تثمين المنتجات الثانوية لمياه المستعملة
اإلستعمال الزراعي والطاقوي

حأمة التطهري هي تلك املواد التي يتم اسرتجاعها عن طريق الرتسيب واملعالجة البيولوجية
ملياه الرصف الصحي بعد عملية التطهري .هذه الحأمة ال طاملا كانت عبئاً عىل محطات
التطهري ،جلبت االهتامم يف الطبعة الثانية عرش من املعرض الدويل ملعدات وتقنيات
وخدمات املياه والبيئة .ويف هذا الصدد ،إغتنم الديوان الوطني للتطهري الفرصة لتسليط
الضوء حول أهمية الحأمة ،وذلك من خالل املحارضة التي ألقاها السيد فريد لعجال ،مدير
منطقة تيزي وزو ،والتي تحمل يف ط َّياتها موضوعاً يُ نِّبي كيفية مساهمة الحأمة يف املجال
الزراعي وإنتاج الطاقة.
يف هذا املقال يتم التطرق إىل أساسيات تث ِمني وتداول الحأمة

 1اإلستخدام الزراعي

تحتوي الحأمة كمية كبرية من املواد العضوية
املخصبة للرتبة ،وهي كذلك غنية بالعنارص
املوجودة يف األسمدة الكياموية
رضة
عالوة عىل ذلك تحتوي الحأمة مواد م ّ
ومعادن سامة بإمكانها إلحاق الرضر باإلنسان
إذ مل تتخذ اإلجراءات واالحتياطات الالّزمة.

 -اإلستخدام الحأمة يف الزراعة

•عدم استخدام الحأمة ومياه الرصف
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الصحي املط ّهرة يف نفس الرقعة الزراعية
يف العام نفسه.
•تحليل الرتبة املستقبِلة للحأمة مام يسمح
بتحديد طريقة النرش املناسبة.
•عدم استخدام الحأمة يف زراعة محاصيل
الخرض التي تؤكل نيئة أو أية محاصيل
تكون مثارها مالمسة للرتبة أو تحت
سطحها إال إن كانت عمليات نرش الحأمة
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تعود إىل  12شهرا ً عىل األقل.
•إرتداء املالبس الواقية أثناء استخدام الحأمة مثل األقنعة
والقفازات واألحذية.

التخزين يف املكان نفسه غري مسموح إالّ بعد  3سنوات.
•تخزين الحأمة يف أرض مرتفعة لحامية البيئة من األثار
السلبية الناتجة عن الفيضانات أو إنجرافات الرتبة.

•ال تخزن الحأمة بالقرب من املصارف وقنوات الري
ومصادر املياه أو عىل أرض منحدرات ب .7%
•تخزين الحأمة بكميات ُم َق َّد َرة عىل حسب مرحلة
النرش.

•يُراعى غسل العربات املستخدمة يف نقل ونرش الحأمة.

•مدة تخزين الحأمة ال يتجاوز  10أشهر ،كام أ ّن إعادة

 2اإلستخدام الطاقوي

•حرث األرض مبارش ًة بعد نرش الحأمة.
•منع الولوج إىل األرايض امل ُعالَجة بالحأمة ملدة  30يوماً
إن مل تندمج الحأمة مع الرتبة.
()1
•عدم تناول الثامر املتساقطة عىل األرض.

إضاف ًة عىل استخدام الحأمة يف املجال الزراعي ،يعاد
استخدمها يف إنتاج وتوليد الطاقة ،حيث تهدف املعالجة
الالهوائية (التخمري) للحأمة يف الحد من كميتها من جهة
وإنتاج غاز (غاز ثاين أكسيد الكربون وامليثان) من جه ٍة
أخرى .وبالتايل تعترب هذه التقنيات مثرية لإلهتامم إذ تمُ كِّن َنا
من تقليص كميات الحأمة.
إنتاج الوقود الحيوي ،ما ال يقل عن  96٪من امليثان.
كام أن الغاز املستخرج من هذه التقنيات صديق للبيئة،
حقن غاز امليثان النقي يف شبكة الغاز الطبيعي (غري
فهو ال يساهم يف تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري لكونه
()2
مسموح).
قابل إلعادة التدوير حيث يتم استخدام امليثان املنتج لتوليد
الكهرباء أو الحرارة.
الحأمة ،يساهم يف خفض محتوى  CH4الغاز الحيوي إىل
 .20٪كام ميكن استخدام الحرارة الناتجة من حرق البيوغاز
يف تسخني املياه.
تنمية الطاقة الكهربائية :ال يقل عن  40٪من امليثان.
تنمية الطاقة :مختلطة أو التوليد املشرتك للطاقة.

