تقرير تلوث مياه النيل الابيض مبخلفات الرصف الصحي والصناعي يف والية اخلرطوم
املس تخلص
تلقي اجمللس العيل للبيئه واملوارد الطبيعية عدة بالغات عن تلوث مياه النيلل الابليض مبصلادر الفلات
الرصف الصحي مبنطقة ادلابس يني الواقعه عيل حدود جملر النيلل الابليض .بنلااا عليله وجله السل يد الملني
العام للمجلس العيل للبيئة واملوارد الطبيعية للتقيص يف هذه القضية .قام فريل العملل املكلبني بلني اجملللس
العيل للبيئة واملوارد الطبيعية واجمللس العيل للبيئلة والبقيلة ايةلية -واليلة اخلرطلوم ابالرلرااات املتعلقلة
ابدلراسة بداا بتنظمي ارامتعا فنيا مع هيئة الرصف الصحي -والية اخلرطوم بغرض التكاور حول قضية تللوث
مياه النيل الابيض و املتعلقة بترصيف مياه الرصف الصحي والصناعي عيل النيل ابلقرب ملن منطقلة كلي
ادلابسني .متت عدة زايرات ميدانية ايل حمطة معاجلة الرصلف الصلحي بغلرض دراسلة نظلام طلل ا طلة
وتقيمي كفااهئا التكغيليه والتحق يف قضية تلوث مياه النيل الابليض سسل ت ترصليف الفاالا السلا عليل
النيل يف املنطقة املذكوره.
بعد االإنهتاا من التقرير الفل اي عدتله اللةنلة امل،فلة والل تبعلت يف طلهلا السلس العلميلة قلام
المني العام للمجلس العىل للبيئة واملوارد الطبيعية بزايرة تفقدية طلة سلواب ملعاجللة ميلاه الرصلف الصلحي
بغرض التعرف عىل كفااة ا طة و وجه القصور والتكاور مع هيئة الرصف الصلحي حلول املعاجللات العلاج
وايلول التقنية الكفي ابإحصاح الوضلع الصلحي وإازا االاطر  .التقل الملني العلام للمجللس الاعلىل للبيئلة
واملوارد الطبيعية ابجملمتع ا يل يف الاحياا املتةرة من التلوث واس متع اىل شكوامه و راهئل ومقبحلاا يلل
املك،ة ونقل هل نتاجئ ا إالرامتع مع هيئة الرصف الصحي مؤكدا ايلر علىل اإدلاد املعاجللات ملع اجلهلات
املسؤو واس تصحاب املصادر الخرى للتلوث  .بنااا عيل ذكل وجه الس يد الملني العلام إابارشاني اجلهلات
املس تفيده ممتث يف هئية الرصف الصحي واجملمتعلات ا ليلة يف التقريلر وذكل ايإدراج توصلياا يف التقريلر
الهنايئ ليكون تقريلرا شلامال (مرفل قلرار ككلكيل اللةنلة) ورفعله للةهلات التنفيذيلة ذات الصل وذكل
بتككيل جلنة مكبكة ير سها مدير هئية الرصلف الصلحي و اجملللس العليل للبيئلة وامللوارد الطبيعيلة عضلوا
ومقررا .عدت اللةنة امل،فة تقريرها الهنايئ ابإس تصحاب التوصيات والراا من اجلهات املس تفيدة.
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وحضت نتاجئ التحاليل ااتيية ملياه النيل الابيض ومياه الرصف الصحي ومجليع املواقع ال مت دراس هتا هنا
جسلت إارتفاعا ملحوظا يف تراكزي ملواثاا وال جتاوزت ايدود ا لية املسموح هبا .كام يالحظ ايضا تواجلد
مكيات كبرية من ايابب والبعوض حول القناة الناق ملياة الرصف الصحي وككاهد بصورة واحضة ابلقرب ملن
مجمع الريومك العسكر  .ابالضافة ايل تلوث يف هواا البيئة ا يطة يمتثل يف الرواحئ الكرهيله واملزةلة الل
يتعرض لها العاملني وساكن املناط اجملاوره المر اي يتس ت يف نقل مراض معدية فضال علن املراض
الصدر ال يس هبا تلوث البيئة الهوا ية لساكن مناط جية والازهلر وادلابسسلني و بلو ادم والعلزوزاب
والقلعة وكذكل للامرة عيل طري شارع النيلني ( الهواا )  .يضا توصللت ادلراسلة ن هنلاكل اللالث مصلادر
ساس ية للتللوث :منكل ة حمطلة الرصلف الصلحي سلواب ومجملع الريملوني العسلكر ومصلادر خلر  .كلذكل
خلصت ادلراسة ايل ن حمطة الرصف الصحي سلواب بوضلعها ايلايل غلري ملؤه لللتخلص الملن ملن امللواد
العضوية القاب للتحلل بيولوريا والبكترياي والفريوسات املمرضة بعد املعاجلة يكل فانله ملن املهل العملل عليل
حتسللني كفللااة ا طللة للمعاجلللة وذكل عللن طريل تطلوير املعاجلللة لتكللون معاجلللة الالاليللة ( فزياي يللة -كامي يللة-
بيولورية) .المر اي يتطلت إاررااات عاج يل هذه املك،ة البيئية املتفامقة وال لها اثرها السلبية عيل
الصحة والبيئة حاال ومس تقبال .وتلويص ادلراسلة هئيلة الرصلف الصلحي واجلهلات ذات الصل متابعلة تقيلمي
كفااة املعاجلة ابملقارنة مع املعايري ا لية والعاملية لغرض التدقي وإاعادة الس تخدام.
نس بة ادلرجة العالية للتلوث من هذه املصادر البد من إاختاذ البتيبات النيه والعاج محلاية وحصة املواطنيني
اي يعيكون ابلقرب من ا طة و النيل فضال عن ايياة املا يلة وذكل بوضلع التوصليات وايللول العلاج
واللنيه موضع التنفيذ.

خلصت ادلراسة ايل معاجلات فينة عاج وإاررااات عاج ختلصت يف الايت:
وال :املعاجلات الفنية العاج :
 )1حتسني رودة املياه املعاجلة بت هيل الحواض يف حمطة سواب ( نظافة وضبط الاعامق واس تعادة الكفلااة
التصمميية).
 )2كرسيع وترية تنفيذ حمطة البايوالني وادخالها اخلدمة لتحسني املياه املعاجلة.
 )3إاعادة توزيع التناكر عيل حمطات املعاجلة ابلوالية واداد مواقع جديدة.
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 )4تكثي مح مرارعة وحدات املعاجلة للرصف الصناعي الواردة طة املعاجلة.
 )5رضورة إاتباع برانمج اختبارات معملية ورصد دور ومنتظ لكفااة املعاجلة مع متابعة و خذ عينات من
مجيع نقاط خذ العينات الواردة ابدلراسة وذكل لعمل تقيمي عام للثر البييئ وبناا قاعدة بياانت.
 )6توريه اجمللس العيل للبئية والية اخلرطوم وهيئة الرصف الصحي لعمل اختبارات دورية للمحطة.

