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 الملخـــص  
 

ثنينا بعض ستأذا ما ا  العالم بما فيها الدول العربية من ندرة مصادر المياه الصالحة للشرب و تعاني العديد من الدول حول 
نشئت العديد من محطات معالجة مياه البحر على سواحلها كحل أوالسعودية التى العربية مارات دول الخليج العربي  كاأل

 من شأنها حل هذه المشكلة . لنقص الموارد المائية فأن العديد من الدول لم تتخذ اجراءات فعالة
ستثنينا مشروع النهر أذا إستغاللها وا  في ليبيا كباقي هذه الدول تعاني من نقص ومحدودية الموارد المائية التى من الممكن 

ة على الساحل ومحدودية طاقتها وهو يغطي جزء من  التجمعات السكانية في ليبيا ( وبعض  محطات التحلي الصناعي )
ضافة الى المشاكل الفنية التى تعاني منها فأنه لم يتم وضع حل جذري لهذه المشكلة ولقد قامت العديد من إلنتاجية بااأل

صبح خضراء والحدائق  وكذلك الزراعة وأعادة تدوير المياه المستعملة سواء فى ري المساحات الإالدول بتجارب ناجحة فى 
 العجز المائي في هذه البلدان .عتماد عليه فى سد جزء من يمثل رافدا جيدا يمكن أإل

قامة مثل عات السكانية الكبيرة وكذلك فرض إن االهتمام بأنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وخصوصا للتجمإ
ستعمال المياه ائي من خالل إعادة أهذه المحطات بالمشاريع المتوسطة والكبري قد يكون جزء من الحل لمشكلة العجز الم

ة معالجة لمياه الصرف الصحي وتم ان لتجربة مركب تليل السياحي نجاحا ملحوظا من خالل انشاء محطالمعالجة ولقد ك
متر  5940عادة استعمال نواتج هذه المحطة لري بعض المساحات الخضراء بالمركب حيث يستهلك المركب ما مجموعه إ

متر مكعب خارج اوقات  1785جموعه مكعب من المياه خالل الذروة السياحية في فصل الصيف في حين يستهلك مام
 % من هذه المياه )بعد استعمالها ومعالجتها ( في ري المساحات الخضراء بالمركب .75عادة استعمال ماقيمته الذروة يتم إ

الموارد البيئية المختلفة  إستغالال أمثال يسمح بإعادة ستغالل أجل إان الحكومات الرشيدة في مختلف دول العالم تسعى من 
 زام المشاريع المتوسطة والكبرىتعاون مع الجهات ذات االختصاص إلستعمال جزء من هذه الموارد وعلى المشرع الليبي بالأ

 هذا النهج للحد من هدر الموارد المحدودة المتاحة لدينا حاليا . بسلوك
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 مقدمـــــــة

نتاجية و الوحدات األأابلة للتجمعات السكانية الكبيرة تعاني الشواطىء الممتدة على طول الساحل الليبي وخصوصا المق
ذه ثر سلبا على جودة هأنواع المعالجة مما أي نوع من أالت السائلة بهذه الشواطىء بدون والخدمية من تصريف الفض

هذا  ماكن نظرا لتغيرات التى صاحبتألرفيهي في بعض او التأستثمار السياحي صبحت غير قابلة لإلأالشواطىء و 
ستغالل مثل إصبحت تشكل خطرا صحيا محدقا برواد مثل هذه الشواطيء وكذلك صعوبة ألتلوث لهذه الشواطيء بحيث ا

 قتصاد الوطني .و المستقبل القريب كمورد داعم لألأه المواقع سواء فى الوقت الحالي هذ

صريف الفضالت ( الخاص بحماية االوساط البيئية المختلفة يمنع ت م 2001( لسنة )  15ن القانون الليبي رقم ) إ 
من  وساط وتقلل الى الحدود المقبولة محليا ودولياألدون معالجة تظمن الحماية لهذه اي وسط بيئي أبمختلف انواعها فى 

