صناعة المياه المفعمة
بالحيوية في أست راليا
تعزيز التميز في إدارة المياه

حول هذا اإلصدار
تواجه أست راليا تحد ًي ا فري ًدا في مجال المياه .فقد تطلب التفاوت المت زايد في الظروف المناخية القاسية من
الحكومات ،والصناعة ،والمواطنين إعطاء أولوية خاصة إلدارة المياه .وقد أدى هذا التركيز إلى أساليب مميزة،
وتغيي رات في نظم الحوكمة ،وتغيي رات سلوكية وابتكا رات تكنولوجية .وتعتبر خبرة أست راليا وأسلوبها في مجابهة
تحديات إدارة المياه األكثر تقد ًم ا على المستوى العالمي .وقد أعدت ال رابطة األست رالية للمياه هذا اإلصدار ،بدعم
من المفوضية التجارية األست رالية ( ،)Austradeووزارة اإلبداع والصناعة والعلوم والبحث العلمي (،)DIISR
وشركة  waterAUSTRALIAوالشركاء من مجال الصناعة .وهو يهدف لتوضيح بعض الحلول المبتكرة التي
قدمتها الشركات األست رالية والمجموعات البحثية ،والتي أدت إلى تحقيق المرونة في إدارة المياه في القطاعات
الحضرية ،والزراعية ،والصناعية في شتى أرجاء أست راليا.

يونيو )10-11-92( 2011
بيان إخالء المسئولية
أعد هذا اإلصدار بهدف إعطاء فكرة عامة .وهو ال يهدف إلعطاء تغطية شاملة عن االبتكا رات األست رالية في مجال المياه .وتتاح هذه المعلومات في ضوء ما هو مفهوم من أن المفوضية التجارية األست رالية (،)Austrade
ووزارة اإلبداع ،والصناعة والعلوم والبحث العلمي ،ورابطة المياه األست رالية (األط راف) ال يقصدون إسداء النصح العملي .لذا ،وعلى الرغم من توخي الحرص الكامل في إعداد هذا التقرير ،فإن هؤالء األط راف ال يتحملون
أية مسئولية عن أي خسارة يتكبدها أي شخص نتيجة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير أو تنشأ من أي خطأ أو إغفال تضمنه التقرير .لذا فإن أي شخص يعتمد على المعلومات الواردة في هذا التقرير ،إنما يقوم بذلك
وف ًق ا لرؤيته الخاصة ،وينصح األط راف جميعهم القارئ بالحصول على النصح العملي المستقل قبل التصرف بنا ًء على هذه المعلومات.
حقوق الطبع في الكومنولث
© الكومنولث االست رالي 2011
هذا العمل خاضع لحقوق الطبع .باستثناء أي استخدام مصرح به طب ًق ا لقانون حقوق الطبع لعام  ،1968يجب أال ينسخ أي جزء بأية طريقة من الطرق دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الكومنولث ،والمتاحة
من خالل المفوضية التجارية األست رالية .يجب أن توجه جميع الطلبات واالستفسا رات بخصوص النسخ والحقوق إلى  Austrade, GPO Box 5301, Sydney NSW 2001أو من خالل البريد االلكتروني على العنوان
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تمهيد
وضعت الخبرة الواسعة التي
حظيت بها أست راليا في التعامل
مع ظروف الجفاف والفيضان
صناعة المياه األست رالية
في موضع فريد يمكنها من
استثمار قدراتها الضخمة ونقاط
قوتها في مجال إدارة الموارد
المائية .وقد أنتجت الشركات
األست رالية ،مدعومة بإطار
منتجات
قوي من الحوكمة،
ٍ
مبتكرة ،على مستوى عالمي،
خدمات وحلول
كما أسفرت عن
ٍ
تجابه التحديات التي تواجهها
في مجال إدارة المياه.

يظل نقص المياه أمرًا حيو ًي ا في أست راليا ،وفي كافة أرجاء
العالم .وتعتمد است راتيجيات مجابهة هذا التحدي على
التوصل إلى تكنولوجيات ومعارف تناسب الغرض .وقد
نجحت مؤسسات المياه األست رالية في تطوير القد رات الالزمة
وأصبحت في موضع يسمح لها بإنتاج الحلول المبتكرة.
ويشرفني بموجب موقعي كناشط في مجال توريد المياه،
ُم عَ َّي ن من قبل عضو مجلس الشيوخ المبجل ،كيم كار ،وزير
اإلبداع والصناعة والعلوم والبحث العلمي ،أن أناصر صناعة
موارد المياه في أست راليا وأن أقود موردي المياه من خالل
وضع األنشطة التي تطوِّ ر من تلك الصناعة وتطبيقها وكذلك
من خالل إتاحة الفرص للصناعة المحلية لتعظيم مشاركتها
في المشروعات المائية .كما يشرفني أن أعمل عن كثب مع
المفوضية التجارية األست رالية (أوستريد) لتيسير وصول تلك
المؤسسات إلى الفرص العالمية.
تشتهر الشركات األست رالية التي تقدم خدمات إدارة
المياه ،والتقنيات والحلول المتعلقة بها إلى صناعة المياه
بمبتك راتها ،وكفاءتها وقد راتها الواسعة .وهناك العديد
من قصص النجاح التي تشهد لتلك الشركات التي يمثل
هذا الكتيب شهادة بقد راتها .وباألصالة عن وزير اإلبداع
والصناعة والعلوم والبحث العلمي ،يشرفني أن أروج
قصصهم.
ويعطي هذا اإلصدار منظورًا عا ًم ا عن قصة المياه في
أست راليا واإلنجا زات المائية الفريدة فيها .وأرجو أن تغتنم
الفرصة لتستمتع بتلك القصة وترتبط بأست راليا لتطوير
حلول تعاونية تفي باحتياجات أعمالك.
ٍ

آر إن (بوب) هربرت آم
ناشط في مجال توريد المياه
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مقدمة

الخبرة
المستمدة
من المحن

تعد أست راليا أرض المتناقضات :فهي أكثر القا رات
المأهولة جفا ًف ا  -ولكنها تضم بعض المناطق التي
تعتبر أكثر مناطق الكوكب امتال ًء بالمياه ،وهي تعاني
من الجفاف الطويل ،ولكنها قد تتعرض لفيضانات
مدمرة في غضون بضعة أيام ،وهي أقل أنحاء اليابسة
كثافة للسكان ،ولكنها تضم من المناطق الحضرية ما
يزيد تقري ًب ا على أي دولة أخرى في العالم أجمع.
وقد حددت هذه التباينات هوية األ ّم ة وصناعتها
المائية .وأدت التحديات التي تواجه أست راليا إلى تنمية
صناعة تتميز باالبتكار ،وتتدفق بالحيوية ،وتركز على
تحقيق النتائج.
ويدرك األست راليون أهمية المياه في عالم يمثل فيه
التغير المناخي ،والنمو السكاني ،والقيود على
الموارد المالية والبيئية تحد ّي ات مستمرة .كما يوقنون
أن األنظمة المائية البد أن تصمد في مواجهة هذه
المتناقضات  -وأن هذا الصمود ال يتأتى من بناء
أنظمة قوية فحسب ،ولكن يتأتى أي ً
ض ا من إدارتها
بطريقة سليمة.
تمتلك صناعة المياه األست رالية في المناطق الحضرية
قد را ٍ
ت فائقة .فهي توفر حلوالً تكنولوجية وهندسية
من الدرجة األولى ،كما توفر الخب رات ال رائدة عالم ًي ا
في إدارة األصول اإلست راتيجية ،والحوكمة ،وإصالح
األسعار ،وترتكز هذه اإلمكانيات على خب رات علمية
وتكنولوجية عالمية.

الخمسة عشر الماضية إلى زيادة في اإلنتاجية تبلغ
أكثر من  50في المائة وتحقيق كفاءة في استخدام
المياه للفرد تعد من أفضل ما تحقق في الدول
الصناعية.
وقد أصبح القطاع الزراعي األست رالي رائ ًدا في
تنمية األسواق المفتوحة لإلمداد بالمياه وفي تصميم
أنظمة الري ،وتنفيذها ،وصيانتها ،وإدارتها .وينتج
الم زارعون األست راليون محاصيل عالية -الجودة على
المستوى العالمي بصفة مستمرة وبسعر منافس.
ويعد قطاع االستخ راج رائ ًدا على المستوى العالمي
في إعادة استخدام المياه ،وكفاءة استخدام المياه
المستخرجة ،وفي توفير موارد المياه في المناطق
البعيدة التي يصعب تقديم الخدمات لها.

يدرك األستراليون أهمية
المياه في عالم يمثل فيه
التغير المناخي ،والنمو
السكاني ،والقيود على
الموارد المالية والبيئية
تحد ّي ات مستمرة.

وفي عالمنا اليوم ،نحتاج إلى تحقيق الكثير بموار ٍد
محدودة .وتعني المعرفة التي تمتلكها أست راليا،
والتكنولوجيات ،والخب رات في توفير الحلول المبتكرة
في بيئة دائمة التغير أن القطاع المائي في أست راليا
قادر على التنافس ،وعالي الكفاءة ،وخالق ومرن.
وتلقي الصفحات التالية الضوء على قد رات القطاع
كما تعرض بعض أفضل الشركات في العالم من حيث
امتالك الموارد ،والقدرة اإلبداعية فيما يتعلق -بالمياه.

وقد أدى اإلصالح في قطاع المياه على مدار األعوام

لمحة عن المبتك رات المائية األست رالية
اإلصالح

الخبرة
التعدين

الزراعة

المياه الحضرية

إدارة المياه الجوفية
جودة مياه المناجم
معالجة مياه الصرف
الم راقبة واالختبار
إعادة تأهيل موقع المنجم بعد إغالقه

تجارة المياه
التحكم في التسرب
األنظمة الذكية
المحاسبة المائية
إدارة التدفق
تكنولوجيا الري
إدارة المياه السطحية والجوفية
إدارة مستجمعات المياه

الحوكمة
تصميم النظام
إدارة األصول
المدن المستدامة
التحلية
إعادة التدوير
توصيف المياه ومياه الصرف
المعالجة المبتكرة لمياه الصرف

الدعم الحكومي

نعمل م ًع ا
لصناعة مياه
صح ِِّي ة

تعد المياه أولوية من األولويات الوطنية في أست راليا.
ومنذ عام  ،1994تعمل جميع الحكومات األست رالية
 الفيد رالية وحكومات الواليات واألقاليم والحكوماتالمحلية  -م ًع ا لتطبيق برنامج-طموح لإلصالح .وقد
أدت المباد رات التي ُن ِّف ذت إلى تخصيص حصص
الستخدام المياه ،وتحسين إدارتها ،وجعل القطاع
مربحً ا ورعاية االبتكار.
وتتميز صناعة المياه األست رالية بالحوكمة الرشيدة،
واالبتكار ،واإلنتاجية العالية ،واألمن .وقد عملت
الحكومات المتعاقبة مع م رافق المياه والقطاع الخاص
لتحقيق هذه النتائج .وكانت نقطة االنطالق هي وضع
ترتيبات حكومية جديدة ضمنت استقاللية القطاع،
وحسن إدارته ،وسالمته المالية.
وكانت م رافق المياه تدار ،تاريخ ًي ا ،كإدارات حكومية.
ولكن اإلصالحات التي طبقت ،حولت هذه الكيانات
إلى مؤسسات تجارية مستقلة تركز جهودها بوضوح
على توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
اآلمنة والمؤ ّم نة.
وقد ركزت الم رافق بشدة ،بوضع هذه األهداف نصب
عينيها ،على األداء المالي .ويجب أن تكون األنظمة
المائية اآلمنة والمؤ ّم نة مستدامة ،مما يعني ضرورة
أن تكون الشركات التي تقدم تلك الخدمات سليمة من
الناحية المالية.
وبذلك ،لم تعد تلك الم رافق تتلقى الدعم من
الحكومة ،بل أصبحت مسئولة عن أدائها المالي.
كما تم التخلص من الدعم-المتبادل بين مجموعات
المستخدمين ،وأصبح المستهلكون يدفعون التكلفة
الكاملة لتقديم الخدمة؛ فالعميل يدفع ثمن استهالكه
بالكامل.
ويؤدي هذا إلى جعل المياه أحد التكاليف الواجب
التحكم فيها سواء على المستوى الصناعي أو على
مستوى المستهلكين ،وقد أسهم هذا في انخفاض
استهالك المياه للفرد بصورة ملحوظة.

سوق من نوع جديد
وقد أدى تحميل الم رافق المائية مسئولية أدائها المالي
إلى تحسين إدارة األصول المائية .وتشتهر صناعة
المياه األست رالية عالم ًي ا بريادتها في مجال إدارة
األصول اإلست راتيجية ،وتحسين أداء النظام وخفض
النفقات.

