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 الملخـص:
 ي لحضر االصحي من أكبر المشاكل البيئية التي تواجهه التطور  مياه الصرفتعتبر 

مواجهة ول واقتصادية،للمدن بمختلف دول العالم لما يترتب على ذلك من أخطار صحية 
الصحي  كبير في مجال معالجة مياه الصرفحدث تطور تكنولوجي االخطار  هذه

ة المياه على الضوابط البيئية التي ترتبط بطبيع المعالجة بناء  وتطورت تقنيات واساليب 
 معبيئية الاألثار االقتصادية ومتابعة  ويحقق االعتباراتوالهدف النهائي من معالجتها 

 واستدامتها.ضرورة اختيار انسب طرق ادارتها 
راسة تسلط الضوء على استخدام تكنولوجيا مستدامة لمعالجة مياه الصرف ان هذه الد 

لبيئية ا الفوائد. بهدف ابراز حالة( تمسه دراسةالصحي في مدن الجنوب الليبي )مدينة 
بيا ، حيث في لي المستمدة من الطبيعةواالقتصادية الناجمة عن تطبيق هذه التكنولوجيا 

في التحليلي لتصميم محطة معالجة تعمل بتكنولوجيا اعتمدت الدراسة على المنهج الوص
حوض نضوج بمساحة تقدر  2أحواض التثبيت تتكون من حوض اختياري متبوع بعدد 

  يلتحديد الطلب الكيميائ يقياس هكتار إلقامة جميع وحدات المعالجة وتحيق معيار 4بـ
للتدفق  Biochemical Oxygen Demand(  5BOD) على االوكسجين ي الحيو 

وخلصت الدراسة الى إجراء تحليل اقتصادي لتر،  \مليجرام   22الناتج ال يزيد عن 
الف دينار وبتوصيات هامة عن استخدام هذه التكنولوجيا  111لتكاليف االنشاء بلغت 

 .محدودة التكاليف في ليبيا
 يتحواض التثبأتقنيات معالجة مياه الصرف،  ،الصرف الصحي :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

Wastewater is considered one of the biggest environmental 

problems faced by the prohibitive development of cities in various 

countries of the world due to the health and economic risks that this 

entails. To confront these dangers, a great technological 

development occurred in the field of sewage treatment and treatment 

techniques and methods have developed based on environmental 

controls that are related to the nature of Water and the final goal of 

its treatment, and achieves economic considerations and follow-up 

environmental impacts with the need to choose the most appropriate 

methods of management and sustainability. This study sheds light 

on the use of sustainable technology for wastewater treatment in the 

southern Libyan cities. In order to highlight the environmental and 

economic benefits resulting from the application of this technology 

derived from nature in Libya, where the study relied on the 

descriptive analytical approach to design a treatment plant that 

operates with the technology of stabilization ponds consisting of 1 

facultative pond  followed by 2 maturation ponds with an estimated 

area of 4 hectares and meet the standard output BOD5 of no more 

than 25 mg/L, The study concluded that an economic analysis of the 

construction costs amounted to 111 thousand dinars and important 

recommendations for the use of this technology . 

Keywords: sewage treatment, sewage treatment techniques, 

oxidation ponds 

 مقدمة -1
ر أدى هذا العص فيتم  يالذوتطور الصناعة  السكانيوالنمو  يان ازدياد التوسع العمران
ناعية زيادة طرح المياه الملوثة المنزلية والص وبالتاليالعذبة المياه الى المزيد من استهالك 

ل على بشكر خطير وخير دلي وتفاقمه البيئة بدون معالجة مما أدى الى ظهور التلوث  في
وجيه ت مما استلزمالعديد من المدن الليبية  يفذلك انتشار الروائح الكريهة والمزعجة 

االهتمام الى معالجة هذه المياه الملوثة ضمن محطات معالجة ومن ثم طرح المياه 
  مفيد.بشكل  المصبات المائية او اعادة استخدامها فيالمعالجة 
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المهمة ليست ب الصحيلمعالجة مياه الصرف ان اختيار نوع وتقنيات المعالجة المناسبة 
مكانيات إلالمياه الملوثة وا لهذه معالجةالرق لمختلف ط قا  تتطلب فهما عمي فهيالسهلة 
الدراسة تم  هذه يحيث ف المحيطة.والظروف البيئة والمحلية للوحدات المختارة  ةالتشغيلي