م بأنشاء محطات معالجة هتماألفأن عملية اوساط والتى يأتي البحر في مقدمتها وبالتالي ألالضرر الذي قد تسببه لهذه ا
وبيئية عالية جدا سواء من ناحية قتصادية أهمية أعات السكانية مهما كان حجمها ذو فضالت الصرف الصحي بالتجم

وساط البيئية ألوحماية اأستغاللها فى العديد من المجاالت أائلة من المياه والتى من الممكن عادة تدوير كميات هأ
ستغالل الموارد المتاحة بأقل ضرر بيئي أوفق الهدف العام للدولة من خالل ة مستدامة المختلفة وبالتالي ظمان تنمي

ممكن ونتيجة لذلك فأن االهتمام بأدارة المخلفات المائية مهمة جدا ويأتي على رأسها معالجة فضالت الصرف الصحي 
رتفاع ملوحة أستغالل وكذلك ألبل لمخزون الجوفي القاوخصوصا ان الوضع المائي في ليبيا حرج جدا سواء من ناحية ال

مطار ألفى جنوبها وبالتالي قلة كميات امياه هذا المخزون والمناخ الشبه الصحراوي في شمال البالد او الصحراوي 
 المتساقطة بصورة عامة .

 

ستعمال مياه الصرف الصحي المعالجةتجارب بعض دول العالم فى إعادة أ  

ستعمالها فى بعض أعادة ا  ستغالل المياه المعالجة و أم على و العالأمن الدول سواء فى الوطن العربي  سعت العديد 
حتواء هذه المياه على أضافة الى ألخضراء على سلم هذه التطبيقات باالتطبيقات وتأتي الزراعة وري المساحات ال

نتاجية إجل زيادة أخرى من أضافة مواد كيماوية إو أالتسميد العناصر الضرورية للنبات وبالتالي التقليل من تكلفة 
هكتار ( فى مختلف المحافظات السورية وهو  37000ففي الجمهورية السورية يتم ري ما مقداره ) راضي المروية ؛ألا

 . [1] % ( من كامل المساحة المروية من مياه صرف صحى تم معالجتها2.6يشكل نسبة ) 

ن شح المياه فى هذه البلد قد إراسة التى تم اجراءاها فى لبنان االغذية والزراعة الفاو من خالل الدويشير تقرير منظمة 
 . [2]يجعل خيار اعادة استعمال المياه المعالجة الحل االفضل والبديل المناسب لهذا الشح 

يات المياه المتاحة والمطلوبة ر فى كملى االستفادة من المياه المعالجة نظرا للفارق الكبيإالحكومة هناك  في فلسطين تتجه
زراعة )فاو( وكذلك بالنظر الى غذية والألع المنظمات الدولية مثل منظمة اغراض الزراعية وذلك من خالل التعاون ملأل
عادة تدوير المياه فى إلكبيرة فى مساحات محدودة جعل من نتاجية العالية من مياه الفضالت كنتيجة للكثافة السكنية األا

  .[3] مر مجدي وقابل للتطبيقأمجال الري 
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ستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة فى إجراء العديد من الدراسات بخصوص إمر بالنسبة للسودان تم ألكذلك ا
ستعمال هذه المياه إرت هذه الدراسات نجاعة ظهألى كميات كبيرة من المياه و إتاج الزراعة وخصوصا المحاصيل التى تح

جهاد التربة إد العضوية المغذية وبالتالي عدم حتوائها على المواراضي من التدهور نتيجة ألألاية افى الري وكذلك حم
 .[4]بصورة كبيرة 

 240عملت الحكومة االردنية كذلك على تبني سياسة زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعاالجة لكي تصل الى 
نتاجية عالية علما بأن أمكانات أراضي القابلة للري وذات ألاعطاء االولوية لري أو  2025مليون متر مكعب بحلول عام 

مليون فى عام  9.5الى حوالي  1994مليون فى عام  2.4ن ردن يواجه زيادة سكانية كبيرة حيث زاد عدد السكان مألا
 .[5] % على مدى الثمانية عقود الماضية20مطار بما نسبته ألنخفاض معدالت هبوط اإوصاحب ذلك  2015

