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فيرس المحتويات
مقدمة
أىمية إحصاءات المياه

المواضيع التي تغطييا

 -1موارد المياه العذبة المتجددة
 -2استخراج المياه حسب المصدر
 -3استخدام المياه حسب المصدر والنشاط
 -4المياه العادمة الناتجة
 -5معالجة المياه العادمة
 -6خدمات معالجة المياه العادمة
 -7متغيرات مختارة على مستوى المدينة
 -8نوعية المياه ألنيار مختارة
 -9نوعية المياه لبحيرات مختارة
 -10نوعية المياه في المناطق الساحلي
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مقدمة :

الماااء ىااو أساااس الحياااة لجميااع ال ائنااات الحيااة قااال تعااالى لوجعلنااا ماان

الماااء اال شاايء حااي  .إن التاوازن بااين ال ميااات المتاحااة ماان المياااه وا سااتخدامات

المختلفة يعتبر من األمور اليامة وتعتبر المياه العذبة من الموارد الطبيعية النادرة
ف ااي ال ااون بشا ا ل ع ااام حي ااث تشا ا ل المي اااه العذب ااة  % 2.4م اان إجم ااالي المي اااه
الموج ا ااودة عل ا ااى ال ا ا ارة األرض ا ااية ويعتب ا اار موض ا ااوع إدارة المي ا اااه وتوفيرى ا ااا لس ا ااد
ا حتياجااات المختلفااة ماان ا باار التحااديات للح ومااات العربيااة فااي الوقاات الحاضاار

خاصاة وأن المنطقاة تواجاو زياادة مساتمرة فاي الطلاب علاى الميااه وفاي نفاس الوقات
تت ارجااع فيااو ميااة ونوعيااة المياااه المتاحااة بساابب اسااتن از

المياااه الجوفيااة وتعرضاايا

للتل ااوث باإلض ااافة إل ااى اس ااتمرار ت ارج ااع المي اااه الس ااطحية وتعرض اايا إل ااى مختلا ا
الملوثات.
و شك في أن زيادة عدد الس ان وزياادة نسابة الحضار إلاى الريا

وزياادة

الزرعااي الااذي يتبعااو توسااع فااي الز ارعااات المرويااة يا دي إلااى
الطلااب علااى اإلنتاااج ا
زيادة الطلب على المياه .وقد أصابحت عملياة المواءماة باين مياات الميااه المتاحاة
لالسااتيالك والطلااب المت ازيااد علييااا و ااذلك عمليااة تخصاايص حصااص ماان المياااه

لالستخدامات المختلفة من األمور ا ستراتيجية والحيوية الرئيسية.

وتعتب اار معظ اام ال اادول العربي ااة م اان المن اااطق األ ث اار فقا ا ار ب ااالموارد المائي ااة
لبش ا ل خاااص الاادول ا ساايوية منيااا وتاازداد الناادرة إذا مااا درساات الم اوارد المائيااة
التقليديااة والتااي تشاامل جميااع المياااه العذبااة المتااوفرة بش ا ل طبيعااي دون إج اراء أيااة
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عمليات تحلية أو تنقية علييا حيث تبلغ مية الميااه المتاحاة مان الماوارد التقليدياة
حوالي  171ملياار متار م عاب فاي منطقاة إسا وا ل تشامل الادول العربياة األسايوية
باإلضافة إلى مصر وىذه ال مية تقل عما ىو متوفر فاي دولاة واحادة مان بعاض

الاادول القريبااة ماان المنطقااة مثاال تر يااا وفرنسااا التااي تبلااغ ميااة المياااه فييمااا ح اوالي
 232مليار متر م عب وحوالي  204مليار متر م عب على الترتيب.
ويعاازى ىااذا ا نخفاااض فااي الم اوارد المائيااة التقليديااة إلااى وقااوع دول اس ا وا
ضمن المناطق الجافة وشبو الجافة والتي تتسم بانخفاض مياة األمطاار السااقطة
وقلة عدد األنير فييا إضافة إلى فقدان معظام ميااه األمطاار السااقطة عان طرياق

التبخر.

ونتيجة لذلك فان عدد من دول المنطقة تصن

على أنيا من أفقر  10دول

على مستوى العالم مثل فلسطين وال ويت وقطار حياث يقال نصايب الفارد فيياا عان

عشر مية المياه المحددة في خط الفقر.

وفي األردن على سبيل المثال يبلاغ نصايب الفارد حاوالي  160متار م عاب سانويا
بينمااا حااد الفقاار ىااو 1000متاار م عااب للفاارد ساانويا لنش ارة اإلحصاااءات البيئيااة
 . 2003ويرجااع ذلااك إلااى قلااة األمطااار التااي تسااقط علااى األردن ساانويا حيااث أن
ا ثر مان  %86مان مسااحة الممل اة تقاع ضامن المنااطق الجافاة والتاي يقال معادل

سقوط األمطار فييا عن  200ملم سنويا و ذلك شح الميااه الساطحية التاي تادخل
األردن ضمن انيار أو وديان.
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الش ل التالي يبين نصيب الفرد من المياه التقليدية لدول ا س وا ومن الواضح أن
جميع الدول باستثناء العراق وسوريا تقع تحت خط الفقر.
شكل رقم 2
نصيب الفرد من الموارد ال تقليدية للمياه
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استنزاف المياه
نظ اًر لندرة الموارد التقليدية للمياه تقوم ثير مان الادول العربياة بضاي مياات

بيرة من المياه الجوفية متعدية مستوى الضي ا من حيث بلغت نسبة الضي إلى
ا سااتخراج ا ماان  %153فااي منطقااة اسا وا أي أن نساابة اسااتن از
تزيد عن  %50سنوياً وفي بعض الدول يصال ا ساتن از

مما يعني أن األحواض المائية سو

إلاى أ ثار مان %500

تنضب في وقت قصير.
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الش ا ل التااالي يبااين النساابة المئويااة للمياااه الجوفيااة المسااتخرجة إلااى الض ااي
ا من حيث يالحظ أن جمياع الادول باساتثناء ساوريا والعاراق ولبناان تتجااوز الضاي
ا من مما يعني أن المياه الجوفية في تلك الدول ميددة بالتلوث والنضوب.
شكل رقم 3
النسبة المئوية للمياه الجوفية المستخرجة الى اإلستخراج اآلمن
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استجابة بعض الدول لمشكمة ندرة المياه
لقد أدت ندرة المياه من المصادر التقليدية أيضااً إلاى قياام عادة دول بتطاوير

بعض المصادر غير التقليدية منيا تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وميااه
الصاار الز ارعااي ءوانشاااء الساادود .فلقااد شا لت ميااة مياااه البحاار المحااالة مااا نساابتو
 %1.1من إجمالي المياه العذبة فاي منطقاة إسا وا وترتفاع ىاذه النسابة فاي بعاض
دوليا التي تعاني من ندرة شديدة في الموارد التقليدية مثل ال ويت وقطر واإلمارات

والساااعودية حيا ااث بلغا اات نسا اابة ميا اااه البحا اار المحا ااالة إلا ااى مياااات الميا اااه المتاحا ااة
لالستيالك في تلك الدول حوالي  %71و %66و %56و %43على الترتيب.
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ىذا وقد بلغت ال ميات المعالجاة مان الميااه العادماة وميااه الصار الز ارعاي
فااي منطقااة إس ا وا ح اوالي  8.2مليااار متاار م عااب مش ا لة مااا نساابتو  %4.5ماان
إجمااالي المياااه المتاحااة لالسااتيالك وتعتباار ىااذه ال ميااة قليلااة جااداً بالنساابة لمنطقااة
تعاني من نقص شديد في المياه.

باإلضافة إلى ذلك قامت بعض دول إس وا بإنشاء سدود لتخزين المياه

واستخداميا ألغراض الري وقد بلغ عدد السدود المنشأة أ ثر من  306سدا
إجمالي طاقتيا التخزينية تزيد عن  227مليار متر م عب.

ولقد بلغ إجمالي المياه المستخدمة في منطقة إس وا حوالي  155مليار متر

م عب تش ل حوالي  %91من المصادر التقليدية للمياه ويعتبر ىذا الم شر
جيداً فيما لو ان الوضع ذلك في جميع دول إس وا ول ن على ع س ذلك فإن

ىذه النسبة تتجاوز  %100في معظم دول إس وا أي أنيا تستيلك أ ثر مما ىو

قابل للتجدد وىذا م شر سلبي بالنسبة للتنمية المستدامة.

ويعتبر قطاع الزراعة المستخدم الرئيسي للمياه في منطقة إس وا حيث بلغت
مية المياه المستخدمة ألغراض الزراعة حوالي  139مليار متر م عب عام

 2000مش لة حوالي  %90من اجمالي المياه المستخدمة.
أهمية إحصاءات المياه

إن أىمية الرقم اإلحصائي تنبع من أىمية الموضوع الذي يعبر عناو ونظا ار

ل ااون المياااه ىااي المااورد األىاام فااي المنطق ااة ولمااا يعانيااو ىااذا المااورد م اان ن اادرة
واستن از

وتلوث وغيرىا من الضغوط على ىذا الماورد فاان تاوفر الارقم اإلحصاائي

ىو المتطلب األول ألي عملية إنقاذ ليذا المورد من الوضع الذي يعاني منو.
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مااا أن التلااوث الااذي يحاادث علااى ىااذا المااورد ومااا يياادده ىااذا التلااوث علااى
حي اااة الن اااس وال ائن ااات الحي ااة والتن ااوع الحي ااوي والبيئ ااة بشا ا ل ع ااام يتطل ااب د ارس ااة
الوضااع وتااوفر ا رقااام الدقيقااة والصااحيحة تخاااذ اإلج اراءات المناساابة قباال ف اوات

األوان .ما أن مياه البحار واألنياار والبحيارات تعتبار مصادر غاذاء مان ورخايص
الثمن وىو ذلك مصادر رزق ل ثيار مان العاائالت التاي تعمال فاي مجاال الصايد

وان تلوث ىذه المصادر يا دي إلاى تيدياد ال ثيار مان السا ان باأرزاقيم إضاافة إلاى
تيديد األمن الغذائي في المنطقة لاذا فاان عملياة وجاود نظاام مراقباة دائماة وتاوفير

أرقااام إحصااائية بشا ل دوري لنوعيااة المياااه ومااا يطاارح فييااا ماان ملوثااات يعتباار أما ار
في غاية األىمية.
الموارد المائية

يعاار المااورد الطبيعااي علااى انااو أصااول طبيعيااة لم اواد خااام تظياار فااي الطبيعااة
ويم ا اان أن تسا ااتخدم لقنتا اااج ا قتصا ااادي أو ا سا ااتيالك .وتقسا اام الم ا اوارد المائيا ااة

الطبيعية الى موارد متجددة وىي التي يم ن أن تعود الى مساتواىا الساابق بواساطة
عمليااات نمااو أو تجديااد طبيعيااة بعااد اسااتغالليا أمااا النااوع الثاااني فيااو م اوارد غياار
متجددة وىي موارد قابلة لالستن از

و يم ن توليدىا بعد استغالليا.