منظور في الجهة الغربية من ّ
خزان هيوم ،في نيو
ساوث ويلز

وقد أدخلت العديد من االبتكا رات األخرى في المناطق
النائية لتسهيل التجارة في االستحقاقات المائية.
فلم تعد حقوق المياه جامدة ومرتبطة باألرض .بل
يمكن أن يشتري مستخدمو المياه في ري األراضي
استحقاقا ٍ
ت مائية مؤقتة أو دائمة ،أو أن يبيعوا هذه
االستحقاقات لمستخدمين آخرين في المناطق حيازتهم
لها.
وقد أدت تنمية السوق المائي إلى جعل الزراعة أكثر
استدامة ،على الرغم من الجفاف المطرد ،ويعزى هذا
بقدر معقول إلى تحول القدرة على بيع االستحقاقات
ٍ
المائية إلى مصدر دخل للم زارعين حين يقررون عدم
زراعة أحد المحاصيل.
وقد أدى خلق هذه الظروف السوقية إلى حث القطاع
الخاص على تطوير نطاق من السلع والخدمات لدعم
اإلدارة المائية السليمة .فهناك عدد من الشركات ،على
سبيل المثال ،التي قامت بتطوير أجهزة تدفق وإدارة
الري التي أسهمت بصورة ملحوظة في تحسين كفاءة
استخدام المياه .ويركز هذا اإلصدار على العديد من
تلك األجهزة.

الخب رات األست رالية في القطاع المائي مطلوبة على المستوى
الدولي ،وتنشط الشركات األست رالية في شتى أرجاء العالم .كما
تحظى خبرة أست راليا في الحوكمة ،وإدارة النظم ،وتكنولوجيات
معالجة المياه ،واإلدارة البيئية والمائية وغيرها من المجاالت
باحت ر ٍام فائق.
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الدعم الحكومي

إنشاء إطار لإلصالح
يمثل اإلصالح المائي في أست راليا ش راكة بين
الحكومات والم رافق ،والقطاع الخاص.

وتشمل هذه المؤسسات:

وقد أنشأت الحكومات أ ُ ُ
ط رًا لإلصالح واالبتكار .وتضع
المبادرة القومية للمياه ،وهي التي تلت الحقبة األولى
من اإلصالحات التي بدأت عام  ،1994جدوالً زمن ًي ا
لإلصالح ت راقبه اللجنة القومية للمياه وتقدم تقارير
نصف سنوية عنه.

> ( WaterAUSTRALIAمياه أست راليا) -
شركة  WaterAUSTRALIAهي إحدى الشركات
التي يقودها القطاع الخاص وهي تعمل بدعم وثيق
من الهيئات الحكومية االست رالية ومنها اللجنة
القومية للمياه ،ووزارة اإلبداع والصناعة والعلوم
والبحث العلمي ،و.Austrade

ويعد مكتب األرصاد سنو ًي ا الحساب القومي للمياه،
والذي يعطي معلومات ال تقدر بثمن عن مخزون
المياه ،وتدفقاتها ،وحقوق المياه ،واستخدامها .ويقوم
المكتب بإعداد التقارير بشفافية كاملة عن أحجام
المياه المتبادلة ،والمستخرجة ،والتي تمت إدارتها
لألغ راض االقتصادية واالجتماعية والبيئية في شتى
أرجاء أست راليا.

> رابطة موردي المياه  -تناصر رابطة موردي
المياه المؤسسات األست رالية العاملة في مجال
المياه كما تدعم المشروعات العملية ال رائدة في
مجال تنمية األعمال ،والتي تهدف لزيادة التنافس
بين المؤسسات وربط تلك المؤسسات بالفرص
المتاحة.

وتنخرط هيئة الكومنولث للبحوث الصناعية والعلمية
( ،)CSIROوهي المؤسسة العلمية األولى في البالد،
في أبحاث المياه السطحية والجوفية ،وأنظمة المياه
الحضرية وجودتها ،وبحوث المناخ وكيفية التأقلم
معه ،والعديد من الموضوعات الحيوية األخرى التي
تهم قطاع المياه.
وتقوم مؤسسات أست رالية حكومية أخرى ،مثل لجنة
اإلنتاجية ،بم راجعة األداء االقتصادي للصناعة،
وتوصي بإج راءات إصالحية أخرى لتحسين كفاءة
القطاع االقتصادية.
الخب رات األست رالية في القطاع المائي مطلوبة على
المستوى الدولي ،وتنشط الشركات األست رالية في شتى
أرجاء العالم .تحظى خبرة أست راليا في الحوكمة،
وإدارة النظم ،وتكنولوجيات معالجة المياه ،واإلدارة
البيئية والمائية وغيرها من المجاالت باحت ر ٍام فائق.
ويتوافر عدد من الخدمات للمؤسسات األست رالية،
بغرض تعميق ونشر الخب رات األست رالية ،كما تتوافر
تلك الخدمات لكل من قد يجني ثمار تلك الخب رات.

> ( Austradeالمفوضية التجارية األست رالية)
 تعد  Austradeالوكالة الحكومية األست راليةالمسئولة عن تنمية التجارة واالستثمار .تساعد
 ،Austradeعبر شبكة مكاتبها المنتشرة في 52
دولة ،الشركات األست رالية على النجاح في األعمال
الدولية وجذب االستثما رات األجنبية اإلنتاجية
المباشرة إلى أست راليا.
> بوابة معلومات قد رات صناعة المياه
األست رالية  -دليل المياه من  ICNوهو نقطة
التقاء محورية للموردين ومديري المشروعات
العاملين في صناعة المياه األست رالية .ويتميز
هذا الدليل الشامل بقدرة فائقة على البحث
عن الموردين وقائمة كاملة بمشروعات
المياه الجارية والمخططة .يمكن الوصول
إلى دليل المياه من خالل الموقع االلكتروني
www.water.icn.org.au

حول صناعة المياه األست رالية

تخصيص الحلول طب ًق ا
للظروف المحيطة
ترتكز صناعة المياه األست رالية على المبادئ وتبنى
على الخبرة.

فيضان نهر في ليسمور ،نيو ساوث ويلز.

كان ضمان الموارد المائية في المناطق الحضرية
والزراعة ،وال ي زال ،أحد األولويات الهامة .وقد أسفرت
تناقضات الطقس في أست راليا عن بذل جهود خارقة
في إنشاء بنية تحتية تستطيع مواكبة الظروف غير
المواتية ،من الجفاف إلى الفيضان ومن األعاصير
المغرقة إلى الح رائق الكارثية.
ولكن األست راليون يدركون أنه ليس في اإلمكان دائ ًم ا
استخدام الهندسة للخروج من المآزق .فيجب أن تتميز
الحلول في عالمنا الحديث بالمرونة وأن تدمج بين
مجاال ٍ
ت متعددة.
وال يعتمد نجاح صناعة المياه األست رالية على بناء
أنظمة قوية فحسب ،بل يعتمد أي ً
ض ا على تخصيص
الحلول طب ًق ا للظروف المحيطة ،وأخذ الظروف
االجتماعية والبيئية واالقتصادية الحالية والمستقبلية
في االعتبار وعلى االبتكار المستمر ،وعلى اإلدارة
الف ّع الة.

االستجابة ألهداف دائمة
التطور
من الناحية التاريخية ،كان هدف صناعة المياه
األست رالية يتمثل في ضمان موارد المياه وتوفير
الصرف الصحي الف ّع ال .ورغم أن هذه األهداف ال ت زال
تمثل أولويات ،فإنها لم تعد كافية .ونظرًا لمساحة
األرض الشاسعة ،ومحدودية موارد المياه العذبة،
والبيئة الح ّس اسة  -باإلضافة إلى النمو االقتصادي
وتعداد السكان اآلخذ في الت زايد  -يتحتم على صناعة
المياه األست رالية استخدام المياه بفاعلية وإدارتها
بكفاءة.
واعت را ًف ا بهذه الحقائق ،بدأت عملية إصالح مائي على
المستوى القومي ،في بداية التسعينيات ،بإجماع من
جميع الواليات األست رالية وحكومات األقاليم والحكومة
الفيد رالية .وقد أنشأت هذه اإلصالحات م رافق مياه
مستقلة ومستقرة مال ًي ا ،تقدم الخدمات عالية الجودة
للمستهلكين وللصناعة .وقد أزيل الدعم المتبادل بين
مجموعات المستهلكين المختلفة ،وأنشئ إطار للتقنين
الفعَ ال والحصيف للصناعة .وأدى إدخال التنافس
إلى تلك الصناعة إلى نمو دور القطاع الخاص بشكل
كبير .وأدى هذا إلى خفض النفقات وتحسين األداء .وقد
رعت تلك الحكومات االبتكار.
وتتحدث نتائج هذا اإلصالح عن نفسها.
> وبوجه عام ،تحافظ الم رافق األست رالية على
أعلى درجات التصنيف االئتماني (.)AAA

> وقد زادت كفاءة استخدام المياه للفرد في
المناطق الحضرية بأكثر من  25في المائة
مقارنة بمستويات عام  1990في جميع العواصم
وفي العديد من الم راكز اإلقليمية.
> وت زايد االستثمار في التوسع في األصول
المائية والحفاظ عليها وأصبح في ذات الوقت
ً
وتركيزا على الهدف.
أكثر فعالية
> وتحسنت معايير خدمة العمالء .وتتضمن
أمثلة ذلك االنخفاض الهائل في انقطاع الخدمة،
وتقليل التسرب ،والتحسن الملحوظ في األداء
البيئي والتحسن المطرد في جودة المياه.
> وبرغم الجفاف ،زادت قيمة الزراعة
األست رالية .وقد أدت سياسات إدارة المياه األكثر
فاعلية إلى توجيه المياه نحو المحاصيل مرتفعة
القيمة واستخدامها بكفاءة أعلى.
> واستحدثت القيمة المضافة للقطاع المائي
عن طريق إنشاء سوق للمياه ،يتيح للمنتجين
األساسيين بيع استحقاقات المياه بصورة دائمة أو
مؤقتة طب ًق ا لظروفهم االقتصادية.
> وأضيفت كميات أكثر من المياه إلى
البيئة ،مدعومة بفهم راسخ لقوة األنظمة البيئية
ومتطلباتها المائية.

يدرك األست راليون أنه ليس في
اإلمكان دائ ًم ا استخدام الهندسة
للخروج من المآزق .فيجب
أن تتميز الحلول في عالمنا
الحديث بالمرونة وأن تدمج
بين مجاال ٍ
ت -متعددة.
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قد أسفرت تناقضات الطقس
في أستراليا عن بذل جهود
خارقة في إنشاء بنية تحتية
تستطيع مواكبة الظروف
غير المواتية ،من الجفاف
إلى الفيضان ومن األعاصير
المغرقة إلى الحرائق
الكارثية.

تعزيز التميز في إدارة
المياه

الدمج بين االبتكار
والحساسية البيئية

أدت هذه اإلصالحات إلى تعزيز االزدهار في قطاع
المياه األست رالي والذي استحث شركات القطاع
الخاص ،والم راكز البحثية ،والم رافق ،وحتى
الحكومات نفسها على تنمية قد رات رائدة عالم ًي ا في
إدارة المياه.

وتعد إدارة المياه في قطاع التعدين أحد أوجه
النجاح األخرى.

كما أدى استقالل القطاع وسالمته إلى تنمية صناعة
مزدهرة ،ومركزة ،وتنافسية للغاية تقدم الخدمات
االستشارية ،وتقوم بالبحث العلمي ،وتتيح خب رات
اإلدارة واالبتكار التكنولوجي داخل ًي ا ودول ًي ا.
وتعد القد رات في مجاالت الحوكمة ،وتصميم حلول
المياه سواء ’الصارمة’ أو ’اللينة’ ،وفي مجال إدارة
األصول ،واستخدام األساليب المبنية على السوق في
إدارة المياه لضمان استدامة أنظمة المياه على المدى
البعيد من العالمات المميزة لقطاع المياه األست رالي.

يعد التعدين أكبر صاد رات أست راليا ،وقدرت
مساهمته في االقتصاد بقيمة  137.8مليار دوالر
أست رالي في صورة عائدات التصدير للعام 2009-
 .10والعديد من مواقع التعدين بعيدة وتتواجد
في بيئات صعبة (إ ّم ا مجدبة أو استوائية) ،بينما
يقع البعض اآلخر في بيئات حساسة للغاية تبرز
فيها أهمية إدارة الموارد والتخلص من النفايات
للحفاظ على األنظمة البيئية .والبد أن يفي القطاع
بالمتطلبات البيئية وغيرها من المتطلبات
التنظيمية ،وقد أدى الت زام القطاع باالستدامة
والكفاءة إلى تحفيز االبتكار في إدارة مياه المناجم،
وخاصة في مجاالت التخطيط ،ومعالجة المياه،
وإدارة المياه في المناجم ،وإعادة التدوير ،والتحلية،
والم راقبة واالستشعار من بعد.
ويجري تصدير تلك القد رات اآلن إلى خارج البالد.

تحسين أنظمة اإلمداد بالري في شتى أنحاء العالم
ويحقق نظام ®Total Channel Control
الكفاءة وتحسين الخدمة باستخدام مزيج من
الب رامج المعقدة وأساليب هندسة التحكم ،مع تقنيات
االتصاالت الالسلكية ،لتحقيق التكامل بين شبكات
واسعة من بوابات  ™FlumeGatesالتي تعمل
بالطاقة الشمسية ويتم التحكم فيها عن بعد.

