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  المستخلص
المج��اري ف��ي مدين��ة الرم��ادي وتقي��يم كف��اءة أداء ھ��ذه  ھ��دف ھ��ذا البح��ث ال��ى دراس��ة واق��ع منظوم��ة ش��بكة     

ي ضوء المعايير التخطيطية المعتمدة في ھذا المجال والتوزيع المك�اني لھم�ا وتحدي�د س�بل معالج�ة المنظومة ف
  .وتقييم المواقع البديلة لمحطات المعالجة لھا المشك;ت التي تعاني منھا بھدف ا9رتقاء بھا

عراض ف�ي اس�ت ا9س�تقرائيأسلوب وطريقة تناول الموضوع فقد كانت منھجية البحث ھي الم�نھج  أما  
واقع ھذه الخدمة  وتقييم كفاءتھا وفق معايير مح�ددة للخدم�ة لقي�اس العج�ز ال�وظيفي وبي�ان جوان�ب الخل�ل ف�ي 

  .التوزيع المكاني لھا 
  

The Alternatives of Installing Sewage Station in Ramadi City 
Assist. Prof. Dr. Ahmed Salman Humadi               Dr. Ahmed Dawood Hamid 
  
Abstract   
    This paper aims at studying the status of sewage network system in Ramadi and 
evaluating the performance efficiency of this system in the light of the planning 
standards used in this field, and their locative distribution. As it attempts to 
determine the problems that it suffers from in order to innovate it and evaluating 
the alternative places for the treatment stations. 
   The way and method of dealing with this topic depended on exploring and 
showing the status of this service and evaluating its efficiency according to the 
specific standards for the service to measure the employment shortage and showing 
the defect in their locative distribution.   

  
  

  المقدمة
ع المنظوم�ات تتض�من مفھ�وم واس�ع وش�امل وتش�ير إل�ى ك�ل أن�وا)  Sewage ( مي�اه المج�اري أن تسمية     

فھ�ي )  wastewater ( مي7اه الص7رف الص7حي أما.. ھذه المياه مھما كان نوعھاالخاصة بمعالجة او تصريف 
المي���اه الحامل���ة للفض���;ت والنفاي���ات الت���ي مص���درھا المس���اكن والمب���اني التجاري���ة والحكومي���ة والمؤسس���ات 

رب إل�ى ش�بكة مي�اه الص�رف الص�حي والمصانع وأي كمية م�ن المي�اه الجوفي�ة والس�طحية الت�ي يمك�ن أن تتس�
بأنھ��ا ش��بكة الص��رف  ش��بكة الص��رف الص��حي العام��ة وتع��رف. )١٢ص،١٩٨٥،عم��ر،عب��د ال��رزاق ( العام��ة

مي7اه  أم�ا )١٧ص،١٩٨٦،حمي�د، الس�اعدي ( رتھ�ا مص�لحة حكومي�ة أو مؤسس�ة عام�ةالصحي التي تت�ولى إدا
ي��اه الص��رف الص��حي بع��د معالجتھ��ا المي��اه الخارج��ة م��ن محط��ة معالج��ة م( فھ��ي  الص77رف الص77حي المعالج77ة

 )بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالج�ة حس�ب الغ�رض م�ن اس�تخدامھا 
لbش�ارة  أو المياه العادم�ة المياه المطروحة وتستخدم بعض المصادر تسمية). ٧٦ص،١٩٩٩، سعاد، عبادي(
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فھ�ي تش�ير إل�ى  مجاري مياه ا�مط7ارتسمية أما . )١٤ص،١٩٨٦،حسين، السعدي (إلى مياه الصرف الصحي
  .  )٧٩ص،١٩٩٩،سعاد ، عبادي(منظومة تصريف مياه اeمطار

  :وقد أخرج البحث وفق المحاور التالية  
  

  :مصادر مياه المجاري بالمدن: او� 

ن وفض;ت اiنسان المخلفات المائية المنزلية بما تحتويه من بقايا الطعام والمنظفات الصناعية والصابو    
 العاني ،( المختلفة  وباقي المواد العضوية وغير العضوية الناتجة من اوجه النشاط المنزلي

) . ٣٢ص،٢٠٠١،ابتھال   
المخلفات المائية للنشاطات التجارية المختلفة من مطاعم و أسواق ومس�ارح و أندي�ة وس�ينما وغيرھ�ا  -١

 ير مع المخلفات المنزلية حد كب من دور اللھو وتتشابه ھذه المخلفات إلى
مخلفات المجازر والمصانع الصغيرة مث�ل مص�انع المي�اه الغازي�ة وتعبئ�ة اeلب�ان والعص�ائر وغيرھ�ا  -٢

، وتتميز ھذه باحتوائھا على قدر عال من المواد العضوية ذات ).١٤٣ص،١٩٧٦،مھدي، الصحاف (
فات المائية لبعض المزارع الصغيرة تركيز شديد مقارنة بالمخلفات المائية المنزلية وتضم أيضا المخل

 ).١٦ص،١٩٩٤،قبلكس جرحي،يوسف (. داخل المدن 
مياه اeمطار التي قد تجمع في شبكات خاصة بھا أو قد تجمع في شبكة مركبة مع باقي مياه المج�اري  -٣

يوس��ف .(وھ��ذه تج��رف العدي��د م��ن الملوث��ات العض��وية واeترب��ة واeم��;ح م��ن الش��وارع والم��زارع
  . )١٦ص،١٩٩٤،جرحي،

النفاي��ات الس��ائلة ( ومخلف��ات المن��اطق الص��ناعية ) النفاي��ات الس��ائلة الطبي��ة ( مخلف��ات المستش��فيات  -٤
، والت��ي يتطل��ب إنش��اء محط��ات خاص��ة لمعالج��ة ك��ل )١٤٢ص،١٩٩٧،أن��يس،ال��راوي .()الص��ناعية 

    .منھما، نظرا لطبيعة وخطورة محتوياتھا 
  : )١٤٤ص،١٩٩٧،أنيس،الراوي (لصحي فھيأما أھم العناصر التي تحتويھا مياه الصرف ا

