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 كفاءة منظىمة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي 

 وانعكاساتها على نىعية المياه المعالجة بمدينة مصراتة

 "دراسة جغرافية"
 

أبىبكر علي الصىل
1

 
 

 المحور األول:

 اإلطار المنهجً للدراسة 

 المقدمة:أوال / 

تتباٌن مكونات مٌاه االستخدام الحضري قبل وبعد االستخدام، فهً عادة ما تكون على درجة عالٌة من الصفاء 

والنقاء قبل االستخدام، فً حٌن ٌنتابها التغٌر فً الطعم واللون والرابحة وإضافة ملوثات بعد االستخدام، وهً ما 

على هذه الحالة، ٌكون مضرا بالبٌبة حٌث ما حلت، وأن تعرف بمٌاه الصرف الصحً، الى درجة أن بقابها 

التقلٌل من خطورة هذه المٌاه ٌكمن فً التصرٌف الصحً السلٌم والمعالجة الفعالة والكفإة إلزالة الملوثات، 

وبذلك تحرص المإسسات ذات العبلقة اٌبلبها االهتمام المطلوب، بحٌث ٌتم تجمٌعها وضخها عبر منظومة من 

محطات التجمٌع والضخ، ذات مواصفات خاصة، الى موقع ٌختص بمعالجتها، بطرق علمٌة، األنابٌب، و

لتخلٌصها من المواد والعناصر المضرة بالبٌبة، تمكن من إعادة استخدامها واالستفادة منها، وفق مواصفات 

وٌر لبعض ومعاٌٌر محددة، إضافة الى متابعة هذه المنظومة بشكل دوري، لغرض الصٌانة والتجدٌد والتط

وحداتها، كذلك شمولها ومواكبتها للزٌادة السكانٌة والتوسع الحضري المضطرد، بحٌث ال ٌشكل ذلك عببا على 

 منظومة الصرف الصحً.

فً هذه الورقة البحثٌة، ٌقوم الباحث بإجراء دراسة جغرافٌة تقٌٌمٌة، لمنظومة الصرف الصحً بمدٌنة مصراتة، 

تصرٌف ومعالجة المٌاه العادمة، وتحدٌد المعوقات التً تعرقل من جودة أدابها لمعرفة مستوى كفاءتها فً نقل و

 إضافة الى البرامج والخطط المستهدفة لتطوٌر عمل المنظومة وفق المعاٌٌر والمواصفات القٌاسٌة اللٌبٌة.  

حطة الكلمات المفتاحٌة: مٌاه الصرف الصحً, شبكة أنابٌب الصرف الصحً, محطات التجمٌع والضخ, م 

 المعالجة.

 : تتمثل تساإالت الدراسة فً:ثانٌا / تساؤالت الدراسة

 ( ما مدى كفاٌة شبكة الصرف الصحً فً تجمٌع مٌاه الصرف الصحً بالمنطقة الحضرٌة؟1

 ( ما مدى كفاءة عمل منظومة الصرف الصحً فً جمٌع مراحلها؟2

 ٌاه الصرف الصحً؟( ما اآلثار البٌبٌة الناجمة عن مستوى كفاءة منظومة تصرٌف م3

 ( ما مدى مطابقة مٌاه الصرف الصحً المعالجة للمواصفات والمعاٌٌر القٌاسٌة اللٌبٌة؟4

 : وتشمل: ثالثا / فرضٌاتها

 ( ٌوجد قصور فً شبكة الصرف الصحً لتجمٌع مٌاه الصرف الصحً مقارنة بالمنطقة الحضرٌة.1

 حماٌة البٌبة من عملٌات التسرب والتلوث.( قدم منظومة الصرف الصحً تقلل من كفاءة الشبكة فً 2

                                                           
 .عضو هٌبة تدرٌس بقسم الجغرافٌة ـ كلٌة اآلداب / جامعة مصراتة 

1
 2727أبرٌل  12، ومتاحة على االنترنت بتارٌخ 2727أبرٌل  17، وقبلت بتارٌخ 2727مارس  37، وروجعت بتارٌخ 2727 فبراٌر 77استلمت الورقة بتارٌخ  1 
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( تسهم مٌاه الصرف الصحً فً تلوٌث البٌبة الهوابٌة بالروابح الكرٌهة والممرضة كذلك تلوٌث المٌاه الجوفٌة 3

 من خبلل التسرب الناتج من تصدع أنابٌب الصرف أو مواقع التجمٌع.

 عاٌٌر القٌاسٌة اللٌبٌة.( مٌاه الصرف الصحً المعالجة غٌر مطابقة للمواصفات والم4

 تهدف الدراسة الى تحقٌق اآلتً: رابعا / أهدافها:

 تقٌٌم كفاءة عمل منظومة الصرف الصحً بمدٌنة مصراتة. (1

 تقٌٌم مدى كفاٌة منظومة الصرف الصحً وفقا للمساحة الحضرٌة بمنطقة الدراسة. (2

المواصفات والمعاٌٌر القٌاسٌة حصر المعوقات التً تعرقل عمل المنظومة بالمستوى األمثل وفق  (3

 اللٌبٌة.

 : تتمثل فً اآلتً:خامسا / أهمٌتها

 تعّرف بؤهمٌة منظومة الصرف الصحً ودرجة كفاءتها فً الحفاض على البٌبة.   (1

 تحدد الجوانب السلبٌة واالٌجابٌة فً مختلف مراحل عمل منظومة الصرف الصحً.  (2

 تعرٌفها بالخطط والبرامج المستهدفة لتطوٌر منظومة الصرف الصحً ونسب المنجز منها.  (3

 محاولة اإلسهام فً تقٌٌم وتحسٌن أداء منظومة الصرف الصحً من خبلل جملة من التوصٌات.  (4

 : تتمثل مجاالت الدراسة فً اآلتً:سادسا / مجاالتها

مصراتة، وٌشكل معظم النطاق الشمالً المحاذي : ٌتمثل فً النطاق الحضري لبلدٌة المجال المكانً (1

(، مع مبلحظة خروج المجلس المحلً تاورغاء عن نطاق 1لساحل البحر، كما هو مبٌن بالخرٌطة )

الدراسة، وتمثل حدود البلدٌة فً البحر المتوسط من الشمال والشمال الشرقً، وبلدٌة زلٌتن من الغرب، 

لدٌة سرت من الجنوب الشرقً، أما الحدود الفلكٌة فهً بٌن وبلدٌة بنً ولٌد من الجنوب الغربً، وب

  //58و  ه 14  /36 // 47وبٌن خطً طول  ،شماال ه32  /23  // 48و   ه31  / 33  // 37دابرتً عرض

 . شرقا 15ْ  /22

فترة م(، كما تطرقت الى فترات سابقة، ترجع الى 2719: تركز الدراسة على الفترة الراهنة )المجال الزمانً( 2

 تؤسٌس منظومة الصرف الصحً بمنطقة الدراسة.

 : تمثلت منهجٌة الدراسة وأدواتها فً:سابعا / منهجٌتها وأدواتها

: استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً، فً وصف الظاهرة محل البحث، معتمدا على البٌانات منهجٌتها( 1

 وعة بجملة من التوصٌات.المتوفرة، والتً أسهمت فً استخبلص عدد من النتابج، متب

: اعتمد الباحث فً جمع بٌانات الدراسة على الزٌارات المٌدانٌة والمقاببلت الشخصٌة أدوات جمع البٌانات( 2

 والتقارٌر وأراشٌف المكاتب واإلدارات ذات العبلقة وغٌرها.

اطلع الباحث على بعض الدراسات والبحوث العلمٌة الى تبحث فً مٌاه الصرف  ثامنا / الدراسات السابقة:

 الصحً من جوانب متعددة منها على سبٌل المثال:

(: تناولت موضوع مٌاه الصرف الصحً )المٌاه العادمة( وعلى وجه الخصوص 2712دراسة أبوراس ) (1

ن انتشارها، وأثرها على الخزان الجوفً فً الناتجة عن ظاهرة الحفر االمتصاصٌة )اآلبار السوداء( وأماك

محافظة غزة، وخلصت الى جملة من النتابج منها، أن المناطق التً تنتشر فٌها ظاهرة الحفر االمتصاصٌة تعانً 

من تلوث المٌاه الجوفٌة بدرجة كبٌرة، حٌث أن المناطق التً تعانً من ضعف شبكات الصرف الصحً ٌزداد 

ات، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على انشاء شبكة صرف صحً، تغطً جمٌع فٌها نسبة الثلوث بالنتر

مناطق محافظة غزة، من أجل الحد من تسرب المٌاه العادمة الى الخزات الجوفً، كذلك ضرورة قٌام الجهات 
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قن المسبولة بتحسٌن كفاءة محطة المعالجة، لبلستفادة من المٌاه العادمة المعالجة فً الزراعة والصناعة وح

 .(1)الخزان الجوفً

(: أجرٌت الدراسة لبٌان مدى تؤثٌر بعض الخواص الكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة لمٌاه 2714( دراسة السوالم )2

الصرف الصحً، على المٌاه الجوفٌة والصحة العامة فً محٌط منطقة مصراتة المدٌنة والمحبلت المحٌطة بها، 

بار القرٌبة من المواقع الصناعٌة والمستشفٌات ومناطق حٌث اعتمدت الدراسة على جمع عٌنة عشوابٌة لآل

التركز السكنً ومحطات تجمٌع ومعالجة مٌاه الصرف الصحً، وخلصت الى عدد من النتابج منها، وجود تلوث 

بكتٌري بالقرب من المراكز الصناعٌة والمستشفٌات وحتى المنازل، بسبب الكثافة السكانٌة العالٌة والتركز 

ض المحبلت، كما أن عدم اكتمال الربط بالشبكة العامة للصرف الصحً، أدى الى الكثٌر من الصناعً فً بع

 التجاوزات والصرف خارج الشبكة،كذلك عدم التزام سابقً 

 ( موقع منطقة الدراسة.   6خرٌطة)

 

                                                           
(1)

ـ  مقداد عبود أبوراس، المٌاه العادمة وأثرها على الخزان الجوفً فً محافظة غزة، دراسة فً جغرافٌة البٌبة، رسالة ماجستٌر ـ غٌر منشورة 

 م. 2712قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، الجامعة اإلسبلمٌة، غزة، 
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 ، استنادا الى:Arc GIsالمصدر: الباحث باستخدام برنامج                          

ـــ اللجنة الشعبٌة للمرافق ببلدٌة خلٌج سرت، التقسٌم اإلداري لبلدٌة خلٌج                                 

 .15، ص1986سرت،

ــ جهاز تنفٌذ مشروعات اإلسكان والمرافق فرع المنطقة الوسطى، مكتب غرناطة                                 

 لبلستشارات الهندسٌة.

