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حقيقة ال ّ
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أن اإلنسان يمكن أن يعيش لمدة شهر بدون غذاء

إال أنه ال يستطيع العيش أكثر من  7 –5أيام بدون ماء؟

المياه:
 المورد الطبيعي الذي ال تستقيم الحياة بدونه ”وجعلنا من
الماء كل شيء حيا“،
 العمود الفقري للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية المعتمدة على
التنمية الزراعية،
 العائق الرئيسي للتطور الزراعي في المناطق الجافة وشبه
جافة،

معطيات على اإلطار
المناخي والمائي في تونس

اإلطار المناخي في تونس









تتميز تونس بمناخ متنوع من أقصى الشمال (مناخ
رطب) إلى أقصى الجنوب (مناخ صحراوي) ونزول
مطري غير منتظم.
يتراوح معدل األمطار من  1500مم بأقصى الشمال
إلى  50مم بأقصى الجنوب.
المعدل السنوي للمحاصيل المطرية  36 :مليار م3
أقصى نزول في  90 : 1970-1969مليار م/ 3سنة
أدنى نزول في  11 : 1994-1993مليار م/3سنة
فترات الجفاف  18 :2010-1900أقصاها ثالث
سنوات.
تغطي الفالحة المطرية جزءا هاما من األراضي
المحترثة ( 4,9مليون هكتار) وتتلقى معدل 6
مليارات م 3من األمطار السنوية.

اإلطار المائي  :التوزيع الجغرافي للموارد المائية المــتاحة ()1

نصيب الفرد من المياه

سنة : 2000

 460م ، 3سنة  370 : 2020م3

اإلطار المائي  :ملوحة الموارد المائية المــتاحة()2
- ملوحة %52من مجموع المياه المتاحة أكبر من  1،5غ/ل (حوالي
 2500مليون م.)3
 - ملوحة المياه السطحية :حوالي  %72منها تقل عن  1,5غ/ل و
 %22تتراوح أمالحها بين  1,5غ/ل و 3غ/ل و  %6تتجاوز
ملوحتها  3غ/ل.
 - ملوحة المياه الجوفية :حوالي  %2تقل عن  1,5غ/ل10% ,
تتراوح ملوحتها بين  1,5غ/ل إلى  3غ/ل و %60تتراوح ملوحتها
بين  3,5و  5غ/ل و 28 %تتجاوز ملوحتها  5غ/ل.

المياه المستعملة المعالجة
واستخدمها في الميدان
الفالحي

أسباب استعمال المياه المعالجة
بناء على :
 النمو الديموغرافي والتطور االقتصادي واالجتماعي بالبالد الطلب الزراعي على المياه  :حوالي  400000هك (سنة )2010تستهلك ،%83
 تواتر سنوات الجفاف،إلى استنزاف بعض الموائد الجوفية
واالستغالل المفرط وغير الرشيد
القليلة العمق .مع التغيرات المناخية
استوجب وضع استراتيجية لتوظيف جميع مصادر المياه والبحث عن
موارد بديلة منها:
المياه غير التقليدية والتي تنحصر أساسا في المياه المستعملة المعالجة
ومياه الصرف الزراعي والمياه المالحة.
” استغالل المياه المستعملة المعالجة خيار وليس اختيار ”

كميات المياه المستعملة المعالجة المتاحة
 إن المياه المستعملة متأتية بنسبة  % 90مناإلستهالك المنزلي بالمدن حيث توجد محطات التطهيـر،
و بنسبة ضئيلة من المناطق الصناعية،
 أكثـر من  % 50مـن كميـات الميـاه المستعملةمتأتية من مدن تونس الكبرى .
 تقدر كميات المياه المستعملة المعالجـة بحوالي 240مليون متر مكعب سنة ( 2012أكبر من حجم
سد سيدي سعد) تنتجها  110محطة تطهير.

فوائد المياه المعالجة
ن استخدام المياه المعالجة يساعد في :
 االقتصاد في المياه ذات النوعية الجيدة التي يمكن توظيفها ألغراض
أخرى،
 حماية الوسط الطبيعي،
 تثمين هذه المياه لري بعض المزروعات المشروعة ،منها الحبوب
واألعالف واألشجار المثمرة والغابية...
 تغذية الموائد الجوفية،
 تأمين عناصر غذائية للتربة والنبات،
 ري مالعب الصولجان والمساحات الخضراء...