  ) . الجراثيم ( كائنات حية دقيقة مسببة لrمراض  -٢   .مواد عضوية قابلة للتحلل  -١
 -٥   .م��واد عض��وية مقاوم��ة للتحل��ل-٤ ).نت��روجين، فس��فور، بوتاس��يوم ( م��واد مغذي��ة للنب��ات  -٣

  .ام;ح معدنية ذائبة -٦       .معادن ثقيلة
  :الرماديالمجاري في مدينة الماء وات واقع منظوم -ثانيا
  -:الرماديفي مدينة  مياه الشربمنظومة  :  ١

ھ��و نھ��ر الف��رات وھن��اك محطت��ان  ) ١( خارط��ة رق��م  ان مص��در ال��رئيس لمي��اه الش��رب لمدين��ة الرم��ادي    
  ).٨١ص،٢٠٠٥،محمد عودة، الفھداوي( تراتقليديتان لتزويد المدينة بالمياه على نھر الف

: س�اعة ، وي�زود المدين�ة ع�ن طري�ق ث;ث�ة خط�وط رئيس�ة/  ٣م ٦٠٠٠بطاق�ة  وع الرم7ادي الكبي7رمشر -او�
م  ٥٠٠وتجھيز مدينة الرمادي بالمياه الصالحة للشرب عن طريق مشروع الرمادي الكبير الذي يقع على بعد 

ي�وم /  ٣م ١٤٤٠٠٠وبطاق�ة  ١٩٨٤جنوب سدة الرمادي عل�ى ض�فة النھ�ر اليمن�ى وق�د أنش�ئ المش�روع ع�ام 
محط�ة لتجھي�ز مي�اه الش�رب للمن�اطق الريفي�ة  ٣٧كم�ا توج�د .ليزود السكان الحضر بالمياه الص�الحة للش�رب  

يوم وتس�تخدم ھ�ذه المحط�ات مس�حوق القاص�ر أو /  ٣م) ٢٠٠-٥٠(والنائية حول المدينة تتراوح طاقاتھا بين 
اه من نقطة المآخذ إلى محط�ة التنقي�ة وم�ن ث�م قناني الكلور في تعقيم المياه ھي أنابيب تقوم بعملية توصيل المي

وھذه اeنابيب تكون طويلة وذات أقطار كبيرة وتحتوي شبكة توزيع . نقلھا إلى شبكات التوزيع داخل المدينة  
: ملم وامت�داد ھ�ذه اeنابي�ب ب�ث;ث اتجاھ�ات  ٦٠٠المياه في مدينة الرمادي على ث;ثة أنابيب ناقلة للماء بقطر 

)FEIAS.p287. (  
  ) .التأميم(أنبوب ناقل يغذي غرب المدينة  -١
  ) .الملعب(أنبوب ناقل يغذي جنوب شرق المدينة  -٢
  ) .الثيلة(أنبوب ناقل يغذي شمال المدينة  -٣
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 التصميم ا�ساسي لمدينة الرمادي)  ١( خارطة رقم 

 
  

   ساعة/  ٣م ٥٠٠بطاقة و ملم ٣٠٠الذي يزود منطقة البوفراج وھو بسمك  لجديدمشروع الرمادي ا -ثانيا
  منظومة مجاري الصرف الصحي في مدينة الرمادي:  ٢ 
منظوم�ة متكامل�ة وعامل�ة لمج�اري مي�اه الص�رف الص�حي ف�ي أي ح�ي م�ن أحي�اء  الرم�ادي9توجد في مدينة  

لجم�ع م�ن مي�اه المج�اري المحلي�ة وھن�اك رب�ط ) البالوعات ( ويستخدم السكان الحفر ا9متصاصية .  الرمادي
عموم�ا وھ�ذا ال�ربط تس�بب ر نظامي الى نظام تصريف مياه ا9مطار المنتشرة في المدينة وھي غير كفوءة غي

مشاكل بيئية ت�ؤثر س�لبا عل�ى حال�ة ص�حة الس�كان وق�د بني�ت قن�وات التص�ريف لتقلي�ل مس�توى المي�اه الجوفي�ة 
وان  . )٦٢ص،١٩٩٥،محم��د ج��واد، عل��ي( واس��تخدمت لنق��ل مي��اه المج��اري غي��ر المعالج��ة ال��ى نھ��ر الف��رات

  -:مجاري مدينة الرمادي قد بنيت على مرحلتين ھما
كم من انابيب ا9سبست ومحطت�ين )  ٢٠( بطول وتغطي مركز المدينة : المرحلة ا9ولى مرحلة الستينات  -١

دفع ولكن وبس�بب تأك�ل وانھي�ار الش�بكة تجمع�ت مي�اه المج�اري واص�بح ھن�اك خط�ر عل�ى حي�اة الن�اس ال�ذين 
  .مدينة الرمادي يعيشون في

محطات )  ١٠( كم من انابيب المجاري وتم نصب )  ٩٠( وفيھا مدت : المرحلة الثانية مرحلة التسعينات  -٢
 اiمط�ار مي�اهش�بكة  أذانم�ن المدين�ة وھ�ذه الش�بكة مش�ابھة للت�ي قبلھ�ا بالمجم�ل  اeكب�رللرف�ع وغط�ت الج�زء 

تض�خ ال�ى نھ�ر الف�رات وقن�اة وال�ورش الص�ناعية لاستعملت لتصريف مي�اه المج�اري م�ن المن�ازل والمط�اعم 
فيم�ا تض�خ . نھ�ر الف�رات  إل�ىھا ث;ث محطات تض�خ مباش�رة منو محطة 9ثنى عشروھناك مناطق  الورار ،

  . ملم لتفرغ في نھر الفرات  ٨٠٠بسماكة  أنبوبفي قناة الورار وتجمع المحطات الخمس الباقية في  أربعة
وھذا ما مجمع لتصريف مياه المجاري وا9مطار بشكل صحي وامن  إلىتفتقر  يالرمادوعلية فأن مدينة       

  .واiضراريتمخض عنه جملة من المخاطر 
  

  : اKثار البيئية الضارة لمياه المجاري :  ثالثا
م�الم يص�احب ذل�ك العدي�د م�ن  ،خاص�ة البيئ�ة المائي�ة  ف مياه المجاري مباشرة في البيئ�ة ،9 يمكن تصري     