صرف مستدامة لمعالجة مياه ال لتطبيق تكنولوجيا الليبيبالجنوب  تمسهاختيار مدينة 
رف لمعالجة مياه الص الطبيعةمستمدة من تقنية مبسطة  وهيالصحي "احواض الثبيت" 

يق هذه تتميز بظروف بيئية مناسبة جدا  لتطب التي يالليبلتعميمها بمدن الجنوب  الصحي
التكنولوجيا تتمثل بمناخ مشمس طول السنة وتوفر مساحات شاسعة من االرض بجوار 

 المدن.هذه 
 احواض التثبيت  باستخدام الصحيتكنولوجيا معالجة مياه الصرف   -2

و برك أ( WSPs. Waste stabilization ponds,)التثبيت تعتبر المعالجة بأحواض 
طريقة باالكسدة أحدى األنظمة البيئية الطبيعية التي تتم فيها معالجة المياه بيولوجيا 

يا، الكائنات الحية الدقيقة )بكتير متكامل تقوم به و طبيعية تعتمد على نشاط مشترك 
عضوية الكربونية وإزالة مسببات األمراض من مياه الصرف من المواد ال ( للتخلصطحالب

مثل أشعة الشمس وبعض العناصر الموجودة  الصحي عند توفر الظروف البيئية المالئمة
 (. 2114 ،وأخرون  زتيلى) الصحيأصال  في مياه الصرف 



 

  28العدد 

Volume 28 
 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   4 

 

 
الالهوائية   :(1)  (WSPs)(: رسم تخطيطي لألنواع الثالثة الرئيسية ألحواض التثبيت1شكل)ال

 .ج( ولكل منها خصائص معالجة وتصميم مختلفةو ( الهوائية )النض3)، ( االختيارية 2، )

( ضوجواحواض الن، االختيارية، )الالهوائيةويتكون نظام المعالجة من سلسلة من األحواض 
 .(1شكل)ال فيالعمق كما مبين  فيتختلف  وهي

تدخل المياه الملوثة على جانب واحد من حوض التثبيت وتخرج من الجانب اآلخر حيث 
يوم تتم  31 الىعلى أنها مياه معالجة بعد قضاء عدة أيام في الحوض يمكن ان تصل 

نوع األحواض على درجة وكمية المياه المعالجة عدد و و يعتمد ، خاللها عمليات المعالجة
ا  2-2ثبيت الالهوائية وهى بعمق تحتوي أحواض الت حيث ،المطلوبة متر على القليل جد 
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ارية ، اما أحواض التثبيت االختي من األكسجين المذاب وبالتالي تسود الظروف الالهوائية
 جيناألكسنسبة  وتنخفض األعلى فيمتر تحافظ على سطح هوائي  2.2-1وهى بعمق 

 1.2تكون بعمق بسيط أحواض اإلنضاج   تجاه االسفل من الحوض ، بينماأ فيالذائب 
 (.2114)زتيلى وأخرون،  وضوف ا هوائية من سطح إلى قاع الحوهى توفر ظر متر  1.2-

الصرف من مياه  المواد الصلبة العالقة عند تشغيل االحواض الالهوائية يتم تثبت جزء من
التي تساهم بها هذه المواد الصلبة و باإلضافة  ، وبالتالي إزالة المادة العضويةيالصح

خالل  ، اماطريق الهضم الالهوائي إلى ذلك  تتم إزالة بعض المواد العضوية المذابة عن
المتبقية المواد العضوية الذائبة  الثانية في االحواض االختيارية يتم إزالة معظمالمرحلة 

لبكتيريا التي تحصل على األكسجين من عملية التمثيل الضوئي بل ابشكل رئيسي من ق
التي تقوم بها الطحالب. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للمرحلة الثالثة في أحواض النضوج في 

ا في تقليل األمراض،إزالة مسببات  ثل المغذيات م على الرغم من أنها قد تساعد أيض 
بواسطة الطحالب النيتروجين  تتثبي فإنذلك  ومع. (2114 ،واخرون  بينيا) النيتروجين

ن في مياه النيتروجيالتي تعيش في أنظمة أحواض التثبيت قد يؤدي إلى زيادة مستويات 
 .(2112 ،واخرون  فون )التثبيت الصرف في أحواض 

