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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  خالد محمد بالنور/ أ                                                  

  جامعة المرقب / كلیة التربیة                                               

  
  

  :المقدمة 

اعتبر اإلنسان ابتكاره لنظام الصرف الصحي نقطة تحول هامة في مسیرة 

والتي قد تصبح یومًا ما أعلى تكلفة من  ،حضارته زادت من سهولة نظافته وٕاسرافه للمیاه

لقد أدى التطور الذي شهده العالم وزیادة عدد السكان وارتفاع . الوقود المحرك للمیكنة

ومن ثم زیادة المكبوب عن  ،مستوى المعیشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المیاه

هم في جعل العدید من طرق وأسالیب الصرف الصحي تس ،مماطریق الصرف الصحي

 .التلوث البیئي بشكل كبیر، حیث أن معظمها ال یكون بطریقة علمیة وعلى أسس سلیمة

وتشكل رداءة الصرف الصحي مسألة بالغة األهمیة عبر العالم، إذ ینتج عن سوء إدارة 

الصرف الصحي مشاكل صحیة كبرى على مستوى المجتمعات البشریة، وخاصة الفئات 

التوازن اإلیكولوجي للبیئة عند اتصال أنواع أخرى بالمیاه  الفقیرة، باإلضافة إلى تهدید

وتسبب رداءة الصرف الصحي، ال سیما في المناطق ذات الكثافة السكانیة .الموبوءة

العالیة، التعرض لمساوئ بیئیة وخطر انتشار أمراض معدیة من خالل االتصال المباشر 

  . هابالمیاه، ودخول الحشرات في السلسلة الغذائیة وتكاثر 

ة ـــــتمثل مشاكل الصرف الصحي أزمة عالمیة تلقي بآثارها على الصحة العام

س ینتج عن تحسین الصرف ـــــــوعلى العك. مــــــر التحدیات أمام العالـــــوتمثل أحد أكب

الصحي تعزیز الظروف الصحیة، ومراعاة الكرامة اإلنسانیة، والتنمیة االجتماعیة 

  .لبیئةواالقتصادیة، وحمایة ا
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من %  40ووفقًا للجنة األمم المتحدة المعنیة بالموارد المائیة، یعیش أكثر من 

ملیار  2.6یعیش  حیث. لصرف الصحيمتوفرة بها شروط اسكان العالم في بیئات غیر 

. شخص، بمن فیهم ملیار طفل، في ظل انعدام القواعد األساسیة للصرف الصحي

وتشیر . نیة بنتیجة رداءة الصرف الصحيویفارق طفل واحد الحیاة كل عشرین ثا

من العبء العالمي لألمراض ُیعزى إلى إمدادات المیاه غیر % 88التقدیرات إلى أن 

  )1.(المأمونة وانعدام الصرف الصحي والنظافة الصحیة

من سكان لیبیا یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح %  54إن أكثر من 

أخطر أنواع التلوث التي تؤثر الطریقة منوتعتبر هذه ) 2(.األرض للصرف الصحي

ة الموجودة في میاه  بدورها على المیاه الجوفیة عن طریق ترشیح التربة للمواد الكیمیائی

، والتي تؤثر فیما بعد  إما على المحاصیل الزراعیة عند ریها بالمیاه الصرف الصحي

لمیاه في الغسیل أو الجوفیة أو تؤثر على اإلنسان بشكل مباشر عند استعماله لهذه ا

حیث تدخل العدید من المواد السامة في میاه الصرف الصحي مثل المبیدات . الشرب

الحشریة والمنتجات البترولیة والمذیبات الصناعیة، والتي یرتبط معظمها بسلسلة من 

وفي كثیر من . األمراض تتراوح بین أمراض السرطان، والتشوهات الخلقیة عند اإلنجاب

یعي معظم السكان مدى تأثیر ومضار مشكلة الطرق الخاطئة للصرف  األحیان ال

الصحي، حیث تعتبر طریقة الطمر أو التخمر تحت سطح األرض من أخطر الطرق 

یضاف إلىذلك أن الجهات المسئولة عن معالجة میاه الصرف . ةـــــعلى اإلنسان والبیئ

  .الصحي ال تقدم التسهیالت والمساعدات الالزمة للمواطنین

  :تهدف هذه الدراسة إلىاآلتي: أهداف الدراسة

لتعرف على طرق الصرف الصحي المنزلي خارج المخطط العام للمدینة في نطاق ا -  1

وجود شبكة عامة للصرف فیه لمخطط العام للمدن یفترض امنطقة الدراسة، وذلك ألن 

  . الصحي في نطاقه
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  . لمساهمة في الترشید إلى استخدام الطرق الصحیحة لعملیة الصرف الصحيا - 2