  : ويمكن إجمال ھذه ا~ثار بما يلي )٥٥ص،٢٠٠١،علي، الموسوي( ر على اiنسان وعلى البيئةاeضرا
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تحتوي مياه المجاري على العديد من ناق;ت العدوى ، ف�إذا ص�رفت ف�ي مص�ادر مي�اه الش�رب م�ن انھ�ار  -١
ھ�اب الكب�د وبحيرات وعيون فأنھا تتسبب في العدي�د م�ن اeوبئ�ة لbنس�ان مث�ل الك�وليرا والس�الموني; والت

 ).١٨ص،١٩٨٦،حسين علي، السعدي ( الوبائي ومرض الدوسنتاريا 
إن تصريف مياه المجاري في البيئة المائية يؤدي إلى اس�تھ;ك اeوكس�جين ال�ذائب ف�ي الم�اء مم�ا ي�ؤدي  -٢

إلى نقصانه أو اختفائه أحيانا وتب�دأ سلس�لة م�ن التحل�ي;ت ت�ؤدي إل�ى إط�;ق روائ�ح كريھ�ة وتح�ول ل�ون 
لى الل�ون ال�داكن ث�م اeس�ود خاص�ة ف�ي المس�طحات المائي�ة المغلق�ة وتتغي�ر البيئ�ة المائي�ة وتختف�ي الماء إ

أصناف حية وتظھر أو تسود أصناف جديدة ، وتتدمر اeن�واع ا9قتص�ادية م�ن اeس�ماك لتنش�أ ب�د9 منھ�ا 
  .   أنواع أخرى 9 قيمة لھا 

وس��فور الموج��ودة ف��ي المنظف��ات الص��ناعية ، إن احت��واء مي��اه المج��اري عل��ى ق��در ملم��وس م��ن أم��;ح الف -٣
يؤدي إلى اثر مش�ابه eث�ر الس�ماد ف�ي الترب�ة فيعج�ل ب�النمو النب�اتي الم�ائي بص�ورة كثيف�ة وت�زداد بع�ض 
أنواع نباتية مثل الطحالب الزرقاء المخضرة وبعض اeعشاب ذات الج�ذور عل�ى أس�طح الم�اء مم�ا يقل�ل 

عض اeضرار في بعض س;سل الغذاء مم�ا ي�ؤدي لتغي�ر اeن�واع من التنوع الكلي النباتي ويتسبب ھذا بب
ويص�احب .   )٢٥ص،١٩٩٤،جرح�ي ق�بلكس،يوسف (الحية اeخرى في الجسم المائي وتغير بيئي كامل

ذلك العديد من ا~ثار الضارة مثل تغير في نوعي�ات وكمي�ات اeس�ماك ذات القيم�ة ا9قتص�ادية ، ووج�ود 
ع استخدام ھذه المي�اه ويقل�ل كمي�ات المي�اه المتاح�ة والتقلي�ل م�ن اس�تخدام إفرازات سامة للطحالب مما يمن

  .المياه eغراض ا9ستحمام والترويح واiبحار 
تتس�بب مي�اه المج��اري ب�بعض اeم��راض البيئي�ة لrس��ماك مث�ل م��رض الم�وت الش��توي والفقاع�ة الغازي��ة  -٤

  ).٢٧ص،١٩٩٤،جرحي قبلكس،يوسف ( .والتي تؤدي إلى ھ;كھا 
جيه مياه الصرف الصحي قبل معالجتھا إل�ى الودي�ان واeراض�ي المفتوح�ة ي�ؤدي إل�ى تس�ربھا إل�ى إن تو -٥

ا~بار والينابيع وخزانات جمع مياه اeمطار وتلويثھا ، إض�افة إل�ى آثارھ�ا الس�لبية المباش�رة عل�ى ص�حة 
وقد ي�ؤدي إل�ى اiخ�;ل اiنسان وعلى الحياة النباتية والحيوانية ، والى تدھور البيئة وانتشار اeمراض، 

، الس��عدي ( ن��ة م��ن الحش��رات والكائن��ات اeخ��رى   بالتوازن��ات البيئي��ة نتيج��ة ظھ��ور وزي��ادة أش��كال معي
   ).١٨ص،١٩٨٦،حسين علي

 
  :طرق التخلص من مياه الصرف الصحي بالمدن : رابعا 
إعادتھ�ا إل�ى حال�ة ھ�ي عمليات معالج�ة مي�اه الص�رف الص�حي إل�ى إع�ادة تأھي�ل المي�اه المس�تعملة ب ھدفت     

ويجتھد الخبراء في وضع . )٦ص،٢٠٠٦،فتحي،الشيخ عباس(اقرب ما يمكن لحالتھا اeصلية قبل ا9ستعمال 
سلسلة من مراحل المعالجة لحذف الملوثات أو تحويلھا إلى ص�ور أخ�رى ، بحي�ث تن�تج مي�اه يمك�ن اس�تعمالھا 

لعناصرھا م�ن أودي�ة وانھ�ار وترب�ة وھ�واء وغي�ره   في الزراعة أو تصديرھا للبيئة دون أن تسبب آثار ضارة
أ9 أن عملي��ات المعالج��ة ھ��ذه تتطل��ب تك��اليف مادي��ة باھض��ة iنش��اء محطاتھ��ا وش��بكاتھا وص��يانتھا ، وتلع��ب 
العوامل الجغرافية كطبيعة السطح وا9نحدارات وطبيع�ة الترب�ة والمن�اخ دورا كبي�را ف�ي تس�ھيل أو تعقي�د ھ�ذه 

تع��اني ال��دول النامي��ة والفقي��رة منھ��ا بوج��ه خ��اص م��ن ع��دم إمكاني��ة تموي��ل مث��ل ھ��ذه  العملي��ات ، وبش��كل ع��ام
  .)٢٣ص،١٩٨٨،خالص حسني، اeشعب (  .المشاريع في الغالب

  
  : ويمكن إيجاز وسائل المعالجة بما يلي 

محم���د ، الفھ���داوي( )مرحل���ة التطھي���ر ( إنش���اء محط���ات معالج���ة متكامل���ة حت���ى المرحل���ة اeخي���رة  -١
في حالة توفر التمويل ال;زم لمث�ل ھ�ذه المش�اريع و إع�ادة اس�تعمال المي�اه المعالج�ة  ،)٧٢ص،٢٠٠٥،عودة

