارعون املياه عىل طول الطريق عىل جزء 

من النهر قبل ترصيف مياه الرصف الصحي يف النهر وبعده. إّن مياه الرصف الصحي املعالجة يف املحطة هي 

أساساً من االستخدامات املحلية املنزلية، ورمبا تكون عامالً يف الحفاظ عىل وضعها الدائم.

Lebowakgomo 1.3. محطة معالجة النفايات

التصميمية للمحطة 90 مليون لرت )ML( يف  الطاقة  بلدة Lebowakgomo. وتبلغ  تقع املحطة عىل مشارف 

الشهر ولكنها تعمل حالياً مبعدل 270-180 مليون لرت )ML( شهرياً. وتخدم هذ املحطة األقسام Q ،P ،A، و 

S من املناطق السكنية. أما األقسام األخرى F و B فتتّم معالجتها بوساطة بحريات األكسدة واألرايض الرطبة يف 

محطة معالجة أخرى يجري ترصيفها يف األرايض الرطبة االصطناعية.

تتلقى محطة املعالجة النفايات السائلة من خالل نظام أنابيب تحت األرض، وعند الوصول يتّم فرز النفايات 

إلزالة املواد الصلبة. يتّم إزالة املواد الصلبة يدوياً ودفنها داخل مباين املحطة. ثم يتّم قياس حجم املياه العادمة 
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من خالل هدار )فائض عىل شكل حرف V( V-notch weir، كام هو مبنيَّ يف الشكل )2(، حيث إنها تنتقل إىل 

حوض الحأمة املنشطة.

الشكل 2: الفرز بالغربلة الفيزيائية )حواجز قضبانية( للنفايات الصلبة وفائض V-notch weir يف محطة 

.Lebowakgomo معالجة مياه الرصف الصحي 
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الجدول 2: القيم بشكل عام وحدود ترصيف املياه العادمة املعالجة يف مصدر للموارد املائية يف جنوب أفريقيا.
المادة / البارامترالحّد العامالحّد الخاص

القولون البراز )لكّل 100 مل(01,000
30 (i)75 (i))طلب األكسجين الكيميائي )ملغ / لتر

5.5-7.55.5-9.5pH الرقم الهيدروجيني

 األمونيا )األيونية وغير المؤينة( مثل26
النيتروجين )ملغ / لتر(

النترات / النتريت مثل النتروجين )ملغ / 1.515
لتر(

الكلوريد مثل الكلور الحر )ملغ / لتر(00.25
المواد الصلبة المعلقة )ملغ / لتر(1025

50 ميلي سيمنس فوق خلفية تلقي 
المياه إلى حدّ أقصى قدره 100 
(mS/m) (ميلي سيمنس لكّل متر

70 ميلي سيمنس أعلى 
االستيعاب إلى حدّ أقصى قدره 

 150 ميلي سيمنس لكّل
(mS/m) (متر

الناقلية الكهربائية ميلي سيمينس لكّل متر 
(mS/m)

 أورتو فوسفات مثل110 وسطي و 2.5 كحدّ أقصى
الفوسفور )ملغ / لتر(

الفلوريد )ملغ / لتر(11
الصابون، الزيت والشحوم )ملغ / لتر(02.5

الزرنيخ المنحّل )ملغ / لتر(0.010.02
الكادميوم المنحّل )ملغ / لتر(0.0010.005
الكروم المنحّل )VI( )ملغ / لتر(0.020.05
النحاس المنحّل )ملغ / لتر(0.0020.01
السيانيد المنحّل )ملغ / لتر(0.010.02
الحديد المنحّل )ملغ / لتر(0.30.3

الرصاص المنحّل )ملغ / لتر(0.0060.01
المنغنيز المنحّل )ملغ / لتر(0.10.1

الزئبق ومركباته )ملغ / لتر(0.0010.005
السيلينيوم المنحّل )ملغ / لتر(0.020.02
الزنك المنحّل )ملغ / لتر(0.040.1
البورون )ملغ / لتر(0.51

املصدر: الجريدة الحكومية 36820، أيلول 2006.

الصلبة  للمواد  يسمح  حيث  النهايئ  الرتسيب  حوض  إىل  العادمة  املياه  تتدفق  املنشطة،  الحأمة  عملية  بعد 

باالستقرار وتدفق السائل إىل حوض الكلورة. ويضاف الكلور إىل املاء قبل إطالقه يف نهر Chuenes. مل يتّم فحص 

نوعية املياه حالياً بعد املعالجة.

النهر، يستخدم العديد من املزارعني املياه لري األرايض أسفل املصب. وقد تّم اختيار  وبعد ترصيف املياه يف 

ثالثة مزارعني حصلوا عىل دعم من الحكومة لهذه الدراسة، ومتّت مقابلتهم. يقوم هؤالء املزارعون أساساً بإنتاج 

الخرضوات للمجتمعات املحلية وبلدة Lebowakgomo بهدف اإلنتاج ملدينة Polokwane األكرب عىل بعد 50 

كم.
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2.3. دعم املزارعني

املزارعون الثالثة الذين تّم اختيارهم هم ضمن قطع أرايض نهر Chuene، أرايض مرشوع Sekonya للبحوث 

الزراعية، وMohla الزراعية التعاونية التي متلك الخضار وتنتجها عىل 2 و 4 و 3 هكتارات، عىل التوايل. ويشمل 

الدعم الذي تقدمه الحكومة لهؤالء املزارعني توفري البنية التحتية للري مثل السياج، الخزانات، األنابيب وخدمات 

اإلرشاد الزراعي. وال يزال يتعني التحقق من مدى الدعم اآلخر يف هذه الدراسة الجارية.

Chuene 1.2.3. أرض تشوين

أرض Chuene هي رقعة أرض 2 هكتار عىل طول نهر Chuenes تنتج الخضار مثل الطامطم والبصل والسبانخ. 

 Mamaolo عىل بعد نحو 8 كم ومجتمع Lebowakgomo بلدة املحلية يف  السوق  املنتجات يف  وتباع هذه 

املحيطة بها.

لقد تلقى املزارع دعامً من الحكومة لتسييج أراضيه والحصول عىل البذور وتلقي خدمات اإلرشاد من الحكومة 

من خالل وزارة الزراعة. يدرك املزارع أن مياه النهر هي مياه الرصف الصحي ولكن ال يزال يختار استخدامها 

بسبب سهولة توافر تلك املياه. املزارع ليس عىل استعداد للتسجيل كمستخدم للمياه لتجنب دفع مثن تلك املياه، 

ومع ذلك فهو يدرك أنه يحتاج إىل تسجيل ولكن ليس متأكداً من املكاتب التي يذهب إليها.

لقد واجه املزارع تحديات مع مجتمع مامولو Mamaolo وهو غري مستعد لرشاء منتجاته حيث إنه لدى املزاعني 

تصورات حول اإلنتاج. يدرك بعضهم أن املياه مأخوذة من محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف حني أن بعضهم 

اآلخر يتجنب الخضار ألن بعض الناس قد انتحروا عىل طول هذا النهر. وقد اقرتب بعض القرويني من املُزارع 

لتحذيره من تلك املياه.

نتيجة لذلك، خّفض املزارع من اإلنتاج بسبب خوفه من املجتمع، ويف بعض الحاالت تّم تخريب معداته. كام قام 

املُزارع بحفر برئ للتزويد باملياه خالل الحاالت التي ال يستخدم فيها املياه من النهر بسبب قضايا املجتمع. يبنّي 

الشكل )3( أدناه أرض تشوين Chuene مع متجر خضار صغري يف املوقع وجزء من نهر تشوين Chuene حيث 

يستخرج املُزارع املياه باستخدام نظام محمول وضع عىل األرض.

Chuene الشكل 3 أرض
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2.2.3. أرض Sekonya مرشوع البحوث الزراعية

مرشوع Sekonya للبحوث الزراعية هو قطعة أرض 3 هكتار التي تنتج الخضار بطريقة الري بالتنقيط. ويستخدم 

املزارع املياه من نهر Chuenes ويضخه إىل خزان تخزين فوالذي سعة 60000 لرت توفره الحكومة عن طريق 

إدارة التنمية الريفية.

ثم يروي املزارع باستخدام نظام الري بالتنقيط إلنتاج املحاصيل مبا يف ذلك الطامطم والسبانخ وامللفوف املُعّدة 

.Lebowakgomo لسوق

فإنه  لذلك  ورخيصة،  بسهولة  متاحة  وهي  الصحي  الرصف  مياه  هي  يستخدمها  التي  املياه  أن  املزارع  يدرك 

يستخدمها لإلنتاج. وهو ليس مستخدماً مسجالً للمياه رغم وجود ترشيع يقيض بتسجيله. يبنّي الشكل )4( أدناه 

جزءاً من املزرعة والبنية التحتية التي وفرتها الحكومة.

الشكل 4: مرشوع Sekonya للبحوث الزراعية

كام واجه املزارع مشاكل مع املجتمع املحيل الذي ال يدعم مرشوعه بسبب استخدام مياه الرصف الصحي. وقد 

أدى ذلك إىل انخفاض اإلنتاج يف املزرعة.

3.2.3. قطعة أرض Mohla التعاونية الرئيسة الزراعية

تقع قطعة أرض Mohla عىل بعد نحو 12 كم من بلدة Lebowakgomo عىل طول نهر Chuenes. ويدير 

التعاونية دعامً من الحكومة عىل شكل  التعاونية ثالثة أعضاء من مجتمع Malemang. وقد تلقت الجمعية 

معدات الري والتدريب وخدمات اإلرشاد الزراعي فضالً عن مدخالت اإلنتاج. الخرضاوات الرئيسة التي تنتجها 

.Lebowakgomo هي السبانخ، الجوز والكستناء، الفلفل األخرض والجزر، لسوق

مياه الرصف  أنها  املزارعون  نهر Chuenes. ويدرك  باملياه من  والري  بالرش  الري  املزارعون طرائق  ويستخدم 

الصحي لكنهم غري مسجلني كمستخدمني للمياه. كام تسبب مجتمع Malemang يف مشاكل تتعلق باستخدام 

بلدة  يف  الكبرية  ماركت  السوبر  من محالت  الخرضاوات  اختار رشاء  الحاالت  بعض  ويف  الصحي،  الرصف  مياه 

Lebowakgomo. وقد شهدت آثار أعامل املجتمع انخفاضاً يف اإلنتاج يف املزرعة. يبنّي الشكل )5( أدناه بعض 

.Mohla الخرضوات يف مزرعة
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الشكل 5: مزرعة Mohla التعاونية الرئيسة الزراعية.

4. االستنتاجات

الكاملة  الدراسة  تقرير  فقط. وسيتضمن  أولية  واالستنتاجات  مستمرة  الدراسة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

استنتاجات راسخة. وخلص يف هذه الدراسة إىل أن حكومة جنوب أفريقيا تعرتف بأهمية مياه الرصف الصحي 

وقد وضعت موضع التنفيذ سياسات لدعم االستخدام اآلمن للمياه املستعملة يف إنتاج األغذية. وتساعد الحكومة 

أيضاً املزارعني الذين يرغبون يف استخدام مياه الرصف الصحي إلنتاج األغذية، ولكن بسبب نقص املوارد مل يتّم 

تنفيذ هذه السياسات.

يستخدم املزارعون مياه الرصف الصحي ألنها متاحة ورخيصة، ولكنهم غري مسجلني حسب طلب القانون رمبا 

للمياه. وال متلك  التسجيل كمستخدمني  عليهم  ينبغي  أنه  املزارعون  املياه. ويدرك  مثن  يريدون دفع  ألنهم ال 

.Chuenes محطة معالجة املياه العادمة القدرة عىل اختبار نوعية املياه التي تصب يف نهر

يواجه جميع املزارعني عىل طول نهر Chuenes مشاكل مامثلة مع املجتمعات املحلية التي ال تدعم استخدام 

املياه العادمة يف إنتاج األغذية. وقد يلزم القيام باملزيد من أجل تثقيف املجتمع املحيل بشأن استخدام مياه 

الرصف الصحي يف إنتاج األغذية.

املراجع
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الحالة 12: التحديات يف تطبيق معايري إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة يف الري: حالة بوليفيا )بوليفيا( 

.Bolivia )Bolivia(

Juan Carlos Rocha Cuadros 1

امللّخص

توجيهية  ولوائح  لوضع دالئل   PROAGUAS – COTRIMEX ترعاه الذي  العمل  إىل  الدراسة  تستند هذه 

إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة، وينظر يف مراحل دراسة القوانني واألنظمة املعمول بها، ويقرتح 

بارامرتات املراقبة، والعالقة مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية )WHO(، واستدامة تطبيق اللوائح من 

خالل تنفيذ اإلعانات والدعم الحكومي لنظام الري ككّل.

عليها  للتغلب  قدمت  التي  واملقرتحات  املذكورة  املراحل  جميع  يف  مواجهتها  متّت  التي  الصعوبات  إىل  يُشار 

والوصول إىل مرحلة صياغة األنظمة.

الكلامت املفتاحية: إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة، بوليفيا Bolivia، تنفيذ املعايري، الري، 

االستدامة.
1 Juan Carlos Rocha Cuadros 
University of San Simon, Cochabamba, Bolivia; e-mail: jcr4@entelnet.bo
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in
Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
Translated from Spanish to English
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1. املقدمة

منذ سنوات عديدة، بُذلت جهود يف بوليفيا Bolivia إلنشاء منطقة زراعية مروية ميكن أن تكون كافية بطريقة 

ما لتوفري الغذاء لسكان البلد. ويف هذا السياق، استثمرت وكاالت ورشكات تعاون تجارية مختلفة املوارد الالزمة 

إلنشاء أساس مهني إلدارة الجانب التقني للري، وخاصة مشاريع الري متوسطة الحجم والكبرية، ويف الوقت نفسه 

إنشاء مكاتب لدعم تنفيذ مشاريع الري من وجهة نظر مؤسسية.

وكجزء من هذه املهمة، تّم تنفيذ أعامل البناء عىل البنية التحتية للري يف بوليفيا وإلعطاء صورة كاملة عن حالة 

الري، هناك العديد من املنشورات مبا يف ذلك «منهجية املعالجة وإعادة استخدام املياه العادمة«. ويف أثناء أعامل 

التشييد، لُوحظ أن هناك نوعاً آخر من الري يجري استخدامه، وهو ما مل يكن له أعامل مصنعة خصيصاً لهذا 

الغرض، وال سيام يف منطقة Andean يف بوليفيا Bolivia، حيث إن املياه مورد نادر طبيعياً. ويضيف ذلك مهمة 

تحديد السكان الذين كانوا يستخدمون مياه املجاري، سواء املعالجة أو غري املعالجة للري، بعد أن توصلوا إىل 

استنتاج مفاده أن غالبية السكان الذين يعانون من ندرة املياه يستخدمون مياه الرصف الصحي غري املعالجة 

وذلك  بشكل صحيح  تعمل  ال  التي   )WWTP( الصحي الرصف  مياه  ملعالجة  لديها محطة  التي  البلديات  يف 

بسبب نقص الصيانة، وبالتايل فإن الوضع مامثل لتلك التي يستخدمها أولئك الذين يستخدمون مياه املجاري 

غري املعالجة للري.

وقد دفعت هذه الصورة العامة السلطات املسؤولة عن الري يف بوليفيا Bolivia إىل محاولة وضع لوائح وقوانني 

استدامة التدابري التي يتعني اتخاذها نظراً لعدم  تراعي ليس فقط الخيارات التقنية ملعالجة املياه ولكن أيضاً 

وجود التشغيل والصيانة يف مختلف البلديات.

2. الري مبياه الرصف الصحي املعالجة أو غري املعالجة يف بوليفيا

لقد شجع التعاون الثاليث بني املكسيك وأملانيا وبوليفيا )COTRIMEX( عىل التحقيق والبحث وتقديم مقرتحات 

بشأن استخدام املياه املعالجة يف الري. خالل الفرتة من 2012 إىل 2014، تّم بناء 111 نظام ري باستخدام مياه 

املجاري املعالجة أو غري املعالجة يف منطقة Andean وميكن تلخيص أهّم النتائج عىل النحو اآليت:

تّم بناء 84 محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي WWTPs يف البلديات.	 

مشاكل 	  بسبب  تعمل  ال  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطة   84 أصل  من  محطة  وثالثون  واحد 

التشغيل والصيانة.

من بني 53 محطة متبقية ملعالجة مياه الرصف، كانت كفاءة املعالجة أقّل من 50 يف املئة، ماّم يعني 	 

أنها غري مناسبة للري.

يتّم استخدام جميع النفايات السائلة لري الخرضاوات.	 

وأدى استخدام مياه املجاري املعالجة أو غري املعالجة للري إىل تشكيل لجنة مشرتكة تتألف من وزارات وإدارات 

الدولة املعنية باملسألة، فضالً عن التعاون الدويل. وقد متكنوا معاً من وضع خطة تتضمن أربعة خطوط عمل 

اسرتاتيجية:

اسرتاتيجيات التدريب	 

اسرتاتيجيات اإلطار التنظيمي	 

اسرتاتيجيات التمويل	 

اسرتاتيجيات االتصاالت	 
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3. اسرتاتيجيات اإلطار التنظيمي

لقد اتُبعت خطوات بالفعل لوضع اللوائح والقوانني املتعلقة بذلك وتطويرها مثل مرحلة االقرتاح، التي تحدد 

املناقشة من  اإلعداد، وستكون مرحلة  مسؤوالً عن مرحلة  لوائح محددة؛ سيكون مستشاراً  إىل وضع  الحاجة 

التعامل مع إعادة استخدام مياه الرصف املعالجة، ومختلف  الوزارات املعنية يف  مسؤولية لجنة تشمل نواب 

إدارات الدولة التي تعتمد عىل نواب الوزارات، والتعاون الدويل يف شكل تقديم الدعم وتبادل الخربات.

وتتبع املراحل املذكورة أعاله الدراسات االستقصائية، ثم املوافقة عىل االقرتاح ونرشه. ومل تُنفذ هذه اإلجراءات 

بعد. وقد أُخذ اإلجراء املعتمد لتطوير املقرتح يف االعتبار النقاط املحددة اآلتية:

دراسة اللوائح والقوانني الحالية املرتبطة بها.	 

اقرتاح الختيار البارامرتات.	 

 	.WHO الروابط مع إرشادات منظمة الصحة العاملية

استدامة / توليد الحوافز واملكافآت.	 

1.3. دراسة اللوائح الحالية

أحد أكرب الصعوبات يف وضع لوائح جديدة هو مواءمة اللوائح الحالية مع الهدف العام. بوليفيا Bolivia لديها 

القانون Ley de Medio Ambiente 1333, 1992( 1333(، وقانون البيئة، التي بسبب طبيعتها القانونية، تأيت 

فوق أي لوائح مخطط لها.

ويف كثري من األحيان، فإن مواءمة القوانني مع اللوائح يعني إيجاد تنازالت ال تتعارض مع ما ينّص عليه القانون، 

بل تستجيب للتفسريات بطريقة تتيح التوصل إىل اتفاق بني األطراف. وعىل وجه الخصوص، يتضمن قانون البيئة 

لوائح تلوث املياه.

وتنظم هذه اللوائح ترصيف مياه الرصف الصحي يف مسطحات املياه وتصنف مسطحات املياه إىل أربع فئات، 

كّل منها يحتوي عىل 80 بارامرتاً فيزيائية كيميائية وبكرتيولوجية، منها 25 مادة ملزمة.

ومنذ سن القانون 1333، مل يُجَر سوى القليل جداً لتصنيف مسطحات املياه، والبارامرتات صارمة جداً فيام يتعلق 

بالجودة، إىل درجة أن تطبيقها يكاد يكون مستحيالً.

يف الواقع، إذا كنت تأخذ بعني االعتبار التكنولوجيا ونوعية املياه املعالجة يف محطات املعالجة يف املدن الكربى، 

ال ميكن االمتثال التام لألنظمة املعمول بها. ومع ذلك، هناك أيضاً مجموعة من البارامرتات املؤقتة )التي تشمل 

تصنيف األنهار( ليست صارمة والتي تستخدم من قبل مشغيل محطات املعالجة أو املصممني من أجل االمتثال 

واالستجابة للقانون .1333

ميكننا أن نرى بعد ذلك أن هناك يف قانون البيئة وسيلة لتفسري االمتثال لها من خالل املادة املؤقتة، وال سيام 

عندما يكون يف قانون الري كلّه هو ذكر فقط يف تصنيف مسطحات املياه، ويندرج تحت الفئة A، وهذا يسمح 

BOD أقّل من 2 ملغ / لرت، القولونية الربازية بني 5 و 
5
بالقول بأنه األكرث رصامًة: يف هذه الفئة يجب أن يكون 

NMP/100 ml( 50( لـ 80 يف املئة من العينات، ويجب أن تكون املواد الصلبة العالقة أقّل من 10 ملغ / لرت، 

بني غريها من املعامل.

ومع تطور قانون البيئة بهذه الطريقة، وضعت بعض القطاعات مثل التعدين والصناعة والهيدروكربونات لوائح 

)RASIM, 2002( قابلة للتطبيق عىل هذه القطاعات عىل وجه الخصوص، للسامح باالمتثال الحقيقي الذي 

ميكن رصده من خالل اآلليات املقرتحة يف هذه اللوائح. ومبعنى ما، أثبتت مختلف القطاعات أن تطبيق قانون 
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البيئة يجب أن يكون مالمئاً لهذه القطاعات املحددة وأظهر طريقاً ميكن أن تتخذه أيضاً قطاعات أخرى.

موظفو  ذلك. ويتعرض  عن  املسؤول  هو  من  بشأن  مناقشات  الحايل، جرت  املؤسيس  الطابع  إضفاء  سياق  يف 

الخدمة املدنية الذين يعملون يف وزارة البيئة إىل الحامس يف التقيد شبه الصارم بالقانون وعدم االستعداد أو 

أي  تدعم  التي  للدراسات  واضحة  طلبات  قدموا  وقد  توحيدها.  البارامرتات يف  تغيريات عىل  إدخال  الرتدد يف 

تغيريات مقرتحة. وغني عن القول إنه مل تكن هناك دراسات صارمة للبارامرتات الحالية أو أي يشء آخر، وهذا 

يعني أن غالبية مسطحات املياه ليست مصنفة حتى اآلن. وقد اقرتح أن ينظر إىل محطات املعالجة عىل أنها 

أعامل رئيسة ألنظمة الري التي تستخدم هذه املياه. وميكن أن يحدد ذلك من هو املسؤول عن الرصد البيئي 

لهذا النوع من املياه )Salazar, 2010(. يف هذه الحالة سيكون قطاع الري هو الرئيس املفوض، بالنظر إىل أن 

القانون يضع املسؤولية عن جميع املسائل البيئية مع نائب وزارة البيئة واملياه.

ويعني االقرتاح أنه يجب أن يتخذ قطاع الري قراراً سياسياً إذا أراد أن يرى تغيرياً يف الوضع فيام يتعلق بالري 

لوائح  الصناعية والهيدروكربونية والتعدين لديها  القطاعات  املنزلية، نظراً ألن  باستخدام مياه الرصف الصحي 

خاصة بها. ومن املمكن أيضاً، حسب نوعية املياه الواردة ونوع املعالجة، أن تكون مياه الرصف الصحي القادمة 

من آخر قطاعني من هذه القطاعات غري مناسبة للري؛ وعىل النقيض من ذلك فإّن لدى األرس املعيشية املنزلية 

تركيبة فيزيائية كيميائية وبكرتيولوجية مامثلة، وميكن أن تحكمها لوائح املياه العادمة املعالجة املدينية.

2.3. اقرتاح الختيار البارامرتات

لقد أُخذت يف االعتبار تجارب البلدان املختلفة التي لديها أنظمة للري. ومع ذلك، مل تطبق البارامرتات بشكل 

متسق. وبدالً من ذلك، هناك مجموعة من البارامرتات املناسبة للحالة يف كل بلد ولكن مع الرتكيز بشكل خاص 

 United States Environmental املتحدة  بالواليات  البيئة  حامية  وكالة  وضعتها  التي  اللوائح  تطبيق  عىل 

.Protection Agency )EPA(

ومن حيث املبدأ، بُذلت جهود الختيار بعض البارامرتات التي تكون أقرب ما ميكن إىل القيم التمثيلية لنوعية 

املياه املوجودة. وبهذه الطريقة ميكن تحليل البارامرتات املحددة باستخدام املعدات املحمولة املوجودة وميكن 

إتاحة البيانات.

ميكن اآلن القيام ببعض املهام باستخدام معدات محمولة كاستجابة لحقيقة أن العديد من املجتمعات املحلية 

لديها محطات معالجة ولكن ليس لديها مخترب لقياس كفاءة املعالجة من أجل التمكن من تحسني العملية يف 

أي حالة معينة. ولكن من املمكن أيضاً أن تكون للمدن املتوسطة الحجم مختربات ميكن أن تخدم وتكون مبثابة 

نقطة مرجعية للتحليالت التي تجرى يف املدن الصغرية. لقد استغرقت املناقشة األولية حول عدد البارامرتات 

التي ينبغي أخذها يف االعتبار وقتاً طويالً بسبب الرغبة يف االحتفاظ بالبارامرتات التي ال ميكن حذفها وفقاً لبعض 

املثال،  التحليل، عىل سبيل  إجراء مزيد من  املشاركون اآلخرون  البيئة. وأراد  قانون  املشاركني ألنها مدرجة يف 

قيمة حّد أقىص  إعطاء  إىل دراسة علمية، مع  استناداً  نتائج مفصلة  الحيوية، وأراد آخرون تحقيق  للمؤرشات 

مناسب لكّل بارامرت.

وقد جاء ذلك لتشكيل أساس دراسة البارامرتات يف بعض األنظمة املعمول بها بالفعل والتي تستخدم كمبدأ ودليل 

توجيهي )Cisneros, 2013( والتي ال تولِّد أي نقاش يتجاوز نطاق تكييفها مع الوضع الوطني. وهكذا، تقرر 

.Mexico واألنظمة املعمول بها يف املكسيك EPA وضع القواعد واألسس املتعلقة بتجربة وكالة حامية البيئة
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3.3. العالقة مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية / منظمة الصحة العاملية

العاملية  الصحة  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ  املقرتحة،  الالئحة  يف  إدراجها  حاولت  التي  األهداف  بني  من  واحد 

WHO )منظمة الصحة العاملية، 2006( بشأن استخدام املياه املعالجة يف الري. غري أنه لُوحظ عىل أية حال ال 

ميكن سوى للمدن الكبرية واملتوسطة الحجم الحصول عىل البيانات الصحية التي تسمح بالتنفيذ الكامل للمبادئ 

التوجيهية املقرتحة.

املحلية  املجتمعات  من  العديد  أن  املمكن  فمن  ذلك،  اآلن. ومع  حتى  عليها  التغلب  ال ميكن  وهذه صعوبة 

القيود  التوجيهية متعددة  للمبادئ  بناء محطات معالجة كبرية، وهنا ميكن  الصغرية غري قادرة عىل  والبلدات 

التي اقرتحتها منظمة الصحة العاملية WHO أن تساعد. ويشمل ذلك تدريب األشخاص الذين يديرون محطات 

معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs وأولئك الذين يستخدمون املياه املعالجة.

يف ضوء ذلك، تّم اقرتاح مجموعة من الحوافز لضامن استدامة استخدام املياه املعالجة للري.

4. االستدامة وتوليد الحوافز

من  اللوائح، حيث  يف  الواردة  التدابري  باستدامة  يتعلق  عليها  التشديد  تّم  التي  السلطات  متطلبات  أحد  كان 

الواضح أن املزارعني يرون املياه حقاً مكتسباً، وتستند لوائح توزيع مياه الري إىل ذلك.

وكقاعدة عامة، ال يتّم دفع مياه الري، حيث إن االستثامر يف األعامل الرئيسة، مثل السدود، يتجاوز بكثري قدرة 

املزارعني عىل الدفع والسداد. بل هو مامرسة شائعة ألعامل رئيسة مهمة لتكون غري قابلة للسداد، ومنظمة الري 

لتكون مسؤولة عن جدولة وتنظيم الري وكذلك التزويد أو أساليب العمل لتنفيذ صيانة القنوات.

ما يحدث مع مياه الرصف الصحي هو أسوأ. تستخدم «النفايات« للري ككّل، سواء كان ذلك باإلضافة إىل املياه 

الصافية أو كمصدر مياه وحيد للري، وأنظمة الري تعمل من مخرج محطات املعالجة.

ونتيجة لذلك، بالنسبة للمناطق التي تحاول استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة بشكل كاٍف للري، هناك تحدٍّ 

من حيث االستدامة املالية واالتصاالت.

كانت أحد األفكار التي تّم الرتويج لها من الجانب التقني الذي يعالج الري يف بوليفيا Bolivia هو البحث عن 

للتحقق من  إنشاء مرشوع فرعي  الري. وتّم  املعالجة ألغراض  املياه  املالية الستخدام  الجوانب  لتغطية  آليات 

األماكن املروية باملياه املعالجة والحالة العامة، مبا يف ذلك تشغيل املحطات، والتكاليف املتكبدة واستخدام الري 

فيها.

 Cochabamba, Punata )Patacamaya and El Alto )La Paz؛  للدراسة:  التالية  الري  أنظمة  اختيار  تّم 

 Tarija, Uriondo and San Lorenzo ؛Sucre and Yotala )Chuquisaca( ؛and Cliza )Cochabamba(

 Caracollo and Eucaliptus ؛ وComarapa )Santa Cruz( ؛Betanzos and Puna )Potosi( )Tarija(؛ 

.)Oruro(

 WWTP بالنسبة لجميع محطات املعالجة، تّم تطوير منهجية تتضمن أوالً، موقع محطة معالجة مياه الرصف

املعالجة وفعاليتها، وجرى تحديد تكاليف تشغيل املحطات وصيانتها  تقييم طريقة  تّم  تأثريها. وقد  ومنطقة 

وكيفية تحقيقها. ويبنّي الجدول التايل ملخصاً للنتائج.



196197

استدامة محطات 
معالجة مياه الصرف 

الصحي
موقع التأثير منهجية المعالجة وكفاءتهاتكاليف المعالجة

ومساحته

اسم محطة 
معالجة مياه 
الصرف الصحي

المسؤولة  هي  البلدية 
معالجة  محطات  عن 
الصحي  الصرف  مياه 
ولها   WWTPs
أشخاص  أربعة 
هذا. كما  على  يعملون 
للكهرباء. تدفع   أنها 

 ،EMAPA شركة  تقوم 
تقدم  التي  الشركة  وهي 
كل  بتحصيل  الخدمة، 
للتعامل   Bs  4 مستخدم 
مع مياه الصرف الصحي 
ولكن على الرغم من أنه 
من  جزء  استخدام  يجب 
التعريفة لتشغيل محطات 
العادمة  المياه  معالجة 
ال  ذلك  فإن  وإدارتها، 

يحدث عمليًا.

بيانات  توجد  ال 
بتكاليف  تتعلق 
المحطات  تشغيل 
معالجة  وصيانتها 
المياه العادمة. ونحن 
نعلم فقط أنه يتمّ دفع 

استهالك الكهرباء.