بار، بالتفرٌ  ضمن مرافق الشبكة العامة للصرف الصحً، كما أن عدم الوعً بخطورة تلوث سٌارات شفط اآل

المٌاه الجوفٌة، أدى الى زٌادة نسب التلوث من خبلل زٌادة االستهبلك الٌومً والصرف العشوابً خارج الشبكة، 

طق السكنٌة، والصٌانة وأوصت الدراسة بالتوسع فً الشبكة العامة للصرف الصحً وفق التوسع الحضري للمنا

المستمرة لشبكات الصرف الصحً القابمة، وترك مسافات آمنة بٌنها وبٌن خطوط الشبكة العامة للمٌاه 

 . (1)الحضرٌة

(: نظرت الدراسة فً منظومة الصرف الصحً بمنطقة مصراتة، ومدى تغطٌتها 2714( دراسة الحاج )3

لمنطقة الدراسة ومشكبلتها، وخلصت الى عدة نتابج منها، أن معظم المساكن والمنشآت تعتمد على استخدام 

بالعدٌد من التوصٌات منها اآلبار السوداء، وبٌنت وجود تلوث للمٌاه الجوفٌة بمٌاه الصرف الصحً، وقد أوصت 

تغطٌة منطقة الدراسة بشبكة تصرٌف مٌاه الصرف الصحً، واجراء صٌانة للشبكة القابمة، وتوفٌر المعدات 

 .(1)البلزمة للتشغٌل، واتباع ارقى تقنٌات المعالحة، والتعاقد مع أرقى الشركات المتخصصة بالخصوص

كفاءة التخلص من الملوثات المٌكروبٌة فً محطة  (: تمحورت حول تقٌٌم2716( دراسة ورٌث وشقلوف )4

مصراتة )السكت( لمعالجة مٌاه الصرف الصحً، المستخدمة فً ري مشروع زراعة األعبلف المجاور، وقد 

أظهرت الدراسة عدم كفاءة المحطة فً التخلص من الملوثات المٌكروبٌة، واستمرار تواجد بكتٌرٌا القولون بنفس 

قبل عملٌة المعالجة، األمر الذي جعل من المٌاه المستخدمة فً الري مٌاه ملوثة بالبكتٌرٌا النسب التً عزل منها 

الممرضة، وأن استعمال هذه المٌاه فً الري ٌسبب انتشار الممرضات فً اآلراضً الصالحة للزراعة، وهو ما 

الدراسة بتوقٌف ضخ  ٌإدي الى خطر انتشار األمراض الخطٌرة بٌن االنسان والحٌوان على حد سواء، وأوصت

المٌاه الى مشروع زراعة األعبلف، والمباشرة الفورٌة بتعقٌم خزان الري، واجراء اختبارات الكلور المتبقً 

لضمان قتل البكتٌرٌا الممرضة، كذلك تفعٌل وحدة الكلور بالمحطة وتوفٌر غاز الكلور، إضافة الى تفعٌل 

ل، وتوفٌر قطع الغٌار ألهمٌة التشغٌل الجٌد فً التخلص من إجراءات الصٌانة الدورٌة للمحطة بالشكل الفعا

 . (2)المٌكروبات الممرضة

 المحور الثانً:

 مكونات منظومة الصرف الصحً  

 أوال / شبكة الصرف الصحً:

هً عبارة عن شبكة من األنابٌب مختلفة األقطار، لتجمٌع مٌاه الصرف الصحً، من أنحاء المدٌنة  مفهومها:

، حتى ٌتم إجراء المعالجة الضرورٌة لهذه المٌاه، فإنشاء شبكة الصرف الصحً بالمدٌنة ٌهدف الى موقع واحد

 الى تحصٌل الفوابد التالٌة:

ـ المحافظة على الصحة العامة للمجتمع الحضري، وذلك بمنع تلوث مصادر المٌاه المستعملة للشرب 1

 واألغراض األخرى، كذلك الحد من انتشار األوببة واألمراض.

                                                           
(1)

ه على صحة االنسان فً مدٌنة مصراتة والمحبلت المحٌطة بها، الهادي مصطفى السوالم، تلوث المٌاه الجوفٌة بمٌاه الصرف الصحً وأثر 

 م.2714رسالة ماجستٌر ـ غٌر منشورة ـ قسم الجغرافٌا، كلٌة اآلداب، جامعة طرابلس، 
(1)

سمٌرة ٌوسف الحاج،مٌاه الصرف الصحً بمنطقة مصراتة ـ تجمٌعها، طرق معالجتها، واستثمارهاـ )دراسة جغرافٌة( قسم الجغرافٌا،  

 م.2714كادٌمٌة اللٌبٌة/فرع مصراتة، األ
(2)

خلٌفة البشٌر ورٌث، مٌبلد أحمد شقلوف، كفاءة معالجة مٌاه الصرف ودورها فً التلوث المٌكروبً للمحاصٌل الزراعٌة، مجلة البحوث  

 م.2716أكتوبر  17ـ16 األكادٌمٌة، فرع مصراتة، عدد خاص بالمإتمر العلمً األول لؤلمن الغذابً وسبلمة الغذاء، مصراتة/ لٌبٌا،
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ـ حماٌة البنى األساسٌة للمدٌنة، من مبانً ومنشآت وشبكات الهواتف والكهرباء وشبكات توزٌع مٌاه الشرب 2

 وغٌرها، وإطالة عمرها االعتباري.

 ـ االستفادة من مٌاه الصرف الصحً، وذلك بإعادة استعمالها بعد معالجتها.3

 .(3)ل عام من التلوثـ المحافظة على نظافة الشواطا وسبلمتها وحماٌة البٌبة بشك4

تم تنفٌد شبكة الصرف الصحً على مرحلتٌن، األولى وهً التً تغطً المنطقة الواقعة داخل  نطاق توزٌعها:

م(، مكونة من مواسٌر االسبستوس، بؤقطار تتراوح ما بٌن 1972ـ1965نطاق الدابري الثانً، فً الفترة ما بٌن )

المنطقة الواقعة فً نطاق الطرٌق الدابري الثالث، وأجزاء ما بٌن (مم. أما المرحلة الثانٌة فتغطً 1377ـ 157)

الدابري الثالث والرابع ـ أبوشعالة، المقاصبة، شارع سعدون، الجزٌرة، قرٌة النسور، قرارة، المرسى ـ فً 

(مم، وهذه 1877ـ277م(، من مواسٌر االسبستوس، بؤقطار تتراوح ما بٌن )1997ـ 1982الفترة ما بٌن )

 . (4)تم تقسٌمها الى أربعة مناطق تم تنفٌذ ثبلثة منها بالكامل المرحلة

تعمل هذه الشبكة على تجمٌع مٌاه الصرف الصحً بشكل انسٌابً، من المنازل ومواقع الخدمات، وتحوٌلها الى 

 . (3)( كم470875( كم، وفً المرحلة الثانٌة )340778محطات الضخ، ٌبل  طولها فً المرحلة األولى )

(غرفة ربٌسٌة 8777لشبكة االنسٌابٌة لكبل المرحلتٌن، بمجموعة من غرف التفتٌش، ٌبل  عددها )ترتبط ا

( مع مبلحظة الفارق فً زٌادة عدد غرف التفتٌش فً المرحلة 1(غرفة فرعٌة، كما فً الجدول )8677و)

 ألولى.الثانٌة، سواء الربٌسٌة أو الفرعٌة، وذلك الختبلف المساحة التً تغطٌها عن المرحلة ا

 ( غرف التفتٌش بشبكة الصرف الصحً بمدٌنة مصراتة.1جدول )

 فرعٌة ربٌسٌة المرحلة

 3777 1577 األولى

 5677 6577 الثانٌة

 8677 8777 المجموع

المصدر: الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، إدارة التشغٌل والصٌانة بالمنطقة الوسطى، تقرٌر عن وضع 

 .2م، ص2714واألمطار ببلدٌة مصراتة لسنة شبكات الصرف الصحً 

  ثانٌا / محطات التجمٌع والضخ:

: تم تقسٌم منطقة توزٌع شبكة الصرف الصحً بالمدٌنة، الى عدة مساحات، توزٌعها المكانً وقدراتها التشغٌلٌة

(، تتمثل فً خمس محطات ربٌسٌة، وسبع محطات 2وضعت بكل مساحة، محطة تجمٌع وضخ، خرٌطة )

تعمل على استقبال مٌاه الصرف الصحً المنسابة، عبر شبكة األنابٌب المنتشرة فً أجزاء المدٌنة،  فرعٌة،

 وضخها عبر خطوط من األنابٌب، الى محطة المعالجة، حٌث تدخل مٌاه الصرف 

 ( الوضع القابم لمحطات الصرف الصحً ببلدٌة مصراتة.2خرٌطة )

                                                           
(3)

إسماعٌل علً جهان، مٌاه الصرف الصحً بشعبٌة مصراتة ـ تجمٌعها وطرق معالجتهاـ المإسسة العامة لئلسكان  مختار عبدالمجٌد المانً، 

 .9، ص2008لخدمات العامة، مصراتة، والمرافق، شركة ا
(4)

نة مصراتة، منتدى الرأي والمشورة، لجنة التطور االقتصادي لمدٌعمر عثمان زرموح وآخرون، مصراتة الواقع وامكانٌات التطوٌر،  

 .48، ص2012ٌونٌو،
(3)

رسالة ماجستٌر ـ غٌر منشورة ـ قسم  جمٌعها وطرق معالجتها واستثمارها،سمٌرة ٌوسف الحاج، مٌاه الصرف الصحً بمنطقة مصراتة ـ ت 

 .36م، ص2014للٌبٌة / فرع مصراتة، الجغرافٌا، األكادٌمٌة ا



 كفاءة منظومة تجمٌع ومعالجة مٌاه الصرف الصحً  وانعكاساتها على نوعٌة المٌاه المعالجة بمدٌنة مصراتة "دراسة جغرافٌة"