اثنيا:ا إالررااات العاج :
 )1إاختاذ إاررااات صارمة لوقف ترصيف مياه الرصف املعاجلة رز يا ايل النيل مبارشة وإاداد بدا ل صلديقة
للبيئة وحصة الانسان وا إالرساع يف حتويل مسارها .
 )2ا إالرساع يف اإررااات توفري وختصيص املساحات واملسارات املناس بة واملقبحة من قبلل هيئلة الرصلف
الصحي الإعادة اإس تخدام املياه الغراض الر الغايب بعد التاكد من املعاجلة الالزمة حل ال يلت ترصليف
املياه املعاجلة ايل النيل مبارشة.
 )3رضورة زايرة مجمع الريموني العسكر ومرارعة طبيعلة امليلاه العادملة و نظلام الرصلف الصلناعي داخلل
اجملمع ملا هل من مسامهة واحضة يف زايدة تراكزي امللواثت عند النقطة عيل ارج املياه من اجملمع.
 )4حتويل ترصيف مياه الريموني ايل حمطة املعاجلة مبارشة قبل الترصيف يف القناة الناق
 )5نس بة لعدم ورود دراسة الثر البييئ واجملمتعي للمحطة نويص إابرراا مرارعله بيئيلة علاج طلة سلواب
ومتابعة تنفيذها بواسطة اجلهات ذات الص .
 )6توريه وزارة التخطيط العمراين والية اخلرطوم ملرارعة ختصيص املنطقة حول ا طلة (سلكن ايلرفيني
سوق املواد البابية حول ا طة ) وختصيصها لغراض ا طة واس تكامل منكاااا من حلواض جتفيلف
امحلااة واس تكامل املرح الثانية من حمطة البايوالني .
 )7مرارعة وإاجازة قانون الرصف الصحي املقلبح لضلبط القطلاع الصلناعي لضلبط مراحلل املعاجللة وإاعلادة
إاس تخدام مياه الرصف الصناعي يف الصناعات ااتلفة (غالايت /التييد /وحدات الاسل هتالني ااتلفلة)
وإاعامتد الس ياسات التكةيعية إالعادة تدوير املياه واس تخدام حمطات معاجلة موقعية .
 )8إالزام املنكااات الصناعية بعمل وحدات معاجلة داخليلة وارلراا اختبلارات دوريلة (شلهرية عليل عليل
تقدير) والت كد من مطابقهتا مع ايدود املسوح هبا قبل ترصيفها يف حمطة املعاجلة من معامل مؤه .
 )9إالزام العاملني بقطاع الرصف الصحي ابشباطات البيئة والسالمة والصحة املهنية .
 )11تكوين جلنة اتصة من اجلهلات ذات الصل خاصلة مبجللس البيئلة واليلة اخلرطلوم ومملثيل اجملمتعلات
ا لية املت ثرة ابلتللوث ملتابعلة تفيلذ التوصليات ومتابعلة قضلية تللوث امليلاه بقضلااي الرصلف الصلحي
ابلوالية.
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 )11إارشاني الاعالم ابهجزته ااتلفة من اجلهات ذات الص لتنلوير اجملمتلع مبلا يلدور يف تنفيلذ التوصليات
ومقبح ايلول العاجلة .
 )12رعاية مح توعية إاعالمية للتنوير مبخاطر التلوث البييئ وااطر التعرض ملياه الرصلف الصلحي ورفلع
الوعي إابرشاني اجملمتع يف التعامل مع منظومة الرصف الصحي وحامية صوهل.
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املقدمة
تع ُّد الفات الرصف الصحي من برز مصلادر تللوث ميلاه الهنلار داخلل امللدن مللا حتتويله ملن ملواد
مكيا ية وابيولورية ضلارة وملواد سلامة صلعبة التحللل .جتلر هلذه االفلات علي شل باكت الرصلف الصلحي
(الثقللي والمطللار) العامللة وال ل كك ل متل عللىل الفللات ميللاه املنللازل والفنللادق واملستكللفيات واملطللا
واملؤسسات و املنك ت املكاهبة لها فضال عن مياه المطار واملياه املسل تخدمة يف مغاسلل السل يارات و
اإن معظل نلواه هللذه االفللات تتكللون مللن ملواد سللامة ومعللادن القللي ومركبللات كمييا يللة وعضلوية ورلراالمي
وفريوسات ومساحي الغس يل ومو اد التنظيف املس تعم يف املنازل .فضال عن كوهنلا غنيلة ابلملالح الل
تؤثر سلبا عيل رودة مصادر مياه الرشب.
ا َّإن ترصيف املياه العادمة غري املعاجلة سكلك مبارش اىل الهنار تزيد من تلوث البيئة املا ية وتدمر مواقع تاكثر
السامني وزايدة عكور ة املياه واسوداد يف الطبقة السفلية للةس املايئ ما دعلهاغري صاية لالس تخدامات
ال رشية ااتلفة و ا َّإن احتواا مياه الرصف الصحي عىل املغذايت وخباصة مركبات النايبوجني واملعادن الثقي
السامة واملركبات الهيدرواكربونية يؤد اىل حدوث ظاهرة االإثراا الغذايئ ال تقوم هبا الطحالت ما يؤد اىل
تاكثرها وتنك يط طل البكباي ومع زايدة طليات التحلل البايولويج للطحالت س يؤد اىل التقليل من
نس بة الاوكسجني املذاب يف املاا ومن مث اىل تعفنه وعدم صالحيته للحياة املا ية اكالسامني ابالضافة ايل عدم
صالحيته للرشب او لر املزروعات.
محلاية املياه السطحية واجلوفية والببة من التلوث النامج من مياه الرصف الصحي .فانله دلت معاجللة ميلاه
الرصف الصحي ريدا قبل خضهلا ثلت تتوافل ملع القلوانيني والعلايري ا لدده خلصلا ص امليلاه للرصلف عليل
اجملار املا ية .وكذكل فان اإعادة اس تخدام ميلاه الرصلف الصلحي لغلراض اللر دلت ان تلت وفل معلايري
ومؤرشات دت مراقبهتا ومتابعهتا بصلفة دوريلة .ودلت يف ملرح التخطليط والت يلة اعطلاا اولويلة قصلو
ملعايري حامية البيئة (حامية الارض واملوارد املا ية) وحامية الصحة العامة
ونظرا لمهية النيل مكورد مايئ ابلوالية وللمحافظة عليه وحاميته من التلوث الناه من الانكلطة اخلدميلة
(الفنادق املطا املزارع حمطات املعاجلة) وخاصة تكل املنك ت الل تطلل عليل النيلل مبلارشة .وهيلدف
برانمج رصد ملواثت النيل اىل معرفة الوضع البيليئ اللراهن للتكل املنكلاا ت والتعلرف عليل كيفيلة اللتخلص
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ومعاجلة نفااياا السا والصلبة وذكل لضامن عدم ترصيف نفاايت تكل املنكلااات يف ميلاه النيلل( )2يكل
يت إانكاا حمطات معاجلة الرصف الصحي ملساندة حامية البيئة والصحة العاملة حيلت ن التللوث النلاه علن
الرصف الصحي ال ية ابلبيئة فقط وإامنا يؤثر يضا عيل حصة الناس ويكل فان معظ ا إالررااات ال ميكلن
ن تتخذها حمطات الرصف الصحي للتقليل من اااطر البيئة بعد املعاجلة تؤد ايل تقليلل التل الريات الضلارة
عيل حصة العاملني اب طة واجملمتعات ال تعيش يف املناط ا يطة هبا وال تتاثر بنوعية امليلاه الصلادرة ملن
ا طة .وبذكل ميكننا ن نقول ن كفااة مياه الرصف الصحي تؤد ايل حامية البيئة والصحه العامة.
اوال :االإطار النظر :
 مك،ة التحق حول حادالة تلوث مياة النيل الابيض مبخلفات الرصف الصحي :
 تتجىل مك،ة التحق يف السؤال اليت :ما مدى تعرض مياه النيل الابيض اىل تلوث مبخلفات الرصف
الصحي ال تنرصف مياهها اىل النيل مبارشة دون ان متر مبعاجلة مناس بة مما يوثر ذكل يف نوعية امليلاه
وعدم صالحيهتا ل إالس تخدامات ال رشية ااتلفة و اثرها الضارة ابيياة املا ية.
فرضية ادلراسة:
تؤثر الفات الرصف الصحي يف والية اخلرطوم بدرجة عالية عىل تلوث مياه النيل الابيض تبعلا للمللواثت
ومكيااا وتعدد مصادرها .إاذ تعمل هذه امللواثت عىل رفد النيل ابملواد العضوية والمكيا ية الضارة فضلال علن
املعادن الثقي واملركبات الهيدرواكربونية السامة ال تعمل عىل تدين نس بة الاوكسجني املذاب يف امللاا و اىل
زايدة عكورته.
هدف ادلراسة:
ادف ادلراسة اىل الككف عن ت الري الفات مياه الرصف الصلحي يف نوعيلة ميلاه النيلل البليض وملدى
ت الريااا البيئية والصحية ومعرفة مصادر تلوهثا فضال عن اختبار نوعية مياه الرصف الصلحي املعاجللة وفقلا
للمحددات واملعايري البيئية السودانية املسموح هبا ملياه الرصف الصحي املرصوفة للهنار مبلارشة اضلافة ايل
تقدمي ايلول املناس بة.
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اثنيا :املوقع والادوات املس تخدمة :
توجد حمطة سواب ملعاجلة مياه الرصلف الصلحي يف منطقلة رنلوب مدينلة اخلرطلوم .تقلع هلذه ا طلة بلني
خطي عرض  15.49°اإىل  15.51°وخطي طول  32.53°اإىل  32.56°كام موحض يف الكلك) .(1كسل تقبل
هذه ا طة حوايل  32لف مب مكعت من مياه الرصف الصحي يف اليوم ملعاجلهتا وإاس تخداهما للر الالار
بغابة ايزام الكةر  .ولكن بعد تدهور منو الاار والقطع اجلائر وسوا االإدارة لهلذه الغابلة مت حتويلل خلط
ترصيف املياه املعاجللة علي قنلاة اإىل غابلة الريملوني ومهنلا تتبلع جملرى اخللور اإىل النيلل البليض كلام ملوحض يف
الكلك).(1
لمهية ا افظة عيل سالمة مصادر مياه الرشب من مصادر الفات الرصلف الصلحي والصلناعي ركلزت
ادلراسة اىل الككف عن مدى ت الري الفات الرصف الصحي ايةية عىل تلوث النيل الابيض وت الريها عىل
بعض الصفات الفزاي ية والمكيا ية ملياه النيل الابيض حيت يعتي ملن مه مصلادر ميلاه الرشلب يف الواليلة
فضال عن مهية إاس تخدامه يف السقي و ر الارايض الزراعية .وما يضاف اإليه من الفات الرصف الصحي
خالل رراينه يؤد اىل تدين يف نوعية مياهه وابلتايل حدوث ارضار بيئية مؤذية للساكن وللاك نات اييلة
مما يتطلت دراسة هذه املك،ة وحتديد ابعادها الزمانية واملاكنية ومعاجلهتا يف منطقة ادلراسة .الكلك (.)1
اإتبعت ادلراسة السس العلمية املويص هبا يف طرق خذ العينات حفصها وحتليلها حيت مت مجع العينلات
من مواقع ادلراسة بواسطة فريل طلل ملن اجملللس العليل للبيئلة وامللوارد الطبيعيلة واجملللس الاعليل للبيئلة
والبقيللة ايةللية وفنل ااتللي البيلليئ التللابع للمجلللس الاعلليل للبيئللة والبقيللة ايةللية.مت قيللاس امللللواثت
الاساس ية ال تؤثر يف نوعية املياه ويه  BOD, COD, TSS, DOابالضافة ايل اخلصلا ص الفزياي يلة
و بعض العنارص الثقي  .ارريت التجارب املعملية ابسل تخدام نظلام الطلرق الساسل ية لفحلص رلودة امليلاه
والرصف الصحي ( .)20th edition 1998مت اس تخدام هجاز  GPSلتحديد املواقع و  ARC mapلتصممي
مواقع ادلراسة (الكلك .)1
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الكلك ( )1يوحض موقع حمطة سواب ملعاجلة مياه الرصف الصحي والقناة الناق للمياه املعاجلة
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أ