 التكنولوجيا ةمالئم التطبيق و -3
ع بمناخ في المناطق التي تتمت ا  يعتبر نظام المعالجة بطريقة أحواض التثبيت مناسبا جد

المعالجة عمليات سرعة اتمام  فيتساعد  ساطعة في معظم أيام السنة حار وشمس
دن المحول مساحات شاسعة من األراضي رخيصة الثمن  وخاصة عند وجود البيولوجية،

ي بعض ف ىال تتعدأحواض التثبيت بطرق هندسية بسيطة  وتنشأ .(2112واخرون، فون )
ذه ولنجاح ه متماسكة،األحيان أعمال الحفر والتمهيد والتسوية إذا كانت التربة قوية 

التكنولوجيا واستدامتها يفضل قبل أعمال التصميم والتنفيذ عمل دراسة وافية تشمل 
بها، طبيعة المياه الجوفية، خصائص التربة ومكوناتها،  طوما يحيطبوغرافية المنطقة 

السطوع الشمسي، خصائص مياه الصرف، شكل االحواض  السائدة،الرياح درجة الحرارة و 
من المخلفات السائلة بعد معالجتها. و  ومجاالت استعمالالمناسب وأسلوب التشغيل األمثل 

 العديد من المواقع حول فيتشغيل وصيانة هذه المحطات  فيخالل التجارب السابقة 

https://wikiqick.com/ar/Suspended_solids
https://wikiqick.com/ar/Suspended_solids
https://wikiqick.com/ar/Anaerobic_digestion
https://wikiqick.com/ar/Anaerobic_digestion
https://wikiqick.com/ar/Nitrogen


 

  28العدد 

Volume 28 
 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   6 

 

 )فون منها  والتيالعديد من المحاسن ان لها  (، وجد2شكل)الالعالم كما مبين 
  .(2112واخرون،

 
 .في ريد لودج، مونتانا كسدة ألألحواض ا(: صورة جوية 2شكل)ال

 
o  هذه الطريقة ال تحتاج الي عدد كبير من العناصر الفنية الماهرة وتعتبر من أرخص

عمليات معالجة مياه الصرف الصحي من حيث التشغيل والصيانة ومحدودة االحتياج 
 الى الطاقة الكهربائية. 

o  تستوعب هذه الطريقة التغيرات الفجائية في األحمال الهيدروليكية والعضوية ويمكن
طرق كثيرة، مثال أحواض الهوائية تعمل كمعالجة تمهيدية، احواض اختيارية، تشغيلها ب

احواض هوائية، أحواض أكسدة بالهواء المضغوط، احواض اإلنضاج حيث يمكن ربط 
أكثر من طريقة من هذه الطرق في عملية معالجة واحدة حسب درجة المعالجة المطلوبة 

 والتي ترتبط باستعمال المياه المعالجة. 
وتطبيق هذه التكنولوجيا، ال تستطيع األحواض أن تحقق كفاءة مالئمة  ن المالحظ عنوم

عالية في إزالة المواد العضوية وعادة ما يكون لها قدرة منخفضة على إزالة 
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المواد  لمعالجة على تركيزات عالية منوعادة  ما تحتوي المياه ا والفوسفور النيتروجين
الناتجة عن إنتاج الطحالب في األحواض. لذلك فإن األحواض ليست تقنية  الصلبة العالقة

م يتم المياه المعالجة ما لمناسبة في المناطق التي توجد فيها معايير صارمة لتصريف 
 .(2112الصحة العالمية ، منظمة)الالحقة تضمين مراحل إضافية من المعالجة 

 الصيانة التشغيل و -4
رغم ان تكنولوجيا احواض التثبيت توفر نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي سهل التشغيل 

مهام التي االهتمام والوالصيانة حيث ال توجد معدات كهربائية أو ميكانيكية معقدة تتطلب 
حدث إال أنه يمكن ان ت خاصة،يؤديها طاقم التشغيل بسيطة للغاية وال تتطلب مهارات 

بعض المشاكل في حالة اهمال متطلبات التشغيل والصيانة السليمة، مثل الروائح الكريهة 
ي الخبث ف وطفواالخرى ونمو االعشاب المائية لبعوض والذباب والحشرات ا وتكاثر

