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اخترب معلوماتك حول املاء

من إجاميل كمية املياه املستهلكة، متثل نسبة املياه املخصصة للرشب أو الطبخ:ف

املياه التي نجمعها من األنهار والبحريات واملائدة املائية الجوفية غري صالحة للرشب:ف

تبلغ النسبة الجملية لكمية املياه العذبة املوجودة عىل سطح األرض:ف

تصبح املياه صالحة للرشب بعد معالجتها مبحطات معالجة املياه:ف

ما هو أكرث القطاعات استهالكا للمياه يف تونس:ف

 

 كم تبلغ كمية املياه التي توزعها الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه

سنويا ؟

 الكلفة الحقيقية إلنتاج وتوزيع مرت مكعب واحد من املاء هي:ف
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  ت - 50%  ب - 30%     أ - 7 %

  ت - 3 %  ب - 32%  أ - %24

 أ - خطأ         ب - صواب

 أ - خطأ         ب - صواب

 أ - الفالحة        ب - الصناعة       ت - االستخدام املنزيل

 مليار  ب - 1 مليار   ت - 5 مليون    أ - 450

 مليم  ب - 200 مليم    ت - 1,300 مليم    أ - 845

 الجمهورية التونسية
 وزارة الفالحة واملوارد
 املائية والصيد البحري

  مرشوع      
بتمويل من االتحاد األورويب

PAPS-Eau
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 أ : تبلــغ كميــة امليــاه املخصصــة للــرشب والطبــخ 7 % مــن إجــاميل كميــة املــاء
 املســتهلكة يوميــا ومتثــل كميــة الـــــــــمياه املســتعملة لالغتســال ولتنظيــف الحـــــــــــــامم

 وإنجاز األعامل املنزلية األخرى  93% باملائة.

 ب : إن امليــاه التــي يقــع تجميعهــا مــن األنهــار والبحــريات واملائــدة املائيــة الجوفيــة

ومــواد معدنيــة وعضويــة وغــازات  رمــل)  طــني،  (وحــل،  عالقــة  مــواّد  عــىل   تحتــوي 

امليــاه ملعالجــة  محطــة  داخــل  معالجتهــا  تجــب  لذلــك  مجهريــة.   وكائنــات 

املخصصة للرشب.

 ت : تغطــي امليــاه أكــرث مــن 70% مــن مســاحة الكــرة األرضيــة وتنقســم إىل ميــاه

 مالحــة (97%) ومتثــل امليــاه العذبــة 3 % منهــا ميــاه متجمــدة متثــل 2 % وميــاه

 ســائلة بنســبة 1 % مــن الحجــم الجمــيل للميــاه املوجــودة يف األنهــار والبحــريات

واملائدة املائية الجوفية وبذلك يعترب املاء العذب ثروة نادرة تجب املحافظة عليها.

 أ : إن امليــاه التــي تخضــع لعمليــة معالجــة وتصفيــة وتعقيــم تصبــح صالحــة للــرشب
مبقتىض مواصفات محددة.

 أ : يســتأثر القطــاع الفالحــي بـــــ 80 % مــن كميــة امليــاه املعبــأة يف ميــدان الــري بينــام
ال تتجاوز نسبة املياه املخصصة للرشب 20 باملائة.

 ت : يبلــغ املعــدل الســنوي لكميــة امليــاه التــي توزعهــا الرشكــة الوطنيــة الســتغالل

 وتوزيع املياه بكامل تراب الجمهورية حوايل 450  مليون مرت مكعب من املياه يف

السنة أي ما يعادل  31 م3 للفرد يف الثالثية.

 أ : تبلــغ الكلفــة الحقيقيــة إلنتــاج وتوزيــع مــرت مكعــب واحــد مــن امليــاه 845 مليــم
االجتامعــي التكافــل  مبــدإ  عــىل  ترتكــز  التــي  التصاعديــة  التســعرية  نظــام   بفضــل 

عــىل الحصــول  مــن  املحــدود  الدخــل  ذات  االجتامعيــة  الفئــات   والجهــوي ميكــن 

 املاء مقابل سعر يراعي مقدرتهم الرشائية.