ب

ت

ث

الكلك 2يوحض رصد الزايرة امليدانية ) .طي تفريغ مياه الرصف الصحي من التناكر ب) النبوب الناقل ملياه الرصف الصحي من منطقة
الرمي وبر ت) حوض التصفية قبل اليني الهوا ية ث) طي خذ العينات من القناة الناق للمياه املعاجلة.
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إاعمتدت ادلراسة عىل املهنج اجلغرايف التحلييل الإعطاا صورة واحضة عن مد تلوث مياه النيل الابليض
مبخلفلات الرصلف الصلحي وحتليلل نتا هلا كلام اعمتلدت علىل مجلع البيلاانت واملعلوملات ملن اجلهلات ذات
الص والقيامباخذ عينات مللواثت املياه من مواقع اتلفة داخل وخارج حمطة الرصلف الصلحي وحل نقطلة
ترصيفها عيل النيلل مبلارشة والقيامبلارراا مسلد ميلدانيوتوالي ذكل بصلور فوتغرافيلة ملصلادر ميلاه الرصلف
الصحي ال تنرصف مياهها اىل الهنر مبارشة فضال عن اعامتد ادلراسة عىل نظام حتديد املوقع العاملي GPS
لتحديد مواقع اخذ العينات وجمر مرصف املياه املعاجلة.
اثلثا  :مه همددات مصادر مياه الرشب يف والية اخلرطوم
 تعتي الفات الرصف الصحي والصناعي ملن اكلي مصلادر تلويلت امليلاه وحتتلوى هلذه االفلات علىل
الكثري من تراكزي عالية من امللواثت ااتلفة العضلوية وغلري عضلوية او امليكروبيولوريلة وبعلض املعلادن
الثقي الناجتة عن الصناعات ااتلفة  .ابالضافة ايل بعض املواد الكمييا ية السامة والل يلت ترصليفها اىل
املسطحات املا ية و املصارف الزراعية.
 وتعمتد انواع املواد الكمييا ية ااتلفة عىل نوع الصناعات القامئة كام وتعمتد علىل نلوع املعاجللة الل جتلرى
ىف لك مصنع ولكن ككبني اغلت املصانع ىف القاهئا الكثري من املواد مثل الحلامض والقواعلد واملنظفلات
الصناعية والصباغ وبعض مركبات الفوسفور واملعادن الثقي السامة مثل الرصا والز ب مملا يتسل ت
عهنا تلواث شديدا للمياه ال تلق فهيا.
 يت التخلص ملن ميلاه الرصلف الصلح الصلادرة علن امللدن والقلرى واجملمتعلات السلكنية برصلفها اىل
املصارف الزراعية والبحريات ادلاخليلة بلدون تنقيلة وبلذكل تكلون هلذه االفلات السلا التلزال ل
ببكزيات عالية من امللواثت ااتلفة العضوية وغري عضوية او امليكروبيولورية.
 ويكل فاإن اإعادة اس تخدام مياه الرصف الصحىف الزراعة تتوقف عىل:
 * درجة املعاجلة.