وتقسم الموارد المائية العذبة الى موارد مائية تقليدية وموارد مائية غير تقليدية:
 -1موارد مائية تقليدية وتشمل:
 المياه الجوفيةى ااي تل ااك المي اااه المتواج اادة ف ااي الطبق ااات المائي ااة والت ااي يج اارى اس ااتخراجيا م اان ى ااذه
الطبقات عن طريق حفر ا بار وىي إما أن ت ون متجددة أو غير متجددة.
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أ-المياه الجوفية المتجددة
وى ااي المي اااه الت ااي تتس اارب إل ااى الطبق ااات المائي ااة ف ااي ب اااطن األرض م اان األمط ااار عب اار
شقوق ومسامات صخور الطبقات المائية الحاملة ليا.
ب -المياه الجوفية غير المتجددة
وىااي المي اااه الت ااي ت ون اات أو تواج اادت ف ااي الطبق ااات الحامل ااة للمي اااه ف ااي ب اااطن األرض بفع اال
عوامل جيولوجية حدثت في أوقات معينة و يوجاد أي تغذياة لياذه الميااه فاي الوقات الحاضار
مما يعني عدم وجود القدرة على تجديد المياه التي تسحب منيا.
 المياه السطحيةوىااي المياااه التااي تنساااب علااى السااطح نتيجااة جريااان ا وديااو واألنيااار با ضااافو إلااى
مياه الينابيع والفيضانات وتعتمد ىذه المياه على ميات األمطار الساقطة وفترات سقوطيا.
وىناك أىمية خاصة للمياه السطحية حيث أنيا تغذي الميااه الجوفياة والسادود المائياة وتعتبار
مورد ماائي ذو لفاة قليلاة بسابب انسايابيا بشا ل طبيعاي مماا يقلال مان لفاة الضاي والشاب ات
الناقلة للمياه.
 -2موارد مائية غير تقميدية وتشمل:
المياه المحالةوتش اامل ميا ااه البح ااار المح ااالة ومي اااه المس ااوس وغيرى ااا ويعتب اار ى ااذا المص اادر اح ااد
المصادر ا ساسية في عدد من دول المنطقة وذلك لندرة المياه العذبة من الموارد التقليدية.

اسموب احصاء المياه

قباال الباادء بالحااديث عاان اساالوب احصاااء المياااه ينبغااي التحاادث عاان ليااة عماال

ا حصاااءات البيئيااة بش ا ل ع اام ان ا حصاااءات والم ش ارات البيئيااة مرتبطااة
9
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بش ل مباشر بم شرات التنمية المستدامة وتعر التنمية المستدامة علاى انياا
ىي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون اإلضرار بقادرة أجياال المساتقبل
علا ااى الوفا اااء باحتياجاتيا ااا الخاصا ااة وىا ااي تفتا اارض حفا ااظ األصا ااول الطبيعيا ااة

ألغراض النمو والتنمية في المستقبل.
البيئية

لاااذلك ينبغا ااي عا اادم اىما ااال ىا ااذا الجانا ااب عنا ااد اج ا اراء ا حصا اااءات
ما ان ا حصاءات يم ن ان تقسم الى اربعة انواع وىي :

 -1العوام اال الت ااي تح اادث ض ااغط عل ااى البيئ ااة مث اال الزي ااادة السا ا انية
واستيالك الوقود وغيرىا.

 -2الحالة الجديدة التي تحادث علاى البيئاة نتيجاة تلاك الضاغوط مثال
استن از

المياه وتلوثيا وتلوث اليواء وغيرىا.

 -3ا ثر الذي يحدث نتيجة العمليات المختل

التي تجري

بناء السدود وزراعة ا شجار الحرجية وغيرىا

لذا فان ا حصاءات

 -4ا ستجابة التي يقوم بيا المجتمع للحد من المش الت البيئية مثل
البيئيااة ينبغااي ان تقاادم صااورة املااة للوضااع ماان جوانبااو ا ربااع التااي
ذ رت نفا.
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مصادر بيانات المياه
تختل

مصادر بيانات المياه بين دولة واخارى ويعتماد ذلاك علاى عادة عوامال مثال

تااوفر البيانااات والجيااة المس ا ولة عاان البيانااات فيمااا يلااي اسااتعراض ىاام مصااادر
بيانات المياه:

أ – المسوح االحصائية المعتادة والتعدادات
ان المسااوح المعتااادة فااي الدولااة عااادة يااتم جمااع بيانااات ماان خالليااا غ اراض غياار ا حصاااءات

البيئية مثل البيانات التي تجمع من خالل المسوح ا قتصادية وتتضمن ا ستمارة بعض ا سئلة التي ليا
عالقااة بالمياااه مثاال ميااة المياااه المسااتخدمة ومصاادرىا اضااافة الااى انتاااج المياااه ويم اان اسااتخدام تلااك

البيانات غراض ا حصاءات البيئية.

با ض ااافة لم ااا تق اادم ف ااان المس ااوح الزراعي ااة والتع اادادات الزراعي ااة ت ااوفر بيان ااات ع اان المس اااحات المروي ااة

والمواضيع ا خرى التي ليا عالقة بيذا الموضوع مثل اسلوب الري وعدد مرات الري.
 -1التعدادت الزراعية وتعدادات المنشآت ا قتصادية.
 -2مسح المدخالت والمخرجات.
 -3مسح ا سعار.

 -4مسح ادارة المزرعة.

 -5مسح نفقات ودخل ا سرة.
 -6المسوح البيئية.

 -7مسح استخدامات المياه.
 -8مسح ا بار ا رتوازية.
 -9المسوح ا خرى.

ب – التقارير الفنية وا دارية
 -التقارير الصادرة عن و ازرة المياه والري.
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 التقارير الصادرة عن و ازرة الزراعة. م ار ز ابحاث ودراسات المياه. التقارير ا دراية ا خرى. -5و ازرة المالية.

 -6الجيات ا خرى.

ت -الطرق غير المعتادة مثل المختصين والخبراء وغيرىا.
ث -المنظمات الدولية وا قليمية.

ح -التقارير الصادرة عن الدول المجاورة.

ط -ال تب والنشرات العلمية.

احصاءات موارد المياه العذبة المتجددة

ويغطي ىذا البند المواضيع التالية:
 -1كمية الهطول

وتعر

مية الهطول على انيا مجموع حجم المياه التي تيطل من الغاال

الجاوي لاألمطاار

الثل ااوج الب اارد والن اادى ...ال ااي داخ اال ح اادود الدول ااة ف ااي س اانة واح اادة وتق اااس بملي ااون مت اار
م عب.
ويم اان حس اااب مي ااة ا مط ااار الياطل ااة ف ااي ح اادود الدول ااة الواح اادة برس اام خريط ااة مطري ااة
بحيث تشمل تلك الخريطة خطوط نتورية ل خط يمثل مياة ساقوط امطاار معيناة وذلاك
باسااتخدام معاادل ا مطااار الساااقطة طوياال ا مااد ل وىااو المعاادل الرياضااي ل ميااة ا مطااار
الساقطة لعشرين سنة متوالية على األقل .
بعاد ذلاك يجاري حسااب المسااحة التاي تمثال ال منطقاة مطرياة مان المنااطق التاي حاددت
في الخريطة ثم يجري رصاد مياة ا مطاار السااقطة خاالل سانة مطرياة ولعادد اا

مان

محطات رصد ا مطار في ل منطقاة مطرياة بعاد رصاد معاد ت ا مطاار السااقطة فاي
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اال منطقااة مطريااة يم اان حساااب ميااة ا مطااار الياطلااة علااى مساااحة معينااة حاصاال
ضرب معدل ا مطاار الياطلاة لملام مضاروبا فاي المسااحة باال لم المرباع وت اون النتيجاة
ىي مية ا مطار الياطلة با ل

متر م عب.

 -2التبخر الفعمي والنتح

يش اامل مي ااة المي اااه الت ااي تفق ااد ع اان طري ااق التبخ اار للمي اااه العذب ااة سا اواء ان اات س ااطح

ا رض او مان المسااطحات المائيااة مثاال الساادود والبارك والبحيارات التااي تحتااوي علااى مياااه
عذبة اضافة الى ا نيار والوديان وقنوات الري وغيرىا.
ىااذا با ضااافة الااى ميااات المياااه التااي تفقاادىا النباتااات بمختل ا

انواعيااا عاان طريااق

الن ااتح وتحس ااب مي ااة التبخ اار الس اانوي ما ان المي اااه بط اارق متع ااددة وتتف اااوت مي ااة المي اااه
المفقودة حسب درجات الح اررة والرطوبة النسبية والضغط الجوي وغيرىا من العوامل.
امااا بالنساابة ل ميااة المياااه التااي تفقااد ماان النباتااات فيااي تعتمااد علااى ثافااة الغطاااء النباااتي
ونوع النباتات وش ل اوراقيا وحجميا وفترة نموىا.
ونتيجااة وق اوع المنطقااة العربيااة ضاامن المناااطق الجافااة وشاابو الجافااة فااان معظاام ا مطااار
الساقطة تفقد عان طرياق تبخار الميااه عان ساطح ا رض او المساتنقعات وا نياار وغيرىاا
من مصادر المياه اضافة الى النتح من النباتات اضاافة الاى فقادان جازء خار مان الميااه
عن طريق الفيضانات او تسربيا الى طبقات عميقة فاي ا رض يصاعب اساتخراجيا منياا
وذلك نتيجة انتشار التربة الرملية وال لسية التاي تمناع امتصااص ميااه ا مطاار حياث انياا
تبقااى علااى سااطح ا رض لتتبخاار او تفقااد بااالطرق ا خاارى لااذا فااان عمليااة احصاااء الفاقااد
من المياه يعتبر من ا مور اليامة.
ويم اان ان يحس ااب التبخ اار الحقيق ااي بع اادة نم اااذج رياض ااية تتا اراوح ب ااين الل ااوغراثمي البس اايط
لباي ون تيرن بايك الي

الى األنظمة التي تمثل الدورة الييدرولوجية التفصيلية.
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 -1التدفق الداخمي
يعر التادفق الاداخلي علاى اناو مجماوع ميااه ا نياار الجارياة والميااه الجوفياة المتولادة
في الظرو

الطبيعة والياطلة في حدود الدولة .وتشمل مية ا مطاار الياطلاة مطروحاا

منيا مية المياه الفاقدة نتيجة التبخر.ويم ن حساابيا او قياسايا .وينبغاي مالحظاة اناو اذا
ااان يجااري قياااس اال ماان المياااه السااطحية بمااا فييااا مياااه ا نيااار والمياااه الجوفيااة بشا ل
مساتقل يجاب ان ي خاذ با عتبااار عملياة انتقاال الميااه بااين الساطحية والجوفياة حياث يم اان
ان تغ ااذي المي اااه الجوفي ااة بع ااض ا ني ااار والودي ااان و ااذلك الح ااال يم اان ان تغ ااذي المي اااه
السطحية المياه الجوفية في بعض اوقات السنة لذلك اقتدى التنبيو بحيث تحساب الميااه
التااي تنتقاال ماان الجوفيااة الااى السااطحية او ماان السااطحية الااى الجوفيااة م ارة واحاادة وذلااك
لمنع ت رار حسابيا.
ان ىااذا المتغياار يقاايس ميااة المياااه السااطحية والجوفيااة التااي تتااوفر فااي حاادود الدولااة
ض اامن مص ااادرىا الداخلي ااة أي اني ااا تتول ااد داخ اال ح اادود الدول ااة ويعتب اار ى ااذا المتغي اار ذات
اىمية حيث ان الدولة تستطيع ان تتح م بنوعية تلك الميااه ا ثار مان الميااه التاي تارد الاى
الدولة من جيات اخرى

ما ان ىذه المياه تعتبر من المياه التي ي اون تواجادىا مضامون

بش ل ا بر من المياه ا تية من دول اخرى.
 -2التدفقات الفعمية الخارجية الحقيقية لممياه السطحية والجوفية القادمة الى الدولة:
وتشمل التدفق الحقيقي للمياه السطحية والجوفية القادمة الاى الدولاة مان خاارج الدولاة
حيث يساوي مجموع حجم الميااه الحقيقياة المتدفقاة مان ا نياار والودياان والجاداول القادماة
من الدول المجاورة يضاا

اليياا مياات الميااه الجوفياة القادماة مان الادول المجااورة والتاي

تنتق اال ال ااى الدول ااة نتيج ااة انتق ااال تل ااك المي اااه داخ اال الح ااوض الم ااائي ل ف ااي حال ااة م اايالن
الحوض المائي لصالح تلك الدولة يضا
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تنباع اىميااة ىااذا المتغياار مان ونااو يحاادد ميااة المياااه التاي تااأتي ماان دول اخاارى والتااي
ت ااون عرضااة لمخاااطر التلااوث والاانقص ا ثاار ماان المياااه الموجااودة داخاال الدولااة فعلااى
الارغم ماان وجااود قااانون دولااي يحاادد طاارق التصاار فااي المياااه العااابرة للحاادود ا ان ثياار
من الدول تضع الحواجز التي تمنع تادفق جازء مان الميااه أو تعارض تلاك الميااه للملوثاات
مثل التخلص من المياه العادمة وميااه الصار الزراعياة عان طرياق إطالقياا الاى ا نياار
دون معالجة مما ييادد الماوارد المائياة فاي الدولاة و ماا يقاال ان التلاوث

يعار الحادود

فاان تلاوث الميااه فااي دولاة معيناة ساارعان ماا ينتقال إلاى دول أخاارى وتعتبار لا
األضرار الناتجة عن تلوث المياه من ال ل

معالجااة

العالية جدا.