طوّ رت شركة روبيكون للمياه ()Rubicon Water
العديد من الحلول المجرّ بة القائمة على التقنيات
النظيفة سواء في مجاالت البرمجيات أو األجهزة،
والتي تؤدي إلى تحسين تشغيل وكفاءة أنظمة
اإلمداد للري بطريقة مستدامة ،ومشهو ٌد بمنافعها
في شتى أرجاء العالم.

ويتيح تطبيق نظام ®Total Channel Control
استخدام المياه بطريقة أفضل عن طريق تحسين
كفاءة التوزيع وتطوير مستوى الخدمة للم زارعين
وذلك بتوفير الموارد عند الطلب تقري ًب ا .ويستفيد
الم زارعون من معدالت التدفق المتسقة ،والتي يمكن
للنظام تحقيقها بالمواءمة بين العرض والطلب.

وقد بدأت منطقة الري في آوكدال ()OID
بوالية كاليفورنيا ،والتي تقع في الوادي األوسط
لكاليفورنيا ،في تطبيق نظام اآللية الذي طورته
شركة روبيكون والمعروف باسم التحكم الكامل في
القناة (® )Total Channel Controlفي القنوات
الرئيسية بالمنطقة .ويضم ذلك الوادي أكبر منطقة
مركزة للزراعة القائمة على الري في الواليات
المتحدة ،حيث يروى فيه  55,000فدان (23,000
هكتار).

دراسة
إف رادية

وقد تشتهر أست راليا بقسوة الطقس ،ولكن قد راتها
في اإلدارة المائية تتطلب التعامل مع ما هو أكثر
من هذا الموضوع بذاته .كما تعكس الت زا ًم ا ر ً
اسخ ا
باإلدارة الفعالة للمياه ،والتي تكرس جهودها في
تحقيق الكفاءة ،واألداء االقتصادي ،واالستدامة،
وهي تحديات مشتركة تواجه أم ًم ا أخرى في شتى
أنحاء العالم.
قطاع المياه في أست راليا قطا ٌع ناضج ،ومبتكر وذو
قد رات راقية .ونحن ندعوك لتفحص هذا اإلصدار،
والذي يعرض إمكانيات أست راليا في إدارة المياه
في المناطق الحضرية والزراعية وفي المناجم،
ويعرض قد رات عد ًدا من أكثر هيئات القطاعين
العام والخاص ابتكارًا وقدرة على اإلبداع.

البحث والتطوير

مبتك رات المياه
في أست راليا
تركز الم راكز البحثية في أست راليا على التوصل
لنتائج بحثية قيمة على المستوى العالمي.

التخطيط الحضري

ودائ ًم ا ما يشار إلى جامعاتنا ،وم راكز التميز ،والم راكز
البحثية التعاونية ،والمؤسسة البحثية ال رائدة على
المستوى الوطني ،وهي

تتضمن المبادرة ال رائدة للمياه من أجل بل ٍد صحي
التركيز على إدارة المياه الحضرية المتكاملة
( )IUWMضمن أهدا ٍ
ف أخرى .في الغالب ،كانت
أنظمة المياه الحضرية تعمل بطريقة خطية ،حيث
تجلب المياه إلى المدينة ،ثم تستهلكها وتصرفها إلى
البيئة .ولكن نظام  ،IUWMعلى النقيض من ذلك،
ينظر إلى الدورة الكاملة للمياه في الحض رـ وكيف
يمكن لتحقيق التكامل بين أنظمة مياه الشرب ،ومياه
الصرف ،ومياه العواصف أن يوفر مخرجات أكثر
استدامة لقاطني المدينة .ويمكن لتطبيق خيا رات
 IUWMالف ّع الة أن يقلل من تأثير صناعة المياه على
البيئة إلى أدنى ح ٍد ممكن ،وأن يعزز مساهمتها في
االقتصاد ويكرس رفاهية المجتمع وتنميته .ويسير
ذلك االتجاه جن ًب ا إلى جنب مع حاجة القطاع لتنويع
الموارد في مواجهة الظروف المناخية االستثنائية،
وتقليل التأثير البيئي لعملياته ،وتقليل تكلفته للفرد.

هيئة الكومنولث للبحوث الصناعية والعلمية
( ،)CSIROباعتبارها أكثر مصادر المعلومات
واألبحاث الموثوق بها.
وعلى المستوى العالمي ،تحظى المؤسسات الجامعية
العلمية في أست راليا بترتيب متقدم على المستوى
العالمي (فهي تحتل خم ًس ا من أفضل خمسين موقع
في ترتيب الجامعات العالمي  QSللعام )2010
وتعمل م راكز األبحاث المستقلة التابعة لها في أبحاث
مبهرة حازت تقدير العالم.
ويصنف مركز  CSIROضمن أفضل  10مؤسسات
بحثية في العالم بوجه عام ،كما يصنف كذلك في
ثالث مجاالت بحثية معينة ،منها اثنان  -وهما علوم
النبات والحيوان والعلوم الزراعية -مرتبطان بإدارة
ً
ارتباط ا وثي ًق ا.
المياه
وقد أطلق مركز  CSIROالعديد من المباد رات
"ال رائدة"والتي تهدف إلى تحسين إدارة المياه ،منها
المبادرة ال رائدة للمياه من أجل بل ٍد صحيّ و المبادرة
ال رائدة للزراعة المستدامة.
وتضم هذه المباد رات الوطنية البحثية ال رائدة علماء
أست راليين من  ، CSIROومن المؤسسات البحثية،
والخاصة ،والمجموعات المجتمعية ،والمنظمات
الحكومية وغير الحكومية.
وتهدف المبادرة ال رائدة للمياه من أجل بل ٍد صحي
إلى إمداد أست راليا بالحلول في مجال إدارة موارد
المياه ،مما يحقق مكاسب اقتصادية تبلغ  3مليار
دوالر أست رالي سنو ًي ا بحلول عام  ،2030مع الحفاظ
على األنظمة البيئية المائية الرئيسية في أست راليا أو
استعادتها.
أم المبادرة ال رائدة للزراعة المستدامة ،لتركز على
زيادة اإلنتاجية الزراعية مع الحفاظ على بيئة صحية
وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة من األراضي الريفية.
ويعد تحقيق الكفاءة في استخدام المياه على مستوى
الم زارع ومستجمعات المياه أحد المجاالت البحثية
التي تحظى باألولوية في تلك المبادرة ال رائدة.

تجارة المياه:
طريقة جديدة لتخصيص
المياه
التزمت جميع حكومات أست راليا  -الفيد رالية،
وحكومات الواليات ،واألقاليم والحكومات المحلية -
بمبادرة المياه القومية ( ،)NWIوهي مجموعة من
السياسات عالية المستوى التي تهدف إلى تحسين
إدارة موارد المياه اإلقليمية والحضرية على مستوى
البالد بالكامل.
وأحد خصائص مبادرة المياه القومية هي تطوير
أسواق أكثر فاعلية للمياه .ويمكن أن يشارك القائمون
على الري ،ومديري مشروعات المياه البيئية ومرفق
المياه عن طريق بيع أو ش راء المياه طب ًق ا الحتياجاتهم
وظروفهم االقتصادية .وتعد تجارة المياه على قدر من
األهمية ألنها تؤدي إلى تحويل موارد المياه الشحيحة
ً
إنتاجية .ويمكن أن تكون
إلى أفضل استخداماتها
المقايضة على أساس دائم أو مؤقت.
وكما في أي سوق آخر ،تعتبر المعلومات السليمة
عنصرًا جوهر ًي ا .ومن بين األشياء المرجوة من مبادرة
المياه القومية ’ضمان إنشاء نظم القياسات ،والم راقبة،

واإلبالغ المناسبة في جميع الواليات ،وذلك لدعم
الثقة العامة وثقة المستثمرين خاصة في كمية المياه
التي تباع أو تشترى أو تستخرج ألغ راض االستخدام،
أو تستعاد وتدار لألغ راض البيئية وللمنافع العامة
األخرى’.
وقد أوكلت مسئولية تطوير الحساب القومي للمياه إلى
مكتب األرصاد األست رالي ،والذي سوف يق ِّد ر كميات
المياه المتاحة ،واألحجام المتداولة ،والمستخدمة
ويسجل مالكيها .وسوف تصبح الدروس المستفادة
من إنشاء الحساب القومي للمياه متاحة للتطبيق
في العديد من الدول المتقدمة والنامية على مستوى
العالم.
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البحث والتطوير

مياه العواصف وخطورتها على صحة اإلنسان
اعتبرت مياه العواصف مصدرًا بدي الً محتم الً للمياه في مختلف االستخدامات النهائية .ولكنها قد تحتوي على نطاق واسع من المواد
الكيميائية ومسببات العدوى ،وبعضها ضار بالصحة العامة .وتتضمن المعوقات الرئيسية الستخالص واستخدام مياه األعاصير قلة
القبول بها من العامة وعدم وجود لوائح واضحة .وتجري األبحاث لألغ راض التالية:
>

التعرف على الملوثات المحتملة التي قد توجد في مياه األعاصير

>

التعرف على خصائص المخاطر المتعلقة طب ًق ا لمدى التعرض.

ويجري البحث في مركز إدارة المياه المتقدمة في جامعة كوينزالند ،مع مركز  CSIROبجامعة جريفيث والعديد من الشركاء من
الصناعة العاملين في اتحاد األمن المائي الحضري لمنطقة جنوب شرق كوينزالند ،فيما يتعلق بالكيماويات/مسببات العدو والمخاطر
الصحية المتعلقة بمياه األعاصير على اإلنسان كجزء من مشروع بحثي بعنوان المدن كمستجمعات لإلمداد بالمياه .وسوف تكون
النتائج صالحة للتطبيق على مستوى العالم خاصة مع سعي المناطق المفتقرة للمياه إلى تنويع مصادرها بطريقة مستدامة.

التوجه اإلقليمي
أتمت المبادرة ال رائدة للمياه من أجل بل ٍد صحي أول حساب
دقيق لمدى توفر المياه في الحاضر والمستقبل في حوض
موراي-دا رلينج المائي ،وهو المنطقة الرئيسية إلنتاج الطعام
في أست راليا .ويعد هذا المشروع الذي تكلف  12مليون
دوالر أست رالي أول محاولة على مستوى العالم تحاول تقدير،
على مستوى حوض مائي كامل ،تأثير العوامل التالية على
الموارد المائية:
>

تنمية مستجمعات المياه

>

تغيير استخ راج المياه الجوفية

>

تغير المناخ

>

التغير المتوقع في المناخ

تتناول مبادرة المياه اإلقليمية التحدي الكامن في إدارة
المياه اإلقليمية من منظور قائم على األنظمة :يوجه البحث
في اتجاه تقييم مدى إتاحة المياه واستخدامها على نطاق
المستجمعات المائية (مستجمع األمطار) ،ويتضمن ذلك
العرض والطلب على المياه الجوفية والمياه السطحية،
والمياه الخاصة بالبيئة.
وتهدف الب رامج ال رائدة إلى تبني استخدام نتائج األبحاث
على نطاق واسع مع التقارب اللصيق بين العلماء والباحثين
والصناعة ومستخدمي المياه لتطوير مخرجات عالية القيمة
يمكن تحويلها بسهولة إلى منتجات تجارية.

الم وازنة بين احتياجات
المجتمع واالقتصاد والبيئة
للموازنة بين االحتياجات المتعارضة للمجتمعات،
والم زارعين والبيئة ،قامت الحكومة األست رالية بتمويل
مبادرة المياه من أجل المستقبل وهي مبادرة تستغرق
 10سنوات وتتكلف  12.9مليار دوالر أست رالي.
وتتألف مبادرة المياه من أجل المستقبل من مجموعة
من السياسات والب رامج الحضرية والريفية التي توفر
التمويل لش راء المياه ،والري ،والتحديث ،والتحلية،
وإعادة التدوير ،واالستفادة من مياه العواصف .وترتكز
مبادرة المياه من أجل المستقبل على أربع أولويات
رئيسية :اتخاذ إج راءات حيال التغير المناخي،
والكفاءة في استخدام المياه ،وضمان موارد المياه،
ودعم سالمة األنهار واألراضي الرطبة .ومن عناصر
هذه المبادرة إنشاء مركزين قوميين للتميز  -أحدهما
للتحلية واآلخر إلعادة تدوير المياه .وتزيد م راكز
التميز ،عن طريق تنمية الروابط بين الحكومات
والعلماء والصناعة ،من سرعة البحث العلمي ال رائد،
كما تطور تكنولوجيات جديدة وتجربها ،وتحول
نتائجها إلى منتجات تجارية.

أبحاث التحلية
وقد استثمرت أست راليا أكثر من  6مليا رات دوالر
أست رالي في محطات التحلية في العواصم لتحقيق
التنوع في مصادر المياه ،مما يضمن توافر المياه
في المدن مستقبال ،ولذا فمن المنطقي أن يتكاملهذا اإلنفاق مع استثما رات كبيرة في أبحاث تحلية
المياه التي تمول من "الخطة القومية للمياه الحضرية
والتحلية".

