الفصل الثالث :الماء الشروب ودورة الماء

المحور األول :تزوٌد المجمعات السكنٌة بالماء الشروب
مقدمةٌ :عتبر الماء مصدر الحٌاة األساسً ،وعماد كل صحة جٌدة .لذا تسعى كل المجتمعات إلى توفٌر هذه المادة
األساسٌة بالكمٌة الالزمة ،والجودة المالئمة وبشكل مستمر ودائم.



ما هً أنظمة التزوٌد بالماء ،وشبكات توصٌله إلى المجمعات السكنٌة؟
ما طبٌعة هذه الشبكة فً الوسطٌن الحضري والقروي؟

 -Iطرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري:
 معطٌات لالستثمار :أنظر الوثٌقة 1
الوثٌقة  :1طرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري.
 لمحة تارٌخٌة:
منذ القدٌم كان مشكل التزود بالماء بالنسبة للتجمعات السكانٌة الكبٌرة مطروحا خصوصا فً المناطق الجافة والقلٌلة
األمطار لذلك بنٌت كل الحضارات القدٌمة على ضفاف األنهار الدائمة الجرٌان (النٌل  -الفرات  -دجلة )...-
كان التزوٌد بالماء الصالح للشرب إلى غاٌة الخمسٌنات ،ال ٌغطً سوى المدن الجدٌدة ،باستثناء بعض المساكن فً
المدن القدٌمة .أما الوسط القروي ،فقد أثر إنشاء المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب ) (ONEسنة  1975فً الدفع
بدٌنامٌة تزود الوسط الحضري بالماء ،وتوسٌع شبكات التوزٌع فً المدن الكبٌرة ،وتغطٌة المدن والمراكز الصغٌرة.
ٌتم التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري عبر نظامٌن :شبكة توزٌع فردي ،وشبكة توزٌع جماعً.
إال أن الجفاف الذي ضرب البالد فً السنوات األولى من الثمانٌنات ،كشف القناع عن ثغرات وعٌوب شبكات التوزٌع،
فً بعض التجمعات السكنٌة الكبرى وضعف خدماتها فً المدن الصغرى وغٌابها فً الوسط القروي.
 تنظٌم قطاع الماء الصالح للشرب:
بعض مهامها

اإلدارات
إدارة الماء والتطهٌر الصحً ،التابعة 
لإلدارة العمة للجماعات المحلٌة.


إدارة المٌاه التابعة لوزارة التجهٌز







إدارة الماء الصالح للشرب والتطهٌر الصحً.
إنشاء وكاالت جهوٌة للتوزٌع.
التعرف على المصادر المائٌة وتقوٌمها.
تعبئة المصادر المائٌة.
التخطٌط للمصادر المائٌة وإدارتها.
القٌام بالدراسات الخاصة بالتهٌٌئات المائٌة الكبرى ،وانجازها ،وصٌانتها.
المراقبة الكمٌة والكٌفٌة للمٌاه المستعملة.

إدارة الهندسة القروٌة التابعة لوزارة 
الفالحة.

مدٌرٌة األوبئة والتخطٌط الصحً

التابعة لوزارة الصحة.

مراقبة مٌاه الشرب ،على الصعٌد الوطنً ،وتطهٌر نقط الماء الجماعٌة ،فً الوسط
القروي.


المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب .


اإلدارة المالٌة للماء الصالح للشرب ،والمعالجة التقنٌة.
التخطٌط والدراسة ،وأعمال جر الماء ،وتزوٌد المجمعات.
توزٌع الماء فً بعض الجماعات ،ومراقبة جودته وتلوثه.

التخطٌط لمشارٌع الماء الصالح للشرب ،الخاصة بالوسط القروي.
المساعدة التقنٌة فً تحدٌد المشارٌع القروٌة ،وصٌانة التجهٌزات ،والتقنٌات المختصة.