  .ولة عن خطر طرق الصرف الصحي الغیر صحیحةؤ محاولة تنبیه الجهات المس - 3

محاولة التقلیل أو الحد من التلوث عن طریق استخدام الطرق الصحیحة والبدیلة - 4

  .للصرف الصحي بطریقة الطمر تحت سطح األرض

  :دراسةأهمیة ال

الذي یعیش (أنها توضح كیفیة تعامل المواطن كون تتمثل أهمیة هذه الدراسة في 

كانت ، وتوضیح ما إذا ع المیاه الناتجة عن الصرف الصحيم)  في المناطق الریفیة

لكي  وكذلك محاولة تقدیم بعض المقترحات. أنها خاطئة وهذه العملیة صحیحة نسبیًا أ

توفیر التسهیالت المناسبة ولة في تقدیم المساعدة، و ؤ تستفید منها الجهات المس

  .  للمواطنین في منطقة الدراسة

  :مشكلة الدراسة

هذه الدراسة تسلط الضوء على مشكلة تلوث التربة والمیاه الجوفیة بمیاه الصرف 

  . الصحي بسبب الطرق الخاطئة للصرف الصحي في المناطق الریفیة

خمس، وأخذت العینة من نطاق ست محالت لقد تمت هذه الدراسة في منطقة ال

حیث . هي محلة المرقب وسیلین ولبده باإلضافة إلي محلة الوادي ورأس الحمام وكعام

فردًا ُقسمت علي أساس  150تم أخذ العینة من تلك المحالت وكان عدد أفراد العینة 

ینة عن وذلك ألنه، في البحوث المسحیة، یجب أن ال یقل حجم الع. لكل محلة افرد 25

ولقد استخدم في جمع المعلومات من أفراد العینة نوع من االستبیانات  )3(.فرد 100

حیث یقوم الباحث بإعطاء   The self-administered questionnaire یسمي

االستبیان إلي أفراد العینة مباشرة، ویشرح الغرض من االستبیان للمستبین ثم یتركه 

ولهذا االستبیان مزایا منها، تجنب الباحث إضاعة . لوحده وینتظر حتى یكمل تعبئته

ألن المستبین بإمكانه السؤال عن أي شيء غیر  ؛وقت وقلة الردود، ودقة المعلوماتال
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وبهذه الطریقة تكون نسبة مشاركة أفراد العینة عالیة إذا ما قورنت باالستبیان . واضح

ة من االستبیان، واستخالص وتم تحلیل المعلومات المستقا )4(.المرسل عن طریق البرید

 المنطقة وانتهى البحث إلي بعض التوصیات والتي قد تفید ،بعض النتائج المهمة منها

  .            إن أخذ بها

ُتعرف میاه الصرف الصحي بأنها میاه تحتوى على بقایا أطعمة، ومخلفات 

طریقة في الماضي كانت  ،)5(.الغسیل والتنظیف ومیاه من دورات المیاه وغیرها

الصرف الصحي في المدن بسیطة حتى منتصف القرن التاسع عشر، فقد كانت میاه 

الصرف الصحي تنزح مباشرًة في الشوارع، ثم  تزال وتدفن في األرض في ضواحي 

شار ـــــبًا في انتــــالمدن، وبزیادة حجم المدن إبان الثورة الصناعیة أصبحت تلك الوسیلة سب

. رف الصحي والتخلص منهاــــزح میاه الصـــــدام العربات لنـــــلي استخما أدى إـــــاألمراض م

ولكن بعد . أما في القرن الماضي وفي لندن كان یتم إلقاء میاه المجارى في نهر التیمز

تفاقم حالة النهر نتیجة تعفن النفایات التي تلقى فیه دون معالجة جعلوا یعالجون النفایات 

 SEWAGE  بتصریفها على مساحات واسعة من األرض ُسمیت بمزارع المجاري 

FARMRS  وكانت المیاه تتسرب خالل التربة وتتوالها بكتیریا التحلل ثم تنقل النفایات

، ثم أدت الزیادة ومنها إلى النهر(DRAINS)بعد ذلك في شبكة صرف المجاري 

السكانیة في المدن إلى الحاجة إلى مزارع مجارى أكبر مما أدى إلى تزاید شبكة المجارى 

  )6(.قبل التخلص منها إلى النهرومعالجة النفایات في أحواض خاصة 

  :طرق الصرف الصحي وأسالیبه

تحتوى میاه الصرف الصحي على العدید من الملوثات الكیمیائیة والبیولوجیة، 

ونرى الكثیر من التجمعات الحضریة والمدن تصرف میاه الصرف الصحي إلى 

یاه الصرف إذ وتزداد خطورة م. ابحار أو وبحیرات اأنهار كانت المسطحات المائیة سواء 

ُضخت إلي المسطحات المائیة وبدون عمل المعالجة المناسبة وهذا ما یفعله الكثیر، مما 
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سبب ضررًا كبیرًا للبیئة المائیة، وال یخفف حدة التلوث إال ببناء محطات المعالجة، 