اما على المستوى العالمي فأن اعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة يحظى بأهمية العديد من الدول المتقدمة 
لديها وفرة من المياه الصالحة لري و الزراعة ففي مدينة فلوريدا  بالواليات المتحدة والتى تعتبر من اغنى  وحتى التى

 % من المياه المعالجة في الوالية يتم اعادة استعمالها كنوع من انواع الحماية50الواليات مائيا ومع ذلك فأنه فى حدود 
 .[6للموارد المائية ]

%( 48ستعمال ما نسبته )أستعمال المياه المعالجة حيث يتم إلعادة إكثر المدن االمريكية أوتعتبر مدينة كاليفورنيا من 
ي عادة حقنه فإ% يتم 12راء وفي حدود ضالخعمال ري المساحات أ%( في 20المعالجة فى الزراعة و )من المياه 

 .[7المياه الجوفية ]

%( وتستعمل 100ستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بما نسبته )أعادة إون فى مينة فيرتمدينة فى كندا نجحت 
% من 27عادل ستعمال ما يأعادة إمر فى اليابان يتم األكذلك  ؛لخظراء عمال ري المساحات اأنسبة كبيرة منها فى 
 .[8]راء ضتتعلق بالزراعة وري المساحات الخعمال أالمياه المعالجة فى 

لد التتجاوز % من مساحة الب80ن أقوط االمطار في بعض مناطقها حيث نخفاض معدل سأالتى تعاني من  سترالياأ
رس بصورة جدية الطريقة المثلى فأن الحكومات المحلية هناك تد مللي / سنة  600ها مطار فيألالحصة السنوية من ا

وف مثال فأن التوسع الجديد لمدينة سدني سستعمال مياه الصرف الصحي المعالج وعلى سبيل الأعادة إستفادة من لإل
 .[6عمال الري والزراعة ]أعالجتها فى ستعمال مياه تم مإنسمة من  235.000يسمح لحوالى 
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مثلة من بعض الدول للري بمياه الفضالت المعالجةأ (1جدول )  

ستعمال مياه الفضالت المعالجةأعادة مدى إ اجمالي مياه الري%  الدولة 
اجمالي مياه الصرف 

 الصحي %
الحجم الذي اعيد استخدامه 

 مليون  م3/سنويا
سترالياأ 149 11 -  
لمانياأ 100 3 10  
ردناأل 97 100 32  
 الهند 730 55 -
 جنوب افريقيا 70 16 -
 تشيلي 280 100 70
 تونس )العاصمة( 68 75 -

1988ستعمال المياه المعالجة فى الري والزراعة صدر : تقرير البنك الدولي بخصوص إعادة إالم  

[9]ختبارية فى كل من الهند وتايالند بأستعمال مياه معالجةنتاجية بعض المساحات األإ( 2جدول  )  

نتاج المحاصيل )طن / هكتار / سنة (أ   
 القطن ميــــــــــــاه الري

*)3( 
 البطاطا  

*)4( 
 

 الرز
*)7( 

 البقوليات
*)5( 

 الحنطة
*)8( 

 مياه فضالت خام 3.34 0.90 2.97 23.11 2.56
 مياه فضالت ترسيب 3.45 0.87 2.94 20.78 2.30
 مياه برك التثبيت 3.45 0.78 2.98 22.31 2.41
سمدة تجاريةأستخدام أمياه عذبة مع  2.70 0.72 2.03 17.16 1.70  

  سنوات الحصاد المستخدمة آلحتساب معدل االنتاجالعداد بين االقواس هو متوسط عدد أ*        

 
 مشكلة الدراسة //

نتهاك بيئي صارخ من خالل تصريف كميات كبيرة من فضالت أشواطيء المدن الليبية من عمليات تعاني العديد من 
عيد وكذلك ستغاللها على المدى القريب والبأدى الى تلوث كبير بهذه الشواطيء وبالتالي صعوبة ألصحي مما الصرف ا
ضافة باإل عادة تأهيل هذه الشواطيء قد تفوق بكثير قيمة حمايتها قبل تلوثهاإمالية الباهظة فى حال الرغبة في القيمة ال