مياه  معالجة  محطتا  تستخدم 
 WWTPs الصرف الصحي
المتماثلة:  المعالجة  طرائق 
)الحواجز  األولية  المعالجة 
الحصى  وغرف  القضبانية 
المعالجة  الرمال(،  ومصائد 
إمهوف(،  )خزانات  األولية 
المعالجة الثانوية )المرشحات 
المعالجة  البيولوجية(، 
النضج(.  )أحواض  الثالثية 
لتدفقات مماثلة من نحو 1.0 
لتر / ثانية تناول وامتصاص 
لتر   / ملغ   1000  BOD5
واستيعاب القولونات البرازية 
 3E7 NMP/100 ml من 
وكفاءة ما يقرب من %82 و 

%98 للبارمترين.

اثنان  لديها 
محطات  من 
بلدية  المعالجة .تقع 
 P a t a c a m a y a
كم   101 بعد  على 
 .La Paz من مدينة
النفايات  وتستخدم 
محطات  من  السائلة 
يتم  التي  المعالجة 
النهر  في  تصريفها 
وال  الزراعة،  في 
مصانع  في  سيما 

العلف.

Patacamaya

خطة  لديها   EPSAS
السنوية.  النفقات 
الطاقة،  ذلك  ويشمل 
الموظفين،  ومراجعة 
والنفايات،  والصيانة، 
بعين  واإلدارة. األخذ 
إلى  وبالنظر  االعتبار 
معالجة  محطة  إنتاج 
الصحي،  الصرف  مياه 
 430 نحو  يبلغ  الذي 
لتر/ ثانية، فإنّ التكلفة 
 Bs 0.22 المعنية هي
/ م3 (0.0315 دوالر 

أمريكي / م3).

مدفوعات  توجد  ال 
لتشغيل  منفصلة 
محطة  وصيانة 
 P u c h u k h o l l o
لمعالجة   WWTP
الصرف  مياه 
الدفع  يتمّ  الصحي: 
الشرب  مياه  لخدمة 
ونسبة مئوية من هذا 
المبلغ تتجه نحو خدمة 
الصحي.  الصرف 

 (2( دراسة  وتحدد 
تتمّ  المدفوعات  أن 
المياه  من  م3  بمعدل 
شهريًا.  المستهلكة 
المبلغ  متوسط 
 0.10 هو  المدفوع 
دوالر أمريكي / متر 

مكعب.

يجري حاليًا توسيع المحطة، 
من  مجموعتين  حاليا  وتضم 
األحواض، كّل منها مع ستة 
مرشحات.  وثالث  أحواض 
المياه  تصريف  يتمّ 
.Seco نهر  في   المعالجة 

في  المياه  جميع  وتستخدم 
الري؛ ما هو أكثر من ذلك، 
لقد حفر المزارعون منفذ تيار 
 واستخداموا هذه المياه للري.

 456 هي   BOD5 كمية  إن 
ملغ / لتر، كفاءة 76.75% 
إن  المحطة.  مخرج  عند 
الكوليفورم هو 7.3E7 عند 
 .99.8% كفاءة  التناول، 
وبالنظر إلى أن El Alto هي 
مدينة صناعية، هناك ملوثات 

أخرى تؤخذ بعين االعتبار.

مياه  معالجة  محطة 
الصحي  الصرف 
في  بنيت  التي 
تخدم   1998 عام 
في   El Alto مدينة 
في  موريللو  مقاطعة 
 .La Paz مقاطعة 
ويجري حاليًا توسيع 
المحطة، ويشمل ذلك 
بصفة أساسية إضافة 
مرشحات  وحدات 
تطهير  تصفية، 

وتعقيم.

El Alto - 
Puchukhollo

 Identification Study ’Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable Ciudad El 2 دراسة

.Consultora RIMAC, 2013 )El Alto تحسني إمدادات مياه الرشب يف مدينة( ،’Alto
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استدامة محطات معالجة 
موقع التأثير منهجية المعالجة وكفاءتهاتكاليف المعالجةمياه الصرف الصحي

ومساحته
اسم محطة معالجة 
مياه الصرف الصحي

خطة   SEMAPA لدى 
نفقات سنوية تشمل الطاقة 
التوظيف  ومراجعة 
واإلدارة.  والصيانة 

محطة  إنتاج  أخذ  ومع 
الصرف  مياه  معالجة 
في   WWTP الصحي 
يبلغ  والذي  االعتبار، 
ثانية،   / لتر   463 نحو 
هي  المعنية  التكلفة  فإن 
Bs 0.18/ م3 (0.026 

دوالر أمريكي  /م3).

مدفوعات  توجد  ال 
لتشغيل  منفصلة 
 Alba محطة  وصيانة 
 Rancho WWTP
الصرف  مياه  لمعالجة 
جزء  وهي  الصحي، 
المدفوع  المبلغ  من 
المجاري  مياه  لتغطية 
هذه المنطقة، وقد أبلغت 
 ،SEMAPA شركة 
عن  المشغل،  وهي 
الربع الثاني من اإلدارة 
خدمات  تكلفة  متوسط 
الصحي  الصرف 
للمتر   4.92 Bs
دوالر   0.7( المكعب 

أمريكي/ م3).

المعالجة  محطة  تضم 
على  رئيسة  أحواض  أربعة 
هكتارًا،   13.7 مساحة 
ثانوية  أحواض  وثمانية 
هكتار.   21.9 مساحة  على 
من  شبكة  لديها  أن  كما 
وقنوات  التوزيع  قنوات 
تدفقهم. قياس  وأنظمة   جمع، 

إزالة BOD5 هي  كفاءة 
من  المدخول  لتركيز   68%
وبالنسبة  لتر   / ملغ   275
هو  البرازية  القولونيات 
للحصول   96.33%
 E75.8 من  كمية  على 

NMP/100 ml

تصريف  يتمّ 
الصرف  مياه 
مدينة  من  الصحي 
 Cochabamba
المعالجة  محطة  إلى 
منطقة  في  الواقعة 
 ،Alba Rancho
من  الجنوب  إلى 
المدينة .بدأت 
محطة  بالتشغيل 
الصرف  معالجة 
 Alba الصحي 
 Rancho WWTP

في عام .1986

Alba Rancho – 
Cochabamba

تخصص البلدية 45000 
Bs للمجاري، بما في ذلك 
معالجة،  محطات  ثالث 
 Colque منها  واحدة 
هذا  Rancho. وفي 
المجال، تشارك الري في 
معالجة  محطات  صيانة 
 ،WWTP العادمة  المياه 
وتنظيف محطات معالجة 
 WWTP العادمة  المياه 
السنة.  في  واحدة  مرة 
مجتمعات  ستة  وتستخدم 
ممّا  المياه،  هذه  محلية 
شخص   300 يجعل 
لمدة  المياه  يستخدمون 

ساعتين.

تتعلق  بيانات  توجد  ال 
بتكاليف تشغيل محطات 
الصرف  مياه  معالجة 

وصيانتها.

محطة  كانت  األصل،  في 
الصرف  مياه  معالجة 
هذه   WWTP الصحي 
غير  حوضين  على  تحتوي 
بشكل  يعمالن  هوائيين 
يتبعه  منهما  كّل  متواٍز، 
وأخيرًا  اختياري  حوض 
تعمل  نضوج  أحواض  ثالثة 
عملية  نهاية  بالتوازي. في 
أراٍض  هناك  هذه  المعالجة 
البحث  ألغراض  رطبة 
الذي  التقييم  العلمي. وأظهر 
في   UMSS شركة  أجرته 
 83 نحو  كفاءة   2012 عام 
الطلب  إلى  بالنسبة  المئة  في 
البيولوجي  األوكسجيني 
 432 قدره  مبدئي  )تركيز 
في   90 ونحو  ملغ / لتر( 
المئة من الكوليفورم البرازية 
 (1.4 E6 UFC/100ml

تركيز المدخل(.

مياه  معالجة  محطة 
الصحي  الصرف 
التي أنجزت في عام 
2000 مع نظام من 
التثبيت.  أحواض 
في  وفي وقت الحق 
قامت   2007 عام 
بتثبيت  الجامعة 
الرطبة.  األراضي 
المزارعون  وقام 
بتنظيم نظام ري مع 
إنهم  القنوات.  بناء 
يستخدمون هذه المياه 

إلراحة لألرض.

Punata Colque 
Rancho
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استدامة محطات 
معالجة مياه الصرف 

الصحي
اسم محطة معالجة موقع ومساحة التأثيرمنهجية وكفاءة المعالجةتكاليف المعالجة

مياه الصرف الصحي

لديها   ELAPAS
السنوية.  النفقات  خطة 
الطاقة،  ذلك  ويشمل 
الموظفين،  ومراجعة 
واإلدارة.  والصيانة 
ومع األخذ في االعتبار 
معالجة  محطة  إنتاج 
مياه الصرف الصحي، 
لترًا/   132 يبلغ  الذي 
التکلفة  فإن  ثانية، 
 0.62 ھي  المتضمنة 
 0.089) م3   /  Bs
متر   / أمريکي  دوالر 

مکعب(.

مدفوعات  توجد  ال 
لتشغيل  منفصلة 
مياه  معالجة  محطة 
في  الصحي  الصرف 
 El Campanario
وصيانتها؛   WWTP
لتغطية  الدفع  من  جزء 
الصحي  الصرف  مياه 
متوسط  هذا. ويبلغ 
الشرب  لمياه  التعريفة 
الصرف  وخدمات 
الصحي نحو Bs 4/ م3.

على  المحطة  هذه  تحتوي 
المسبقة،  للمعالجة  مرافق 
حواجز  من  تتكون 
مصائد  غرف  قضبانية، 
ومقاييس  وحصى  رمال 
تدفق. المعالجة األولية مع 
خزانات إمهوف؛ ومعالجة 
ثانوية مع مرشحات تصفية 
ثانوية  ترسب  وأحواض 
وبرك نضوج، فضاًل عن 
الحمأة.  لمعالجة  مرافق 
هي    BOD5 إزالة كفاءة 
%76 لتركيز تناول 340 

ملغ / لتر.

معالجة  محطة  تقع 
الصحي  الصرف  مياه 
في   WWTP
التي   ،Campanario
المقاطعة  إلى  تنتمي 
 Yotala لبلدية  الثانية 
الشمالي  الجزء  في 
مقاطعة  من  الشرقي 
على   ،Chuquisaca
مدينة  من  كم   11 بعد 

.Sucre

El Campanario 
- Sucre

املصدرCOTRIMEX : «دراسة التعريفات واإلعانات املالية الحكومية ملحطات معالجة مياه الرصف الصحي 

WWTPs يف بوليفيا Estudio de Tarifas y Subsidios para las PTAR en Bolivia( Bolivia( « الوثيقة 

وامللف قيد املراجعة، .2015

يف  أنه  الصحي. والواقع  الرصف  مياه  ملعالجة  تذكر  أهمية  إيالء  عدم  السابق  الجدول  يف  الوارد  امللخص  يبنّي 

العواصم فقط وهي الجهة املسؤولة التي تقدم خدمات املياه والرصف الصحي )EPSA( تحتفظ بحسابات ما 

تنفقه عىل محطات معالجة مياه الرصف الصحي. ولذلك فإن االستدامة يف املدن املتوسطة والصغرية مرتبطة 

مبا ترغب البلدية يف استثامره ولكن فقط كجزء من الصيانة الكلية لُنظُم الرصف الصحي. ويف الواقع، يف معظم 

.WWTP الحاالت، ال تخصص أيّة موارد مالية أو برشية حرصاً ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي

وقد طُرحت أفكار بشأن كيفية تنظيم املنح والهبات واملساعدات يف مراحل تصميم وبناء وتشغيل نُظُم الري 

باستخدام املياه املعالجة.

قوياً  اجتامعياً  بعداً  التقني  الجانب  املئة وأن يشمل  الهبة 100 يف  أن تكون  ينبغي  التصميم،  بالنسبة ملرحلة 

لتحقيق أهداف املعالجة، واستخدام القيود املتعددة لرصد املخاطر من سلسلة اإلنتاج إىل استهالك املنتجات 

التي كانت مروية مبياه الرصف الصحي املعالجة.

يف مرحلة البناء، تّم توصية تقديم منحة تصل إىل %80. أما بالنسبة لبقية التمويل، فإن %15 تأيت من البلدية، 

و %5 تأيت من القامئني عىل الري لتمكني نظام الري الكامل من تجهيزه، أي محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

التقنية، أي أنه ينبغي أن يكون  WWTP وقنوات توزيع مياه الري. وبطبيعة الحال، يجب ضامن االستدامة 

واضحاً كيف ستجري مراقبة كفاءة محطات معالجة مياه الرصف WWTP وكيفية تنظيم تشغيلها وصيانتها. 

وينبغي أيضاً تدريب جمعيات الري عىل إدارة املياه املعالجة.

تّم اقرتح أن توجه الحوافز واملكافأت إىل البلديات أو الكيانات التي تدير محطات املعالجة WWTPs لتغطية 
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تكاليف تشغيلها وصيانتها، رشيطة تحقيق األهداف املتعلقة بجودة محطات معالجة مياه الرصف وتشغيلها 

وصيانتها. كام تّم اقرتاح حوافز للري يف تسويق منتجاتها )املنتجات الخرضاء(، رشيطة أن متتثل للمبادئ التوجيهية 

متعددة القيود إلدارة استخدام مياه املجاري املعالجة للري الزراعي.

اتخاذ  أيضاً  االقرتاح  املقرتحة. ويتطلب هذا  للمنح واملساعدات  التمويل  توافر  الحالة هي  العقبة يف هذه  إن 

قرارات سياسية من السلطات الستخدام املوارد التي تُعاد إىل الخزانة الوطنية كّل عام بسبب إخفاق البلديات 

يف تغطية التكاليف اإلجاملية املدرجة يف امليزانية. وستتّم إعادة االستثامر يف مخططات الري باملياه املعالجة يف 

نفس البلدية مع االستفادة من تحسني الظروف الصحية والبيئية من خالل الحوافز وليس من خالل الرضائب 

البلديات أن تدفع رضيبة عند إنشاء  التنظيمية مثل تلك التي أجراها مكتب املراقب املايل والتي تطلب من 

محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs يف بعض العواصم.

5. االستنتاجات

كانت اللجنة املشرتكة، التي تتألف من نواب وزارات الرصف الصحي والبيئة والري الثالث، فضالً عن 	 

التوجيهية بحيث  اللوائح  للتدابري املقرتحة يف  التقنية  ملناقشة الجوانب  التعاون الدويل، مفيدة جداً 

ميكن اتخاذ القرارات برسعة أكرب.

يتعنّي عىل السلطات الوسيطة أن تتخذ موقفاً استباقياً تجاه التغيري، حيث إن هذه السلطات هي التي 	 

تقدم تقاريرها إىل صانعي القرار.

من الرضوري أن يقوم الطرف املعني، يف هذه الحالة هو قطاع الري، ليس فقط بتعزيزه، بل هو أيضاً 	 

القوة الدافعة وراء جميع املبادرات واالجتامعات والقرارات، ويضمن تحقيق كل ذلك. يتطلب ذلك 

أن تتامىش أنشطته مع إطار املرشوع الذي ميكن أن يشمل التعاون الدويل كام هو الحال يف بوليفيا 

Bolivia التي لديها COTRIMEX حيث تبنّي األهداف أن السلطات نفسها تتعهد باالجتامع بطريقة 

أو بأخرى.

أو 	  الحايل  القائم  القانون  لوائح جديدة يف  لدمج  التزام سيايس، سواء  يكون هناك  أن  يجب  وأخرياً، 

لضامن توفري التمويل للمنح واملساعدات املقرتحة.

املراجع
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الحالة 13:  نظام إدارة مياه الرصف الصحي املجتمعية يف املناطق شبه الحرضية يف وادي Kathmandu، نيبال 

Nepal )Nepal( )نيبال(

Uttam Raj Timilsina 1

امللّخص

تحاول هذه الحالة عرض توجه إنتاج مياه الرصف الصحي وإدارتها واستخدامها عىل مستوى املجتمع املحيل 

يف وادي Kathmandu Lalitpur and Bhaktapur( Kathmandu(، نيبال Nepal. كام يعرض الوضع الحايل 

وإدارتها  التحتية  البنية  وتطوير  معالجة  املؤسسية يف  والرتتيبات  اإلدارية  واملامرسات  والتكنولوجيا  للسياسات 

والخدمات املتعلقة بإدارة مياه الرصف الصحي والنتائج البيئية والصحية وسبل العيش الناجمة عن إنتاج مياه 

الرصف الصحي واستخدامها يف املناطق شبه الحرضية من وادي Kathmandu. وقد أُويل اهتامم خاص لالستعامل 

الزراعي ملياه الرصف الصحي واآلثار عىل بيئة اإلنتاج الزراعي واألشخاص الذين يستخدمون املياه املستعملة يف 

إنتاج الخرضاوات املوسمية واملحاصيل. يف َعرض استخدام املياه العادمة يف الزراعة، تّم إيالء االهتامم للمامرسات 

القامئة الستخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة من قبل سكان مجتمع Khokana كدراسة حالة ناجحة. وتنتهي 

الصحي وتقييم  باالستخدام اآلمن ملياه الرصف  يتعلق  البلد فيام  املعرفية يف  الفجوة  بتحليل عن حالة  الحالة 

احتياجات بناء القدرات لدى املؤسسات املعنية بإدارة مياه الرصف الصحي واستخدامها.

تبنّي التحاليل يف هذه الحالة أن إدارة املياه العادمة يف البلد املُقادة مبفهوم املياه العادمة باعتبارها «إزعاجاً بيئياً« 

الفكرة  الزراعية. ويظهر أن هذه  الزراعة واالستخدامات غري  التطبيق اآلمن يف  «مصدر« مع إمكانية  بدالً من 

مدفوعة بانتشار النهج أو املقاربة القطاعية واالنضباطية يف تنمية قطاع املياه. ووجد أن بيئة سياسة قطاع املياه 

يف البلد والترشيعات واألحكام التنظيمية، بوجه عام، تحبّذ تعزيز االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي يف حني 

يتّم تحديد الثغرات يف الرتتيبات املؤسسية وعىل مستوى التنفيذ. وياُلحظ وجود فجوة يف مستوى التنفيذ من 

حيث الفصل يف استخدام املياه العادمة من تصميم وتطوير وإدارة نظام الرصف الصحي وخدماته. ومع ذلك، 

فإن الفرصة تكمن يف اعتبار مياه الرصف الصحي مصدراً وتعزيز االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي وسيلة 

لضامن األمن املايئ الزراعي وإضافته عىل املستوى املحيل. وقد وجد أن نظام املعرفة يف البلد والبحث والتطوير 

يف نظام مياه الرصف الصحي واملامرسات واالستخدام اآلمن غري كاٍف إىل حّد كبري.

الكلامت املفتاحية: مياه الرصف الصحي، نوعية املياه، شبه الحرضية، تنفيذ السياسات، املجتمعية.

1 Uttam Raj Timilsina 

Senior Water Management Engineer, Community Managed Irrigated Agriculture Sector

Project )CMIASP-AF(/Adjunct Professor of Agricultural Engineering, AFU, Nepal

e-mail: uttamrajtimilsina@gmail.com

In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in

Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016



202203

1. السياق املحيل

 South هي بلد جبيل غري ساحيل )محاط باليابسة، ليس له مخرج عىل البحر( يف جنوب آسيا Nepal إن نيبال

Asia تقع بني خطي العرض N’22°26 و N’27°30  وخطي الطول E’4°80  و E’12°88، وتحّدها الصني من 

الشامل والهند من الجنوب، والرشق والغرب.

تبلغ مساحة األرض اإلجاملية 14.718 مليون هكتار، وتتميز البالد بطوبوغرافية ومناخ وجيولوجيا متنوعة، ماّم 

يخلق فرصاً وقيوداً أمام استخدامات األرايض املختلفة وأمناط سبل العيش. نيبال Nepal هي يف الغالب جبلية 

مع %77 من مساحة األرض من التالل والجبال و %23 فقط من املنطقة، تُدعى Terai، سهلية منبسطة، وتقع 

عىل طول الحدود الجنوبية. يرتاوح االرتفاع من 64 مرتاً فوق مستوى سطح البحر إىل 8848 مرتاً يف قمة جبل 

ايفرست Mount Everest، ضمن حدود وامتداد 200 كم.

 Nepal يبلغ مجموع سكان البلد وفقاً لتعداد السكان لعام 2011، 26.62 مليون نسمة. ويعتمد اقتصاد نيبال

 )Gross Domestic Product( إىل حّد كبري عىل الزراعة، التي تسهم يف نحو %40 من الناتج املحيل اإلجاميل

وتوفر العاملة لثلثي السكان. تبلغ املساحة املزروعة يف البالد 3 ماليني هكتار، منها 1.766 مليون هكتار ميكن 

ريّها. ويوجد يف الوقت الحارض ما يقرب من 1.33 مليون هكتار أو 44 يف املئة من املساحة املزروعة لديها مرفق 

ري من نوع ما، ولكن 17 يف املئة فقط من املساحة املزروعة لديها إمكانية الوصول إىل الري عىل مدار السنة. 

ينقسم البلد إدارياً إىل خمس مناطق إمنائية و 75 مقاطعة. وتعترب املقاطعات الوحدات الرئيسة للتخطيط اإلمنايئ 

وتقديم الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. الفقر سائد ومنترش عىل نطاق واسع يف البلد حيث يبلغ 25.4 يف 

 NPC,( الشعبي، 2010(  الوطني  )املجلس  اليوم  للفرد يف  1 دوالر  البالغ  الفقر  السكان تحت خط  املئة من 

.)2010

2. الدولة ومصادر إنتاج املياه العادمة

يتّم إنتاج املياه العادمة يف وادي Kathmandu من خالل الطرق املحلية والتجارية والصناعية. إن نُظُم الرصف 

الصحي يف وادي Kathmandu أساساً هي نظم مشرتكة يتّم الجمع بني الرصف الصحي ومصارف مياه العواصف 

املطرية هو شائع يف  املياه  الصحي القتحام مصارف  القانوين للرصف  أو غري  القانوين  االتصال  املطرية، وكذلك 

النفايات الصلبة والسائلة عىل طول مجرى  أجزاء كثرية من وادي Kathmandu. كام إّن التخلص املبارش من 

النهر وجريان مياه األمطار الناجم عن املناطق الحرضية واألرايض الزراعية كان مسؤوالً أيضاً عن التدهور الكبري 

يف نوعية املياه يف األنهار واملسطحات املائية السطحية األخرى. وتشمل مياه الرصف الصحي الناتجة عن الطرق 

املحلية املنزلية املياه الرمادية واملياه السوداء املنتجة من الغسيل والتنظيف واالستحامم واالستخدامات الصحية. 

هناك عدد قليل فقط من املنازل املتصلة بأنظمة الرصف الصحي، وبالتايل فإّن معظم املنازل تتخلّص من مياه 

الرصف الصحي وترصفها مبارشة يف األنهار واملسطحات املائية األخرى. ومع وجود نظام للرصف الصحي يبلغ 

طوله 232 كم تّم تطويره يف وادي Kathmandu، ال يحصل سوى 40 يف املئة من السكان عىل مرافق الرصف 

.)ICIMOD et al. 2007( الصحي

كانت مياه الرصف الناتجة عن الصناعات مصدراً آخر للمياه املستعملة. ويقدر أّن ما مجموعه 4500 وحدة 

 .Kathmandu صناعية من مختلف األحجام تعمل يف أجزاء مختلفة من البلد. وتركيز الصناعات كبري يف وادي
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يقدر أّن ما يقرب من %40 من الصناعات يف البلد تنتج كميات كبرية من مياه الرصف الصحي. ويقدر مجموع 

إنتاج املياه املستعملة املركبة يف املناطق الصناعية الثالث يف وادي Kathmandu valley Balaju و Patan و 

Bhaktapur بـ 800 مرت مكعب يف اليوم. حيث يتّم خلط املياه العادمة الناتجة عن معظم الصناعات مع نظام 

الرصف الصحي يف البلدة، يف حني يتّم جمع النفايات الصناعية الصلبة وإلقاؤها يف حفر أو مساحات مفتوحة.

ال تتوافر بيانات موثوقة عن الحجم اإلجاميل إلنتاج املياه املستعملة من مصادر مختلفة ويف املناطق الحرضية 

العادمة استناداً  املياه  اليومي إلنتاج  البلد. ويف حالة عدم توفر املعلومات الالزمة، يقدر الحجم  والريفية من 

إىل متوسط االستهالك اليومي للفرد من املياه، الذي يعترب 75 لرتاً للفرد يف اليوم يف املناطق الحرضية و 40 لرتاً 

للفرد يف اليوم يف املناطق الريفية، مع %85 من هذا ينتهي مبياه الرصف املنزيل )UNEP 2001(. يرد يف الجدول 

البلديات الخمس يف وادي  العادمة املتولدة واملجمعة يف نظام إدارة مياه الرصف الصحي يف  )1( حجم املياه 

اً يف البلد. Kathmandu، وهي املناطق األكرث تحرضُّ

.Kathmandu الجدول 1: إنتاج مياه الرصف الصحي يف املناطق البلدية يف وادي

البلديات
-Madhyapurالوصف

Thimi
Kirtipur Bhaktapur Patan Kathmandu

3,069 3,920 5,971 15,647 64,497 (MLD( حجم المياه العادمة المنزلية المولدة

215 274 418 1,095 4,515 حجم المياه العادمة الصناعية المولدة 
(MLD)

3,284 4,195 6,389 16,742 69,012 (MLD( إجمالي المياه العادمة الناتجة

1,642 2,097 3,195 8,371 34,506 مياه الصرف الصحي التي يتمّ جمعها
(MLD)

ICIMOD, MOEST/GON and UNEP 2007 :املصدر

3. حالة املعالجة والخدمات اإلدارية ملياه الرصف الصحي

 Kathmandu ترد يف الجدول )2( الحالة الراهنة لبعض محطات معالجة مياه الرصف الصحي التي تعمل يف وادي

 ،)BCIDC( Bagmati ويف مناطق حرضية أخرى من البلد. يف عام 1999، قامت لجنة التنمية املتكاملة لحضارة

التي كانت تعرف سابقاً باسم اللجنة العليا املعنية بالتنفيذ ورصد مرشوع بناء / إعادة تأهيل املجاري يف منطقة 

Bagmati، بهدف استعادة الظروف البيئية يف نهر Bagmati، وتشييد محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف 

Guheshwori بطاقة تصميمية تبلغ MLD 17.3 مليون لرت باليوم من مياه الرصف الصحي. كانت املحطة التي 

ِشيدت بهدف تحسني بيئة نهر Bagmati يف معبد Pashupatinath تعمل بشكل متقطع فقط بسبب ارتفاع 

تكاليف التشغيل ومشكلة الرغوة يف خزان التهوية.

يف  تطويرها  تّم  التي  واملركزة  الكبرية  العادمة  املياه  معالجة  محطات  جميع  أن  بوضوح   )2( الجدول  يبنّي 

التصميمة. ويرجع ذلك إىل ارتفاع تكاليف  إما ال تعمل أو تعمل أقل بكثري من قدرتها  Kathmandu تقريباً 

تشغيل النظام وإدامته وصيانته. وكبدیل ملعالجة املیاه العادمة املرکزیة، یتّم تعزیز خیارات إضفاء الالمرکزیة 

علی إدارة املیاه العادمة من قبل املنظامت التنمویة املعنیة بقضایا الصحة العامة والصحة البیئیة، مثل منظمة 
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والبلديات،   ،)ENPHO( العامة  والصحة  البیئة  ومنظمة   ،UNHabitat البرشیة  للتجمعات  املتحدة  األمم 

واملجتمعات املحلیة.

عىل الرغم من الجهود املبذولة عىل مدى العقود الثالثة املاضية، فشلت الوكاالت املعنية بإدارة الصحة العامة 

البلدية يف وادي Kathmandu، يف إدارة الحجم املتزايد للمياه العادمة. وتتفاقم  الهيئات  والبيئة، مبا يف ذلك 

املشاكل كل عام يف املناطق الحرضية بسبب تزايد حجم توليد املياه العادمة نتيجة للنمو املتسارع يف سكان 

والخدمات  التحتية  البنية  تحسني  عىل  والبلديات  الحكومة  قدرة  وعدم  الرشب  مياه  إمدادات  ونقص  الحرض 

الطريق يف  األمطار عىل جوانب  مياه  الصحي والرصف وترصيف  التوسع يف نظام الرصف  الحرضية، وال سيام 

املناطق الحرضية. يف نهاية املطاف، يتّم إلقاء مياه املجاري يف األنهار دون أي نوع من املعالجة.

.Nibal واملناطق الحرضية األخرى يف نيبال Kathmandu الجدول 2: محطات معالجة املياه العادمة املوجودة يف وادي

تفاصيل الخدمة الحالة الحالية MLDالقدرة (السعة)  الموقع المرحلة /النوع
HH روابط – 53.900

خطوط الصرف الصحي - 
61.650

قناة مشتركة –  44 كم

ال تعمل 15.4

 1- بركة - الهوائية
 2- بركة - الالهوائية
 3- بركة - اختياري

4-بركة- الهوائية

Dhobighat, Patan 
(Kathmandu 

Valley)

HH روابط – 15.500
خطوط الصرف الصحي – 

20.443
قناة مشتركة –  11 كم

تعمل جزئيًا 1.1

 1- بركة - الهوائية
 2- بركة - الالهوائية
 3- بركة - اختياري

4-بركة- الهوائية

Kodku, 
(Kathmandu 

Valley)

التفاصيل غير متوفرة ال تعمل 2.4 بحيرة مهواة
Sallaghari, 
Bhaktapur 

(Kathmandu 
Valley)

- ال تعمل 0.4 خندق األكسدة
Hanumanghat, 

Bhaktapur, 
(Kathmandu 

Valley)
 مجاري - 6 كم

 السكان المخدمون – 53.000
منطقة حضرية - 21 هكتار

ال تعمل 16.4 خندق األكسدة
Guheswori, 
Kathmandu 
(Kathmandu 

Valley)
 محطة معالجة المياه العادمة

الصناعية. تعمل 1.1 بركة األكسدة Hetauda Industrial 
Estate, Hetauda

بدون المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 261 متر

مربع
السكان المخدمون - 330

تعمل < 0.10
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيّدة(

Dhulikhel Hospital

ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 362 متر

مربع
السكان المخدمون – 330

تعمل < 0.40
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيّدة(

Kathmandu 
Municipality
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تفاصيل الخدمة الحالة الحالية MLDالقدرة (السعة)  المرحلة /النوع  الموقع
ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 376 مترًا

مربعًا
السكان المخدمون - 850

تعمل < 0.25
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Mulpi 
International 

School

ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 141 مترًا

مربعًا
السكان المخدمون - 500

تعمل 0.15
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

SKM Hospital

ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 587 مترًا

مربعًا
السكان المخدمون - 1300

تعمل < 0.035
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Kathmandu 
University

ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 298 مترًا

مربعًا
السكان المخدمون - 870

تعمل < 0.026
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Middle 
Marshyangdi 
Hydropower 

Project
ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل – 3.308

متر مربع
السكان المخدمون - 3830

تعمل < 0.115
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Pokhara 
Municipality

ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 150 مترًا

مربعًا
السكان المخدمون - 300

تعمل < 0.015
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Kapan Monastery 
(Kathmandu 

Valley)

ال توجد المعالجة األولية.
 مساحة الحقل - 583 مترًا

مربعًا
السكان المخدمون - 1000

تعمل < 0.030
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Tansen 
Municipality

 محطة معالجة المياه العادمة
المجتمعية.