ویمكن . وكذلك تحتوى میاه الصرف الصحي على كمیات كبیرة من المواد الكربوهیدراتیة

لتلوث بمخلفات الصرف الصحي  بحجم أو كمیة جزئیات األوكسجین الالزمة تقدیر ا

وكلما ازدادت كمیة . للبكتیریا الهوائیة كي تقوم بعملها في تحلل هذه المواد الملوثة

األوكسجین التي تستهلكها البكتریا التي تقوم بتحلیل وتفكیك المواد العضویة في مخلفات 

ة إذ انخفضت فیها ـــــــح المیاه عفنـــــلتلوث وتصبالصرف الصحي، دل ذلك على شدة ا

ال یقل تركیز األوكسجین الذائب في الماء و  ،نسبةاألوكسجین الذائب انخفاضًا شدیداً 

وعندما یكون األوكسجین . وتزید هذه النسبة في المیاه الباردة. لتر/ ملیجرام  5عادًة عن 

نها تلجأ في إف بتحلیل المواد العضویة، للبكتیریا التي تقوم في الماء غیر كاف الذائب

هذه الحالة للحصول على حاجتها من األوكسجین من أمالح النترات وأمالح الكبریتات 

خالل ذلك التفكیك تنبعث غازات مثل كبریتید من و  ،الذائبة عن طریق تفكیكها

تلقائیة  وتحدث تلك العملیة بصورة. یض الفاسدالهیدروجین برائحته المماثلة لرائحة الب

  )    7(.في جمیع میاه الصرف الصحي ومیاه البرك والمستنقعات وغیرها

غراض المنزلیة ه الصرف الصحي میاه استعماالت االومن أهم مصادر میا

 . والتجاریة وغیرها كالمدارس والفنادق والمطاعم ومیاه االستعماالت الصناعیة

في خصائصها الكیمیائیة إن عملیة معالجة میاه الصرف الصحي تعنى التغییر 

، وعزل الملوثات الخطرة  وتركیزها في بیولوجیة ،وٕازالة ُسمیة المركباتوالفیزیائیة أو ال

كمیات صغیرة، والتثبیت الكیماوي للنفایات وتحویلها إلى مواد صلبة غیر ذائبة قبل 

وع من ستراتیجیة فعالة لمعالجة هذا الناویر وهذا یتطلب تط. التخلص منها بشكل نهائي

وتقییم أسلوب  ،النفایات الخطرة حیث تتضمن تحدید خصائص هذه النفایات ومحتویاتها

، ومن النادر أن نجد وسیلة واحدة قادرة على التخلص بشكل نهائي المعالجة المناسب

من نوع معین من النفایات الخطرة، ولكن غالبًا تستخدم أكثر من طریقة، ویرتبط اختیار 
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ع هذه النفایات  والوسائل المتاحة، والتكالیف والخصائص المنشودة الطریقة المثلي بنو 

  )8(.في المنتج المولد، ومعاییر السالمة

وتعتبر . وتتم معالجة میاه الصرف الصحي عن طریقالمعالجة الكیماویة والحیویة

أهم الطرق المتبعة في المعالجة الكیماویة هي تخثر الغراونیات ومیكانیكیات إزالة الثبات 

وكیماویات إزالة الثبات باإلضافة إلى نموذج التخثر، والترسیب والتخثر، وخزانات 

خثر بالجاذبیة، والتخثر المستمر، ومحطات التنقیة، والطفو االستقرار المثالیة، والت

تهدف إلى تجمیع وٕازالة الغروانیات فإنها أما المعالجة الحیویة . بالهواء، وأخیرًا المعادلة

وتثبیت المواد العضویة وتتمثل في عملیة الوحل النشط  ،الصلبة الغیر مستقرة

  )9(.، وأخیرًا عملیة الهضم الهوائیةوالمستنقعات الهوائیة، وتفاعل الخلطة المهواة

اآلبار  للتخلص من میاه الصرف الصحي، فهناك عدة طرق منها أما بالنسبة

وتستعمل األولى بالمباني المنعزلة وهي الوسیلة األكثر عملیة . السوداء وخزانات التحلیل