استخدام المياه المعالجة في الميدان الفالحي
 ترجع التجربة التونسية في استخدام المياه المعالجة في الري إلى حوالي نصف
قرن (منذ سنة  1965في منطقة سكرة).
 وقد تم العمل على تثمين استعمال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفالحي
واعتبارها من ضمن الموارد غير التقليدية التي يتعين االعتماد عليها ,باعتبارها
مخزونا هاما وقارا على مدار السنة .وحرصا على تثمينها ,شرعت الدولة في
إدراج مشاريع استغالل هذه المياه ضمن اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
واستدامتها وذلك بإحداث مناطق جديدة مروية بالمياه المعالجة الصادرة عن
محطات التطهير مع األخذ باالعتبار التأثيرات البيئية والصحية واالجتماعية لهذا
االستعمال.
 ويتم تثمين هذه المياه أساسا لري بعض الزراعات كالحبوب واألعالف واألشجار
المثمرة باإلضافة إلى استعمالها في مجاالت أخرى على غرار ري المساحات
الخضراء ( 450هك) ومالعب الصولجان(  950هك).

المناطق السقوية بالمياه المعالجة

تمسح جملة المناطق السقوية بالمياه
المعالجة  :حوالي  8100هك = %2
من المساحات المروية الجملية بتونس.

ARIANA

  28منطقة موزعة على  15واليةومرتبطة بـ  26محطة تطهير وتستغل
حوالي  13مليون م 3كمعدل سنوي.
الجنوب

الشمال

الوسط
5%

27%

% 68
منها  52في
تونس الكبرى

:
:

اإلطار المؤسساتي المعني باستغالل المياه المعالجة في الميدان الفالحي
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النصوص المنظمة للمياه
المعالجة واإلجراءات
المصاحبة

 )1مواصفات المياه المستعملة المعالجة
مع تكثيف المناطق المروية بالمياه المعالجة ،تم الشروع
منذ سنة  1989في إصدار النصوص القانونية
والتشريعية الالزمة الستخدام المياه المعالجة ،قصد تنظيم
مختلف االستعماالت ووضع المواصفات الضرورية
لتقليص المخاطر التي يمكن أن تنتج عن استغالل هذه
المياه .منها م.ت  106.002الخاصة بتصريف األدفقة
في الوسط المائي بهدف حماية المحيط والمواصفة
التونسية عدد  106-03المتع ّلقة بمم ّيزات المياه
المستعملة المعالجة ألغراض فالحية.

- 1 -1المواصفة التونسية م ت )1989(106-002
 : 1989تخضع المياه المعالجة وجوبا للمواصفة التونس ّية م.ت
 106.002الخاصة بتصريف األدفقة في الوسط المتلقي بهدف حماية
المحيط والمصادق عليها بقرار من وزير االقتصاد الوطني بتاريخ 20
جويلية  1989وذلك طبقا للفصل  4من األمر عدد  56لسنة 1985
المؤرخ في  2جانفي  1985والمتعلّق بتصريف النفايات في المحيط والذي
نصّ على وجوبيّة خضوع المياه المستعملة المعالجة للمواصفات.
وتتض ّمن المواصفة المذكورة الح ّد األقصى المسموح به في اللتر الواحد
لجملة من العناصر الفيزيوكيميائ ّية والجرثوم ّية والمواد الصلبة (55
عنصرا) حسب طبيعة الوسط المتلقي (الملك العمومي للمياه والملك
العمومي لمياه البحر وشبكة الديوان الوطني للتطهير) .

 - 2-1المواصفة التونسية م ت 106-03
 : 1989بمقتضى األمر عدد 1047لسنة  1989المؤرخ في  28جويلية
 1989المنقح باألمر عدد  2447لسنة  1993المؤرخ في 13
ديسمبر 1993والمتعلّق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة
أن استعمال تلك المياه ال يمكن
المعالجة ألغراض فالحية على ّ
الترخيص فيه إالّ بعد خضوعها إلى معالجة مالئمة في محطة
للتصفية وذلك طبقا للمواصفات المع ّدة في الغرض.
وتتض ّمن هذه المواصفة الح ّد األقصى المسموح به في اللتر الواحد
لجملة من العناصر الفيزيوكيميائ ّية والجرثوم ّية والمواد الصلبة
( 22عنصرا) بهدف استعمالها ألغراض فالحية.