 -3مجموع موارد المياه العذبة:
تشاامل اجمااالي التاادفقات الداخليااة ماان المياااه يضااا

الييااا التاادفقات الخارجيااة التااي تاادخل

الحاادود الدوليااة وتعتباار ىااذه المياااه ىااي اجمااالي ماوارد المياااه العذبااة الموجااودة فااي الدولااة
قبل انتقال أي مياه الى خارج حدود الدولة وىو حاصل جمع البندين  3و .4
 -4التدفقات الخارجة لممياه السطحية والجوفية الى الدول االخرى وتشمل :
التا اادفقات الحقيقيا ااة ما اان الميا اااه الخارجا ااة ما اان الدولا ااة الا ااى الا اادول المجا اااورة او الا ااى البح ا اار
اار او مياااه جوفيااة بحيااث اصاابحت غياار متاحااة لالسااتيالك داخاال
والمحيطااات ساواء اناات انيا ا
حدود الدولة ويعبر ىذا المتغيار عان الماوارد المائياة التاي تغاادر حادود الدولاة دون ا ساتفادة
منيا.
 -5المياه الجوفية المتجددة والمتاحة لالستخراج السنوي
تشا اامل ميا ااة الميا اااه الجوفيا ااة المتا ااوفرة فا ااي ا ح ا اواض المائيا ااة والتا ااي يم ا اان سا ااحبيا
لالستخدامات المختلفة خالل سانة واحادة وتشامل مياة التغذياة مان الميااه ساواء انات نتيجاة
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اليطاول او الميااه المتدفقاة مان الادول المجاااورة ويطارح منياا مياة الميااه المطلوباة للمحافظااة
علااى البيئااة والنظااام الحيااوي بمااا فااي ذلااك المسااتنقعات التااي تعاايش فييااا احياااء ونباتااات مائيااة
ىااذا با ضااافة الااى اسااتمرار جريااان المياااه فااي ا نيااار لمنااع تاادفق المياااه المالحااة الااى مجاارى
النير مع ا خذ بعاين ا عتباار المحافظاة علاى النظاام الحياوي علاى ضافا

ا نياار ويأخاذ

بالحسبان المحددات ا ي ولوجية المطلوبة لجعل الميااه الجوفياة قابلاة لالساتغالل والمحاددات
األخ اارى الت ااي تعتم ااد عليي ااا الخص ااائص ا قتص ااادية الت ااي ينبغ ااي أن ت خ ااذ با عتب ااار مث اال
ا نتاجية وتعظيم ا نتاج ب ل

تعتبر مقبولة من قبل المختصين في التنمية.

ويم اان القااول ان المياااه الجوفيااة المتاحااة لالسااتيالك تشاامل اجمااالي المياااه العذبااة التااي يم اان
اسااتخراجيا ماان جااو

ا رض دون ان ي ا دي ذلااك الااى اسااتن از

المااورد وىناااك طاارق ثي ارة

لحسابيا مثل قياس مستوى المياه في الطبقة الحاملاة عان طرياق اساتخدام ا باار ا ست شاافية
في فترات محددة من السنة.
وينبغااي ا نتباااه الااى ان ا سااتخراج الفعلااي للمياااه الجوفيااة قااد ي ااون ا باار ماان ميااة
ا ستخراج ا من وفي ىاذه الحالاة يوجاد اساتن از

للماورد بينماا فاي حالاة ا ساتخراج اقال مان

السحب ا من يوجد فائض في المياه الجوفية.
 -6مورد المياه العذبة المنتظمة  %95من الوقت
يحدد ىذا المتغير مية المياه العذبة والمتاحة لالستيالك بما نسابتو  %95مان الوقات أي ان
درجااة الثقااة بتااوفر المياااه واتاحتيااا لالسااتخدام ماان المااورد ىااو  %95والتااي قااد تعتمااد علااى
تطور مصادر المياه خالل سلسالة زمنياة او التاي يم ان ان ت اون معتمادة علاى تطاور الميااه
السنوي خاالل  19سانة مان أصال  20سانة متتالياة او علاى األقال  %95مان السانوات التاي
تشمليا الفترة طويلة األماد ىاذا البناد يعطاي معلوماات عان المعادل طويال األماد للميااه العذباة
المتوفرة لالنشطة البشرية.
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ان اىمية ىذا المتغير ت من في الحاجة الى معلومات لبناء الخطط المستقبلية والتنبأ بحدوث
نقص في المياه قبل وقوعو

ما يساعد اتخاذ الق اررات المناسبة في مجال ادارة مصادر

المياه.
لقد تضامنت ال مان اساتمارة احصااءات الميااه المعادة مان قبال شاعبة ا حصااءات فاي ا مام
المتحدة وبرنامج ا مم المتحدة للبيئة واستمارة ا حصاءات ا وروبية والمتوسطة في الصفحة
ا ولاى ليااا موضاوع الماوارد المائياة العذبااة التااي سابق شاارحيا وفيماا يلااي شارح ساالوب ماالء
ىذه الصفحة من ا ستمارة وىي :

كيفية ملء الجدول مياه 1
الجدول يغطي الم ونات الرئيسية لمصادر المياه ومدى توفرىا في الدولة وتشمل
مصادر المياه العذبة المتجددة ل السطحية والجوفية التي تغذى عن طريق اليطول
لمطروحا منيا التبخر على مناطق الدولة وتتدفق على ش ل أنيار وجريان سطحي
لتغذي الطبقة الحاملة للمياه الجوفية وبواسطة التدفق السطحي والجوفي من الدول
ا خرى لالتدفقات الخارجية  .ان المناخ والبيئة وا قتصاد ومحددات اخرى تقيس مدى
توفر ىذه المصادر لالستخراج ويعبر عنيا في متغيرات توفر المياه الجوفية للسحب
السنوي وتوفر المياه الجوفية العذبة على مدار  %95من الوقت .البيانات المطلوبة في
الجدول عادة تعتمد على نماذج ومراقبة المياه لالييدرولوجي والرصد الجوي.

اما البنود التي يشمليا فيي:
 – 1مية اليطول:
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وقااد ساابق تعري ا

ميااة المياااه الياطلااة وتقاااس عااادة بااالمليون متاار م عااب ساانويا ويم اان

قياسيا بال يلو متر الم عب حيث يساوي ل يلو متر م عب ملياار متار م عاب ويجاري
حساااب المعاادل طوياال ا مااد حيااث يمثاال الوسااط الحسااابي لساالة ماان الساانوات

تقاال عاان

 20سنة ويجري حسااب المعادل المتحارك أي ادخاال بياناات السانة الحديثاة الاى السلسالة
وحااذ

اقاادم ساانة ماان السلساالة ساانويا فمااثال اذا ااان المعاادل يمثاال الفت ارة ماان - 1984

 2004لحساب المعدل طويل ا مد عام  2004يجري حساب المعدل طويال ا ماد لعاام
 2005للفترة  2005 – 1985وى ذا سنويا.
ان اىمية المعدل طويل ا مد انو يعطي صورة اوضح عن الوضع بشا ل عاام ساواء اان
الوضااع المااائي او تااأثير ذلااك علااى ت ااون المناااطق المناخيااة الحيويااة ولتجنااب الساانوات
الشاااذة التااي ي ااون فييااا سااقوط ا مطااار بياار نساابيا او ساانوات الجفااا

وماان المعلااوم ان

س ااقوط ا مط ااار يس ااير ض اامن دورة ق ااد تت ااون م اان ث ااالث س اانوات ت ااون اح ااداىا مرتفع ااة
والثانية متوساطة والثالثاة منخفضاة مماا يعطاي ف ارة خاطئاة عان ساقوط ا مطاار فاي حاال
ا خذ بسنة واحدة واعتمادىا لت وين ف رة شاملة عن المنطقة.
ام ااا ا رق ااام ا خ اارى المطلوب ااة في ااي مي ااة ا مط ااار الياطل ااة س اانويا لسلس االة زمني ااة وذل ااك
بيد

التعر على الوضع المائي لعدة سنوات.

انو من المعلوم ان تغذية ا حواض المائياة مان ميااه ا مطاار السااقطة يحتااج مادة طويلاة
ااي تصاال تلااك المياااه الااى الحااوض المااائي وتتاراوح ىااذه الماادة بااين عاادة اشااير وعشارات
السا اانوات حسا ااب عما ااق الحا ااوض الما ااائي ونوعيا ااة التربا ااة التا ااي تغطا ااي الحا ااوض الما ااائي
والمسارات التي تسل يا المياه حتى تصل الى الحوض المائي.

 التبخر الفعلي والنتحيشمل مية المياه التي تتبخر عن سطح ا رض وعن سطح ا ما ن المغطاة بالمياه
مثل المستنقعات والسدود وا نيار والمسطحات المائية ا خرى ويحسب مية التبخر
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السنوي من المياه وتتفاوت ىذه ال مية من منطقة الى اخرى حسب درجات الح اررة
والرطوبة وسطوع الشمس وغيرىا.
اما النتح فيو اجمالي ما تفقده النباتات من مياه بعد العمليات الحيوية التي تجري داخل
النبات وتتفاوت ىذه ال مية حسب ثافة الغطاء النباتي ونوع النباتات وش ل اوراقيا
وحجميا.

 التدفق الداخليالتدفق الداخلي والذي يشمل جميع تدفقات المياه الى داخل الدولة سواء

لقد سبق تعري

انت سطحية او جوفية وتنبع اىمية ىذا المتغير من ونو يحدد مية المياه التي تأتي
من دول اخرى والتي ت ون عرضة لمخاطر التلوث والنقص ا ثر من المياه الموجودة
داخل الدولة فعلى الرغم من وجود قانون دولي يحدد طرق التصر في المياه العابرة
للحدود ا ان ثير من الدول تضع الحواجز التي تمنع تدفق جزء من المياه أو تعرض
تلك المياه للملوثات مثل التخلص من المياه العادمة ومياه الصر الزراعية عن طريق
اطالقيا الى ا نيار دون معالجة مما ييدد الموارد المائية في الدولة و ما يقال ان
التلوث

يعر الحدود فان تلوث المياه في دولة معينة سرعان ما ينتقل إلى دول

أخرى وتعتبر ل

معالجة األضرار الناتجة عن تلوث المياه من ال ل

العالي جدا.