في التخلص من میاه الصرف الصحي في العدید من الحاالت، بینما تلجأ المنشآت 

ألخرى مثل المصانع والفنادق إلى نظام المعالجة بواسطة الوحدات المیكانیكیة على ا

ویتكون البئر األسود من غرفة مستطیلة الشكل تبنى من . شكل محطة معالجة صغیرة

الطوب أو الخرسانة تحت مستوى سطح األرض ویكون مصمتًا، أي غیر نفاذ ویكون ذا 

ة من استعماالت المبنى خالل فترة زمنیة معینة، سعة كافیة لتخزین میاه الصرف الناتج

ثم تقوم سیارة شفط خاصة بسحب كمیة میاه الصرف الموجودة في البئر األسود ونقلها 

یعتبر هذا األسلوب مكلفًا من الناحیة المادیة بسبب تكالیف . نقطة التخلص النهائيإلى 

ة مالئمة، ولها غطاء للقیام التفریغ والنقل لهذه المیاه من الخزان، ویزود البئر بفتح

ة للتخلص من الغازات التي ــــبالتنظیف الدوري، كما یزود البئر األسود بماسورة تهوی

وتستخدم اآلبار السوداء على نطاق واسع . یمكن أن تنتجعن نشاط البكتیریا الالهوائي

ف في تجمیع میاه الصرف الصحي من المباني بالمناطق التي ال توجد بها شبكات صر 
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وتستخدم خزانات التحلیل على نطاق واسع في معظم دول العالم للتخلص من . صحي

وخزان . میاه الصرف الصحي بالمباني الواقعة خارج نطاق خدمة شبكة الصرف أیضاً 

التحلیل عبارة عن غرفة مستطیلة الشكل تُنشأ تحت سطح األرض من الخرسانة أو 

بواسطة حائط یفصل الغرفة إلى  لداخلالطوب وتكون غیر منفذة للمیاه وتقسم من ا

یحوى الجزء األول على فتحة دخول میاه الصرف الصحي وتتم فیه ترسیب  ،ینأجز 

المواد العالقة وتحللها بواسطة البكتیریا الالهوائیة ویبلغ طول الجزء األول ثلثي الخزان، 

أما الثلث اآلخر فیتكون منه الجزء الثاني الذي توجد به فتحة الصرف إلى الخارج 

كما یزود الخزان بماسورة تهویة . ج المواد الطافیةباإلضافة إلى حاجز رأسي لمنع خرو 

رأسیة تمتد من فوق سطح المیاه بداخل الخزان الخارج وبارتفاع مترین على األقل 

  )10(.لصرف الغازات الناتجة عن التحلیل البیولوجي للمواد المترسبة

وتستخدم عدة طرق للتخلص من میاه الصرف المعالجة جزئیًا بواسطة خزان  

وهذا یعتمد على كمیة المیاه المصرفة وحجم خزان التحلیل، ویمكن أن یخدم  ،یلالتحل

شخص،  300خزان التحلیل من مستوى وحدة سكنیة إلى تجمع سكنى أو خدمي یضم 

وللتخلص  ،ویكون زمن مكوث میاه الصرف بخزان التحلیل من یومیین إلى ثالث أیام

  :الطرق التالیة  من میاه الصرف الخارجة من الخزان تستخدم إحدى

تحت سطح ة مواسیر توضع ــــة من مجموعــــتنشأ قنوات مصنع: الري السطحي  -  1

م بطبقة من الزلط ویتم خروج میاه الصرف عبر فتحات بالمواسیر 1التربة وبعمق 

  .وتتسرب إلى التربة المجاورة لغرض الري السطحي 

لرشح على عمق بسیط مواسیر ا في هذه الطریقة یتم وضع: ـ البخر عن طریق النتح 2 

وتحاط بطبقة من الزلط وتزرع المنطقة باألعشاب الخضراء ) سم 50(من سطح التربة

من كمیة المیاه المتبخرة بصورة %  80التي تكون نسبة النتح بها عالیة تصل ما یعادل 

  .ویتم قص األعشاب من فترة ألخرى  ،طبیعیة
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ان صغیر ممتلئ بالزلط والحصى لرفع نسبة ُینشأ بجانب الخزان خز 