 )1ما المقصود بشبكات توزٌع مٌاه الشرب التً وردت فً النص؟ وما هً أنواعها؟
 )2بتوظٌف معطٌات الوثٌقة حدد نوعٌة المتدخلٌن فً تزوٌد المجمعات السكنٌة بالماء الشروب ،وتورهم فً تحدٌد
سكانً.
نوعٌة شبكة التوزٌع التً تستعمل فً التجمعات ال ة

 استثمار المعطٌات:
ٌ )1قصد بشبكات توزٌع المٌاه الصالحة للشرب ،القنوات التً تقوم بنقل المٌاه من مكان تواجدها إلى أماكن االستهالك.
أنظر الوثٌقة .2
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الوثٌقة  :2شبكة التزوٌد بالماء الصالح للشرب.
ٌعطً الرسم التخطٌطً أسفله نموذجا مبسطا لشبكة التزوٌد بالماء الصالح للشرب.
 = جر المٌاه من المصدر (نهر) =  ،محطتا الضخ =  ،محطة المعالجة =  ،خزان المٌاه =  ،قنوات
التوصٌل =  ،شبكة التوزٌع.











وٌمكن تحدٌد نظامٌن للتوزٌع:
 شبكة توزٌع فردي :وهً شبكة من القنوات توصل المٌاه إلى التجمعات السكنٌة بٌتا بٌتا.
 شبكة توزٌع جماعً :وٌقصد بها الشبكة التً توصل المٌاه إلى التجمعات السكنٌة بشكل جماعً ٌشترك فٌها كل
قاطنة تجمع سكانً معٌن ،كالسقاٌات العمومٌة واآلبار المزودة بمضخات .وٌلجؤ إلى هذا النوع من الشبكات عندما
ٌستحٌل نشر قنوات تزوٌد فردٌة كما هو الحال فً دور الصفٌح.
 )2تختلف مصادر وموارد الماء حسب المناطق فً المغرب .ونظرا للتطور العمرانً الذي ٌعرفه المغرب ،البد من تنمٌة
هناك إدارات مختلفة تتدخل فً تنمٌة وإعداد الماء الصالح للشرب ،حتى ٌصل إلى المستهلك .وتقوم
شبكات التوزٌع .ف
هذه اإلدارات بـ:
 التنقٌب عن الماء ،إذا كان جوفٌا .أو جلبه وضخه  ،إذا كان سطحٌا.
 معالجة المٌاه ،وتحسٌن ومراقبة جودتها ،فً محطات المعالجة والتطهٌر.
 تخزٌن الماء فً خزانات مالئمة ،قبل توزٌعها على الساكنة.

 -IIطرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط القروي:
 خصوصٌات الوسط القروي :أنظر الوثٌقة 3
الوثٌقة  :3خصوصٌات الوسط القروي بالمغرب.
بعد االستقالل أعطٌت األولوٌة فً التزوٌد بالماء للوسط الحضري،
فبقً الوسط القروي غٌر مزود بهذه المادة الحٌوٌة ،نظرا لعزلته،
بسبب غٌاب البنٌات التحتٌة الضرورٌة ( 35 %من التجمعات
ٌصعب الوصول إلٌها و 22%توجد فً عزلة تامة) .وٌمكن تمثٌل
بنٌة السكن القروي بالمغرب كما هو ممثل على المبٌان أمامه:
سكن متجمع :تجمع بشري كثٌف فً دوار ٌحتل مساحة صغٌرة.
سكن متفرق :تجمع بشري ضعٌف الكثافة ٌمتد على مساحة شاسعة.
سكن موزع :دوار مقسم إلى دواوٌر فرعٌة موزعة فً مساحة كبٌرة.

سكن متفرق

سكن متجمع

سكن موزع

18%

56%

لكن رغم هذه المعٌقات ،هناك مصادر مختلفة للتزود بالماء فً العالم القروي.