 مساحة الحقل - 150 مترًا
مربعًا

السكان المخدمون - 1200

تعمل 50 m3/day
حقل القصب

 )األراضي الرطبة
المشيدة(

Sunga 
Community 
Wastewater 

Treatment Plant
(Kathmandu 

Valley)

4. التخلُّص من املياه العادمة واستخدامها

البيئية والصحية  يف نيبال، إن مامرسات استخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة ويف أماكن أخرى والعواقب 

الناجمة ليست موثقة جيداً يف حقيقة أن مامرسة الري باملياه العادمة تقليد قديم العهد يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

تقع يف مراكز  التي  الزراعية  األرايض  الوادي، يف  الناس يف وادي Kathmandu. يف  الثقافة وسبل عيش  بنظام 

املدن ويف األطراف الحرضية، من املعروف أن املزارعني ميارسون الري مبياه الرصف الصحي يف املناطق الكبرية 
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)Rutkowski 2004(. ومامرسة استعامل مياه الرصف الصحي يف وادي Kathmandu غري رسمية إىل حّد كبري، 

وال يوجد أي تنظيم مؤسيس الستخدام مياه الرصف الصحي، عىل األقّل حتى اآلن.

يستخدم املزارعون املامرسون للري مبياه النفايات العادمة ومياه الرصف من مصادر مختلفة تشمل مياه الرصف 

الحاملة ملياه الرصف الصحي، واملياه املخزنة يف الربك واألحواض املوجودة يف املناطق  البلدية، األنهار  الصحي 

.Kathmandu الحرضية وشبه الحرضية والريفية يف وادي

1.4. حالة دراسة يف Khokana: نظام إدارة مياه الرصف الصحي املجتمعية

تّم  الذي  املحيل  املجتمع  عىل  القامئة  الصحي  الرصف  مياه  إدارة  نظام  نجاح  قصة  هذه  الدراسة  حالة  تقدم 

تطويره يف Khokana، وهي تجمع سكني اسمه Newar كثيف قديم يعود إىل القرون الوسطى يقع يف بلدية 

Karyabinayak يف منطقة Lalitpur. يغطي التجمع السكني لـ Khokana التقليدية، التي تضم سكان، قرية 

Khokana الرئيسة، و Khokan الصغرية )Sano Khokana( نحو 0.20 كيلومرت مربع فقط. ويقع نظام معالجة 

املياه العادمة القائم عىل املجتمع املحيل، املوصوف يف حالة الدراسة هذه، يف )Sano Khokana(، وهي تجمع 

سكاين صغري يخدم 229 شخصاً يف 39 أرُْسة. تعترب الزراعة املصدر الرئيس لسبل العيش بالنسبة ملعظم األرس 

الناس يف املدينة يف مساكن متجمعة تقليدية مع ساحة مركزية ومنازل تقع حول الساحة،  القرية. يعيش  يف 

 Sano استعادت العائالت بشكل تقليدي يف .Kathmandu التقليدية يف وادي Newar وهو منوذجي لتجمعات

الصحي  الرصف  مياه  تدوير  إلعادة  واحد  نظام  من خالل  الصحي  الرصف  ومياه  الصلبة  النفايات   Khokana

التقليدية يف تجمع Newar، استخدمت Saaga و Nauga قبل تطوير خطوط  وتحويلها إىل سامد. ويف األرُس 

الرصف الصحي الحديثة واستخدام مياه دافقة لتنظيف املراحيض. Saaga، هي حفرة ذات أبعاد )3x3x2( قدم، 

صنعت عن طريق حفر األرض يف زاوية واحدة من املنزل ويتّم إلقاء جميع النفايات القابلة للتحلل ومياه الرصف 

الصحي املنتجة يف املنزل.

وعند ملئها، سيتّم تغطيتها بوساطة القش املجفف ومخلفات املزارع ومن ثم يتّم الحصول عىل سامد يف غضون 

4-3 أشهر الستخدامها يف الحقول الزراعية. وقد استخدمت املياه الزائدة من Saaga إما لري قطع صغرية من 

الخرضاوات داخل املنازل أو توجيهها إىل مصارف املياه املستعملة التي ميكن إعادة تدويرها للري. Nauga، حفرة 

أخرى مصنوعة يف الطابق األريض من املنزل كانت تستخدم مكاناً للتبول، عن طريق حفر األرض ووضع طبقة من 

الرماد عليها. يتبول الناس عىل الرماد، والتي سوف تحصل بذلك عملية تحويله إىل األسمدة املفيدة الستخدامها 

يف املزارع. وكانت هذه املامرسات التقليدية إلدارة النفايات الصلبة ومياه الرصف الصحي غري صحية، ال ميكن 

السيطرة عليها، ألن الروائح، وتربية املاشية أسباب لتكاثر ذباب املنزل والحرشات األخرى.

يف عام 1981، دعمت وزارة التنمية املحلية MLD، بالتعاون مع اليونيسيف UNICEF، بناء حفر فنية للمراحيض 

يف 31 أرسة معيشية يف Sano Khokana، لكّن عدداً قليالً فقط من األرس استخدمتها بالفعل، واستمرت بدالً 

من ذلك باملامرسة التقليدية املتمثلة يف التغوط املفتوح يف العراء وإدارة النفايات يف Saaga و Nauga يف املنزل. 

ومبا أن مامرسة اإلدارة التقليدية للنفايات غري صحية، فإن الناس معرضون ألمراض من مختلف األنواع. وفشلت 

مبادرة بناء مراحيض الحفر بسبب ارتفاع منسوب املياه الجوفية يف املنطقة.

ربطوا  فقد  للحأمة. ولذلك،  متكررة  إزالة  وتتطلب  برسعة  ملؤها  يتّم  سوف  املراحيض  أن  من  الناس  خيش 
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املراحيض مبارشة باملصارف السطحية التي مل تكن مغطاة بالكامل وكانت سيئة الصيانة، وأدت هذه الحالة إىل 

تفاقم مشكلة إدارة النفايات يف القرية.

يف عام 2007، انضمت منظمة Lumanti، وهي منظمة غري حكومية NGO محلية تعمل لصالح التجمعات 

السكانية غري الرسمية، ومنظمة األمم املتحدة للتجمعات البرشیة UN-Habitat، تعمل يف مجال تزويد املياه 

واملرافق الصحية يف املدن اآلسيوية من أجل العيش الصحي، ملساعدة املجتمع املحيل عىل تحسني إدارة النفايات 

الصلبة والسائلة يف القرية. ويتمثل التحّدي يف وضع نظام إلدارة النفايات الصلبة والسائلة ميكن إدماجه ويستند 

التكلفة  حيث  من  فعاالً  حاّلً  وتقّدم  لهم،  مقبولة  فهي  ثم  ومن  الناس،  يتبعها  التي  التقليدية  املامرسات  إىل 

وُمستداماً للمشكلة. ومبا أن ما يقرب من 80 يف املئة من األرس لديها مراحيض يف املنازل، ُشيِّدت بدعم من وزارة 

التنمية املحلية MLD واليونيسيف UNICEF، وكان التخلص من املياه السوداء الناجمة عن املراحيض مشكلة 

إنشاء نظام  املناسبة، تقرر  الصحي  أو وصالت شبكات الرصف   / املناسبة و  الصحي  يف غياب خزانات الرصف 

للرصف الصحي يربط املراحيض لكّل أرسة مع هاضم مركزي للغاز الحيوي. وكان يعتقد أن تطوير هضم الغاز 

الحيوي هو مناسب ألنه ال يوفر فقط بديالً للمعالجة الصحية للفضالت البرشية واملياه الرمادية الصادرة عن 

األرس ولكن أيضاً هو فرصة لتوليد الغاز الحيوي الستخدامه من قبل األرس إىل جانب استعادة السامد، الذي يعد 

مناسباً لسهولة االستخدام يف أرايض املحاصيل.

تّم دمج نظام املعالجة بالنباتات املائية مثل حقول القصب RBTS( Reed Beds( يف النظام حيث ميكن معالجة 

النفايات السائلة الناتجة عن هضم الغاز الحيوي واملياه العادمة الناتجة عن األرس واسرتدادها الستخدامها يف 

املزارع ألغراض الري. وكان الحفاظ عىل محتوى املياه املناسب يف النفايات، التي تغذي هاضم الغاز الحيوي، 

العادمة  املياه  لتحويل  نظام  اقرتح  الحيوي بشكل سليم، ولذلك  الغاز  لسري عمل هاضم  مسبقاً  أساسياً  رشطاً 

 RBTS وهكذا، تّم تطوير نظام متكامل مع محطة الغاز الحيوي و .RBTS الزائدة من خط الرصف الصحي إىل

يف القرية، التي تضمنت ثالثة عنارص أساسية أصبحت قواعد لنجاح النظام:

نظام صحي بيئي ملعالجة النفايات الصلبة والسائلة التي تستند إىل التكنولوجيا املُثبتة،  - 1  

2 -  إدراج جميع األرس يف القرية يف النظام، وتقديم حّل ُمستدام إلدارة النفايات الصلبة والسائلة،  

  3 -         استعادة املوارد التي استندت إىل املامرسة التقليدية املتمثلة يف استعادة النفايات الصلبة ومياه الرصف 

الصحي وهي تشكل قيمة مضافة من الفائدة.

محطة الغاز الحيوي التي تّم تطويرها يف Sano Khokana هي عملية هضم الهوايئ عىل شكل قبة، ذات طاقة 

استيعابية 20 مرتاً مكعباً ومصممة لفرتة بقاء هيدرولييك 45 يوماً.

لقد بدأ العمل بهذا النظام يف آب 2007، يف حني بدأ العمل بنظام RBTS بعد عام، بدءاً من أيلول 2008. كان 

والحأمة(  )الرواسب  الطيني  املزيج  توجيه  القرية. يتّم  أرسًة يف  منه 37  بكامل طاقته ويستفيد  يعمل  النظام 

الخاضع للهضم الالهوايئ من محطة الغاز الحيوي إىل حقل تجفيف املزيج الطيني. يتّم توجيه املياه من حقل 

التجفيف الطيني واملياه العادمة الزائدة من خط الرصف الصحي إىل نظام RBTS للمعالجة. والـ RBTS املطور 

يف Khokana هو نظام تدفق أفقي مع القدرة عىل معالجة  18.5مرتاً مكعباً من مياه الرصف الصحي يومياً. يبلغ 
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طول حقل القصب 25 مرتاً، وعرضه 9 أمتار، ومُيأل بطبقة رملية وحىص بسامكة 70 سم. يتّم مترير املياه العادمة 

املحولة من خط الرصف الصحي ومياه الرصف الصحي القادمة من حقل تجفيف الطني عرب مفاعل من ثالث 

غرف ال هوائية قبل الدخول إىل حقل القصب Reed Bed، ماّم يساعد عىل تحسني الكفاءة يف تشغيل النظام. 

وإىل جانب املياه السوداء التي تغذي هضم الغاز الحيوي، تقوم األرس أيضاً بتغذية األحامل اليومية من النفايات 

الصلبة القابلة للتحلل املتولدة يف املنزل إىل هضم الغاز الحيوي. يتّم جمع املياه العادمة املعالجة يف بركة صغرية 

يتّم توجيهها للري يف األرايض الزراعية.

 ،)US$ ًما يعادل 16.502 دوالراً أمريكيا( NRs بلغت التكلفة اإلجاملية لتطوير النظام 1.300.000 روبية هندية

مولتها منظمة األمم املتحدة للتجمعات البرشیة UN-Habitat يف إطار برنامج املياه من أجل املدن اآلسيوية. 

يتّم جمع   Sano Khokana يف  229 شخصاً  و RBTS هم  الحيوي  الغاز  محطة  من  املبارشون  واملستفيدون 

صندوق التشغيل والصيانة منهم. وتنفذ عملية تشغيل النظام وإدارته مجموعة من املستخدمني. ساهم املجتمع 

املحيل مبساحة أرض قدرها 3500 قدم مربع )325.16 مرتاً مربعاً( لتطوير البنية التحتية، وتبلغ قيمتها السوقية 

حالياً 3.000.000 روبية هندية NRs )83.086 دوالرا أمريكياً $US(. يف الوقت الراهن، تدفع كّل أرسة متصلة 

املياه  للتخلص من   )US$ أمرييك  )0.38 دوالر   NRs روبية هندية شهرية قدرها 30  املراحيض رسوماً  بنظام 

 NRs العادمة والرصف الصحي. تدفع األرس الخمس التي تستفيد من وحدة الغاز الحيوي 200 روبية هندية

املستخدمني  مجموعة  حساب  يف  جمعها  يتّم  التي  املالية  املبالغ  شهرياً. وتودع   )US$ أمرييك  دوالر   2.54(

ويستعمل لدفع أجور راتب القائم بأعامل محطة الغاز الحيوي و RBTS، وأيضاً إلصالح النظام وصيانته. وتتوىّل 

أعامل هذا النظام سيدة من القرية يُدفع لها 1.500 روبية هندية )19.04 دوالراً( شهرياً. وهي مسؤولة عن 

التشغيل والصيانة اليومية ملحطة الغاز الحيوي وجمع األحامل اليومية من النفايات الصلبة من األرس لتغذية 

الهاضم الحيوي.

 Sano الصحية يف البيئة واملرافق  املستعملة إىل تحسني كبري يف  املياه  املتكامل إلدارة  النظام  لقد أدى تطوير 

Khokana. وقد أضاف ذلك إىل كرامة الشعب ووقاره حيث أصبحت القرية اآلن قرية خالية من التغوط املفتوح 

يف العراء. كام أزال النظام عبئاً ناجامً عن تفريغ خزانات الرصف الصحي املليئة، مرة واحدة عىل األقّل يف السنة، 

ماّم أدى ليس إىل وفورات يف التكاليف إلفراغ خزان الرصف الصحي فحسب، ولكنه أدى أيضاً إىل تقليل العمل 

الشاق املعني واملرتبط بهذه العملية.

تّم تصميم هذا النظام أيضاً للتعامل مع النفايات املنزلية واملطبخية األخرى، وتغذية محطة الغاز الحيوي، ماّم 

أدى إىل تحسني نظافة املنطقة السكنية واملنطقة املحيطة بها. يتّم توزيع الغاز املتولد عن هضم الغاز الحيوي 

عىل خمس أرُس تلبي احتياجاتها من الطهي بشكل كامل تقريباً مع إمدادات الغاز عىل مدار العام. السامد ذات 

نوعية جيدة، مع ارتفاع قيمة األسمدة، املتولدة عن محطة الغاز الحيوي هو فائدة إضافية للشعب. يتّم تخزين 

لهذا  للري. لقد كان  يُعاد تدويرها  ثم  بركة  باملغذيات، يف  مليئة  الـ RBTS، وهي  الناتجة من  املعالجة  املياه 

العنرص من عنارص استعادة املوارد املضمنة يف النظام منفعة إضافية للشعب. ويجري اآلن اسرتداد مياه الرصف 

الصحي التي كان من املفرتض أن يتّم ترصيفها عشوائياً قبل تطوير النظام لالستعامالت اإلنتاجية. ووفقاً للتقييم 

الصحي للقرية الذي قام به Lumanti يف عام 2009، تبنّي أن حدوث األمراض الناجمة عن سوء املرافق الصحية 

قد انخفض بنسبة 90 يف املئة تقريباً.
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مع   Khokana منطقة  من  واحدة  منطقة صغرية  يف  الصحي  الرصف  ملياه  مجتمعية  ري  شبكات  سبع  هناك 

حجم املساحة املروية التابعة لكّل نظام صغري الحجم من 0.26 إىل 7.76 هكتار )الجدول 3(. واملالحظة األكرث 

وضوحاً هي االعتامد الكيل تقريباً عىل مياه الرصف الصحي للري خالل موسم الجفاف عندما تكون مصادر املياه 

األخرى غري متاحة للري. وقد وجد أن مياه الرصف الصحي يف موسم الجفاف يف منطقة الدراسة تستخدم إلنتاج 

الخرضاوات، وهو مصدر هام للدخل النقدي للناس يف املنطقة.

كام أخذ املزارعون بعني االعتبار املحتوى املغذي املرتفع للمياه العادمة من أجل املساهمة بشكل إيجايب يف إنتاج 

املحاصيل. ويف محاولة لتحليل املحتوى املغذي للمياه العادمة، بلغ متوسط   محتوى النرتات يف املياه العادمة 

6.95 ملغ / لرت، و 4.9 ملغ / لرت، و 3.5 ملغ / لرت عىل التوايل يف Saaga، يف قناة النقل والتفريغ، ويف أحواض 

تخزين مياه الرصف الصحي. وباملثل، كانت تراكيز الفوسفور والبوتاسيوم عىل املراحل الثالث 3 ملغ / لرت و 10.7 

ملغ / لرت و 4.35 ملغ / لرت و 42.9 ملغ / لرت و 149 ملغ / لرت و 27.7 ملغ / لرت عىل التوايل. وهذه املواد املغذية 

املوجودة يف املياه املستعملة تحتاجها املحاصيل من أجل منوها وتطويرها وإنتاجها.

Bhaktapur يف منطقة Hanumante 2.4. استخدام مياه الرصف الصحي من نهر

هناك دراسة ملامرسة استخدام مياه الرصف الصحي من نهر Hanumante يف منطقة Bhaktapur، وهو رافد 

لنهر Bagmati. شملت الدراسة توثيق مامرسات استخدام مياه الرصف الصحي يف 55 أرُسة زراعية يف املنطقة 

 Hanumante التي هي يف األساس صغار املزارعني الذين يبلغ متوسط   حجم حيازاتهم لألرايض 0.23 هكتار. نهر

هو املجرى الرئيس يف املناطق التي متّر عرب مركز املدينة Bhaktapur. ويحمل النهر مياه رصف منزلية وصناعية 

تنتج يف املناطق الحرضية من Bhaktapur و Madhyapur-Thimi، كام يستخدم النهر يف إلقاء النفايات الصلبة. 

ويرد يف الجدول )4( تحليل نوعية املياه يف النهر يف سبعة مواقع من املنبع إىل املصب، وهو ما يبنّي بوضوح أن 

النفايات العضوية يف النهر تساهم بشكل رئيس يف تدهور نوعية املياه. كام أن الرتاكيز الكبرية من القولون الربازي 

يف مياه النهر تدّل عىل أن أي استخدام مبارش للمياه النهرية، مبا يف ذلك الري، سيكون خطراً عىل صحة اإلنسان.
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.Khokana الجدول 3: تغطية الري من املياه العادمة يف أنظمة مختارة إلدارة مياه الرصف الصحي يف منطقة

 مصدر الري
التكميلي

تغطية الري الموقع

اسم النظام  التغطيةمسلسل
 في الموسم

الجاف

 التغطية
 في الموسم

الرطب

المساحة 
الكلية 

(ropani)

 عدد مراكز
 الصحة

 والخدمات
اإلنسانية

اسم النظام  رقم
الجناح

ال يوجد 60% الجميع 25 30 Nhaya 
Bhu 1

Nhaya 
Bhu 

Tacha 
Dha

1

ال يوجد 75% الجميع 50 40

Dhuney 
Chey, 
Nhaya 
Bhu

1

Duney 
Chey 
Chuke
Dha

2

Gaa 
Phuku 80% الجميع 80 60 Taa Jhaya 2 Lee Dha 3

35 Kalnani, 
Gaa Bhu 3

Kutu 
Phuku 75% الجميع 150 55 Thala 

Chey 4 Ghashi 
Dha 4

50

Kway 
Lacchi, 
Kutu 

Phuku

5

ال يوجد 75% الجميع 70 65 Nyah La, 
Nanicha 6 Gha Dha 5

ال يوجد 75% الجميع 5 6 Nanicha 6
Nani 

Chukye 
Dha

6

Fanga 
Phuku 50% الجميع 20 40 Kway 

lachhi 7 Dhokashi 
Dha 7

20 Dhokashi 8
445 401 اإلجمالي

يالحظ أن ما يصل إىل %64 من األرُس الزراعية تستخدم مياه الرصف الصحي من نهر Hanumante للري عىل 

مدار العام، يف حني أن %34 منها تستخدم املياه للري فقط خالل فرتة الرياح املوسمية. وكان ما يصل إىل 62% 

من املزارعني ميتلكون مضخة لرفع املياه من النهر ألجل الري. وتبنّي أن مياه الرصف الصحي يف املنطقة تستخدم 

يف ري الخرضاوات، وهي وسيلة مهمة للدخل النقدي للمزارعني يف املنطقة. يبيع املزارعون منتجاتهم يف األسواق 

املجاورة Thimi، و Bhaktapur ويف Kathmandu. أشار املزارعون إىل تزايد املشاكل يف بيع الخرضوات التي 

عن رشاء  يحجمون  املشرتين  أن  إىل  املزارعني  الصحي. وأشار %67  من  الرصف  مياه  باستخدام  إنتاجها  يتّم 
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الخضار املنتجة يف املنطقة املحيطة بنهر Hanumante بسبب املامرسة السائدة الستخدام مياه الرصف الصحي 

يف إنتاج الخرضاوات. من ناحية أخرى، أشار %33 من املزارعني إىل أنهم ال يواجهون أي صعوبة يف بيع املنتجات 

للمستهلكني عىل الرغم من أن املستهلكني يعرفون أن الخرضوات تنتج باستخدام مياه الرصف الصحي.

كام متّت دراسة تصور وإدراك املزارعني الذين ميارسون الري باملياه العادمة من حيث تأثريات استخدام املياه 

املستعملة يف إنتاج املحاصيل.

الصحي،  الرصف  مياه  باستخدام  املحاصيل  إنتاجية  يف  زيادة  عن  أبلغوا  املزارعني  من  فقط  أن 20%  حني  يف 

الصحي. الرصف  مياه  تطبيق  مع  املحاصيل  إنتاجية  يف  انخفاضاً  املزارعني  من   80% تقريباً  الحظ   حيث 

ويعزى هؤالء املزارعون الذين شهدوا انخفاضاً يف إنتاجية املحاصيل بسبب استخدام املياه العادمة إىل املحتوى 

املغذي العايل يف مياه الرصف الصحي. وقد الحظ املزارعون يف املنطقة تجفف املحاصيل وذبولها مع االستخدام 

املتكرر للمياه العادمة.

البلد آخذة يف  العادمة يف وادي Kathmandu ويف أجزاء أخرى من  املياه  التقليدية إلدارة  ما فتئت املامرسة 

االنخفاض برسعة بسبب تغري األحوال االجتامعية واالقتصادية للشعب وزيادة وعي السكان ووعيهم بالصحة 

والنظافة العامة.

 Newar يف الفناء الخلفي من املنزل يف التجّمع السكني لـ Saaga وقد تّم القضاء تقريباً عىل مامرسة تطوير

الناس أفضلية متزايدة لربط املراحيض  الريفية لـتجّمع Newar. لدى  التقليدية يف املناطق  إال يف بعض األرس 

ونظام الرصف الصحي مع خطوط الرصف الصحي. وقد أدى هذا التغيري يف املامرسة إىل التخلص املبارش من 

املياه الرمادية والسوداء يف األنهار واملجاري املائية املفتوحة، التي كانت مسؤولة عن زيادة األحامل امللوثة يف 

النهر واملسطحات املائية األخرى. ولُوحظ أن مامرسة استخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة تقترص حالياً عىل 

األجيال األكرب سناً، يف حني أن الفتيان والفتيات الصغار يحجمون عن التعامل مع مياه الرصف الصحي. ومع ذلك، 

يشعر املزارعون الذين ميارسون الري باملياه العادمة أنه مع التغري يف مامرسة مياه الرصف الصحي ألغراض الري، 

فقدوا املواد الغذائية القيمة التي يجري استعادتها واستخدامها يف أرايض املحاصيل.
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5. السياسات واإلعداد املؤسيس إلدارة مياه الرصف الصحي

1.5. السياسات والترشيعات

يف غياب سياسة منفصلة إلدارة مياه الرصف الصحي، تعالج القضايا ذات الصلة بإدارة مياه الرصف الصحي يف 

تعكسان  وثيقتان  الصحية. هناك  واملرافق  املياه  بإمدادات  املتعلقة  القطاعية  واالسرتاتيجيات  السياسات  إطار 

االلتزام الوطني بتحسني إمدادات املياه والرصف الصحي يف البلد هام إسرتاتيجية قطاع إمدادات املياه والرصف 

الصحي يف املناطق الريفية )2004( وسياسة إمدادات املياه والرصف الصحي يف املناطق الحرضية )2009(. تستند 

اسرتاتيجية قطاع إمدادات املياه والرصف الصحي يف املناطق الريفية )2004( إىل التزام وطني بإجاميل إمدادات 

املياه  الهدف اإلمنايئ لأللفية. وتتصور سياسة إمدادات  النحو املتوخى يف  البلد عىل  املياه واملرافق الصحية يف 

والرصف الصحي يف املناطق الحرضية )2009( تحسناً يف تقديم خدمات املياه يف املناطق الحرضية، مبا يف ذلك 

تحسني نظم وخدمات املياه املستعملة، وتعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف تطوير البنية التحتية 

والخدمات، وتنفيذ املبادئ التوجيهية الوطنية للتخلص اآلمن من مياه الرصف الصحي واستخدامها. يف محاولة 

لتحسني خدمات اإلمداد باملياه والرصف الصحي، تّم إقرار املبادئ التوجيهية الوطنية للنظافة الصحية والرصف 

الصحي )2005(، مع التأكيد عىل ما يأيت:

- زيادة التنسيق فيام بني الوكاالت املتصلة بإمدادات املياه واملرافق الصحية بالدور النشط للجنة الوطنية للمياه 

والرصف الصحي عىل املستوى املركزي.

- تشجيع املشاركة الفعالة للمنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص يف زيادة تغطية إمدادات املياه والرصف 

الصحي.

- تطوير نُظُم الرصف الصحي مع محطات املعالجة مبشاركة نشطة من جامعات املستهلكني.

- حظر التخلص املبارش من مياه املجاري غري املعالجة يف املسطحات املائية.

تضم الترشيعات واألحكام التنظيمية التي تشمل املسائل املتعلقة بإدارة املياه املستعملة وحامية املسطحات 

املائية: قانون حامية البيئة )1996(، قانون الحكم الذايت املحيل )1999(، قانون املؤسسات الصناعية )1993(، 

قانون السياسة الوطنية لألرايض الرطبة )2003(، قانون الرصف الصحي الوطني )1994(، قانون املبيدات )1992(، 

قانون إدارة النفايات الصلبة وتجديد املوارد )1988(، وقانون موارد املياه )1992(.

قانون إدارة النفايات الصلبة وتجديد املوارد )1988(: يركز هذا القانون عىل إدارة النفايات الصلبة يف بلديات 

Bhaktapur ،Kathmandu  و Lalitpur. وينّص القانون عىل أحكام تنظيمية لتنفيذ األنشطة وتجديد املوارد 

الالزمة إلدارة النفايات الصلبة يف املناطق املذكورة. ويحدد القانون أحكاماً لجمع النفايات الصلبة ومعالجتها 

والتخلص منها بطريقة ال تسبب أرضاراً بيئية يف املنطقة املخصصة للتخلص من النفايات الصلبة. وقد تّم تحديد 

أدوار ومسؤوليات املواطن املتعلقة بجمع النفايات الصلبة والتخلص منها ووضعها مبوجب القانون.

2.5. الرتتيبات املؤسسية إلدارة مياه الرصف الصحي

تتوىّل وزارة إمدادات املياه والرصف الصحي )MWSS( املسؤولية العامة عن وضع السياسات وخطط التنمية 

وإدارة إمدادات املياه والرصف الصحي وقطاع النقل وما يتصل بذلك من تنمية البنية التحتية األساسية املادية يف 

البلد. أنشأت الوزارة شعبة الرصف الصحي املسؤولة عن تقديم املساعدة التقنية إىل املنظامت الثنائية واملتعددة 

األطراف يف صياغة ورصد وتقييم برامج الرصف الصحي، مبا يف ذلك مياه األمطار يف املناطق الحرضية والريفية 

 )DWSS( والرصف الصحي املنزيل، باستثناء نظام رصف الطرق. وتتوىل إدارة إمدادات املياه والرصف الصحي
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الصحية  واملرافق  باملياه  اإلمداد  شبكات  تخطيط  مسؤولية   MPPW والسكان العامة  األشغال  لوزارة  التابعة 

وتطويرها وما يتصل بذلك من تطوير البنية التحتية األساسية يف البلد. وتشمل مسؤوليات دائرة املياه والرصف 

الصحي DWSS يف املناطق الريفية املراكز الحرضية والصغرية يف البلد. وقد أُنشئت مؤسسة Nepal إلمدادات 

املياه )NWSC( كرشكة شبه مستقلة مسؤولة عن إمدادات املياه والرصف الصحي يف املراكز الحرضية الكربى 

خارج وادي Kathmandu. يف وادي Kathmandu، مسؤولية تطوير وإدارة البنية التحتية وتشغيلها وخدمات 

 Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited إمدادات املياه ونظام الرصف الصحي تقع عىل عاتق مؤسسة

املحدودة )KUKL(، وهي مؤسسة أُنشئت يف إطار رشاكة بني القطاعني العام والخاص. ويحدد قانون الحكم 

الذايت املحيل )1999( واجبات الحكومة املحلية والبلديات ومجالس التنمية القروية VDCs فيام يتعلق مبياه 

الرشب والري والرصف الصحي وحفظ املياه. ومن املتوقع أن يكون الدور الرئيس للحكومات املحلية هو تطوير 

مرافق املياه والرصف الصحي من خالل وضع الخطط والربامج املحلية، وكذلك توفري املواد والدعم املايل لتطوير 

البنية التحتية والخدمات من قبل املجتمع املحيل.

3.5. تنظيم استخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة واالستخدامات األخرى

إّن اللوائح املتعلقة باستخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة واالستخدامات األخرى ضعيفة يف غياب األحكام 

التنظيمية الالزمة وغياب املؤسسات املستقلة ذات املسؤولية الذاتية عن استخدام مياه الرصف الصحي وإدارتها. 