– التدفق الخارجي
ما ذ ر سابقا فان التادفقات الخارجياة تشامل الميااه التاي تخارج مان الدولاة دون ا ساتفادة
منيااا داخاال حاادود الدولااة س اواء خرجاات الااى الاادول المجاااورة او الااى البح اار والمحيطااات
اار او مياااه جوفيااة بحيااث اصاابحت غياار متاحااة لالسااتيالك داخاال حاادود
وساواء اناات انيا ا
الدولة وىذا

يتعارض ماع ا تفاقاات باين الادول علاى تقاسام الميااه او ا تفاقاات الدولياة

بيذا الخصوص.
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 مية المياه الجوفية المتجددة المتاحة لالستخراج السنويما ذ ر سابقا فان المياه الجوفياة المتجاددة المتاحاة لالساتخراج السانوي تشامل اجماالي الميااه
العذبااة التااي يم اان اسااتخراجيا ماان جااو

األرض دون ان ي ا دي ذلااك الااى اسااتن از

المااورد

وتحسب على انيا صافي التدفقات الداخلية والخارجية.

 موارد المياه العذبة المنتظمة  %95من الوقتيشاامل ىااذا البنااد ميااة المياااه العذبااة والمتاحااة لالسااتيالك بمااا نساابتو  %95ماان الوقاات أي ان
درجة الثقة بتوفر المياه واتاحتيا لالستخدام من المورد ىو .%95

جدول المياه –  – 1موارد المياه العذبة المتجددة

الوحدة

البيان
اليطول ل1

مليون م/3سنويا

التبخر الفعلي ل2

مليون م/3سنويا

التدفق الداخمي ()2(- )1(= )3

مليون م/3سنويا

التدفق الفعلي الخارجي للمياه السطحية والجوفية ل4

مليون م/3سنويا

مجموع موارد المياه العذبة ()4+3(=)5

مليون م/3سنويا

التدفق الخارجي للمياه السطحية والجوفية

مليون م/3سنويا
مليون م/3سنويا

مية المياه الجوفية المتجددة المتاحة لالستخراج السنوي

مليون م/3سنويا

موارد المياه العذبة المنتظمة  %95من الوقت

21

المعدل السنوي
طويل االمد

2004

مع تحيبت موقع الهندسة البيئية

www.4enveng.com

مدير الموقع  :الدكتور المهندس عبد الرزاق التركمبني
......................................................................................................................................................

 -4الجدول مياه  2يتحدث عن استخراج المياه حسب المصدر
ويشمل ل من المياه السطحية والمياه الجوفية المستخرجة حسب النشاط ا قتصادي
المعياري الدولي لتصني

الذي يقوم باستخراج تلك المياه وقد استخدم التصني
ا نشطة ا قتصادية في ىذا الجدول.

لقد جرى الحديث عن ل من المصدرين في بند موارد المياه ول ن ما ذ ر في
البند السابق ىو مية الموارد المائية وىنا يجري الحديث عن مية المياه التي تسحب
من تلك الموارد سنويا وقد ت ون ىذه المياه ا بر من مية السحب ا من وىذا ي دي
الى تلوث المياه وا ضرار بالمورد وقد ي ون ضمن السحب ا من او اقل منو لذا فان
الحديث ىنا يشمل مية السحب من المياه وينبغي ا نتباه الى ان مية المياه المسحوبة
يختل

عن مية المياه المستخدمة حيث يوجد فقد للمياه ما يوجد تدفقات خارجية

للمياه.

ويقسم السحب من المياه حسب المصدر الى:
 -1المياه السطحية
وتشمل اجمالي المياه الساطحية التاي ساحبت مان مختلا

مصاادر الميااه الساطحية وىاذه

المياه اما ت ون قد سقطت امطارىا في داخل حدود الدولة او عبرت الى الدولة من بلادان
اخاارى وس اواء ااان عبورىااا ضاامن المسااارات الطبيعيااة او ااان صااناعيا عاان طريااق شااق
القنوات ومد ا نابيب وغيرىا.
 -2المياه الجوفية
وتشاامل اجمااالي المياااه العذبااة التااي يم اان اسااتخراجيا ماان جااو

ا رض ساانويا بغااض

النظ اار ان ا ااان السا ااحب ضا اامن السا ااحب ا م اان او يتجا اااوز السا ااحب ا ما اان وس ا اواء تا اام
استخدام المياه التي سحبت او فقدت دون استخدام.
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اما ا نشطة ا قتصادية فيي:
 -1القطاع العام

 -2الزراعة والغابات وصيد ا سماك

 -3المياه المساتخرجة ألغاراض الاري :علاى الارغم مان وقاوع ىاذا النشااط حساب
التصااني

المعياااري الاادولي ضاامن النشاااط الز ارعااي فقااد تاام إفاراد بنااد مسااتقل

ليذا النشااط وذلاك ناو يشا ل النشااط األ بار فاي اساتخراج واساتخدام الميااه

حيث ان المياه المستخدمة غراض الاري تشا ل حاوالي  %90مان اجماالي
المياه المستخدمة في دول منطقة اس وا لا مم المتحدة . 2003

ل ااذا ف ااان اعط اااء ى ااذا النش اااط العناي ااة ال افي ااة ام اار مي اام حي ااث ان ترش اايد
اسااتيالك المياااه غ اراض الااري واسااتخدام طاارق ري مااوفرة للمياااه مثاال الااري
بالتنقيط ت دي الاى تاوفير فاي مياة الميااه المساتخرجة مماا يقلال مان اخطاار

استن از

وتلوث الموارد المائية

ما ان عملية ربط الزراعة بالربحية وتجنب

ز ارعاة المحاصايل التاي تساتيلك ميااات بيارة مان الميااه غاراض التصاادير
يقلل من استن از

المياه.

 -4الصناعات التحويلية
-5انتاج ال يرباء

 -6انشطة اقتصادية اخرى يشمل ىذا البند ا نشطة ا قتصادية التي لام تشاملو
ال بن ا ااود الس ا ااابقة وى ا ااي الص ا ااناعات التحويلي ا ااة والت ا ااي تعتب ا اار م ا اان األنش ا ااطة
المسااتيل ة للمياااه ويفااوق اسااتيال يا للمياااه الصااناعات التحويليااة فااي معظاام
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الدول العربية وذلك ن الصناعات التحويلية ما زالت في باداياتيا بالمقابال
يوجد نشاط بير في استخراج المعادن والنفط والغاز من باطن ا رض.
مااا يشاامل ىااذا البنااد الخاادمات والتااي تشاامل التعلاايم ساواء ااان فااي الماادارس او
المعاىد والجامعات وم ار ز التدريب الميناي وغيرىاا ماا يشامل نشااط الخادمات
المطا اااعم والفنا ااادق والخا اادمات الصا ااحية التا ااي تشا اامل المستشا اافيات والعيا ااادات

والم ار ااز الطبيااة وتشاامل ااذلك الخاادمات ا نشااطة الترفيييااة والثقافيااة وا نديااة
الرياضية وغيرىا.

ويشاامل ااذلك التجااارة بشااقييا الداخليااة والخارجيااة واصااالح المر بااات والنشااطة

المالية مثل البنوك والتأمين وغيرىا.
ماا يشاامل النقاال بانواعااو الجااوي والباري والبحااري والتخازين وا تصااا ت اضااافة

ال ااى ا نش اااءات وغيرى ااا م اان ا نش ااطة ا قتص ااادية الت ااي ل اام ت ااذ ر ف ااي البن ااود
السابقة.
ينبغااي ا نتباااه ىنااا الااى ان ىااذا البنااد يشاامل اسااتخراج المياااه ماان قباال المنشااآت

ا قتصادية مباشرة والذي غالبا

يتم من خالل ىذه ا نشطة لاذلك تام دمجياا

في بند واحد.
 -7ا سر

يتضمن ىذا البند مية المياه التي تستخرج مباشرة من قبل ا سر سواء انت مياه
جوفياة او سااطحية ان مياة المياااه التاي تسااتخرجيا ا سارة الواحاادة غالباا مااا ت ااون
قليلة ونظ ار ل بر عدد ا سر وقيام ال ثير من ا سر باستخراج المياه فان ىذا البناد

بمجموعو يش ل مية بيرة من المياه.
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اسموب ملء الجدول مياه 2
جدول مياه  : 2استخراج المياه حسب المصدر
الوحدة

البيان
المجموع االجمالي لممياه السطحية المستخرجة ()1

2004

مليون م/3سنويا

حسب عرض القطاع العام )ISIC 41

مليون م/3سنويا
مليون م/3سنويا

زراعة اسماك وغابات ل)ISIC 01-05

المستخدمة للري

مليون م/3سنويا

الصناعات التحويلية ل)ISIC 15-37

مليون م/3سنويا

انتاج ال يرباء ل)ISIC 40

مليون م/3سنويا

انشطة اقتصادية أخرى

مليون م/3سنويا

األسر

مليون م/3سنويا
مليون م/3سنويا

المجموع االجمالي لممياه الجوفية المستخرجة ()2
حسب عرض القطاع العام ل)ISIC 41

مليون م/3سنويا
مليون م/3سنويا

زراعة اسماك وغابات ل)ISIC 01-05

المستخدمة للري

مليون م/3سنويا

الصناعات التحويلية ل)ISIC 15-37

مليون م/3سنويا

انتاج ال يرباء ل)ISIC 40

مليون م/3سنويا

انشطة اقتصادية أخرى

مليون م/3سنويا

األسر

مليون م/3سنويا

المجموع االجمالي لممياه الجوفية المستخرجة ()2

مليون م/3سنويا

المياه المعادة دون استخدام ل4

مليون م/3سنويا

تصدير المياه ل5

مليون م/3سنويا

استيراد المياه ل6

مليون م/3سنويا

المياه المحالة ل7

مليون م/3سنويا

مجموع المياه العذبة المعاد استخداميا ل8

مليون م/3سنويا

مجموع المياه العذبة المتاحة لالستخدام م (-)5(+)4(-)3(=)9

مليون م/3سنويا

()8(+)7(+)6

مليون م/3سنويا

استخراج المياه غير العذبة

ينبغ اي ا نتباااه الااى ان ىااذا الجاادول يحتااوي علااى معلومااات للقطاعااات وا نشااطة ا قتصااادية
التااي تقااوم باسااتخراج المياااه بغااض النظاار عاان اسااتخدام ىااذه المياااه حيااث ساايأتي فااي جاادول
حق المياه المستخدمة حسب النشاط ا قتصادي.
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وت ون عملية استخراج المياه بحفر ا بار وتر يب المضخات وانشااء المنشاآت وانشااء قناوات
وتر يب ا نابيب الخاصة بنقال الميااه وفاي بعاض ا حياان ت اون عملياة الساحب مباشارة مان
النير او الجدول دون تر يب مضخات او انشاء أي منشآت وقاد ي تفاى بحفار بعاض القناوات
الترابية لنقل المياه ان ا ستثمار في مجال استخراج المياه ونقليا يعتبار عمال م لا

ويشا ل

نسبة بيرة من موازنة الدول السنوية ل ثير من الدول.

ان عملية توصيل المياه العذباة ا مناة مان مصاادرىا الاى المساا ن تعتبار عملياة م لفاة وتحاد بيار للعدياد

من الدول النامية.