  .تتطلب القليل من االهتمام التيحواض االختيارية واحواض النضوج األ
األولية(،  )المعالجة وإزالة الرمل المناخلوالصيانة الروتينية الوحيدة المطلوبة هي تنظيف 

 والسدود والهياكل الهيدروليكية األخرى، وإزالة النمو النباتي لألنابيب،والفحص الروتيني 
الجانبية ورش بعض المبيدات من حين الى آخر لمنع تكاثر  السدودغير المرغوب فيه في 

عن تراكم الحمأة داخل االحواض يتم  أما .(1991منظمة الصحة العالمية ،  ) الحشرات
ميزة مهمة  وهي االختيارية لألحواضعام ا  22إزالته بعد عدة سنوات يمكن ان تصل الى 

غر حجمها ص الالهوائية بسببفي األحواض  ا  اإلزالة االكثر تكرار حين تكون  في لنظام،
ا تراكم الحمأة منخف النضوج يكون أحواض وفى  الحمأة،وانخفاض قدرتها على تخزين  ض 

ا إزالة الحمأة عن طريق الشفط والضخ أو التجريف باستخدام معدات وتتم عادة  جد 
  (.2112 واخرون، فون ) ميكانيكية

 التكاليف واالستدامة  -5
معالجة مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا أحواض التثبيت من بين أفضل طرق تعتبر 

وذلك على الرغم من الغالء النسبي لثمن  ،االقتصاديةالمعالجة البيولوجية من الناحية 
االرض ببعض المواقع، وللتحليل االقتصادي األكثر تفصيال يجب اخذ جميع العناصر 

ثل تكاليف راس المال وتكاليف المواد والمعدات المباشرة وغير المباشرة في االعتبار م
واألدوات المستخدمة في االنشاء وكذلك تكاليف الخدمات والطاقة و مصاريف التشغيل 

https://wikiqick.com/ar/Phosphorus
https://wikiqick.com/ar/Phosphorus
https://wikiqick.com/ar/Suspended_solids
https://wikiqick.com/ar/Suspended_solids
https://wikiqick.com/ar/Suspended_solids
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والعائد من استخدام المياه المعالجة في اغراض الري او االغراض األخرى.  والصيانة،
مالية، اليف البناء اإلجونظر ا ألن كل هذه العناصر خاصة بالموقع فمن الصعب تعميم تك

ألخرى االحاالت ستكون هذه أقل مقارنة ببدائل معالجة مياه الصرف الصحي  وفي معظم
 (.1993، وأخرون  آرثر)

 
 بموقع الدراسة  التكنولوجياوتطبيق البيانات الفنية  -6

وخط الطول  N° 22دائرة العرض  ضمنالجنوب الشرقي لمدينة سبها ب تمسهمدينة تقع 
12 °E  يتميز موقع المدينة و  ،نسمة 3111يبلغ  سكانيتعداد  صغيرة ذاتوهى مدينة

مكانيات إو  درجة الحرارةو  من حيث الموقعلتطبيق هذه التكنولوجيا  بتوفر الظروف المناسبة
 الواقع.تنفيذ هذا التصميم علي أرض 

اختياري نظام معالجة يتكون من حوض  اقتراح( تم 1هذه الدراسة كما مبين بالجدول )ب 
ضة الدقية الممر  تالكائناتمام عملية المعالجة والتخلص من إلأحواض نضوج  2عدد  يتبعه

من المرجع  ستخدمتا(  4-1والحسابات من رقم) تصميم ال فيما المعادالت المستخدمة أ
𝐿وهى( 2114، واخرون بينيا ) = 20𝑇 − 60                  (1) 

 يوم /هكتار  / 5BOD= معدل التحميل السطحي مقاسا  بالكيلو جرام  Lحيث 
T (.°= المتوسط الشهري ألقل حرارة )درجة حرارة أبرد شهر( مقاسة بالدرجة المئوية )م 

𝐵𝑒معدل إزالة البكتيريا لتصميم أحواض النضوج  =
𝐵𝑖

( 1+𝐾𝐵(𝑇)𝑡∗            (2) 
Be  المعالجة. هملليلتر من الميا 111= عدد البكتيريا القولونية لكل 
Bi  الداخلة. هملليلتر من الميا 111= عدد البكتيريا القولونية لكل 