ال توجد نوعية مياه سائلة محددة للتخلص من املياه العادمة يف املسطحات املائية، ولكن معايري الجودة التي 

تّم  الجدول )5(. يف عام 2008  املياه املختلفة مبيّنة يف  الوكاالت بشكل عام الستخدامات  أبلغت عنها معظم 

وضع إرشادات الجودة لالستخدام اآلمن للمياه العادمة يف الزراعة وتربية األحياء املائية، إرواء الحيوانات، الرتفيه 

.)Sada 2011( )2011 صدى( Nepal واالستجامم، والبيئة، ونرشت يف الجريدة الرسمية لحكومة نيبال

ال يوجد ترتيب مؤسيس لتنظيم استخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة، كام ال توجد مبادئ توجيهية متاحة 

لضامن التعامل اآلمن مع مياه الرصف الصحي واإلنتاج الزراعي. وبالنظر إىل أن استخدام مياه الرصف الصحي 

يف الزراعة سوف يتسارع يف البلد يف املستقبل، عىل األقّل يف املناطق الحرضية مثل Kathmandu، فإّن وضع 

دالئل ومبادئ توجيهية لري املياه العادمة سيكون خطوة أوىل حاسمة ملعالجة استخدام مياه الرصف الصحي 

يف الزراعة.
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.Nepal الجدول 5: معايري جودة املياه لالستخدامات املختلفة التي أبلغت عنها وكاالت املياه يف نيبال

الزراعة االستحمام الحياة المائية الشرب الباراميتر
6.5-9 6.5-9 6.5-8.5 6.5-9.2 pHاألس الهيدروجيني 

500-3000 1500 1000 1500  TDSالمواد الصلبة المنحلة الكلية 
)ملغ/لتر(

- 50 25 -  )ملغ/لتر(SSالمواد الصلبة المعلقة 

3 3 6 -  )ملغ/O2األوكسجين المنحّل كـ 
لتر(

100-1000 1000 500 600  )ملغ/لتر(Clالكلور كـ كلور 
1000 1000 500 400 So4الكبريتات كـ 

25 20 20 - النترات
NO3-N as N (mg/l)

1.0 1.0 0.15 - NO2-N as N (mg/l)
0.2 0.2 0.02 - NH3-N as N (mg/l)

0.2 0.2 0.1 0.1 الفوسفور الكلي
Total PO4 as PO4 (mg/l)

10 6 4 4 BOD as O2 (mg/l)

1.5 1.5 1 3 الفلور )ملغ/لتر(
F as F (mg/l)

0.001 0.001 0.0001 - الزئبق الكلي
0.01 0.005 0.005 - الكادميوم الكلي
0.1 0.05 0.05 0.05 الرصاص الكلي
0.1 0.05 0.05 - الكروم
0.2 0.1 0.005 0.002 الفينول
0.2 0.2 0.005 - إجمالي السيانيد

1000 1000 - - الكلوليفورم الكلية
(MPN/100ml)

Source: Sharma et al. 2005

6. البحوث يف أنظمة مياه الرصف الصحي واستخدامها

غري  الشديد  والتبعرث  باالنتشار  الرصف  مياه  بإدارة  الصلة  ذات  املعرفة  ونرش  املعارف  وتنمية  البحوث  تتّسم 

والبحثية واملهنيني  التعليمية  املؤسسات  قليل من  البحثية عىل عدد  الجهود  Nepal. تقترص  نيبال  املنتظم يف 

العاملني فيها حيث إن مجاالت املشاركة هي كام يأيت:

- تحليل حالة تدهور املياه يف املسطحات املائية السطحية )األنهار والبحريات واألحواض( مبا يف ذلك دراسات علم 

البحريات واملياه العذبة يف املسطحات املائية.

تقييم أداء التكنولوجيا والبنية التحتية املتعلقة بإدارة مياه الرصف الصحي.- 

عواقب الصحة وسبل العيش وديناميكيات األمراض الناجمة عن تدهور املياه.- 

تحليل متعدد التخصصات لعمليات تدهور أنظمة املياه السطحية والجوفية ونتائجها.- 
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خيارات التكنولوجيا للمعالجة الالمركزية ملياه الرصف الصحي.- 

بحوث السياسات بشأن استخدام املياه السطحية والجوفية وإدارتها.- 

تضّم املنظامت التي تشارك أحياناً يف البحوث وتطوير املعارف يف نظم املياه املستعملة الجامعات ومنظامت 

البحث والوحدات يف الوزارات واإلدارات الحكومية التي تتمتع مبسؤولية مستقلة يف البحث والتطوير، وعدد 

قليل من املنظامت اإلمنائية املشاركة يف التنمية والبحوث املتعلقة بالسياسة العامة. وتشمل هذه:

 -.Tribhuvan اإلدارة املركزية للجغرافيا، جامعة

 -.Tribhuvan معهد الهندسة، جامعة

 -.Kathmandu جامعة

 -.Pokhara جامعة ،Nepal كلية الهندسة نيبال

 -.)ICIMOD( املرکز الدويل للتنمیة املتکاملة للجبال

 -.)ENPHO( منظمة البيئة والصحة العامة

 -.)ISET-Nepal(  Nepal معهد االنتقال االجتامعي والبيئي – نيبال

 -.Nepal مجلس البحوث الزراعية يف نيبال

برنامج إدارة النظام والتدريب )SMTP(، إدارة الري.- 

مجلس البحوث الصحية يف نيبال Nepal، وزارة الصحة.- 

بعض اإلنجازات الرئيسة يف مجال البحوث وتطوير املعارف املتعلقة بُنظُم وإدارة مياه الرصف الصحي يف نيبال 

Nepal حتى اآلن هي كام ييل:

إجراء تحليل منهجي لنوعية املياه يف أنهار وادي Kathmandu الذي نفذته إدارة الهيدرولوجيا واألرصاد - 

الجوية )DHM(، وحكومة نيبال Nepal، ومنظمة ENPHO خالل الفرتة 1992-1996.

الهياماليا الذي نفذه املركز الدويل -  تصنيف نُظُم األنهار يف إقليم Hindu-Kush Himalayan يف جبال 

للتنمية املتكاملة للجبال ICIMOD خالل الفرتة 2007-2006 استناداً إىل معايري نوعية املياه التي شملت 

.Kathmandu أيضاً األنهار يف وادي

الدويل -  للمركز  دعامً  البيئة  وتكنولوجيا  علوم  وزارة  أعدتها  التي   Kathmandu لوادي البيئية  التوقعات 

للتنمية املتكاملة للجبال ICIMOD وبرنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP يف عام 2007.

 -.ENPHO من قبل منظمة Nepal تصميم وتطوير نظام إدارة املياه العادمة الالمركزية يف نيبال

ال توجد مشاريع بحثية تركّز بشكل خاص عىل استخدام وإدارة مياه الرصف الصحي التي تنظر يف القضايا - 

الجارية يف البلد االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية والبيئية والصحية والسبل املعيشية.

7. الثغرات املعرفية واالحتياجات الستخدام املياه العادمة اآلمنة

اآلمنة يف  العادمة  املیاه  باستخدام  یتعلق  فیام  املعرفیة  والفجوة  املعرفة  تحلیل عن حالة  اآلن  یتوفر حتی  ال 

مختلف وکاالت قطاع املیاه وموظفيها يف البلد. ويرجع هذا النقص يف الرتكيز عىل تقييم الفجوة املعرفية من 
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حيث االستخدام اآلمن للمياه العادمة إىل التصور القائم عىل اعتبار مياه الرصف الصحي «إزعاجاً بيئياً« وليس 

«مصدراً« من قبل وكاالت قطاع املياه وموظفيها. وقد كان كثري من الرتكيز حتى اآلن عىل تطوير البنية التحتية 

والخدمات املادية يف الجمع والنقل واملعالجة والتخلص اآلمن من املياه العادمة يف حني أّن إعادة تدوير وإعادة 

استخدام مياه الرصف الصحي مل تحَظ إال بقدر ضئيل من الرتكيز يف تصميم برامج التنمية وتنفيذها. ومن أسباب 

عدم اعتبار مياه الرصف الصحي مصدراً محتمالً لالستخدام اإلنتاجي يف الزراعة والقطاعات األخرى نذكر عدم 

وجود تنسيق مؤسيس بني وكاالت قطاع املياه. وتعّد تنمية مجال املياه يف البلد قطاعياً )بشكل قطاعات( إىل حّد 

كبري، حيث تسيطر السياسات القطاعية عىل تطوير أنظمة املياه وخدماتها يف كّل قطاع.

العاملني يف مجال  يف سياق إعداد هذه الحالة، تّم االتصال بالوزارات واإلدارات الحكومية ذات الصلة وموظفيها 

السياسات ومناصب اتخاذ القرار الرئيسة وآرائهم بشأن مدى مالءمة، أهمية، حالة، ومتطلبات املعرفة بشأن إدارة 

مياه الرصف الصحي واستخدام املياه العادمة اآلمنة يوماً بعد يوم وقد تّم تقييم االلتزامات والتعاقدات يف تقديم 

الخدمات. تستند املعلومات الواردة أدناه أساساً إىل هذه الدراسة االستقصائية التي أُجريت يف فرتة زمنية قصرية 

جداً. وحدد العاملون يف الوكاالت الحكومية الثغرات عىل مستويني: )1( الفجوات يف استيعاب مياه الرصف الصحي 

وقبولها واستخدامها اآلمن كجدول أعامل مؤسيس للوكاالت؛ )2(  وجود ثغرات يف تخطيط الربامج وتنفيذها.

تنبع الفجوات يف استيعاب وقبول االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي كجدول أعامل منتظم للربنامج أساساً 

من عدم وجود مبادرة من جانب وكاالت قطاع املياه يف النظر يف إمكانية استخدام مياه الرصف الصحي جانباً 

من جوانب برامجها لتنمية املياه.

املائية،  متكامالً لتنمية املوارد  التي أقرتها حكومة نيبال يف عام 2002 نهجاً  املائية  وتتوّخى اسرتاتيجية املوارد 

حيث تّم تحديد إمكانية إعادة تدوير / استخدام مياه الرصف الصحي كأحد البدائل لتقريب / تعزيز أمن املياه، 

عىل األقّل يف املناطق املعروفة ملواجهة ندرة املياه. كام كانت هناك، بوجه عام، أحكام وترشيعات تنظيمية كافية 

لتعزيز االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي. إن معايري جودة املياه لالستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي يف 

الزراعة، تربية األحياء املائية، إرواء املاشية، الرتفيه واالستجامم، واالستخدامات البيئية، التي نرشت يف الجريدة 

الرسمية لحكومة نيبال Nepal يف عام 2008، تقوي االلتزام الوطني بتعزيز االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي. 

غري أّن الرتكيز عىل السياسات عوضاً عن الخطط والربامج الفعلية الحالية الستخدام املياه العادمة اآلمنة كان 

مفتقراً إىل حّد كبري يف معظم وكاالت تنمية قطاع املياه وكذلك الجهات املعنية بالقضايا الصحية والبيئية.

ترد يف الجدول )6( الفجوات التي حددتها وكاالت قطاع املياه ذات الصلة يف تخطيط الربامج وتنفيذها، عىل 

النحو الذي كشف عنه موظفوها الرئيسون. يف حني كشف املوظفون يف معظم وكاالت قطاع املياه وتلك املتعلقة 

بالصحة والبيئة عن مستوى عاٍل من الصلة كام هو مبني من قبل موظفيها الرئيسني، يف الجدول )6(. وبينام 

األهمية  من  عاٍل  مستوى  عن  والبيئة  بالصحة  املتعلقة  وتلك  املياه  قطاع  وكاالت  معظم  يف  العاملون  كشف 

العادمة، وحددت دامئاً مستوى منخفضاً من الرتكيز الحايل عىل وضع  وأهمية معرفة االستخدام اآلمن للمياه 

برامج وخطط لتعزيز االستخدام اآلمن للمياه العادمة. وحددت جميع الوكاالت أيضاً مستوى عالياً من الحاجة 

إىل تنمية القدرات املؤسسية من حيث تطوير املوارد البرشية واملواد والتكنولوجيا وإضافتها من أجل أدوارها 

املعززة يف تقوية املعارف واملامرسات املتعلقة باالستخدام اآلمن مياه الرصف الصحي وترقيتها.
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الجدول 6: الثغرات يف تخطيط الربامج وتنفيذها فيام يتعلق باستخدام املياه العادمة اآلمنة عرب وكاالت مختارة 

يف قطاع املياه.

NARC
DOI
 شعبة
اإلعالم

MOE
وزارة البيئة

MOH
وزارة الصحة

MOPPW
 وزارة األشغال
العامة والسكان

MOA&C
وزارة الزراعة مستويات الثغرات

مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة
 أهمية معرفة استخدام اآلمن

لمياه الصرف الصحي

غير موجود غير موجود  مناسبة
)كافية( مناسبة )كافية( مناسبة )كافية( غير موجود

 السياسات القطاعية التأكيد /
شمولية مشكلة المياه العادمة

منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة متوسطة منخفضة
 الموارد )المواد والتكنولوجيا
 والموارد البشرية( لمعالجة
استخدام المياه العادمة اآلمنة

منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة منخفضة
 برامج / خطط تعزيز استخدام

المياه العادمة اآلمنة

مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة مرتفعة
 الحاجة إلى بناء القدرات

 المؤسسية على استخدام المياه
العادمة اآلمنة
NE: غري موجود.

8. مالحظات ختامية

 Kathmandu لقد سعْت هذه الحالة إىل عرض حالة إنتاج مياه الرصف الصحي واستخدامها يف سياق وادي

واملبادئ التوجيهية والسياسات القامئة واألطر التنظيمية املتعلقة باالستخدام اآلمن مياه الرصف الصحي يف البلد. 

وتناول القسم األخري من هذه الحالة الفجوة املعرفية والحاجة إىل بناء القدرات بني املزارعني الذين يستخدمون 

املياه، ووكاالت قطاع املياه وموظفيها فيام يتعلق باالستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي يف البلد. وقد حاول 

مياه  الستخدام  التقليدية  املامرسات  سيام  وال  الدقيق،  املستوى  عىل  النظر  وجهات  من  االستفادة  أيضاً  ذلك 

الرصف الصحي يف وادي Kathmandu، ومن ثم الحاجة إىل تعزيز املعارف واملامرسات من أجل اإلدارة السليمة 

الستخدام مياه الرصف الصحي. وتظهر االستنتاجات التالية استناداً إىل محتويات هذه الحالة وتحليلها:

لُوحظ أن إدارة مياه الرصف الصحي واستخدامها يف وادي Kathmandu هي مامرسة قدمية العهد ترتبط - 

قبل  من  «مصدراً«  تقليدياً  العادمة  املياه  للسكان. وتعترب  التقليدية  والحكمة  باملعارف  وثيقاً  ارتباطاً 

الشعب، يف حني أّن جهود التنمية التي تبذلها وكاالت قطاع املياه فيام يتعلق بإدارة املياه املستعملة قد 

اسرتشدت أساساً مبفهوم اعتبار مياه الرصف «إزعاجاً« ومساهامً رئيساً يف التلوث البيئي. وقد وجد هذا 

املفهوم يف املنظورات القطاعية والتأديبية يف تطوير شبكات املياه، التي تسرتشد أساساً بحّل تكنولوجي 

لجميع مشاكل املياه.

لُوحظ أن إنتاج املياه العادمة يف وادي Kathmandu قد ازداد بشكل ملحوظ منذ عام 1970، وال سيام يف - 

املناطق الحرضية، وذلك بسبب الزيادة الرسيعة يف عدد السكان، والتنمية غري املخطط لها )العشوائية( 

وغري العشوائية للبنية التحتية والخدمات من أجل إمدادات املياه والرصف الصحي وإدارة املياه املستعملة. 
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كشف التحليل أيضاً بوضوح أن وترية تطوير البنية التحتية والخدمات إلدارة مياه الرصف الصحي كانت 

غري كافية إىل حّد كبري وغري كاملة لتلبية االحتياجات. كام تبنّي أّن الحّل املركزي القائم عىل التكنولوجيا 

إلدارة املياه املستعملة قد فشل يف معالجة مشكلة مياه الرصف الصحي، وال سيام يف املناطق الحرضية يف 

.Kathmandu وادي

أشار التحلیل إلی التزام علی مستوى السیاسات يف معالجة مشکلة إدارة املیاه العادمة يف البالد. كام لُوحظ - 

أن الترشيعات القامئة واألحكام التنظيمية كافية بوجه عام ملعالجة مشاكل إدارة املياه املستعملة. ومن 

ناحية أخرى، تّم تحديد الثغرات عىل مستوى تنفيذ السياسات والترشيعات واألحكام التنظيمية املتعلقة 

باالستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي. ولُوحظت ثغرات أيضاً عىل مستوى التنمية املؤسسية يف استيعاب 

مشكلة إدارة املياه املستعملة باعتبارها مجاالً مهامً من مجاالت التدخل اإلمنايئ من جانب وكاالت قطاع 

املياه.

املامرسات -  املعرفة،  حالة  تحسین  يف  البلد  يف  والتطویر  البحث  علی  ترکیز  وجود  عدم  التحلیل  الحظ 

الذين لديهم مستوى  الوكاالت وموظفيها  العادمة. وال يوجد سوى عدد قليل من  املیاه  والحلول إلدارة 

محدود من املشاركة يف البحث والتطوير يف مجال استخدام مياه الرصف الصحي وإدارتها. ويُعزى ذلك 

أساساً إىل عدم وجود تركيز وطني عىل تعزيز استخدام مياه الرصف الصحي.

إن االستنتاج الرئيس املنبثق عن التحليل هو الحاجة إىل النظر يف استخدام مياه الرصف الصحي مجاالً هاماً - 

لتنمية قطاع املياه يف البلد. هناك ضغوط واضحة عىل املياه، وخاصة يف املناطق الحرضية، والناجمة عن 

عدم اليقني يف املياه يف موسم الجفاف، ونضوب املياه الجوفية، والتغري املناخي. وهناك إمكانات راسخة 

لتعزيز استخدام مياه الرصف الصحي كوسيلة ملعالجة عدم اليقني يف املياه وتقرتب من األمن املايئ عىل 

املستوى املحيل. وبالنظر إىل املخاوف الناشئة بشأن عدم اليقني الناجم عن املناخ الناتج يف البلد، وال سيام 

املخاوف بشأن احتامل نضوب املوارد املائية بسبب تغري املناخ، هناك إمكانية واضحة للنظر يف استخدام 

مياه الرصف الصحي اآلمنة وسيلة مهمة لالستعداد واإلسرتاتيجيات التكيفية لألمن املايئ املستقبيل املحتمل.
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Argentina – )األرجنتني )األرجنتني ،Mendoza الحالة 14: إعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف مقاطعة

Carlos Horacio Foresi 1

امللّخص

الزراعة  يف  املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  تّم   ،Argentina األرجنتني   ،Mendoza مقاطعة  يف 

ألكرث من خمسة عقود. العوامل التي تدفع الطلب عىل هذا املورد للري يف هذه املنطقة هي األمطار املتساقطة 

 Mendoza تسجل ،Andes األرجنتني، يف سفوح جبال  تقع يف وسط غرب  الصحراء.  النموذجي يف  والجفاف 

جميع  العرض. وترتكز  خط  عىل  اعتامداً  ملم   250 إىل  ملم   200 بني  يرتاوح  السنوي  األمطار  هطول  متوسط 

األنشطة البرشية واإلنتاجية عىل 3.5 يف املئة فقط من مساحتها السطحية، التي تغطي 184.827 كيلومرتاً مربعاً، 

املنطقة. وهناك ما مجموعه أكرث من 500.000  أنهار  املياه من  أربع واحات من صنع اإلنسان تستغل  ونحو 

هكتار مزروعة حيث تجري الزراعة املكثفة، واملحصول الرئيس هو الكرمة لصنع النبيذ، تليها أشجار الزيتون، 

بذور ومثار الفاكهة، الخرضوات، الحراج واألعالف.

تأيت  املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  أن  املزارعني، خاصة  من  املائية  املوارد  الطلب عىل  يشتد  السياق،  هذا  يف 

الرتبة أو  التأثريات غري املرغوبة عىل  بها، لضامن  التي تستخدم  الجودة والطريقة  مع ضامنات تتعلق مبراقبة 

املحاصيل. وعالوًة عىل ذلك، مع هذه املامرسة تتّم معالجة املياه يف محطات تنقية مياه الرصف وتتّم إضافة 

القاحلة. ومع ذلك،  املنطقة  أهمية كربى يف  تكتسب  اقتصادية  ميزة  تتحقق  الرتبة، وبذلك  إىل  املغذية  املواد 

فإّن ما يلزم لتحقيق وأمثلة ذلك هو الرشوط والخربات الالزمة للحفاظ عىل خصوبة الرتبة )الظروف العضوية 

ِقبل  من  املطلوبة  والنظافة  الصحة  معايري  تلبي  التي  املنتجات  عىل  والحصول  والهيدروجيولوجية(  واملعدنية 

مقصدها وغايتها، وضامن الحفاظ عىل البيئة، كلها رضورية ملياه الرصف الصحي الستخدامها بطريقة خاضعة 

للرقابة والسيطرة. لتحقيق هذه الغاية، أصدرت اإلدارة العامة للري يف عام 2003 القرار رقم 400/03 الصادر عن 

.ACREs )املحكمة اإلدارية السامية، الذي وضع لوائح إلزامية )للمناطق الزراعية املتخصصة املقيدة

توفر نسبة كبرية من منشآت تنقية املياه يف املقاطعة حالياً النفايات السائلة املعالجة يف املنطقة ACRE. من حيث 

املساحة السطحية، تروي نحو 7000 هكتار من املياه العادمة يف الصيف، وتنسجم مع الكثافة السكانية بشكل رئيس 

عىل الواحة الشاملية. وتتّم تسوية 85 يف املئة من مساحة السطح هذا مبوجب القانون ويديرها مستعملوها، مع 

وجود ضوابط من اإلدارة العامة للري. ما تبقى هو مهمة ذات أهمية أيضاً ، تنظيم إعادة استخدام الشتاء. ويف عام 

2006 ترد املبادئ التوجيهية واملتطلبات املتعلقة بذلك يف القرار رقم 500/06 الصادر عن املحكمة اإلدارية السامية.

الكلامت املفتاحية: إعادة االستخدام الزراعي، ACRE قطعة من األرض زراعية متخصصة مقيدة، مياه الرصف 

الصحي، الري.

1 Carlos Horacio Foresi 
Water Resources Department, General Department of Irrigation, Mendoza, Argentina.
e-mail: cforesi@agua.gob.ar, carloshoracioforesi@gmail.com
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in
Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016
Translated from Spanish to English
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1. املقدمة

)ساري  تنفيذه  بدأ  الذي   Mendoza دستور  من  السادس  القسم  للري يف  العامة  لإلدارة  كامل  قسم  يُخّصص 

املفعول( منذ عام 1916. وتتمثل مهمة هذه الهيئة يف إدارة جميع موارد املياه السطحية والجوفية املتاحة يف 

املحافظة وحاميتها، مع األخذ يف االعتبار االستخدامات املختلفة: الرشب، الري، الصناعة، الطاقة والرتفيه. ضمن 

استخداماتها، لقد أصبحت إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة يف الزراعة أكرث وضوحاً، وذلك يف إطار 

استخداماتها منذ إنشاء إدارة إعادة استخدام املياه )Departamento Reusos Hidricos( يف عام 2012، التي 

.ACREs يتمثل الغرض الرئيس منها يف التنظيم التقني واإلداري للمناطق الريفية املحمية

اإلدارة العامة للري هي هيئة مستقلة تتمتع باالستقالل إلدارة مواردها الخاصة وال تعتمد مالياً عىل مخصصات 

امليزانية من الهيئة الترشيعية السامية أو تنفيذها من قبل املكتب التنفيذي. وعالوًة عىل ذلك، تتمتع اإلدارة 

العامة للري باستقاللية إدارية وتدير املياه يف مقاطعة Mendoza. وتتمثل وظيفتها الرئيسة يف Mendoza يف 

اإلدارة العامة ملوارد املياه العامة، وهي مسؤولة أيضاً عن معالجة جميع املسائل املتعلقة بإدارة املوارد املائية، 

وحامية املياه وتوزيعها وتنظيمها يف املجاري املائية الطبيعية واالصطناعية. هذه املؤسسة لها جذور مختلفة يف 

الحكومة ومنظامت املجتمع املدين وتنبع من األزمنة االستعامرية. وقد بدأت اإلدارة العامة للري، كام نعرفها 

اليوم، حيّز الوجود يف عام 1884 بإصدار قانون املياه العام الذي ينص عىل أن «إدارة املياه والوفاء العام بهذا 

أعاد دستور مقاطعة  عام 1894،  للمياه«. وبعد عرش سنوات، يف  العامة  اإلدارة  العمل سيكون تحت إرشاف 

Mendoza تسمية اإلدارة العامة للمياه بوصفها اإلدارة العامة للري، وهو االسم الذي ال يزال سارياً حتى اليوم.

تتميز سمة إدارة مياه الرصف الصحي يف Mendoza بأنها تتّم بالتعاون مع منظامت املستخدمني التي تسمى 

العامة  لتبعية وظيفية يف اإلدارة  التي تخضع   ،)Inspecciones de Cauces(I املائية«  «هيئة تفتيش املمرات 

للري، يحكمها قانون محدد «القانون 6405« الذي أصدرته الهيئة الترشيعية يف Mendoza يف 18 متوز .1996

وقد قيل بالفعل إّن الزراعة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة، مثل مقاطعة Mendoza، تعتمد بشكل حرصي 

تقريباً عىل الري.

وميثل الطلب عىل املياه للري أكرث من 80 يف املئة من إجاميل الحاجة إىل املياه. وباملثل، يعني استمرار النمو 

السكاين أيضاً زيادة الطلب عىل املياه، ماّم يزيد من الضغط للتأكد من توزيع هذا املورد بشكل صحيح. وهذا 

يعني أنه من األهمية مبكان استخدام هذا املورد بشكل أكرث كفاءًة، بل وأكرث من ذلك عندما ننظر إىل االنخفاض 

يف تساقط الثلوج يف السنوات األخرية.

من البدائل املتاحة التي ميكن أن تقلل من الضغط عىل موارد املياه إعادة استخدام النفايات السائلة الحرضية 

املعالجة يف الزراعة. يف حني أّن هذه املامرسة قد متّت يف التنمية والتطوير ألكرث من 50 عاماً يف مقاطعتنا، فقد 

تّم تنظيمه فقط منذ عام 2003. تقدم هذه الدراسة وصفاً وتحليالً للوضع فيام يتعلق بإعادة استخدام املياه يف 

الزراعة يف املحافظة لتكون أساساً لصنع القرارات من ِقبل مختلف أصحاب املصلحة املعنيني واتخاذها.

2. ملحة تاريخية موجزة

Campo Espejo ACRE .1.2

تّم تركيب شبكات الرصف الصحي األوىل يف عاصمة مقاطعة Mendoza يف 1920s. وتّم نقل املياه غري املعالجة 
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بعد عدة  يقع عىل  للدولة  إىل حقل غري مزروع مملوك  )باإلسالة(  األرضية  الجاذبية  أنابيب  بوساطة خطوط 

كيلومرتات شامل املدينة. بدأ الناس يف دعوة هذا الحقل «Campo Espejo« )حقل املرآة(، وبالتأكيد بسبب 

تألقه الرائع، الناجم عن النفايات السائلة املرُصّفة، التي ميكن أن ينظر إليها من بعيد. وبعد فرتة وجيزة، أنشأ 

املزارعون املوجودون يف املناطق املجاورة ممرات مائية غري مستقرة لتحويل هذه املياه وري املحاصيل. وقد مرت 

سنوات عديدة قبل أن تقوم الرشكة األوىل ببناء محطة املعالجة األولية )1976( التي توفر مياه الرشب وخدمات 

الرصف الصحي يف ذلك الوقت، وهي رشكة )Obras Sanitarias de la Nacion )OSN. وقد تّم إعادة تشكيل 

هذه املحطة الحقاً وتوسيعها، ولكن هذا مل ينجح يف عكس املخاطر الناجمة عن استخدام املياه مع هذا املستوى 

من املعالجة للري. ويف عام 1994، فازت رشكة Union Transitoria de Empresas privadas )UTE(II بالعقد 

لبناء محطة جديدة. وسيتّم تنفيذ مرشوع بناء أحواض وبرك تثبيت النفايات وفقاً ملعايري منظمة الصحة العاملية 

 )UTE’s 20 year( العقد  أحواض، مع  ثالثة  اثنتي عرشة مجموعة من  إنشاء  الثانوية. تّم  للمعالجة   WHO

ملعالجة النفايات السائلة ملدة 20 عاماً يف االعتبار. ويجري اآلن إعادة النظر يف الرشوط ألن رشوط العقد قد 

انتهت. وقد تّم إنشاء املياه أسفل املنطقة ACRE التي تغطي اليوم مساحة قدرها 3000 هكتار.

Paramillo ACRE .2.2

يف بداية الثامنينيات 1980s، تّم بناء محطة كبرية أخرى ملعالجة مياه املجاري لجمع املياه من Mendoza الكربى. 

وقد سمحت مجموعة من أربعة أحواض )برك( كبرية يف موقع يقع عىل بعد نحو 30 كيلومرتاً إىل الرشق من 

Campo Espejo بتنقية املياه بشكل صحيح وإنشاء منطقة جديدة ACRE يف املساحة املحيطة بها. هذا املكان، 

حيث إن اسمه )الذي يأيت من paramo، يعني األرض القفر الخراب( يوحي، حقاً إىل الربية القاحلة املقفرة نظراً 

لعدم وجود محاصيل منت هناك بسبب عدم وجود حقوق أو أنظمة الري. اليوم، وبفضل االستخدام املنظم ملياه 

املجاري املعالجة واملياه الجوفية، خضع Paramillo للتحول. ورمبا كان من املمكن إعادة تسميتها، نظراً للطبيعة 

الرائعة امللحوظة للتحول، مبا يف ذلك مزارع التكنولوجيا الفائقة املزدهرة التي توفر العمل ملئات من الناس يف 

.ACRE 3500 هكتار من األرايض التي تشكل

Mendoza 3. العوامل التي أثرت عىل التطوير الناجح إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف

1.3. الطلب

لقد سبق اإلشارة إىل الظروف القاحلة للمقاطعة. وليك تنمو أي محاصيل يف Mendoza، يجب استخدام الري 

التي قد تكون  للمصادر  تأهب  املزارعون دامئاً يف حالة  الحالة، يكون  األمطار. يف مواجهة هذه  لتكملة نقص 

مفيدة لهم، سواء كانت مياه سطحية من األنهار أو املجاري املائية، أو املياه الجوفية، أو املياه املُعاد استخدامها.

وهناك قدر كبري من االهتامم يف مياه املجاري املعالجة ألنه، فضالً عن كونها متاحة عىل مدار السنة يف املناطق 

تكاليف  من  تقلل  التي  العضوية  واملواد  املغذية  املواد  معها  تجلب  فإنه  املسجلة،  الري  ال متلك حقوق  التي 

.Mendoza التسميد وهذا هو جداً رضوري للرتبة العضوية واملعدنية مثل تلك املوجودة يف

وهذا هو بالتأكيد عامل حاسم، لكن هذا االهتامم أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية املوارد املائية ألن املزارعني 

ليسوا عىل استعداد لقبول أي مياه. جودة مياه الرصف الصحي املعالجة مقبولة عند املستوى الحايل من املعالجة، 

ولكن ليس للري غري املقيد.
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2.3. إدارة إعادة استخدام املياه بوساطة مفتيش املمرات املائية

لقد ذكر بالفعل أن مفتيش املمرات املائية هي السلطات املسؤولة عن تطبيق قانون املياه لعام 1884 وهي 

مسؤولة عن مراقبة املمرات املائية الصغرية.