1-2مقدار الطاقة يف الغاز الحيوي(البيوغاز)؟

كل مرت مكعب من الغاز الحيوي يحتوي ما يعادل  6كيلوواط
يف ساعة من الطاقة الحرارية.
ومع ذلك ،فإن تحوِيل الغاز حيوي إىل الكهرباء عن طريق
مولد كهربايئ تنتج سوى  2كيلو واط /ساعة (الكهرباء) ،وتبدد
ما تبقى من الطاقة إىل حرارة ميكن اسرتدادها واستخدامها
املصدر:
يف تطبيقات أخرى.
مع العلم أن  2كيلو واط /ساعة هو كمية الطاقة الالزمة
لتشغيل مصباح كهربايئ  100واط ملدة  20ساعة أو مجفف
الشعر  2000واط ملدة  1ساعة.

•( )1كُ َت ِّيب إعالنِي للمعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

•( )2محاضرة السيد لعجال والسيدة عبو سونيا
(متاحة على املوقع الرسمي ل د.و.ت /تبويب
)publication

 2-2مجاالت استعامل الغاز الحيوي (البيوغاز):

انتعاش الحراري :لتسخني هاضم ،املباين وأحيانا لتجفيف

2

ر�سالة �صحفية رقم 04 :

فيفري 2016

االحتفال باليوم العاملي للمناطق الرطبة

الديوان الوطني للتطهري يف خدمة هذه املساحات
هذه الحديقة مكاناً هاماً لكونه محمية طبيعية .وتخلل هذه
الجولة أنشطة متنوعة أرشف عليها ممثلو الديوان الوطني
للتطهري.
وبهذه املناسبة تم استضاف كل من إدارة املوارد املائية
للطارف ومجموعة من التالميذ وكذلك العديد من الرشكات.
كام برزت الوحدات التابعة ملنطقة وهران مبشاركتها الفعالة
يف هذه املناسبة ،حيث شاركت وحدة معسكر يف املؤمتر
الذي نظمته مديرية البيئة حول األرايض الرطبة تحت شعار
"الأراضي الرطبة لمستقبلنا".

 2فرباير من كل عام ،تعود علينا ذكرى توقيع اتفاقية
بينام هيأت وحدة سيدي بلعباس بالتعاون مع إدارة البيئة
رامسار  1971عىل شواطئ بحر قزوين (إيران) ،التي نصت والغابات جناحاً للعرض بالقرب من سد سارنو ،وحرص
عىل حامية األرايض الرطبة.
ممثلوا الديوان عىل تحسيس الزوار حول مساهمة املهن
وكاالت حكومية ومنظامت غري حكومية ومواطنون عىل
والوظائف الخاصة بقطاع التطهري يف الحفاض عىل األرايض
جميع مستويات املجتمع يغتنمون الفرصة إلطالق حمالتهم الرطبة ،كام نظمت عملية زرع لألشجار املوقع نفسه.
التوعوية وتسليط الضوء عىل أهمية األرايض الرطبة.
رتبت وحدة عني متوشنت مبناسبة هذا اليوم نزهتني لفائدة
شارك الديوان الوطني للتطهري بدوره ،يف إحياء هذه األطفال بالتنسيق مع الكل من إدارة البيئة لوالية عني
املناسبة عرب وحداته عن طريق أنشطة توعوية تحمل شعار متوشنت وجمعية الرشوق لحامية البيئة والحيوانات.
"الأراضي الرطبة لمستقبلنا :أنماط الحياة المستدامة"،
كام شاركت مديرية البيئة لكل من واليتي عنابة والطارف عقدت وحدة املسيلة اإلحتفال باليوم العاملي لألرايض الرطبة
يف إحياء هذا اليوم .حيث نظمت وحدة عنابة العديد من يف املركز الجامعي عىل مستوى معهد علم األحياء مبشاركة
األنشطة مبقرها احتفاال بهذه املناسبة .يف صبيحة ذلك اليوم العديد من املنظامت من بينهم وزارة البيئة وإدارة الغابات،
زار وفد من التالميذ رفقة معلمهم مقر الديوان ،أين استفاد حيث زار عدد من الطالب جناح العرض املحجوز لصالح
هؤالء من معلومات قيـّمة حول موضوع األرايض الرطبة ،الديوان الوطني للتطهري ،أين قام ممثلوا الديوان بالتعريف
وحثهم عىل املساهمة يف الحفاض عليها عن طريق مكافحة مبهن التطهري ودورها يف الحفاض عىل البيئة املائية وذلك
التلوث بشتى اشكاله .بينام خصصت فرتة ما بعد الظهر بواسطة مختلف الوسائل اإلعالمية.
لعدة عروض وأفالم ورسائل إعالمية تعالج موضوع األرايض واختتاما لهذه املناسبة أُ ِقيمت عملية زرع لألشجار أرشف
الرطبة ودورها يف دورة املياه.
عليها ممثلوا وزارة الغابات.
أحيت إدارة البيئة لوالية الطارف هذا اليوم بالتعاون مع
جمعية البيئة يف الحديقة الوطنية التابعة لواليتها ،إذ تعترب
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نظرة حول العامل