تسرب المیاه من خالله، ویتم التخلص من میاه الصرف الخارجة من خزان التحلیل 

وفي كل األحوال یجب أخذ . برشحها إلى طبقات التربة المجاورة عن طریق بئر الرشح

ا كانت الحیطة من احتمال تلوث المیاه الجوفیة بالطبقة السطحیة بالمنطقة وخاصًة إذ

  )11(.هي المصدر األساسي لمیاه الشرب

مد في هذا البحث على تحلیل المعلومات التي ُجمعت بواسطة االستبیان، 

وتم تحویلها إلي نسب مئویة وبعض األشكال البیانیة، وذلك لتوضیحها بشكل یبرز مدى 

أن ) 1(وتبین من الشكل رقم ففي البدایة تم االستفسار عن المستوى التعلیمي 

% 35المستوى األكثر وجودًا في منطقة الدراسة هو المستوى الجامعي ونسبته أكثر من 

من المجموع الكلي وهذا ربما مرده إلى انتشار مؤسسات التعلیم العالي على مستوى 

نسبیًا في منطقة الدراسة یفترض أن  اوبما أن المستوى التعلیمي یعد متقدم

  . نعكس ذلك على كیفیة التخلص من میاه الصرف الصحي بالطرق العلمیة الصحیحة

  المستوى التعلیمي) 1(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث
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المستوى التعلیمي) 1(الشكل رقم 

أمي

تعلیم أساسي

ثانوي أو متوسط

جامعي

أعلي من جامعي
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ُینشأ بجانب الخزان خز : ـ بئر الرشح  3

تسرب المیاه من خالله، ویتم التخلص من میاه الصرف الخارجة من خزان التحلیل 

برشحها إلى طبقات التربة المجاورة عن طریق بئر الرشح

الحیطة من احتمال تلوث المیاه الجوفیة بالطبقة السطحیة بالمنطقة وخاصًة إذ

هي المصدر األساسي لمیاه الشرب

مد في هذا البحث على تحلیل المعلومات التي ُجمعت بواسطة االستبیان، لقد اعتُ 

وتم تحویلها إلي نسب مئویة وبعض األشكال البیانیة، وذلك لتوضیحها بشكل یبرز مدى 

  .  أهمیة هذا البحث

ففي البدایة تم االستفسار عن المستوى التعلیمي 

المستوى األكثر وجودًا في منطقة الدراسة هو المستوى الجامعي ونسبته أكثر من 

من المجموع الكلي وهذا ربما مرده إلى انتشار مؤسسات التعلیم العالي على مستوى 

وبما أن المستوى التعلیمي یعد متقدم. البالد

نعكس ذلك على كیفیة التخلص من میاه الصرف الصحي بالطرق العلمیة الصحیحةی

عمل الباحث: المصدر
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إن أهم أهداف هذا البحث هو معرفة طرق الصرف الصحي في منطقة الدراسة 

أفراد من % 98أن ) 2(لذا أفرد سؤال عن ذلك وكانت اإلجابة من خالل الشكل رقم 

وهذا یتوافق مع ما ذكر في  ،العینة یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح األرض

من سكان لیبیا یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح %  54

یضخون میاه الصرف الصحي في آبار جوفیة قدیمة % 2و

الجوفیة مباشرًة، أما طریقة اآلبار السوداء وهذا أمر خطیر جدًا ذلك ألنها تختلط بالمیاه 

هل ـــفال یستخدمها أحد ممن تم استجوابهم والسبب في هذا أن طریقة الطمر هي أس

ة أما طریقة اآلبار السوداء فهي مكلفة من حیث بنائها وأنها تتطلب 

التي شملتها الدراسة ال توجد بها التفریغ من حین آلخر والسبب اآلخر أن المحالت 

  طریقة الصرف الصحي) 2(الشكل رقم 
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بئر ماء جوفي قدیم

آبار سوداء
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إن أهم أهداف هذا البحث هو معرفة طرق الصرف الصحي في منطقة الدراسة 

لذا أفرد سؤال عن ذلك وكانت اإلجابة من خالل الشكل رقم 

العینة یستخدمون طریقة الطمر تحت سطح األرض

54أكثر من (أن المقدمة حیث 

و). األرض للصرف الصحي

وهذا أمر خطیر جدًا ذلك ألنها تختلط بالمیاه 

فال یستخدمها أحد ممن تم استجوابهم والسبب في هذا أن طریقة الطمر هي أس

ة أما طریقة اآلبار السوداء فهي مكلفة من حیث بنائها وأنها تتطلب ــــــــها كلفـــــرق وأقلــــالط

التفریغ من حین آلخر والسبب اآلخر أن المحالت 

  .شبكات الصرف الصحي

الشكل رقم                
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  عمل الباحث