* النبااتت املسموح بزراعهتا.

 * الحتياجات البيئية والصحية.

* طرق الرى املناس بة.

 * قوام الببة ()1
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رابعا  :همددات نوعية املياه
تعمتد النوعية عىل اليت:

 اخلوا الفزياي ية وككلمل :ايلراره الطعل  ,العلاكره الللون الرا له امللواد العالقله و الاكسلجني
ايا ت.
 اخل لوا الكامي يللة وككللمل :العنللارص (الاكتيوانتوالانيللوانت) املعللادن العنللارص النللادره املبيللدات
العضويه املنظفات الرغويه الامسدهالنيبورينيه والفوسفاتيه.
 اخلوا البكبيولورية وككمل :الباكترياي القولونيه والباكترياي اليازيه الادميه املمرضة .
 اخلوا الاشعاعية وككمل اشعة الفا وبيتا وجاما .
خامسا :مياة الرصف الصحي مكواناا مصادرها وطرق معاجلهتا:
مياه الرصفالصحي يه املياه امللوالة الناجتة عناالس تخدامات املزنلية والصناعية والزارعيلة والل حتتلو علىل
مس توايت عاليلة ملن امللواد العضلوية ونسلت مرتفعلة ملن امللواد المكيا يلة الل تتكلون نتيجلة اسل تخدامات
املس هتكل واملمتث يف بقااي الطعاموفضالت الانسان والصابون واملنظفات ااتلفة مبخلفات املصانع ومياه املبازل
ليطل علهيا فاميبعد ابملياه الثقي او العادمة (.)wastewater
تتكون مياه الرصف الصلحي يف الغاللت ملن امليلاه العذبلة املسل هتلكة يف امللدن بنسل بة ( )%81وملن امللاا
( )%99,9اما بقية املكوانت فهيي مواد ملوالة ابملواد الصلبة ( )solidsوال تبلغ نس هتا ( )%1,1وتعد من
اخطر مصادر تلوث املياه اذ حتتو عيل ملواثت ذا بة ()Solubleواخر عالقة ()Suspended Solids
وتصنف هذه امللواثت ايل صنفني هام املواد العضوية ( )Organicوالصنف الثلاين ملن امللواد الصللبة والل
تتكون من املعادن والامالح والرواست.
إان طريقة جتمع الفات الرصف الصحي من مصادرها ااتلفلة واللتخلص مهنلا املر يف غايلة الامهيلة وذكل
للمحافظة عيل البيئة ايةية والصحة العامة وتلاليف حلدوث الاطر كبلرية ملن الفريوسلات والطفليلات الل
تنقل العديد من الامراض ايل الانسان .وامه مصادر تكل املياه يه:
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 مياه الاس تخدامات املزنلية والتجارية.
 مياه الاس تعامالت الصناعية وتض الرصف الصناعي وال تتغري عيل حست نوع وجح وطبيعة املصلنع
املقام.
 املياه املترسبة من الارايض الزراعية وال س امي من الياة اجلوفية.
 الفات مياة الامطار ال تدخل ش بكة اجملار عن طري احواض التفتليش ( )Manholesاملورلودة
يف الكوارع.
وسكلك عام فان طلية معاجة مياه الرصف الصحي تتكون من الالث مراحل ساسة ويه:
 مرح املعاجلة ا إالبتدا ية ()primary treatment مرح املعاجلة الثانوية ()secondary or biological treatment مرح املعاجلة الثالالية او املتقدمة()4( Tertiary or advanced treatmentسادسا :حمطة الرصف الصح املركزى(مايو -سواب):
 يف الوقت ايايل حتظ عامليا التقنيات الطبيعيلة ملعاجللة ميلاه الرصلف الصلحي مثلل حلواض التث يلت
ابهللامتم كبللري سسل ت الت،فللة املنخفضللة وسللهو الصلليانة والعمللر الطويللل والقللدرة العاليللة الإعللادة تللدوير
النفاايت السا .
 تعتي درجة ايرارة وزمن املكوث من العوامل الر يس ية ال تلؤثر علىل إازا  .BOD5علادة ملا تكلون
مدة الاحتجاز الهيدرولييك ملياه الرصف الصحي املزنلية من  3اإىل  6ايم
 انك ت ا طة بتارخي 1992م وقد مصمت ملعاجلة مياه الرصف الصح للبدلايت تت تغذية حمطة املعاجلة ثوايل  16حمطة جتميع موزعة عىل داخل مدينة اخلرطوم عىل النحو التاىل:املوقع
 1العامرات
 2اخلرطوم

العدد
4
2

املوقع
املنطقة الصناعية اخلرطوم
مستكف اخلرطوم
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العدد
2
1

 3وزارة اخلاررية
 4اليكس
 5جامعة النيلني

1
2
1

1
1
1

القضا ية
القوز
املقرن


 تعمتد التقنية املس تخدمة للمعاجلة عىل الهواا واشعة الكمس وايرارةنظام املعاجلة املس تخدم اب طة:

 كفااة املعاجلة: 311ملةرام/لب
 45ملةرام  /لب

املياه اخلامBOD
املياه املعاجلة BOD

 -مراحل املعاجلة:

 قبل بدا طلية املعاجلة يت جتميع مياه الرصف الصح من التةمعات الوسل يطة علي الكل بكة اىل البلاملركزية للمحطة ومهنا تضخ اىل اول نقاط مراحل املعاجلة.
 -املرح الاوىل:

ىف هذه املرح تت عامية معاجلة فزياي ية – حيت يت فصل املكوانت الصللبة ا ملو ملع امليلاه اخللام (
مواد عضوية –بالستيك – معادن وغريها) بواسسطة فلب
 وهذه املرح هممة اذا اهنا تؤثر ىف كفااة مراحل املعاجلة الالحقه . -املرح الثانية:

ىف هذه املرح يت اس تقبال املياه اخلام املفلبه املنقوهل عن طري الانس ياب الطبيع للمياه ىف احواض
( برني) .
 تتكون هذه املرح من بركتني تعمالن ابلتناوب عند ارراا النظافة لليكة املس تخدمة.13

 ىف هذه املرح ونس بة الرتفاع نس بة امللواد العضلوية ا ملولهف ميلاه الرصلف والل تقللل ملن نسل بةالاكسجني ايا ت كام ومتنع اخباق الاكسجني اجلوى للمياه اخلام .فتعتي هلذه الظلروف مثاليلة لنكلاط
البكباي الهوا ية ىف حتليل املواد العضويه ا موهل ىف املياه اخلام وحتولها اىل راست اسود ىف قاع ايوض.
 جح اليكة :الطول = 144مب

العرض = 111مب

العم =  3,3مب

 زمن اي س :وهو الزمن الالزم للمعاجلة ىف اليكة =

 3اايم

 -املرح الثالثة:

يت اس تقبال املياه ىف بركه سسعة:
العرض =  751مب

العرض =  251مب

العم = 1,3مب

وكسم ابليني الختيارية وىه اليني الر يس ية للمعاجلة ..وتعمل بواسطة نوعني ملن البكلباي ىف طليلة
التحليل وىه البكباي الهوا يه والبكباي الالهوا يه ..ىف هذه امللرح تمتلزي امليلاه اخللام القادملة ملن بلرني
املعاجلة الثانية ابهنا اقل بكثري من حيت ا مول العضوى هبا هذا البكزي اي يسمد ابلنكلاط امللزدوج
للبكباي الهوا يه والالهوا يه.
 حيت تعمل البكباي الهوا يه عىل السطد بيامن تعمل البكباي الالهوا يه ىف قاع اليكة.زمن اي س=  14يوم حيت تتحلل املواد العضوية ا مو وال مل تبست ىف املراحلل السلابقة متحلوهل
اىل راست اسود طينىف قاع ايوض.
 ويت ىف هذه املرح ترسيت وحتليل للمواد العضوية بنس بة تباوح من 61للللل% 75 -املرح الرابعة ( :برني الانضاج)

وهنا يت تعقمي املياه بواسطة اشعة الكمس ( الضوا -التسلخني) علن طريل حفظهلا ىف بركله واسلعة
حيت تظل حمبوسة لفبة  4اايم ( زمن اي س) .
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التخلص من املياه املعاجلة:

 حسللت ادلراسللة الانكللا ية لهللذه ا طللة ىه ان كسل تخدم امليللاه املعاجلللة لللر الااللار بغابللة ايلزامالاخة ..الا انه وبعد تدهور منو الااار والقطع اجلاير وسوا الادارة للغابة توقف نظام الر .
 وحست افادة املهندس عبدالعظمي ( ايى اررى معه فري اللزايرة املقلاب ) انله بعلد توقلف مرشلوعايزام الاخة الغاىب  ..مت حتويل خط ترصيف امليلاه املعاجللة علي كنلار اىل غابلة الريملوني ومهنلا تتبلع
جمرى اخلور اىل النيل الابيض.
 مكية املياه ال كس تقبلها ا طة ىف اليوم من الك بكة 32111مب3 21يوم

 الزمن ال ،للح س -حماسن حمطة املعاجلة

 ت،فة املعاجلة رخيصة . مناس بة للمناخ الاس توايئ . ال حتتاج لكفااات عالية للتكغيل . رودة املعاجلة -عيوب ا طة:

 حيتاج هذا النوع من ا طات ملساحات واسعة من  3- 2.5لك . تنتج غاز كييتيد الهايدروجني الضار . طول فبة املعاجلة (  21يوم ) . قرب ا طة من التةمعات السكنية . غري مسورة (حيت يس تخدم املواطنني اجملاورين للمحطه املياه املعاجلة لالسل تحامم وغسل يل املالسلسواصطياد الاسامني ال تتوادل داخل اليني ) .
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 الراست الطي السود الناه من طليات البسيت ال تت الاسل تفادة منله حيلت يسل تخدم جحلوارزلليني يف الاطراف والفا ض منه دمع داخل حلرم ا طلة  .وسلابقا اكن يبلاع كسلامد عضلو للملزارعني
لكن يف الس نوات الخرية اإجته املزارعني للمسدة الكاميويه رسيعة الاثر .


مياه الرصف الصناعي

مع ازدايد عدد املصانع واي اد بدوره لزايدة كبرية يف مكيات مياه الرصف الصناعي املنتجة ونس بة
لعدم ورود او اإنكاا حمطة معاجلة خاصة مبيلاه الرصلف الصلناعي مت اسل تخدام اخللط الثلاين ملن حمطلة
املعاجله الر يس ية ملعاجلة مياه الرصف الصناعي ومياه الرصف البدليه خارج الكل بكة والل تنقلل مجيعهلا
بواسطة عرابت الكفط التجاريلة حيلت ترصلف يف بل مكلبكه خارريلة ومهنلا مبلارشة ليكله املعاجللة
الاويل حيت متر بنفس مراحل معاجلة مياه ش بكة الرصف الصحي ملع العلا ان ا طلة مصلممه ملعاجللة
مياه الرصف البدلية فقط وكس تقبل ا طة  451 – 511اتنكر يوميا .
 خطورة هذا الوضع تمكن يف انه ال تت ا معاجله للملواثت الكمييا يلة والرواسلت الصلناعية املورلودةيف مياه الرصف الصناعي حفست التصممي الاويل للمحطه يفبض ان النس بة يف املياه املعاجلة
 45ملةرام  /لب

املياه املعاجلة BOD

ولكن يف اخلط الثاين ملعاجلة امليلاه ااتلطلة ( الصلناعية – البدليله ) ينلتج ميلاه معاجللة ذات قياسلات
 811ملةرام  /لب gملياه املعاجلة BOD
 يصت خطان املعاجلة ش بكة الرصف الصح ومياه الرصف الصلناع يف قنلاة ترصليف واحلدة اىلخارج ا طة ومنه اىل عي جمرى مايئ اىل غابة الريموني ومهنا اىل قناة ترصيف مياه الامطار الىى النيل
الابيض مبنطقة ادلابس يني.


معمل ا طة :

فاد املهندس ااتص مبعمل هيئة الرصف الصحي ان املعمل متوقف علن العملل ويلت حفلص دور
للمياه  4-3مرات لك شهر ابلتعاون مع معامل خاررية .
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 منطقة ادلابسني (النيل البيض ) من الناحية الرشقية:

اإبتدااا من منطقة العزوزاب ( الر املرص ) وح كي ادلابسني ووجلدان مرصلفني طبيعيلني
احدهام مرصف مياه المطار املنحدر من الحياا اجملاوره والثاين ميثلل مرصلفا ر يسل يا انه ملن اإلتقلاا
مرصفني .
 املرصف الول ( الر املرص ):

ينحدر من الناحية الرشقية يتجه غراب مبيالن طبيعي ليصت يف النيل البيض عند ضلفته الرشلقيه (
العزوزاب ) وتوجد نفاايت صلبة داخل وخارج املرصف وبه مياه راكده تنبعت مهنا رواحئ كرهية وعنلد
املصت تتواجد مكية كبرية من النفاايت الصلبة والعضوية كام توجلد نكلاطات خلر يف نفلس املنطقلة
ممتث يف مطا بدلية ومقايه .
 املرصف الثاين ( مرصفني ) :يتكون من اإلتقاا

مرصف ترصيف مياه المطار القادمة من مناط ( الزهر السلمة ملايو ) اإضلافة مليلاه الرصلف
الصحي املعاجلة يف حمطة الرصف الصحي سواب مرورا مبصنع الريموني التابع لهيئة التصلنيع ايلريب وميلر
هذا املرصف ابملنطقة الصناعية جيه ( شارع الهواا ) وح منطقلة االإلتقلاا ملع املرصلف الخلر غلرب
الريموني .
فادان حد ساكن املنطقة املقمي فهيا منذ عام  1997ن هذه املياه جارية عيل مدار العام .يالحظ ان مكيلة
املياه كبرية نس يا وتنحدر سرسعة ولها را ة كرهية ولوهنا سود اإيل خة مييل ايل الرماد  .وهبلا رغلاو
بيضاا مثل الصابون وهذه الرغوة تزيد بمكية كبلرية جلدا عنلد نقطلة اإلتقلاا املرصلفني املكلونني للمرصلف
الر ييس الثاين بعد خروجه من الريموني .