من أجل بيئة نظيفة
املراحيض الجافة

هذا النوع من املراحيض مفضل عند من ال يحتملون تبذير الخشب ،باإلضافة إىل الرطوبة ،كل ذلك يساعد عىل امتصاص
املياه ،هذه املراحيض البسيطة ،بيئية وإقتصادية قادرة عىل الروائح الكريهة.
اإلقناع لوال ما تعاين من انتقادات.
ميكن استعامل التنب واألوراق الجافة ونشارة الخشب
يف نظر الكثري من الناس ،تعترب املراحيض الجافة هي تلك للحصول عىل نتائج إيجابية قصوى يف التفاعل بني األزوت
األماكن الغريبة الواقعة يف الحدائق حيث ال يرتادها سوى والفحم ،وذلك للحصول عىل الكمبوست (املزيد البيولوجي
اإلبيون من أنصار املحيط ،فهم يرفضون كل أنواع املراحيض أو السامد الطبيعي).
الحديثة ،ذات املضخات.
 تنصيب املراحيض الجافة عملية معقدة؟تعاين املراحيض الجافة من كرثة األحكام املسبقة ،مثل انتشار للمراحيض الجافة تسميات عديدة ،منها مراحيض الطبقية
ومراحيض الكومبوست.
الروائح الكريهة واألوساخ غري أنها نظيفة وال تبذر املياه.
ال يوجد تعقيد يف تنصيب هذه املراحيض أو اختيار أماكنها
 هل للمراحيض الجافة روائح كريهة؟فهي ال تشرتط مكان خاص لطرد املاء ،وعليه
ميكن أن نضعها يف أي مكان يف املنزل
أو خارج املنزل ،وليك تبسط األمور
فاملراحيض الجافة عبارة عن لوحة مثقوبة
تحتها دلو كبري.
أما اليوم ،فقد سمعت بعض املراحيض أكرث
رفاهية وأحسن تصميم.
لقد تعودتم عىل استعامل املراحيض العادية ،ذات طاردة
املياه ،فهي سهلة االستعامل ،تدخل املرحاض تسرتيح فيها
ثم تضغط عىل طاردة املياه وكأن شيئا مل يكن ،يختفي كل
يشء دون أن يرتك أثرا .وعىل ما يبدوا ال وجود لروائح كريهة.
بينام املراحيض الجافة تبدو وكأنها فكرة غريبة فيها وعاء
كبري أو خزان يحتوي عىل فضالت ملدة زمنية معينة وكأن
ذلك سيؤدي حتام إىل انتشار الروائح الكريهة.
لكن ذلك غري صحيح ،تعد املراحيض الجافة دون رائحة،
عندما نذهب إىل املرحاض الجاف نالحظ بأن اإلفرازات
البرشية (غنية باألزوت) وعليه عندما نغطيها بنشارة
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اليشء الذي يزعج املستعملني غالبا هو الرضورة ،توفري نشارة
الخشب وأوراق جافة وغريها.
متاما كام نوفر املاء يف املراحيض العادية ،يفرتض إفراغ
محتوى املراحيض عىل األقل مرة يف األسبوع حسب عدد
املستخدمني وذلك يف مكان معني يف حديقة املنزل أي مكان
يسمى بـمربع كومبوست ،الذي يحتوي أيضا عىل نفايات
العضوية للحديقة واملطبخ.
املصدر:

http://www.consoglobe.com/toilettesseches-chassez-les-prejuges-cg

http://pierreetterre.org/toilettes-seches/
toilettes-seches-informations-generales
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�إ�ستثنائي

األلزاس :محطة تطهري تحول عصري طبق امللفوف املخلل
إىل غاز حيوي.
 -املياه املرصوفة :نظيفة قدر الإمكان

محطة تطهري عاصمة طبق امللفوف املخلل بفرنسا،
كروترغرشيم ،ال تعمل فقط عىل إنتاج الطاقة عن طريق
تطهري املياه املستعملة بل تقوم كذلك بتحويل عصري طبق
امللفوف املخلل إىل غاز حيوي.