B(T)   K ( ثابت معدل إزالة البكتيريا القولونية عند درجة حرارة =Tم )°.مقاسة لكل يوم 
 باستخدام Tعند درجة حرارة  B(T)(K(ويمكن إيجاد ثابت معدل إزالة البكتيريا القولونية 

𝐾𝐵(𝑇)              المعادلة التالية  = 2.6 [1.19]𝑇−20              (3) 
T   .المتوسط الشهري ألقل درجة حرارة مقاسا  بدرجة المئوية = 

مقدار االزالة البكتيرية الكلية لسلسلة أحواض تتكون من أحواض الهوائية و احواض 
 و أحواض نضوج اختيارية
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Bi

[[1+𝐾𝑇(𝑇)𝑡∗𝑎𝑛][1+𝐾𝑇(𝑇)𝑡∗𝑓𝑎𝑐.] [1+ 𝐾𝑇(𝑇)𝑡∗𝑚𝑎𝑡.]𝑛]
     𝐵𝑒 =          (4) 

 t*an. , t*fac. , t*mat. األحواض الالهوائية  في باأليامأزمنة المكوث  هي
 في= عدد احواض النضوج  nالتوالي، على  واحواض النضوج واألحواض االختيارية

 نظام المعالجة.
 ( تمسهالبيانات التصميمية و النتائج المتوقعة بمنطقة الدراسة )مدينة  . 1جدول ال

 الوحدات اوال :  البيانات التصميمة
 نسمة 3111 التصميميعدد السكان 

 ملليلتر 111 \ 111 للتدفق الناتج      FCلـ ـ التصميميالمعيار 
 /  لتر مليجرام 22ال يزيد عن  في الناتج النهائي   BOD5  التصميمي المعيار

 المياه( في FCللبكتيريا القولونية ) بهالعدد المسموح 
 المعالجة 

( FC ) 100 /111ال يزيد عن
 ملليلتر

 °م 31 متوسط درجة الحرارة السنوي    
 لتر/ اليوم /  شخص 211 الشرب      مياهمعدل استهالك 

 متر مكعب في السنة 1.13 األحواض االختيارية للفرد  في معدل تراكم الحمأة 
 م2 االختياري عمق الحوض 

 م1 عمق حوض النضوج
   3:1 الميول الجانبية للجسور 

 متر. 1.2 الظاهر فوق المنسوب التصميمي  االرتفاع
 متر. 1 فرق المنسوب بين األحواض االختيارية و أحواض النضوج 

 لتر \مليجرام 250 الداخلة المياه( في  BODتركيز ) 
 الوحدات ثانيا :    نتائج التصميم المقترح 

 متر مربع 1423  االبتدائي االختياري مساحة الحوض 
 متر مكعب 2942 االختياري حجم الحوض 

 % 5BOD    95 المتوقعة لقيمة اإلزالةنسبة 
 يوم 21   االبتدائي االختياري زمن المكوث بالحوض 

 9نضوج علي التوالي بزمن مكوث  حوضي استخدامعند 
   الخارجة المياهأيام لكل منهما تكون عدد البكتيريا في 

11.292 FC / 100ml.   و
 =  FC بنسبة ازالة مقدارها

99.99% 
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 بموقع الدراسة محطة المعالجةالتكاليف التقديرية لتنفيذ وتشغيل  -7
 لصحيامعالجة لمياه الصرف ( يوضح تكلفة رأس المال المقدرة لتنفيذ محطة 2الجدول )

 ( دينار2.2احواض التثبت حيث تم حساب ثمن األرض على أساس ) تكنولوجياتعمل ب
تقريبية  أسعار فتم تقديرها بناء  على واإلنشاءاتللمتر المربع، أما تكلفة أعمال التربة والتنفيذ 

   لعمل المحطة. مصاريف التشغيل والصيانة السنوية (2ل )، كما يوضح الجدو بالمنطقة
 

 بيتحواض التثأوصيانة  وتشغيل السنوية المقدرة لتنفيذ والمصروفات تكاليف ال  .2جدول 
 ل(.د السنوية )التكلفة  انة والصي التشغيلبنود  ل(.التكلفة ) د التنفيذبنود 