مجموعة أدوات السموم البيئية
في أست راليا ،كما في المناطق األخرى التي تتعرض لنقص متقطع أو مزمن في المياه ،تعتبر إعادة
تدوير المياه مصدرًا جدي ًدا للمياه للعديد من االستخدامات ،بما فيها إعادة االستخدام للشرب بطريقة
غير مباشرة .وقد بذلت منظمة أبحاث جودة المياه المحدودة في أست راليا ( )WQRAالجهود مع
شركائها في البحوث ،في تطويرمجموعة أدوات السموم البيئية .وقد أثبتت هذه الد راسة فوائد الدمج
بين العديد من األدلة مثل التحليل الكيميائي ،عن طريق الفحوصات المعملية ،و الم راقبة في الموقع
في تقييم جودة المياه .فالدالالت البيولوجية للتعرض (في المعمل) والتأثي رات (المقاسة في الطبيعة)
يكمالن بعضهما البعض في إعطاء معلومات ذات أهمية بيئية عالية أكثر من تلك التي تقدمها
القياسات الكيميائية وحدها.

ويستمد مركز التميز األست رالي القومي لتحلية المياه
( )NCEDAتوجهاته في مجال تمويل البحث العلمي
والتطوير من السياق العالمي ولكنه ير ِّك ز على تطوير
حلول تتواءم مع احتياجات أست راليا وأولوياتها .وتتمثل
المهمة البحثية لمركز  NCEDAفيما يلي:
> الوصول إلى أفضل تكنولوجيات التحلية وتبني
استخدامها في ظروف أست راليا الفريدة،
> تطوير تكنولوجيا مناسبة لتحلية المياه في
المناطق الريفية واإلقليمية
> تقليل البصمة الكربونية لمنشآت التحلية
وتقنياتها بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة.
ويتواءم البرنامج البحثي لمركز  NCEDAبدرجة
كبيرة مع احتياجات الصناعة ،مما يجعل تحويل
النتائج إلى منتجات تجارية أكثر سهولة وسرعة.
وسوف تكون المنتجات والمعرفة الناتجة عن هذه
الجهود البحثية قابلة للتطبيق عالم ًي ا ،وبوجه خاص
في المناطق التي تعاني من نقص المياه حال ًي ا أو في
المستقبل.
ويركز مركز التميز األست رالي في إعادة تدوير المياه
على القيام بأبحاث تهم الصناعة والتنمية في قطاع
المياه سواء في المناطق الريفية أو اإلقليمية أو في
العواصم .ورغم بدء عمليات إعادة تدوير المياه
في أست راليا منذ سنوا ٍ
ت عديدة ،إال أن حجم الفرص
السانحة لخطط إعادة التدوير آخذ في النمو في الوقت
الحالي.
وبا إلَضافة إلى البحث في مجال تحسين تكنولوجيات
إعادة التدوير وتطوير تكنولوجيات جديدة ،تركز
أنشطة المركز بشدة على بيان الفوائد االقتصادية،
واالجتماعية ،والبيئية لعمليات إعادة التدوير؛ وعلى
تطوير أساليب للتحقق من جودة المنتج ،وعلى زيادة
القبول المجتمعي لعمليات إعادة تدوير المياه لنطاق
واسع من المستخدمين النهائيين.
وسوف تستفيد األعمال والحكومات والمجتمعات
في أست راليا وخارجها من نتائج استثما رات المركز
في البحوث والتطوير في المجاالت التكنولوجية
واالقتصادية-االجتماعية.

البحث والتطوير

تحسين اتخاذ الق رار عن طريق البرمجيات

يتناول مركز  eWaterللبحوث التعاونية موضوعات إدارة المياه بصورة مباشرة وينتج العديد من المنتجات
البرمجية والخدمات ذات القيمة المباشرة للمستثمرين في القطاعين العام والخاص.
وقد أنشئ في يوليو من عام  ،2005باندماج مركزين سابقين من م راكز البحوث التعاونية (مركز البحوث التعاونية
لهيدرولوجيا مستجمعات المياه ،ومركز البحوث التعاونية لعلوم البيئة الخاصة بالمياه العذبة) وعدد من الهيئات
األست رالية األخرى التي تركز على الموضوعات المائية ،وينتج مركز  eWaterالب رامج في المجاالت التالية:
>

إدارة المستجمعات المائية المتكاملة؛

>

اإلدارة الكاملة لألنظمة النهرية؛

>

وضع نماذج لجودة مياه العواصف؛

>

إدارة المياه في المناطق الحضرية؛

>

إدارة ردود األفعال البيئية

البحث العلمي التعاوني

الجهود التعاونية

تستثمر الحكومة األست رالية ،بالش راكة مع الصناعة،
في العديد من الم راكز البحثية التعاونية (.)CRC
وتجري هذه الم راكز األبحاث ،وتدفع بها بسرعة نحو
االستخدام التجاري عن طريق الجمع بين الباحثين
ومشاركين من الصناعة في جهود استكشافية مركزة
للغاية.

يتميز النشاط البحثي األست رالي في مجاالت المياه
بأنه تعاوني لدرجة عالية ،وقد أصبحت صناعة المياه
نفسها تتسم بمنظور تجاري .ويدرك شركاؤها من
الباحثين الحاجة للتعاون ،حتى يمكنهم االستجابة
لمتطلبات الصناعة وتحويل النتائج البحثية بسرعة
إلى منتجات تجارية .وتخدم الم راكز البحثية
المستقلة ،والتي سيذكر البعض منها فيما يلي،
احتياجات الصناعة وينظر إليها باحت رام شديد على
المستويين القومي والعالمي:

وتشمل الم راكز البحثية التعاونية نطا ًق ا واس ًع ا من
التخصصات والموضوعات ،وتغطي أمورًا تتعلق
بالمياه أو تطور منتجات تساعد المسئولين عن إدارة
المياه أو المستخدمين .وهي تتضمن م راكز بحثية
لكل من مستجمعات المياه الخاصة بزراعة
خاصة ٍ
القطن ،والتكنولوجيا الحيوية البيئية ،وتقييم مدى
تلوث البيئة ومعالجته ،و تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وهناك منظمة هامة أخرى انبثقت عن الم راكز البحثية
األقدم ،وهي منظمة أبحاث جودة الماء في أست راليا
( ،)WQRAوقد انبثقت عن المركز البحثي التعاوني
لجودة المياه ومعالجتها .ويرمز إنشاء منظمة
 WQRAإلى االنتقال الناجح من نموذج الم راكز
البحثية التعاونية إلى شركة -تمولها الصناعة.
وتتناول إست راتيجية بحوث  WQRAالبحوث
الحساسة الخاصة باحتياجات جودة المياه في صناعة
المياه األست رالية مع التركيز على مخرجات الصحة
العامة المتعلقة بالمخاطر المؤثرة على الصحة
العامة في الموارد المائية الحالية وفي المنتجات
والخدمات المائية البديلة والجديدة وبصفة خاصة في
المناطق الحضرية.

> مركز أبحاث المياه الذكية والذي يركز جهوده
في تقديم الخدمات العلمية والبحثية ويمتلك نطا ًق ا
واس ًع ا من القد رات متعددة -التخصصات والتي
يقدمها من خالل أعضاء المركز من الجامعة
والصناعة .وتك ِّم ل هذا اإلمكانيات شبكة عالمية من
الخب رات.
>  - ICE WaRMالمركز الدولي للتميز في
إدارة الموارد المائية ،ويعد أكبر منظمات أست راليا
المتخصصة في التعليم والتدريب والبحث في
مجاالت الموارد المائية .وقد أنشأ مركز ICE
 WaRMالعديد من ب رامج التعليم العالي ال رائدة،
ويضم ب رامج للد راسة عالية المستوى ،كما يسهم
في تقديم برنامج د راسي قصير في الموارد المائية.
> مركز إدارة المياه المتقدمة :جامعة كوينزالند
 يعد مركز إدارة المياه المتقدمة ( )AWMCالتابعلجامعة كوينزالند أحد م راكز التميز المعروفة
عالم ًي ا في مجال مبتك رات تقنيات المياه وإدارتها.
ويمثل التكامل الوثيق بين العلوم الكيميائية
والبيولوجية ،وهندسة النظم والمعلوماتية أحد أهم
نقاط القوة لهذا المركز .وتش ِّك ل هذه التوليفة أسا ًس ا
ألبحاث فوق العادة ،باإلضافة إلى فتح المجال
لفرص لتطوير حلول للمشاكل البيئية المستعصية
مخصصة للمستخدم ،وتطبيقها عمل ًي ا.

ويعد مركز  AWMCقاعدة واسعة للخب رات بفضل
فريقه البحثي الذي يتكون من أكثر من  40من
األكاديميين وأعضاء الفرق البحثية وأكثر من 30
طالب باحث موزعين على الب رامج البحثية السبع
التي تشمل إعادة تدوير المياه ،والتقنيات الالهوائية،
وأبحاث الصرف الصحي ،وعلم البيئة الميكروبي،
واألنظمة الكهروكيميائية (البيولوجية) وأبحاث غازات
الدفيئة ،وإزالة المغذيات ،والمنتجات البيولوجية.
ولمركز  AWMCس ِج ل حافل من األبحاث الناجحة،
والمشروعات التطبيقية والتطويرية التي تساوي اآلن
ما يربو على  10ماليين دوالر أست رالي سنو ًي ا ،والتي
أجري العديد منها بالتعاون الوثيق مع الصناعة أو مع
جهات بحثية عالمية.
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إدارة المياه في القطاع الزراعي

التعامل مع بيئة
أست راليا الفريدة
الزراعة أم ٌر حيوي في أستراليا .في عامي 2009-
 ،10قدِّ رت صادرات المنتجات الزراعية األسترالية
بمبلغ  30.4مليار دوالر أسترالي وبلغ عدد العاملين
في هذه الصناعة  325,000عامل .وفي اإلجمالي،
يتم تصدير  60%من السلع المنتجة في المزارع
األسترالية سنو ًي ا.
يعتبر نجاح الزراعة في أست راليا شاه ًدا على ب راعة
م زارعيها ،وجودة أبحاثها العلمية ،وقدرة مؤسساتها
على االبتكار واستحداث منتجات جديدة ،وجودة
حوكمة هذا القطاع.

أهمية الزراعة بالريّ
الزراعة بالري أم ٌر حيوي للغاية.
فرغم أن الزراعة بالري تشغل مساحة تبلغ  0.5في
المائة من جميع األراضي الزراعية في أست راليا ،إال أن
قيمة إنتاج هذا القطاع تبلغ  9مليون دوالر أست رالي أو
 25في المائة من القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي.
وتقع أربعة وأربعون في المائة من األراضي التي
تزرع بالري في حوض موراي-دارلينج المائي ،والذي
يعد أكبر نظام نهري في أست راليا.
ويستهلك هذا القطاع سنو ًي ا  14,000مليار لتر من
الماء تقري ًب ا ،مما يمثل  65في المائة من إجمالي
المياه المستخدمة في أست راليا .وعلى مدار 10-15
عام سابق ،تعرضت أست راليا لفترة جفاف طويلة،
وانحسر تدفق المياه في النظم النهرية .وكان من
الضروري أن يستخدم الم زارعون المياه بحرص وأن
تخصص المياه ألهم استخداماتها.

وتعزز الممارسات الزراعية
األست رالية استخدام المياه بكفاءة،
وترعى االبتكارات وتستخدم أفضل
البحوث العلمية لتحقيق المكاسب
اإلنتاجية.

تخصيص المياه لالقتصاد ،تقدير الماء كسلعة
والسكان والبيئة
الماء مورد شحيح .وعلى الرغم من استدامته ،فهناك
لم يكن الجفاف الحافز الوحيد الستخدام الماء بكفاءة.
فالبيئة نفسها لها ٌ
حق في المياه ،وقد خصصت المياه
طب ًق ا لذلك .كما زاد حجم الم راكز اإلقليمية وتعدادها
وأصبح لها مطالبها الخاصة من المياه .وبالطبع ،ال
تعيش المدن الكبيرة في عزلة ،فمدينة أدياليد التي
يبلغ تعداد سكانها  1.1مليون نسمة ،تقع في نهاية
نظام موراي -دارلنج النهري وهي تعتمد بصورة
تقليدية على المياه من هذا المصدر.
يعد تحسين إدارة المياه في المناطق الريفية أحد
األولويات الوطنية .تعد مبادرة المياه القومية  -التي
تدعمها الحكومات األست رالية (الفيد رالية ،وحكومات
الواليات/األقاليم ورابطة الحكومات المحلية)  -وسيلة
قومية مت رابطة تحدد الطريقة التي تدير بها أست راليا
المياه وتقيسها وتخطط لها وتضع أسعارها وتتداولها.

أهداف مبادرة المياه القومية
الهدف اإلجمالي لمبادرة المياه القومية هو الوصول
إلى نظام متوائم مع الظروف القومية وقائم على
اقتصاديات السوق ،واللوائح السليمة والتخطيط إلدارة
موارد المياه السطحية والجوفية للمناطق الريفية
ِّ
ويعظ م من المخرجات االقتصادية
والحضرية
واالجتماعية والبيئية.
وتشرف اللجنة القومية للمياه على مبادرة المياه
القومية .وظيفة اللجنة هي إعداد التقارير حول التقدم
المحرز في تطبيق المبادرة والتعليق على مدى تحقيق
أهدافها المتفق عليها.
وتغطي مبادرة المياه القومية العديد من اإلصالحات
التي تتعلق أسا ًس ا بإدارة المياه الريفية ،ولن نتناولها
كلها هنا .ولكن ،تطوير التجارة في المياه والمنافع
الج ّم ة الناجمة عنها في كفاءة استخدام المياه تعد من
الخصائص التي تستحق الذكر.