 -1-2- 1الحدود القصوى للعناصر الفيزيوكيميائية للمياه المستعملة المعالجة المعدة ألغراض
فالحية

العناصر
درجة الحموضة أو األس الهيدروجينيpH :
الموصيلية الكهربائية CE :
طلب كيميائي لألكسجين(DCO) :
طلب بيولوجي لألوكسجين(DBO5) :
مواد عالقة(MES) :
كلورير Cl :
أرقنوكلور ()organochlorés

الوحدة
 /μSصم
مغ أكسيجين/لتر
مغ أكسيجين/لتر
مغ /لتر
مغ/لتر
مغ/لتر

NT : 10603
6,5 - 8,5
7000
90
30
30
2000
0.001

 -2- 2-1الحدود القصوى لعناصر المعادن الثقيلة للمياه المستعملة المعالجة المعدة ألغراضفالحية

العناصر
أرسينيك أو زرنيخ As :
بور Bore :
كادميوم Cd :
كروم كليCr :
كوبلتCo :
نحاسCu :
الحديدFe :
فليورير(F) :
منجنيز Mn :
زئبق Hg :
نيكل Ni :
رصاص Pb :
سيلينيومSe :
زنكZn :

الوحدة
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر
مغ/لتر

NT : 10603
0,1
,03
0,01
0, 1
0,01
0,2
5,0
3.0
0.5
0,005
0,2
1.0
0,05
5,0

 -3-2-1الحدود القصوى للعناصر الميكروبيولوجية للمياه المستعملة المعالجة المعدة ألغراض فالحية

()1

العناصر

الوحدة
1

NT : 106-03
/1

 -4-2-1تواتر تحاليل عناصر المياه المعدة لالستغالل الفالحي








تنجز تحاليل العناصر المنصوص عليها للمياه المستعملة المعالجة المعدة لالستغالل
الفالحي وذلك بأخذ عينات مقسمة بانتظام على امتداد  24ساعة من المياه المعالجة.
ويضبط تواتر تحاليل هذه العناصر على النحو التالي:
مرة في كل شهر على األقل بالنسبة لدرجة الحموضة ) ,(pHللموصلية
الكهربائية ( ,)CEللطلب الكيميائي لألكسيجين ) ,(DCOالطلب البيولوجي
لألكسجين ) ,(DBO5المواد العالقة) , (MESالكلورير ( )Clو الصوديوم ).(Na
مرة في كل ستة أشهر على األقل بالنسبة للمعادن الثقيلة  :األرسنيك ),(As
البور ) , (Bالكادميوم ) ,(Cdالكروم الكلي ) ,(Cr totalالكوبلت ) ,(Coالنحاس
) ,(Cuالحديد ) ,(Feالفليورير ) ,(Fالمنجنيز ) ,(Mnالزئبق ),(Hg
األرقانكلور) ,(organochloresالنيكل ) , (Niالرصاص ) ,(Pbالسلينيوم
) (Seوالزنك ).(Zn
مرة في كل خمسة عشرة يوما بالنسبة لبيض ديدان األمعاء.

 مع نفس03-106  مقارنة الحدود القصوى لعناصر المياه المعالجة المضبوطة بالمواصفة-3-1
002-106 العناصر بالمواصفة
NORMES : NT 106-03 et NT 106-002
Paramètres

RS
PH
Conductivité électrique
DCO
DBO5
Matières en suspension (MES)
Chlorures
(Cl)
Fluorures
(F)
Organochlores
Arsenic
(As)
Bore
(B)
Cadmium
(Cd)
Cobalt
(Co)
Chrome
(Cr)
Cuivre
(Cu)
Fer
(Fe)
Manganèse
( Mn)
Mercure
( Hg)
Nickel
(Ni)
Plomb
(Pb)
Selenium
(Se)
Zinc
(Zn)
Moyenne arithmétiques des
oeufs de nématodes intestinaux
Les coliformes fécaux
Les coliformes totaux
les streptocoques fécaux

Unité

Mg/l
 S/ cm
Mg 02 /l
Mg 02 /l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

germes/100 ml
germes/100 ml
germes/100 ml

(a) sur moyenne de 24 heures
(b) sauf dérogation particulière

Concentration
Maximale admissible
NT 106.03 (1989)

Concentration
Maximale admissible
NT 106.002

6,5 -8,5
7000
90 (a)
30 (b)
30 (b)
2000
3
0.001
0.1
3
0.01
0.01
0.1
0.2
5
0.5
0.001
0.2
1
0.05
5
< ou = 1/l