27 
 

 ا

 .Arc Gisالمصدر: الباحث باستخدام برنامج                      

الصحً، بداٌة فً المحطات الربٌسٌة من حجرة المدخل، وهً عبارة عن حوض خرسانً مستطٌل الشكل، 

تندفع فٌه مٌاه الصرف المنسابة من الشبكة، وفٌه توجد آلة مٌكانٌكٌة، تعرف بالغربال الحدٌدي أو الحاجز 

(، ٌتم تشغٌله بٌن الحٌن واآلخر، إلزالة المواد الصلبة غٌر العضوٌة، العالقة 1صورة )(،Screen) المٌكانٌكً

بمٌاه الصرف الصحً، مثل )األخشاب، واأللٌاف، األقمشة، الببلستٌك، وغٌرها( بهدف حماٌة المضخات 

ٌب الصاعدة، الى محطة الموجودة فً المرحلة البلحقة، كذلك الحٌلولة دون حدوث انسدادات فً شبكة األناب

التجمٌع الربٌسٌة والمعالجة، ثم تمر فً حوض آخر، مزود بعدد اثنٌن نفاخات هواء، لتحرٌك المٌاه؛ بهدف 

مساعدة المضخات فً تمرٌر المواد الدقٌقة، المختلطة بمٌاه الصرف الصحً، عبر خطوط الضخ، الى محطة 

من مهام محطات التجمٌع والضخ، حٌث توجد مجموعة من التجمٌع الربٌسٌة بالخروبة، وهً المرحلة األخٌرة 

المضخات متباٌنة القوى، تشتغل بطرٌقة آلٌة تناوبٌة، حسب كمٌات المٌاه المنسابة، علما بؤن جمٌع انشاءات 
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، المحطة توجد تحت مستوى سطح األرض، أي بمستوى خطوط أنابٌب التجمٌع، عدا غرفة التحكم والمراقبة

الفرعٌة، فتتمثل فً خزان لتجمٌع مٌاه الصرف الصحً، ومضخة أو اثنان لضخ المٌاه عبر الخط أما المحطات 

 .(1)الرابط بالمحطات الربٌسٌة

 (.Screen( الحاجز المٌكانٌكً )1صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طى،المصدر: الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، إدارة التشغٌل والصٌانة بالمنطقة الوس              

 .21م، ص2714تقرٌر عن وضع شبكات الصرف الصحً واألمطار ببلدٌة مصراتة لسنة                      

( محطات فرعٌة تعمل على تجمٌع مٌاه 77( محطات تجمٌع ربٌسٌة، و)76تنتشر بمنطقة الدراسة، عدد )

، وترتبط فٌما بٌنها ( هكتار3133الصرف الصحً، من بعض أجزاء المنطقة الحضرٌة بالمدٌنة، تقدر ب )

( كم الى محطة التجمٌع الربٌسٌة 370747بشبكة من الخطوط الصاعدة ـ من أنابٌب الدكتاٌل ـ بطول )

 (.2، جدول )(2)بالخروبة

 ( محطات تجمٌع وضخ مٌاه الصرف الصحً.2جدول )

 المحطـــــــــــــــات الربٌسٌــــــــــــــــة

 6 5 4 3 2 1 رقم المحطة

ٌولٌو  9 الخروبة البٌرة القوشً أبوعلٌم موقعها

 )قزٌر(

 الجزٌرة

 477 798 تجمٌع 296 437 484 المساحة/هـ

                                                           
 من خبلل الزٌارات المٌدانٌة لعدد من محطات التجمٌع والضخ الربٌسٌة وشرح السادة فنًٌ التشغٌل بها. 
(1)

( بشركة المٌاه والصرف الصحً ـ مصراتة، مقابلة شخصٌة بتارٌخ 1عبدالسبلم سالم الجروشً، مشرف وحدة الصٌانة رقم ) 

 م.11/11/2019
(2)

 .48السابق، صالمرجع عمر عثمان زرموح وآخرون،  
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السعة 

 التصمٌمٌة

 /س3م

44928 25977 25224 85877 51144 28339 

السعة 

 التشغٌلٌة

 /س3م

1872 1787 1765 3571 2131 1187 

مكان 

 التصرٌف

محطة  (4محطة ) (5محطة ) (4محطة )

 المعالجة

 (4محطة ) (4محطة )

طول خطوط 

 الرفع)م.ط(

6779 1941 3628 6742 3757 4277 

قطر خطوط 

 الرفع)ملم(

677 577 677 2×677 677 377 

 

 المحطـــــــــــــــــــــــــــــات الفرعٌــــــــــــــة

 13 12 11 17 9 8 7 رقم المحطة

رأس  الرملة قرارة موقعها

 الطوبة

الكلٌة 

 الجوٌة

مصنع 

 األحذٌة

الدفاع 

 الجوي

 التؤهٌل

 57 177 125 157 177 177 177 المساحة/هـ

السعة 

 التصمٌمٌة

2167 1296 2167 17877 2167 5184  

 97 216 97 457 97 97 97 السعة التشغٌلٌة

الشبكة  (9محطة ) (9محطة ) مكان التصرٌف

 العامة

محطة 

 المعالجة

محطة  (4محطة ) (4محطة )

 المعالجة

طول خطوط 

 الرفع)م.ط(

527 2177 677 3777 977 4977 917 

قطر خطوط 

 الرفع)ملم(

157 157 157 377 157 377 277 

المصدر: ـ الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، إدارة التشغٌل والصٌانة بالمنطقة الوسطى، تقرٌر عن وضع 

 .6،7صم، 2714شبكات الصرف الصحً واألمطار ببلدٌة مصراتة لسنة 

ـ سمٌرة ٌوسف الحاج، مٌاه الصرف الصحً بمنطقة مصراتة ـ تجمٌعها وطرق معالجتها واستثمارها ـ رسالة 

 .46ـ  42م، ص2714ماجستٌر ـ غٌر منشورة ـ قسم الجغرافٌا، األكادٌمٌة اللٌبٌة ـ فرع مصراتة، 

مصراتة ـ تجمٌعها وطرق ـ مختار عبدالمجٌد المانً، إسماعٌل علً جهان، مٌاه الصرف الصحً بشعبٌة 

 .17،12، ص2778معالجتهاـ المإسسة العامة لئلسكان والمرافق، شركة الخدمات العامة، مصراتة، 

( نبلحظ تباٌنا بٌن المحطات فً سعتها التصمٌمٌة والتشغٌلٌة، كذلك فً المساحات التً 2من خبلل الجدول )

ٌولٌو )قزٌر(، أكبر المحطات الربٌسٌة، وتقدر سعة  9( الكابنة بمنطقة 75تغطٌها، حٌث تعتبر المحطة رقم )

( بمنطقة 73( هكتار، بٌنما المحطة رقم )798/س، وتغطً مساحة تقدر بـ )3( م2131المحطة التشغٌلٌة بـ )

(هكتار. كذلك ٌبلحظ تفاوتا فً أطوال 296/س، ومساحة تقدر بـ )3( م1765البٌرة أصغرها، بسعة تقدر بـ )
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(م.ط وهو الخط الرابط لمحطة 6779طات، حٌث ٌبل  أطولها فً المحطات الربٌسٌة )خطوط الرفع بٌن المح

( الدفاع الجوي 12أبوعلٌم بمحطة التجمٌع بالخروبة، وفً المحطات الفرعٌة، الخط الرابط بٌن محطة رقم )

( 2ة رقم)( م.ط، وأقلها فً المحطات الربٌسٌة، الخط الرابط بٌن محط4977( الخروبة، بطول )4ومحطة رقم )

( م.ط، وفً المحطات الفرعٌة الخط الرابط بٌن محطة 1941ٌولٌو )أقزٌر(، بطول ) 9( 5القوشً ومحطة رقم )

( م.ط، كذلك ٌبلحظ تفاوتا كبٌرا بٌن السعتٌن 527( رأس الطوبة، بطول )9( قرارة ومحطة رقم )7رقم )

قزٌر هً المحطة الوحٌدة فً المحطات  (5التصمٌمٌة والتشغٌلٌة فً المحطات، كما ٌبلحظ بؤن محطة رقم )

( محطة التجمٌع 4( القوشً، وتعٌد ضخها الى محطة )2الربٌسٌة تستقبل المٌاه المنصرفة من محطة رقم )

الربٌسٌة بالخروبة، وهنا ٌمكن مبلحظة أنه كلما زاد طول خطوط الرفع بٌن محطات التجمٌع المنتشرة بمنطقة 

ة بالخروبة، وكذلك الى محطة المعالجة بالسكت، تزداد وثٌرة الضغط الدراسة، ومحطة التجمٌع الربٌسٌ

 الهٌدرولٌكً على أنابٌب الرفع مما ٌكون له انعكاسات سلبٌة مع الزمن.

 : محطة معالجة مٌاه الصرف الصحً ثالثا:

 :ـ الطاقة التصمٌمٌة وقدرتها االستٌعابٌة

ة المعالجة الربٌسٌة بمنطقة الدراسة، وفً سنة م، كانت محطة الخروبة، هً محط1989فً الفترة قبل سنة 

( كم، باتجاه 13م، تم افتتاح وتشغٌل محطة المعالجة بالسكت، التً تبعد عن مركز المدٌنة بحوالً )1989

 . (1)( مترا تقرٌبا77الجنوب بمنطقة السكت، بموضع ٌرتفع عن سطح البحر بمقدار )

ً محطة المعالجة السابقة ـ بمحطة المعالجة بمنطقة السكت، بخط تم ربط محطة التجمٌع الربٌسٌة بالخروبة ـ وه

 .(2)( غرفة للغسٌل وطرد الهواء179( كم، مزود بعدد )501مزدوج بطول )

، للمعالجة البٌولوجٌة لمٌاه الصرف (Activate Sludge Processesتعمل المحطة بطرٌقة الحمؤة المنشطة )

/الٌوم، 3( متر72777/الٌوم، وفً حالة الطواري تصل الى )3متر( 24777الصحً، وتبل  السعة االجمالٌة )

(، خبلل بعض مواسم Lagoonsوذلك بصرف الكمٌة الزابدة عن قدرة المحطة فً أحواض ترابٌة مفتوحة )

 .(3)فٌضان مٌاه األمطار بشوارع المدٌنة، ومحدودٌة القدرة االستٌعابٌة لمحطات ضخ مٌاه األمطار المبلصقة