من األشخاص الذین شملهم االستبیان % 55یتضح أن ) 3

منذ أكثر % 35طریقة الطمر تحت سطح األرض منذ عشر سنوات ویزید و

وهذا بالطبع له مخاطر على التربة والمیاه الجوفیة وذلك ألن طول 

هذه الفترة في استخدام تلك الطریقة یعطي الفرصة لتسرب الملوثات إلى المیاه الجوفیة 

  .  خاصًة السطحیة ومن ثم تلویثها

  مدة تفریغ الخزان) 3(الشكل رقم                       

  
  باحث

 ُیالحظ من خالله أن معظم أفراد العینة یستخدمون حفر فإنه

من % 85متر، ونسبة ذلك أكثر من  5متر وأكثر من  3

ین، ویعود السبب وراء تعمیق الحفر إلمكانیة استعمالها لفترة طویلة بحیث ال 
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أكثر من سنة

سنوات 5أكثرمن 

سنوات 10أكثر من 
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عمل الباحث: المصدر

3(وبالنظر للشكل رقم 

طریقة الطمر تحت سطح األرض منذ عشر سنوات ویزید وإلى واألج

وهذا بالطبع له مخاطر على التربة والمیاه الجوفیة وذلك ألن طول  ،من خمس سنوات

هذه الفترة في استخدام تلك الطریقة یعطي الفرصة لتسرب الملوثات إلى المیاه الجوفیة 

خاصًة السطحیة ومن ثم تلویثها

                      

باحثعمل ال: المصدر

فإنه )4(أما الشكل رقم 

3یتراوح عمقها ما بین  آبار

ین، ویعود السبب وراء تعمیق الحفر إلمكانیة استعمالها لفترة طویلة بحیث ال المستبین

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ب
رق

لم
ا

ن
یلی

س

ده
لب

الشكل رقم 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا         "دراسة تطبیقیة على منطقة الخمس"طرقه وأسالیبه 

- 241 - 
 

آلخر، ولكن هذا العمق سوف یسهل ویسرع عملیة وصول 

  .الملوثات إلى طبقات التربة المختلفة والمیاه الجوفیة السطحیة كما ُذكر آنفاً 

  عمق خزان الصرف الصحي) 4(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

وعند السؤال عن الطریقة المستخدمة في بناء الحفر التي تستعمل في طریقة 

تبین أن كل أفراد العینة . الطمر تحت سطح األرض للتخلص من میاه الصرف الصحي

یغلفون إطار تلك الحفر بالطوب من الداخل وال یغطون ذلك اإلطار من الداخل بطبقة 

صدًا أرضیتها ترابیة أي على ما هي علیه ویتركون ق) بالتملعیق

بشكل كبیر في ارتفاع نسبة تسرب میاه و بعد الحفر وهذه الطریقة من شأنها أن تسهم 
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متر  2.5

متر 3

متر 5

أكثر من ذلك
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آلخر، ولكن هذا العمق سوف یسهل ویسرع عملیة وصول یحتاجون لتفریغها من حین 

الملوثات إلى طبقات التربة المختلفة والمیاه الجوفیة السطحیة كما ُذكر آنفاً 

  

الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر
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الصرف الصحي الملوثة خالل التربة ووصولها للمیاه الجوفیة السطحیة، وهذا ما 

  طریقة بناء الخزان) 5(الشكل رقم 

  
  حث

من أفراد العینة لم یفرغوا خزان % 80أن قرابة ) 6(یتضح من الشكل رقم 

الصرف الصحي الخاص بهم بعد أما باقي أفراد العینة فیفرغونه مرة كل ثالثة أشهر أو 

أن تلك الخزانات كما الحظنا من األسئلة السابقة، تبنى بطریقة 

المكبوبة فیها باإلضافة إلى عمقها وكبر مساحتها األمر الذي 

یزید من تسرب كمیات أكبر من میاه الصرف الصحي الملوثة إلى طبقات التربة والمیاه 

  .الجوفیة وبالتالي تزداد الخطورة، وهذا أسلوب آخر یضاف إلى ما سبق
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)كرسان(

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

الصرف الصحي الملوثة خالل التربة ووصولها للمیاه الجوفیة السطحیة، وهذا ما 

  . یوضحه الشكل اآلتي

الشكل رقم 

حثعمل البا: المصدر

  

