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األحواض المطرية
• فعالٌة وضرورة إنشاإها
•
•

•

تظهر ضرورة إنشاء األحواض المطرٌة بوضوح من خالل المقارنة بٌن التلوث العضوي ( والذي
ٌحدد بقٌمة الـ  ) B.O.Dوالجرثومً لغزارة الطقس الرطب مع مثٌالتها لغزارة الطقس الجاف .
دلّت القٌاسات أن قٌم الـ  B.O.Dفً حالة الطقس الرطب تصل إلى ( )13ضعف من الـ B.O.D
فً حالة الطقس الجاف خالل ( )12دقٌقة األولى من المطرة األولى بعد فصل الجفاف وأن قٌم
التلوث الجرثومً قد تصل إلى ( )100ضعف خالل الفترة ذاتها عما هً علٌه فً حالة الطقس
الجاف.
كما دلّت قٌاسات أخرى أنّ حوالً ( )%70من حمولة التلوث العضوي  B.O.Dالكلٌة التً
تصرف إلى المجاري المائٌة (عبر ه ّدارات الفائض) خالل الفصل الماطر تصرف خالل ()33
دقٌقة األولى من جرٌان الطقس الرطب وأنّ ( )%90من كامل حمولة التلوث الجرثومً تصرف
خالل الفترة ذاتها

أهمٌة بناء األحواض المطرٌة
–
–
–
–

لحجز مٌاه األمطار هذه ولفترة قصٌرة قبل صرفها إلى المجاري المائٌة وخاصة
المٌاه الناتجة عن المطرة األولى.
فً بعض الحاالت والتً ٌكون فٌها متطلبات حماٌة المجرى المائٌة عالٌة (وذلك
حسب استخدامات النهر ) ٌلجؤ إلى معالجة المٌاه الناتجة عن المطرة األولى فً
القسم المٌكانٌكً من محطة المعالجة قبل صرفها إلى المجرى المائً .
تخفٌف حمل التلوث عن المجاري المائٌة
تخفٌف الحمل الهٌدرولٌكً عن أجزاء الشبكة الواقعة خلفها من خالل امتصاصها
لجزء من الغزارة المطرٌة .

• لهذا تعد األحواض المطرٌة منشآت لتخفٌف الحمل الهٌدرولٌكً عن شبكات
الصرف الصحً المشتركة والمطرٌة أو بعض أجزائها وتعد من اإلجراءات
الممكن القٌام بها لزٌادة االستطاعة الهٌدرولٌكٌة للشبكات المحملة
هٌدرولٌكٌا ً بشكل زائد.

أنواع األحواض المطرٌة
• تبعا ً لوظٌفة هذه األحواض نمٌز بٌن األنواع التالٌة :
 .1أحواض التهدئة
– الهدف منها تخزٌن ( تجمٌع ) المٌاه المطرٌة أو المشتركة لفترة قصٌرة
وإعطائها بشكل مبطىء للمجرور الذي ٌلً الحوض دون تغٌٌر فً
طبٌعة وتركٌب المٌاه (تؤخٌر عملٌة الجرٌان مما ٌإدي إلى تصغٌر
قطر األنبوب الذي ٌلً الحوض )
– تبنى هذه األحواض فً :
• نهاٌة شبكات مناطق التوسع وقبل وصل شبكة منطقة التوسع مع شبكة المدٌنة
• كما تستخدم هذه األحواض لزٌادة استطاعة الشبكات ذات التحمٌل الزائد دون
اللجوء إلى تكبٌر المقاطع العرضٌة لألنابٌب

حوض التهدئة

المزودة بهدّار
 .2األحواض
ّ
• تقوم هذه األحواض بتخزٌن المٌاه المشتركة لفترة زمنٌة حتى بدأ عمل الهدار
– تعمل حتى هذه المرحلة كحوض تهدئة ومع استمرار امتالء الحوض ٌعمل ه ّدار الحوض
وبهذا ٌعمل الحوض كه ّدار فائض
– نتٌجة مكوث المٌاه فترة زمنٌة فً الحوض فالمٌاه الفائضة فوق اله ّدار تكون معالجة جزئٌا
بشكل مٌكانٌكً
– تعمل هذه المنشؤة على تخفٌف حمل التلوث عن المجرى المائً إضافة لعملها بتخفٌف الحمل
الهٌدرولٌكً عن أجزاء الشبكة الواقعة خلفها.

• االستخدام :
– تستخدم األحواض المزوّ دة بهدار عندما تكون الغزارة المسموح بدخولها للمحطة أقل من
الغزارة الحدٌّة المشتركة

حوض مزوّ د به ّدار

 .3أحواض معالجة مياه األمطار
– ٌمكن لألسباب التالٌة :
• وجود وصالت خاطئة تسبب وصول الملوثات إلى أنابٌب شبكة األمطار
• تلوث مٌاه األمطار بالشحوم والزٌوت نتٌجة جرٌانها على أسطح تحوي هذه الملوثات.
• استخدام مٌاه النهر الذي ستصرف إلٌه مٌاه األمطار كمصدر لمٌاه الشرب
أن تخضع مٌاه األمطار لمعالجة ميكانيكية جزئية فً أحواض خاصة قبل صرفها إلى المجرى المائً

أحواض معالجة مياه األمطار

شكراً لحسن إصغائكم