ويشمل الجدول
او المياه السطحية المستخرجة حسب القطاع:
 القطاع العام وىو القطاع الح ومي حيث يساجل فاي ىاذا البناد جمياع الميااه التاي تقاومالح ومااة المر زيااة وا دارات المحليااة فااي الو يااات وا قاااليم باسااتخراجيا ماان مصااادر
الميا اااه السا ااطحية مثا اال ا نيا ااار والبحي ا ارات والوديا ااان والجا ااداول وغيرىا ااا حسا ااب السا اانة
بااالمليون متاار م عااب وقااد تقااوم بتنقيتيااا قباال اعااادة توزيعيااا علااى المسااا ن والم ازارع
وغيرىا وفي بعض ا حيان يجري تخازين الميااه فاي سادود مان اجال اساتخداميا وقات
الحاجااة وتعتباار الح ومااات ىااي الجيااات األ ثاار اسااتخراجا للمياااه خاصااة السااطحية
منيااا فااي الااوطن العربااي بشا ل عااام وذلااك ن لا

ا سااتخراج مرتفعااة نساابيا اضااافة

الى تنظيم عملياة ادارة الميااه واعاادة توزياع الميااه وفاق السياساات المائياة التاي ترتئيياا
الدولة.
 الز ارعااة والغابااات وصاايد ا سااماك يشاامل ىااذا البنااد جميااع المياااه المسااتخرجة لمختل اا نشطة الزراعية مثل ري المحاصايل وساقاية الحيواناات والعناياة بياا وتربياة ا ساماك
داخ اال ا حا اواض وب اارك الترب ااة وز ارع ااة الغاب ااات سا اواء ان اات اص ااطناعية ام طبيعي ااة

25

مع تحيبت موقع الهندسة البيئية

www.4enveng.com

مدير الموقع  :الدكتور المهندس عبد الرزاق التركمبني
......................................................................................................................................................

واسااتخدام المياااه

ثااار النباتااات والمشاااتل وغيرىااا ماان األنشااطة المتصاالة بيااذا البنااد

ويعتبر ىذا النشاط من ا بر ا نشطة التي تستخرج المياه بعد القطاع العام.
 المياه المستخدمة في الري ىذا البند يعتبر جزء مان األنشاطة الزراعياة وينبغاي ا نتبااهعند جماع مياة الميااه ا جمالياة الساطحية المساتخرجة مان عادم جماع ىاذا البناد وذلاك
ن ااو م ااذ ور ض اامن البن ااد الس ااابق وق ااد ت اام إفا اراد بن ااد مس ااتقل لموض ااوع أىمي ااة ى ااذا
الموضااوع ول ونااو المسااتخدم األول للمياااه فااي معظاام الاادول س اواء اناات دول ناميااة او
دول صناعية
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-2

المياه المحالة

تشمل ميات المياه التي تتم تحليتياا بغارض اساتخداميا ساواء انات ميااه بحاار او يناابيع
او ميااه جوفياة مالحاة .وقااد شا لت الميااه المحااالة نساب مرتفعاة ماان اجماالي الميااه العذبااة
لع اادد م اان ال اادول فق ااد بلغ اات  %56لدول ااة ا م ااارات  %66لدول ااة قط اار و %43لممل ااة
البحرين.

-3

اعادة استخدام المياه المستعملة

تشمل المياه العذبة التي اساتخدمت ثام نقلات الاى مساتخدم خار بعاد استصاالحيا .وىاذا يعناي
وجود تدفق للمياه المعالجة مباشرة الى المستخدم اماا بالنسابة للميااه العادماة التاي تطلاق الاى
مصااادر المياااه ثاام يعاااد اسااتخداميا والمياااه التااي تعااالج داخاال المنشااأة ثاام يعاااد اسااتخداميا ماان
قبل نفس المنشأة فال تحسب ىنا.
وىااذه ا ناواع ماان المياااه مثاال المياااه المحااالة تعتباار ماان مصااادر المياااه غياار التقليديااة لقااد زاد
اسااتخدام المياااه ماان ىااذه الم اوارد مااع الاازمن نظ ا ار لناادرة المياااه العذبااة وتااوفر ت نولوجيااا حديثااة
لتنقية المياه.
ما زال استخدام المياه من ىذه المصادر في معظم الدول ذات اىمياة قليلاة مقارناة بالمصاادر
التقليديااة وماان الصااعب جمااع بيانااات عاان ىااذا النشاااط ول اان ماان المم اان تضاامينيا ضاامن
اس ااتمارة المنش ااآت ا قتص ااادية وض اامن اس ااتمارة المس ااوح ا سا ارية وذل ااك بي ااد

تق اادير المي اااه

المعاد استخداميا.
اذا اناات ميااة المي ااه المعاااد اسااتخداميا ذات اىميااة فاايم ن تضاامينيا بالمسااوح المعتااادة وذا
انت قليلة جدا لاقل من  %0.1يم ن مراقبة الوضع من خالل بعض المسوح التاي تجارى
من وقت الى خر .من المتوقع ان يزداد استخدام المياه مان تلاك المصاادر نتيجاة نادرة الميااه
ووجود قدرة عادة استخدام المياه المستعملة ب ل

قليلة نسبيا لذلك من المقتارح اضاافة ىاذا

النشاط في استمارات المسوح المستقبلية التي ليا عالقة مثل المسوح ا سرية البيئية.
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المياه التي تعود دون أي استخدام

يش اامل ى ااذا البن ااد المي اااه العذب ااة المس ااتخرجة والت ااي تع ااود ال ااى المي اااه العذب ااة دون

اسااتعمال وىااذه المياااه قااد تسااتخرج اثناااء عمليااة التنجاايم واعمااال ا نشاااءات امااا
بالنسبة للمياه التي تذىب للبحر او الى دول مجاورة فيي مستثناة من ىذا البند.
مجموع المياه العذبة المتاحة لالستخدام
 المياه السطحيةوىااي صااافي المياااه السااطحية وىااذه المياااه امااا ت ااون قااد سااقطت امطارىااا فااي داخاال حاادود
الدولة او عبرت الى الدولة من بلدان اخرى ساواء اان عبورىاا ضامن المساارات الطبيعياة
او ااان صااناعيا عاان طريااق شااق القناوات ومااد ا نابيااب وغيرىااا .بحيااث ت ااون ىااذه المياااه
متاحة لالستيالك داخل حدود الدولة مطروحا منيا مياة الميااه المتدفقاة الاى خاارج حادود
الدولااة اضااافة الااى المياااه التااي تصااب فااي البحااار مااا يسااتثنى ماان ذلااك ميااات المياااه
الضرورية للمحافظة على التنوع الحيوي

 المياه الجوفيةوتشمل اجمالي المياه العذبة التي يم ن استخراجيا من جو
الااى اسااتن از

ا رض دون ان ي دي ذلاك

المااورد وتحسااب علااى انيااا صااافي التاادفقات الداخليااة والخارجيااة وينبغااي

ا نتباااه ال ااى ان ا س ااتخراج الفعلااي للمي اااه الجوفي ااة قااد ي ااون ا ب اار ماان مي ااة ا س ااتخراج
ا من وفي ىذه الحالة يوجد استن از

للماورد بينماا فاي حالاة ا ساتخراج اقال مان الساحب

ا من يوجد فائض.
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 المياه المحالة المياه المستوردة -المياه المعاد استخداميا

المياه غير العذبة المستخرجة
تشمل مياه البحار والمياه ا نتقالية مثل مياه المسوس وميااه المساتنقعات المالحاة وغيرىاا
ىذا البند لو اىمية اقل من البنود السابقة ويم ن استخدامو م شر ل ميات الميااه المالحاة
المسااتخدمة بااديل عاان المياااه العذبااة والااذي ي ا دي الااى تقلياال الضااغط علااى مااورد المياااه
العذبة.
يشمل ىذا البند مياه البحر المحالة.
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الجدول رقم  3عرض المياه واستخداماتها:
تعريا

نظااام تزويااد المياااه ىااو النظااام المسااتخدم فااي جمااع ونقاال ومعالجااة وتخازين وتوزيااع

المياه من مصدرىا الى المستيلك النيائي مثال المنشاآت التجارياة والمصاانع والم سساات
الح ومية واإلطفائيات وغيرىا.
جدول مياه  : 3استخدام المياه حسب المصدر والنشاط
الوحدة

البيان
اجمالي عرض القطاع العام من المياه ( ))1( ISIC41

المستخدمة حسب:

مليون م/3سنويا
مليون م/3سنويا

جميع األنشطة ا قتصادية
زراعة غابات صيد ل)ISIC 01-05

مليون م/3سنويا

المستخدمة للري

مليون م/3سنويا

الصناعات التحويلية ل)ISIC 15-37

مليون م/3سنويا

انتاج وتوزيع ال يرباء ل)ISIC 40

مليون م/3سنويا

انشطة اقتصادية اخرى

مليون م/3سنويا

األسر

مليون م/3سنويا

المصادر الذاتية ل2

مليون م/3سنويا

المصادر األخرى ل3

مليون م/3سنويا

مجموع عرض المياه ()3(+)2(+)1( = )4

مليون م/3سنويا

المياه الفاقدة اثناء النقل

مليون م/3سنويا

الس ان الموصولون على الشب ة العامة للمياه

%
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تعاريف:
مجموع التزويد بالمياه من قبل القطاع العام
مجموع المياه المزودة بواسطة الوحدات ا قتصادية المرتبطة بتجميع وتنقية وتوزيع المياه
لتشمل تحلية مياه البحر نتاج المياه منتج رئيسي لالستثمار ويستثنى نظام ا ستخدام
غراض الزراعة ومعالجة المياه العادمة للوقاية من التلوث وىي مرتبطة ب ISIC 41
ويستثنى من ذلك عملية نقل المياه من منشأة الى اخرى في نفس القطاع.
مياه الري

المياه التي تضا

الى التربة لزيادة الرطوبة المحتواة بيد

توفير نمو طبيعي للنباتات.

تزويد ذاتي

استخراج المياه المملو ة من قبل المستخدم النيائي ليا وتشمل المياه المستخرجة من بار

القرى.
مصادر تزويد أخرى
اي تزويد للمياه لم يحدد في م ان خر يم ن ان تزود من قبل المنشآت التجارية
والصناعية سواء انت مسوقة ام

ما يتضمن التزويد بالمياه المعاد استخداميا.

المياه الفاقدة اثناء النقل
ىو حجم المياه الفاقد أثناء النقل من نقطة ا ستخراج الى نقطة ا ستخدام وبين نقطة
ا ستخدام واعادة ا ستخدام.
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اسموب ملء االستمارة

تشمل االستمارة المياه التي يتم تزويدها حسب الجهة المزودة وحسب الجهة
المستخدمة لممياه ومصدر المياه:

اجمالي المياه التي يزودها القطاع العام حسب االستخدام:
 جميع االستخدامات الزراعة والصيد والغاباتالمستخدم منيا غراض الري
 الصناعات التحويليةانتاج وتوزيع ال يرباء
ا نشطة ا قتصادية ا خرى
التزويد الذاتي للمياه
المصادر ا خرى

مجموع التزويد المياه
يشمل نقل المياه الى المستخدمين واستخراج المياه من قبل المستخدم النيائي .ويستثنى
من مجموع التزويد المائي المياه المستخدمة للمحر ات التي تعمل بطاقة المياه ل مجموع
التزويد من
قبل القطاع العام  +التزويد الذاتي  +التزويد األخرى .
ويعر اجمالي تزويد المياه على انو اجمالي حجم المياه التي يزود بيا إلى المستخدم
النيائي سواء ان من القطاع العام او تزويد ذاتي او تزويد من مصادر اخرى.
 -5المياه الفاقدة اثناء عممية النقل:
تشاامل ميااة المياااه التااي تفقااد فااي الشااب ات اثناااء عمليااة النقاال وقباال وصااوليا الااى المسااتيلك
النيائي وقد ي ون الفقد عان طرياق تسارب الميااه مان ا نابياب والقناوات نتيجاة وجاود تلا فاي
الشااب ات او نتيجااة التبخاار فااي حااال وجااود جريااان سااطحي للمياااه ويعتباار ىااذا المتغياار ماان
المتغيرات الياماة فاي دول العاالم الثالاث حياث بلاغ الفاقاد فاي تلاك الادول ا ثار مان  %50مان
المياه التي توزع على المشتر ين في شب ة المياه العامة.
 -6النسبة المئوية للس ان المشتر ين في الشب ة العامة للمياه
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مصادر بيانات ىذا الجدول:
أ -السجالت ا دارية والتقارير الفنية
 و ازرة المياه والري يم ن ان تزود بالبيانات الخاصة بالقطاع العام ما يم ن ان تزودبالبيانات الخاصة بالقطاع الخاص اذا انت الو ازرة تقوم بمراقبة استخراج المياه في
القطاع الخاص.
 و ازرة الزراعة يم ن ان توفر بيانات تتعلق باستخدام المياه لالغراض الزراعية اضافةالى المياه المستخرجة من قبل قطاع الزراعة.
 التقارير ا دارية ا خرى الجيات الح ومية والم سسات ا خرى مثل و ازرة البيئة والجامعات وم ار ز البحثالعلمي.
حيث يم ن ان توفر بيانات تتعلق بالمعامالت الفنية مثل احتياجات الدونم من المياه.