اني م�ن قل�ة eغراض عديدة خصوصا في الزراعة وفق مع�ايير مح�ددة ، وبش�كل خ�اص ف�ي ال�دول الت�ي تع�
  ).١٤٧ص،١٩٩٠،الدليمي، مالك.(  مصادر المياه العذبة

العضوية والمواد الصلبة غير العضوية القابلة للفصل ث�م  إنشاء محطات معالجة تستھدف إزالة المواد -٢
التحويل اiحيائي للمواد العضوية إلى كتل حيوية تزال فيما بعد بالترسيب ، ث�م إع�ادة تص�دير المي�اه الناتج�ة 

  . إلى البيئة ، وعدم إعادة استعمالھا eي غرض من اeغراض 
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رحل�ة الترس�يب فق�ط بقص�د ترس�يب الم�واد إنشاء محطات تصريف وليس معالجة وذلك بإخضاعھا لم -٣
ث�م تص�ريف المي�اه الناتج�ة إل�ى مص�ادر المي�اه المختلف�ة كاeنھ�ار أو ) معالجة أولية فق�ط ( العضوية والثقيلة 

البحار أو الوديان المفتوحة ، ث�م ال�تخلص م�ن الحم�أة  بط�رق تح�اول الخ�روج بأق�ل ا~ث�ار البيئي�ة والص�حية 
لقد أخذت الدول تُصدر القوانين واeنظمة والل�وائح الت�ي ت�نظم عملي�ات . )٩ص،٢٠٠٦،فتحي،الشيخ عباس(

إ9 أن العامل المادي وقدرة الدولة ا9قتصادية المعالجة وكيفية التصرف بالمياه الناتجة من عمليات المعالجة 
خ����الص ، اeش����عب ( تبق����ى ھ����ي العام����ل الحاس����م ف����ي تقري����ر إنش����اء مث����ل ھ����ذه المحط����ات م����ن عدم����ه

  ) . ٢٣ص،١٩٨٨،حسني
وھو خزان يُحفر في باطن اeرض 9ستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية : خزان التجميع  -٤

معين��ة تس��مح بتس��رب الس��وائل إل��ى اeرض وي��تم ب��ين م��دة وأخ��رى س��حب المتجم��ع ف��ي الخ��زان بواس��طة 
. بي��رةالص��ھاريج وطرحھ��ا ف��ي أم��اكن خ��ارج الم��دن وھ��ي طريق��ة تتس��بب عنھ��ا آث��ار س��لبية بيئي��ة وص��حية ك

 .)٧٤ص،٢٠٠٥،محمد عودة، الفھداوي(
 

  :مراحل معالجة مياه الصرف الصحي بالمدن :  خامسا
قبل اختيار الطريقة المناس�بة لمعالج�ة مي�اه المج�اري ف�ي مدين�ة م�ا ، فان�ه يتع�ين تقي�يم ودراس�ة خص�ائص      

ي�ث أنھ�ا ت�ؤثر ف�ي اختي�ار وأحجام مياه المجاري المزمع معالجتھا إضافة إلى عوامل أخرى يتطلب دراستھا ح
  .)٨٢ص،١٩٨٦،الجابري، مظفر علي ( :طريقة المعالجة وھذه العوامل ھي كما يلي

  . وجود مساحة مناسبة من اeرض  -١
 . طوبوغرافية سطح اeرض  -٢
 . نوع التربة وخصائصھا  -٣
 . معرفة المكان الذي ستصرف اليه المياه المعالجة واستعما9ت ھذه المياه  -٤
 . ة الكلف ا9قتصادي -٥
 .توفر موارد الطاقة واeيدي العاملة المدربة  -٦
 ) . بحيرة الحبانية ( مستوى الفيضان  -٧

وتھدف مجموعة المعالجات التي تجري على مياه المجاري إلى تقليل الملوثات بھ�ا إل�ى ح�د مقب�ول بحي�ث      
ء وتمثي�ل وتثبي�ت الج�زء الب�اقي إذا صرفت في البيئة المائية تستطيع عوامل التنقية الذاتية في ھذه البيئة احت�وا

  . من ھذه الملوثات بدون أي تغيير جوھري في خصائص ھذه البيئة
  ).١١٢ص،١٩٨٦،حميد علوان، الساعدي (: وتتضمن مراحل معالجة مياه المجاري بالمدن ما يلي

ي وتستخدم في ھذه المرحل�ة وس�ائل لفص�ل وتقطي�ع اeج�زاء الكبي�رة الموج�ودة ف�: المرحلة التمھيدية  -١
المياه لحماية أجھزة المحطة ومنع انسداد اeنابيب ، وتتك�ون ھ�ذه الوس�ائل م�ن منخ�ل متس�ع الفتح�ات وأجھ�زة 

%  ١٠-٥سحق وتحتوي أحيانا على أحواض للتشبيع باeوكسجين ، ويمكن خ;ل ھ�ذه المرحل�ة ال�تخلص م�ن 
ھ�ذه النس�ب كافي�ة 9ع�ادة اس�تعمال م�ن الم�واد العالق�ة و9 تع�د % ٢٠-٢من المواد العضوية القابلة للتحلل مع 

 .) ١( المياه eي غرض الشكل رقم 
يتم في ھ�ذه المرحل�ة إزال�ة الم�واد العض�وية والم�واد الص�لبة غي�ر العض�وية القابل�ة : المعالجة اeولية  -٢

من المواد العض�وية القابل�ة للتحل�ل % ٥٠-٣٥للفصل من خ;ل عملية الترسيب ويمكن في ھذه المرحلة إزالة 
م�ن الم�واد العالق�ة ، وحت�ى ھ�ذه المرحل�ة ف�ان الم�اء غي�ر ص�الح 9ع�ادة اس�تعماله eي % ٧٥-٥٠ة إل�ى إضاف

 . غرض 
يتم في ھذه المرحلة تحويل أحيائي للمواد العضوية إلى ُكتل حيوي�ة ت�زال : المعالجة الثانوية  -٣