 تحدي تكنولوجي :آلة لتحويل عصير الملفوفالمخلل إلى غاز الميثان

إضافة إىل ذلك ،تحتوي محطة التطهري عىل هاضم آيل
مخصص ملعالجة املياه املستعملة .تستعمل كذلك تقنيات
عالية مثل وضع مرشح إضايف " .تستفيد املياه املعالجة من
معالجة إضافية عن طريق كريات مجهرية من البولستريين
و التي تثبت الجزيئات قبل رمي املياه النظيفة ".
أكرث نظافة ومنتجة للطاقة ،محطة حوض  Ehnتعمل عىل
إخضاع حأمة التطهري إىل معالجة حرارية حتى تكتسب قوة
الخشب املحروق .يف الوقت الراهن ،إنتاج الطاقة من محطة
التطهري ،وكذلك من عصري امللفوف املخلل و الحأمة ،نجح يف
تغطية  % 76من الحاجيات الطاقوية للمحطة.
باألرقام:
  23مليون أورو :مثن محطة تطهري حوض  ،Ehnمنها 9.9مليون إعانة من وكالة املاء  ، Rhin- Meuseمن املجلس
العام ل  Rhin- Meuseوالصندوق األوريب للتنمية املحلية.
  30مليون لرت من عصري امللفوف املخلل واملعالج داخلكل سنة ،والذي يعادل الحمولة العضوية ملدينة ب
املحطة ّ
 140 000ساكن من املياه املستعملة.
  76%هي حصيلة االحتياجات الطاقوية ملحطة التطهريواملغطاة بإنتاج الطاقة عن طريق معالجة املياه املستعملة
وعصري امللفوف املخلل.
  3220ميغاواط-ساعة من الغاز الحيوي ينتج سنويا ،أيما يعادل استهالك  1000منزل للطاقة.

يبدو األمر وكأنه فلكلور إال أنه هناك تحدي تكنولوجي قد
رفع .تحوي محطة تطهري مدينة كروترغرشيم املنتجة ل% 70
من امللفوف املخلل الفرنيس ،عىل آلة تسمح مبعالجة عصري
طبق امللفوف املخلل وذلك منذ نهاية .2012
تبعث الفكرة عىل اإلبتسام ،حيث أصبح إنتاج امللفوف
املخلل يسبب املشاكل إذ ال ميكن رميه يف قنوات التطهري.
قبل  2012كان عىل منتجي امللفوف املخلل نقل فضالتهم إىل
الحل مل يكن
محطة تطهري سرتاسبورغ ،ملسافة  80كلم ،إالّ أن ّ
مثاليا من الناحية البيئية .يف مرحلة إنتاج امللفوف املخلل
بني أوت و أفريل 15 ،شاحنة تحمل العصري يوميا " .معالجة
عصري امللفوف املخلل كانت مقرتحة من قبل  SIVOMمن
حوض  ،Ehnإتحاد البلديات املالك ملحطة التطهري ،والتي
أرادت عرض حل تقني للصناعة املحلية " ،عىل حد قول
كليمونت ريرت ،املتحدث بإسم  Suez Environnementو
املصدر:
التي تصمم و تدير املحطة.
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/En-Alsace-une-station-dآلة متطورة تسمح بتحويل عصري امللفوف املخلل إىل غاز
epuration.html
حيوي 30 :مليون لرت من عصري امللفوف املخلل تح ّول سنويا،
https://www.youtube.com/
watch?v=5SzEOyhul3c
والتي تعادل الحمولة العضوية ملدينة ب  140 000ساكن
من املياه املستعملة.
فيفري 2016
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اتصال

› الهاتف :

› الفاكس :

(213) 21 76 20 34
(213) 21 76 20 35
(213) 21 76 20 36

املوقع
www.ona-dz.org

(213) 21 76 20 40
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