6,5 -8,5
7000
90 (a)
30 (b)
30 (b)
600
3
0.001
0.1
3
0.05
0.1
0.1
0.2
5
0.5
0.001
0.2
0.1
0.05
5
-

-

2000
1000
1000

 -4-1مراجعة المواصفات الخاصة بالمياه المعالجة
 أمام التطورات االقتصادية والتقدم في البحوث العلمية بدت ضرورة مراجعة
الجانب ألمواصفاتي وتم الشروع منذ  2010في مراجعة وتحيين المواصفات
البيئية التونسية منها المواصفات التونسية م.ت  106.02وم.ت .106.03
 وتم التوصل إلى صياغة مشروع أمر لكل مواصفة وهما اآلن بصدد الدرس مع
األطراف المعنية.
 بالنسبة للمواصفة التونسية  03-106الخاصة باستعمال المياه المعالجة في الميدان
الفالحي فقد تم تعويضها بمشروع أمر يتعلق بضبط مجاالت وشروط استخدام
المياه المستعملة المعالجة في ثالث مجاالت:
 )1المجال األول :استخدام المياه المستعملة المعالجة ألغراض فالحية.
 )2المجال الثاني :ري مالعب الصولجان والمالعب الرياضية والمنتزهات الحضرية
والمساحات الخضراء بالمناطق الحضرية.
 )3المجال الثالث :تعبئة المائدة المائية ألغراض زراعية.

 )2النصوص التشريعية المنظمة الستغالل المياه
المستعملة المعالجة

إن استخدام المياه المعالجة في المجال الزراعي يخضع
للنصوص التشريعية التالية:
 : 1975قانون عدد  16لسنـة  1975المؤرخ في 31
مارس  1975المتعلـق بإصدار مجلـة المياه و قد
خصص الفصـل ، 106على ضرورة معالجـة الميـاه
المستعملـة قبل استخدامها ألغراض فالحية وتحجـير
ري الخضر التي تستهلك طازجة بهذه المياه حتى بعد
ّ
معالجتها.

 : 1989األمر عدد  1047لسنة  1989المنقـح سنة 1993
والمتعلـق بضبط شـروط استخدام المياه المستعملة المعالجة
ألغـراض فالحيـة:
•وجوب مطابقة المياه المعالجة للمواصفات
•تحديد تواتـر التحاليـل الفيزيوكيـميائيـة
والبكتريولوجيـة للميـاه

لري زراعات
• تحجير استخدام الميـاه المستعملـة المعالجـة
ّ
الخضـر التي تستهلك طازجـة،
•تحجير رعي الحيوانـات للعلف مباشـرة داخـل المساحات
المروية بالمياه المستعملة المعالجة.

•عدم إمكانية استخدام الميـاه المعالجـة إالّ لري
الزراعـات المنصوص عليها بالقائمـة المحـددة من
طرف الفالحة والبيئة والصحة،
• المراقبة البيولوجية للزراعات المروية بهذه المياه،
الري بالمياه المعالجة حالة
•ال يمكن أن تترتب عن ّ
ركود أو انبعاث روائـح كريهـة أو مأوى لتوالـد
تلـوث المائدة المائية الجوفية،
الحشـرات أو ّ
•كراس شروط يضبط كيفية استخدام المياه المعالجة لكل
حالة.

 : 1994قرار وزير الفالحة المؤرخ في  21جـوان 1994
الذي ضبط قائمة الزراعات الممكن ر ّيها بالمياه
المعالجـة والتي تشتمل على األصنـاف التالية :

 الزراعات الصناعية  :كالقطن والتبغ والكتـانو الخروع،
 الحبوب و منها القمح والشعير و القصيبة الشجيرات العلفية و منها اآلكاسيا، -األشجار الغابية،

األشجار المثمرة

منها النخيـل والقـوارص
والكروم والزياتين والرمان
وغيرها على شرط أن ال يتم
سقيها بطريقة الرش ،

الزراعات العلفية ومنها البرسم -والقطانية والدرع والفصة،

النباتات
الزهرية
المعدّة للتجفيف ولإلستعمال
الصناعي كالورد والسوسن
والياسمين واإلكليل.