سابعا :النتاجئ والتحليل:
هناني العديد ملن التحلدايت الل تواجله قطلاع الرصلف الصلحي يف واليلة اخلرطلوم .ككلمل هلذه
التحدايت زايدة عدد الساكن سس ت معدالت ال و وسوا إادراة نظام معاجلة حمطات الرصف الصحي.
مل يت تطبي اللواحئ اخلاصة ابلترصيف الصناعي ابلصوره املطلوبه (ترصيف دون معاجلة داخليلة) .يكل
جند ن مجيع العينات هبا نست تراكزي عالية من ملواثت الرصلف الصلناعي ملن ملواد سلامة ومعلادن
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القي اعيل من ايدود املسوح هبا .يت يف الوقت ايارض ترصيف النفاايت السا الصناعية ملن نلواع
اتلفللة مللن الصللناعات دون ا معاجلللة يف حمطللة الرصللف الصللحي سللواب ومعاجلهتللا يف هنايللة املطللاف
بواسطة حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي البدلية ابس تخدام التقنيات القياسل ية املسل تخدمة يف معاجللة
مياه الرصف الصحي ا لية .ونتيجة يكل تصبد املياه املعاجلة من حمطة معاجلة ميلاه الرصلف الصلحي
البدلية غري مناس بة العادة الاس تخدام.
مت إار لراا التحاليللل الفزياي يللة والكمييا يللة وامليكروبيولوريللة لعينللات مللن ميللاه حمطللة الرصللف الصللحي
(سواب) ومرصف االريموني ومنطقة ادلابس يني ومت اخذ عينة من النيل عند نقطة ترصيف مياه الرصلف
الصحي عيل النيل مبارشة.
تتلخص نتاجي وحتليل ادلراسة يف الايت-:
تؤكد نتاجئ الفحص املعميل جتاوز درجلة التللوث يف امليلاه الل يلت ترصليفها يف النيلل الابليض ملن
حمطة الرصف الصحي ومجمع الريموني االفة لقانون ترقية وحاميلة البيئلة التلابع لواليلة اخلرطلوم لسل نة
 2118تعديل  2118والوارد يف الفصل السابع (التلوث يف املصادر الهنرية) حظر الغاا االفلات يف
مياه الاهنار املادة .25
 -1واي حيظر ترصيف او الغاا ا مواد او نفاايت او سوا ل يف النيل دون اذن من الوزارة.
 -2حيظر عيل مجيع الاشخا واملنكات سواا جتاريلة او صلناعية او سل ياحية او خدميلة وحمطلات توليلد
الكهرابا الرارية ومواعني النقل الهنر اخلاصة والعاملة ترصليف او القلاا ا ملواد او نفلاايت او سلوا ل
غري معاجلة وفقا للمعلايري واملواصلفات العلميلة او اكنلت درجلة حرارالا عاليلة ثيلت يكلون ملن شلاهنا
احداث تلوث ملياه الاهنار او قتل لالحياا ادلقيقة ويعتي مرتكهبا االفا الحاكم هذا البند.
يعتي ا يوم يس متر فيه الترصف ا ظور االفه منفص .
 لوحظ من ادلراسلة زايدة تلراكزي املطللت اييلو لالكسلجني ) (BODيف مجيلع النقلاط بعلد
مرح املعاجلة كام جسل اعيل تركزي 1166.6 mg/lعند النقطة الرابعةبعد ارج مجملع الريكلوني
مبارشة .وابالستناد عيل ال ة معايري ومواصفات حامية البيئة املا ية بوالية اخلرطوم للعام 2111
يعتي هلذا البكلزي اعليل ايلدد املسلوح هبلا عللام ابن ايلد املسلوح بله هلو  .15 mg\lايضلا
شهدت اخر نقطة الواقعة عيل النيل الابيض(النقطة السادسة) عيل تركزي عال ملن BOD
 533.33 mg\lالامللر اي دعللل رللودة امليللاه يف هللذه املنطقللة غللري صللاية لالسل تخدام
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ال رش واعادة الاس تخدام حيت يبتت عيل ذكل اتالريات بيئيا وحصية عيل ايياه املا يلة يف
املنطقللة .امه الاسل باب الرتفللاع يعللود ايل ايل اخنفللاض ايا يللة ال،يللة لالوكسللجني مللع ارتفللاع
درجات ايرارة فضال عن دور االفات الصلناعية والرصلف الزراعلي ملن الامسلدة واملبيلدات
ال كسامه بفعل ظاهرت الاثراا الغذايئ عليل زايدة جحل الطحاللت والنبلااتت املا يلة وابلتلايل
خفض نس بة الاوكسجني املذاب .وبصوره عامة فان قمي  BODيف ادلراسلة جتلاوزت ايلدود
املسموح هبا يف مجيع نقاط ادلراسة.
ظهرت نتاجئ ادلراسة ارتفاع تراكزي املتطلت الكمييايئ لالوكسلجني ) (CODارتفاعلا واحضلا يف
اكفة نقاط اخذ العينات وابلنظراليبكزي امللوث يف النقطه الرابعلة (بعلد مجملع الريملوني) جنلد ان
هناكل زايدة واحضة يف تركزي CODاخلارج ببكزي  1600 mg\lالامر اي يؤكد مسلامهة
مجمع الريموني يف زايدة تركزي هذ امللوث .كام لوحظ ايضا زايدة البكزي عليل القطلة الواقعلة عليل
النيل مبارشهببكزي  800 mg\lوبذكل نؤكلد ان يلت ترصليف الفلات الرصلف الصلحي دون
مراعات املعايري واملويص هبا  30 mg\lالكلك (.)3
بينت النتاجئ تراكزي متباينة للةز يات العالقة ال،يلة ( )TSSحيلت اكنلت الباكلزي اعليل ملن
ايدود املسموح هبا يف مجيع مناط اخذ العينات الامر اي يؤكد عدم كفااة املعاجلة الاولية
للمحطة.
ما تراكزي الاوكسلجني امللذب يف امللاا ( )DOفقلد اوحضلت النتلاجئ علدم ورلود ا تلراكزي
لنس بة الاوكسجني يف املاا وذكل سس ت التلوث املفرط للمغذايت عيل مناط ادلراسة يس ت
تاكثر الطحالت مما يس تزنف الاوكسجني املتاح الامر اي هيدد ايياة املا ية.
يظهر يف اجلدول الكلك ( )3تراكزي الزيلوت والكلحوم بنسل بة اعليل ملن ايلدود امللويص هبلا
الامر اي يؤكد ان هناكل نس بة كبرية من الرصف الصناعي مل يت معارهتا اوليا داخل املصلانع
وقد لوحظ اثر ذكل من جتمع فوقاعات من الزيوت والكلحوم عليل جملر امليلاه الناقلل للميلاه
املعاجلة ابلقرب من نقطة ترصيف املياه يف النيلل الاملر اي هيلدد اييلاة املا يلة ويلؤثر اتاللريا
مبارشا عيل نوعية املياه يف املنطقة وقد ينتقل هذا النوع ايل ماكن حمطات معاجلة مياه الرشب
الواقعة ابلقرب من منطقة التلوث.
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عيل ضوا نتاجئ الفحوصات امليكروبية قبل وبعد املعاجلة فقد اوحضلت ادلراسلة اسل مترار ورلود
البكترياي املمرضلة (بكتلرياي الكولورفلورم) بنسلت عاليلة مملا يلدل عليل علدم اتاللري امليكلروابت
ابلطرق املناس بة يف املعاجلة وعدم كفاااا.
يالحظ ايضا زايدة واحضة يف تلراكزي نسل بة املللواثت ملن العنلارص الثقلي ( Zn, Cu, Cd,
 )Niاعيل من ايدود املسوح هبا الامر اي يؤكد ورود الفات صناعية حتتلو عليل هلذه
العنارص.
كسمد املواصفات اخلاصة مبعايري ومواصفات حامية البيئة املا ية من التوث لعام 2111بترصيف
امليللاه املسل تعم املعاجلللة اإىل الللوداين واجلللداول واعللادة الاسل تخدام عنللدما كسل تويف املعللايري
ا ددة مثل  BODو  CODو .TSS
وحضت حتاليل النتاجئ السابقة ال قام هبا اجمللس الاعيل للبئية والبقية ايةلية ان تلركزي
ملواثت  BOD- COD- TSSعالية مقارنه مع املواصفات ا لية والعالمية .مرف
كذكل يالحظ ورود مكية كبرية من الفقاعات البيضاا يف شلك رغوه متطايره عيل شلارع الهلواا
قبل وعيل منطقة الريموني .وبعد مجع العينات من هذه النقاط وارراا الفحلص املعمليل تبلني ان
هذه الرغوه حتتو عيل نس بة عالية من الزيوت والكحوم وبعض امللواد الصللبة الزا بلة وكلذكل
حتتو عيل نس بة عالية ملن الكييتلات الاملر اي يؤكلد ورلود مصلادر تللوث صلناعي يف
املنطقة.
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.  يوحض عنارص رودة املياه لس تة لنقاط من حمطة سواب والقناة الناق مقارنة مع املعايري السودانية وايد الدىن والعىل ممث ابخلطوط املتقطعة والسه3الكلك
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اثمنا :الاس تنتاجات :توصلت ادلراسة ايل النتاجئ االتية:
وحضت نتاجئ التحاليل ااتيية ملياه النيل الابيض ومياه الرصف الصحي ومجليلع املواقلع الل مت
دراس هتا هنا جسلت ارتفاعا ملحوظا يف تراكزي ملواثاا وال جتاوزت ايدود ا لية املسموح هبا .كام
يالحظ ايضا تواجد مكيات كبرية ملن ايابب والبعلوض حلول القنلاة النلاق مليلاة الرصلف الصلحي
وككاهد بصورة واحضة ابلقرب من مجمع الريومك العسكر  .الامر اي يتس ت يف نقلل ملراض
معدية لساكن مناط جية والازهر وادلابسسني وابو ادم وكذكل للامرة عيل طري شارع الهواا.
كام توصلت ادلراسة عيل ان هناكل الالث مصادر ساس ية للتلوث:
حمطة الرصف الصحي سواب:
()
 كسامه حمطة الرصف الصحي سواب مسامهة كبرية يف تللوث ميلاه النيلل الابليض حيلت اشلارة
نتاجئ التحليل ايل زايدة تراكزي امللواثت وال جتاوزت ايدود املسموح هبا.
 ترصيف الفات الرصف الصحي عيل النيل الابيض اد ايل ارتفلاع اعلداد البكلباي ادلا عليل
التلوث مبخلفات الرصف الصحي .كذكل جند اهنا جتاوزت ايدود املسوح هبا وقد مت اتكيلد ذكل
ابملكاهد االناا الزايرة امليدانية للمحطة ومناط ادلراسة.
(ب)