 .سيب في أحواض الترسيب الثانوية فيما بعد عن طريق التر
وتتم في ھذه المرحلة عمليات مختلفة iزالة الملوثات التي 9 يمكن إزالتھا : المعالجة المتقدمة  -٤

بالطرق التقليدية سابقة الذكر ، ومن ھذه الملوثات النتروجين ، الفوسفور ، المواد العضوية ، 
  . المواد العالقة الصلبة الزائدة إضافة إلى المواد التي يصعب تحللھا بسھولة والمواد السامة 

  تتم عملية التطھير من خ;ل حقن محلول الكلور إلى حوض التطھير حيث: تطھير مرحلة ال -٥
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دقيق�ة ف�ي حال�ة ع�دم  ١٥ملغم للتر الواحد وتتراوح مدة التطھير ما بين  ١٠-٥تتراوح الجرعة بين 
 ١٢٠( استعمال المياه وتزداد مدة التطھير حسب الغرض من إعادة ا9ستعمال حيث ق�د تص�ل إل�ى 

 .الذي يوضح ذلك )  ٦( راجع الشكل رقم   .دقيقة ) 
 
  : المعايير الكمية لخدمة المجاري بالمدن :  سادسا

يفضل المھنيون المختصون فصل شبكة مجاري الصرف الصحي عن شبكة مجاري مياه اeمطار في      
  (FEIAS.p232): المدن لrسباب التالية 

  . في حالة الدمج يجب استخدام أنابيب بأقطار كبيرة أو كبيرة جداً  -١
  . محطة المعالجة لتتسع للكميات لفي حالة الدمج يجب إنشاء أحواض كبيرة ومتعددة  -٢
سوف تحدث أحمال عالية على محطة المعالجة، وعلى الشبكة الناقلة أيضا، ويزداد حدوث  -٣

eعطال التشغيلية ا9نسدادات وا .  
  . ما تقدم يعني كلف اقتصادية عالية في الشبكة والمحطاتإن كل  -٤
لذا فان لكل من النوعين . إن مياه اeمطار 9 تحتاج إلى معالجة بل إلى ترسيب وتصريف فقط -٥

  .معاييره الخاصة 
  : المعايير الكمية لخدمة الصرف الصحي بالمدن :  ١

بة من كمية المياه التي يستھلكھا الفرد في المدينة يُقصد بالمعايير الكمية لخدمة الصرف الصحي تلك النس     
وليست كل كمية المياه التي يستعملھا الفرد تتحول .. والتي تتحول إلى مياه صرف صحي وتتطلب معالجتھا 

إلى مياه صرف صحي ، فمنھا ما يستھلك مباشرة eغراض التبريد أو رش الحدائق وسقيھا ومنه ما يتبخر أو 
ومنھا ما تستھلكه الصناعة خصوصا الغذائية كالمشروبات الغازية، أي انه ليست كل  يتسرب إلى اeرض ،

  .  (EnvironmentalEng,1999,p110)كميات المياه التي تستھلك في المدينة تصل إلى محطات المعالجة
عديدة إن الكمية المطروحة من مياه الصرف الصحي للفرد الواحد تختلف من بلد إلى آخر وفقا لعوامل      
  :  )دائرة إسالة ماء بغداد ،أمانة العاصمة ( منھا
حصة الفرد الواحد من الماء الصافي أو معدل استھ;كه منھا ، فكلما ارتفع ا9ستھ;ك من الماء  -١

  . الصافي كلما زادت كميات مياه الصرف المطروحة 
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ضل كلما شجع ذلك مدى توفر شبكات الصرف الصحي وكفاءتھا ، فكلما توفرت ھذه الخدمة بشكل اف -٢
 زيادة الكميات المطروحة منھا  على زيادة ا9ستھ;ك من الماء وبالتالي

طبيعة توزيع المياه المستعملة بين ا9ستعما9ت المختلفة، فمي�اه ا9س�تعما9ت المنزلي�ة ت�ذھب مباش�رة  -٣
غ�راض وe س�تعملة eغ�راض س�قي الح�دائق ورش�ھاإلى شبكة الصرف الصحي، بينم�ا تتع�رض المي�اه الم

وتح��دد نوعي��ة .  (EnvironmentalEng,1999,p112)التبري��د والتكيي��ف م��ث; للتبخ��ر أو ا9متص��اص 
الصناعات الموجودة في المدينة كمية المياه المس�تعملة والمطروح�ة منھ�ا ، فص�ناعات مث�ل تعلي�ب الفواك�ه 

 .. يبه مث; تستعمل وتطرح كميات كبيرة من المياه تستعمل eغراض غسل المنتوج قبل تعل
أجور خدمات الصرف الصحي ، خصوصا إذا كانت على أساس كمية ا9س�تھ;ك م�ن الم�اء  -٤

، فارتف���اع ھ���ذه اeج���ور ي���دفع المس���تھلكين إل���ى تقلي���ل اس���تھ;ك الم���اء وبالت���الي تقلي���ل الكمي���ات 
  . المطروحة من مياه الصرف الصحي

   :المعايير الكمية لخدمة مجاري مياه ا�مطار بالمدن :  ٢
ھذه الدراسة، الطاقات التصميمية للشبكات ومحطات التصريف ، ال;زمة  في يقصد بھذه المعايير      

وحتى تكون الشبكة ومحطاتھا فعالة في أداء ھذا . اه اeمطار الساقطة على المدينة والقادرة على تصريف مي
  . ة العمل يتطلب أن تصمم فنيا بما يتناسب مع كميات اeمطار الساقطة على المدين

إن حساب كميات مياه اeمطار التي تسقط على مدينة أو مساحة ما خ;ل مدة زمنية معينة يستدعي      
أطوال شبكات المجاري سواء  وتأخذ بالحسباناستخدام معاد9ت رياضية ومعام;ت ھندسية لمعرفة كمياتھا 

  .واقطارھا ومعدل ا9نحدار كانت مجاري اeمطار أو مجاري الصرف الصحي
   

  :الرماديالمشاكل التي تواجھھا شبكة مجاري مياه ا�مطار في مدينة  : سابعا 
  بم���ا يل���ي الرم���اديالمش���اكل الت���ي تواجھھ���ا ش���بكة مج���اري مي���اه ا9مط���ار ف���ي مدين���ة  إجم���اليمك���ن      