كام أنها تشارك يف اإلدارة الفنية واإلدارية للمناطق املروية ACREs التي تُروى مبياه الرصف الصحي؛ يضاف إىل 

وظائفها املحددة بعض الجوانب التي ينظمها القرار 400/03 وتتناول املسائل التشغيلية.

وقد كان لهذا النجاح وال يزال له تأثري كبري عىل استدامة هذه الـ ACREs نظراً إلطار معياري قوي، من ناحية، 

أساسية  دعائم  املائية ثالث  املجاري  مفتيش  واالضطالع مبهامها. ولدى  املامرسة  قرن من  أكرث من  واستمرارية 

تضمن استمراريتها:

االكتفاء الذايت واالستقاللية اإلدارية: حيث إنها تحدد وتنفذ ميزانياتها الخاصة. تجتمع جمعية مستخدمي - 

هيئة تفتيش املجاري املائية مرتني يف السنة: مرة أوىل يف ترشين الثاين لتحديد ميزانية تكاليف التفتيش، 

أيار  يف  أخرى  ومرة  التالية؛  السنة  يف  أجورهم  دفع  يف  املستخدمون  به  يساهم  الذي  التناسبي  واملبلغ 

للموافقة عىل حسابات امليزانية التي وضعتها هيئة تفتيش املمرات املائية من السنة املالية السابقة. يقوم 

مفتش املمرات املائية بإدارة الشؤون املالية لعملية التفتيش. كّل هذا يتّم تحت الرقابة القانونية لإلدارة 

العامة للري كهيئة مياه أعىل.

الدميقراطية املبارشة والتمثيلية: يتمتع املستخدمون بسلطة وصالحيات اختيار سلطات قنواتهم. هذا النظام - 

هو سمة من سامت طبيعة التحالف الذي استعرضته هيئات تفتيش املجاري املائية. ومبوجب هذا النظام، 

كل أربع سنوات ينتخب املستخدمون عن طريق التصويت الرسي واإللزامي أولئك الذين سوف يقومون 

بدور املسؤول واملمثل القانوين للتحالف من خالل مفتش املمرات املائية. ولكن، عىل الرغم من االنتخابات 

الدميقراطية لهذا املمثل، ميكن لجمعية املستخدمني أيضاً التعامل مع جوانب مهمة من التفتيش.

الرصد من قبل السلطات العليا: كام توضح النقطة السابقة، تخضع هيئة تفتيش املجاري املائية ملراقبة من - 

قبل اإلدارة العامة للري. ويقترص هذا الرصد، يف سياق العالقة الذاتية، عىل مرشوعية أداء التفتيش. تنص 

املادة 23 من القانون 6405 عىل تحديد واجبات الرقابة من خالل املحكمة اإلدارية للشؤون اإلدارية بالري: 

املوافقة عىل األنظمة األساسية ملنظامت التفتيش؛ أن تطلب تقديم الكتب والوثائق حسب ما تراه رضورياً؛ 

االحتياطات  استيفاء  من  التحقق  طلبها؛  بناء عىل  أو  منصبه  بحكم  التحقيقات  وترتيب  التقارير  التامس 

اإللزامية عند تعيني السلطات؛ وتعيني الهيئات الرقابية للجمعية العامة للمستخدمني )بحكم منصبه أو بناء 

عىل طلب املستخدمني عندما تكون هناك أسباب جدية مبا فيه الكفاية لتربير ذلك( واملراقبة )رصد القيام 

باملسؤوليات والواجبات والوظائف املسندة إىل هيئة التفتيش والجمعيات، مع أخذ الحرص عىل عدم عرقلة 

نظام إدارتها من قبل السلطات املشكلة بشكل رشعي(.

يجب عىل هيئة تفتيش املمرات املائية ملناطق الزراعة املقيدة املتخصصة )ACREs(، عىل الرغم من الصالحيات 

القانونية األخرى، أن تضمن التوزيع السليم واستخدام املياه املعادة، والتأكد من أن يتّم تنفيذها ضمن محيط 

املنطقة ACRE. وينبغي أيضاً التحقق من مراعاة اللوائح التوجيهية فيام يتعلق باملحاصيل املرخص لها وجميع 

األنشطة املرتبطة بها. ينبغي أن تستخدم هيئة التفتيش أيضاً اإلطار التنظيمي لرصد نوعية املياه املوزعة وحجمها 
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عند نقطة الفائض من محطة التنقية إىل منطقة ACRE قبل إعادة استخدامها. يف كل عام، يجب عىل لجنة 

هيئة التفتيش املائية التي ترشف عىل اإلدارة الفنية واإلدارية ملنطقة ACRE أن تطلب من املزارعني تقديم بيان 

محلّف للمحاصيل التي سوف تنمو يف حقولهم وتفتيشها عشوائياً للتحقق من ذلك. وعندما ال يرخص للمحاصيل، 

لضامن أن تتوقف عن منوها، فإنها تصدر تحذيراً لبدء إجراءات إدارية تتألف أوالً من تحذير، ثم غرامة، ماّم قد 

يؤدي إىل إغالق مصدر املياه )الري أو اآلبار(. وعىل الرغم من أن هذا هو نظام الجزاءات املقصود، مل تكن هناك 

حاالت تّم تطبيقه فيها، ولكن هذا قد يكون عائداً إىل تراٍخ وعدم ترصف لجنة مفتيش املمرات املائية.

3.3. األعامل والتنسيق

كام هو معروف مسبقاً، من أجل إعادة استخدام املياه يف الزراعة لتكون مستدامة مع مرور الوقت، يجب القيام 

 ،)ACRE( بعمل محدد فيام يتعلق بتنقية املياه، كام هي الحال يف املنطقة التي يتّم فيها إعادة استخدام املياه

التي تضمن جودة املياه، الكفاءة، ورصد استخدامها. يف Mendoza، تعالج مياه الرصف الصحي رشكة حكومية 

المركزية، وهي رشكة )Agua y Saneamiento Mendoza S.A. )AySAM SA، وتدير الري منظمة أخرى هي 

اإلدارة العامة للري التي تدير نظام الري من خالل هيئات تفتيش الطرق املائية املقابلة. إّن العالقة الحاسمة بني 

الكيانني مل تكن دامئاً منسقة بشكل صحيح، كام مل يكن هناك معيار متفق عليه بشأن تخصيص األموال لتنفيذ 

األعامل. ونتيجًة لذلك، هناك أوجه قصور يف صيانة املحطات، وعالوًة عىل ذلك، فإّن خطط التوسع املستقبيل 

تصبح صعبة بسبب النمو السكاين املستمر.

Mendoza 4. إعادة استخدام مياه املجاري املعالجة يف

يبلغ الحجم الكيل للمياه املعالجة يف جميع محطات التنقية يف Mendoza نحو 5 م3 / ثانية يف املتوسط. ويبلغ 

عدد سكان املقاطعة حالياً نحو 1.800.000 نسمة )وفقاً للتعداد الوطني الرسمي لعام 2010 كان عدد السكان 

1.741.610 نسمة(. يوجد نحو 75 يف املئة من هؤالء السكان ميلكون خدمات الرصف الصحي. ويتّم حساب 

تدفق املياه املتاحة للري يف ACREs من خالل النظر يف أنه يُستخدم يف Mendoza 400 لرت من مياه الرشب 

يومياً، وأن 80 يف املئة منه يعود إىل الرصف الصحي، مع األخذ بعني االعتبار التبخر يف املنطقة والفعالية املحتملة 

للري. ويبنّي الجدول )1( قيم تدفق مياه املجاري املتاحة ومساحة السطح التي ميكن ريها به.

الجدول 1: املياه املتاحة من مياه املجاري املعالجة يف محافظة Mendoza واملناطق السطحية الصالحة للري
الواحدة الكمية البند
مواطن 1,800,000 سكان المقاطعة
75% 0.75 مُخدَم %

متر مكعب / شخص / يوم 0.320 التصريف الفائض

متر مكعب / يوم 432,000 النفايات السائلة المُعاد استخدامها
متر مكعب / ثانية 5 معدالت التدفق

هكتار 7,142 ACREsالمساحة السطحية، في الصيف 
هكتار 21,428 (ACREs X 3)المساحة السطحية، في الشتاء 

املصدر: من إعداد الباحث.

هذا الحساب النظري يتامىش مع وجود ACREs يف اإلقليم، كام هو مبنّي يف الجدول )2( )املصدر: من إعداد 

املؤلف(.
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.Mendoza الجدول 2: املساحة السطحية للمناطق الريفية املروية مبياه املجاري يف

قياس الـ ACREالسطح
ACREs كبيرة6.300 هكتار
ACREs صغيرة ومتوسطة600 هكتار
ACREs التي سيتمّ إنشاؤها أو إضفاء الطابع الرسمي عليها200 هكتار

اإلجمالي7.100 هكتار

1.4. ما هو ACREs ؟

الزراعة  مناطق  تنظيم  عىل  بالري  اإلدارية  للشؤون  اإلدارية  املحكمة  عن  الصادر   400/03 رقم  القرار  يوافق 

املقيدة املتخصصة ويحدد معايري تحديد تواتر القياسات يف املرفقني األول والثاين اللذين يشكالن جزءاً ال يتجزأ 

من هذا القرار.

وهو يحدد أو يعرف ما هو املقصود من مصطلح ACRE. ويرد يف املرفق األول للوثيقة املذكورة أعاله ما ييل:

 Area de Cultivos Restringidos كمنطقة  إليها  املشار  املنطقة  من  الغرض  أن  عىل  تنّص   .1.2 «املادة 

Especiales )منطقة الزراعة املقيدة املتخصصة( )ACRE( هو لتنفيذ رقابة إعادة استخدام النفايات السائلة 

من منشأة تنقية، والتي ميكن استخدامها يف إطار التنمية املستدامة والتي يحظر متاماً أن يتّم توجيهها خارج 

حدودها أو إطالقها بأي شكل من األشكال لالستخدام غري املقيد. إعادة استخدام املياه العادمة من النفايات 

السائلة املنّقاة يف املناطق املذكورة أعاله تخضع للمبادئ العامة املتعلقة باستخدام املياه العامة مثل التكلفة، 

االستخدام الفعال، التحسني التدريجي للجودة وكذلك تلك املنصوص عليها يف هذه الالئحة«.

وينشأ عدد من العوامل التي ينبغي أخذها يف االعتبار من تحليل هذا التعريف:

تتّم إعادة استخدام النفايات السائلة من محطة تنقية يف منطقة محددة. وعموماً يتّم اختيار املناطق التي - 

ليس لديها تراخيص الري، وذلك لتمديد حدود املساحة املزروعة. وهناك الكثري من النشاط الصناعي يف 

Mendoza، وهي نسبة عالية جداً منها صناعة األغذية الزراعية، )مصانع النبيذ، املصانع التي تنتج الفواكه 

واملحاصيل النباتية املعلبة، مصانع الحلويات، إلخ(.

يرتبط الحّد األقىص املفروض عىل املصانع املتعلقة مبياه الرصف الصحي الفائض أساساً بالناقلية الكهربائية، التي 

أي مخلفات سائلة تحتوي عىل معادن ثقيلة  أاّل تتجاوز μS 3000 )ميكروسيمينس(. وال توجد تقريباً  يجب 

تدخل يف نظام الرصف الصحي.

وربحیة -  بها،  املرصح  املحاصیل  رصد  الجیدة،  الزراعیة  املامرسات  الرتبة،  من حامیة  كل  النظر يف  ینبغي 

اإلنتاج، ضمن إطار التنمیة املستدامة.

لقد تّم رصد جودة الرتبة يف عدة مناسبات أساساً لبعض الدراسات، ولكن مل تنفذها اإلدارة العامة للري - 

تسمح  إسرتاتيجي  بشكل  وضعت  البيزومتريية  املقاييس  من  شبكة  هناك   ACREs منهجي. يف  بشكل 

مبستوى مياه املنطقة املشبعة من املياه الجوفية يك يتم تقييمها وينبغي أن يتّم هذا الرصد بشكل منهجي.

يحظر استخدام املياه املعاد استخدامها خارج ACRE، ماّم يؤيد ما يعرف ب «الترصيف الفائض املعدوم« - 

vuelco cero (III(. ويتناول القسم التايل هذا الجانب مبزيد من التفصيل. وقد ظهرت إعادة استخدام مياه 
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الرصف الصحي بشكل طبيعي يف Mendoza بسبب اهتامم املستخدمني باستبدال املياه الجوفية، التي هي 

أكرث تكلفًة، مع مياه املجاري. وعالوًة عىل ذلك، ونظراً ألن هذه املناطق ACREs تقع عموماً يف املناطق 

التي ال تتمتع بحقوق الري، فإن مياه املجاري املعالجة يف بعض الحاالت هي املورد الوحيد املتاح لزراعة 

املحاصيل. وبالتايل، فإن الدولة ال تحتاج إىل تعزيز إعادة استخدام املياه العادمة.

تتضمن مبادئ استخدام املياه العامة: التكلفة، واالستخدام الفعال، وتحسني الجودة.- 

وتجدر اإلشارة إىل أن الطلب يف الصيف يتجاوز العرض. وال ميكن إصدار الرتاخيص الجديدة إال يف فصل الشتاء، 

عندما يكون هناك فائض من النفايات السائلة ألن املحاصيل تحتاج إىل كميات أقّل بكثري من املياه.

 ACREs 2.4. شتاء الـ

إّن مناخ Mendoza هو قاري وجاف، ودرجات الحرارة السنوية تختلف اختالفاً كبرياً وهطول األمطار منخفض. 

الصيف حار ورطب، وهو املوسم ملعظم هطوالت األمطار مع متوسط   درجات حرارة أعىل من 25 درجة مئوية 

والحّد األقىص لدرجات الحرارة املسجلة والتي تصل إىل 37 درجة مئوية. الشتاء بارد وجاف، مع انخفاض درجات 

الحرارة إىل أقّل من 8 درجات مئوية، ودرجات الحرارة الدنيا التي تقّل عن 0 درجة مئوية، الصقيع اللييل يف 

بعض األحيان، مع انخفاض هطول األمطار. الثلج والجليد نادرين، وعادة ما تحدث مرة واحدة فقط يف السنة، 

عىل الرغم من أن كليهام خفيف يف أعىل مناطق املدينة. يتذبذب التبخر يف املحاصيل يف منتصف الصيف بني 

4.5 و7 ملم / يوم، وهذا يتوقف عىل عوامل متعددة مثل االرتفاع وخط العرض.

يف فصل الشتاء، ينخفض   التبخر بشكل ملحوظ مبقدار ثالثة أو أربعة أضعاف قيم الصيف.

القرار رقم 500/06 من HTA يحدد ما يسّمى «Winter ACRES« التي متيل أساساً إىل تحقيق صفر التداعيات. 

وتسمح هذه الالئحة بإصدار تصاريح جديدة ملياه الرصف الصحي التي ستستخدم خالل فرتة ستة أشهر )من 

نيسان إىل ترشين األول من كّل عام( وتخفض النفقات أو الرسوم املفروضة عىل استخدامها إىل 50 يف املئة من 

 Paramillo ACRE املبلغ املدفوع لسنة كاملة. وقد صدر هذا النوع من التصاريح ألكرث من 1100 هكتار يف

.Campo Espejo ACRE ونحو 200 هكتار يف

5. نقاط القوة والضعف الحالية

فيها  تتّم  التي  املناطق  إدارة  عن  الحرصية  املسؤولية  سنوات  عدة  تولت  قد  للري  العامة  اإلدارة  أّن  حقيقة 

املتناثرة  الطبيعة  كانت  السابق،  مهامً. ويف  معلامً  متثل  فإنها  املعالجة،  الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة 

املعنية،  املنظامت  مختلف  لدى  املوارد(  نقص  إىل  تُعزى  ما  غالباً  )التي  التقاعس  أو  لألنظمة،  واملتداخلة 

كبرية  اثنان  يشء  كل  وقبل   ،ACREs إدارة  أن  ينازع  أحد  ال  وتنميتها. اليوم،  الفعالة  إدارتها  هددت  قد 

كبرية  سطحية  مساحات  وتغطي  املستخدمني  من  العديد  مع   )Campo Espejo and Paramillo( منها 

املهمة. لهذه  أداءها  تحّسن  أن  ميكن  أنها  عموماً  املقبول  فمن  ذلك،  للري. ومع  العامة  اإلدارة  شأن   هي 

وهناك نجاح آخر كان دون شّك يف الطريقة التي تدار بها ACREs من قبل هيئات تفتيش ممرات املياه. وقد 

جلبت هذه امليزة االستمرارية والشفافية واملشاركة يف عملية اإلدارة.

ومع ذلك، يجب عىل إدارات التفتيش تحسني إدارتها، واالمتثال التام لاللتزامات املنصوص عليها يف القانون .6405

يف حالة مشاريع عمل صغرية ACREs ميكن القيام بها من قبل اإلدارة بتمويل من هيئة التفتيش؛ هناك احتامل 
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آخر يتمثل يف تنفيذ مشاريع متوسطة الحجم من قبل اللجان الفرعية للمياه ثم تسديدها الحقاً من قبل مزارعي 

الري. ويف حالة املشاريع الكبرية، تقوم املقاطعة بتقديم العطاءات ومتويل األعامل باألموال الوطنية أو الدولية 

التي يسددها أيضاً املستخدمون الذين يتمتعون بفرتة سامح تدوم سنوات ومواعيد نهائية أطول.

املطلوبة  املعايري  ضمن  عموماً  الري  خالل  من   ACREs إىل  تُنقل  التي  الصحي  الرصف  مياه  نوعية  وتندرج 

للمعالجة الثانوية.

مع ذلك، ونظراً لعدم وجود استثامرات يف بعض مرافق الرشكة التي تتعامل مع مياه الرشب والرصف الصحي 

يف AySAM SA ،Mendoza، ويف املحطات التي تديرها البلديات، ال تصل مياه الرصف الصحي إىل املستوى 

املطلوب من الجودة )case of Algarrobal, Tupungato(. وتغطي تكلفة معالجة مياه الرصف الصحي من قبل 

 AySAM مستخدمي مياه الرشب، وبعبارة أخرى القرى واملدن. تقوم اإلدارة العامة للري ببيع املياه الخام إىل

هذه  الصحي. وتقوم  والرصف  املياه  خدمات  مشغيل  من  غريها  أو   )Agua y Saneamiento Mendoza(

الرشكات بتوصيل املياه املعالجة مجاناً إىل اإلدارة العامة للري، التي تقوم بتأسيس ACREs وتكلف املستخدمني 

رسوم الري.

تحّل اإلدارة العامة للري يف الواقع مشكلة للمشغلني حيث إن لديها موارد إدارية وتقنية أفضل للتعامل مع 

التخلص النهايئ من املياه.

6. االستنتاجات

يف Mendoza، هناك عدد من الظروف التعاونية املواتية الواعدة التي متّكن املياه العادمة املعالجة من إعادة 

استخدامها بنجاح يف الزراعة: وهي الظروف املناخية، التي سبق ذكرها تجعل املياه مصدراً نادراً يرتفع الطلب 

عليه من قبل املزارعني: وجود هيئة مثل اإلدارة العامة للري بخربة متتد ألكرث من مئة عام يف إدارة املياه )ينبغي 

توضيح أنه يف عام 2012 صدر القرار رقم 293/12iv من قبل املحكمة اإلدارية السامية(؛ منظامت املستخدمني 

)هيئات تفتيش املمرات املائية( مع مرور الوقت، مع القدرة التقنية والعملية إلدارة مناطق إعادة االستخدام؛ 

باملخاطر  علم  عىل  وهم  املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  عقود  مدى  عىل  استخدموا  الذين  املزارعني  ومامرسة 

املرتبطة بها والرعاية التي يجب اتخاذها عند إدارتها.

املعالجة.  املجاري  مبياه  أراضيهم  يروون  املزارعني  من  عديدة  لسنوات  نتيجة  بإدارتها  املتعلقة  الخربة  كانت 

ويُضاف إىل ذلك التوصيات الرسمية ذات الصلة الصادرة عن اإلدارة العامة للري واملنظامت األخرى املرتبطة 

املنقولة  األمراض  كامل حول  بشكل  املستخدمني  تثقيف  تجمعات حيث ميكن  إنشاء  تّم  أية حال،  بها. وعىل 

باملياه والرعاية التي يجب اتخاذها ملعالجة املياه حيث يتّم تحقيق نتائج مقبولة تقع ضمن القيم التي تتطلبها 

القواعد واألنظمة القامئة التي، عىل الرغم من أوجه القصور فيها، توفر إطاراً تشغيلياً إدارياً وقانونياً محدداً. يف 

Mendoza، ال يتّم تحميل املياه من حيث الحجم ولكن من حيث مساحة السطح، واملعدل الذي يتّم توفريه إىل 

خصائص يختلف وفقاً لكمية املياه املتاحة، والتي هي أساساً تساقط الثلوج يف جبال Andes كّل عام. ويف جميع 

الحاالت، سواء كان املاء نظيفاً أو معالجاً، فإّن املبلغ الذي تتقاضاه إدارات التفتيش يتطابق مع الخدمة التي 

توفرها لضامن وصول املياه للمزارعني، وتكلفة أجور املفتشني، وtomeros  )التي توزع املياه يف كّل قناة أو بوابة 

ري(، وآالت التشغيل، والحفاظ عىل املمرات املائية، وما إىل ذلك.

عىل الرغم من أنه يجب االعرتاف بأنه قد تم اتخاذ خطوات مهمة نحو التنظيم الفني واإلداري للمناطق ذات 
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الصلة بتدوير املياه ACREs، مثل تسجيل املستخدمني، إدارة رسوم استخدام املياه، مراقبة املحاصيل املرخص 

لها، وتنظيم الجداول الزمنية لتناوب مياه الري، ميكننا أن نستمر يف العمل نحو إكامل نظام اإلنتاج الفريد الناجم 

عن إعادة استخدام املياه العادمة التي لها هذه القيمة اليوم، أنها تتنافس مع مصادر املياه التقليدية األخرى.

ويف هذا السياق، ميكن لبعض اإلجراءات، إذا نُّفذت، أن تحسن النظم املتكاملة للمعالجة:

التخطيط والتنسيق. اليوم، ال يوجد عملياً أي تخطيط أو تنسيق؛ يف Mendoza، الرشكة التي تتعامل مع - 

مياه الرشب والرصف الصحي هي قيد التشغيل )AySAM SA(. تشمل مشغيل خدمات الرصف الصحي 

األخرى املجالس والتعاونيات وجمعيات األحياء. وتدخل الهيئة التنظيمية E.P.A.S.(v(. وتدير اإلدارة العامة 

للري كافة املياه.

 -. vi لجنة املتابعة ACREs إعادة تشكيل

مراجعة اللوائح الحالية التي تحتوي عىل بعض التناقضات والتداخل واإلغفال.- 

البحث يف جودة اإلنتاج والصحة، مبشاركة الجامعات املحلية.- 

تدريب املزارعني.- 

 -.ACREsأعامل البناء يف منشآت تنقية و

املشاركة الفعالة للمنظامت األخرى املرتبطة بإعادة االستخدام.- 

إذا تحققت األهداف املقرتحة، فإّن إعادة االستخدام الزراعي يف Mendoza ستكون ذات أهمية اسرتاتيجية كبرية 

لزيادة كفاءة املوارد املائية واستخدامها، وتخفيف آثار تغري املناخ. وستقدم أيضاً تحسينات يف ضامن املياه بالنظر 

إىل أن مياه املجاري املعالجة يتّم إنتاجها عىل مدار السنة وأن التدفق مستمر عملياً. باإلضافة إىل الكمية، مع 

ACREs التي تتّم إدارتها بشكل صحيح ومراقبتها، يضمن االستخدام اآلمن من وجهة نظر صحية.

وأخرياً، ستشجع دراسة الحالة يف Mendoza التنمية االجتامعية واالقتصادية بالنظر إىل أن إعادة استخدام مياه 

املجاري املعالجة تعزز الواحة املزروعة وتولد فرص عمل جديدة.

املراجع
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والقدرة  الذايت  باالكتفاء  تتمتع  والتي  ربحية  غري  عامة  وكيانات  هيئات  املائية: هي  الطرق  تفتيش  هيئات   I

ميزانياتهم  ويضعون  وموظفيهم  مسؤوليهم  والخاص. يختارون  العام  القانون  مجاالت  يف  العمل  عىل  الكاملة 

الخاصة، وفقاً ألحكام املادة 187 من دستور املقاطعة. وهي منظامت كاملة العضوية أُنشئت لجميع املستخدمني 

الذين لهم الحق يف استخدام املياه العامة، التي يتّم توفريها عن طريق مجرى مايئ واحد أو نظام معني من 

املمرات املائية. وتخضع سلطاتهم ووظائفهم للقانون 6405 والقوانني األخرى ذات الصلة. تقع مسؤولية إدارة، 

استخدام، صيانة، مراقبة، صيانة وحامية القنوات، وقنوات الري الصغرية والرصف الصحي يف املقاطعة، وكذلك 

املياه التي تحملها، عىل عاتق هيئة تفتيش املمرات املائية، رهناً بأحكام القسم السادس من الحالة اإلفرادية - 

اإلدارة العامة للري - من دستور املقاطعة.

أو  األعامل  أو  املشاريع  لتنفيذ  التجارية  األعامل  مجال  يف  التعاون  أشكال  من  شكل  هي   UTEs  :UTE  II

الخدمات التي هي كبرية جداً يف نطاق رشكة واحدة فقط.

العامة  اإلدارة  بني  ُوقّع  اتفاق  يف  أُنشئ  الصفري،  الفائض  الترصيف   :Zero overspill )vuelco cero(  III

 Convenio Marco para” اسم  عليه  أُطلق   ،2000 عام  يف   Obras Sanitarias Mendoza S.A. و  للري 

 la Implementacion de la Politica de Vuelco Cero y la Conformacion de Areas de Cultivos

املناطق  وتشكيل  الزائد،  الصفر  سياسة  لتنفيذ  اإلطاري  )االتفاق   “Restringidos Especiales )A.C.R.E.(

املزروعة املتخصصة املقيدة )ACREs((، بهدف إعادة تنظيم إعادة استخدام النفايات السائلة من خالل تنفيذ 

هذه السياسة، وتوسيع مساحة السطوح ونطاق الزراعة يف املحافظة. وتنطوي سياسة الصفر الزائد عىل حظر 

النفايات السائلة أو الفائض من النفايات السائلة بعد توجيه الري خارج حدود ACRE. هذا الرشط ال ينطبق 

متاماً مع إنتاج النفايات السائلة املتبقية بسبب انخفاض يف املياه الالزمة لزراعة املحاصيل يف فصل الشتاء.

Iv:  يحدد القرار رقم 293/12 إدارة إعادة استخدام املياه عىل الرسم البياين التنظيمي، مع الرتكيز عىل وظائف 

محددة، مبا يف ذلك تحديد املساحات املمكنة واملناسبة إلعادة استخدامها، رصد البارامرتات الفيزيائية والكيميائية 

والبيولوجية للنفايات السائلة، رصد املحاصيل، ومشاريع العمل يف املناطق الريفية ACREs، إلخ..
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.)Ente Provincial del Agua y Saneamiento( املنظمة اإلقليمية للمياه والرصف الصحي  :V

Vi:  هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلني عن املنظامت املعنية بإعادة االستخدام، ترصد الـ ACREs وتقرتح 

إجراءات لتحسني األداء؛ حتى اآلن، مل يتّم تنفيذه بشكل صحيح. 
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Iran )قصة نجاح إعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف إيران )إيران :Varamin الحالة 15: مرشوع فارامني

Mohammad Javad Monem 1

امللّخص

املائية يف  املياه، واملنافسة عىل استهالك املوارد  املائية املحدودة، وزيادة االحتياجات من  لقد أصبحت املوارد 

مختلف القطاعات، تحديات رئيسة. وقد تّم القيام بالكثري للعثور عىل مصادر جديدة للمياه.

وأدى النمو السكاين والتحرض إىل إنتاج املزيد من املياه العادمة التي ميكن اعتبارها مصدراً جديداً للمياه. هذا 

املصدر من املياه مهم لإلنتاج الزراعي، والذي هو أكرب قطاع يستهلك املياه. يف املايض، كانت مياه الرصف الصحي 

تستخدم أساساً لزيادة خصوبة األرض. ويف الوقت الحارض، فإّن الحافز الرئيس إلعادة استخدام املياه العادمة 

هو نقص املياه. وتشمل إعادة استخدام املياه العادمة يف الزراعة عدة اعتبارات من حيث كمية املياه العادمة 

ونوعيتها. ينبغي دراسة تأثري إعادة استخدام املياه العادمة عىل الصحة، البيئة، الرتبة، واملحاصيل وغريها من 

موارد املياه السطحية والجوفية بعناية. ويتوجب أن تؤخذ يف االعتبار أنشطة الرصد املحددة، كام ينبغي تنفيذ 

معايري عالية إلعادة استخدام املياه العادمة. إن التقييامت االقتصادية واالجتامعية والزراعية جوانب مهمة تعترب 

أساسية يف التحقيقات.

إن إيران بلد شحيحة باملياه، والتوسع الحرضي آخذ يف االزدياد وتزايد عدد سكانه؛ لذلك، فإّن البلد يعتزم زيادة 

استخدام املياه العادمة يف الزراعة. يُعترب مرشوع الري يف فارمني Varmin مثاالً ناجحاً عىل مثل هذه الخطة. 

لقد تّم إنشاء النظام األويل إلعادة استخدام املياه العادمة يف عام 1988. ونظراً للظروف املتدهورة لنقص املياه، 

يجري حالياً تنفيذ خطة تطوير لزيادة قدرة إعادة استخدام مياه الرصف الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص. 

يتّم حالياً استخدام 120 مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي يف شبكة الري يف فارامني Varamin، والتي 

ستتّم زيادتها إىل 280 مليون مرت مكعب بعد االنتهاء من خطة التنمية.

الكلامت الرئيسة: مياه الرصف الصحي، الري، املخاطر الصحية، كفاءة استخدام املياه، القطاع الخاص.
1 Mohammad Javad Monem 

Associate Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

e-mail: monem_mj@modares.ac.ir

In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in
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234235

)Background( 1. الخلفية العلمية

لقد أدى النمو السكاين، وتحسني مستويات املعيشة والرفاهية، وتغري املناخ إىل انخفاض كميات املياه لكّل شخص 

يف العامل. تقع إيران يف منطقة قاحلة وتهدد أزمة نقص املياه املنطقة عىل نحو أكرث جدية، وقد تجاوزت حّد 

اإلجهاد املايئ. ومن بني القطاعات األخرى، يعترب القطاع الزراعي أكرب مستهلك للمياه. يستخدم نحو 70 يف املئة 

من املياه العذبة العاملية التي ميكن الوصول إليها يف األنشطة الزراعية، بينام يبلغ هذا الرقم 92 يف املئة يف إيران.