 24111=  12*2*1111 عمالة 25000 ثمن األرض 
  211 مبيدات حشرية 31111 أعمال التربة 

  1111 وقود   32111 ةالعادي الخرسانة
 1111 صيانة ومعدات بسيطة 21111 تجهيز الموقع 

التكلفة اإلجمالية 
 للتنفيذ

 دينار 22211 أجمالي تكاليف السنوية   111111

  االستنتاجات-8 
من خالل دراسة استخدام تكنولوجيا أحواض التثبيت لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومن 

حواض أ أستخدمالخبرات السابقة لكثير من الدول في مجال  حتوض التيواقع المعلومات 
 تمسهة بمنطق الصحيالتثبيت حول العالم ومن خالل تصميم محطة معالجة مياه الصرف 

 - يلى: استنتاج مايمكن  الليبيبالجنوب 
 يهكتار، وهى تغط 4حوالى  تمسهبلغت المساحة المطلوبة لمحطة المعالجة بمدينة  -1

 1211بمساحة  ي متر مربع، وحوض اختيار  9111حوض نضوج بمساحة  2عدد 
إلزالة قدرة  وهى ذات المستقبلي.والمساحة الباقية لتجفيف الحمأة والتوسع  مربع، متر

وثات والملالعضوية  المتوقعة للمواد اإلزالةمن الجراثيم الضارة، ونسبة  % 99.99
(BOD  حوالى )92 %. 

بية المياه المعالجة في الري او تر  استخداميمكن استخدام العوائد السنوية الناتجة من  -2
حيث كما مبين  (2119 ،اليونسكو) األسماك كمصاريف لتشغيل والصيانة البسيطة
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نضوج كمزارع أسماك وبفرض أن الهكتار الواحد ينتج  يحوض باستخدامبهذه الدراسة 
كيلو  3211سنويا  أربعة االف كيلو جرام من السمك فسيكون إجمالي إنتاج السمك 

دينار بالسوق  11من السمك يساوي كيلو جرام سنويا ، وعلى فرض أن سعر جرام 
ألف دينار مما يغطى  32111المحلى فيكون العائد السنوي من تربية األسماك 

 مصاريف التشغيل والصيانة السنوية للنظام ويوفر االستدامة للمشروع .
ألنشاء محطات المعالجة باستخدام  والمعدات الالزمةالمواد  علىمكن الحصول ي -3

ت بشركات محلية موجودة بالمنطقة حيث بلغ ويمكن التنفيذأحواض التثبيت محليا  
مصاريف تشغيل وصيانة سنوية دينار  ألف 22، ودينار ألف 111التنفيذ تكلفة 

 .هدامة تشغيل المحطة بمنطقة تمسالستمرار واست

 التوصيات -9
يبيا من لمعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية طبيق تاالتجاه الى  -1

أنسب طرق المعالجة البيولوجية من  فهيباستخدام تكنولوجيا أحواض التثبيت 
وذلك لتوفر مساحات كبيرة من األراضي حول المدن بسعر مناسب إلقامة  لالستخدام

للعمليات البيولوجية التي تتم المحطات الي جانب مالئمة الظروف المناخية  ههذ
 .هذه التقنيةب

يجب القيام بالدراسات المحلية على مشاريع إعادة استعمال مياه الصرف لتقييم تأثير  -2
إعادة استعمال المياه على الصحة العامة والبيئة، ودراسة مدى مالئمة تطبيق 

على هذه المشاريع والتعديل بها حسب النتائج لهذه لمية العا يةاالسترشادالخطوط 
 الدراسات.

حيث ببالمناطق وضع بدائل عامة لطرق المعالجة المفضلة  المسؤولة على الجهات -3
ن حيث غياب م للمدن الجغرافيالموقع تناسب  وبسيطة التشغيلتكون سهلة التنفيذ 

للمحطات  رالغياتوفير قطع و  الكهربائيةالخبرة التشغيلية المحترفة وضع الطاقة 
 المستخدمة بالمعالجة. والمواد الكيميائية

 بعد تشغيلو التقييم الدوري للتأثير الفعلي لمشروعات الصرف الصحي هام جدا إثناء  -4
      مشابهة.المشروع، وذلك لالستفادة من خبرة المشروع في مشاريع أخرى 
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