مجمع الريموني العسكر :
 شارات نتاجئ ادلراسة ان مجمع الريملوني هل مسلامهة واحضله يف زايدة تلراكزي املللواثت والصلناعية
مهنا عيل وجه اخلصو الامر اي املزيد من التحقي يف نوعية الصلناعة داخلل مجملع الريملوني
واملصادر الاخر .

(ت)

مصادر صناعية اخر :
 يالحظ تفريغ مياه رصف صناعي عيل مرصف القناة الناق مليلاه الرصلف الصلحي املعاجللة عليل
امتداد شارع الهواا وبعد ارج الريموني ايل هناية شارع الهواا بواسطة تناكر يوجد ثرها يف ملاكن
التفريغ.
 يالحللظ يضللا ورللود رصف صللناعي نتيجللة تفريللغ رصف صللناعي علليل املطقللة ر لوار مصللنع
اجلوازات.
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يف ضوا النتاجئ ال خلصت الهيا ادلراسة ميكلن اخللروج بتوصليات ومالحظلات عاملة ابالضلافة ايل
معاجلات وإاررااات فنية عاج :

وال  :التوصيات واملالحظات العامة
 حمطة الرصف الصحي سواب ابلوضع ايايل غري مؤه للتخلص اللمن من املواد العضوية القاب للتحللل
بيولوريا والبكترياي والفريوسات املمرضة بعد املعاجلة يكل فانة من امله العمل عيل حتسني كفااة ا طة
يف املعاجلة وذكل بتطوير املعاجلة لتكون معاجلة الالالية ( فزياي ية -كامي ية -بيولورية).
 تمك إاررااات الغابة الكةرية (س ندس) وتوفري المتويل املياه من النيل ايل الغابلة خبلط طلول  17لكل
ابالضافة ايل حمطة الضخ املقبحة من ادراة هئية الرصف الصحي.
 تمك إاررااات وكسلمي حمطة معاجلة بو وليدات ( م درملان) وتلوفري المتويلل اللالزم وذكل لتقليلل ميلاه
التناكر القادمة من مناط م درمان وال تعادل تقريبا  %61من مج التناكر يف حمطة الرصف الصلحي
سواب.
 تنفيذ حمطة التناكر التابعة طة ود دفيعة -ثر الامر اي ساعد يف تقليل الضغط عليل حمطلة سلواب
حيت ميكهنا إاس تقبال التناكر بدال عن حمطة سواب.
 عيل هئية الرصف الصحي واجلهات ذات الصل متابعلة تقيلمي كفلااة املعاجللة ابملقارنلة ملع املعلايري ا ليلة
والعاملية لغرض التدقي وإاعادة ا إالس تخدام.
 إاس تخدام براانمج منذجة كدة إالجاد فرصه لتصممي برني تتواف مع معايري إاشباطات البيئة والسالمة.
 إاعادة اتهيل البنية التحتية ايالية وإاضافة حمطات الإنتاج الوقود وسامد عضو ميكن ن توفر عا دا علىل
ا إالستامثر وتقيل إاس تخدام املوارد.
 تفعيل القوانني والترشيعات اخلاصة ثامية موارد ومصادر املياه وميكن تلخيصه يف الاىت:
 oقانون الرى والرصف الصح لس نة 1991
 oقانون حامية البيئة واملوارد الطبعيعية لس نة 2121
 oقانون املوارد املا ية لس نة 1995
 oقوانني الهيئات الوال ية
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 oقانون حصة البيئة لس نة 2119
 oالقانون اجلناىئ لس نة 1991
 oقانون املعامالت املدنية لس نة 1984
 oقانون اس تخدام الاراىض
 العمل عىل التنس ي املس متر بني قطاعات املياه وقطاع الرصف الصح والقطاع الصح واجمللس العىل
للبيئة واملوارد الطبيعية وجلس والية العيل للبيئة والبقية ايةية -والية اخلرطلوم إالجنلاز مرشلوعات
ش باكت و معاجلة مياه الرصف الصحي وابلطرق املثىل.
 التكديد مع ورود رقابة مس مترة عىل منع املصانع من ترصيف مياه الرصف الصلناعي عليل القنلاة (شلارع
الهواا) ال تنقل املياة املعاجلة ايل النيل الابيض.
 توفري المتويل الالزم لتاهيل البىن التحتية من ش باكت مياه الرصف املزنيل وحمطات ملعاجلة مياه الرصف
والاس تفادة مهنا يف الر وسقي ايدا واملنزتهات العامة وغسل الكوارع اكإرراا لتوفري امليلاه وايلد
من هدر مياه الرشب.