 .ستهالك العالية لهذه المياهلى شح مصادر المياه وقلة سقوط األمطار مقارنة بكميات األا
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همية الدراسة //أ  

مثل ستغالل األستغاللها األأالعديد من الدول بها وتعمل على  المكتسبات التى تهتمتعتبر الشواطيء البحرية احد  
وكذلك شح المياه المتاح قتصاد الوطنى وحمايتها يظمن مثل هذا العائد حد روافد األأ قتصاديا وبيئيا وبالتالي فأنها تعتبرأ

الحمل على المصادر المتاحة ستعماله لتخفيف عادة إير فى معالجة المياه المستعملة وا  فى ليبيا يجعل من المهم جدا التفك
 حاليا.

هداف الدراسة //أ  

 -تهدف الدراسة الى :

  .من التلوث الموارد البيئية دارة المخلفات السائلة بمثل هذه المواقع في حماية إهتمام بهمية األأظهار إ (1

 .ستغالل المياه المعالجة فى نشاطات الري المختلفة أمكانية إ (2

 حدود الدراسة //

)ذروة موسم االصطياف بالمركب ( 2018شهر اغسطس لسنة  -الحدود الزمنية :           

مركب تليل السياحي بمدينة صبراتة .  -الحدود المكانية :           

ل نشائها على الساحل الغربي لليبيا وتحديدا بمنطقة تليأحد المراكز السياحية التى تم أالسياحي بصبراتة  يعتبر المركب 
جزاء أرة المتاحة لجميع سستيعابية تم تحديدها بعدد األأقة م وبطا 2007فى سنة  هفتتاحأبمدينة صبراتة  حيث تم 

كثر من أنتاجية ويقدم الخدمة به أث يتكون المركب من مرافق خدمية و سرير ( لليلة الواحدة بحي 450المركب  وبحدود )
لى المستوى الذي إتكون المحصلة تقديم خدمات ترقى  ( موظف بمختلف تصنيفاتهم لتحريك عجلة النشاط حتى100)

 ساهم فى النهوض بالقطاع السياحي لبالدنا من ناحية اخرى .ينال رضى الزبائن من ناحية وت

بسيطة التكوين لمعالجة فضالت  الصرف الصحي  من نوع المعالجة باألحواض المهواة  تم تزويد المركب بمحطة
 -تتكون من الوحدات الرئيسية التالية :الناتجة من وحدات المركب الرئيسي سواء الشاليهات او الفندق الرئيسي وهي 

 ( وحدة التخلص من القمامة والمتمثلة فى االكياس البالستيكية وقطع الخشب والعلب وغيرها.1

جل خلق بيئة  تساعد على نمو البكترية الهوائية دفق الهواءبواسطة مضخات هواء من أم ت( حوض التهوية وفيها يت2
 التى تعمل على تكسير المواد العضوية .

جل تنقية المياه والتخلص من باقي المواد العالقة الصافية وهو يحتوي على فالتر من أ( حوض الفلترة وتجميع المياه 3
مكان من كمية البكتريا والجراثيم ديوم هيبو كلوريت( لتقليل قدر األيات من مادة )الصو ضافة كمثم يتم بعد ذلك إبالمياه 

تم ربطها مع منظومة الرش  عدت لهذا الغرضه الى خارج المحطة بواسطة مضخات أقبل ضخ المياوالضارة الممرضة 
غط معين يتولد من لرشاش تحت ضندفاع المياه من فتحات امن أوالتى تتم برش النباتات بالمياه على شكل رذاذ ينتج 
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 25كبر قدر من المساحة بالماء وقد تم تصميم منظومة الري على شكل دائري وبمسافة تتراوح حوالي المضخة لتغطية أ
  متر بين كل رشاش وأخر.