یتضح من الشكل رقم 

الصرف الصحي الخاص بهم بعد أما باقي أفراد العینة فیفرغونه مرة كل ثالثة أشهر أو 

أن تلك الخزانات كما الحظنا من األسئلة السابقة، تبنى بطریقة إلى وهذا مرده  ،سنة

المكبوبة فیها باإلضافة إلى عمقها وكبر مساحتها األمر الذي تسمح قصدًا بتسرب المیاه 

یزید من تسرب كمیات أكبر من میاه الصرف الصحي الملوثة إلى طبقات التربة والمیاه 

الجوفیة وبالتالي تزداد الخطورة، وهذا أسلوب آخر یضاف إلى ما سبق
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  عدد مرات تفریغ الخزان) 6(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

من الواضح أن الناس في منطقة البحث یعتمدون في تفریغ خزاناتهم المخصصة 

یعتمدون في ذلك % 30أما %  70للصرف الصحي على الشركات الخاصة بنسبة 

والسبب في ذلك أن شركة المیاه ال  ،على شركة المیاه والصرف الصحي التابعة للدولة

قد یؤدي بالشركات الخاصة إلى عدم وهذا  ،تملك اإلمكانات الكافیة للقیام بالمهمة

االلتزام بتفریغ المخلفات في األماكن المخصصة لذلك مما یفاقم من مشكلة التلوث بمیاه 

  .  الصرف الصحي غیر المعالجة
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الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر

  

من الواضح أن الناس في منطقة البحث یعتمدون في تفریغ خزاناتهم المخصصة 

للصرف الصحي على الشركات الخاصة بنسبة 

على شركة المیاه والصرف الصحي التابعة للدولة

تملك اإلمكانات الكافیة للقیام بالمهمة

االلتزام بتفریغ المخلفات في األماكن المخصصة لذلك مما یفاقم من مشكلة التلوث بمیاه 

الصرف الصحي غیر المعالجة
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  المسؤول عن تفریغ الخزان) 7(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

یتم في عدة  یتبین لنا أن التخلص من میاه الصرف الصحي

في أراضي أصحاب الخزانات حیث ربما یعتقدون أن هذه المخلفات 

. ال تسبب ضرر للتربة وٕانما تزید من خصوبتها، ومنهم من یحبذ ذلك ربما لكلفته األقل

فیلقون بمخلفاتهم على شاطئ البحر ما من شأنه أن یضیف عبأ آخر لمشكلة 

یفعلون ذلك في مكبات عشوائیة، وكل ما سبق هو خطر % 

وال یقوم أحد بالتفریغ في محطات معالجة میاه الصرف الصحي 

  .ألنها غیر موجودة في منطقة البحث
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الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر

  

یتبین لنا أن التخلص من میاه الصرف الصحي) 8(من الشكل 

في أراضي أصحاب الخزانات حیث ربما یعتقدون أن هذه المخلفات % 27أماكن منها 

ال تسبب ضرر للتربة وٕانما تزید من خصوبتها، ومنهم من یحبذ ذلك ربما لكلفته األقل

فیلقون بمخلفاتهم على شاطئ البحر ما من شأنه أن یضیف عبأ آخر لمشكلة % 31أما 

% 42بینما .  تلوث البحر

وال یقوم أحد بالتفریغ في محطات معالجة میاه الصرف الصحي . على البیئة بشكل عام

ألنها غیر موجودة في منطقة البحث
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  مكان تفریغ محتوى الخزان) 8(الشكل رقم 

  
  عمل الباحث

مر تحت سطح األرض للتخلص من میاه الصرف مما تقدم اتضح أن طریقة الط

الصحي هي الطریقة الشائعة في منطقة الدراسة، وهذا سبب رئیسي في تسرب مكونات 

ة إلي ذلك لوحظ أن معظم باإلضاف. هذه المیاه إلى طبقات التربة والمیاه الجوفیة

من مشكلة  ین یستعملون هذه الطریقة منذ فترة طویلة، وبالتالي سوف یفاقم هذا

ومما یثیر االنتباه أن الكثیر من الناس یعمقون . التسرب للمیاه الجوفیة بسبب طول المدة

متر تحت  5و  3الحفر التي یستعملونها في عملیة الصرف الصحي إلى أكثر من 

د منهم یقوم بتغلیف أرضیة الحفرة بطبقة من الخرسانة والتي 

ا بعد بنائها بالطوب بطبقة من وأیضًا ال یغطون جوانبه
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في أراضي المواطنین 

على شاطئ البحر

في مكبات عشوائیة

في محطات معالجة میاه 
الصرف الصحي

طرقه وأسالیبه . الصرف الصحي المنزلي

  