 : 1995ت ّم وضع كـ ّراس شروط بمقتضى القرار المؤرخ في 28
سبتمبر  1995الذي يضبـط كيفيـة استعمال الميـاه المعالجة في
الميدان الفالحـي

وقد نص هذا الكراس على بنود خاصة بالمنتج والموزع
للمياه المعالجة والفالح والمراقبة الصحية وهي تتعلق بـ :
• نوعية المياه المعالجة
•منشآت خزن وتوزيع مياه الري
•االستخدام المباشر للمياه المعالجة في الري
•حماية الموارد المائية الجوفية والسطحية
•احترام ع ّدة إجراءات لحماية صحة وسالمة المستعملين
منها:

ي خاص (قفّاز ،حذاء طويل)..
ارتداء ز ّ
 إجراء التالقيح واالختبارات الطبية الالّزمة على األقل م ّرة في السنة
للمستغلين وللعملة المباشرين.
 عدم جمع وبيع الثمار الملقاة على األرض،
ّ
المرخص فيها على األقل أسبوعين قبل الجني،
ي الزراعات
 إيقاف ر ّ
 تحجير الرعي المباشر للحيوانات.
صصة لتغذيتها ،
 مدة تخزين المزروعات المروية بعد جنيها والمخ ّ
 ضرورة توفّر مياه صالحة للشرب بالمنطقة السقوية بالمياه المعالجة،
 الفتات بارزة على المنشآت المائية تحمل عبارة "ماء غير صالح
للشرب”.

و تعمل مصالح الوزارة المكلفة بالفالحة والوزارة المكلفة بالبيئة على
تطبيق كل هاتـه النصوص بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية مع
اإلحاطة واإلرشاد و التحسيـس المكثـف للفالحين.
مع العلم أن:
 لجنة وطنية تضم كافة األطراف المعنية بالمجال قد تكونت لمتابعةاستغالل المياه المعالجة في الميدان الفالحي وتحرص على تقييم الوضعية
الحالية على جميع المستويات واقتراح الحلول المناسبة للنهوض بهذا
المجال،
 لجان جهوية تضم كافة المتدخلين في المجال قد تكونتللغرض،وتحرص على مدى احترام وتطبيق النصوص الترتيبية ويتعرض
تنـص عليها قائمـة
المخالفون أحيانا إلى إتالف المحاصيل التي ال
ّ
الزراعات الممكن ر ّيها بالمياه المعالجة ).

 )4اإلجراءات المتخذة لتحسين استغالل المياه
المستعملة المعالجة ألغراض فالحية:
 من الناحية البيئيـة وعلى مستـوى دراسـات المشاريع المستعملةللمياه المعالجة ت ّم إقرار إدماج دراسة المؤثرات البيئية بهذه
المشاريـع واتخاذ اإلجراءات التي تمكن من تفاديها عند استعمال
المياه المعالجة بمقتضى األمر عدد 1991لسنة  2005المؤرّ خ في
ّ
المؤثرات على المحيط وبضبط
 11جويلية  2005المتعلّق بدراسة
ّ
المؤثرات على المحيط
أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة
وأصناف الوحدات الخاضعة لكرّ اسات الشروط.

 من الناحية االقتصادية ،و لتشجيـع الفالحيـن علىالري ت ّم خـالل سنـة
استخدام المياه المعالجـة في ّ
موحدة تقدّر بـ  20مليم للمتر
 1998إقرار تسعيـرة
ّ
المكعـب  (،مما يمثـل دعما هاما من طرف الدّ ولـة نظرا
أنّ معدل تكلفة االستغالل الحقيقية تفوق بكثير هذه
التسعيرة وهي بمعدل  100مليمم.)3
 إقـرار جائـزة سنويـة بقيمـة  15000دينـار للفالحيناألكفاء الذيـن يستخدمون المياه المعالجة في الري
بنجاعة مع تطبيـق التشريعـات الموضوعة في الغرض.

 رفع الوعي حول استـخدام الميـاه المعالجة في إطاربرنامج متكامل ومتواصل تم وضعه للتحسيس على
ترشيد استهالك الميـاه بصفة عامة على المستوى
الوطني.
 تشجيع االستثمارات في كافة المجاالت االقتصاديةوالتي تنجزها المؤسسـات الصغرى والمتوسطة
إلنتاج و تسـويق الميـاه غير التقليديـة و ذلك
بتمكينها من منح خصوصية بنسبة  %20وسقف
 1000دينار(كافة القطاعات).

شكرا على حسن المتابعة
واالنتباه