 اإلجابة عىل أسئلة اختبار املعرفة حول املاء الصالح للرشب

ّ

 املاء أساس الحياة، واملحافظة علیه مسؤولية مشرتكة 

 II.             22092, شارع سليامن بن سليامن املنار     تونس 

: 000 871 71 216 + : 000 887 71 216 + الهاتف                                   الفاكس
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دورة الــــــامء



   املياه املوجودة علی سطح األرض تبقی هي نفسها.

 ولكن خالل دورتها تتحول باستمرار.

 دورة الــــــامء : قـــــــــوة الــــــــــــــــطبيعة.

 التبّخر:  تعمل حرارة الجو عىل تبخري املياه السطحيّة، فتتحّول من الحالة الّسائلة
 إىل الحالة الغازيّة ُمكونًة بخار املاء، والذي يصعد بدوره  إىل طبقات الجو الُعليا

الباردة يف طبقة الّرتوبوسفري، ثم يبدأ بالتّكاثف مكونا السحب والغيوم.

 الهطل : تتحرّك السحب عرب طبقات الجو العليا وتتكاثف كميّات أخرى من بخار
ُحب السُّ الغيمة فتتجّمع  يزداد حجم قطرات املاء يف  الغيوم وبذلك   املاء يف 

 ويبدأ املطر بالهطول إىل سطح األرض عىل شكل قطرات ماء أو حبّات من الثّلج

أو الَربَد حسب درجات الحرارة يف املنطقة الّساقطة عليها.

التّضاريس عرب  بالسيالن  األرض  سطح  إىل  الّساقطة  املياه  تبدأ   :  السيالن 
 فتتشّكل الّسيول التي تُغّذي األنهار، والتي تصّب يف البحار واملُحيطات، فتعود

 مرّة أخرى إىل مصادر تبّخرها.

املياه ُمكّوناً  باطن األرض   الرتشيح : يذهب جزء من ماء املطر املُتساقط إىل 
الجوفيّة والتي تُعد إحدى مصادر املياه النقيّة لإلنسان.

 التجميع : يتم تجميع املياه الخام يف السدود، كام يتم استخراجها وضخها
من املائدة الجوفية.

 اإلنتاج : تخضع املياه الخام لعملية معالجة دقيقية تصبح عىل إثرها صالحة
للرشب ودون أي تأثري سلبي يذكر عىل صحة املستهلك.

 التوزيع : يتمثل يف عملية نقل وتوزيع املاء الصالح للرشب إلی املتساكنني
واملصانع واملناطق السياحية وغريها من مختلف املستهلكني.

 التنقية : هي عملية معالجة وتنقية للمياه املستعملة (املنزلية والصناعية ...)
 من الشوائب واملواد العالقة وامللوثات واملواد العضوية قبل إعادتها للوسط

الطبيعي وذلك حفاظا علی  سالمة البيئة.

تجميع املاء الصالح للرشب وتوزيعه :

 مهام الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.

معالجة مياه الرصف الصحي : مهام الديوان الوطني للتطهري.
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 الرتسب : متكن هذه املرحلة من إزالة املواد العالقة واستخراج كّل املواد الصلبة واألحال
بطريقة آلية.

العالقة املواد  تحويل  من  كيميائية متكن  مواد  إضافة  املرحلة يف  تتمثّل هذه   :  التكتل 
واألوحال إىل كتيالت ليسهل ترسيبها.

  الرتشيح : يف هذه املرحلة متكن املرشحات من إزالة الجزئيات العالقة التي مل ترتسب
 يف أحواض الرتسيب  فتعلق األجزاء الغري مرغوب فيها يف طبقة الرمال الكلسية.

  التعقيم : تتمثّل هذه املرحلة يف إضافة كميات متفاوتة من مادة الكلور  إلزالة الجراثيم
 املتبقية والحفاظ عىل جودة املياه.
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مراحل معالجة مياه الرشب

 إن املياه املوزعة من قبل الرشكة تلبي حاجة حيوية وليست لــــــــــــــــــــــها أي
 تأثري سلبي علی الصحة