إلزالة الملوثات، ومعالجة مٌاه الصرف الصحً، بحٌث تخرج فً آخر مراحلها منقاة، ومعقمة  صممت المحطة

 . (4)بغاز الكلور، الستخدامها فً ري مشروع زراعة األعبلف

 تمر عملٌة معالجة مٌاه الصرف الصحً بعدة مراحل هً على التوالً:ـ مكوناتها ومراحل المعالجة: 

ل فً إزالة المواد العالقة بمٌاه الصرف الصحً، بواسطة الحاجز المٌكانٌكً أو وتتمث ـ المعالجة االبتدائٌة:6

بحجرة المدخل، بهدف حماٌة المعدات المٌكانٌكٌة المختلفة، لمراحل المعالجة  (،Screenالغربال الحدٌدي )

 . (5)البلحقة

رة المتحركة، المدعومة بعدد من وتتمثل فً إزالة الزٌوت والشحوم والرمال، بواسطة القنط ـ المعالجة األولٌة:0

نفاخات الهواء، لضخ األكسجٌن وخلخلة الهواء، المركبة فً حوض مستطٌل الشكل، وتهدف الى تخفٌض قٌم 

الملوثات، بمٌاه الصرف الصحً، وخاصة العوالق والمواد الحصوٌة الناعمة، حٌث ٌتم إزالة الشحوم، والزٌوت 

القنطرة المتحركة، والمواد الحصوٌة الراكدة فً أسفل الحوض، الطافٌة، بواسطة كاشط، مركب على أعلى 

 .(6)بواسطة مضخات مركبة فً أسفل القنطرة المتحركة

                                                           
(1)

 .22، صالمرجع السابقإسماعٌل علً جهان،  مختار عبدالمجٌد المانً، 
(2)

 .48، ص2012مرجع سابق،عمر عثمان زرموح وآخرون،  
(3)

 .99م، ص1015اآلداب، جامعة طنطا،  أبوبكر علً الصول، الموازنة المابٌة فً منطقة مصراتة، رسالة دكتوراه ـ غٌر منشورة ـ كلٌة 
(4)

 .22، صمرجع سابقإسماعٌل علً جهان،  تار عبدالمجٌد المانً،مخ 
(5)

 .23، ص، مرجع سابقإسماعٌل علً جهان مختار عبدالمجٌد المانً، 
(6)

 .24، صنفس المرجع 
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تمر مٌاه الصرف الصحً، فً هذه المرحلة، بعدة وحدات، تهدف الى  ـ المعالجة الثانوٌة )البٌولوجٌة(:3

بات مستقرة، وكتل حٌوٌة على شكل وْحل، تخلٌص المٌاه، من المواد العضوٌة الداببة، وتحوٌلها الى مرك

 وفصلها عنها، بحٌث تخرج المٌاه نقٌة ومعقمة، فً آخر مراحلها، وتتكون هذه المرحلة من: 

، وهً أولى مراحل المعالجة البٌولوجٌة، 3(م6757( أحواض، سعة الواحد منها )4وعددها ) أـ أحواض التهوٌة:

لدهون والشحوم والمواد الحصوٌة الناعمة، الى أحواض مستطٌلة حٌث تدخل مٌاه الصرف الصحً، بعد إزالة ا

الشكل، تلف فٌها المٌاه داخل األحواض، وتساعد على دفعها مجموعة من اآلالت االسطوانٌة الشكل، تعرف 

باألرٌاش، مركبة فً وسط كل حوض، تلف حول نفسها، بغرض منع المواد العالقة من الترسب فً قاع 

ل، وإدخال األكسجٌن، لكً تحدث عملٌة المزج بٌن البكتٌرٌا واألكسجٌن، وفً طرف كل الحوض، وتحرٌك الوح

 حوض، ٌوجد جهاز ٌرصد نسبة االكسجٌن الذابب فً الماء.

( متر، وهً على شكل قمع، مركب على كل 23( أحواض، قطر الواحد )8عددها ) ب ـ  أحواض الترسٌب:

ث، وهذه الحركة البطٌبة تساعد الوحل على الترسب فً ( سم/3حوض، كاشط ٌتحرك بشكل دابري، بسرعة )

قاع هذه األحواض، تدخل الٌها المٌاه الخارجة من أحواض التهوٌة، بهدف جمع الوحل المترسب فً القاع، 

وتحوٌل جزء منه الى وحدة الترجٌع، الستخدامها فً العملٌة البٌولوجٌة، كحمؤة منشطة للبكتٌرٌا، تساعد فً 

فً أحواض التهوٌة، وهً المرحلة األولى من مراحل المعالجة، وجزء آخر ٌتم تحوٌله الى   عملٌة األكسدة،

أحواض التجفٌف، الستخدامه كسماد عضوي، بعد تجفٌفه بالهواء الجوي، كذلك ٌقوم الكاشط بمهمة أخرى، وهً 

 ما.كشط األوساخ الطافٌة، وفصلها عن الماء بحٌث تخرج المٌاه من أعلى األحواض نقٌة تما

بعد خروج المٌاه نقٌة من المعالجة البٌولوجٌة الثانوٌة، تمر عبر مجرى ٌعرف بقناة  ج ـ وحدة الكلورة:

، الى خزان الري، وفٌها ٌتم حقن المٌاه بغاز الكلور، لتعقٌمها ضد الكابنات الحٌة، بحٌث تصبح بعد "فنتوري"

المتمرة، وزراعة األعبلف، وأعمال التنظٌف، ذلك صالحة لبلستخدام غٌر البشري، كري األشجار غٌر 

 ( ملج/لتر.1( ملج/ لتر، وٌبقى فً خزان الري بمعدل )8وغٌرها. وٌتم حقن الكلور بمعدل )

وهً عبارة عن خزان أرضً كبٌر، لتجمٌع المٌاه المعالجة، كان ٌتم استخدامها فً زراعة  د ـ وحدة الري:

. (1)بواسطة مضخات طاردة تعمل بالتناوب، حسب منسوب المٌاه األعبلف، بالمشروع المجاور للمحطة، تنقل

 . (2)( كم من محطة المعالجة28أما حالٌا، فٌتم ضخ أغلبها الى أحواض مخصصة بوادي ساسو، على بعد )

 من ضمن مكونات المحطة أٌضا اآلتً:

 ـ مختبر المٌاه بمحطة المعالجة:

جهزة والمعدات والمواد البلزمة، إلجراء االختبارات الٌومٌة جِهز المختبر منذ انشاء المحطة، بالعدٌد من األ

واألسبوعٌة، لمعرفة مدى صبلحٌة المٌاه، سواء الداخلة للمحطة أو المٌاه المعالجة، كذلك معرفة حجم الحمؤة 

المنشطة، ومدة مكوثها فً أحواض التهوٌة، وأٌضا ٌتم معرفة نسبة االكسجٌن المذاب، واألكسجٌن الحٌوي، 

بة األمونٌا، ودرجة تلوث المٌاه، وصبلحٌتها للزراعة، وبشكل عام له دور فً متابعة مراحل المعالجة، ونس

 . (3)وتشغٌل مرافقها، وفقا للواصفات القٌاسٌة اللٌبٌة

 ـ التشغٌل والصٌانة:

عبر مراحلها  فً عملٌة التشغٌل، ٌقوم فرٌق من الفنٌٌن، على مدار الٌوم وبنظام التناوب، بمراقبة عمل المحطة،

المتعددة، وذلك بمتابعة شغل المضخات، ولوحات التشغٌل، وغٌرها، وتسجٌل المبلحظات والتنبٌه عن األعطال 

 التً تحدث.

                                                           
 ور المتبقً.نسبة الى مبتكرها وهً قناة ذات مواصفات تتٌح عملٌة قٌاس معدل تدفق المٌاه المعالجة والنسبة المبلبمة لعملٌة حقنها بالكل 
(1)

 .33ـ  26، صنفس المرجع السابقإسماعٌل علً جهان،  مختار عبدالمجٌد المانً، 
(2)

 .104، صالمرجع السابقأبوبكر علً الصول،  
(3)

  .34، ص، نفس المرجع السابقأبوبكر علً الصول 
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كما أن للصٌانة دور فً استمرارٌة األعمال واآلالت المٌكانٌكٌة، للقٌام بوظابفها كما ٌنبغً، لذلك زودت المحطة 

 . (4)ت الصٌانة، وفرٌق فنً متخصص فً هذه األعمالمنذ انشابها، بورشة مجهزة بمعدا

 )العوابق والصعوبات والمشاكل(. رابعا: مستوى كفاٌة وكفاءة عمل منظومة الصرف الصحً

بمنطقة الدراسة وكما أشرنا سابقا، بؤنه تنتشر بمنطقة  فٌما ٌخص مستوى كفاٌة منظومة الصرف الصحً

( محطات فرعٌة، تعمل على تجمٌع مٌاه الصرف الصحً، 77( محطات تجمٌع ربٌسٌة، و)76الدراسة عدد )

، وهذه  2( كم31033( هكتار أي ما ٌعادل )3133من جزء من مساحة المنطقة الحضرٌة بالمدٌنة، تقدر ب )

، أي بمعنى أن ما نسبته ما ٌقارب (5)2( كم215%( من المنطقة الحضرٌة، المقدرة بـ )14057المساحة تعادل )

احة المنطقة الحضرٌة، تصرف مٌاه الصرف الصحً فٌها خارج نطاق هذه الشبكة، وهذه %( من مس87من )

النسبة تدلل على عدم كفاٌة منظومة الصرف الصحً، وٌكون البدٌل هو ما ٌعرف باآلبار السوداء، أو خزانات 

لصرف الصرف الصحً )المجاري( بالبٌوت، وكل المواقع الخدمٌة والصناعٌة، خارج نطاق توزٌع شبكة ا

. ولهذه الخزانات (1)%( من تعداد السكان، ٌستخدمون هذه الخزانات67الصحً، وهناك من ٌرجح نسبة )

 مساوٌها على تلوٌث التربة والمٌاه الجوفٌة.