ب-

المسوح ا حصائية المعتادة

 التعدادات الزراعية وتعدادات المنشآت ا قتصادية:حيث يوفر التعداد الزراعي بيانات عن المساحات المروية ومصدر مياه الري ماا
يجم ااع ف ااي مس ااوح المنش ااآت ا قتص ااادية بيان ااات تتعل ااق ب لف ااة المي اااه المس ااتخدمة
ويم اان اضا اافة بع ااض ا س اائلة عل ااى ا س ااتمارات مث اال السا ا ال ع اان مي ااة المي اااه
المستخدمة وذلك من اجل استخداميا لتغطية بند استخدام المياه.
 مسح المدخالت والمخرجاتتوفر ىذه المسوح بيانات تتعلق ب مية المياه المستخدمة.
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 دراسة ادارة المزرعةيجمااع فااي ىااذا المسااح بيانااات تتعلااق بجميااع العملي اات الزراعيااة التااي تجاارى فااي
الحيازة بما في ذلاك اساتخراج الميااه واساتخدام الميااه غاراض الاري واساتخدامات
المياااه ا خاارى حيااث يجاارى المسااح بزيااارات اساابوعية للحيااازة لااذلك ت ااون نوعيااة
بيانات ىذا المسح عالية الجودة.
 مسح نفقات ودخل ا سرةيااتم جمااع بيانااات ا نفاااق حسااب اال بنااد مان بنااود ا نفاااق بمااا فااي ذلااك مااا يتعلااق
با نفا اااق علا ااى الميا اااه ويم ا اان معرفا ااة ميا ااة الميا اااه المسا ااتيل ة ما اان خا ااالل القيما ااة
المدفوعة حيث انو يوجد تسعيرة للمياه في مختل

ت-

الدول.

الدول المجاورة

في حالة الحصول على جزء من المياه من الدول المجاورة فمان المم ان الحصاول
على مية المياه المستوردة من تلك الدول.
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المياه العادمة
يتضامن ىااذا الموضااوع الميااه العادمااة المتولاادة والمياااه العادماة المعالجااة وخاادمات معالجااة
المياه العادمة

تعاريف
مجموع المياه العادمة المتولدة
مية المياه بالمتر الم عب التي تنتج نتيجة عدم وجود غرض ني ستخداميا او بسبب وجودىا بنوعياة

او مية او في الوقت الذي تواجدت فيو.

مجموع المياه العادمة المعالجة في محطات القطاع العام
جمي ااع المي اااه العادم ااة المعالج ااة ف ااي محط ااات المعالج ااة البلدي ااة بواس ااطة الس االطات الرس اامية او الش اار ات
الخاصة العاملة لصالح السلطات المحلية والتي ىدفيا الرئيسي معالجة المياه العادمة.
معالجة ميكانيكية
ىااي عمليااة ذات طبيعااة فيزيائيااة ومي اني يااة والتااي ينااتج عنيااا تحوياال المياااه العادمااة الااى تاادفقات سااائلة
وحمااأة مفصااولة عنيااا وتسااتخدم العمليااة المي اني يااة ااذلك بااالترافق او بااالتزامن مااع المعالجااة البيولوجيااة

ووحدة المعالجة المتقدمة وتشمل المعالجة المي اني ياة علاى األقال ترسايب وتعاويم وغيرىاا  .ولمناع اي

ت رار بالنسبة للمياه التي تتعرض

ثر معالجة تسجل في المعالجة ذات المستوى األعلى.

معالجة بيولوجية
ىي عملياة تساتخدم الب تيرياا اليوائياة او غيار اليوائياة لفصال الماواد الساائلة عان الحماأة التاي تحتاوي تلاة
مي روبية وملوثات .وتستخدم المعالجة البيولوجية بالترافق او التزامن مع المعالجة المي اني ية ولمناع اي

ت رار بالنسبة للمياه التي تتعرض

ثر معالجة تسجل في المعالجة ذات المستوى األعلى..
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معالجة متقدمة
عمليااة قابلااة الااى تقلياال نوعيااات معينااة ماان م ونااات المياااه العادمااة التااي

يم اان التقلياال منيااا بطاارق

المعالجة األخرى ولتحقيق ىاد

ا ساتمارة فاان عملياة المعالجاة المتقدماة تغطاي جمياع العلملياات التاي

ال يماااوي التقليااب والترساايب

ساار نقاااط ال لااورة التجريااد وخلااط وسااط للتصاافية تصاافية دقيقااة تبااادل

تغطييا المعالجة المي اني ية او البيولوجية في معالجة المياه العادمة على سبيل المثاال تشامل التخثيار

ايونااات مختااارة ا متازاز بااال ربون النشااط ا سااموزي الع سااي التنقيااة الفوقيااة تعااويم يربااائي

مااا ان

المعالجااة المتقدمااة تسااتخدم بااالترافق او الت ازامن مااع المعالجااة المي اني يااة والبيولوجيااة .ولمنااع اي ت ارار
بالنسبة للمياه التي تتعرض

ثر من اسلوب معالجة تسجل في المعالجة ذات المستوى األعلى..

المعالجة في محطات معالجة اخرى
معالجااة المياااه العادمااة فااي أي محطااة معالجااة غياار القطاااع العااام مثاال معالجااة المياااه العادمااة الصااناعية.

يستثنى من ل المعالجة ا خرى للمياه العادمة المعالجاة التاي تغطاى بخادمات معالجاة مساتقلة مثال الحفار
ا متصاصية.
المعالجة في خدمات معالجة مستقمة
المعالجااة المسااتقلة لمعالجااة المياااه العادمااة المنزليااة والمياااه العادمااة األخاارى فااي حااا ت عاادم تااوفر شااب ة

المياااه العادمااة ماان قباال القطاااع العااام او ألنيااا تنااتج منتجااات غياار نافعااة للبيئااة او انيااا تحتاااج الااى لفااة
عالية مثال على ذلك المعالجة في تن ات المياه العادمة.
المياه العادمة غير المعالجة
مية المياه العادمة التي تلقى الى الوسط المحيط دون معالجة
مجموع الحمأة العادمة المنتجة
المجمااوع الت ار مااي المااادة الصاالبة المسااتقرة س اواء اناات رطبااة او مخلوطااة بم اواد سااائلة نتيجااة للعمليااات
الصااناعية والتااي فصاالت عاان مختل ا

اناواع المياااه العادمااة خااالل المعالجااة ل يرجااى تزويااد البيانااات عاان
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الوزن الجا

اذا انت البيانات المتوفرة فقط للوزن المبلول يرجى ملء بيانات الوزن المبلول وتحديد ذلك

في المالحظات .
مجموع المياه العادمة المعالجة
العمليات المستخدمة

نتاج مياه عادمة تلبي المعايير البيئية او نوعياات اخارى تقابال معياار التادوير او

اعادة ا ستخدام ىناك ثالثة انواع جرى التميياز بينياا فاي ا ساتمارة  :المي اني ياة البيولوجياة والمتقدماة

و غراض حساب مجموع ال مية المعالجة من المياه العادمة فان الحجاوم المساجلة ينبغاي ان توضاع فقاط

فااي اعلااى نااوع ماان المعالجااة الااذي اسااتيد

فالمياااه المعالجااة مي اني يااا وبيولوجيااا ينبغااي ان تسااجل فقااط

ضاامن المعالجااة بيولوجيااا والمياااه المعالجااة بالثالثااة اساااليب يجااب ان تسااجل تحاات المعالجااة المتقدمااة
معالجااة المياااه العادمااة

للمعالجة دون جمع.

تشاامل جمااع المياااه العادمااة او مياااه العواص ا

حتااى عناادما

يوجااد ام انيااة

السكان الموصولون بنظام جمع المياه العادمة
نساابة السا ان الموصااولون بنظااام جمااع المياااه العادمااة التااابع للقطاااع العااام ويم ان ان ي ااون نظااام الجمااع

لتنقل الى محطات التنقية او تلقى دون معالجة الى البيئة.
السكان الموصولون بمعالجة المياه العادمة

نسبة الس ان الذين يتم معالجة المياه العادمة الناتجة عنيم بواسطة محطات تنقية القطاع العام
السكان الموصولون باسموب معالجة مستقل (الحفر االمتصاصية)
نسبة الس ان الذين يتم معالجة المياه العادمة الناتجة عنيم بش ل مستقل ومنيا ما يتم مان قبال الخادمات

الخاصة مثل الحفر ا متصاصية.
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الطمب البيولوجي الكيميائي عمى األكسجين

األ سااجين الااذائب الااذي تتطلبااو ال ائنااات الحيااة للتحلياال الي اوائي للم اواد العضااوية الموجااودة فااي المياااه

ويقاس على درجة ح اررة  20درجة مئوية لمدة خمسة ايام .ىذا المقياس يعطي معلومات عن درجاة تلاوث

المياه بالمادة العضوية.
االكسجين المذاب

ىي مية غاز األ سجين ل) O2الحقيقية الموجودة في المياه منسوبة الى مياة الميااه بالنسابة للحجام ل

ملغرام أ سجين ل ل لتر .

االكسجين المستهمك كيماويا
م ش اار لتل ااوث المي اااه يق اايس تر ااز تل ااة األ س ااجين المس ااتيلك نتيج ااة التحل اال ال يمي ااائي للما اواد

العض ااوية وغيا اار العضاااوية  .ويساااتخدم للقيا اااس عااان طريا ااق حسا اااب معا ااادل ا س ااجين فاااي بيرمانغنا ااات

البوتاسيوم المستيلك

مجموع المواد الصمبة الذائبة
مجموع وزن األمالح في الماء والزيادة منيا في المياه تجعل المياه غير صالحة للشرب او ا ستخدام في

العمليات الصناعية.
مجموع الفسفور

مجموع مر بات الفسافور فاي الميااه مقاساة بالنسابة للفسافور .الفسافور ىاو عنصار وىاو ميام للحيااة عامال

محاادد فااي التغذيااة بغااض النظاار ع ان اشاات ار و مااع النيتااروجين فااي عمليااة اث اراء البحي ارات واجسااام المياااه

ا خرى.