قيود على ما يمكن الحصول عليه من الماء في وقت
ما.

ولكل من الم زارعين بالري ،والمناطق الريفية ،بل
ٍ
والبيئة نفسها مطالب فيما يتعلق بالمياه .ويمكن
أن يقوم واضعو اللوائح بتخصيص المياه ،ولكن هذا
النهج غير ف ّع ال .فإعطاء الم زارعين المعتمدين على
الري الفرصة التخاذ الق رارات بأنفسهم حول الماء الذي
سيستخدمونه ،وتوقيت استخدامه ،وألي
المحاصيل سيستخدم ،يضيف الكثير من المرونة،
ويعزز الكفاءة في االستخدام .ولذلك ،فُ صِ َل ت المياه
عن حقوق ملكية األرض ،ويمكن أن تتداول اآلن في
سوق مفتوح.
فمث الً إذا كان أحد الم زارعين يزرع األرز حال ًي ا ،وهو
محصول قليل القيمة نسب ًي ا ويستهلك الكثير من
المياه .يمكن لهذا الم زارع ،في أوقات الجفاف ،أن يبيع
مخصصاته من المياه لم زارع ينتج محصوالً ذا قيمة
أعلى ،وليكن العنب مث الً .ويوفر هذا دخ الً لم زارع
األرز ،ويعطي قيمة أكبر لكل وحدة مياه يتم توليدها،
ويمكن أن يحقق وفرًا في المياه لصالح البيئة .وفي
أثناء فت رات الجفاف مؤخرًا ،كان بعض الم زارعين
يعيشون على الدخل الذي يتقاضونه من مبيعات
المياه ،بدالً من الدخل الذي يتقاضونه من بيع
المحاصيل.
ونظرًا ألن البيئة نفسها ال تملك القدرة على ش راء
ً
نيابة
المياه ،فيجب أن تقوم الحكومة بهذا الدور
عنها ،بش راء الحقوق المائية من السوق المفتوح .ومرة
أخرى ،ينتج عن ذلك دخل للم زارعين ،وتقل مشكلة
زيادة تخصيص مياه النهر الموجودة في أماكن
متعددة.
وتقدر اللجنة القومية للمياه أن نظام تجارة المياه في
حوض موراي  -دارلنج الجنوبي قد زاد من إجمالي
الناتج القومي األست رالي بزهاء  220مليون دوالر
أست رالي في عامي  2008-2009عن طريق إعادة
تخصيص المياه المستخدمة في الزراعة.
لن تتولد األسواق من تلقاء نفسها .فيجب أن
تكون هناك عالقات وطيدة حتى تتولد الثقة لدى
المستثمرين كما يجب أن تتوافر معلوما ٍ
ت دقيقة.
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دراسة
إف رادية

الحساب القومي للمياه في أست راليا
يحتاج المهتمون بش راء المياه إلى معرفة كمية
المياه المتاحة ،والمكان الذي تتداول فيه،
ومالكها وآخر سعر بيعت به قبل ذلك .وبدون
هذه المعلومات ،ال تستطيع أسواق المياه أن تفتح
أبوابها ولن تتمكن من العمل بالكامل .وهناك
مخاطر يتعرض لها المستثمرون ويعتبرها العديد
منهم غير مقبولة.
هنا في أست راليا ،أوكلت مسئولية إعداد الحساب
القومي للمياه إلى مكتب األرصاد (.)BOM
وسيصبح مكتب األرصاد مسئوالً عن:

الفاعلية ،والمؤسسات،
واإللهام
أدى مناخ أست راليا القاسي وغير المتوقع والذي يتفاوت
من فت رات الجفاف إلى السيول ،مصحو ًب ا بأ راضيها
ذات المساحات الشاسعة التي قد تكون مجدبة أو
قاحلة أو قليلة الخصوبة ،إلى نشوء ممارسات راسخة
تعزز من االستخدام الف ّع ال للمياه ،وتدعم االبتكار
وتستخدم أفضل األبحاث العلمية لتحقيق زيادة في
اإلنتاج .وتتيح المتاجرة في حصص المياه فر ً
ص ا ليس
فقط للم زارعين المعتمدين على الري والمستثمرين،
ولكن للشركات المستحدثة التي تعمل كوسيط،
وتحسن من إدارة المياه ،وتحدث نظم الري وتعمل على
تحقيق التوافق بين التكنولوجيات الحديثة واحتياجات
القائمين على الري.
وتعتبر شركة ووترفايند ( )Waterfindإحدى
الشركات األست رالية الفريدة حيث تعد مساعدة مشتري
المياه وبائعيها على إتمام صفقاتهم من صميم عملها.
ومن هذا المنطلق ،تعد شركة سمسرة ،ولكنها أكثر من
ذلك بكثير .وقد استغلت شركة ووترفايند الفرص التي
أتاحتها األسواق الناشئة للمياه وأحسنت استغاللها،
وقامت بتحسين فرص التبادل التجاري عن طريق
تجاوز المعوقات اإلدارية وتسهيل اإلج راءات .ويتكامل
نظام التداول االلكتروني الذي تقدمه الشركة مع
خدمة متكاملة ،تتضمن وثائق العقد ،ونقل الملكية
والتسوية.

يعتبر نجاح الزراعة في أست راليا
شاه ًدا على ب راعة م زارعيها،
وجودة أبحاثها العلمية ،وقدرة
مؤسساتها على االبتكار
واستحداث منتجات جديدة ،وجودة
حوكمة هذا القطاع.

> إصدار المعايير المحاسبية للمياه؛

> تجميع حسابات المياه ألست راليا ومتابعتها،
بما في ذلك مجموعة من حسابات المياه التي
تعرف باسم الحساب القومي للمياه؛
> نشر الحساب القومي للمياه سنو ًي ا في
صورة يسهل وصول العامة إليها.
وسوف تصبح الدروس المستفادة من تطوير
المعايير المحاسبية للمياه وإنتاج الحساب القومي
للمياه قابلة للتطبيق عالم ًي ا في جميع الدول
المتقدمة والكثير من الدول النامية.

الري الزراعي ونظام نضح المياه مع نمو محاصيل ناشئة ،جنوب -شرق كوينزالند.
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وتنال تجارة المياه أي ً
ض ا حظها من التقدير في أست راليا
الغربية ،حيث كانت المنطقة الجنوبية الغربية
تعاني من ت راجع واضح في هطول األمطار وزيادة في
الملوحة لعدة سنوات .وفي هذه الظروف ،يُمك ـ ِّ ن تداول
الماء بين الم زارعين الجميع من تقاسم مور ٍد عالي
القيمة تستفيد منه أعلى المحاصيل قيمة .ومن أمثلة
هذه الشركات شركة هارفي للمياه والتي بدأت في تقديم
هذه الخدمة في الغرب منذ عام .1996
وهناك أساليب مؤسسية أخرى للزراعة في ظل المناخ
غير المواتي وهي تتضح في حوض موراي  -دارلنج،
أحد أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في أست راليا.
وتدعم منطقة ريفيرنا ،التي تقع في شمال فيكتوريا،
ووادي جولبورن مد ًن ا صغيرة مثل شيبارتون ،وهي
مركز مزدهر للزراعة ،ومعالجة األطعمة ،وآالت
الم زارع والصناعات ذات الصلة .وتنتج المنطقة
التفاح ،والكرز ،ودوّ ار الشمس ،وحبوب الدخن ،واألرز،

والفاصوليا والخضروات للسوق المحلي وللتصدير.
ويعتمد الكثير من المحاصيل على الري ،ولكن مع
استم رار الجفاف وقلة كميات المياه التي يمكن سحبها
من األنهار ،اتخذ الم زارعون إج راءا ٍ
ت معقدة لضمان
الكفاءة في استهالك المياه.
وال يحقق هذا استخدام المياه بكفاءة فحسب ،بل عدم
داع أي ً
ض ا .وبدعم من الحكومة الفيد رالية
إهدارها بدون
ٍٍ
وحكومات الواليات والمقاطعات ،ومن الم زارعين
أنفسهم ،تبنى الجميع برنامجً ا إج رائي ا ً لتقليل فقد المياه
في قنوات الري .لقد أسفر مشروع تجديد الري في
فيكتوريا الشمالية ( )NVIRPعن وفورات هائلة.

مشروع تجديد الري في فيكتوريا الشمالية ()PRIVN
مشروع تحديث الري في فيكتوريا الشمالية
( )NVIRPهو كيان تمتلكه الدولة وهو مسؤول
عن التخطيط ألكبر مشروع لتحديث الري
في أست راليا ،وتصميمه وتسليمه ،ويح ِّد ث هذا
المشروع البنية التحتية للري في منطقة ري
جولبورن موراي ( .)GMIDوتغطي منطقة ري
جولبورن موراي  68,000كيلومتر مربع وتعد
أكثر شبكات الري األست رالية كثافة.
ويمثل مشروع  NVIRPأهم تحديث للبنية
التحتية للري في المنطقة في تاريخها الذي يبلغ
 100عام ،بإضافة التكنولوجيا اآللية وإصالح
القنوات المتقادمة لتحسين أسلوب وكفاءة توصيل
المياه .ويهدف المشروع إلى استعادة المياه
المفقودة نتيجة التسرب ،والرشح والتبخر وقلة
كفاءة النظام ،وذلك عن طريق تحديث النظم اآللية
للقنوات ،ونظم المعالجة والقياس وإعادة محاذاة
المخطط التاريخي لقنوات الري.
وتقدر كمية المياه التي فقدت في نظام ري
جولبورن موراي بنحو  700-800مليار لتر
نتيجة التسرب والبخر وغيرها من أسباب عدم
الكفاءة .ويحقق االستثمار الذي أنفقت عليه
حكومات أست راليا وفيكتوريا ومستخدمي شركة
ملبورن للمياه وشركة جولبورن-موراي للمياهوفرًا
ً
متوسط ا على المدى الطويل يبلغ 425
سنو ًي ا
مليار لتر من المياه وزيادة في كفاءة استخدام
نظام الري تت راوح ما بين  70في المائة و 85في
المائة على األقل .وتبلغ حساسية النظام اآللي
الحديث للقنوات قدرًا كاف ًي ا الكتشاف المشكالت
في توصيل المياه وتحديد األماكن التي تحتاج
للصيانة .وتضمن م راقبة المستويات الحرجة من
المياه وتدفقها عن طريق البوابات االلكترونية
توصيل كميات محددة من المياه في الوقت
والمكان المناسبين ،وتقليل أزمنة الطلب وضمان
توصيل المياه للقائمين على الري بصورة أكثر

دراسة
إف رادية

انتظا ًم ا واعتمادية.
على سبيل المثال ،هناك  532بوابة مثبتة توفر
العمل اآللي لمساحة  75في المائة من منطقة
ري شيبارتون ،وقد انخفض التسرب وانخفضت
التدفقات غير المخططة (المصبات) لمنطقة
ري شيبارتون بأكملها بنسبة  79في المائة
من  8,850مليون لتر في عام  2007-08إلى
 1,813مليون لتر في .2008-09
ويعيد مشروع  NVIRPتطوير نظام الري في
جولبورن موراي ليصبح نظا ًم ا عالم ًي ا يتبع أفضل
الممارسات ،ويسهم في ضمان مستقبل الصناعات
الزراعية القائمة على الري المنطقة والتي تبلغ
قيمتها  9مليار دوالر أست رالي ،وسوف التصدير
الذي تبلغ قيمته  1,53مليار دوالر أست رالي .كما
سيحسن المشروع من التدفقات البيئية ومصادر
المياه الحضرية.
وسيتمكن القائمون على الري من إدارة أعمالهم
بثقة ،لتأكدهم من دقة وصول الماء إليهم ووصوله
في الوقت المحدد .وسوف تمتد هذه الثقة لتتجاوز
بوابة المزرعة وتدعم مستقبل المنطقة ،وتجذب
المزيد من األعمال واالستثما رات إليها ،وتخلق
وظائف جديدة وتساهم بماليين الدوالرات في
االقتصاد المحلي ،مما سيعزز التنمية في
المنطقة بشكل أكبر.
وكان من ضمن الشركات المشاركة في المشروع
كومديان للبنية التحتية اإلنشائية ،ووارد بروزرز
إيرث موفينج ،و SKMوأنظمة روبيكون،
وت رانسفيلد سيرفيسز أست راليا ،ومابكون ،وب رايس
ميريت لالستشا رات ،ودوج والكر لتصميمات
الري ،وإيربيز ،وبالن رايت وغيرهم من المقاولين.