 فٌمكن وصفه كاآلتً: أما مستوى كفاءة عمل منظومة الصرف الصحً

أّثر سلبا على طبٌعة عملها، فهً بسبب قدم : تعانً شبكة األنابٌب وضعا سٌبا، الصحً ـ شبكة انابٌب الصرف

 انشابها، وعدم تجدٌدها، بشكل عام تعانً من وجود عدة مشاكل منها:

ـ تعانً مواسٌر )األسبستوس( من التآكل؛ بسبب انتهاء العمر االفتراضً لها، وخاصة المرحلة األولى ـ 1

المنظومة، والتؤثٌر سلبا على نوعٌة المٌاه م ـ مما سمح لكمٌات من المٌاه الجوفٌة، بالرشح داخل 1965/1972

 . (2)المنقولة عبرها

ـ استخدام أقطار لهذه المواسٌر، ال تتماشى حالٌا مع النمو السكانً المتسارع، واالستخدامات البشرٌة المنتجة  2

من  لمٌاه الصرف الصحً، أدى الى حدوث انسدادات واختناقات عدٌدة فً شبكة االنابٌب، سواء االنسٌابٌة

المنازل والوحدات الخدمٌة الى محطات التجمٌع والضخ، أو شبكة األنابٌب الصاعدة الى محطة المعالجة، وهذا 

أثقل كاهل العاملٌن بشركة المٌاه والصرف الصحً بالبلدٌة، من حٌث أعمال التسلٌك والصٌانة الٌومٌة لبعض 

 . (3)هذه المواقع

، سمح بدخول المواد الصلبة كالعلب وقطع الخشب والصخور، الى ـ تلف المصفٌات بغرف التفتٌش والتسلٌك 3

 خطوط شبكة الصرف الصحً، وحدوث انسدادات واختناقات فً بعض المواقع.

ـ التجاوزات من قبل بعض المواطنٌن، على الشبكة، وذلك من خبلل الربط العشوابً لمحبلتهم، وخاصة  4

اشر، مما ٌسبب فً تراكمها والتحامها ببعض جوانب الخطوط، المطاعم التً تستعمل الزٌوت، وتسكبها بشكل مب

 . (4)وتعمل على حدوث انسدادات

 ـ محطات التجمٌع والضخ:

                                                           
(4)

 .38ـ  36، صنفس المرجع 
  = هكتار 177الكٌلو متر مربع 
(5)

 ، باعتماد المخطط الشامل لمدٌنة مصراتة وضواحٌها.1981لسنة  1457العامة، قرار اللجنة الشعبٌة  
(1)

 .49ص ،مرجع سابقعمر عثمان زرموح وآخرون،  
(2)

 .4نفس المرجع، ص 
(3)

ر ببلدٌة الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، إدارة التشغٌل والصٌانة بالمنطقة الوسطى، تقرٌر عن وضع شبكات الصرف الصحً واألمطا 

  .2م، ص2014مصراتة لسنة 
(4)

علً الزواوي، فنً تشغٌل بمحطات التجمٌع والضخ، شركة المٌاه والصرف الصحً، مكتب مصراتة، مقابلة شخصٌة بتارٌخ  

 م.12/11/2019
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تعانً معظم محطات التجمٌع والضخ، من األعطال فً آالت التشغٌل بها، والمتمثلة فً الغربال الحدٌدي 

ظمة المراقبة الكهربابٌة، حٌث أن أي عطل ـ، ونفاخات الهواء، والمضخات، ومولدات الكهرباء، وأنScreenـ

 (.3فً مكونات المحطة ٌترتب عنه اجهاد وانخفاض فً مستوى كفاءة التشغٌل جدول )

( ٌتضح عطل الغربال الحدٌدي، فً جمٌع المحطات، وهً اآللة المسإولة عن حجز بعض 3من خبلل الجدول )

ومنعها من المرور الى وحدة المضخات، التً من المواد العالقة بمٌاه الصرف الصحً، والتً سبق ذكرها، 

شؤنها إعاقة شغل هذه المضخات، وهذا ٌتضح فً عطل أغلب المضخات بهذه المحطات، مما ترتب عنه انعدام 

حالة التناوبٌة، فً عملٌة التشغٌل، بمعنى عدم وجود مضخات احتٌاطٌة لحاالت الطوارئ، وحدوث عملٌات 

طار، نتٌجة الربط الغٌر قانونً، من قبل المواطنٌن، لمزارٌب منازلهم الفٌضان، خاصة فً مواسم األم

، وهذا ٌعتبر أحد األسباب فً تدنً مستوٌات التشغٌل، بهذه المحطات، (5)ومحبلتهم، على شبكة الصرف الصحً

ما %(. ك3105ـ  6وبذلك ٌبلحظ فارق بٌن السعات التصمٌمٌة والتشغٌلٌة، حٌث أن نسب التشغٌل تتراوح بٌن )

أن هذه المحطات تعانً من انعدام الصٌانة الشاملة ـ عمرة شاملة ـ فمنذ انشابها تم صٌانتها صٌانة شاملة لمرة 

، وتقتصر عملٌات الصٌانة اآلنٌة، على فك ونقل (6)م2776واحدة، وذلك من قبل شركة األشغال العامة سنة 

ى، الستمرار تشغٌلها، وذلك بسبب نقص قطع بعض قطع الغٌار الصالحة لبلستعمال، من مضخة عاطلة الى أخر

الغٌار الجدٌدة، وقلة السٌولة فً هذه الجانب، كما أن عملٌات التشغٌل والمراقبة اآللٌة متوقفة، فً عدد من 

المضخات بهذه المحطات، وٌتم التشغٌل بشكل ٌدوي، وهذا عامل آخر، أثر سلبا على كفاءة التشغٌل، حٌث أن 

محطات، ٌفترض أن ٌكون من خبلل منظومة آلٌة كهربابٌة، ٌتم من خبللها تشغٌل عدد نظام التشغٌل بهذه ال

المضخات، بما ٌتبلءم مع كمٌات المٌاه الداخلة الى المحطة، بحٌث تمنع من حاالت الفٌضانات التً تحدث فً 

طات، مولدات . كما ٌوجد من ضمن مرفقات المح(1)بعض المواسم، وخاصة األمطار الغزٌرة، أو فترات الذروة

كهربابٌة، تشتغل آلٌا بعد انقطاع الكهرباء من الشبكة العامة، لتشغٌل المحطة، ومن خبلل المعاٌنة والسإال، 

 اتضح ان عدد منها متوقف عن الشغل؛ الحتٌاجه الى بعض الصٌانة وقطع الغٌار.

 : تعانً العدٌد من المشاكل منها:مٌاه الصرف الصحً ـ محطة معالجة

ً بعض مراحل المعالجة، بداٌة من مرحلة المعالجة االبتدابٌة، والمتمثلة فً الحاجز المٌكانٌكً أو ـ أعطال ف1

الغربال الحدٌدي، مما ٌسمح بمرور المواد العالقة، والتسبب فً تعطٌل المعدات المٌكانٌكٌة، والمضخات 

تمثلة فً القنطرة المتحركة، الموجودة فً المراحل البلحقة، كذلك عطل فً مرحلة المعالجة األولٌة، والم

ونفاخات الهواء، والتً تختص بإزالة الزٌوت والشحوم وبعض األتربة والمواد الناعمة، مما ٌسبب فً دخولها 

الى مرحلة المعالجة الثانوٌة، والتً من المفترض ان تكون المٌاه الداخلة الى أحواض التهوٌة، خالٌة من المواد 

 ٌسبب فً تكون أجسام طافٌة تعرقل آلٌة عمل المعالجة البٌولوجٌة.والمكونات العالقة بها، مما 

ـ توقف عمل معظم األرٌاش، بؤحواض التهوٌة، الناتج عن عطل المحرك الكهربابً لكل منها، وبذلك تقل 2

عملٌة تحفٌز البكتٌرٌا، على استهبلك المواد العضوٌة، وبالتالً انتقالها الى مراحل المعالجة البلحقة، ونقل 

، إضافة الى تزاٌد نسبة ترسب المواد العالقة فً قاع هذه األحواض عن الحد (2)النشاط المٌكروبً بعد كل مرحلة

المسموح به، كذلك تعطل جهاز قٌاس األكسجٌن، الذي ٌراقب آلٌا النسبة البلزمة لمتطلبات األكسجٌن الحٌوي 

 . (3)سس العلمٌةالمذاب فً الماء، إلحداث عملٌة المعالجة البٌولوجٌة وفق األ

ـ توقف منظومة الكلورة، نتٌجة عطل وحدة الحقن، وانعدام توفر غاز الكلور، وبذلك تمر المٌاه المعالجة عبر  3

 .(4)قناة فنتوري الى خزان الري، دون تعقٌم، مما ٌجعل من كفاءة التخلص من المواد الضارة أمرا غٌر مإكد

                                                           
(5)

 م.11/11/2019قسم الصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتة، مقابلة شخصٌة بتارٌخ  فنً صٌانة بالفرقة األولى،، خالد عفط 
(6)

مقابلة شخصٌة بتارٌخ ، ، شركة المٌاه والصرف الصحً، مكتب مصراتةمكتب الصرف الصحًل السابق مدٌرالأحمد أحمد القندوز،  

 م.17/11/2019
(1)

 مرجع سابق.عبدالسبلم سالم الجروشً،  
(2)

التلوث المٌكروبً للمحاصٌل الزراعٌة، مجلة البحوث خلٌفة البشٌر ورٌث، مٌبلد أحمد شلوف، كفاءة معالجة مٌاه الصرف ودورها فً  

 .29م، ص2016أكتوبر، 17ـ16/لٌبٌا، األكادٌمٌة/ فرع مصراتة، عدد خاص بالمإتمر العلمً األول لؤلمن الغذابً وسبلمة الغذاء، مصراتة
(3)

 م.14/11/2019تارٌخ مقابلة شخصٌة ببشٌر حسن أبوقرٌن، مشرف مختبر التحلٌل بمحطة معالجة مٌاه الصرف الصحً،  
(4)

 المرجع السابق.خلٌفة البشٌر ورٌث، مٌبلد أحمد شلوف،  
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عملٌات الرفع والصٌانة والخراطة، بمقر ورشة الصٌانة بالمحطة نتٌجة ـ توقف بعض اآللٌات المستخدمة فً  4

 نقص قطع الغٌار.