(FEIAS.p287):  
وفر إن تشغيل الشبكة بشكل كامل يحتاج الى توفير آليات ومع�دات اختصاص�ية وجھ�د ھندس�ي، والمت� -١

 اiمكاني�اتم�ن الحاج�ة الكلي�ة، وان ھ�ذا القص�ور ف�ي %) ٤٠(المتاح للدائرة م�ن ك�ل ذل�ك حالي�اً ھ�و بح�دود 
الص��يانة المطلوب��ة عل��ى الش��بكة مم��ا ي��ؤدي بالت��الي ال��ى ح��دوث اختناق��ات او  إج��راء إمكاني��ةع��دم  إل��ىي��ؤدي 

 .أجزائھاتوقفات في بعض 
الشبكة وبسبب خش�ونة س�طوحھا الداخلي�ة ت�ؤدي  جزاءأا9نابيب الكونكريتية المستخدمة في بعض  إن -٢

ال��ى تك��دس ا9وس��اخ والترس��بات وبالت��الي ال��ى تض��يق ا9نابي��ب وانس��دادھا، اذا ل��م ي��تم تنظيفھ��ا بش��كل دوري 
 .مستمر

بس��ب ع��دم تبل��يط بع��ض الش��وارع الفرعي��ة ف��ي بع��ض المن��اطق، ف��ان ذل��ك ي��ؤدي ال��ى دخ��ول ا9ترب��ة  -٣
 .ا في الشبكة وبالتالي حدوث ا9نسداداتوا9طيان الى المنھو9ت وتراكمھ

انقطاع التيار الكھربائي عن محطات التص�ريف وص�عوبة ت�وفير الوق�ود للمول�دات ي�ؤدي ال�ى توق�ف  -٤
 .ھذه المحطات

ضعف الوعي ا9جتماعي وسوء استخدام ھذه المنظومة من قبل البعض، ولع�لَّ م�ن مظ�اھر ذل�ك قي�ام  -٥
منھو9ت وقيام البعض بتسليط مياه الصرف الصحي ل�دورھم عل�ى البعض برمي ا9نقاض والنفايات داخل ال

 . ھذه الشبكة وھي غير مصممة لھذا الغرض وتعرض بعض تجھيزات ھذه المنظومة للعبث والسرقة
 زيادة الضغط على شبكة تصريف مياه ا9مطار فض; عن تجاوز ا9ھالي على الشبكة  -٦

 
  : الصرف الصحي مناقشة بدائل توقيع محطة معالجة مياه: ثامنا 
يمكن ترجيح ث;ث بدائل موقعة في ا9تجاه  ) ٢ (خارطة رقم  عددھا ستة بدائل توجد مجموعة من البدائل     

 واiط�;قتم مناقشتھا على اعتب�ارات اربع�ة وھ�ي الش�بكة ، محط�ة الض�خ ، المعالج�ة ، الشرقي والجنوبي إذ 
  :ملخصة بحسب الجدول التالي  )المكونات جموعة م( ومن مكونات البدائل العامة للمشروع . المتدفق 
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  بدائل توقيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي)  ٢( خارطة رقم 

  
  

  
  تقويم مخططات البدائل)  ١( جدول رقم 

  ) ٦( موقع   ) ٥( موقع   ) ٤( موقع   المحتويات

  شرق  جنوب  جنوب  الموقع 

  شرق  جنوب  جنوب  تجمع الشبكة

  شرق  جنوب  جنوب  محطة الضخ

عملي��ات محط��ات معالج��ة 
  المياه الثقيلة

  قابلة التوسع  حفر امتصاصية  قابلة للتوسع

  الفرات  برك تبخير  برك تبخير  ا9ط;ق المتدفق

  من عمل الباحثان: المصد ر 
  : لرابعالبديل ا

دية صحراوية غي�ر مس�تعملة ويمك�ن ان ت�زرع بمحاص�يل لھ�ا اھميتھ�ا ا9قتص�ا أراضيحيط ھذا الموقع        
يمك�ن اس�تغ;لھا ف�ي الزراع�ة او ف�ي وض�ع ح�زام وا9جتماعية ، وان معالجة مي�اه الص�رف ف�ي ھ�ذه المنطق�ة 

ان تحديد  )  ٣( خارطة رقم  اخضر حول موقع المعالجة على طول الحدود الغربية والجنوبية لمدينة الرمادي
الموض�ع الجن�وبي ، وبموج�ب ذل�ك  في ھذا البديل تق�ع محط�ة المعالج�ة ف�ي . فقط  ٢كم)  ١( أي موقع ضمن 

فأن النظام يصمم على تجميع مياه الصرف في مختلف أجزاء مدين�ة الرم�ادي ، وتحم�ل ال�ى ذل�ك الموق�ع ، ان 
عمليات معالجة المياه الثقيلة ينبغي ان تكون قالبل�ة للتوس�ع المس�تقبلي والت�دفق م�ن محط�ات التحلي�ة ينبغ�ي ان 

  .لى شكل برك تبخير تكون قابلة ل;ستعمال مرة ثانية ع
  :البديل الخامس 

ك�م جن�وب الح�د الحض�ري للمدين�ة ول�ه ممي�زات العالي�ة لمعالج�ة المي�اه )  ٤( يقع ھ�ذا الب�ديل عل�ى بع�د         
ان الموق�ع . المدورة وeجل ان تستعمل ثانية في الزراعة وفي تط�وير المن�اطق الخض�راء الجنوبي�ة والغربي�ة 

ما في الحصول على الجبس وكذلك الرمال المزيجي�ة الت�ي تمل�ىء بط�ون ا9ودي�ة غرب بحيرة الحبانية يعد مھ
  باتجاه البحيرة والتي تعود الى العصر الجيولوجي الرابع وان الموقع كان سيبنى في ھذا الموقع وعلى طبقة
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)٣(خريطة رقم  

  
فأن النظام يصمم على  في ھذا البديل تقع محطة المعالجة في الموضع الجنوبي ، وبموجب ذلك .حجر جيري 

ان عملي�ات معالج�ة المي�اه  ،تجميع مياه الصرف في مختلف أجزاء مدينة الرمادي ، وتحم�ل ال�ى ذل�ك الموق�ع 
والتدفق م�ن محط�ات التحلي�ة ينبغ�ي ان تك�ون قابل�ة ل;س�تعمال  شكل حفر امتصاصية ،الثقيلة ينبغي ان تكون 