نس بة ادلرجة العالية للتلوث من هذه املصادر البد من اختاذ البتيبات النيه والعاج محلاية ايياة املا ية
وحصة املواطنيني اي يعيكون ابلقرب ملن ا طلة او النيلل وذكل بوضلع بعلض التوصليات وايللول
العاج واللنيه موضع التنفيذ.

اثنيا :املعاجلات الفنية العاج :
)1
)2
)3
)4
)5

حتسني رودة املياه املعاجلة بت هيل الحواض يف حمطة سواب ( نظافة وضبط الاعامق واس تعادة الكفلااة
التصمميية).
كرسيع وترية تنفيذ حمطة البايوالني وادخالها اخلدمة لتحسني املياه املعاجلة.
إاعادة توزيع التناكر عيل حمطات املعاجلة ابلوالية واداد مواقع جديدة.
تكثي مح مرارعة وحدات املعاجلة للرصف الصناعي الواردة طة املعاجلة.
رضورة إاتباع برانمج اإختبارات معملية ورصد دور ومنتظ لكفااة املعاجلة مع متابعة و خذ عينات من
مجيع نقاط خذ العينات الواردة ابدلراسة وذكل لعمل تقيمي عام للثر البييئ وبناا قاعدة بياانت.
24

 )6توريه اجمللس العيل للبئية والية اخلرطوم وهيئة الرصف الصحي لعمل اختبارات دورية للمحطة.

اثلثا:االإررااات العاج :
 )1اإختاذ إاررااات صارمة لوقف ترصيف مياه الرصف املعاجلة رز يا ايل النيل مبارشة وإاداد بدا ل صلديقة
للبيئة وحصة الانسان وا إالرساع يف حتويل مسارها .
 )2ا إالرساع يف اإررااات توفري وختصيص املساحات واملسارات املناس بة واملقبحة من قبلل هيئلة الرصلف
الصحي الإعادة اإس تخدام املياه الغراض الر الغايب بعد التاكد من املعاجلة الالزمة حل ال يلت ترصليف
املياه املعاجلة ايل النيل مبارشة.
 )3رضورة زايرة مجمع الريموني العسكر ومرارعة طبيعلة امليلاه العادملة و نظلام الرصلف الصلناعي داخلل
اجملمع ملا هل من مسامهة واحضة يف زايدة تراكزي امللواثت عند النقطة عيل ارج املياه من اجملمع.
 )4حتويل ترصيف مياه الريموني ايل حمطة املعاجلة مبارشة قبل الترصيف يف القناة الناق
 )5نس بة لعدم ورود دراسة الثر البييئ واجملمتعي للمحطة نويص إابرراا مرارعله بيئيلة علاج طلة سلواب
ومتابعة تنفيذها بواسطة اجلهات ذات الص .
 )6توريه وزارة التخطيط العمراين والية اخلرطوم ملرارعة ختصيص املنطقة حول ا طلة (سلكن ايلرفيني
سوق املواد البابية حول ا طة ) وختصيصها لغراض ا طة واس تكامل منكاااا من حلواض جتفيلف
امحلااة واس تكامل املرح الثانية من حمطة البايوالني .
 )7مرارعة وإاجازة قانون الرصف الصحي املقلبح لضلبط القطلاع الصلناعي لضلبط مراحلل املعاجللة وإاعلادة
إاس تخدام مياه الرصف الصناعي يف الصناعات ااتلفة (غالايت /التييد /وحدات الاسل هتالني ااتلفلة)
وإاعامتد الس ياسات التكةيعية الإعادة تدوير املياه واس تخدام حمطات معاجلة موقعية .
 )8إالزام املنكااات الصناعية بعمل وحدات معاجلة داخليلة وارلراا اختبلارات دوريلة (شلهرية عليل عليل
تقدير) والت كد من مطابقهتا مع ايدود املسوح هبا قبل ترصيفها يف حمطة املعاجلة من معامل مؤه .
 )9إالزام العاملني بقطاع الرصف الصحي ابشباطات البيئة والسالمة والصحة املهنية .
 )11تكوين جلنة اتصة من اجلهلات ذات الصل خاصلة مبجللس البيئلة واليلة اخلرطلوم ومملثيل اجملمتعلات
ا لية املت ثرة ابلتللوث ملتابعلة تفيلذ التوصليات ومتابعلة قضلية تللوث امليلاه بقضلااي الرصلف الصلحي
ابلوالية.
 )11إارشاني ا إالعالم ب هجزته ااتلفة من اجلهات ذات الصل لتنلوير اجملمتلع مبلا يلدور يف تنفيلذ التوصليات
ومقبح ايلول العاجلة .
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 )12رعاية مح توعية إاعالمية للتنوير مبخاطر التلوث البييئ وااطر التعرض ملياه الرصلف الصلحي ورفلع
الوعي إابرشاني اجملمتع يف التعامل مع منظومة الرصف الصحي وحامية صوهل.
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جانت من االإرامتع الف املكبني بني الس يد /المني العام للبيئة واملوارد الطبعيعية والس يد /المني العام للمجللس العليل
للبيئة والباقية ايةية ومدير هئية الرصف الصحي مبحطة سواب الرصف الصحي.

27

صوره من جانت اإرامتع الس يد المني العام للبيئة واملوارد الطبيعية مع اجملمتع ا يل مبنطقة جية والازهر

28

جانت من اإرامتع اللةنة املكبكة بني اجملمتع ا يل وجملس البيئة الواليئ مبقر هئية الرصف الصحي
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الصوره تبني وضع التفري من التناكر (رصف حصي وصناعي)

30

صوره توحض ترصيف مياه الرصف الصحي اخلارج من مجمع الريموني العسكر عيل القناة الناق للنيل

31

ضوره توحض شلك الرغاو املتطايره عيل شارع الهواا

32

صوره لكلك الرغوه بعد يومني من دخها عيل قناة شارع الهواا

33

صوره ملياه الرصف الصحي ويظة دخها عيل النيل مبارشة
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توقيع اعضاا اللةنة
الامس

الوصف

اجلهه

مدير هئية الرصف الصحي
د /منترص مامون
ممثل اجمللس الاعيل للبيئة والية اخلرطوم
د /عبد هللا عوض
ممثل هئية الرصف الصحي
م .مرمي عبدالغفار
ممثل اهايل منطقة جية
الس يد /ود عوض
الس يدة /مكاعر حمةوب ممثل اهايل منطقة جية
ممثل اهايل منطقة الازهر
م .حسن طر ايسن
ممثل اهايل ادلابسني  /ابو ادم/يرثب مربع  7و 8
انرص عدالن روكندا
م .عامر جاه هللا عبد اجلليل اجمللس الاعيل للبيئة واملوارد الطبعيعة

35

ر يسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا ومقررا

التوقيع

قام ابعداد التقرير:
همندس  /عامر جاه هللا عبداجلليل
اجمللس الاعيل للبيئة واملوارد الطبيعية
ادارة الرقابة والتفتيش البييئ
فري اجمللس الاعيل للبيئة والبقية ايةية والية اخلرطوم
د /عبدهللا عوض
همندس /دمحم ابراهمي
اس تاذه /رزاز ابراهمي دمحم
همندس /ساره دمحم امحد
م .داليا صالح
هيئة الرصف الصحي والية اخلرطوم
د /منترص مامون – مدير هئية الرصف الصحي امل،ف
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