إدارة المياه في القطاع الزراعي

مشروع إدارة الملوحة لمساعدة الم زارعين
كان اليوم المفتوح إلطالق مبادرة توضيح
المستجمعات في أواخر عام  2006والذي عقد في
مقاطعة كيليربيرين الواقعة على ح زام القمح في
غرب أست راليا ،وهي منطقة تأثرت كثيرًا بملوحة
األرض الجافة ،بمثابة مرحلة اإلطالق لمشروع
أدى في النهاية إلى تطبيق العديد من الم زارعين
المحليين لخيا رات إدارة الملوحة في م زارعهم .وقد
تم العمل البحثي في هذا المشروع الذي تكلف عدة
ماليين من الدوالرات عن طريق المبادرة ال رائدة
للمياه من أجل بل ٍد صحي وتدير المشروع وكالة
واالتين للحياة البرية ومجموعة الندكير وهو
يستكشف مجموعة من الحلول الهندسية والزراعية
للملوحة التي يتعرف عليها ال ُم الّك.
وكانت النتيجة إصدار دليل عن "كيفية
التصرف" التخاذ اإلج راءات التصحيحية ،وقامة
تحقق بالشروط الحيوية المادية ،واالقتصادية،
واالجتماعية المسبقة المطلوبة للحد من المخاطر.
كما يركز المشروع بشكل حاسم على الحاجة

دراسة
إف رادية

الملحة لحماية األصول الحيوية مثل المياه
والموارد الطبيعية.
ويتضمن المشروع ثالث مستجمعات فرعية تمتد
لتشمل مساحة قدرها  44,457هكتار ،وتتضمن
مستجمعات واالتين/أوب راين وبحي رات ووالند را.
ويعد التوسع في ملوحة األرض في أست راليا
الغربية أحد أكبر مصادر القلق .فهناك ما بين
مليون إلى مليوني هكتار من األرض الجافة
المالحة في الوالية ،وبين مليوني إلى أربعة
ماليين هكتار مهددة من جرّاء ارتفاع المياه
الجوفية ،مما يمثل خسارة في اإلنتاج الزراعي
قدرها  400مليون دوالر أست رالي.
ويعد مشروع  CDIمثا الً يوضح كيفية تعامل
الجماعات التي تعمل على المستوى المحلي
والقومي وعلى مستوى الواليات بشكل مشترك .وقد
ساهمت في المشروع العديد من وزارات الوالية،
وجامعة كيرتن ومردوخ ،وجامعة غرب أست راليا
باإلضافة إلى العديد من مقاولي القطاع الخاص.
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موقع سد جولبورن للمياه الخاص بشركة روبيكون

الحلول القائمة على األجهزة
والب رامج
تمتلك شركة روبيكون ووتر رؤية لتحسين إنتاجية
الزراعة القائمة على الري في العالم أجمع بطريقة
مستدامة بيئ ًي ا .وتحقق شركة روبيكون هذا من خالل
تكنولوجيا متقدمة لتحسين تشغيل وإدارة أنظمة موارد
الري مفتوحة القنوات.
وتنتج الشركة بوابات للتحكم في المياه تعمل بالطاقة
الشمسية ،ومقاييس للمياه وب رامج لإلدارة جميعها
مصممة لتعمل من خالل نظام متكامل .وتتيح
هذه التكنولوجيا للسلطات المسئولة عن المياه في
المناطق الريفية توصيل المياه المقاسة بدقة ،وبتدفق
عال ،وعند الطلب للم زارعين باستخدام أنظمة القنوات
ٍ
المفتوحة الموجودة حال ًي ا.
شركة كومديان للبنية التحتية تعد واحدة من أكبر
شركات إنشاء البنية التحتية للري في أست راليا ،ولها
قد رات قوية في مجال تحديث الري وإنشاء شبكات
الري المستدامة .وتتخصص شركة كومديان في إنشاء
البنية التحتية وخدمات الصيانة لقطاع الري ،وكذلك
لقطاعي المياه الحضرية وم رافق الغاز .وتقوم شركة
كومديان بإنشاء مشروعات كبرى للبنية التحتية
المتكاملة تح ِّس ن من مستوى الخدمة وتساعد على
توفير المياه.
وقد أتمت الشركة أعما الً تبلغ قيمتها  300مليون
دوالر أست رالي في مجال تحديث الري خالل السنوات
الثالث األخيرة وفازت بالكثير من العطاءات بفضل
االبتكار الذي تقدمه في مشروعاتها وطريقة إدارتها.
وتتضمن إمكانيات قطاع الري في الشركة إنشاء البنية
التحتية للري مثل المقاييس ،والبوابات ،وتبطين
القنوات ،إنشاءات السدود الكبرى ،والمواسير التي
تعمل بالجاذبية ،والمواسير التي تعمل بالضغط
والتحكم اآللي.

فيوتشرفلو :تحديث أنظمة الري
أت ّم فيوتشرفلو ( )FutureFlowوهو اتحاد للمياه
في منطقة جولبورن-موراي يضم شركات كومديان
للبنية التحتية ،و SKMوت رانسفيلد سيرفيسز،
مؤخرًا أكبر مشروع لتحديث الري في أست راليا في
أحد أكبر مناطق إنتاج الغذاء في فيكتوريا.
وقد استبدل مشروع فيوتشرفلو ،الفائز بالعديد
من الجوائز ،نظام الري الذي يبلغ عمره 100
عام بنظام لتوزيع المياه قائم على تكنولوجيا

دراسة
إف رادية

المعلومات ،ويوفر نحو  94مليار لتر من المياه
سنو ًي ا ،ويتيح نظا ًم ا أكثر كفاءة لنحو  3000م زارع
يعتمدون على الري.
وقد جمع المشروع ،الذي استمر لمدة عامين وتكلف
 290مليون دوالر أست رالي ،أكثر من 2000
كيلومتر من قنوات الري ونحو  6000أصل من
األصول المستخدمة في الري وأنشأ منها نظا ًم ا
واح ًدا متكام الً وعالي التقنية لتوصيل المياه.
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فوسلوك :عالج مبتكر للطحالب
وقد أنتجت فوسلوك هيئة البحوث األست رالية ال رائدة
 ،CSIROثم قامت شركة فوسلوك للحلول المائية
( )PWSبعد ذلك بتحويله لإلنتاج التجاري.
وتقوم شركة  PWSبإنتاج وتوزيع فوسلوك
وهي شركة مسجلة في البورصة األست رالية (رمز
البورصة.)PHK :
فوسلوك منت ٌج من الطمي المعدل ،ينزع الفوسفات
من التجمعات المائية مثل البحي رات الصناعية،
وأحواض مياه الشرب وبرك تربية األحياء المائية.
الفوسفات مصدر تغذية هام للطحالب (وباألخص
للطحالب الخض راء -الزرقاء الضارة) التي تعيش
في المسطحات المائية الغنية بالغذاء .لذا فمن

دراسة
إف رادية

خالل نزع الفوسفات من المياه ومنع إنتاجه
من المخلفات والرواسب ،يحجب فوسلوك عن
الطحالب مصدر غذائها األساسي ،ويقل تكاثرها
بشدة ،خاصة الطحالب الخض راء-الزرقاء.
وقد استخدم فوسلوك في أكثر من  200مسطح
مائي حول العالم ،بما فيها  29بحيرة في أوروبا
والمملكة المتحدة .ويتطور فرع شركة PWS
في أمريكا الشمالية بقوة با إلَضافة إلى عدد من
الجهات ذات الخبرة والكفاءة التي حصلت على
الت راخيص وتغطي كندا والواليات المتحدة.

األدوات المناسبة للمهمة
تمثل المعدات أحد المجاالت األخرى التي أدخل
فيها موردي الري األست راليون مثل شركة لودويسي
لبوابات المياه التكنولوجيا الحديثة على األجهزة التي
تتحكم في توصيل المياه إلى المحاصيل والم زارع.
فشركة لودويسي لبوابات المياه تصمم ،و ُت ص ِّن ع وتر ِّك ب
معدات عالية الجودة للتحكم في المياه ،تتضمن
المجاري المائلة ،وبوابات القفل ،والسدود ،والبوابات
الحادة ،والبوابات الق الَ بة لتحقيق اإلدارة المستدامة
للمياه.
وفي المزرعة ،تستطيع شركات أست رالية أخرى تحسين
كفاءة المياه وتقليل النفقات مع ضمان الحفاظ على
إنتاجية المحاصيل أو حتى تحسينها .وفي الوقت الذي
أصبح فيه نقص المياه أكثر حدة ،وزاد الطلب عالم ًي ا،
تقدم هذه الشركات وسائل ،وتكنولوجيات وأنظمة
لتحسين الكفاءة في المنطقة بكاملها وفي شتى أنحاء
العالم.
وشركة بادمان ستوبس من المص ِّن عين المحليين
لهياكل التحكم في المياه وأدوات التحكم اآللي في
الري لصناعة الري السطحي .والمنتج الرئيسي
للشركة،الذي صممه وص ّن عه جون بادمان منذ أكثر
من  20عا ًم ا  ،هو "بادمان ستوب" ويعمل كمنفذ
للخلجان وسد للقنوات .وهو عبارة عن قالب مطاطي
غير منفذ للماء بنسبة  100في المائة ،موضوع داخل
هيكل خرساني يساعد على التحكم اآللي في تدفق
المياه بالجاذبية األرضية ،مما يقلل من الفقد في المياه
الناتج عن تسريب المخارج .وقد استطاعت تقنية
الري السريع ،مصحوبة بمخارج بادمان ستوبس
للخلجان ،أن تزيد كفاءة الري السطحي دون زيادة
الطاقة المستخدمة وأن تحقق فوائد بيئية غير مباشرة.
تقدم شركة أكواسباي للم زارعين زيادة في عائدات
وفر في استخدام الطاقة،
المحاصيل ،باإلضافة إلى ٍ
والمواد الكيميائية ،والمياه .وقد يزيد استخدام المواد
الكيميائية والمياه في المزرعة إذا زادت مياه الري عن
الالزم .وقد ينتج عن ذلك جريان سطحي للمياه  -يأخذ
معه تربة األرض عالية القيمة  -أو زيادة في تضاغط
التربة يؤدي إلى إعاقة امتصاص النباتات للغذاء .وقد
ص ِّم مت مجموعة أدوات أكواسباي لضمان توصيل
كمية المياه التي تحتاجها التربة فقط للمزروعات
وتقليل الفقد.

ً
جاهزا متكام الً إلدارة
وتقدم شركة أوبزرفانت نظا ًم ا
المياه -في الم زارع .وقد ُ
ص ِّم مت منتجات أوبزرفانت،
و ُ
ص ِّن عت في ملبورن وتباع من خالل شبكة من
الموزعين اإلقليمين على المستوى القومي .وت راقب
منتجات أوبزرفانت جميع ما يتعلق -باستخدام المياه
في الم زارع ،وتتحكم فيه .وتتيح للم زارعين تحديد
مواعيد الري أوتوماتيك ًي ا طب ًق ا للمدخالت المحلية
مثل كمية الرطوبة في التربة ،وحالة الطقس ومستوى
المياه .ويمكن التحكم في المعدات ،مثل المضخات
ومس دّات القنوات ،ومعدات الري الفوقية آل ًي ا ،مما يؤدي
إلى استخدام المياه بكفاءة ،واالكتشاف المبكر للفقد،
وتوفير الوقود والعمالة.

تعرّف على المزيد
تقدم مجموعة الهيئات والشركات التي استعرضناها هنا كعينة الخدمات واألدوات المصممة لمساعدة
الم زارعين والقطاع الزراعي على تحقيق االستخدام الف ّع ال للمياه ،وفي نفس الوقت ،ينتجون محصوالً
يدر عليهم عائ ًدا اقتصاد ًي ا .والعديد من هذه الشركات فريدة من نوعها ومخصصة لتالئم القطاع
الزراعي األست رالي وقد نتجت من استثمار الحكومات المتعاقبة سواء الفيد رالية أو حكومات الواليات
وكذلك من استثما رات القطاع الخاص .والهدف الرئيسي منها هو تطوير األدوات لمساعدة الم زارعين
الذين يعملون في البيئة األست رالية ،التي كثيرًا ما تعاني من الملوحة ،أو الجفاف ،أو الفيضانات.
وكان التركيز في االبتكا رات منص ًب ا على خيا رات التصميم واإلدارة لتالئم تلك الظروف المختلفة ،مع
التركيز على الحفاظ على األرض للمستقبل وتحسينها .وفي حين تعرض الشركات التي أشير إليها
هنا خدماتها وتروجها محل ًي ا وعلى مواقعها اإللكترونية ،فإن الغالبية مهتمة باألسواق خارج أست راليا
وترحب باالستفسا رات.
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تحقيق المزيد،
بم وارد أقل -
وبصورة أفضل
تحققت في أست راليا كفاءة في
التشغيل في حدود  50في المائة
أو أكثر .وأصبحت األسر تفكر في
التوفير ،وال ي زال القطاع مدرًا للربح.
وتحقق التنوع في موارد المياه؛ حيث
تعد ب رامج التحلية ،وإعادة تدوير
المياه ،واستغالل مياه العواصف،
والمياه الجوفية ،ومياه األمطار
جميعها جزء من خليط اإلمداد.