مجموع النيتروجين
مجموع مر بات النيتروجين العضوي وغير العضوي لباستثناء ) N2في المياه مقاسة بالنسبة لنيتروجين
 -نيتروجين معا مشتر ة مع الفوسفور في عملية اثراء المياه.

الميكروبات الغائطية

ىي ا حياء الدقيقة التي توجد في امعاء ا نسان والحيوان وظيورىا في المياه يدل على ان المياه ملوثة
بالغائط مما يعني انيا غير صالحة للشرب دون معالجة مسبقة.
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اوال تولد المياه العادمة

ان المياااه العادمااة تعتباار ماان النفايااات السااائمة وتنااتص ماان مختمااف المصااادر مثاال المساااكن والمنش ا ت
االقتصادية والزراعة وغيرهاا وياتم الاتخمن منهاا بطارق مختمفاة بعاد معالجتهاا او بادون معالجاة فاي

بعض الحاالت يتم اعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها في ري المحاصيل الزراعية والغابات.

ان الملوثات في المياه العادمة تتفاوت حسب مصدر الميااه العادماة علاى سابيل المثاال فاان الميااه العادماة
المنزليااة تحتااوي علااى مااادة عضااوية بينمااا المياااه العادمااة الناتجااة عاان الصااناعات التحويليااة تحتااوي علااى

معادن ثقيلة .من الصعب التمييز بين مختل
يم ن تصني

مصادر التلوث نتيجة اختالط تلك الملوثات معا.

الدولي للنشاط ا قتصادي.

المياه العادمة الناتجة حسب مصدرىا باستخدام التصني
جدول مياه  4أ :المياه العادمة المتولدة

الوحدة

البيان
اجمالي المياه العادمة المتولدة

أل

م/3يوميا

حسب  :زراعة غابات صيد ل)ISIC 01-05

أل

م/3يوميا

المقالع والمحاجر ل)ISIC 10-14

أل

م/3يوميا

الصناعات التحويلية ل)ISIC 15-37

أل

م/3يوميا

انتاج وتوزيع ال يرباء ل)ISIC 40

أل

م/3يوميا

اإلنشاءات ل)ISIC 45

أل

م/3يوميا

انشطة اقتصادية اخرى

أل

م/3يوميا

األسر

أل

م/3يوميا

2004

اجمالي المياه العادمة الناتجة
لقد سبق تعري

ىذه المياه وىي تقسم حسب مصدرىا الى:

 الزراعة والغابات وصيد االسماكىذا النشاط ينتج مياه الصر الزراعية والتي تحتوي على امالح وملوثات اخرى تأتي بش ل رئيسي من

ا سمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة.
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تنبع اىمية ىذا النشاط من ونو المستخدم ا بر للمياه والمنتج للمواد السامة التي تخرج مع مياه
الصر والتي تزيد ذلك من ملوحة التربة.
 المقالع والمحاجريستخدم ىذا النشاط ميات بيرة من المياه في غسيل المعادن وفي عمليات التنجيم وتحتوي المياه

العادمة الناتجة من ىذا النشاط على امالح ومعادن ثقيلة .
 -الصناعات التحويلية

نظ ار لتنوع الصناعات ل مثل الصناعات الغذائية وال يماوية وتستخدم ميات متنوعة من المواد ا ولية
وتنتج ميات متنوعة من الملوثات التي تنبعث مع المياه العادمة مثل المواد ال يماوية والمعادن

والمنظفات والتي قد تحتوي على مواد سامة والت تطلق الى الطبيعة.
 -انتاج وتوزيع ال يرباء

ان انتاج ال يرباء يحتاج الى مياه لتبريد المولدات وتعتمد الملوثات الناتجة على نوع المولدات والوقود

المستخدم ان ارتفاع درجة المياه نتيجة التبريد يعتبر تلويث للمياه.

 ا نشاءاتتعتمااد ميااة المياااه المسااتخدمة فااي ىااذا النشاااط علااى نوعيااة المااادة الخااام المسااتخدمة فااي البناااء وحجاام

البناء في الدولة.

ان نسبة المياه العادمة الناتجة عن ىذا النشاط الى المياه المستخدمة قليلة نسبيا.
 ا نشطة ا قتصادية ا خرىوتشمل ا نشطة الخدمية مثل التعليم والفنادق والمطاعم والخدمات الصحية والترفيو والتجارة وغيرىا.
بعض ىذه ا نشطة مثل الخدمات الصحية تناتج نفاياات خطارة ياتم الاتخلص مان جازء منياا ماع الميااه

العادمة دون أي معالجة.
 -ا سر

ان المياااه العادمااة المنزليااة عااادة تحتااوي علااى مااادة عضااوية وبعااض الم اواد ال يماويااة المسااتخدم فااي

عملية التنظي .
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معالجة المياه العادمة

نظ ار لزيادة التحضر فقد زاد حجم المياه العادمة المنتجة في معظم دول العالم وما زالت طرق التخلص
من المياه العادمة المنتجة خارج نطاق السيطرة في ثير من الدول وما زالت قدرة محطات تنقية المياه

العادمة اقل ب ثير مما ينتج من مياه عادمة .ان محطات تنقية المياه تعمل نفس اسلوب التنقية الطبيعية

ان نوعية المياه المعالجة تعتمد الى حد بير على اسلوب المعالجة المستخدم حيث يتم في تقية المياه
مي اني يا بازالة الشوائب من المياه وفي المعالجة البيولوجية يجري تحليل المادة العضوية باستخدام

الب تيريا وفي عملية التنقية المتقدمة يجري تقليل بعض العناصر الضارة في البيئة مثل الفوسفور .ان
الوظيفة الرئيسة لمحطات تنقية المياه ىي ازالة المواد التي تحدث ضرر على البيئة ان من المتغيرات

الميمة ىي الطلب الطلب البيولوجي ال يميائي على األ سجين للمياه التي تدخل محطات التنقية وال مية
التي تطلق بواسطة المحطة مع المياه المعالجة الفرق بينيما يقيس فاعلية المعالجة .حيث من المتوقع

ان تزيل محطات التنقية البيولوجية حوالي  %90من الطلب الطلب البيولوجي ال يميائي على األ سجين

بينما تزيل التنقية المي اني ية تزيل فقط  %30منو.

جدول مياه  4ب  :معالجة المياه العادمة
الوحدة

البيان
أل

م/3يوميا

معالجة المياه العادمة في محطات معالجة القطاع العام

أل

م/3يوميا

معالجة بيولوجية

أل

م/3يوميا

معالجة متقدمة

أل

م/3يوميا

معالجة المياه العادمة في محطات معالجة أخرى

أل

م/3يوميا

المياه العادمة المعالجة من قبل خدمات معالجة مستقمة

أل

م/3يوميا

المياه اليادمة غير المعالجة

أل

م/3يوميا

حسب:

معالجة مي اني ية

أل

مجموع الحمأة المنتجة
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الجدول مياه  4ب يشمل البنود التالية:
 -1المياه العادمة المعالجة في محطات تنقية القطاع العام:
تشمل جميع محطات معالجة المياه التابعة للح ومة المر زية وللبلديات اضافة الى محطات المعالجة

التابعة للقطاع الخاص التي تعمل لحساب الح ومات المحلية والتي ي ون عمليا الرئيسي معالجة المياه.
ويقسم ىذا البند الى:
 معالجة مي اني ية. معالجة بيولوجية. -معالجة متقدمة.

 -2المياه العادمة المعالجة في محطات معالجة اخرى:

معالجة المياه في أي محطة غير المحطات الواردة في البند ا ول مثل محطات تنقية المياه الصادرة عن
نشاط الصناعة في المدن الصناعية .اضافة الى الحفر ا متصاصية.

-3معالجة المياه العادمة من قبل خدمات معالجة مستقلة
 -4المياه العادمة غير المعالجة
تشمل المياه العادمة غير المعالجة التي يتم التخلص منيا في المناطق المحيطة .
 -5مجموع الحمأة الناتجة عن معالجة المياه

تشمل مية النفايات الصلبة التي تت ار م نتيجة تنقية المياه العادمة والتي يتم فصليا عن
المياه العادمة اثناء عملية المعالجة
.

التسهيالت المتعمقة بمعالجة المياه العادمة
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جدول مياه 4ج  :خدمات معالجة المياه العادمة
الوحدة

البيان
الس ان الموصولون بنظام جمع المياه العادمة

%

الس ان الموصولون بمعالجة المياه العادمة

%

الس ان الموصولون بنظام معالجة مستقل لخزانات المياه العادمة

%

محطات معالجة المياه العادمة

عدد

معالجة مي اني ية

عدد

معالجة بيولوجية

عدد

معالجة متقدمة

عدد
أل

م/3يوم

معالجة مي اني ية

أل

م/3يوم

معالجة بيولوجية

أل

م/3يوم

معالجة متقدمة

أل

القدرة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة

2004

3

م /يوم

الجدول 4ج يحتوي عمى البنود التالية:
الس ان الموصولون على شب ة الصر الصحي:

ىي النسبة المئوية الس ان الموصولين على الشب ة العامة لجمع المياه العادمة ويم ن ان يتم نقل تلك

المياه الى محطات التنقية او يم ن التخلص منيا دون معالجة.
السكان الموصولون الى معالجة المياه العادمة:

ىي النسبة المئوية للس ان الذين تجري معالجة مياىيم العادمة في محطات تنقية عامة.

السكان الموصولون الى وحدات معالجة مستقمة (خزانات المياه العادمة):
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ىي النسبة المئوية للس ان الذين تتم معالجة مياىيم العادمة بش ل فردي غالبا ما ت ون خاصة مثل
الخزانات المياه العادة.
مثل خدمات

محطات معالجة المياه العادمة:

كما ذ ر سابقا فان محطات تنقية المياه تقسم الى ثالثة انواع وىي:

 محطات تنقية مي اني ية محطات تنقية بيولوجية محطات تنقية متقدمةالمطلوب في ا ستمارة ىز عدد تلك المحطات حسب النوع.
القدرة التصميمية لمحطات التنقية:

ىاي اقصاى مياة ماان الميااه العادماة التاي تسااتطيع المحطاة تنقيتياا ويشامل ذلااك الحمال الماائي لمتاار
م عااب  /يااوم والحماال العضااوي لملغاام  /لتاار فااي ىااذه ا سااتمارة المطلااوب ىااو الحماال المااائي فقااط

حسب نوع المحطة
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جدول مياه  :5متغيرات مختارة على مستوى المدينة
أجسام المياه التي توفر المياه لمصادر تزويد القطاع العام
اجسام المياه التي تصب فيها المياه العادمة
الوحدة

البيان
س ان المدينة

1000

الس ان الموصولون بنظام جمع المياه العادمة

%

الس ان الموصولون بمعالجة المياه العادمة

%

تزويد المياه من القطاع العام ل)ISIC41

3

التي تذىب لألسر

3

مليون م /يوم
مليون م /يوم

المياه العادمة المتولدة

أل

المعالجة في محطات معالجة القطاع العام

أل

م/3يوم

معالجة مي اني ية

أل

م/3يوم
م/3يوم

معالجة بيولوجية

أل

معالجة متقدمة

أل

3

أل

3

محطات معالجة المياه العادمة

ان اجمالي الظرو

م /يوم
م /يوم
عدد

معالجة مي اني ية

عدد

معالجة بيولوجية

عدد

معالجة متقدمة

عدد

مجموع القدرة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة

 -الظرو

3

م /يوم

المعالجة في محطات معالجة أخرى

نوعية المياه

2004

أل

م/3يوم
م/3يوم

معالجة مي اني ية

أل

معالجة بيولوجية

أل

3

معالجة متقدمة

أل

3

م /يوم
م /يوم

والم ونات التي ت ثر على نوعية المياه بيرة نسبيا اىم ىذه العوامل:

الفيزيائية :مثل المواد العالقة الصلبة ل التي ت دي الى جعل المياه ع رة وتمنع اختراق الضوء

للمياه .
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الظرو

ال يمائية العامة :األ سجين درجة الحموضة والعوامل ا خرى التي ليا عالقة مثل ثاني

ا سيد ال ربون ال ربونات.