ـ توقف بعض األجهزة، بالمختبر الخاص بمحطة المعالجة، كجهاز االختبارات البٌولوجٌة، وجهاز االختبارات  5

كسجٌن الكٌماوي الفٌزٌابٌة، وجهاز الفرن، بسبب العجز فً توفٌر بعض مستلزمات ومواد التشغٌل، كاأل

واألمونٌا والنترات والفسفور، وانعدام وجود أجهزة أخرى مهمة، مما ٌترتب عنه خروج مٌاه معالجة عبلج 

 (. 4جزبً جدول )
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 ( بمحطات التجمٌع والضخ الربٌسٌة.2719( الوضع الحالً)سبتمبر/3جدول )

 

 المحطة

 مكونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المحـــــــــــــــــــــــــــــطة

 السعة التصمٌمٌة المضخات نفاخات الهواء الغربال الحدٌدي

 /الٌوم(3)م

 السعة التشغٌلٌة

 /الٌوم(3)م

 نسبة التشغٌل

% عاطل عامل العدد عاطل عامل العدد عاطل عامل العدد 

 18 8177 44928 3 2 5 ـ √ 2 √ ـ 1 أبوعلٌم

 26 6739 25747 4 1 5 √ ـ 2 √ ـ 1 القوشً

 18 4577 25228 4 1 5 √ ـ 2 √ ـ 1 البٌرة

 76 2981 49939 6 1 7 ـ √ 2 √ ـ 1 قزٌر

 605 1852 28339 6 1 6 ـ √ 2 √ ـ 1 الجزٌرة

 3105 31715 98496 8 2 17 ـ ـ ـ ـ ـ ـ الخروبة

 م.2719/ 11/  13ـ  11ـ الزٌارات المٌدانٌة لمحطات التجمٌع والضخ بتارٌخ المصدر:         

           م،  2778مصراتة ـ تجمٌعها وطرق معالجتهاـ المإسسة العامة لئلسكان والمرافق، شركة الخدمات العامة، مصراتة، مختار المانً، إسماعٌل جهان، مٌاه الصرف الصحً بشعبٌة ـ

 .17ص

           7م، ص2719ـ الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتة، قسم الصرف الصحً، تقرٌر شهر سبتمبر لسنة. 

           الباحث.ـ من حساب 
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 ( نتابج تحلٌل مٌاه الصرف الصحً بمختبر محطة المعالجة. 4جدول )

المٌاه الداخلة  محتوى المٌاه

  للمحطة

المٌاه الخارجة من 

 المحطة 

 المعدل الطبٌعً

 25 2806 2807 ( مبويTدرجة الحرارة )

 8ـ  9077 9019 6 (phاألس الهٌدروجٌنً )

 2777ـ 2428 2517 1/mg3777 (TDSاألمبلح الذاببة الكلٌة )

 ‹177 58 1/mg37 (TSSالمواد الصلبة العالقة )

  ـ ـ (NH4التوصٌلة الكهربابٌة )

 ‹287 257 1/mg27 (BODاألكسجٌن الحٌوي )

 ‹mg47/1 ـ ـ (CODاألكسجٌن الكٌماوي )

 mg1/1 ـ ـ (RCالكلور المتبقً )

الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتة، قسم الصرف الصحً، تقرٌر ـ المصدر: 

 .11م، ص2719( لسنة 9شهر )

 ـ )مختار عبدالمجٌد المانً، إسماعٌل علً جهان، مٌاه الصرف الصحً بشعبٌة مصراتة ـ تجمٌعها وطرق

 (.35،  34، ص2778خدمات العامة، مصراتة، معالجتهاـ المإسسة العامة لئلسكان والمرافق، شركة ال

( الذي ٌبٌن نتابج تحلٌل مٌاه الصرف الصحً، بمختبر محطة المعالجة، ومقارنتها بالمعدل 4من خبلل الجدول )

الطبٌعً، لمكونات مٌاه الصرف الصحً المعالجة، ٌتضح ارتفاعا طفٌفا فً األس الهٌدروجٌنً؛ ما ٌجعل المٌاه 

( ملٌغرام، حٌث أن 58، كذلك ارتفاعا واضحا فً نسبة المواد الصلبة العالقة، والبالغة )عدٌةالمعالجة تتسم بالقا

( ملٌغرام فً اللتر، إضافة الى ارتفاع كبٌر فً كمٌة األكسجٌن 37المعدل الطبٌعً ٌفترض اال ٌزٌد عن )

م فً اللتر، أما قٌاسات نسبة ( ملٌغرا27( ملٌغرام، والتً من المفترض اال تزٌد عن )257الحٌوي، والمقدرة بـ)

األكسجٌن الكٌماوي، فهً غٌر موجودة، نظرا لعدم توفر مواد التشغٌل بالمختبر، كذلك ال توجد نتابج لقٌاس نسبة 

الكلور المتبقً، وذلك لتوقف منظومة ضخ الكلور بالمحطة، كما ٌفتقد المختبر ألجهزة قٌاس العناصر الثقٌلة مثل 

لكروم والرصاص والنٌكل وغٌرها( لما لهذه العناصر من تؤثٌر سلبً ـ عند وجودها )الزرنٌخ والكادمٌوم وا

بكمٌات تزٌد عن الحد المسموح به ـ على عملٌة المعالجة البٌولوجٌة لمٌاه الصرف الصحً، واستخداماتها، 

رف ، وقد تدخل هذه العناصر الى منظومة الص(1)وخاصة فً ري المحاصٌل، وآثارها على الصحة العامة

الصحً، عن طرٌق الربط الغٌر قانونً، لبعض ورش صٌانة وتغٌٌر زٌوت واطارات وغسٌل السٌارات، 

، فالرصاص مثبل  ٌنتج عن بعض (2)ومصانع صٌاغة الذهب والفضة والطبلء والمرافق الصحٌة وغٌرها

وتشحٌم السٌارات الصناعات، كصناعة المنظفات والدهانات والطبلء والببلستٌك، باإلضافة لمحطات غسٌل 

 . (3)ومحطات الوقود

                                                           
 (1قاعدٌة أو قلوٌة14ـ7= حامضٌة ، 7ـ =:) بشٌر حسن أبوقرٌن، مشرف مختبر التحلٌل بمحطة معالجة مٌاه الصرف الصحً، مقابلة  نقبل عن

 م.25/12/2019شخصٌة بتارٌخ 
(1)

 .280ـ  277م، ص2007مٌاه الصرف الصناعً، المكتبة األكادٌمٌة، القاهرة،  محمد أحمد السٌد خلٌل، معالجة 
(2)

ة فنٌة اللجنة الشعبٌة لشعبٌة مصراتة، اللجنة الشعبٌة لئلسكان والمرافق، المكتب االستشاري الهندسً للمرافق ـ الفرع التنفٌذي/مصراتة، دراس 

 .6م، ص2005لمٌاه المعالجة فً الزراعة، دٌسمبر لتصرٌف مٌاه الصرف الصحً فً حاالت الطواري واستخدام ا
(3)

محمد منهل الزعبً وآخرون، استعمال مٌاه الصرف الصحً المعالجة فً الزراعة، جامعة الدول العربٌة، المركز العربً لدراسات المناطق  

 .22، ص2014افة واألراضً القاحلة، الج
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المٌاه الخارجة من محطة المعالجة، لم تخضع ألساسٌات المعالجة الصحٌحة، وفق القٌاسات  ٌمكن القول، إن

العلمٌة، وبالتالً فهً غٌر مؤمونة الجانب، وقد تسبب فً عملٌات تلوٌث للبٌبة، ونشر لؤلمراض واألوببة، بشكل 

ثم عودة الملوثات الى االنسان، من خبلل مٌاه الشرب أو الغبلت الزراعٌة أو  مباشر أو غٌر مباشر، ومن

 . (4)اللحوم، التً تعتمد حٌواناتها على األعبلف المروٌة، من مٌاه الصرف الصحً

ٌتم توجٌه جزء قلٌل من المٌاه الخارجة من محطة المعالجة، الستغبللها فً زراعة األعبلف، بمشروع األعبلف، 

المجاور للمحطة، غٌر أن الجزء األكثر، ٌتم توجٌهها عبر خطٌن من األنابٌب، الى أحواض تجمٌع المٌاه 

، وقد (1)كم 28بعد عن المحطة بحوالً المعالجة، جنوب محطة المعالجة، بمنطقة مشروع وادي ساسو، لمسافة ت

تعرض أحد هذه األحواض لتصدع فً قاعه، نجم عنه تسرب مٌاه الصرف الصحً الى جوف األرض، األمر 

 .(2)الذي ٌثٌر تسؤل عن مدى تؤثر المخزون الجوفً، بمٌاه الصرف الصحً

 :خامسا: برامج الصٌانة والخطط التطوٌرٌة الحالٌة والمستقبلٌة

الصٌانة، من األسس التً تعتمد علٌها استمرارٌة تقدٌم الخدمات، البً مرفق، وعلى رأسها خدمات تعد أعمال 

الصرف الصحً، حٌث تعتبر معدات التشغٌل، وقطع الغٌار، وتوفٌر الجهاز الفنً، صمام أمان لتوفٌر كفاءة 

الدعم فً الفترة الراهنة، الذي الخدمات، وهذه المواد تعتمد بشكل كلى، على توفر الدعم المالً، ورغم نقص هذا 

أثر بشكل سلبً على كفاءة خدمات الصرف الصحً، اال أن شركة المٌاه والصرف الصحً بمنطقة الدراسة، 

( بتنفٌذ أعمال مد خطوط جدٌدة، 2714ـ  2712تشتغل وفق اإلمكانات المتاحة، حٌث قامت فً الفترة ما بٌن )

ً تتعرض لبلختناقات بٌن الحٌن واآلخر، حٌث بلغت أطوال وصٌانة للعدٌد من خطوط الصرف الصحً، الت

( دٌنار لٌبً. أما تنفٌذ خطوط 1755925( متر/طولً، بقٌمة تقدٌرٌة بلغت )1773خطوط الصٌانة، حوالً )

ـ  157( دٌنار لٌبً، بؤقطار تراوحت ما بٌن )62646(م/ط، بمبل  تقدٌري حوالً )174جدٌدة، فقد بلغت )

هذه الخطوط شملت عدة مواقع، فً نطاق انتشار منظومة الصرف الصحً، بمسافات  ( ملم، علما بؤن277

. أما ما ٌخص صٌانة محطات التجمٌع والضخ، وكذلك محطة المعالجة، (3)( م/ط 277ـ  74تراوحت ما بٌن )

(. 2778ـ  2776وما ٌوجد فٌها من تجهٌزات، فقد أجرٌت لها صٌانة شاملة )عمرة كاملة(، فً الفترة ما بٌن )