أست راليا مأهولة بالسكان في مناطق متفرقة ،ولكنها تحتوي على العديد من المناطق الحضرية .فمن بين تعداد
الدولة البالغ  23مليون نسمة ،هناك  89في المائة يعيشون في المناطق الحضرية .ويعتبر قطاع المياه الحضرية
ذا أهمية خاصة للصحة والرفاهية لما ال يقل عن  19مليون مواطن أست رالي ،ولكنه أساسي أي ً
ض ا في اقتصاد البالد.
كانت خدمات المياه الحضرية ،تاريخ ًي ا ،تتجه نحو ضمان الموارد الجديدة ونزح مياه الصرف إلى مواقع بعيدة
لحماية الصحة العامة .ولكن ،مع نمو المدن ،والبدء في التعرف على متطلبات البيئة ،ندرك اآلن أنه يمكننا تحقيق
المزيد بموار ٍد أقل.
إن الكفاءة االقتصادية أم ٌر جوهري .ففي الماضي ،كان التوسع في أنظمة المياه والصرف الصحي مدعو ًم ا بشدة من
الحكومات أو القطاع الخاص ،ولكن اإلصالحات التي أجريت في العقدين األخيرين أدت إلى أن يدفع المستخدمون
قيمة الماء الذي يستهلكونه .وقد تم تقنين استخدام المياه ،وتجنب االستثمارات غير االقتصادية في البنية التحتية
المائية.

كعمل تجاري
المياه
ٍ

تقدير عالمي

يتسم قطاع المياه الحضرية في أست راليا بتوجهه نحو
اإلصالح واالبتكار .فالم رافق تعمل تجار ًي ا ،وتخضع
بالكامل لطائلة
اللوائح التي تحكم عملها ،تما ًم ا كما تطبق على
المؤسسات الخاصة .ويتوقع أن تدر االستثما رات
عائ ًدا ،وأن يفي المستهلكون بقيمة خدمات توصيل
المياه والصرف الصحي بالكامل.

يتكون قطاع المياه الحضرية األست رالي من خليط
حيوي من القطاعين العام والخاص ،تسهم فيه
المعرفة ،والقد رات التقنية ،والمنتجات والخدمات
في تحقيق إدارة أفضل لموارد المياه وأنظمتها على
المستوى العالمي.

وقد أصبحت المياه بالنسبة للصناعة أحد التكاليف
التي يمكن التحكم فيها ،بدالً من أن تصبح عب ًئ ا
ض رائب ًي ا .وتحققت بذلك كفاءة في التشغيل في حدود
 50في المائة أو أكثر .وأصبحت األسر تفكر في
التوفير ،وال ي زال القطاع مدرًا للربح .وتحقق التنوع في
موارد المياه؛ حيث تعد ب رامج التحلية ،وإعادة تدوير
المياه ،واستغالل مياه العواصف ،والمياه الجوفية،
ومياه األمطار جميعها جزء من خليط اإلمداد.
يعد القطاع الخاص بالغ األهمية ،مع ت زايد تلبية
الشركات الخاصة لنسبة كبيرة من احتياجات القطاع.
وهي تبتكر أساليب جديدة تح ِّس ن من أداء األنظمة
المائية بطرق جوهرية .وتعد إدارة جودة المياه،
واألنظمة الذكية ،وعمليات المعالجة الجديدة،
واالبتكا رات التي تحسن من الكفاءة التشغيلية
واإلدارية من أبرز ممي زات قد رات القطاع الخاص.

وينال القطاع تقديرًا عالم ًي ا نظرًا لثبات مؤسساته،
وجودة المنتجات والخدمات التي يقدمها ،وقد راتها
التكنولوجية وإص راره على التعاون إلنتاج أفضل
الحلول.
> وقد أصبحت مدننا اآلن أكثر كفاءة ،واستدامة
وأم ًن ا.
> وم رافقنا قوية مال ًي ا ومربحة.
> وشركاتنا الخاصة تقدم خدما ٍ
ت تنافسية
وخالقة ومركزة على المستهلك في القطاع المائي.
> وإنجازاتنا تؤيدها الب راهين ،ويدعمها العلم
القوي والقد رات التكنولوجية عالية المستوى.
> قطاعنا التعليمي ،القائم بالتدريب المتعلق
بقطاع المياه للطالب المحليين واألجانب ،هو
األفضل من نوعه.
وباختصار ،جميع األست راليون ملتزمون بإنجاز
المهمة ،وإنجازها في أحسن صورة.
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محطة معالجة مياه النفايات في ألكيموس :مصارف األكسدة للحد من
الروائح ،الصورة مقدمة من شركة المياه (.)Water Corporation

ويعد القطاع الخاص بالغ األهمية ،مع
ت زايد تلبية الشركات الخاصة لنسبة
كبيرة من احتياجات القطاع .وهي
تبتكر أساليب جديدة تح ِّس ن من أداء
األنظمة المائية بطرق جوهرية.

صناعة مفعمة بالحيوية
صناعة المياه الحضرية في أست راليا صناعة
مفعمة بالحيوية وتتطلع للمستقبل .وهي تستثمر
في األساليب الجديدة التي تعزز الكفاءة والتنوع في
مصادر المياه .صناعة المياه الحضرية في أست راليا:
> تخدم حوالي  19مليون شخص ،أي نحو 90
في المائة من تعداد أست راليا.
> تتوافق بشكل تام تقري ًب ا مع جميع اللوائح
الصحية والبيئية.
> صناعة مربحة .بلغ صافي الربح بعد
الض رائب في العام المالي  2009-10حوالي 2
مليار دوالر أست رالي ،بزيادة قدرها  43في المائة
عن العام .2006-07
> تستثمر في صيانة شبكاتها وتوسعتها .زاد
اإلنفاق رأس المالي من  2.5مليار دوالر أست رالي
تقري ًب ا في عام  2005-06إلى  6.7مليار دوالر
أست رالي في  ،2009-10ووصل إلى ذروته في
 2008-09بقيمة قدرها  7.2مليار دوالر أست رالي.

> تعزز من الحفاظ على المياه .انخفض متوسط
حجم المياه المورّدة لكل حيازة تتم خدمتها،
محسو ًب ا للم رافق التي تخدم  100,000حيازة
فأكثر ،من  212ألف لتر/وحدة في عام 2005-06
إلى  177ألف لتر في .2009-2010
> تدعم استخدام المياه المعاد تدويرها ،مع زيادة
الموارد بنسبة  34في المائة خالل السنوات الخمس
الماضية إلى  245مليار لتر في عام .2009-10
> تسعى إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة
وتقليل انبعاث غازات الدفيئة .ت ـ ُ ستـَ َم د معظم
الطاقة المستخدمة في تشغيل محطات التحلية
المنشأة خالل الخمس سنوات الماضية من مصادر
متجددة .وتلتزم العديد من الم رافق بأهداف لخفض
انبعاث غازات الدفيئة بنسب كبيرة في المدى
القريب وتعتزم الكثير منها أن تصبح متعادلة
كربون ًي ا بحلول عام .2020
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العمل م ًع ا في خدمة العميل
يزداد تعقيد نظم المياه في الوقت الحالي .وحتى عقود
الش راء التي تبدو بسيطة لها أوجه متعددة ،يجب أن
تحقق المواصفات الفنية ،وتعزز الكفاءة ،وتحقق
متطلبات العميل الخارجية ،وأن تكون قادرة على
التكيف .وتميل صور التعاقد التقليدية إلى تعزيز
ممارسات مضادة للشركات ،حيث يؤدي إدخال
التغيي رات على المواصفات عادة إلى تفاوتات يمكن
أن تكون مكلفة للمشتري أو يصعب على المورد
أن يحققها في نطاق أسعار العقد .ويسعى قطاع
المياه في أست راليا سع ًي ا مت زاي ًدا نحو إب رام الش راكات
والتعاون ،بدالً من عدم المرونة التي تعاني منها
أساليب العقود التقليدية .وعادة ما تستخدم العقود
التعاونية (والتي تعرف أي ً
ض ا بعقود االتحاد) لضمان
توجيه مها رات جميع األط راف  -المشترين والموردين
 لتحقيق أهداف مشتركة .تنفيذ المشروع في موعده،وطب ًق ا للمي زانية وبأعلى فاعلية ممكنة.
ويعد قطاع المياه الحضرية األست رالي رائ ًدا في هذا
المجال ،إذ يضم أكثر من  320مشرو ًع ا كبيرًا ومعق ًدا
تمت بنجاح خالل األعوام الخمسة عشر األخيرة.

وتضم الشركات المختارة ذات الخبرة في عقود االتحاد
وغيرها من صور تنفيذ العقود المبتكرة ما يلي:
> وورلي بارسونز وهي شركة است رالية كبيرة
تضم  32,900موظف يعملون في شبكة تضم
 137مكت ًب ا وتنتشر في  41دولة .ولها سمعة طيبة
في تنفيذ المشروعات والب رامج الكبرى ،كما أن
لها خبرة في نطاق واسع من أساليب التنفيذ تشمل
عقود إدارة األعمال الهندسية والش راء واإلنشاء،
والعقود االتحادية ،وعقود الش راكة بين القطاعين
العام والخاص إلتمام مشروعات البنية التحتية،
والقدرة ،والتعدين واستخ راج المعادن والمواد
الهيدروكربونية .وتقدم شركة وورلي بارسونز
االستشا رات عبر مكاتبها االستشارية المتخصصة
في مجاالت حلول المياه ،والتحليل المتقدم،
واستشا رات الكربون وما إلى ذلك .كما تقدم حلول
المياه التي تشمل الطيف بأكمله ،من إدارة الموارد
ووضع التصورات المجملة إلى معالجة المياه
واستخدامها ،ويمكنها أن تعمل كمورِّد وحيد ،أو أن
تقود المشروع أو كعضو في تحالف ،وذلك طب ًق ا

يسعى قطاع المياه األسترالي للشراكات والتعاون لضمان توجيه مهارات
جميع األطراف  -المشترين والموردين  -لتحقيق أهداف مشتركة :تنفيذ
المشروع في موعده ،وطب ًق ا للميزانية وبأعلى فاعلية ممكنة.

محطة معالجة مياه النفايات في ألكيموس :خ زانات
الترسيب الثانوي ،الصورة مقدمة من شركة المياه
(.)Water Corporation

لما يناسب العميل ومشروعه .وقد انخرطت شركة
وورلي بارسونز في العديد من مشروعات المياه
الرئيسية في أست راليا بما في ذلك أربع مشروعات
رئيسية لمحطات التحلية بعضها اكتمل وبعضها
يجري العمل فيه حال ًي ا.
> شركة  - SMECوهي مؤسسة للخدمات
المهنية جذورها أست رالية ،وتأثيرها منبسط على
مستوى العالم ،تقدم خدمات استشارية عالية
الجودة لمشروعات البنية التحتية الكبرى .ولشركة
 SMECما يزيد عن  4,000موظف وشبكة
قائمة قوامها أكثر من  40مكت ًب ا في أست راليا،
وأفريقيا ،والشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،وجنوب
أسيا والمحيط الهادئ .وتقدم شركة SMEC
الخدمات االستشارية لدورة حياة المشروع بالكامل.
وتستمد خب راتها في قطاع المياه من أحد أهم
مشروعات المياه في العالم  -وهو مشروع المخطط
الهيدروكهربي للجبال الثلجية في أست راليا .وقد
أمكن بفضل هذا المشروع تنمية مساحات زراعية
شاسعة ،نتج عنها ازدهار اقتصادي ألست راليا في
الخمسينيات من القرن الماضي وما بعدها .وقد
أتمت شركة  SMECبنجاح العديد من مشروعات
المياه في العديد من البلدان المتقدمة والنامية على
مستوى العالم.
> مؤسسة سينكلير وكنايت وميرز ( )SKMهي
مؤسسة رائدة في مجال المشروعات ،لها قد رات
عالمية في االستشا رات اإلست راتيجية ،والهندسة
وتسليم المشروعات .وهي تعمل في ثالث مناطق.
آسيا والمحيط الهادئ ،واألمريكتين ،ومنطقة أوروبا
والشرق األوسط وأفريقيا ،وهي تنشر ما يربو
على  6,500شخص من أكثر من  40مكتب فيما
تخدم قطاعات البناء والبنية التحتية ،والتعدين
والمعادن ،والقدرة والطاقة ،والمياه والبيئة .وتقدم
أعمالها المتنامية على مستوى العالم في مجاالت
المياه والبيئة الخدمات التي تتضمن التخطيط
البيئي واإلدارة ،وإش راك أصحاب المصلحة،
وهندسة المياه ،وزيادة كفاءة الموارد ،وإدارة الموارد
الطبيعية.
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أساليب وتكنولوجيات
جديدة
تتسم أست راليا بعيش سكانها في المناطق
الحضرية ،وكذلك يتجه العالم نحو التركز في
المناطق الحضرية .وتواجه جميع األمم تحد ًي ا
في توفير مصدر مياه آمن ومؤ ّم ن وكذلك توفير
خدمات الصرف الصحي للسكان في الحضر،
وبخاصة في مواجهة التغير المناخي ونمو
السكان.
وفي شتى أنحاء أست راليا ،تنوِّع المدن من
مصادرها ،وتحسن من جودة عمليات معالجة
المياه ومياه الصرف وكفاءتها ،وتتبع أساليب
جديدة في إدارة البنية التحتية ومعالجتها ،وفي
تعزيز كفاءة المياه ،وغيرها من األشياء.