الكائنات الممرضة :تشمل ا حياء الموجودة في المياه والتي تسبب ا مراض مثل التيفوئيد

-والديسونتاريا

غالبا ما تستخدم البكتيريا القولونية كمؤشر الى درجة سالمة المياه

-

 -المواد المستيل ة لال سجين :تت ون من مر بات عضوية والتي يم ن ان تتحلل بفعل

-

المذيبة لال سجين )(DOال ائنات الدقيقة في المياه

 المغذيات  :مثل الفوسفور والنيتروجين والتي تساعد في نمو الطحالب والنباتات المائية- . -المواد السامة :مثل المعادن الثقيلة والمبيدات والتي غير قابلة للتحلل وتت ار م في سلسلة

-

الغذاء.

 -المواد المشعة :والتي يم ن ان تت ار م في ال ائنات المائية والتي تزود ا نسان بالطعام- .

مقاييس جودة المياه
الطلب ال يميائي البيولوجي على ا سجين ( BOD5
ىو مية ا سجين الالزمة لل ائنات الحية اليوائية للقيام بعملية تحليل المادة العضوية الموجودة في
المياه .وتقاس على درجة ح اررة  20درجة مئوية لفترة خمسة ايام ىذا المقياس يعطي معلومات عن

درجة تلوث المياه بالمادة العضوية .وعادة يعر على انو مية ا سجين الالزمة للب تيريا
العضوية في الظرو

سدة المواد

اليوائية .ان  BOD5الطلب ال يميائي البيولوجي على ا سجين يعتبر واحد من

اىم م شرات تلوث المياه .من فوائد  BOD5الطلب ال يميائي البيولوجي على ا سجين ان يم ن ان
يعيد انتاج ا سجين المستيلك ما ىو الحال في العمليات الطبيعية التي تحدث في المياه .انBOD

يعتبر م شر جيد ل ل من  -1ا نيار التي تعاني من نقص ا سجين الذائب  -2المعالجة البيولوجية

للمياه العادمة

ما انو من السيل اجراء ىذا التحليل وب ل

قليلة.

االكسجين الذائب )(DO
ىو مية غاز ا سجين الموجودة في المياه نسبة من حجم المياه ل ملغرام ل ل لتر من المياه .

46

مع تحيبت موقع الهندسة البيئية

www.4enveng.com

مدير الموقع  :الدكتور المهندس عبد الرزاق التركمبني
......................................................................................................................................................

الطمب الكيميائي عمى االكسجين )(COD
يعر على انو اجمالي مية ا سجين الالزمة

سدة المادة الملوثة وتحويليا الثاني ا سيد ال ربون

وماء ويعتمد ذلك على حقيقة ان جميع المواد العضوية لمع وجود استثناءات بسيطة يم ن ان تتا سد

بواسطة تفاعالت يماوية بواسطة م سدات قوية في ظرو

حامضية.

ان م شر قياس التلوث يقيس تر يز ا سجين المستيلك يماويا لتحليل المواد العضوية وغير العضوية.
ويقاس ذلك ب مية بيرمانغنتات البوتسام ويجري حساب ا سجين الم افيء.
المواد الذائبة الصمبة): (TDS
مجموع وزن المعادن الذائبة في المياه وزيادتيا يجعل المياه غير مناسبة للشرب او ا ستخدام في
الصناعة.
مجموع الفوسفور:
ىو مجموع مر بات الفوسفور في المياه وتقاس بالنسبة للفسفور ان الفسفور ىو عنصر وىي اساسي

للحياة عامل محدد من المواد الغذائية وىو با ضافة الى النيتروجين ي دي الى اثراء المياه في البحيرات
ومصادر المياه ا خرى.
مجموع النيتروجين

مجموع النيتروجين العضوي وغير  ) N2والذي يعمل مع الفوسفور عمى اثراء المياه.
الميكروبات القولونية:
ىي المي روبات الموجودة في امعاء ا نسان والحيوانات ووجودىا يعتبر م شر على ان المياه ملوثة و

تصلح للشرب دون معالجة.
كموروفيل أ chla -

الصبغة الخضراء والتي تظير في معظم النباتات والطحالب وتقوم بعملية التمثيل الضوئي ويعتبر
لورفيل أ م شر على درجة اثراء المياه.

مواصفات نوعية المياه

توضع المعايير من قبل ىيئات تعر متطلبات نوعية المياه مثل ا نظمة والقوانين الوطنية و لما انت

المواصفة ا ثر تحديدا لما ان الوضع افضل ويم ن ربطيا بالبيانات المقاسة ان المقاييس الوطنية تعتبر

47

مع تحيبت موقع الهندسة البيئية

www.4enveng.com

مدير الموقع  :الدكتور المهندس عبد الرزاق التركمبني
......................................................................................................................................................

الخيار ا ول في حال عدم توفر الدليل من قبل الجيات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية .ويم ن تطوير
تلك المعايير حسب احتياجات الدولة.

توجد مقاييس مختلفة لنوعية ونقاء المياه تعتمد على طبيعة استخدام المياه اعلى ىذه المقاييس ىو للمياه

المستخدمة للشرب وت ون مواصفة المياه المستخدمة للصناعة اقل خاصة المستخدم منيا في عمليات
التبريد.
الجداول مياه 8 - 6
تسأل ىذه الجداول عن نوعية مياه ا نيار والبحيرات والمناطق الساحلية يحتوي الجدول على ا ثر

ر يز.
المعلومات المستخدمة لقياس نوعية المياه وي تب المتوسط السنوي للت ا

جدول مياه  6أ  :نوعية المياه ألنيار مختارة:
تكرار المعاينة :

اسم النهر أ
المسافة الى فم او حد المصب
المسافة الى فم او حد المصب

االولوية
!

البيان
معد ل التدفق السنوي

كم

الوحدة

*1997 1996 1995* 1990

م/3س

الطلب البيولوجي
!

ال يميائي على

ملغم chl-a/l

األ سجينل)BOD5
!

األ سجين الدائب
ل)DO
الطلب ال يميائي على
األ سجين ل)COD
مجموع المادة الصلبة
الدائبة ل)TDS

ملغم I/2O
ملغم I/2O
ملغم/لتر

مجموع الفسفور

ملغم P/l

مجموع النيتروجين

ملغم N/l

المي روبات الغائطية
أخرى حدد

**MPN/100ml
………
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الحد األدنى:

سنة/

الحد األعمى :

سنة/
متر

عمق المعاينة:

1999 1998

2000

2002 2001
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جدول مياه  6ب  :نوعية المياه ألنهار مختارة:
تكرار المعاينة :

اسم النهر ب
المسافة الى فم او حد المصب
المسافة الى فم او حد المصب

البيان

االولوية

كم

الوحدة

!

معد ل التدفق السنوي

م/3س

!

معد ل التدفق السنوي

ملغم لورو/لتر

عمق المعاينة:

*1997 1996 1995* 1990

الطلب البيولوجي
!

ال يميائي على

ملغم  /2Oلتر

األ سجينل)BOD5
األ سجين الدائب
ل)DO
الطلب ال يميائي على
األ سجين ل)COD
مجموع المادة الصلبة
الدائبة ل)TDS

ملغم  /2Oلتر
ملغم  /2Oلتر
ملغم/لتر

مجموع الفسفور

ملغم  P/لتر

مجموع النيتروجين

ملغم  /Nلتر

المي روبات الغائطية
أخرى حدد

**MPN/100ml
………
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الحد األدنى:

سنة/

الحد األعمى :

سنة/
متر

2002 2001 2000 1999 1998
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جدول مياه  : 7نوعية المياه في بحيرات مختارة
تكرار المعاينة

اسم البحيرة أ:
اسم محطة القياس:
2

المساحة السطحية:

كم

األدنى:

سنة/

األعمى:

سنة/

اسلوب الطبقية
3

متوسط العمق

متر

الداخل

كم

اكبر عمق

متر

وقت االقامة

السنوات

عمق المعاينة

متر

االولوية
!
!

البيان
لولورفيل أ
الطلب البيولوجي ال يميائي على
األ سجينل)BOD5
الطلب ال يميائي على األ سجين
ل)COD
مجموع المادة الصلبة الدائبة
ل)TDS

الوحدة
ملغم لورو/لتر
ملغم  /2Oلتر
ملغم  /2Oلتر
ملغم/لتر

مجموع الفسفور

ملغم  P/لتر

مجموع النيتروجين

ملغم  /Nلتر

المي روبات الغائطية
أخرى حدد

*1997 1996 1995* 1990

**MPN/100ml
………
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جدول مياه  : 7نوعية المياه في بحيرات مختارة
تكرار المعاينة

اسم البحيرة ب:
اسم محطة القياس:
2

المساحة السطحية:

كم

األدنى:

سنة/

األعمى:

سنة/

اسلوب الطبقية
3

متوسط العمق

متر

الداخل

كم

اكبر عمق

متر

وقت االقامة

السنوات

عمق المعاينة

متر

االولوية
!

البيان
لولورفيل أ

الوحدة

*1997 1996 1995* 1990

ملغم لورو/لتر

الطلب البيولوجي
!

ال يميائي على

ملغم  /2Oلتر

األ سجينل)BOD5
الطلب ال يميائي على
األ سجين ل)COD
مجموع المادة الصلبة
الدائبة ل)TDS

ملغم  /2Oلتر
ملغم/لتر

مجموع الفسفور

ملغم  P/لتر

مجموع النيتروجين

ملغم  /Nلتر

المي روبات الغائطية
أخرى حدد

**MPN/100ml
………
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جدول  8ب نوعية المياه في المناطق الساحمية
تكرار العينة

اسم مصب النهر /موقع الشاطيء :
اسم محطة القياس

األعمى

متوسط العمق :

متر

اكبر عمق:

متر

االولوية
!

البيان
لولورفيل أ

الوحدة

*1997 1996 1995* 1990

ملغم لورو/لتر

الطلب البيولوجي
!

األدنى

ال يميائي على

ملغم  /2Oلتر

األ سجينل)BOD5
الطلب ال يميائي على
األ سجين ل)COD

ملغم  /2Oلتر

مجموع الفسفور

ملغم  P/لتر

مجموع النيتروجين

ملغم  /Nلتر

المي روبات الغائطية
أخرى حدد

**MPN/100ml
………
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عمق المعاينة

1998

/year
/year
متر

2002 2001 2000 1999
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جدول  8ب نوعية المياه في المناطق الساحمية
تكرار المعاينة

اسم مصب النهر /موقع الشاطيء :

سنة/

الحد األدنى:
الحد األعمى

اسم محطة القياس

سنة/

:
عمق

متوسط العمق :

متر

اكبر عمق:

متر

االولوية
!
!

البيان
لولورفيل أ
الطلب البيولوجي ال يميائي
على األ سجينل)BOD5
الطلب ال يميائي على
األ سجين ل)COD

الوحدة
ملغم لورو/لتر
ملغم  /2Oلتر
ملغم  /2Oلتر

مجموع الفسفور

ملغم  P/لتر

مجموع النيتروجين

ملغم  /Nلتر

المي روبات الغائطية
أخرى حدد

*1990

**MPN/100ml
………
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المعاينة

*1995

1996

1997

1998

متر

1999

2000

2001

2002