  .مرة ثانية على شكل برك تبخير 
  :البديل السادس 

ويسمح باط;ق مياه الص�رف  )  ٤( خارطة رقم  كم شرق مدينة الرمادي)  ٨( يقع ھذا البديل على بعد        
الص��حي بع��د معالجتھ��ا ال��ى نھ��ر الف��رات ان ھ��ذا الب��ديل يق��ع عل��ى منطق��ة ص��خرية تجاورھ��ا ترس��بات الس��ھل 

الموق�ع ال�ذي يتض�من  في ھذا الفيضي في الشمال والسبخة من الشرق والجنوب وان ھذه المحطة كانت ستبنى
ف�ي ھ�ذا الب�ديل تق�ع محط�ة المعالج�ة ف�ي الموض�ع الش�رقي ،  والذي يعود ال�ى زم�ن المي�زوريالحجر الرملي 

 ، وتحمل الى ذل�ك الموق�ع مدينةالوبموجب ذلك فأن النظام يصمم على تجميع مياه الصرف في مختلف أجزاء 
  . ن قالبلة للتوسع المستقبلي والتدفق يتم الى الفرات ان عمليات معالجة المياه الثقيلة ينبغي ان تكو

  :ا9ستنتاجات 
 ٢( و )  ١( ان عامل اتجاه الرياح بحكم ان الرياح السائدة ھي شمالية وشمالية غربية فان البديل رقم   .١
)  ٥( موقع تعد ا9قل اھمية كونھاستنقل الروائح باتجاه المناطق السكنية في مدينة الرمادي ، في حين يعد ال) 
  .ھي ا9فضل من حيث الموقع بالنسبة ا9تجاھات الرياح )  ٦( و 
ان عامل التضاريس ا9رتفاع عن سطح ا9رض يؤخذ با9عتبار من خ;ل تجنب عامل الفيضان   .٢

على انھا غير مناسبة لتوقيع محطة )  ٥( و )  ١( وزيادة منسوب بحيرة الحبانية من ذلك يحدد البديل 
)  ٦٠ – ٥٠(متر كمعيار ان اغلب اجزاء المدين تقع على ارتفاع )  ٩٠( البديل يقع على ارتفاع المعالجة ف

متر وعلى العموم فان المتدفق من المياه )  ٣٠( في حين ان المياه الثقيلة يجب ان 9 تضخ 9على من 
مية الماء الصالح المعالجة يمكن ان تفرغ في نھر الفرات وينبغي احتساب المسافة من نقطة ا9ط;ق وك

  .للشرب من النھر 
)  ٣( يجب ان يكون موقع معالجة المياه على بعد )  ١٩٦٧لسنة  ٢٥قانون ( طبقا للمعايير العراقية   .٣

امكانية تطبيق ھذا )  ٦،  ٥،  ٤،  ١( ان للموقع . كم في ا9قل عن الحدود الحضرية او أي منطقة سكنية 
)  ٢( ھذا المعيار 9ن موقع )  ٣،  ٢( فيما 9 تقابل الموقع . اه المجاري المعيار عند تشييد محطة معالجة مي

 ٢,٥( يقع بين المنطقة الحضرية والطريق السريع وان المسافة بين المنطقة الحضرية والطريق السريع ھي 
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) . اراض زراعية ومساكن قروية ( كم فقط وان الذھاب بالموقع شما9 ليس محتم; لوجود مناطق ريفية ) 
فان اغلب المنطقة في ھذه الجھات تتوجه للتنمية الحضرية او كونھا اراض )  ٣( اما بخصوص الموقع 

  .زراعية 
ف�ان ا9ط�;ق المي�اه المعالج�ة ال�ى النھ�ر يج�ب ان )  ١٩٦٧لس�نة  ٢٥ق�انون ( طبقا للمعايير العراقي�ة   .٤

  .جة كم من اخر موقع اط;ق للمياه المعال)  ١( يكون على ا9قل بعد 
  )٤(خريطة رقم 

 
  

كم )  ٥( كم من الكمية ا9قرب للمياه الجارية وحوالي )  ٢٠( يكون ابعد بمسافة )  ٦( ان البديل الشرقي رقم  .١
بعيدا عن التفق ا9قرب مع التيار وتح�ت ھ�ذه الظ�روف ف�ان الھ�ذا الب�ديل يع�د مناس�با 9قام�ة محط�ة معالج�ة المي�اه 

 .الثقيلة 
  

  :التوصيات 
م بدراسات فنية وھندسية مع فريق عمل لتحدي�د محط�ات تص�ريف مي�اه اeمط�ار وطاقتھ�ا التص�ميمية القيا -١  

 .المطلوبة للمدينة مع م;حظة اتجاه توسع المدينة 
تنفيذ حملة توعية لحث السكان على عدم تصريف مياه الصرف الصحي لدورھم أو بناياتھم أو ورش�ھم أو  -٢  

ة ھذه النفايات على ص�حة امة واeھلية ، إلى اeنھار بشكل مباشر نظرا لخطورمح;تھم ، وكذلك المستشفيات الع
 وكذلك توعية السكان بأھمية شبكات المجاري من خ;ل ا9ستخدام السليم وع�دم تخري�ب ھ�ذه الش�بكات. المجتمع 

e جلهواستخدامھا للغرض الذي أنشئت.  
المعلوم��ات الجغرافي��ة كونھ��ا ذات فعالي��ة  اع��داد المخطط��ات لجمي��ع الش��بكات باس��تخدام برمجي��ات نظ��م -٣  

لمساعدة المخطط بانواع الشبكات واطوالھا فض; عن تحديد القطاعات المشمولة بالخدمة فض; ع�ن اھميتھ�ا ف�ي 
  .دراسة كفائة ھذة الخدمات وكفايتھا 

اس�اس  تتعاون كل الجھ�ات المس�ؤولة ع�ن إدارة المدين�ة ف�ي الرم�ادي عن�د وض�ع خططھ�ا المس�تقبلية عل�ى -٤  
تقسيمھا إلى جانب شرقي وجانب غربي نظرا لوجود نھر الورار الذي ھو مانع طبيعي واسع وكبير يقسم المدينة 