وميكن إعداد املزيد من املياه العذبة عن طريق تحسني كفاءة استخدام املياه، وزيادة قدرات التخزين، وتطبيق 

أساليب جمع املياه الحديثة وحصادها، ومعالجة املياه والرصف الصحي.

عىل الرغم من أّن كمية املياه والرصف الصحي املعالجة مقارنة مبجموع االحتياجات املائية يف الزراعة منخفضة، 

إال أنها ميكن أن تظّل بديالً عن املياه عالية الجودة، وتؤدي إىل تخصيص مياه عالية الجودة ألغراض أكرث أهميًة 

مثل مياه الرشب.

لضعف  يوم. ونظراً  كّل  الصحي  الرصف  مياه  من  املزيد  إنتاج  ويجري  العامل  أنحاء  جميع  يف  التحرض  يتزايد 

الوعي بفوائد معالجة مياه الرصف الصحي، فإّن مياه الرصف الصحي ال تعترب مصدراً مهامً للمياه يف تخطيط 

الوعي  وتحسني  املستعملة،  املياه  إنتاج  حجم  زيادة  املحدودة،  املائية  املوارد  جذبت  املياه. وقد  موارد 

بحكمة. يف  العادمة  املياه  استخدام  أجل  من  املياه  يف  املصلحة  أصحاب  واهتامم  القضايا،  هذه  بشأن  العام 

هذا  محور  البيئية. ويتمثل  والقوانني  للوائح  وفقاً  املجاري  مياه  استخدام  إعادة  يجري  املتقدمة،  البلدان 

يف  تستخدم  حني  واملياه. ويف  الرتبة  تلوث  ومنع  البيئة،  عىل  الحفاظ  اإلنسان،  صحة  حامية  يف  الترشيع 

الزراعي. لإلنتاج  الخام  الصحي  الرصف  مياه  املعالجة،  الصحي  الرصف  مياه  إىل  باإلضافة  النامية،   البلدان 

وتفتقر البلدان النامية إىل االسرتاتيجية والخطط املناسبة، فضالً عن تعليامت محددة بشأن استخدام مياه الرصف 

الصحي، ماّم يزيد من املخاطر الصحية والبيئية، فضالً عن تلوث املياه والرتبة.

2. آثار استخدام مياه الرصف الصحي للري

العادمة الحرضية باإلضافة إىل توسيع الغطاء  الدراسات أن االستخدام السليم للمياه  العديد من  لقد أظهرت 

ارتفاع  بسبب  األسمدة  استخدام  تكاليف  يقلل من  أخرى،  ناحية  البيئي، ومن  التلوث  مينع  النبايت، من جهة، 

مستويات املغذيات. ويشري الباحثون إىل أن املستويات املناسبة إلعادة استخدام املياه العادمة تحسن الحالة 

املادية للرتبة مع توفري كمية كبرية من األسمدة الالزمة، ولكن كثرياً من املياه العادمة ضارة باملحاصيل وتقلل 

من أداء املحاصيل وجودتها.

املياه. وتتوافر  السطحية ويحافظ عىل موارد  املياه  تلوث  يقلل من  البلدية  املجارير  ملياه  السليم  فاالستخدام 

املخلفات السائلة بالقرب من املراكز الحرضية وتوفر إمكانية زيادة اإلنتاج الزراعي يف جميع أنحاء املدن، وهي 

سوق واعدة للمزارعني.

والرتبة  الصحة  عىل  الزراعة  يف  الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  آثار  بعناية  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  ينبغي 

واملحاصيل. ويعترب تراكم املواد السامة العالية يف الرتبة ويف النباتات والحيوانات ودخولها إىل السلسلة الغذائية 

البرشية من القضايا املهمة بالنسبة لصحة اإلنسان ويتعني النظر فيها. عند إعادة استخدام مياه الرصف الصحي، 

باإلضافة إىل املواد الكيميائية، يجب أيضاً النظر يف انتقال العوامل املعدية مثل البكترييا والطفيليات )الربوتوزونات 

والديدان( )protozoa and worms( والفريوسات.
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إّن تأثري مياه الرصف الصحي عىل نوعية الرتبة يف املناطق القاحلة، مع ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض الرطوبة، 

والتبخر العايل، له أهمية خاصة. الخصائص الفيزيائية وامليكانيكية للرتبة، مثل القدرة، املسامية، البنية، والناقلية 

الهيدروليكية، هي حساسة لتبادل األيونات. من دواعي القلق والشواغل الرئيسة يف استخدام مياه الرصف الصحي 

واملستدامة،  النادرة  املواد  من  العديد  مثل  عالية،  تراكيز  ذات  خطرة  مركبات  وجود  املحاصيل  لري  املعالجة 

تكوينات عضوية ومعقدة، وامللوثات الدقيقة يف مياه الري.

ميكن أن تؤدي إعادة استخدام مياه الرصف إىل اآلثار اإليجابية والسلبية التالية: تقليل الضغط عىل املوارد املائية، 

خفض تكلفة املياه الزراعية، تخفيض تكاليف األسمدة، زيادة اإلنتاج الزراعي، الحّد من التلوث البيئي، والحصول 

عىل مصادر أرخص ملياه الرشب والرصف الصحي.

وتشمل اآلثار الجانبية البيئية إلعادة استخدام املياه العادمة: عدم التوازن يف إمدادات املياه العادمة والطلب 

الزراعي الذي سيكون ضاراً بالبيئة من خالل رصف مياه الرصف الصحي غري املعالجة يف الطبيعة، وزيادة مخاطر 

بعض املواد الضارة والسامة، واآلثار السلبية االجتامعية والنفسية إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي للزراعة 

وإنتاج املحاصيل.

3. املراقبة والرصد

إّن رصد مجموعة واسعة من بارامرتات نوعية املياه أمر رضوري لالستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي يف الزراعة. 

والرصد السنوي للبارامرتات الكيميائية والبيولوجية، سواء قبل الري أو بعده، أمر رضوري وأسايس. وقد ترتبط 

التغيريات مبصادر مياه الرصف الصحي، وعمليات املعالجة، والتغريات السكانية، والتغريات يف القدرات الصناعية؛ 

وينبغي تعديل أساليب الرصد وفقاً لذلك. ينبغي أن يشمل الرصد جميع العمليات واملنشآت مبا يف ذلك: معالجة 

منشآت املحطات، نُظُم النقل، نُظُم التوزيع، املياه السطحية والجوفية، الرتبة، املحطات، والحالة الصحية للعامل 

واملزارعني والسكان وفقاً ملعايري مقبولة يف مجملها.

Varamin 4. مقدمة ملرشوع الري فارامني

أجرت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( )FAO( دراسات جدوى ملرشوع فارامني Varamin لري 50.000 هكتار 

من األرايض يف عام 1971. وأُجريَت دراسات تكميلية من قبل Mahab Ghods رشكة مهندسون استشاريون من 

1971 إىل 1973. بدأ العمل التنفيذي يف عام 1975 وانتهى يف عام 1988 وبدأت الشبكات يف العمل بعد ذلك. 

يبنّي الشكل )1( موقع املرشوع )رشكة طهران Tehran للرصف الصحي 2012(.
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الشكل 1: موقع سهل فارامني Varamin وقناة طهران )رشكة مياه طهران اإلقليمية 2012(.

تتكون شبكة فارامني Varamin من 82 كم من القنوات الرئيسة والثانوية و 384 كم من قنوات التوزيع )الشكل 

2(. يبلغ مجموع احتياجات املياه السنوية لشبكة فارامني Varamin للري نحو 600 مليون مرت مكعب، كان من 

املفرتض أن يزودها سد Lar Dam يف منتزه Jajroo واملياه الجوفية. ونظراً لتوسع العاصمة وزيادة االحتياجات 

محلّه  تحّل  أن  املفرتض  من  كان   ،Tehran إىل طهران   Lar خزان  من  املنزلية، خصص جزء  املحلية  املياه  من 

)يستعاض به( مياه الرصف الصحي املعالجة من محطة معالجة جنوب طهران.

وتقع املناطق الزراعية جنوب طهران بالقرب من أكرب سوق استهالكية إلنتاج املحاصيل. وهذا يساعد املزارعني 

عىل إنتاج محاصيل أكرث ربحية )الخرضاوات(. إن سهل فارامني Varamin هو واحد من املراكز الرئيسة إلنتاج 

الخضار.

ويُروى مستوى كبري من األرايض لزراعة الخرضاوات بوساطة مياه املجاري مبارشة. يتّم سقي الخرضوات أساساً 

عن طريق الفيضانات )الغمر(، حيث إن املياه عىل اتصال مبارش بالنباتات، ويف بعض الحاالت يتّم غمر النبات 

بأكمله.
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 Yekom للري )رشكة ايكوم Varamin الشكل 2: محطة معالجة جنوب طهران، قناة طهران، وشبكة فارامني

لالستشارات الهندسية 2007(

بسبب وجود العنارص الكيميائية ومختلف العوامل امليكروبية يف مياه الرصف الصحي، إّن دخول العنارص الضارة 

يف أنسجة النباتات وامليكروبات التي تنتقل عن طريق املنتج )املحصول( هو مرجح جداً. ومبا أنه يف كثري من 

العامة  الصحة  املحتملة عىل  فاملخاطر  نيئة،  وتؤكل  تطهريها،  يتّم  باملاء، وال  فقط  الخضار  يتم غسل  الحاالت 

مرتفعة. ومن أهّم عنارص التصميم يف شبكة فارامني للري هي قناة طهران بطول 36 كم وبقدرة تصميمية 8 

الهدف من  الهندسية 2007(. كان  ايكوم Yekom لالستشارات  انظر الشكل )3( )رشكة  الثانية  مرت مكعب يف 

هذه القناة توفري 200 مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي املعالجة من محطة معالجة طهران الجنوبية 

سنوياً، و 50 مليون مرت مكعب للتغذية الصناعية للمياه الجوفية، و 150 مليون مرت مكعب لالستهالك الزراعي. 

ولذلك كان من املفرتض توفري نحو 25 إىل 30 يف املئة من االحتياجات املائية للمرشوع من خالل إعادة تدوير 

املياه العادمة.
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الشكل 3: قناة طهران بعد محطة معالجة طهران الجنوبية )رشكة ايكوم Yekom لالستشارات الهندسية 2007(.

معالجة  محطة  استكامل  يف  وتأخر   Tehran طهران  يف  الصحي  الرصف  مياه  لجمع  نظام  وجود  لعدم  ونظراً 

املياه  منسوب  وانخفض  ملحوظ،  بشكل  الجوفية  املياه  استهالك  التصميم. وازداد  هدف  يتحقق  مل  الجنوب، 

ألحدث  الحرج. ووفقاً  الحّد  إىل  ووصل   Varamin فارامني  سهل  يف  به  املسموح  الحّد  من  أكرث  الجوفية 

مساحته  تبلغ  الذي   ،Varamin فارامني  سهل  عىل  السنوي  الجوفية  املياه  منسوب  متوسط  فإّن  الدراسات، 

مكعب.  مرت  مليون   49 السنوية  الجوفية  املياه  استنزاف  ويبلغ  مرت،   1.47 إىل  وصل  قد  هكتار،   1.112

لطهران  الرشقية  املجاري  مياه  لنقل  بالثانية  مكعب  مرت  بسعة  4  كم   10 بطول   Afsarieh قناة  بناء  تّم 

السكنية. املناطق  عرب   Tehran طهران  قناة  من  كم   4 من  يقرب  ما  Varamin. ميّر  فارامني  سهل   إىل 

كصندوق  القناة  من  الجزء  هذا  بناء  تّم  فقد  والسالمة،  والصحية  واالجتامعية  البيئية  لالعتبارات  بالنسبة  أما 

.Varamin خرساين. يبنّي الشكل )4( نقطة تفريع شبكة الري فارامني

الشكل 4: نقطة تفريع شبكة فارامني Varamin )رشكة طهران Tehran للرصف الصحي 2012(
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القيود  من  العديد  فرضت  التي  القناة،  حول  الريفية  املنطقة  ُوّسعت  طهران،  قناة  بناء  من  عاماً   25 بعد 

مرت  كانت  8  طهران  لقناة  األولية  االستطاعة  أن  من  الرغم  عىل   .)5 )الشكل  القناة  عىل  والتعديالت 

ذلك. من  بكثري  أقّل  الحالية  والقدرة  املناسبة،  الصيانة  وجود  وعدم  التعديالت  بسبب  بالثانية،   مكعب 

الشكل 5: اجتياز قناة طهران ملنطقة سكنية )رشكة طهران Tehran للرصف الصحي 2012(

5. خطة التنمية

كانت القدرة العاملة لقناة طهران خالل السنوات األخرية 4 مرت مكعب بالثانية، ونقلت نحو 120 مليون مرت 

مكعب من النفايات السائلة من محطة املعالجة إىل سهل فارامني Varamin. ومع االنتهاء من 6 وحدات من 

محطة املعالجة الجنوبية منذ عام 2010، واالنتهاء من 8 وحدات يف املستقبل القريب، فإن النفايات السنوية 

من محطة املعالجة تصل إىل 280 مليون مرت مكعب يف الحّد األقىص من 13 مرتاً مكعباً بالثانية. ومن أجل زيادة 

القدرة عىل استخدام النفايات السائلة من محطة املعالجة، يجري وضع خطة إمنائية شاملة، كام أُجريت دراسات 

مستفيضة عن الجوانب الزراعية واالجتامعية والبيئية والتقنية واالقتصادية.

معالجة  محطة  من  املعالجة  العادمة  املياه  لنقل  أنابيب  إنشاء خط  يف  التنمية  لخطة  الرئيس  املكون  يتمثل 

املياه يف طهران الجنوبية إىل سهل فارامني Varamin. ويرتبط خط األنابيب هذا، الذي يقع بجوار قناة طهران، 

إىل  ويستمر وصوالً   ،Shahre Rey نقطة الجنوبية يف  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  السائلة ملحطة  بالنفايات 

فارامني Varamin. ويبلغ الطول اإلجاميل لخط األنبوب 36 كم.
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من خالل تنفيذ هذا املرشوع، سيتّم نقل 9 مرت مكعب بالثانية إضافية من مياه الرصف الصحي إىل سهول فارامني 

Pakdasht ،Varamin و Shahre Rey. يبلغ املعدل األقىص للنفايات السائلة يف املحطة 13 مرتاً مكعباً بالثانية، 

ينقل سنوياً  النظام  الحالية. هذا  قناة طهران  بوساطة   Varamin فارامني إىل سهل  حالياً  نقلها  يجري  منها   4

كمية مقدارها 280 مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي من محطة املعالجة الجنوبية إىل تلك السهول 

التي تستخدم يف الري الزراعي )230 مليون مرت مكعب( وإعادة تغذية املياه الجوفية )50 مليون مرت مكعب(. 

ويشتمل النظام عىل مدخل عند نقطة الخروج ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي وخط أنابيب GRP زجاج 

من البالستيك املقوى )يبلغ قطره 3 أمتار بطول 36 كم(، وسيتّم وضعه بالقرب من قناة طهران الحالية. عمق 

الخندق سيكون بني 5 إىل 7 أمتار.

وسيتّم تنظيم تذبذبات مياه الرصف الصحي عىل مدار الساعة من خالل ثالث برك مياه يف نهاية الخط، بسعة 

إجاملية تبلغ 120 ألف مرت مكعب.

6. آليات متويل املرشوع

تبلغ التكلفة التقديرية للمرشوع 1600 بليون ريال إيراين. وسيجري متويل املرشوع من القطاع الخاص. كانت 

اتفاقية البناء-التشغيل-ونقل امللكية )BOT( ورشاء مضمون للنفايات السائلة من القطاع الخاص عىل مدى 15 

عاماً عىل جدول أعامل رشكة مياه طهران اإلقليمية. كام تّم اإلعالن عن دعوة عامة للمناقصات يف الصحف، وتّم 

استالم وثائق مناقصات لـ 21 رشكة مؤهلة من رشكات القطاع الخاص. وقد تقرر اجتذاب مبادرات القطاع الخاص 

من خالل توفري ملكية تصل إىل 30 مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي سنوياً للمستثمر. كام اقرتحت 

الحكومة قبل رشاء النفايات السائلة فرتة انتقالية مدتها سنة واحدة من املستثمر. وباإلضافة إىل ذلك، يطلب 

القطاع الخاص ضامنات لتسديد استثامرات املرصف املركزي اإليراين، وضامن سعر املياه.

7. الخالصة واالستنتاجات

لقد جعلت زيادة الطلب عىل املياه واملنافسة العالية عىل استخدام املياه يف مختلف القطاعات من الرضوري 

البحث عن موارد مائية جديدة. وقد أدى النمو السكاين وزيادة التحرض إىل زيادة إنتاج مياه الرصف الصحي. 

وتعترب املياه العادمة مصدراً مائياً جديداً خاصة لالستخدام الزراعي. وينبغي أن تؤخذ عدة اعتبارات مهمة فيام 

يتعلق باملسائل البيئية والصحية واالجتامعية واالقتصادية يف الحسبان لالستخدام الرشيد للمياه املستعملة يف 

الزراعة. ويتوجب وضع معايري حاسمة لرصد العملية برمتها وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها. وتعترب خطة تطوير 

إعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف شبكة الري يف فارامني Varamin يف إيران مثاالً جيداً عىل هذا املرشوع. 

وكان استخدام قدرة القطاع الخاص عىل االستثامر يف املرشوع، إىل جانب توفري الضامنات والحوافز الالزمة، نهجاً 

.Varamin ناجحاً لشبكة الري يف فارامني

املراجع

References

California State Water Resources Control Board, 2990, Department of Land, Air and Water 

Resources. 1985. Irrigation with Reclaimed Municipal Wastewater: A Guidance Manual. 

Edited by G. Stuart Pettygrove and Takashi Asano. Davis, California: Lewis Publishers, Inc.



240241

Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO(. 1992. “Wastewater 

treatment and use in agriculture.” Publication No. 24. Rome: FAO.

Planning and Guidance Control Deputy President. 2009. “Guideline for studies of plans for 

urban and rural treated wastewater reuse” )in Persian(. Publication No. 434.

Tehran Regional Water Company. 2012. “Pipeline from Tehran wastewater treatment plant 

to Varamin plain.” Project brochure.

Tehran Sewerage Company. 2012. “Description of Tehran metropolitan sewerage Project.”

World Health Organization of the United Nations )WHO(. 1989. “Health guidelines for 

the use of wastewater in agriculture and aquaculture.” Report of a WHO scientific group, 

Technical Report Series 77. Geneva, Switzerland.

Yekom Consulting Engineering Company. 2007. “Development plan of saline, brackish, and 

unusual water use in water basins of the country” )in Persian(. Report No. 6, Appropriate 

policies and strategies for saline, brackish, and unusual water use.



242243

)Mexico( )الحالة 16: مجلس التصديق عىل الري باملياه املعالجة يف املكسيك )املكسيك

Carlos Antonio Pailles Bouchez 1

امللّخص

لقد استغرق تطوير محطات معالجة مياه الرصف الصحي للري الزراعي يف املكسيك Mexico وأمريكا الالتينية 

Latin America وقتاً طويالً بدأ يف Belem بالربازيل Brazil يف عام 1999. وتنفيذ أكرث من 30 منها مشاريع 

رائدة يف واليات Puebla ،Oaxaca و Hidalgo، حيث مل تكن بيانات الري التوضيحية لقطع األرايض كافية لخلق 

تكرارات من قبل منظامت املياه والزراعة املحلية. وال تشمل ثقافة املياه يف بلداننا أهمية معالجة مياه الرصف 

الصحي. بحلول عام 1950 متّت معالجة أقّل من %10 من مياه الرصف الصحي. وبحلول عام 2000 مل تصل 

هذه النسبة إىل 25 يف املئة. إن مفهوم إعادة استخدام هذه املياه محدود للغاية، مبا يف ذلك الهنديس، والزراعي، 

واملدارس االقتصادية.

يف املجتمعات املحلية التي نفذت فيها املشاريع الرائدة، كان أقّل من 1 يف املئة من السكان، مبن فيهم املدرسون 

وموظفو الحكومة، يعرفون االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي يف الزراعة )SUWA(. ويف الوقت نفسه، تّم 

رّي آالف الهكتارات من املياه العادمة غري املعالجة مع مشاركة الحكومات الوطنية واملحلية نوعا ما. إّن الحظر 

والفالحون  العامل  قَِبل  املاضية،   15 الـ  السنوات  العامل. ويف  يف  أبداً  يعمل  مل  ذاته  حّد  ذلك( يف  مبنع  )قانون 

األشخاص  لتأهيل  جيدة  أداة  املكسيك  يف  الكفاءة  شهادة  الحكومية  والوكاالت  العاملية  والنقابات  والرشكات 

املسؤولني عن أنشطة محددة. ويهدف إنشاء مجلس التصديق عىل الري باملياه املعالجة يف املكسيك إىل تعزيز 

قبول األهداف الخاصة «SUWA « يوماً بعد يوم ومن شخص إىل آخر.

الكلامت املفتاحية: بناء القدرات، الري الزراعي، الصحة البيئية، سالمة األغذية.
1 Carlos Antonio Pailles Bouchez 

Environmental Infrastructure Trust of the Valley of Hidalgo, Hidalgo, Mexico

e-mail: fiavhi@hotmail.com

In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in

Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016



242243

1. املقدمة

يوجد يف املكسيك أكرب مسطح زراعي يُروى مبياه الرصف الصحي غري املعالجة يف العامل )90.000 هكتار يف نظام 

.)CONAGUA 2015( )ري واحد

كان بناء نفق يف عام 1900 بطول 32 كم، قطره 6 أمتار، ألخذ مياه األمطار ومياه الرصف الصحي من مكسيكو 

سيتي انتصاراً للهندسة املدنية يف ذلك الوقت، دون أي نوع من الوقاية من الرصف الصحي / الصحة العامة / 

الزراعية / البيئية خالل الـ 100 سنة التالية، خاصة يف حوض نهر Tula، حيث تّم تسليم املياه. وأتاح جفافان 

متتاليان يف الفرتة 1977-1976 مجاالً إلذن مؤقت من الحكومة املكسيكية بتحييد هذه املياه إىل نظام الري يف 

وادي Mezquital. وقد تّم متديد هذه الصفقة املؤقتة حتى الوقت الحارض.

للبيئة )UNEP(، واللجنة  تابعتان لألمم املتحدة )UN(، وبرنامج األمم املتحدة  يف آب 1999، قامت وكالتان 

االقتصادية ألمريكا الالتينية )ECLA(، مبشاركة وثيقة من منظمة الصحة العاملية )WHO(، ومنظمة األغذية 

 )IADB( للبلدان األمريكية التنمية  الدويل ومرصف  والزراعة )FAO(، دعت منظمة األغذية والزراعة والبنك 

منظامت املياه يف القارة إىل تقديم بدائل ملعالجة املياه القامئة عىل خيارات االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي 

الربازيل Brazil. وقد أقّر   ،Belem التي ُعقدت يف الريفية خالل ورشة العمل  الزراعة )SUWA( يف املدن  يف 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية IADB يف عام 2000 االقرتاح املكسييك الذي قدمه أحد الصناديق االئتامنية 

البيئية، وأُدرج يف الربنامج الجديد الستدامة نظم املياه والرصف الصحي )PROSSAPyS( يف املجتمعات الريفية 

.)CONAGUA 2001(

أظهر تنفيذ 20 مرشوعاً تجريبياً يف واليتي Oaxaca وPuebla  القدرات والقيود املفروضة عىل هذا النوع من 

 )WWTPs( الحلول. وهناك أمثلة حقيقية عىل هذه الخيارات هي ست محطات ملعالجة مياه الرصف الصحي

يف املدن الريفية يف Ixtlan وCapulalpam يف Sierra Norte يف Oaxaca، التي كانت تعمل دون انقطاع من 

قبل نفس املزارعني يف هذه البلدات منذ عام 2003. وأدت أعامل الشغب السياسية يف الفرتة 2007-2006 يف 

Oaxaca إىل وقف هذا االتجاه اإليجايب. ويف عام 2008، اتخذت الحكومة االتحادية )CONAGUA( قراراً يقيض 

الصحي  مياه الرصف  الصحي Macro WWTP يف Atotonilco ملعالجة  مياه الرصف  بإنشاء محطة معالجة 

وقعت  السنة  نفس  ويف  العامل(.  يف  األكرب  الثانية، وهي  يف  لرت   35000(  Mexico املكسيك  وادي  من  القادمة 

 Hidalgo اتفاقاً إطارياً مع الصندوق االئتامين للبنية التحتية البيئية ألودية والية Hidalgo ووالية CONAGUA

 ،SUWA ألغراض WWTP إلنشاء عرشة أو أكرث من املشاريع التجريبية ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي

إلعداد املجتمعات املحلية لهذا الخيار الجديد للمياه املعالجة للزراعة.

األصول  أحد  يحتاج  الرائدة،  املشاريع  هذه  يف  وتُوَضع  ستُطَّور  التي  التشغيلية  النقاط  من  العديد  إطار  ويف 

املهمة إىل اهتامم خاص: بناء القدرات وشهادات الكفاءة لإلدارة السليمة واملناسبة ملياه الرصف املعالجة للري 

 Gestion( الزراعي. وقد استغرق األمر عامني لتطوير عملية تشكيل مجلس إدارة املؤسسات الزراعية وإكاملها

de Competencias para Riegos Agricolas Tecnificados con Aguas Residuales Tratadas( )مجلس 

 Diario Oficial مبا يف ذلك نرشه يف الجريدة الرسمية ،)Mexico التصديق عىل الري باملياه املعالجة يف املكسيك

)de la Federacion 2015(. وهذه الحالة هي محاولة ملشاركة وجهات نظرنا والخربة التي جمعناها يف أثناء 

إنشاء العملية.
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2. األحداث التاريخية املهمة

1800s: تزايد عدد سكان الواليات املتحدة من 5 ماليني إىل 75 مليون نسمة. التنمية األولية: أنظمة الجمع. 

املستقبلة. املياه  يف  التخفيف  األحيان  معظم  يف  املعالجة  األمراض. وكانت  من  الوقاية  األسايس:   الغرض 

ماساتشوستس   ،Medford ميدفورد  يف  متقطع،  رميل  مرشح  وهي  بيولوجية،  معالجة  أول  تركيب  1887: تّم 

.Massachusetts

1899: الالئحة االتحادية األوىل ملخصصات مياه املجاري واألنهار واملرافئ )«قانون الرفض«( التي تحظر ترصيف 

 US Army Corps of املواد الصلبة إىل املياه املالحية دون إذن من سالح املهندسني التابع للجيش األمرييك

.Engineers

1900s )يف وقت مبكر(: 1 مليون شخص تخدمهم 60 محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي إلزالة املواد الصلبة 

املرتسبة والعامئة. االتجاه: النمو السكاين وبناء املجاري.

تطوير  للسكان. االتجاه:  اإلجاميل  املعدل  بنفس  الصحي  بالرصف  املخدمني  السكان  عدد  زاد   :1900-1930s

املعالجة الثانوية )البيولوجية(.

.)Cooper 2003( )ترسيب املواد الصلبة( Imhoff 1909: أول خزان من نوع إميهوف

1914: عملية الكلْورة السائلة األوىل لتطهري النفايات السائلة.

.Texas تكساس ،San Marcos 1916: أول محطة معالجة بالحأمة النشطة، سان ماركوس

الجاملية  والخصائص  املائية،  للحياة  املذاب  األكسجني  بأهمية  املرتبطة  العادمة  املياه  معالجة   :1920-1940s

األكسجني  كالطلب عىل  املجاري  العضوية يف  املواد  وقياس  الصلبة(،  واملواد  واللون  )الرائحة  السطحية  للمياه 

البيولوجي )BOD( وتعني زيادة معالجة املياه املستعملة زيادة بقايا املخلفات )الحأمة(. القضاء عىل املغذيات.

1960: معلم وحدث مهم. %50 من سكان الواليات املتحدة يحصلون عىل شكل من أشكال معالجة مياه الرصف 

الصحي.

1960 إىل الوقت الحارض االتجاه: تقدم عملية املعالجة لتحسني نوعية املياه املتلقية. إزالة املغذيات )النيرتوجني 

والفوسفور(. إعدادات وتكوينات عملية جديدة: عمليات الحأمة املنشطة ذات املعدل العايل، واألكسجني عايل 

النقاوة، واملفاعالت الدفعية التسلسلية SBR، واملرشحات الحجرية ذوات معدالت التحميل العالية، وعمليات 

الحأمة املنشطة بالفلرت الهجني، واملفاعالت الحيوية الغشائية.

املياه  قانون  باسم  واملعروفة   ،92-500 PL( االتحادية املياه  تلوث  قانون مكافحة  تعديالت  اآلن:  1972 حتى 

أساس  عىل  )املبنية  املياه  لتلقي  املياه  جودة  معايري   ،CWA ملخص   .2002 عام  يليها. حتى  وما  النظيفة( 

االستخدامات املحددة وما يتصل بها من معايري الصحة البرشية والحياة املائية(. سياسة مكافحة التدهور مع 

الرصد البيئي. إذا مل يتّم تحقيق معايري جودة املياه WQS: خطة )اسرتاتيجيات وضوابط( لتحسني املياه املتدهورة 

باستخدام منهجية إجاميل الحّد األقىص للحمل اليومي )TMDL(. السيطرة عىل السموم، الحأمة الصناعية قبل 

املعالجة. يتّم التخلص من املواد الصلبة الحيوية. القسم 404 )حامية األرايض الرطبة(. الصناديق الداعمة للدولة.

االتجاهات الناجمة: إعادة استخدام املياه العادمة، غري الصالحة للرشب، التوزيع املنفصل غري قابل للرشب، نظام 

محيل قابل للرشب. استعادة الطاقة )الوقود الحيوي، التوليد املشرتك، األسمدة(، حفظ الطاقة )التهوية، الضخ، 

معالجة املواد الصلبة امليكانيكية، التدفئة، املواد الكامنة املدمجة(.
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3. أمناط محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTP للري الزراعي وفقاً ملبادئ منظمة الصحة العاملية 

SUWA الخاصة بـ WHO

يف املراجع التاريخية، تّم تحديد هيمنة محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs التي تهدف إىل إعادة 

املياه املعالجة إىل األنهار والبحريات والبحار. وتكرر منوذج الحأمة املنشطة عدة مرات، رمبا يف ثلثي الحاالت عىل 

امتداد القرن العرشين، وأول 15 سنة من القرن الحادي والعرشين. أهّم جزء من هذا النموذج هو القضاء عىل 

املغذيات )منطقة الرصف الصحي يف مقاطعة لوس أنجلوس 2011(. مع هذا القضاء، يتّم تجاهل أهّم قيمة من 

مياه الرصف الصحي. واألهّم من ذلك، أن محاولة استخدام املياه املعالجة يف الري الزراعي دون املغذيات وكثري 

من املواد الكيميائية، مثل الكلور، معقدة وغري مجدية وأحياناً تؤدي إىل نتائج عكسية.