الشكل رقم 

عمل الباحث: المصدر

  :النتائج

مما تقدم اتضح أن طریقة الط

الصحي هي الطریقة الشائعة في منطقة الدراسة، وهذا سبب رئیسي في تسرب مكونات 

هذه المیاه إلى طبقات التربة والمیاه الجوفیة

ین یستعملون هذه الطریقة منذ فترة طویلة، وبالتالي سوف یفاقم هذاالمستبین

التسرب للمیاه الجوفیة بسبب طول المدة

الحفر التي یستعملونها في عملیة الصرف الصحي إلى أكثر من 

د منهم یقوم بتغلیف أرضیة الحفرة بطبقة من الخرسانة والتي ــسطح األرض، وال أح

وأیضًا ال یغطون جوانبه). نبالكرسا(تعرف عندنا 
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سمنت، كي تغلق كل المسام، والعدید منهم لم یفرغوا خزان الصرف الصحي الخاص اإل

  .بهم بعد، كل هذا بالطبع یسهل تسلل میاه الصرف الصحي إلى المیاه الجوفیة

لصرف الصحي، أیضا دّلت الدراسة على أن معظم عبوة الخزانات المخصصة ل

في مكبات عشوائیة أو على شاطئ البحر وهذا سوف یزید أن تفرغ إما فإن تم تفریغها 

 .شاطئ ومیاه البحر على السواءالمن مشكلة التلوث الهوائي والتربة و 

من جهة أخرى أشارت الدراسة إلي أن أغلبیة أفراد العینة یحَضوَن بمستوى 

ینعكس إیجابًا على االهتمام بالبیئة ویرفع من  أناألمر الذي من المفترض  ،تعلیمي جید

مستوى الوعي البیئي، ویترجم إلى أفعال من أهمها استخدام الطرق األنسب علمیا 

  . للتعامل مع مخلفاتنا

وتخلص الدراسة إلى أن طرق وأسالیب الصرف الصحي بمنطقة الدراسة ال تستند 

إلى األسالیب والطرق العلمیة الحدیثة، ومرد ذلك لعدة أسباب منها قصور دور الجهات 

الحكومیة المناط بها مهمة التعامل مع المخلفات البشریة، وقلة اإلمكانیات، وعدم درایة 

  .  خاطر الطرق الخاطئة التي یستعملونها للصرف الصحيوعدم مباالة جل المواطنین بم

  :المقترحات

ولكي نرى اهتماما ملحوظا باستخدام الطرق الصحیحة للصرف الصحي 

ر ــــــة، البد من ترشید المواطنین بتنظیم برامج توعیة لذلك وتنبیههم بالخطـــبالمنطق

  .المحدق بالتربة والمیاه الجوفیة من تلوث جراء ما یفعلون

أیضا العمل على إبراز الفائدة االقتصادیة من خالل العمل على إعادة تدویر  

میاه الصرف الصحي وطرق استغاللها وٕاعادة استعمالها في عدة أغراض خاصًة 

الزراعة، وهذا یتطلب من الدولة إنشاء محطات معالجة لمیاه الصرف الصحي في كل ب

رك طریقة الطمر واالستعاضة عنها المناطق، وٕالزام وتشجیع كل المواطنین على ت

باستعمال اآلبار السوداء المحكمة في طریقة بنائها وتفریغها بشكل دوري في محطات 
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المعالجة، حتى نحقق االستفادة المثلى من المیاه، هذا العنصر المهم والذي تعاني بالدنا 

وفیة، باإلضافة الحبیبة شحًا في كمیته بسبب إسرافنا في استعماله وقلًة في مصادره الج

هم في حل مشكلة استنزاف المیاه بشكل عام، وبالتالي نس. ذبذب كمیات األمطارإلى ت

ولین والعلماء والباحثین والمتخصصین، وذلك لمعاناة العالم ؤ لمسوالتي تثیر اهتمام ا

  .المتزایدة الیوم من نضوب المیاه، بسبب زیادة االستعماالت البشریة الخاطئة

 ،دیة بزیادة عدد السكان وزیادة عدد المباني خارج المخططاتویزداد األمر ج

األمر الذي یدعونا إلي . والتي لیست مربوطة بشبكة صرف صحي ،العشوائیة :أي

اإلسراع في الشروع باستعمال التقنیات التي تقنن استهالك المیاه من جهة، وتعید 

وحث و تحفیز المجتمع علي ذلك، خصوصا إذا ما عرفنا من  ،تدویرها من جهة أخرى

هذه الدراسة أنه ال أحد یستفید من میاه الصرف الصحي في أي غرض، مثل الزراعة أو 

  .أغراض أخرى وٕانما یتركونها تتسرب خالل طبقات التربة ومنها للمیاه الجوفیة
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