 

. الجانب العملي والمنهجيـــة :2  

خذ ثالث عينات على فترات زمنية المخبري من خالل أول أهتم بالجانب األإلى قسمين القسم تم تقسيم الجانب العملي 
نابيب النهائية من خطوات المعالجة قبل أن يتم ضخها عبر منظومة أمن حوض المياه الصافية وهي المرحلة مختلفة 

متطلب  –االمالح الذائبة الكلية  –المواد العالقة الكلية  –خاصة بالري حيث تم قياس كل من )االس الهيدروجيني 
 ف على جودة وكفأة عمليات المعالجة .و وذلك للوق متطلب االكسجين الكيميائي ( –كسجين الحيوي اال

دارة المركب والمستعملة فى العذبة التى يتم شرائها من قبل إ هتمام بأحتساب القيمة المالية للمياهأما القسم الثاني فتم األ
خالل حيث تم حساب تكلفة كميات المياه بالدينار الليبي ة وحدات المركب المختلفة وتتجمع بعد ذلك فى محطة المعالج

 وقات الذروة .فترة الذروة وكمياتها خارج أ

و المناقشة.النتائج 3  

بها تم ايقافها نهائيا واللجوء  عطالمحطة تناضح عكسي( ونظرا لكثرة األتم تزويدالمركب بمحطة معالجة لمياه الشرب )
تم  لى شراء المياه عن طريق الخزانات المجرورة وتجميعها في خزان الرئيسي للمياه قبل ضخها لوحدات المركب ،إ

ما القيمة المالية المقابلة لها فقد تم ن السجالت الخاصة بخزان التجميع أالحصول على كميات المياه المستهلكة م
  قسم المالي بالمركب )تعتبر فترة ذروة الطلب على المياه خالل الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر (.الحصول عليها من ال

 ستهالك المياه بالمركبأ( يبين 3جدول رقم ) 
 

 القيمة المالية للمياه كمية المياه المستهلكة الفترة الزمنية ت
 دينار/شهر m 12250 34900 )الموسم السياحي( خالل الذروة 1
 دينار /شهر m 3234 31155 )باقي شهور السنة( خارج الذروة 2

 

جراء إجل أمن (  Clear Water Basinمن المياه بعد المعالجة )حوض المياه الصافية   ( عينات3عدد )خذ أتم  
فاد الفنيين أتأكد من كفأة محطة المعالجة حيث لوذلك ل TDS-PH-BOD-COD-TSS التحاليل الخاصة بكل من

نقطاع المتكرر للتيار تواجههم مثل نقص قطع الغيار واأل القائمين على تشغيل المحطة بوجود بعض المشاكل التى
 الكهربائي وغيرها من المشاكل وقد كانت النتائج كما هي ادناه .
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 ( يبين نتائج تحاليل مياه الصرف الصحي بالمركب 4جدول رقم ) 
 

 Parameters العنصر ت

          المواد العالقة الكلية 
    TSS mg/l 

       س الهيدروجيناأل
PH 

 مالح الذائبة الكليةاأل

TDS mg/l 

 كسجين الحيويمتطلب األ
   BOD mg/l 

   كسجين الكيماويمتطلب األ

 COD mg/l 

1 65 7.2 1200 45 120 

2 60 8.4 1200 40 90 

3 75 7.9 1350 48 95 

 

 

 

 *للمياه المعالجة( يبين الحدود القصوى المسموح بها للمعايير القياسية الليبية لنفس العناصر  5جدول رقم ) 

 
 Parameters العنصر ت

              المواد العالقة الكلية

 TSS mg/l 

       س الهيدروجيناأل

PH 

 مالح الذائبة الكليةاأل

TDS mg/l 

 كسجين الحيويمتطلب األ

mg/l 5BOD    

   كسجين الكيماوياألمتطلب 

 COD mg/l 

1 10 6 – 8.4 1500- 1900 10 15 

 .م( 2018المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية تاريخ اعتماد المواصفة )
 
 

 ( يبين المواصفات القياسية للمياه المعالجة المستعملة فى ري المساحات الخضراء ببعض الدول العربية  6جدول رقم ) 
 

ــر الدولة ــــ ــــ     Parameters العنصــ

PH COD mg/l mg/l 5BOD TSS mg/l TDS mg/l REMARKS 

  2000 30 30 90 8.5-6.5 تونس

  2000 40 40 - 8.5 – 6 السعودية

  1500 60 60 150 9- 6 االردن

  1500 15 20 100 8.5-6.5 الكويت

  2000-1500 30-15 20 200-150 9-6 سلطنة عمان

*WHO Regional Office For The Eastern Mediterranean Regional Centre For Environmental Health Activities CEHA 2006. 