النقاط الست  العاملية )2006( إىل  الصادرة عن منظمة الصحة   SUWA الحالية لـ التوجيهية  املبادئ  وتستند 

املبيّنة يف الشكل )1(:

إقرار قيم التغذية الزراعية للعديد من مكونات مياه الرصف الصحي املنزلية.- 

معرفة كاملة بكثري من ملوثات مياه الرصف الصحي واملخاطر املوجودة يف استخدامها.- 

داخل -  االمتصاص  عمليات  إىل  العادمة  املياه  تسلسل  من  بدءاً  الزراعي  الري  بعملية  كاملة  معرفة 

املحاصيل املختلفة مروراً بأهّم مرشح يف العامل، الرتبة، مبا يف ذلك جميع تقنيات الري.

النظر املتزامن يف املخاطر الصحية املختلفة )البرشية، النباتية، الحيوانية، البيئية، إلخ(.- 

االستخدام الكايف لعملية إدارة املخاطر.- 

الظروف التاريخية والجغرافية واالجتامعية الستخدام املياه العادمة )أو اإلدارة(.- 

الشكل 1: أمثلة عىل الخيارات املتاحة للحّد من مسببات األمراض الفريوسية والبكتريية واألوليات من خالل 

دمج توليفات مختلفة من تدابري الحامية الصحية التي تحقق الهدف الصحي القائم عىل أصغر أو يساوي 

6-10 سنوات من العمر حسب الفرد يف السنة.
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يف الفرتة 2000-1999، ومع أخذ هذه االعتبارات يف الحسبان، أجرى الصندوق االئتامين للبنية التحتية البيئية 

استعراضاً كامالً ملختلف البدائل ملعالجة مياه الرصف الصحي يف 12 بلداً مختلفاً، مع الرتكيز عىل إعادة االستخدام 

الزراعي. وقد تّم إيالء اهتامم خاص لتمميز املحاصيل فيام يتعلق بالري والعمليات النظامية، وذلك من خالل 

للامدة  العاملية WHO SUWA. ويرد رشح موجز  الصحة  التوجيهية ملنظمة  للمبادئ  البحثية  األوراق  فحص 

التشغيلية للمبادئ التوجيهية يف الفقرات القليلة القادمة.

.SUWA هناك ثالثة أنواع مختلفة من املحاصيل، وفقاً ألمناط

A - األشجار والشجريات الكبرية التي تتطلب أجهزة مراقبة أساسية لالستخدام الصحيح للمياه العادمة املعالجة 

واإلدارة الكافية.

B  -املحاصيل الجذرية الكبرية واملتوسطة والصغرية )الذرة، الكينوا، الفاصوليا، البندورة، والربوكيل وغريها( التي 

تتطلب عمليات معالجة بيولوجية محددة للمياه العادمة للوصول إىل مستوى %80-75، )املعالجة الثانوية(، 

والري بالتنقيط لتجنب االتصال البرشي مع املياه املعالجة، وإدارة املحاصيل الكافية.

وهي متثل نحو %70 من املحاصيل الصالحة لألكل يف العامل، كام هو مبنّي يف الشكلني 2 و:3

.)Acoculco, Hgo.( مع محصول الكينوا WWTP الشكل 2: محطة معالجة مياه الرصف الصحي
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.)Tecamachalco, Pue.( مع محصول البندورة WWTP الشكل 3: محطة معالجة مياه الرصف الصحي

الجزر،  السبانخ،  )الخس،  لألكل  الصالح  باملنتج  املعالجة  املياه  تتصل  التي  والجذرية،  الورقية  - الخرضوات   C

الشمندر وما إىل ذلك(، والتي تتطلب معالجة ثانوية مؤهلة، باإلضافة إىل املعالجة الثانوية، لتصل إىل مستوى 

.97-99%

وهي متثل ما يقرب من %20 من املحاصيل الصالحة لألكل يف العامل، كام هو مبنّي يف الشكلني )4 و5(:

 الشكل 4: محصول السبانخ مع غطاء الرتبة الواقية
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الشكل 5: محاصيل الخرضوات الجاهزة للسوق املحلية

يف  تنفيذها  وتّم  والثالثية(  )الثانوية   ،Cو B لعمليات اخرتاع  وبراءة  محددة  تصميم  أمناط  عىل  الحصول  تّم 

.)C  و %10 من النوع  B 90 من النوع%( WWTPs محطات معالجة مياه الرصف املختلفة

4. محطات معالجة مياه الرصف الصحي ألهداف SUWA يف إطار الدولة /االتحادية/ البلدية، 2008-2013

للبنية  للدولة يف Hidalgo والصندوق االئتامين  التابعة  املياه والرصف الصحي  اتفاق إطاري بني لجنة  بتوقيع 

الرصف  مياه  ملعالجة  محطات   10 تنفيذ  يف   CONAGUA شهادة  مشاركة  مع   ،)FIAVHI( البيئية  التحتية 

الصحي األولية WWTPs إلعادة االستخدام الزراعي، تنفيذ وتقييم التأثري املحتمل لـ SUWA يف أكرب مجموعة 

.Mezquital من مناطق الري غري املعالجة يف العامل: وادي

بلدية  ضمن   ،San Jose Acoculco خوسيه  سان   ،WWTPs العرش  املحطات  هذه  رابع  تطوير  تّم  وقد 

Atotonilco de Tula، بالتعاون مع منظمة املزارعني الزراعية، Ejido Progreso، مبا يف ذلك العمليات الثانوية 

والثالثية، والتي تتلقى مبارشة مياه الرصف الصحي من وادي املكسيك Mexico، عىل بعد 900 مرت من أكرب 

محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي WWTP يف العامل، Atotonilco de Tula، لتزويد CONAGUA، ووالية 

Hidalgo، والبلديات املختلفة املحيطة بالوادي، واألهّم من ذلك، العدد الكبري من املستخدمني الزراعيني للمياه 

العادمة غري املعالجة )أكرث من 90.000(، مع اإلدارة والصيانة، وعوائد اإلنتاج، وضوابط الرصف الصحي، والعديد 

 ،SUWA من البارامرتات املختلفة ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي الحقيقية مبوجب املبادئ التوجيهية لـ

والتي سيتّم أخُذها بعني االعتبار يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي الكبرية Macro WWTP. تّم االنتهاء 

من مرشوع معالجة مياه الرصف الصحي يف سان خوسيه San Jose Acoculco WWTP، وهو مرشوع تجريبي، 
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يف عام 2011 ملعالجة 500.000 لرت يومياً )5 ليرت يف الثانية( لري 20 هكتاراً، وقد تّم تشغيله يومياً منذ ذلك الحني 

)4 سنوات(، كام هو مبنّي يف الشكل )6( النتائج التالية:

.San José Acoculco, Hgo الشكل 6: محطة معالجة مياه الرصف الصحي يف سان خوسيه

1.4. مستويات املعالجة

.1.1.4 املعالجة الثانوية

الحّد األقىص، وتوفري مياه  البكتريية يف  املستعمرات  للحفاظ عىل مختلف  خمسة مفاعالت مستقلة، مصممة 

الرصف الصحي املعالجة التي تلبي خفض الجراثيم املمرضة بواحدة مقّدرة بـ Log10 والتي أوصت بها منظمة 

الصحة العاملية، WHO-SUWA، )أمثلة عىل خيارات للحّد من مسببات األمراض الفريوسية والبكتريية واألوليات 

من قبل مجموعات مركبة مختلفة من تدابري الحامية الصحية التي تحقق الهدف الصحي القائم عىل أصغر أو 

يساوي 6-10 يومي حسب الفرد يف السنة.

وتجمع األنواع الثالثة للخفض اللوغاريتمي يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية WHO بني املعالجة 

ذات  واملحاصيل  الجذعية،  املتوسطة  الجذعية،  املنخفضة  املحاصيل  تقابل  مختلفة  بنسب  بالتنقيط  والري 

الجذعية العالية.

ويبنّي الشكل )7( مستويات التخفيض التي تّم التوصل إليها يف محطات معالجة مياه الرصف املختلفة يف عملية 

قياس أجراها اختصاصيون من املركز الرشقي للبيئة والتنوع البيولوجي )BIOECO(، مبوجب اتفاق مع الوكالة 

.Cuba البيئية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة يف جمهورية كوبا
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.SUWA ،للري الزراعي WWTPs الشكل 7: عينات من 7 خطوات يف عمليات معالجة ملحطات مياه الرصف الصحي

حيث:

1. مياه الرصف الصحي غري املعالجة.

.N : 94% ، 68% :2. مياه الهضم الحيوي. مستوى

.N : 80% ، 82% :3. املياه املنسكبة. مستوى

.N : 90% ، 85% :4. املاء مع التبادل األيوين. مستوى

.N : 75% ، 90% :5. املياه املنسكبة. مستوى

6. املاء مع التبادل األيوين. 

.N : 50% ، 97% :7. املياه املكررة )الكربون املنشط(. مستوى

2.1.4. املعالجة الثالثية

تولد مجموعة من عمليات التخرث والتندف نواتج وندفاً من املواد العضوية، وخاصة املواد املغذية، التي يتّم إرسالها 

إىل 20 قناة ترقيد، كل منها مع صامم ضبط، وفقاً للضوابط التوضيحية والتشغيلية )5 إىل %100( من القضاء عليها. 

ومبجرد تحديد مستوى النسبة املئوية، يدخل املاء غرفة ترسيب اصطناعية لتلقي أوكسجني إضايف قبل التدفق إىل 

16 مرشحات من سيليكات األلومنيوم التي تنتج التبادل األيوين لزيادة مستوى املعالجة بشكل كبري.
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وهناك ثالثة خيارات للوصول إىل املستوى 8 من تخفيض مسببات األمراض اللوغاريتمية )غري مطلوب من قبل 

منظمة الصحة العاملية - WHO-SUWA، ولكن لضامن الوصول إىل املستوى 7(: الكربون املنشط، ونظام فلرته 

وتعقيم باألوزون، واأللياف الزجاجية كروية بنظام صامم متعدد.

2.4. اإلنتاج الزراعي

إنتاجية املحصول: تحتوي املحاصيل املروية مبياه الرصف املعالجة عىل ثالثة نواتج مهمة يف إطار املبادئ التوجيهية 

:WHO ملنظمة الصحة العاملية

1.2.4. زيادة يف اإلنتاجية

لقد أظهر املحتوى املقاس لألسمدة الطبيعية يف مياه الرصف الصحي املعالجة بشكل صحيح، جنباً إىل جنب مع 

االستخدام الرشيد واإلدارة لهذا النوع من املياه، زيادات يف اإلنتاجية عىل املستويات التالية:

SUWA  سنة/المحاصيل
المتوسط SUWA  .هكتار /طن 

المتوسط المحاصيل

2 1 3.2 2.0 الفاصولياء
24.5 قطع5 قطع10 8.9 البندورة

2 1 4.6 2.8 الفول
2 1 3.0 1.8 البازيالء
3 1 6.2 1.3 (Quinoa)الكينوا 

2.2.4. ارتفاع كبري يف إنتاج الجودة واألسعار

كام هو مطلوب يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية WHO، فإن غسل املنتجات واملامرسات الزراعية 

الجيدة املتأصلة يف هذا النوع من اإلدارة يزيد من جودة املحاصيل وأسعارها.

FIAVHI تُدعى هذه العملية إضافة عملية زيرو ADD A ZERO GAME. وهذا يعني أن املزارع سيكون 

لديه 10 أضعاف املال الذي كان هو/هي يحصل عليها بالعادة يف نهاية العام، لكنه/ لكنها تحتاج إىل تنفيذ 10 

أضعاف االهتامم الذي اعتاد/ اعتادت عىل إعطاء للمحاصيل.

3.2.4. تحقيق وفورات قيمة يف كمية املياه املستخدمة

فيه ضمن  ننظر  أن  الصحيح  من  فإنه  بالتنقيط،  الري  نظام  إىل  أساساً  يرجع  املفهوم  أّن هذا  من  الرغم  عىل 

.SUWA حزمة« اقرتاحات»

مشاريع  التقليدية. يف  )الغمر(  بالفيضانات  الري  مع  مقارنة  إىل 80%   50 من  املياه  كمية  يف  وفورات  هناك 

FIAVHI، القاعدة األساسية يعني الري ثالثة أضعاف كمية السطح الذي كان يُروى بالفيضانات.

3.4. الصحة والضوابط الصحية

الصحي  الرصف  مياه  وإدخال  املعالجة،  غري  العادمة  للمياه  املستمر  للري  العامل  منطقة يف  أكرب  العمل يف  إّن 

املعالجة أدخل ضوابط يف املفاهيم التالية:

1.3.4. صحة اإلنسان

االستهالك  إىل  األغذية  إنتاج  عملية  يف  السالمة  من  ممكن  قدر  أقىص  لضامن  أنشطة  األغذية  سالمة  تشمل 
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باألغذية  املنقولة  األمراض  وتشمل   .)2014 الغذائية  للمعلومات  األورويب  )املجلس  الشوكة«(  إىل  )«املزرعة 

برنامج  العامل. ويتطلب  أنحاء  التي متثل مشكلة صحية عامة متنامية يف جميع  مجموعة واسعة من األمراض 

السالمة الغذائية مكونات غذائية صحية وغذائية خالية من املخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية. وينبغي 

أن تغطي جميع اللوائح هذه املفاهيم.

:)2000 WHO املشاكل األكرث شيوعاً التي تنقلها األغذية هي )منظمة الصحة العاملية

 - Salmonella( )انتشار املخاطر امليكروبيولوجية )مبا يف ذلك البكترييا مثل الساملونيال أو اإلرشيشيا القولونية

or Escherichia coli(. ومع ذلك، قد يحدث تسمم الطعام بسبب استهالك األغذية امللوثة التي تحتوي 

عىل السموم املنتجة سابقاً. ليس من الرضوري تناول الكائنات الدقيقة الحية والتهامها.

وجود تلوث كيميايئ يف الطعام. من املهم جداً تنفيذ اللوائح املرتبطة بهذه املسألة فيام يتعلق باألنشطة - 

الصناعية والزراعية.

األغذية عىل -  لتغطية سالمة  املراقبة  نظم  الرضوري دعم  الجديدة. من  الغذائية  التكنولوجيات  تقييم 

امتداد السلسلة الغذائية العامة والشاملة.

 Mexico املكسيك  يف   Mezquital وادي  يف  املعالجة  غري  املياه  من  نظامي  مستخدم  )8( صورة  الشكل  يبنّي 

يستحق 10.000 كلمة. من املهم نرش مامرسات SUWA الشكل )9(. وعىل الرغم من أن املياه العادمة املعالجة 

 WHO قد خفضت املخاطر الصحية إىل أقىص حّد ممكن، فإن نفس املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية

تنّص وتشرتط عىل عدم وجود اتصال عىل اإلطالق بني املزارعني / القامئني عىل الري واملياه.

.Mezquital الشكل 8: الري بطريقة الغمر مبياه الرصف الصحي غري املعالجة يف وادي
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.Tepetitlan, Hgo يف SUWA الشكل 9: محصول تصدير الكوسا الصغري املزروع وفق مامرسات

2.3.4. صحة الحيوان

لقد أنتجت املسطحات الكبرية املروية مبياه الرصف الصحي غري املعالجة والقنوات التي تنقل هذه املياه إىل 

الحقول نوعاً من الزراعة الفرعية التي تشمل الحيوانات التي ترشب املياه.

يؤدي هذا االبتالع إىل الضعف واملرض بني القطعان. لسوء الحّظ، فإّن معظم الحيوانات تُرّب وتنمو من أجل 

اللحوم، حيث يتّم نقل تلوثها للمستهلك البرشي، مع عواقب غري صحية للغاية.

3.3.4. الصحة البيئية

ينبغي أن تكون حصيلة الصحة البيئية مرتفعة جداً دون وجود نظام الرتشيح االستثنايئ فوق العادي يف الرتبة. 

وكمثال عىل ذلك، فإّن العديد من عائالت الديدان، التي وجدت بيوضها يف مياه الرصف الصحي غري املعالجة، 

.)Siebe 1998( تجد مكاناً جيداً للعيش يف الرتبة حيث تّم إيصالها، دون التدخل يف الصحة البيئية

ولكن وجود كميات هائلة من املياه العادمة غري املعالجة مدة 3-2 أسابيع يف «الحقول املروية« وقنواتها تولد 

انتشاراً مكثفاً للملوثات )املياه، الهواء، املواد الصلبة، وما إىل ذلك(، ماّم يؤدي إىل بيئة منخفضة الجودة.

WWTP 4.4. صيانة وإدارة محطات معالجة املياه العادمة

إّن اثنني من املتطلبات األساسية التي تّم وضعها جزءاً من عملية التصميم الصحيح املناسب ملحطات معالجة 

املياه العادمة إلعادة االستخدام الزراعي:

WWTP 1.4.4. طريقة مبسطة وسهلة للحفاظ عىل محطة معالجة مياه الرصف الصحي

يتطلب تطور معظم محطات معالجة املياه العادمة التقليدية WWTPs )الحأمة املنشطة بشكل رئيس( اهتامماً 
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الفنيون املطلوبون  التشغيل إذا مل يكن  للغاية من أجل الصيانة، ماّم يفسح املجال لالنقطاع يف  مؤهالً كفوءاً 

موجودين.

ميكن الحفاظ عىل املعالجة الثانوية ملحطات معالجة مياه الرصف الصحي FIAVHI WWTPs يف 30 دقيقة 

يومياً من قبل شخص واحد مع أسبوعني من التدريب. وتتطلب املعالجة الثالثية دورة تشغيل وصيانة مشرتكة 

يقوم بها شخص واحد مع 8 أسابيع من التدريب.

WWTP 2.4.4. إدارة ُمستدامة ملحطات معالجة املياه العادمة

يوجد  رشيدة،  واقتصادية  مالمئة  عملية  باستخدام  العادمة  املياه  معالجة  ملحطة  املُستدامة  اإلدارة  أجل  من 

عنرصان برشيان مهامن يف محطة معالجة املياه العادمة للري الزراعي:

A: مستخدمو عملية الرصف الصحي.

B: مستخدمو الري الزراعي.

الصغرية  املدن  الصحي. يف  الرصف  مياه  معالجة  ملحطة  الصحيح  التشغيل  يف  خاصة  مصلحة  كليهام  للجانبني 

)ويستهدف الربنامج املدن التي يقّل عدد سكانها عن 2500 نسمة(، ومعظم الشعب A هم من الناس B وجميع 

الناس B هم شعب A. يف جمیع الحاالت التي تّم تطویرها بنجاح، تتألف لجنة محطة معالجة میاه الرصف 

الصحي من أشخاص B. إّن اهتاممهم بالحصول عىل مياه ري أفضل هو أساس اإلدارة الجيدة. إّن قيمة املياه 

املعالجة وفق SUWA/WHO، وتحويلها إىل منتجات زراعية، تعطي بالرضورة قيمة مضافة لتغطية النفقات 

التشغيلية ملحطة معالجة مياه الرصف الصحي WWTP. وقد أيّد مرصف التنمية للبلدان األمريكية، وهو أحد 

الجهات الراعية املالية لهذا الربنامج، بقوة هذا الخيار التشغييل.

5.4. بناء القدرات وتوسيع الري الزراعي

كيان  إىل  اجتامعي  كيان  آلخر،  شخص  من  املهارات  نقل  التاريخ  يف  اإلنسان  به  يقوم  نشاط  كّل  تطلب  لقد 

اجتامعي، وما إىل ذلك.

الفعيل، ترتدد يف  الزراعي  اإلنتاج  الريفية، املسؤولة عن  الزراعية واملجتمعات  الفاعلة  الجهات  ومع ذلك، فإن 

التغيري. وقد كان نظام اإلرشاد الزراعي من األدوات األكرث قيمًة يف إدخال االستخدام الصحيح للمياه العادمة 

املعالجة يف الزراعة واستدامتها.

1.5.4. القبول من املستخدمني املحتملني

بالنظر إىل الفوائد املذكورة أعاله، ينبغي أن يكون من السهل جداً توقع أن يقبل املستعملون املحتملون، مثال: 

إّن الجهات الفاعلة الزراعية سوف تقبل خيار الري هذا.

أو  صغرية  مجموعات  هناك  كانت   ،FIAVHI قبل  من  تنفيذها  تم   WWTP مفردة  معالجة  محطة  كّل  يف 

متوسطة الحجم مهتمة باملزايا املوضحة وقبول القيود والواجبات املطلوبة لتحقيق النجاح الكايف لهذا النوع من 

الري.

2.5.4. الضوابط واللوائح املحلية

ال توجد لوائح محددة يف املكسيك Mexico تتعلق باستخدام مياه الرصف الصحي يف الزراعة، سواء املعالجة 

أو غري املعالجة. وبالتعاون الوثيق مع الجامعات، أعّد FIAVHI مقرتحات أولية للوصول إىل املستوى األول من 

اللوائح االتحادية فيام يتعلق باتفاقية وقضايا SUWA. من أجل الخري أو السوء، جميع القوانني ولوائح املياه يف 

املكسيك هي فيدرالية. وتقع عىل عاتق الواليات بعض املسؤوليات املستمدة من الوفود التي قدمتها الحكومة 
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البلدية  االتحادية. ولدى البلديات بعض القدرات القانونية التي تتناول توزيع شبكات املياه والرصف الصحي 

وتشغيلها.

 Tula - Tepejiيف هذا البحث حول وسائل تحقيق القواعد والضوابط وسبلها، دعت جامعة توال التكنولوجية

)UTTT(، وهي معتمدة للكفاءات، مع برامج مختلفة لبناء القدرات، دعْت FIAVHI لتطوير شهادة الكفاءات 

يف االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي املعالجة يف الري.

وكانت الفكرة الرئيسة لكّل من UTTT و FIAVHI أن تشارك بطريقة جديدة يف التعرف عىل قدرات املشاركني 

الفنيني،  خالل  من  ومروراً  الحكومة،  موظفي  إىل  املحليني  املزارعني  من  العادمة،  باملياه  الري  يف  وكفاءاتهم 

املهندسني، الباعة واملعلمني، وما إىل ذلك، لوضع قواعد محددة داخل مجال نفوذ الحكومة االتحادية.

)CMC( 5. شهادة الكفاءات يف االستخدام اآلمن للمياه العادمة املعالجة يف الري

ما هو )CMC(؟

مجلس إدارة الكفاءات )Competencies Management Council( هو مجموعة من األفراد أو الرشكات أو 

املنظامت التي متثل قطاعات منتجة أو اجتامعية أو حكومية، ويرجع ذلك إىل عدد العامل واملشاركة يف سوق 

العمل فضالً عن االعرتاف عىل الصعيد الوطني يف هذا القطاع، ويعمل بوصفه الهيئة املسؤولة عن تعزيز مفهوم 

إدارة الكفاءات يف املنظامت التي متثل كّل قطاع.

CMC أهداف مجلس إدارة الكفاءات

تعزيز وتطوير وتنفيذ نظام الكفاءات الوطنية يف قطاعه.- 

تحديد جدول أعامل رأس املال البرشي من أجل القدرة التنافسية يف قطاعه.- 

تطوير معايري الكفاءة )CS( وتحديثها، وأدوات تقييم الكفاءة وآليات العواقب والنتائج التي تشجع - 

عىل شهادة العامل يف هذا القطاع.

 -.)CONOCER 2008( رصد التميز يف تنفيذ الحلول وتعزيزه يف قطاع التقييم وإصدار الشهادات

.)CMC( أدناه النموذج التشغييل ملجلس إدارة الكفاءات )يوّضح الشكل )10
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.)CMC( الشكل 10: منوذج تشغيل مجلس إدارة الكفاءات

ميكن دمج مجالس إدارة الكفاءات بناًء عىل طلب الجمعيات والدوائر والكونفيدراليات للمؤسسات، الرشكات، 

باالنضامم إىل  املهتمة  الحكومة  االجتامعية، واملنظامت عىل مختلف مستويات  املؤسسات  التجارية،  النقابات 

نظام الكفاءات الوطني والتصديق عىل قدرات العاملني لديها، إمكانية وجود لجنة أو أكرث صالحة لكّل قطاع 

من قطاعات النشاط االقتصادي أو االجتامعي أو الحكومي. ويتعني عىل املجالس أن تستويف ثالثة معايري للدمج:

النطاق.- 

التمثيل.- 

الحوار رفيع املستوى.- 

املؤسسات املشاركة هي كام ييل:

 -.)Tula Tepeji الجامعة التكنولوجية(UTTT

 -.)Hidalgo الصندوق االئتامين للبنية التحتية البيئية ألودية(FIAVHI 

CONAGUA )إدارة مناطق الري فرع البنية التحتية املائية - الزراعية(.- 

SAGARPA)مديرية تنمية القدرات واإلرشاد الزراعي الريفي(.- 

UNAM)قسم علوم الرتبة، معهد الجيولوجيا(.- 
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 -.Progreso Atotonilco de Tula Ejido

ما تبحث عنه هذه املنظامت هو التخصص يف االستخدام اآلمن ملياه الرصف املعالجة يف الزراعة.

.)EC( حالياً سبع مؤسسات أخرى تقدم شهادة معايري الكفاءة

 - Texcoco, State( )والية املكسيك ،Texcoco( املستقلة Chapingo تقييم وشهادة كفاءة من جامعة

.)of Mexico

 - Saltillo,(  Agraria Antonio Narro )املستقلة(  الذايت  الحكم  جامعة  من  كفاءة  وشهادة  تقييم 

.)Coahuila

 -.)CBTA 109 Capulalpam Mendez, Oaxaca( 109 مركز التكنولوجيا الزراعية رقم 

 -.)Puebla( التكنولوجية Tecamachalco جامعة

 -.)Tepatepec, Hidalgo( Francisco I. Madero الجامعة التكنولوجية

 -.)Ixmiquilpan, Hidalgo( del Mezquital تقييم وشهادة الكفاءة من الجامعة التكنولوجية فايل

 -.)Tula de Allende, Hidalgo( Tula-Tepeji تقييم وشهادة من الجامعة التكنولوجية يف

يقدر عدد السكان الذين يؤدون مهاماً تتعلق باملسائل املتصلة باألرايض الزراعية املروية مبياه الرصف املعالجة 

للمصادقة عىل مدى 10 سنوات. وهناك  90.000 شخص، من املرجح أن يشهدوا ما يقرب من 4.470 شخصاً 

 .CONAGUA 90.000 مستخدم مسجل للمياه يف املنظامت التي لديها اتفاقيات مع حقوق استخدام املياه مع

معايري الكفاءة )مخترصة باسم ECO باللغة اإلسبانية( قيد التطوير:

«تنفيذ اللوائح والتحليل وتقييم عمليات املعالجة إلعادة استخدام مياه الرصف الصحي«.- 

تطويرها -  )تّم  الزراعي  للري   WWTPs الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطات  «تشغيل   EC0628

واملوافقة عليها ونرشها( «.

«التحكم يف أنظمة الري مبياه الرصف الصحي املعالجة«.- 

ومع تطبيق معيار الكفاءة األول )ECO(، بدأت عملية التصديق الشكل )11(، مع العمل يف وقت واحد عىل 

اثنني آخرين، ويتوقع أن يكونا أول مرشحني لشهاداتهام يف النصف الثاين من عام 2016، ماّم ميثل خطوة مهمة 

.SUWA من أجل تحسني املامرسات التي تتبعها إدارة Mexico يف املكسيك

الشكل 11: شهادة املرشحني خالل االمتحانات امليدانية يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي 

.Acoculco يف )SUWA(WWTP
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6. الخالصة، االستنتاجات، والدروس املستفادة

- أظهرت SUWA أھمیتها البارزة للحالة الحالیة واملستقبلیة للمیاه والغذاء والبیئة علی الکوکب ولکّل بلد.

- وجود القصور الذايت للتغيري لجميع مقرتحات SUWA. ويشكل الدعم الحكومي وإعانات املياه والزراعة عائقاً 

أمام تقدير قيمة املياه املعالجة.

.SUWA املشاريع التجريبية النموذجية وأنشطة بناء القدرات هي الطريق األسايس نحو نرش مامرسات -

.SUWA إّن شهادة قدرات الري واختصاصاته باملياه املعالجة هي أداة رضورية لتحسني قبول مامرسات -

- إّن تطوير عمليات بناء القدرات وإصدار الشهادات املحلية واإلقليمية من خالل املؤسسات السبع املُرّخص 

لها عىل الصعيد الوطني هي الخطوات الفورية نحو املصادقة الفنية والقانونية لألشخاص املؤهلني يف ري مياه 

.WHO الرصف الصحي املعالجة وفقاً للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية

- تعّد جدولة ورش العمل اإلقليمية حول مامرسات SUWA يف الجامعات والنقابات الزراعية ومنظامت املجتمع 

املدين خطوة جانبية مهمة يف هذه العملية.

- إعداد ورش عمل دولية حول محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs ألغراض SUWA، التي نفذت 

املالحظات  وتسجيل  وتبادلها  املهمة  الخربات  مشاركة  من  سيمكن   ،Oaxaca و   Hidalgo واليتي  يف  بنجاح 

الصحيحة من قبل وكاالت األمم املتحدة UN )برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP، منظمة األغذية والزراعة 

FAO، منظمة الصحة العاملية WHO، جامعة األمم املتحدة UNU، إلخ ...(، ستوفر فرصاً للتقدم يف االستخدام 

اآلمن ملياه الرصف املعالجة يف الزراعة.
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)Bolivia( )الحالة 17: إعادة استخدام املياه املعالجة للري الزراعي يف بوليفيا )بوليفيا

Luis Grover Marka Saravia 1

امللّخص

لدى بوليفيا نسبة 52.7 يف املئة من التغطية الصحية األساسية، غري أنه ال توجد يف العديد من املناطق محطات 

ملعالجة مياه الرصف الصحي، وال يعمل عدد كبري من محطات الرصف الصحي املوجودة بشكل سليم. ويؤدي 

ذلك إىل مصدر رئيس محتمل للتلوث. وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد حالياً لوائح محددة إلعادة استخدام مياه 

الرصف الصحي املعالجة يف الري الزراعي وإدارتها.

تعتزم حكومة بوليفيا وضع إطار تنظيمي لحّل املشاكل املتصلة بإعادة استخدام مياه الرصف الصحي. وحتى 

اآلن، فإن السياسات الوحيدة املوجودة هي القانون اإلطاري لألرض األم والتنمية الشاملة من أجل العيش الكريم 

 )PDES( الذي يحدد املبادئ التوجيهية ملعالجة املياه ألغراض االستفادة، وخطة التنمية االقتصادية واالجتامعية

إعادة  عىل  الرتكيز  مع  وتحسينها  وترميمها  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  محطات  تجديد  خطط  تحدد  التي 

استخدام مياه الرصف الصحي.