26%

بنٌة السكن القروي

 )1ما هً أهم المشاكل التً تعٌق التزود بالماء الصالح للشرب فً الوسط القروي؟
 )2ما هً أهم الطرق المستعملة للتزود بالماء فً العالم القروي؟
ٌ )1تمٌز الوسط القروي فً المغرب بعدة خصائص تجعل عملٌة تزوٌده بالماء الصالح للشرب عملٌة صعبة جدا وٌحول
دون تعمٌم توصٌل المٌاه إلى المنازل ،من هذه الخصوصٌات:
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ضعف عدد السكان فً هذه التجمعات  :فقط  6 %من التجمعات السكنٌة القروٌة ٌفوق عدد قاطنٌها 1000نسمة
بٌنما جلها ٌتراوح عدد سكانه بٌن  200و 1000نسمة ،وهناك عدد مهم ٌقل قاطنٌه عن  200نسمة.
انتشار البناء العشوائً الذي ٌستحٌل معه التخطٌط إلنشاء شبكة مٌاه أو صرف صحً.
تباعد الدور فٌما بٌنها مما ٌزٌد فً طول وتكلفة قنوات شبكة المٌاه ( 7كلم كمعدل وطنً).
فقر الجماعات المحلٌة وندرة المٌاه ببعض المناطق.

 )2تتنوع الطرق المستعملة للتزود بالماء فً العالم القروي إال أن أهمها هً:
اآلبار العادٌة المستغلة بطرق تقلٌدٌة ،أو تلك المزودة بمضخات ،المطفٌات ،مٌاه الٌنابٌع والعٌون ،مٌاه األنهار...
 مصادر التزوٌد بالماء بالوسط القروي :أنظر الوثٌقة 4
الوثٌقة  :4مصادر التزوٌد بالماء بالوسط القروي .تعطً أشكال هذه الوثٌقة ،أهم مصادر التزود بالماء فً الوسط
القروي .حلل هذه الوثائق واستنتج الشروط الواجب توفرها فً اآلبار ومخازن المٌاه.

الشكل أ :بئر مهٌأة.
 = غطاء الصٌانة وجلب الماء.
 = أرضٌة صلبة ،غٌر نفوذة ومائلة.
 = ساقٌة للصٌانة وعزل مٌاه الجرٌان.
 = جانبٌة لحماٌة مدخل البئر.
 = موزع الكلور (مطهر).

الشكل ب :المطفٌة ،حوض لتخزٌن ماء المطر.
 = مساحة استقبال التساقطات.
 = حوض استقبال مغطى بشبكة.
 = نظام صفق وترسب.
 = خزان.
 = فتحة المراقبة والزٌارة.

 = فوهة الجلب وغطاء الصٌانة.
 = ساقٌة الصٌانة.
 = إناء موزع للكلور.
 = مخرج الفائض من الماء.

الشكل ج :التقاط الماء من منبع.
 = أنبوب التهوٌة.
 = مصفاة.
 = مفصل (للحركة).
 = أنبوب الخروج.
 = خرسانة مسلحة.
 = جدار أحجار تتخلله فتحات.
 = حصى.
 = طبقة حملماءة.
 = طٌن مكدس.
 = صخرة طٌنٌة غٌر نفوذة.

هناك مصادر مختلفة للتزود بالماء فً العالم القروي من بٌنها:
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 حفر اآلبار :أنظر الشكل أ ،الوثٌقة 4
تعتبر اآلبار أهم مصادر الماء الشروب فً الوسط القروي ،لكن عدم مراقبة جودتها ،وعدم معالجتها ،وتعرضها المستمر
للتلوثٌ ،شكل خطرا على صحة مستعملٌها .لذا فقد عمدت المصالح المختصة فً مراقبة جودة المٌاه ،إلى تطوٌر اآلبار
واعتماد تقنٌات بسٌطة لمعالجتها باستمرار وجعلها صالحة.
 المطفٌات  :أنظر الشكل ب ،الوثٌقة 4
هً عبارة عن صهارٌج ،تستقبل مٌاه التساقطات ،وتعمل على معالجتها ،إذ تنتهً المٌاه المعالجة فً حوض كبٌر ،وٌتم
تطهٌرها بواسطة الكلور الذي ٌوزع بواسطة إناء خاص.
 المنابع المائٌة .أنظر الشكل ج ،الوثٌقة 4
هً عبارة عن بناٌة مهٌؤة الستقبال ومعالجة مٌاه المنابع.
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