والجدٌر بالذكر أن طبٌعة عمل هذه المحطات، تجعلها تحتاج الى صٌانة شاملة، كل خمس سنوات على األكثر، 

(، نظرا الرتفاع 5. أما الصٌانة الدورٌة، فهً مستمرة، بإمكانٌات محدودة، جدول )(4)( ألف ساعة عمل25أو )

تكلفة كرسً التحمٌل " كوشنٌتً" ـ وهو أحد قطع تكالٌف قطع الغٌار ومواد التشغٌل، فعلى سبٌل المثال تقدر 

( دٌنار، و"كت" مانع التسرب المٌكانٌكً داخلً 577غٌار المضخات بمحطات التجمٌع والضخ ـ حوالً )

( دٌنار، أما تكلفة 477( ألف دٌنار، ومانع تسرب مطاطً حوالً )49ـ  35وخارجً، تقدر تكلفته ما بٌن )

 . (5)ألف دٌنار (164مضخة غاطسة جدٌدة حوالً )

 

 

 

 

 

                                                           
(4)

 .97م، ص2015لمٌة للنشر والتوزٌع، ٌعٌة لمٌاه الصرف الصحً، القاهرة، دار الكتب العأحمد السروي، عملٌات المعالجة الفٌزٌابٌة والطب 
(1)

جهاز تنفٌذ مشروعات اإلسكان والمرافق مصراتة، مشروع نقل المٌاه المعالجة الى ودٌان مصراتة، تنفٌذ شركة األشغال العامة، تقرٌر شهر  

 .9، ص2713دٌسمبر لسنة 
(2)

 م.27/5/2019الصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتة، تقرٌر موجه الى ربٌس المجلس البلدي مصراتة بتارٌخ الشركة العامة للمٌاه و 
(3)

 (.2014ـ  2012مكتب مصراتة، بٌانات غٌر منشورة، خبلل الفترة )إدارة المنطقة الوسطى، الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً،  
(4)

 مرجع سابق.أحمد أحمد القندوز،  
(5)

قابلة شخصٌة، بتارٌخ مشركة المٌاه والصرف الصحً، مكتب مصراتة، محمد مصطفى أبو حجر، مدٌر مكتب الصرف الصحً،  

 م.26/12/2019
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 م9/2719( أعمال صٌانة محطات تجمٌع وضخ مٌاه الصرف الصحً خبلل شهر5جدول )

 العــــــــــــــــــــــــدد المحطة

مصافً الدخول 

screen 

 المولدات لوحات التحكم الصمامات المضخات

 استبدال صٌانة استبدال صٌانة استبدال صٌانة استبدال صٌانة استبدال صٌانة

 ـ ـ ـ 2 1 ـ ـ 4 ـ 1 أبوعلٌم

 ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ 2 ـ ـ القوشً

 ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ 1 ـ ـ البٌرة

 ـ ـ ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ ـ الخروبة

 ـ ـ ـ 2 ـ ـ ـ 3 ـ ـ ٌولٌو 9

 ـ ـ ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ ـ الجزٌرة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الرملة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ رأس الطوبة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ قرارة 

 ـ ـ ـ 2 ـ ـ ـ 2 ـ ـ األحذٌة

 ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ 1 ـ ـ الكلٌة الجوٌة

 ـ ـ 1 1 ـ ـ ـ 1 ـ ـ الدفاع الجوي

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ التؤهٌل

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ ٌولٌو 11

 ـ ـ ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ 1 المعالجة

 ـ ـ 1 14 1 3 ـ 24 ـ 1 اإلجمالً

للمٌاه والصرف الصحً، اإلدارة العامة لتشغٌل وصٌانة مرافق الصرف الصحً، إدارة المصدر: الشركة العامة 

 .8،9،17م، ص2719/ 9التشغٌل والصٌانة بالمنطقة الوسطى، مكتب مصراتة، تقرٌر شهر 

( 9( الذي ٌبٌن أعمال الصٌانة بمحطات الصرف الصحً خبلل شهر سبتمبر)5ٌتضح من خبلل قراءة الجدول )

أن جانب الصٌانة ٌتفوق على جانب االستبدال، فً معظم تجهٌزات محطات الصرف الصحً،  م(،2719لسنة )

كما ٌبلحظ التركٌز على صٌانة المضخات، لما تشكله من دور أساسً فً بالمحطات، وإهمال جانب الصٌانة فً 

األجسام الصلبة مصافً الدخول، رغم الدور الذي تلعبه فً الحفاض على فاعلٌة المضخات وحماٌتها، من دخول 

والعالقة بمٌاه الصرف الصحً، ومنع تعطٌلها عن العمل. والجدٌر بالمبلحظة أن جزء من هذه الصٌانات، تتم 
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بقطع غٌار مستعملة، من تجهٌزات عاطلة، فً بعض مكوناتها، فٌتم االستفادة من القطع القابلة للتشغٌل، فً 

 .(1)تشغٌل تجهٌزات من مضخات وغٌرها

لصرف الصحً الحالٌة فً معظمها، منتهٌة الصبلحٌة، وفقا لتؤرٌخ انشابها فقد تجاوز عمرها تعد منظومة ا

( سنة، ولذلك أستوجب العمل على تطوٌر 29( سنة، وفً مرحلتها الثانٌة )47االفتراضً فً مرحلتها األولى )

ها وضع الخطط هذه المنظومة بكامل مرافقها، ولذلك أخذت جهات االختصاص بمإسسات الدولة على عاتق

االستراتٌجٌة، ورسم الخرابط، وتحدٌد مناطق العمل، ومن ضمنها منطقة الدراسة، حٌث تولى جهاز تنفٌذ 

وقامت  مشروعات اإلسكان والمرافق فرع مصراتة، االشراف على هذه المهمة، تحت مسمى المرافق المتكاملة

 (.6لمجال، كما هو مبٌن فً الجدول )بالتعاقد مع الشركات المحلٌة والعالمٌة المختصة، فً هذا ا

وٌبلحظ من الجدول، أن العقود شملت كافة نواحً منطقة الدراسة، حٌث باشرت بعض الشركات التً ارسً 

م ـ فً تنفٌذ األعمال المنوطة بها، بداٌة من أعمال التصامٌم، وانتهاء بتنفٌذ 2778علٌها العطاء ـ منذ سنة 

(% فً بعض المناطق، كما هو فً منطقة 67أعمالها الى ما ٌزٌد عن )المرافق، ووصلت نسبة انجاز بعض 

زاوٌة المحجوب والدافنٌة، فً حٌن تراوحت نسب أخرى، الى أقل من ذلك، ومناطق أخرى لم تباشر فٌها 

الشركات صاحبة العطاء اٌة أعمال، كما ٌبلحظ على منطقتً وسط المدٌنة والقوشً، اقتصار األعمال على 

ٌة التحتٌة، لما تتمٌز به من وجود بعض المرافق، كالطرق، وانارة الشوارع، وشبكات الصرف مشارٌع البن

الصحً، وتصرٌف مٌاه األمطار، كما تضم قابمة المشارٌع، انشاء محطة معالجة مٌاه الصرف الصحً، بطاقة 

، وذلك لجملة من ، وٌعد الموقف التنفٌذي لمعظم هذه المشارٌع، فً حالة توقف3(م67777تصمٌمٌة تقدر بـ)

 األسباب منها:

م(، الذي ٌحول دون مباشرة الشركات صاحبة 2711ـ الوضع الغٌر مستقر التً تمر به الدولة اللٌبٌة منذ سنة )1

 العقود ألعمالها، حٌث أن أغلب الشركات أجنبٌة.

 المواد والٌد العاملة.ـ مطالبات الشركات المنفذة، بتعدٌل األسعار، وذلك لطول فترة التوقف، وارتفاع أسعار 2

ـ مطالبات هذه الشركات، بالتعوٌض عن األضرار التً لحقت بآلٌاتها ومعداتها، بمواقع العمل، أثناء حرب 3

 التحرٌر.

 ـ تؤخر صرف المٌزانٌة، سبب فً عدم عودة بعض الشركات للعمل.4

 ـ عدم اعتماد المخططات، وعدم وجود مخططات تفصٌلٌة لبعض المناطق.5

ة تنفٌذ إعمال الحفر فً المدٌنة؛ لكثرة العوابق والشبكات القابمة، والتً ال توجد لها خرابط فً أغلب ـ صعوب6

 األحٌان.

 (1)ـ عدم توفر مواقع للمشروعات المقترحة، بالمناطق التً ال توجد بها مخططات معتمدة.7

 

                                                           
(1)

 مرجع سابق.خالد عفط،   
  تشمل فتح الطرق وانارة الشوارع ومد شبكات مٌاه الشرب والصرف الصحً وصرف مٌاه األمطار والخطوط المرافق المتكاملة

 .ضٌة للكهرباء واالتصاالت والغازاألر
(1)

 م.2719جهاز تنفٌذ مشروعات اإلسكان والمرافق/ فرع مصراتة، قسم المعلومات والتوثٌق ـ بٌانات غٌر منشورة ـ  
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مدة  تارٌخ التعاقد جنسٌتها الشركة المنفذة مكان المشروع .م

العقد/ 

 شهر

الموقف  تارٌخ االنتهاء

 التنفٌذي

هدف 

 المشروع

السعة 

التصمٌمٌة/ 

 هكتار

نسبة 

اإلنجاز 

% 

 مبلحظات

ابتبلف شركة األشغال  زاوٌة الحجوب 1

العامة مصراتة 

 وشكوروفا التركٌة

لٌبٌة ـ 

 تركٌة

تطوٌر  جاري 37/6/2716  48 21/12/2778

 عمرانً

تفعٌل  63  657

37/17/2712 

 9/2/2713مباشرة 

تطوٌر  متوقف 9/11/2711  37 21/12/2778 لٌبٌة شركة الخلود الدافنٌة مصراتة 2

 عمرانً

 4/4/2712تفعٌل  67057 89

مباشرة 

15/7/2712 

الشركة الصٌنٌة  ذات الرمال 3

لئلنشاءات 

 واالتصاالت المحدودة

تطوٌر  متوقف 7/17/2711 36 31/3/2778 صٌنٌة

 عمرانً

557 2106  

 ــ

الشركة الصٌنٌة  شهداء الرمٌلة 4

لئلنشاءات 

 واالتصاالت المحدودة

تطوٌر  متوقف 14/8/2712 48 29/5/2778 صٌنٌة

 عمرانً

1877 1404  

 ــ

شركة أوٌا لئلنشاءات  )قصر أحمد/الزروق(  5

 العامة المشتركة

لٌبٌة ـ 

 فرنسٌة

 تطوٌر متوقف 5/5/2714 44 24/8/2779

 عمرانً

 25/6/2713تفعٌل  707 1185

شركة أوٌا لئلنشاءات  ٌولٌو( 9)رأس الطوبة/ 6

 العامة المشتركة

لٌبٌة ـ 

 فرنسٌة

تطوٌر  متوقف 5/5/2714 38 24/8/2779

 عمرانً

 25/6/2713تفعٌل  707 1858

شركة امبرجٌلولٌدكو  وسط مدٌنة مصراتة 7

للمقاوالت العامة 

لٌبٌة ـ 

 اٌطالٌة

تفعٌل  407 377 بنٌة تحتٌة متوقف 17/4/2712 37 24/8/2779

25/11/2713 
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 ( مشارٌع المرافق المتكاملة ببلدٌة مصراتة.6جدول )