القدرات  لبناء  برامج  وضع  إىل  الرامية  األنشطة  من  سلسلة  بتشجيع  املشرتكة  اللجنة  قامت   ،2009 عام  منذ 

الصحي  الرصف  مياه  استخدام  إعادة  مشكلة  ومقاربات  ومنهجيات  اسرتاتيجيات  لتحديد   Bolivia بوليفيا  يف 

املعالجة ألغراض الري. وستكون هذه االسرتاتيجيات مبثابة دليل يف وضع برنامج إلعادة استخدام مياه الرصف 

الصحي ألغراض الري يف بوليفيا Bolivia يف إطار اإلدارة املُستدامة للمياه.

الكلامت املفتاحية: إعادة االستخدام، الزراعة، اللوائح والقوانني، االسرتاتيجيات، القدرات والكفاءات.

1 Luis Grover Marka Saravia 

Director General of Irrigation )Deputy Ministry of Water Resources and Irrigation(,

Ministry of Environment and Water, Bolivia; e-mail: luismarka70@gmail.com

In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian )eds(. Safe Use of Wastewater in

Agriculture: Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016

Translated from Spanish to English
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1. مياه الرشب والرصف الصحي األسايس

عىل الصعيد الوطني، يحصل 80.8 يف املئة من السكان يف املساكن الخاصة عىل املياه، و52.7 يف املئة لديهم 

مرافق وخدمات صحية أساسية يف املنزل.

بني تعدادي عامي 2001 و2012، زادت إمكانية الوصول إىل املياه مبقدار مثاين نقاط مئوية )72.8 إىل %80.8(، يف 

حني زادت التغطية الصحية األساسية مبقدار 11 نسبة مئوية )من 41.4 إىل %52.7( )املعهد الوطني لإلحصاء 2013(.

ويف املناطق الحرضية، يعالج 30 يف املئة من مياه الرصف الصحي التي ترصف يف شبكات املجاري، بينام يتّم 

ترصيف الباقي يف املسطحات املستقبلة.

بلدية تضم سكاناً حرضيني يزيد عددهم عن 2000 نسمة متلك  بلدية من أصل 98  بوليفيا، يوجد يف 84  يف 

.)2013a وزارة البيئة واملياه( )WWTPs( محطات ملعالجة املياه العادمة

وال تعمل إحدى وثالثون من أصل 84 محطة معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs بشكل سليم، أما بالنسبة 

الـ 53 محطة املتبقية )أكرث من نصفها( فتصل إىل معدل إزالة امللوثات يقّل عن 50 يف املئة.

وهذا يعني أن صحة السكان معرضة للخطر بسبب:

 -.WWTPs قدم محطات معالجة مياه الرصف

 -.WWTPs عدم كفاية ميزانية اإلدارة السليمة ملحطات معالجة مياه الرصف

عدم وجود خربة يف التشغيل واإلدارة )O&M( من قبل مشغيل املحطة.- 

2. الري وإعادة استخدام املياه العادمة

وفقاً للتقديرات املتوقعة يف عام 2012، فإن 32.5 يف املئة فقط من سكان بوليفيا Bolivia يعيشون يف مناطق 

ريفية يف حني أن نسبة ال 67.5 يف املئة املتبقية يعيش يف املناطق الحرضية. ويتطلب لهؤالء السكان كمية كبرية 

من األغذية، ومياه الرشب اآلمنة، واملرافق الصحية األساسية. ويف بوليفيا Bolivia، تعاين 40 يف املئة من األرايض 

اليقني  يزيد من عدم  املناخ  تغري  وأثر  أشهر جافة(  )أكرث من سبعة  الري  املياه ألغراض  الوطنية من نقص يف 

بشأن توافر املياه لري املحاصيل. يف عام 2012، كانت 11 يف املئة فقط )303.000 هكتار( من األرايض املزروعة 

مجهزة بنظام الري، و70 يف املئة من األرايض املروية تعتمد عىل استخدام املياه من األنهار )التدفقات املتقلبة(. 

ويف بوليفيا Bolivia، يُروى نحو 7000 هكتار من املياه العادمة؛ 53 يف املئة من هذه املنطقة تقع يف مدينة 

.)2013b وزارة البيئة واملياه( Cochabamba

يكون  ما  الري. وكثرياً  أجل  من  للمياه  متجدداً  ذلك( مصدراً  غري  أو  )املعالجة  الصحي  الرصف  مياه  تستخدم 

استخدامه عشوائياً دون معرفة باآلثار الصحية املحتملة التي قد تنتجها املحاصيل املروية من املياه املستعملة 

عىل املستهلكني النهائيني.

 10 إىل   1 )من  صغرية  صناعات  منها  املئة  يف   94 بوليفيا،  يف  مصنع   13.400 من  يقرب  ما  هناك  أّن  ويقدر 

موظفني(، و80  يف املئة من هذه الصناعات تقع يف مدن املحور املركزي: Santa Cruz ،El Alto ،La Paz و 

.)Bustamante 2002( Cochabamba

ويواجه سكان األحواض السفلية املنخفضة مشاكل يف كمية املياه وجودتها بسبب األنشطة البرشية التي تجري يف 

الحوض األعىل التي تستفيد من كميات كبرية من املياه وعودة املياه العادمة غري املعالجة إىل النظام اإليكولوجي 

للمياه العذبة.
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3. اإلطار القانوين إلعادة استخدام املياه املعالجة

ال توجد لدى بوليفيا Bolivia لوائح محددة بشأن إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة وإدارة الري 

الزراعي. وينّص اإلطار التنظيمي البيئي للقانون رقم 1333 املتعلق بتلوث املياه عىل أّن إعادة استخدام املياه 

العادمة الخام أو املعالجة من قبل ثالثة أطراف يجب أن تأذن بها الحكومات االتحادية عندما يبنّي الطرف املعني 

بوليفيا 1992(  القوميات  )الدولة متعددة  اللوائح  املقررة مبوجب  النوعية  استخدامها تستويف  املعاد  املياه  أن 

.)Plurinational State of Bolivia 1992(

املائية.  املياه ولوائحها ال تقدم منهجية واضحة لتصنيف األحواض واملسطحات  إّن قوانني تلوث  الحّظ،  لسوء 

يجب عىل كّل حكومة اتحادية أن تقرتح تصنيف املسطحات املائية وفقاً ملالءمتها لالستخدام. أدى نقص املعرفة 

واملرافق )التحاليل املخربية للبارامرتات األساسية ومراقبة جودة البيانات( إىل الحّد من هذا التصنيف حتى اآلن.

الكريم.  العيش  أجل  من  الشاملة  والتنمية  األم  لألرض  اإلطاري  القانون  َع  ورُشّ ُسنَّ   ،2012 األول  ترشين  ويف 

يهدف هذا اإلطار إىل ضامن استمرارية القدرة التجددية ملكونات حياة أُّمنا األرض وأنظمتها، واستعادة املعارف 

املحلية وتعزيزها وتعلم األجداد املوروث يف إطار تكامل الحقوق وااللتزامات والواجبات )دولة بوليفيا متعددة 

القوميات، 2012(.

ومن بني القواعد واملبادئ التوجيهية املقررة ما ييل:

أي نشاط صناعي أو استخراجي ينطوي عىل استخدام املياه يجب، حسب االقتضاء والحاجة، أن ينفذ، - 

من بني أمور أخرى، آليات االستخراج واملعالجة السليمة التي تشمل محطات املعالجة و/أو العمليات 

التي تقلل من آثار التلوث، فضالً عن تنظيم ترصيف النفايات السامة يف مصادر املياه.

إن تنظيم وحامیة وتخطیط االستخدام السليم والرشید والعقالين واملُستدام للموارد املائیة وإمکانیة - 

الوصول إليها واستثامرها، ميارس مبشارکة املواطنین ويحدد أولویات استخدام میاه الرشب لالستهالك 

البرشي.

يالحظ تنظيم وسيطرة ومراقبة البارامرتات ومستويات نوعية املياه.- 

لألولويات واإلمكانات -  يتّم تعزيز االستخدام املُستدام للمياه واستغاللها ألغراض إنتاج األغدية وفقاً 

اإلنتاجية ملختلف املناطق.

للمياه -  الفعال  االستخدام  أجل  من  وتطويرها  وابتكاراتها  والتكنولوجيات  املامرسات  اعتامد  يتّم 

واستيعابها وتخزينها وإعادة تدويرها ومعالجتها.

تتألف خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية )PDES 2020-2016(، يف إطار التنمية الشاملة من أجل - 

العيش الكريم يف دولة بوليفيا متعددة القوميات، من:

اإلطار االسرتاتيجي وتحديد األولويات لألهداف والنتائج.- 

التي -  والثقافية،  الدميقراطية  الثورة  الحكم يف ظل  من  الثالثة  الفرتة  يف  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات 
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وضعت استناداً إىل جدول األعامل الوطني 2025 وبرنامج الحكومة للفرتة 2015 -2020 )دولة بوليفيا 

متعددة القوميات 2016(.

وفيام يتعلق مبسألة الرصف الصحي، تنّص الخطة PDES عىل أنه بحلول عام 2020، ينبغي أن تبلغ املناطق 

الريفية والحرضية عىل التوايل 60 و70 يف املئة من تغطية بالخدمات الصحية والرصف الصحي، وأن يكون الحّد 

التنمية االقتصادية واالجتامعية PDES مستويات مقبولة من خدمات الرصف  الذي حدده نظام خطة  األدىن 

الصحي يف بوليفيا Bolivia. ويجب أن تشمل اإلجراءات املتخذة لتحقيق هذا الهدف، من بني أمور أخرى:

التوسع يف خدمات مياه الرشب يف املناطق الحرضية والريفية من خالل مشاركة املواطنني، والتكنولوجيا - 

املناسبة، ومالءمة املجتمع يف استخدامه وصيانته.

وضع اسرتاتيجيات متزامنة لإلدارة البيئية ومراقبة نوعية املياه لالستهالك البرشي يف املناطق الحرضية - 

.)PWSCs( العامة املياه  املياه يف رشكات خدمات  برنامج مراقبة نوعية  تنفيذ   والريفية، من خالل 

- زيادة تغطية الخدمات الصحية والرصف الصحي يف املناطق الحرضية مع الرتكيز عىل إعادة استخدام املياه 

 العادمة )الزراعة املقيدة و/أو الطاقة( واملسؤولية املشرتكة للسكان يف استخدام النظام وصيانته بشكل سليم.

- زيادة تغطية املجاري والرصف الصحي يف املناطق الريفية مبشاركة املواطنني والتكنولوجيات املناسبة، 

مع مراعاة ثقافة املجتمعات املحلية.

)الزراعة -  االستخدام  إعادة  الرتكيز عىل  مع  الصحي وتحسينها،  الرصف  مياه  معالجة  ترميم محطات 

املقيدة و/أو الطاقة(.

لقد تّم اعتامد هذا العقد من السنوات عىل أنه «عقد الري« )2025-2015(، ووضعت خطط إلدراج إسرتاتيجية 

إعادة استخدام املياه للري الزراعي ملعالجة مشكلة تغري املناخ، باإلضافة إىل إنشاء ما ييل:

تعزيز عملية تنفيذ الخطة الوطنية ملستجمعات وأحواض املياه والرتكيز عىل اإلدارة املتكاملة ملوارد - 

املياه يف عمليات التنسيق املشرتكة بني القطاعات وبني الحكومة املركزية والواليات اإلقليمية املتمتعة 

بالحكم الذايت.

ملستجمعات -  املتكاملة  واإلدارة  الري  شؤون  لتنسيق  اإلقليمية  االستشارية  والربامج  املنصات  تعزيز 

وأحواض املياه، مع الرتكيز عىل التكيف مع تغري املناخ.

4. اللجنة املشرتكة إلعادة استخدام املياه ألغراض الري

يف بوليفيا، تشكل اللجنة املشرتكة كياناً يتيح مجاالً لتبادل املعلومات والتنسيق والتشاور بني القطاعات بشأن 

القضايا ذات األولوية. ويجب أن تسهم هذه القضايا يف وضع السياسات التي تهدف إىل اإلدارة السليمة ملحطات 

معالجة املياه العادمة WWTPs وإعادة االستخدام املُستدام ملياه الرصف الصحي لألغراض الزراعية. وقد أُنشئت 

اللجنة املشرتكة يف عام 2009.

ومن أعضاء هذه الهيئة نائب وزير املوارد املائية والري؛ ونائب وزير مياه الرشب والرصف الصحي األساسية؛ 
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مديرو دائرة الري الوطنية؛ والخدمة الوطنية الستدامة خدمات الرصف الصحي األساسية )SENASBA(، فضالً 

عن ممثلني عن )Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit )GIZ وغريها من هيئات التعاون 

الدويل.

قامت اللجنة املشرتكة، من خالل الدعم التقني واملايل املقدم من الوكالة األملانية للتعاون الدويل GIZ، بتشجيع 

«دراسة استقصائية وخصائص إعادة استخدام مياه الرصف الصحي يف الري يف بوليفيا Bolivia«، بهدف وضع 

إسرتاتيجيات ومبادئ توجيهية قطاعية.

ومنذ عام 2011، نفذت بوليفيا وأملانيا واملكسيك املرشوع الثاليث املعنَون «دعم تحسني إعادة استخدام املياه 

املستعملة ومعالجتها وحامية مسطحات املياه مع الرتكيز عىل التكيف مع تغري املناخ« من أجل زيادة القدرات 

املؤسسية والتقنية لتعزيز استخدام مياه الرصف الصحي وإعادته، ووضع تدابري للتكيف يف قطاع املياه للتخفيف 

من آثار تغري املناخ.

يف عام 2014، أدى االلتزام الجامعي للبلدان الثالثة إىل إنشاء مرشوع ثاليث جديد بني بوليفيا وأملانيا واملكسيك 

بعنوان «إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة ألغراض الري الزراعي«، الذي استمر نشاطه حتى كانون الثاين 

2016. ويهدف هذا املرشوع إىل تحسني إدارة مياه الرصف الصحي املعالجة لري املحاصيل.

املرحلتني. هاتني  خالل   )2015 واملياه  البيئة  )وزارة  املحققة  للنتائج  ملخصاً  أدناه   )1( الجدول   ويعرض 

وبدعم من البنك الدويل، تّم تحليل إمكانية إعادة استخدام مياه الفضالت يف ري املحاصيل يف بوليفيا. واستند 

دراسات  نتائج  وTarija. وأظهرت   Cochabamba يف  دراسة  لحالتي  واالقتصادي  التقني  التحليل  إىل  التقييم 

الحالة هذه ما ييل:

يف -  املیاه  ندرة  ملشکلة  حاّلً  آمن  بشکل  الصحي  الرصف  میاه  استخدام  إلعادة  کبیرة  إمکانیة  هناك 

املناطق شبه القاحلة من البالد ومحركاً لتنمیة اقتصادها.

الرصف -  مياه  باستخدام  للسامح  الجودة  متطلبات  تلبية  عىل  قادرة  أنها  االستقرار  خزانات  أثبتت 

الصحي املعالجة بطريقة آمنة وغري مقيدة لري املحاصيل. وبهذه الطريقة، ستعمل إعادة استخدام 

املياه العادمة عىل تحسني استخدام املياه وأمثلتها، وزيادة مساحة األرايض القابلة للزراعة إىل الحّد 

.WWTPs األعظمي، ومتكني تبسيط أعامل التشغيل والصيانة يف محطات معالجة املياه العادمة

من الرضوري التغلب عىل القيود التي من شأنها أن تهدد استدامة النظام عىل املدى الطويل )االستياء - 

العام للسكان املقيمني يف املناطق املجاورة ملحطات معالجة املياه العادمة يف البلد(.
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الجدول 1: ملخص النتائج املحققة

النتائج المحققة خط العمل
- مسودة اللوائح الفنية بشأن إعادة استخدام مياه الصرف 

الصحي المعالجة للري.
 - دليل تقني إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

- دليل على اختيار وتصميم مشاريع معالجة مياه الصرف 
الصحي.

التشريعات والتنظيم

- تمّ تدريب الفنيين البوليفيين في المکسيك على تطبيق 
معرفتهم في إعادة تصميم محطات معالجة مياه الصرف 

.WWTPs
- تلقى الفنيون البوليفيون تدريبًا على رصد نوعية المياه 

وقياسها.
- دبلوم في معايير التصميم لمخلفات معالجة مياه الصرف 
والتي  االستخدام  إلعادة  الموجهة   WWTPs الصحي 
 (IMTA( المياه  لتكنولوجيا  المكسيكي  المعهد  استضافها 

.(UMSA( والجامعة العليا في سان أندريه

تنمية القدرات

تصميمين  بمراجعة  المكسيكيون  المستشارون  قام   -
لمشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي WWTPs في 

مدينة Cochabamba وتقديمها.
 مشاريع تجريبية لمعالجة مياه الصرف

الصحي إلعادة استخدامها

املصدر: وزارة البيئة واملياه 2015.

«األبعاد  بعنوان  دراسة  أُجريت  الصحي،  والرصف  للمياه  الدويل  البنك  برنامج  من  وبدعم  تالية،  وكخطوة 

االجتامعية واالقتصادية املرتبطة مبامرسات إعادة استخدام املياه العادمة ألغراض إنتاجية يف األرايض املرتفعة« 

لجمع معلومات عن إعادة استخدام املياه يف الزراعة وتشكيل عملية صنع القرار يف السياسات املناسبة. عززت 

الدراسة إعادة استخدام املياه العادمة يف الزراعة عىل النحو التايل: )أ( قياس مقدار التكيف مع تغري املناخ؛ )ب( 

االستخدام املُستدام للمياه؛ )ج( تنفيذ مشاريع رائدة يف هذا املجال.

وشبكة  املياه  معالجة  إدارة  يف  للتعاون  ورغبتهم  استعدادهم  عن  االستطالع  شملهم  الذين  املزارعون  وأعرب 

توزيعها، إما بتقديم مساهامت نقدية أو بتكريس ساعات من العمل لتشغيل النظام وصيانته. ومع ذلك، ال تزال 

املساهامت املالية التي يقدمها املزارعون يف هذه املناطق إىل منظامت الري منخفضة جداً. ولهذا السبب، وعىل 

الرغم من الرغبة يف التعاون، سيكون من الرضوري تحديد آليات بديلة و/أو تكميلية لضامن االستقرار املايل ألي 

برامج ومشاريع مخططة إلعادة استخدام املياه.

وتحسني  الصحي  الرصف  مياه  معالجة  تغطية  زيادة  خالل  من  الصحية  املخاطر  من  الحّد  لزوم  املؤكد  ومن 

أداء محطات معالجة مياه الرصف الصحي القامئة WWTPs. وهذا يتطلب استثامرات كبرية يف تجديد هذه 

املحطات. كام إّن إنشاء محطات معالجة مياه الرصف الصحي الجديدة WWTPs إلزامي، إال أن ذلك يتطلب 
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خطة تنفيذ طويلة األجل.

وملواجهة املخاطر الكامنة يف استهالك املنتجات الزراعية املروية مبياه الرصف الصحي، يلزم اتخاذ تدابري تكميلية 

قصرية األجل إىل متوسطة األجل، عىل سبيل املثال. تدابري منظمة الصحة العاملية )WHO( )تقييد املحاصيل، 

الري املوضعي، وتحسني إدارة املحاصيل وما إىل ذلك(.

اآلمنة«  املياه  استخدام  إعادة  «إدارة  باملخاطر  التوعية  كبرية يف مجال  بذل جهود  إىل  الحاجة  الدراسة  أكدت 

وتثقيف املزارعني والتجار واملستهلكني. ويبدو أن الدعم التقني للمنتجني لدعم مبادرات مثل اختبار املحاصيل 

املروية باستعامل املياه أو إسرتاتيجيات التسويق املستخدمة يف املحاصيل املروية يف مياه الرصف الصحي إلزامية 

ورضورية.

5. الدروس املستفادة والفرص املتاحة

1.5. الخطط البلدية مع الرتكيز عىل املعالجة وإعادة االستخدام

يف بوليفيا Bolivia، جاءت الحاجة إىل بناء محطات معالجة مطلباً بيئياً حول االمتثال للتوصيات البيئية التي هي 

جزء من القانون رقم 1333. ولألسف، حتى اآلن ليس هناك فهم واضح الستخدام مياه الرصف الصحي املعالجة 

كمساهمة مهمة لري الحدائق أو املحاصيل. خالل هذه العملية، يف حني أّن إدارة التمويل تدعم مرحلة البناء، 

ال توجد متابعة إلنشاء وحدات قادرة عىل إدارة محطات معالجة مياه الرصف الصحي وتشغيلها. فقط بالنسبة 

للبلديات التي تقع فيها معالجة مياه الرصف الصحي يف نطاق اختصاصها، فمن املمكن جعل املعالجة إلزامية 

التدفق والسيطرة  بعناية يف  املياه  املعالجة وصيانتها. يجب مراقبة جودة  لتشغيل محطات  املوارد  وتخصيص 

عليها يف بوليفيا Bolivia. ويتطلب ذلك فنيي مختربات بارعني مبارشة يف املحطة ماّم يحسن يف الوقت نفسه 

.WWTPs محطات معالجة مياه الرصف O&M تشغيل وصيانة

2.5. توليد حوافز لالستخدام الرشيد للمياه وإعادة استخدام املياه العادمة

لتشجيع االستخدام اآلمن ملياه الرصف الصحي، من الرضوري تغيري طريقة محطات معالجة مياه الرصف الصحي 

واملحاصيل املروية وإعطاؤها مزيداً من األهمية. وإحدى الطرائق هي إيجاد حوافز للمامرسات البيئية الجيدة. 

وميكن أن تعتمد هذه الحوافز عىل نوع إعادة االستخدام الذي تتعرض له املياه العادمة املنزلية. ومن املهم أال 

تدرج هذه الحوافز يف ميزانية البلدية العادية. ومن الرضوري إنشاء صندوق منفصل للحّد من العبء االقتصادي 

و/أو املايل الذي قد ينجم عن تصميم وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الرصف الصحي وتشييدها. وميكن 

أيضاً إتاحة هذا الصندوق للصناعات التي تظهر مامرسات بيئية جيدة حيث ميكن دعم املعدل املعمول به.

3.5. تحديد بدائل إمدادات املياه

من املشاكل التي تؤثر عىل جزء كبري من بوليفيا تزايد ندرة مصادر املياه املستخدمة يف الرشب. فالتغري املناخي 

يجعل من الرضوري وضع احتياطات بشأن إمدادات املياه خاصة بالنسبة للمدن الكربى التي يرتكز فيها معظم 

السكان.

وتنشأ مشاكل أكرب يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث ال توجد يف العواصم االتحادية أحواض للمياه 

داخل والياتها القضائية.

وهذا يقيّدها عن اتخاذ القرارات يف مجال حفظ املوارد املائية، وأي نية للبحث عن املوارد املائية لالستهالك 
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البرشي يجب أن يتّم االتفاق عليها عىل أساس كل حالة عىل حدة مع أولئك الذين يعيشون يف املكان الذي يجب 

أن يكون املاء املستخرج.

ويف هذا السياق، ميكن تغيري منوذج املنافسة عىل استخدام املياه بني الرشب والري يف بعض الحاالت من خالل 

جعلها مكملة، مع استبدال مياه الرصف الصحي املعالجة بشكل مفيد باملاء املستخدم حالياً يف الري.

4.5. وضع ضوابط ملراقبة جودة املياه

حتى اآلن، يف نطاق القانون رقم 1333 املتعلق بالبيئة، مل يكن من املمكن إنشاء أي رصد مستقر للمسطحات 

املائية أو الترصيف. ويتعلق تنظيم وضبط تلوث املياه مبوجب امللحق املرفق )A( من هذا القانون بأربع فئات 

من األحواض واملسطحات املائية اعتامداً عىل كفاءتهم ومالءمتهم -80 بارامرتاً مع أقىص القيم املسموح بها يف 

األحواض واملسطحات املستقبلة، و 25 بارامرتاً مع الحدود املسموح بها لترصيف املياه.

يف  الترصيف  رصد  يصبح  املتخصصني،  املوظفني  غياب  ويف  الختبارها،  البارامرتات  من  الكبري  العدد  هذا  مع 

املسطحات املائية أمراً صعباً، إن مل يكن مستحيالً.

وكبديل لذلك، من املمكن وضع برامج يف الجامعات لتدريب املدققني والتقنيني البيئيني لهذا الغرض. ومبجرد 

تدريبهم، سيعود املوظفون املتخصصون إىل مدنهم ويبدؤون العمل يف محطات معالجة مياه الرصف الصحي 

بعقود مضمونة، وبناء القدرات التي ميكن تطويرها عىل املستوى الريفي.

وعالوًة عىل ذلك، ولالضطالع مبراقبة فعالة لنوعية املياه، يتعني تخفيض عدد البارامرتات الالزمة الختبارها إىل 

عدد ميكن إدارته، خاصة إذا كانت املعدات واللوازم املتاحة محدودة.

إّن استنساخ وإعادة إنتاج القياسات هو رشط أسايس آخر. وهذا من شأنه أن يسمح بتحليل ومقارنة السالسل 

الزمنية والنتائج املوثوقة.

5.5. تعزيز مكثف من أجل االستخدام السليم لفوائد إعادة استخدام مياه املجاري والرصف الصحي

إّن وجود محطات معالجة مياه الرصف الصحي WWTPs هو أمر ملموس ومعقول فقط إذا كان هناك نظام 

للرصف الصحي يتّم التقاط املياه العادمة ونقله إىل مكان مشرتك عام.

بناء محطات معالجة مياه الرصف الصحي يف املناطق الريفية عادًة ما تكون تجربة سلبية نظراً لسوء إدارة النظم 

الصحية وعرقلة شبكة الرصف الصحي من قبل أنواع مختلفة من الكائنات تؤدي إىل أعامل الصيانة املكثفة التي 

ال تتوفر عىل الفور يف املوقع.

كام إّن اعرتاضات إنشاء محطات معالجة مياه الرصف الصحي قوية أيضاً من سكان املناطق القريبة من موقع 

محطات معالجة املياه العادمة WWTP. ويؤكد هذا بشكل خاص عندما تكون املحطة قريبة من التجمعات 

السكانية الحرضية ويولد الروائح الكريهة.

أنه ال ميكن إعادة استخدام مياه الرصف الصحي دون وجود أنظمة رصف صحي ُمدارة بشكل  الواضح  ومن 

جيد ومحطات معالجة عملية وفعالة. ومن شأن عطل أو خلل أحد الجزأين أن يؤدي إىل رداءة نوعية املياه 

التي ال تسمح بإعادة استخدام املياه بصورة آمنة ألغراض الري. ومن الرضوري، مبجرد بناء وإنشاء شبكة الرصف 
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الصحي، أن تكون لدى املنازل املعيشية روابط وظيفية وعملية معها. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتحمل التمويل 

املنزلية. حتى اآلن، كانت محطات معالجة مياه الرصف الصحي وتكنولوجياتها من  التوصيالت  العام تكاليف 

املوضوعات الصعبة التي يتعني عىل املجتمع تقدميها نظراً لعدم ظهور أي تجارب إيجابية منها. لذا، هناك حاجة 

إىل محطات تجريبية تعمل بكامل طاقتها، ولكن قبل كّل يشء، يجب أن تكون هذه املحطات قادرة عىل الحّد 

من الروائح التي تنتجها مياه الرصف الصحي.

وباإلضافة إىل الكفاءة التكنولوجية، من الرضوري أيضاً أن يتّم بناء محطات معالجة مياه الرصف الصحي بقيم 

معامرية مقبولة جاملياً للمنطقة التي سيتّم بناء املحطة فيها. وسيساعد ذلك سكان املنطقة املحلية عىل قبول 

البنية التحتية بشكل أفضل كجزء من املشهد الحرضي وشبه الحرضي.

6.5. وضع األهداف الصحية ومعالجة املياه متعددة القيود

من أجل تحقيق تحسن كبري يف نوعية املياه يف بوليفيا Bolivia، وبالتايل صحة مواطنيها، يجب اتخاذ خطوات 

متعددة. ويتعني عىل صانعي السياسات واملشغلني التقنيني العمل معاً من أجل:

تحديد التكنولوجيا املناسبة ومستويات املعالجة ملياه الرصف الصحي املنزلية وتأسيسها.- 

تحديد تقنيات الري.- 

تحديد املحاصيل التي يجب أن يقترص ريها عىل املياه.- 

وضع اختبارات للتعرض للمخاطر البرشية من خالل استهالك املحاصيل املروية باملياه املُعاد استخدامها.- 
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SAFE USE OF WASTEWATER IN AGRICULTURE: GOOD PRACTICE EXAMPLES

United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes 

and Resources )UNU-FLORES( promotes the Nexus Approach in managing three key 

environmental resources: water, soil, and waste. Wastewater management provides one of 

the best natural examples to demonstrate the usefulness of the Nexus Approach in managing 

these three resources. This book is an attempt to share what UNU-FLORES has learned 

from looking at examples across the globe on this subject. Seventeen interesting case studies 

gathered from around the world on wastewater reuse in agriculture are presented in this 

book. All cases provide first-hand information as they have been authored by the experts who 

implemented these cases or monitored the progress of them closely for years. The material 

is presented in three sections to improve readability. Section I presents five cases covering 

Technological Advances. Section II is dedicated for Health & Environmental Aspects and 

presents another five unique cases. With seven cases, Section III of the book provides a useful 

discussion on Policy & Implementation Issues.
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االستخدام اآلمن للمياه العادمة يف الزراعة: أمثلة من املامرسات الجيدة

معهد األمم املتحدة لإلدارة املتكاملة لتدفقات املواد واملوارد )UNU-FLORES( يعزز نهج العالقة بني إدارة 

املوارد البيئية الرئيسة الثالثة: املياه والرتبة والنفايات. توفر إدارة املياه العادمة واحدة من أفضل األمثلة الطبيعية 

تعلمته  لتقاسم ومشاركة ما  الكتاب هو محاولة  الثالثة. هذا  املوارد  إدارة هذه  العالقة يف  نهج  فائدة  إلظهار 

جامعة األمم املتحدة )UNU-FLORES( من النظر يف أمثلة يف جميع أنحاء العامل حول هذا املوضوع. ويرد 

يف هذا الكتاب سبع عرشة حالة دراسة مثرية لالهتامم من جميع أنحاء العامل حول إعادة استخدام مياه الرصف 

الصحي يف الزراعة. وتوفر جميع الحاالت معلومات مبارشة )ُمستقاة من املصدر األول(، حيث إّن الخرباء الذين 

قاموا بتنفيذ هذه الحاالت، قد قاموا بتأليفهم أو رصدوا تقدمهم عن كثب وبعناية لسنوات. يتّم عرض املادة يف 

ثالثة أقسام لتحسني سهولة القراءة. ويقدم القسم األول خمس حاالت تغطي التقدم التكنولوجي. القسم الثاين 

مخصص للجوانب الصحية والبيئية ويعرض خمس حاالت فريدة أخرى. مع سبع حاالت يف القسم الثالث من 

الكتاب الذي يوفر مناقشة مفيدة حول قضايا السياسات والتنفيذ.
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