  . إلى جانبين
  .التخطيط 9نشاء محطتين لتصفية مياه المجاري في الجھة الشرقية من مدينة الرمادي والجھة الغربية منھا  -٥

ار اتجاه توسع المدينة نحو الغ�رب واتج�اه نم�و س�كان الج�انبين حي�ث أن تأخذ الجھات المسؤولة بنظر ا9عتب -٦  
-انظر الخارطة(يتجه السكان للتركز في الجانب الغربي أكثر من الجانب الشرقي وذلك بالنظر لخططھا المستقبلية 

٤-. ( 
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ھ�ذه الث�روة  اعتماد استخدام المقاييس 9ستيفاء اeجور وتعديل التعريف�ة بم�ا يجع�ل الم�واطن يش�عر بأھمي�ة -٧  
  . ويحافظ عليھا ويقلل من الھدر في المياه 

استصدار التشريعات القانونية الكفيلة بالحد م�ن التج�اوز عل�ى منظوم�ة ش�بكات الم�اء والمج�اري وغيرھ�ا  -٨  
  . للمحافظة على ھذه الثروة الوطنية المھمة 

لمياه ، وتدريبھم من خ;ل ال�دورات العمل على توفير الكادر فني 9دارة مشاريع مجمعات إنتاج ومعالجة ا -٩  
التخصصية داخل وخارج العراق على إدارة ھذه المشاريع وكيفية استخدام منظومات التصفية والتعق�يم بالطريق�ة 

  . الصحيحة وكيفية إجراء الصيانة المطلوبة لكافة مرافق المشاريع 
ق�ة الص�ناعية وع�دم الس�ماح اتخاذ إجراءات سريعة iنش�اء ش�بكة ص�رف ص�حي ومحط�ة معالج�ة للمنط -١٠  

  . بتصريف النفايات السائلة الصناعية إلى اeنھار مباشرة نظرا لخطورة المواد التي تحتويھا
 

  :قائمةالمصادر
 . ١٩٨٨ ،جامعة الموصل ،دارالكتب للطباعة والنشر،انتھاالموارد الطبيعية وصي،خالص حسني،اeشعب -١
  .١٩٨٦، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١الجابري، مظفر علي، التخطيط الحضري، ط -٢
غي��ر (تقري��ر دراس��ة المي��اه الص��الحة للش��رب ف��ي  الع��راق  ،دائ��رة إس��الة م��اء بغ��داد  ،أمان��ة العاص��مة ، الجمھوري��ة العراقي��ة -٣

  .١٩٧٦، )منشور
  . ١٩٩٠الموصل،جامعة ،والنشرعةلحضري والمشك;ت ا9نسانية،دارالحكمة للطباومحمد العبيدي، التخطيط االدليمي،مالك  -٤
التل�وث الكھرومغناطيس�ي والكيم�اوي والجرث�ومي الن�اتج ع�ن الح�رب والحص�ار وت�أثيره ف�ي البيئ�ة ،أنيس وأخرون،الراوي  -٥

  .١٩٩٧،مطبعة المجمع العلمي،مجلة المجمع العلمي ،والصحة العامة 
غي��ر (رس��الة ماجس��تير ، دي��الى دراس��ة ف��ي الجغرافي��ة محم��د مش��اريع ال��ري والب��زل ف��ي محافظ��ة ،حمي��د عل��وان ، الس��اعدي  -٦

  .١٩٨٦،جامعة بغداد ، كلية ا~داب ،) منشورة
    ١٩٨٦علم البيئة المائية ، جامعة البصرة ، ليث عبدالجليل ،. مر الدھام ، دنجم ق. حسين علي ، د، السعدي -٧
إدارة  النفاي�ات  الص�لبة  وأثرھ�ا  ف�ي  التخط�يط  البيئ�ي  التقنيات  المستخدمة  في ، فتحي  فاضل  عبد اeمير  ، الشيخ عباس -٨

   ٢٠٠٦،بغداد، واiقليمي معھد للتخطيط  الحضري. رسالة ماجستير غير منشورة،لمدينة  بغداد 
دار ، جمھوري�ة الع�راق ، منش�ورات وزارة اeع�;م ، الموارد المائية في العراق وص�يانتھا م�ن التل�وث ، مھدي ، الصحاف  -٩

  . ١٩٧٦،بغداد ،للطباعة  الحرية
ابتھال أحمد محم�ود ، تحلي�ل نوعي�ة مي�اه الش�رب وتوزيعھ�ا ف�ي مدين�ة الرم�ادي ، رس�الة ماجس�تير غي�ر منش�ورة ، ، العاني-١٠

  . ٢٠٠١مقدمة إلى كلية الھندسة ، جامعة  اeنبار ، 
  .١٩٩٩،جامعة الموصل  ،ء فحوصات الما،الھندسة و البيئة العملية للبيئة ،سعاد عبد وأخرون ، عبادي-١١
قس�م ،الجامع�ة التكنولوجي�ة ،)غير منش�ورة(رسالة ماجستير ،تحليل وتصميم شبكات مياه الشرب ، عمر مجيد،عبد الرزاق  -١٢

  .١٩٨٥،الھندسة المدنية
  . ١٩٩٥،  ٣محمد جواد ، نحو استراتيجية مائية وطنية ، مجلة بحوث ، العدد ، علي  - ١٣
رس��الة ماجس��تير غي��ر  ،٢٠٠٥-١٩٧٢كف��اءة تجھي��ز مي��اه الش��رب لمدين��ة الرم��ادي،ش��;ل حم��ادي محم��د ع��ودة، الفھ��داوي -١٤

  . ٢٠٠٥منشورة ، مقدمة إلى كلية التربية ، جامعة  اeنبار ، 
مجل�ة الجمعي�ة العراقي�ة ، وفة ،علي صاحب خالد ، التلوث البيئي وانعكاساته المستقبلية ، كلية القائد ، جامعة الك، الموسوي -١٥

  . ٢٠٠١،  ٤٨لعدد ا
  .١٩٩٤،بغداد، دار الحرية للطباعة، التدھور البيئي على الوضع الصحي تأثير،جرحي قبلكس،وسفي -١٦
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