 

 

 
 

 الترسيب والفلترة والمضخات الخاصة بمحطة المعالجةحواض ( وحدة التحكم وأ1شكل )
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 ( جزء من المساحات الخضراء التى يتم رييها بمياه المعالجة الناتجة من محطة المعالجة2شكل )
 

 
 

 ( جزء من المساحات الخضراء المروية بالمياه المعالجة3شكل )
 
 
ستعمال تائج عن المواصفات المسموح بها إلنحراف بعض النأبالمركب و ني منها محطة المعالجة تعا التيغم المشاكل ر 

معالجة ستعمال المياه الأعادة إجيد من ناحية  ن العائد البيئي يعتبرأات الخضراء إال المياه المعالجة فى ري المساح
مالية تم االحتفاظ بها من  كقيمةوساط البيئية من التلوث وعلى رأسها شواطىء البحر وكذلك وبالتالي المحافظة على األ

المشابهة فى دول العالم االخرى عادة تدوير المياه المشتراة وهي تجربة ناجحة بأمتياز مقارنة مع بعض المواقع إخالل 
جراءات تمكننا من إتخاذ أمكانية ثال حي إلوسع فى تلك الدول وبالتالي فأن هذه التجربة تعتبر مأن كانت على نطاق أو 

 عادة استعمال الموارد الناضبة .ا  ساطنا البيئية المتدهورة و و أحماية 
منظمة الصحة الدولية  ن قناعة االمم المتحدة ممثلة في منظماتها المختلفة مثل منظمة الزراعة والغذاء الفاو اوأ

WHO   لبيئة هو اه الفضالت بشكل صحيح بعد أتخاذ إجراءات لحماية استعمال مين إعادة أأوكذلك البنك الدولي ترى
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جراء يوفر كميات كبيرة من المياه العذبة من تصريف مياه الفضالت المعالجة إلى المياه السطحية إلن هذا األفضل أ
 .[10]حتياجات المتزايدة للمياه العذبة فى مدن الدول النامية اليا ألغراض الري وسد األالمستخدمة ح

جة خصوصا فى حال عدم راضي كخيار للتخلص من مياه الفضالت المعالأستخدام ري األويقترح دليل البنك الدولي 
 .[11]ألغراض الري ضافية توفر مصادر إ

 
 

  .الخاتمة والتوصيات4
 
ناحية حماية ها جدوى بيئية من ( من خالل تقييم تجربة المركب بخصوص إعادة أستعمال المياه المعالجة نجد ان ل1
فضالت بدون معالجة وجدوى أقتصادية من خالل إعادة  وساط البيئية المختلفة حول المجمع من خطر تصريف مياهاأل

أستعمال جزء كبير من المياه التى تم شرائها إلستعماالت المركب المختلفة في ري المساحات الخضراء والتى كان سيتم 
 ريها بمياه قد تم شرائها لهذا الغرض .

عادة ا  و البد من وضع تشريع يلزم المشاريع المتوسطة والكبرى بأنشاء محطات معالجة الفضالت وعلى رأسها المياه  (2
جراء الدراسات المعمقة للتقليل من تكلفة ا  و ن تعتبر هذه المحطات من ظمن البنية التحتية لهذه المشاريع أتدويرها و 
وساط هدافها حماية األأضريبي للمشاريع التى تضع من ظمن ء العفاوكذلك منح بعض االمتيازات مثل األتشغيلها 

 البيئية بطريقة عملية .
هتمام بوضع التشريعات والمواصفات الخاصة بمعالجة وتصريف مثل هذه المياه اسوة بباقي الدول العربية حيث (األ3

فى ري المحاصيل الزراعية او في  ستعمال المياه المعالجة سواءأعادة إدينا في ليبيا تشريع واضح بخصوص اليوجد ل
 ري المساحات الخضراء .
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