 م(2719مرافق )الربع الرابع لسنة المصدر: جهاز اإلسكان والمرافق/ مصراتة، قسم المعلومات والتوثٌق، تقرٌر متابعة مشروعات ال                          

 المشتركة

شركة امبرجٌلولٌدكو  منطقة القوشً 8

للمقاوالت العامة 

 المشتركة

لٌبٌة ـ 

 اٌطالٌة

تفعٌل  207 587 بنٌة تحتٌة متوقف 17/17/2712 36 24/8/2779

25/11/2713 

شركة رأس الطوبة  )طمٌنة / الكرارٌم( 9

 العامةللمقاوالت 

تطوٌر  متوقف 15/17/2717 37 13/3/2778 لٌبٌة

 عمرانً

 29/2/2712تفعٌل  95073 37

مباشرة 

16/4/2712 

محطة معالجة مٌاه  17

الصرف الصحً 

 بالسكت

شركة تٌرمومٌكانٌكا 

 اٌكولوجٌا المساهمة 

معالجة مٌاه  متوقف 7/12/2713 54 21/2/2779 اٌطالٌة

صرف 

 صحً

 37/1/2713تفعٌل  2407 3م67777
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 المحور الثالث: 

 )النتائج والتوصٌات(

 : ٌمكن استخبلص النتابج اآلتٌة:أوال / النتائج

( محطات فرعٌة لتجمٌع وضخ مٌاه 77( محطات ربٌسٌة و)76ـ تنتشر بمنطقة الدراسة عدد )1

 الصرف الصحً الى محطة المعالجة الربٌسٌة بالسكت.

 (% من اجمالً المنطقة الحضرٌة بالبلدٌة.14057ـ تقدر المساحة التً تغطٌها هذه المحطات حوالً )2

 ـ عدم كفاٌة منظومة الصرف الصحً بالنسبة لكمٌات مٌاه الصرف الصحً المنتجة بمنطقة الدراسة.3

ـ تعانً منظومة الصرف الصحً وضعا سٌبا بسبب قدم إنشابها وانتهاء فترة صبلحٌتها ومنها وجود 4

كة، وأعطال وتوقف فً المضخات واألجهزة الكهربابٌة عملٌات تسرب وانسداد واختناقات فً الشب

 والمٌكانٌكٌة وغٌرها.

ـ عملٌات التجاوز على منظومة الصرف الصحً وذلك بالربط الغٌر قانونً على الشبكة من قبل 5

 بعض المواطنٌن.

 ـ تعانً محطة معالجة مٌاه الصرف الصحً من العدٌد من األعطال مما أثر سلبا على كفاءة المٌاه6

 المعالجة.

ـ تسرب كمٌات من المٌاه الخارجة من محطة المعالجة بالسكت الى جوف األرض فً حوض تجمٌع 7

المٌاه المعالجة بوادي ساس، األمر الذي ٌثٌر تساإال عن مدى تؤثر المخزون المابً الجوفً بمٌاه 

 الصرف الصحً.

ً ببلدٌة مصراتة تحت ـ وجود خطط استراتٌجٌة لتطوٌر وتوسٌع نطاق منظومة الصرف الصح8

 مسمى المرافق المتكاملة غٌر أن معظم هذه المشارٌع متوقفة حالٌا.

 ثانٌا / التوصٌات:

ـ تخصٌص مٌزانٌة لشركة المٌاه والصرف الصحً لتقوم بعملٌات الصٌانة الدورٌة البلزمة للوضع 1

 القابم لمنظومة الصرف الحً ببلدٌة مصراتة.

عاجل لمعالجة حالة التسرب لمٌاه الصرف الصحً المعالجة  ـ مخاطبة جهات االختصاص بشكل2

 جزبٌا بحوض وادي ساسو.

 ـ تفعٌل العقود المتعلقة بمشارٌع المرافق المتكاملة بؤسرع وقت ممكن.3
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 قابمة المراجع:

 أوال/الكتب :

دار الكتب ( أحمد السروي، عملٌات المعالجة الفٌزٌابٌة والطبٌعٌة لمٌاه الصرف الصحً، القاهرة، 1

 م.2715العلمٌة للنشر والتوزٌع، 

 م.2777( محمد أحمد السٌد خلٌل، معالجة مٌاه الصرف الصناعً، المكتبة األكادٌمٌة، القاهرة، 2

( محمد منهل الزعبً وآخرون، استعمال مٌاه الصرف الصحً المعالجة فً الزراعة، جامعة الدول 3

 .2714جافة واألراضً القاحلة، العربٌة، المركز العربً لدراسات المناطق ال

 ثانٌا/الرسائل العلمٌة:

( أبوبكر علً الصول، الموازنة المابٌة فً منطقة مصراتة، رسالة دكتوراه ـ غٌر منشورة ـ كلٌة 1

 .99م، ص1715اآلداب، جامعة طنطا، 

( سمٌرة ٌوسف الحاج، مٌاه الصرف الصحً بمنطقة مصراتة ـ تجمٌعها وطرق معالجتها 2

رها ـ رسالة ماجستٌر ـ غٌر منشورة ـ قسم الجغرافٌا، األكادٌمٌة اللٌبٌة ـ فرع مصراتة، واستثما

 م.2714

 ثالثا/الدورٌات:

( خلٌفة البشٌر ورٌث، مٌبلد أحمد شلوف، كفاءة معالجة مٌاه الصرف ودورها فً التلوث المٌكروبً 1

خاص بالمإتمر العلمً األول لؤلمن للمحاصٌل الزراعٌة، مجلة البحوث األكادٌمٌة/ فرع مصراتة، عدد 

 م.2716أكتوبر، 17ـ16الغذابً وسبلمة الغذاء، مصراتة /لٌبٌا،

 رابعا/التقارٌر:

(جهاز تنفٌذ مشروعات اإلسكان والمرافق مصراتة، مشروع نقل المٌاه المعالجة الى ودٌان مصراتة، 1

 .2713تنفٌذ شركة األشغال العامة، تقرٌر شهر دٌسمبر لسنة 

جنة الشعبٌة لشعبٌة مصراتة، اللجنة الشعبٌة لئلسكان والمرافق، المكتب االستشاري الهندسً الل (2

للمرافق ـ الفرع التنفٌذي/مصراتة، دراسة فنٌة لتصرٌف مٌاه الصرف الصحً فً حاالت الطواري 

 م.2775واستخدام المٌاه المعالجة فً الزراعة، دٌسمبر 

الصحً، مكتب مصراتة ـ بٌانات غٌر منشورة ـ خبلل الفترة ( الشركة العامة للمٌاه والصرف 3

 (.2714ـ  2712)

( الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، إدارة التشغٌل والصٌانة بالمنطقة الوسطى، تقرٌر عن 4

 م.2714وضع شبكات الصرف الصحً واألمطار ببلدٌة مصراتة لسنة 

دمات مصراتة، قسم الصرف الصحً، تقرٌر الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، مكتب خ( 5

 م.2719( لسنة 9شهر )

( الشركة العامة للمٌاه والصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتة، تقرٌر موجه الى ربٌس المجلس 6

 م.27/5/2719البلدي مصراتة بتارٌخ 
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علومات ( وزارة اإلسكان والمرافق، جهاز تنفٌذ مشروعات اإلسكان والمرافق/ فرع مصراتة، قسم الم7

 م.2719والتوثٌق ـ بٌانات غٌر منشورة ـ 

( مختار عبدالمجٌد المانً، إسماعٌل علً جهان، مٌاه الصرف الصحً بشعبٌة مصراتة ـ تجمٌعها 8

 .2778وطرق معالجتهاـ المإسسة العامة لئلسكان والمرافق، شركة الخدمات العامة، مصراتة، 

امكانٌات التطوٌر، منتدى الرأي والمشورة، لجنة ( عمر عثمان زرموح وآخرون، مصراتة الواقع و9

 .2712التطور االقتصادي لمدٌنة مصراتة، ٌونٌو،

 خامسا/المقابالت الشخصٌة:

بالشركة العامة  ( أحمد أحمد القندوز، ربٌس قسم الصرف الصحً سابقا، مكتب خدمات مصراتة1

 م.17/11/2719، مقابلة شخصٌة، للمٌاه والصرف الصحً/المنطقة الوسطى

( بشٌر حسن أبوقرٌن، مشرف مختبر التحلٌل بمحطة معالجة مٌاه الصرف الصحً، مقابلة شخصٌة 2

 م.14/11/2719بتارٌخ 

بالشركة العامة  ربٌس قسم الصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتةمحمد مصطفى أبو حجر،  (3

 م.26/12/2719للمٌاه والصرف الصحً/المنطقة الوسطى، مقابلة شخصٌة، بتارٌخ 

( بشركة المٌاه والصرف الصحً ـ 1( عبدالسبلم سالم الجروشً، مشرف وحدة الصٌانة رقم )4

 م.11/11/2719مصراتة، مقابلة شخصٌة بتارٌخ 

( علً الزواوي، فنً تشغٌل بمحطات التجمٌع والضخ، شركة المٌاه والصرف الصحً، مكتب 5

 م.12/11/2719مصراتة، مقابلة شخصٌة بتارٌخ 

نً صٌانة بالفرقة األولى، قسم الصرف الصحً، مكتب خدمات مصراتة، مقابلة ( خالد عفط، ف6

 م.11/11/2719شخصٌة بتارٌخ 