كانت أدياليد تعتمد على النظام
النهري وحده ،ولكنها تطوِّ ر اآلن
نظا ًم ا متنو ًع ا للموارد باستخدام
أساليب تقنية مثل تخزين المياه
الجوفية واستعادتها ،واحتجاز مياه
العواصف ،وإعادة استخدامها ،وإعادة
تدوير المياه والتحلية.

وفي مواجهة الجفاف ،برزت أسئلة أساسية
حول الطريق التي يجب أن ندير بها المياه،
وكيف نستمر في توفير مصادر مياه آمنة لتفي
باحتياجات السكان المت زايد عددهم .وأدت هذه
التساؤالت إلى معارف ،وأساليب ،وتكنولوجيات
جديدة.
تقع أدياليد ،رابع أكبر مدن أست رالياـ في نهاية
أكبر نظام نهري في أست راليا ،وهو نظام موراي-
دارلنج .ويصرِّف هذا النظام مساحة تبلغ مليون
كيلومتر مربع ،أو ضعف مساحة أسبانيا .ورغم
أن هذا الحوض المائي منتج بدرجة عالية ،إال أنه
أي ً
ض ا يعاني من ضغوط .جريان سطحي ،وندرة،
وملوحة ،والحاجة إلى إمداد البيئة بالماء ،كلها
موضوعات تؤثر في كمية مياه النهر المتاحة
لمدينة أدياليد وجودتها.
كانت المدينة في السابق تعتمد على النظام
النهري وحده ،ولكنها تطوِّ ر اآلن نظا ًم ا متنو ًع ا
للموارد باستخدام أساليب تقنية مثل تخزين المياه
الجوفية واستعادتها ،واحتجاز مياه العواصف،
وإعادة استخدامها ،وإعادة تدوير المياه والتحلية.

األست راليون مبتكرون بطبيعتهم،
ويسعون إليجاد الحلول .البد أن
نكون كذلك ،فالع زلة التاريخية
التي عاشت فيها البالد ،والمناخ
القاسي ساهما في بناء ثقافة
االعتماد -على النفس .ولكون الماء
أحد األولويات القومية ،فال عجب
أن يظهر عدد كبير من الشركات
ذات الخبرة في مجاالت محددة
وحرجة.

ري متنزهات أدياليد
أدياليد مدينة تزدهر بالمتنزهات ،ولكن نظرًا لوجودها في منطقة نصف جدباء ،فهي تستهلك ك ًم ا كبيرًا من
المياه للحفاظ على خضرة المتنزهات ونضارتها .ولتقليل النفقات ،وتقليل االعتماد على نهر موراي ،طوِّ ر نظام
مبتكر إلعادة التدوير .ويقلل هذا النظام من التخلص من مياه الصرف إلى خليج فينسنت ،الذي تقع عليه مدينة
أدياليد ،ويوفر ميا ًه ا للري ،كما يمكن أن تستخدم في غير أغ راض الشرب .وقد قام بهذا المشروع اتحاد سيتي
جرين ( ،)CityGreenوهو عبارة عن ش راكة بين القطاعين العام والخاص تتألف من  SAووتر ،ويونايتد ووتر،
وليد للهندسة واإلنشاءات (ليد) ،وجيدي را أو كونوروآخرين .وشركتي ليد وجيدي را أو كونور هما شركتان من جنوب
أست راليا تتخصصان في تصميم وإنشاء البنية التحتية لمعالجة المياه.
ويتألف المشروع من إنشاء محطة جديدة للترشيح الفائق تجاور المحطة الموجودة حال ًي ا في جلينيج ،وهي
ضاحية من ضواحي أدياليد .وسوف تضخ المياه المعالجة عن طريق مواسير مدفونة تحت األرض إلى شبكة
توزيع يبلغ طولها  34كيلو متر لري المتنزهات .ويمثل هذا المشروع العمود الفقري لنظام أشمل إلعادة التدوير
في أدياليد سوف تستفيد منه األعمال الموجودة في وسط المدينة وشمالها ،عن طريق توفير مورد مستدام،
ومتوازن التكلفة لالستخدام في غير أغ راض الشرب.
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مبادرة ش راكات بارافيلد لمياه العواصف الحضرية
تطلبت مبادرة ش راكات با رافيلد لمياه العواصف الحضرية التعاون بين القطاعين العام والخاص ،وبين
العلماء الباحثين .وكان التحدي يكمن في تقليل الجريان السطحي للمياه الملوثة إلى خليج قريب وتقليل
تكلفة إمداد محطة معالجة الصوف بالمياه .وكان االستهالك المعتاد لمحطة معالجة الصوف هو مليار
لتر من المياه سنو ًي ا ،مما كان يعرضها لتكاليف عالية للنفايات التجارية ،مما كان يقوض من الجدوى
االقتصادية للمحطة.
وعلى نطاق تجريبي ،استخدمت مياه معاد تدويرها من موقع آخر لتخزين المياه الجوفية واستعادتها
كمياه تغذية لمحطة معالجة الصوف .وأدى ذلك إلى تقليل استخدام المواد الكيميائية بصورة واضحة
حيث كانت المياه أكثر رخاوة من المصدر الرئيسي .وبعد ذلك ،أجريت مياه الشطف من محطة المعالجة
عبر أرض رطبة أنشئت لألغ راض التجريبية .وأنتج الترشيح الطبيعي عبر األرض الرطبة مياه ذات جودة
كافية للحقن في المياه الجوفية .ولكن ،نظرًا ألن األرض المتاحة من محطة المعالجة لم تكفي لمعالجة
مياه الشطف بالكامل ،أنشئت أرض رطبة بمساحة أكبر مجاورة لمهبط كانت هناك مشكالت في جريان
المياه عبره في الماضي .وتم حقن التدفق المتجمع في المياه الجوفية واستعادته ليستخدم فيما بعد في
محطة المعالجة.

في شمال أست راليا والذي يقع في المنطقة تحت
االستوائية .ويعد مشروع الممر الغربي أكبر مخطط
إلعادة تدوير المياه في نصف الكرة األرضية الجنوبي
وأحد أكبر المشاريع المماثلة على مستوى العالم.
وتبلغ السعة اإلنتاجية لمحطات المعالجة الثالث التي
يتضمنها المخطط حتى  232مليون لتر من المياه
يوم ًي ا .ويزود هذا المخطط محطات القدرة بالمياه
وهناك إمكانية واعدة إلمداد العمالء الصناعيين
والزراعيين في المستقبل .وإذا انخفضت مستويات
التخزين الرئيسية إلى ما هو أقل من  40في المائة،
فسوف تستخدم المياه المعاد تدويرها أي ً
ض ا لدعم
المياه المستمدة من مخزون مياه السد.
وتركز شبكة المياه بصفة أساسية على التشغيل
الذكي لمصادر مقاومة للمناخ ،كجزء من مجموعة
من األصول المائية الممتدة والمتنوعة .وضرب
مثال حي على ذلك أثناء الفيضانات التي حدث في
كوينزالند في يناير من عام  ،2011حيث استخدمت
المياه المحالة لدعم اإلمداد بالمياه حين كانت محطات
المعالجة تعاني من معالجة المياه المعكرة .وباإلضافة
إلى ذلك ،أصبحت المياه المعاد تدويرها متاحة
للتنظيف في مرحلة ما بعد الفيضان.

وقد قلل هذا المشروع من تكاليف محطة المعالجة بدرجة ملحوظة وذلك بتقليل تكلفة المياه الخام،
وتحسين خصائصها بالنسبة لمعالجة الصوف ،وتقليل تكاليف النفايات التجارية لمحطة المعالجة .وقد
تحسنت جودة جريان المياه السطحي من المطار إلى درجة كبيرة ،مما قلل األثر على الخليج القريب،
ض انة" لصناعة األسماك المحلية.
والذي يعد أرض حساسة تستخدم في تربية األسماك ،كما تستخدم "كح ّ
و ُي صفى في المرحلة األولى من المخطط نحو  100طن من الوحل والقمامة والمخلفات ،وتزداد درجة
التصفية مع مرور المياه عبر األرض الرطبة.

إتمام مشروع الممر الغربي

مخطط إعادة التدوير في
الممر الغربي

ق ـ ُ س ـ ِّ م المشروع إلى  5حزم عمل وصممت ك ٌل منها
وأنشئت طب ًق ا التفاقية تعاقد تحالفية .وأتاح هذا الهيكل
التنظيمي القائم على تحالفات متعددة القيام بعمليات
التصميم واإلنشاء في نفس الوقت وبتشغيل المشروع
على فت رات متتابعة .وتضمنت الشركات المساهمة في
إتمام هذا المشروع االبتكاري:

حماية أدياليد من الجفاف
أدت المباد رات المختلفة لحماية مدينة أدياليد من
الجفاف إلى استثما رات كبيرة في البحث العلمي،
وبخاصة في تخزين المياه الجوفية واسترجاعها ،كما
أدت إلى استحداث مؤسسات جديدة لخدمة السوق.
وبهذا ،ظهرت شركات جديدة مثل شركة تكنولوجيات
المياه الجوفية األست رالية لها خب رات عالمية في إدارة
المياه الجوفية ،وإعادة الشحن الصناعية  -والتي
تعرف أي ً
ض ا بإعادة الشحن المدارة للمياه الجوفية -
وكذلك في أساليب ومنهجيات تخزين المياه الجوفية
واسترجاعها .وقد شاركت شركة تكنولوجيات المياه
الجوفية األست رالية في مخطط حوض ويلونجا وغيره
من المشروعات الكبرى الستخالص واستخدام مياه
العواصف.

أست راليا بلد ضخم بالطبع ،وتجري فيه مشروعات
الحفاظ على المياه على مستوى قومي .وهي
مشروعات هامة ،وتنال الكثير من االهتمام وهي
ضرورية لمواجهة التغير المناخي.
وتعد إدارة الطلب قصة نجاح حقيقية في منطقة جنوب
شرق كوينزالند ،ولكن يظل هناك الكثير الذي ينبغي
تحقيقه لتحقيق األمن المائي والقدرة على مقاومة
الطقس .في عام  ،2007حين بلغ الجفاف مداه ،هبط
مخزون المياه السطحية الرئيسي الذي يخدم مدينة
بريسبان إلى أقل من  30في المائة من سعته  -رغم
أن هذه المنطقة تعد أحد أسرع المناطق ً
نموا في
أست راليا .وفي نفس الوقت ،أخذ معدل صرف مياه
المخلفات في خليج موريتون في االزدياد ،وهذا الخليج
يعد بيئة بحرية/مصب نهري حساس للغاية ،مما كان
المستقب لة.
يمكن أن يؤثر على المياه
ِ
وتمثل جزء من حل المشكلة في إنشاء شبكة مياه
جنوب شرق كوينزالند .وتتضمن شبكة مياه جنوب
شرق كوينزالند مصادر جديدة للمياه ،وسدو ًدا وطرق
تخزين أخرى وأكثر من  535كيلو متر من مواسير
نقل المياه المجمعة .وهي تسمح بنقل المياه عبر
المنطقة من المساحات التي تكثر فيها المياه إلى
المساحات التي تحتاج إليها ،كما تسمح بإدارة األمور
التشغيلية عن طريق عزل المياه وخلطها من مصادر
مختلفة .ومع إنشاء شبكة المياه ،زادت السعة الكلية
لإلمداد بالماء في المنطقة بنسبة  55في المائة ،من
 350,000مليون لتر إلى  545,000مليون لتر
سنو ًي ا.
ومن المشاريع التي تجدر اإلشارة إليها مخطط إعادة
التدوير في الممر الغربي في جنوب شرق كوينزالند

> شركة  AJلوكاس  -الفائزة بجائزة االستدامة
األست رالية لعام  ،2009وتقدم الشركة خدمات البناء
والتشييد والحفر في قطاعات الممتلكات ،والم رافق،
والمياه ،والفحم ،والبترول في أست راليا وآسيا
والمحيط الهادئ.
> ت رانسفيلد سيرفيسز وهي تقدم الخدمات
األساسية للصناعات الرئيسية في قطاعات
الموارد والصناعة ،وخدمات البنية التحتية ،وإدارة
ِّ
وتوظ ف شركة ت رانسفيلد
الممتلكات والم رافق.
سيرفيسز ،كأحد الشركات ال رائدة في تقديم خدمات
التشغيل والصيانة وإدارة األصول والمشروعات،
أكثر من  28,000موظف في أست راليا ،ونيوزيلندة،
والواليات المتحدة ،واإلما رات العربية المتحدة،
وقطر ،وكاليدونيا الجديدة ،وجنوب شرق آسيا،
والهند ،وتشيلي ،وكندا .شركة ت رانسفيلد سيرفسز
المحدودة مشهرة في بورصة أست راليا ويتضمنها
مقياس .S&P/ASX 100
> شركة  GHDفي طليعة الشركات العاملة في
صناعة المياه ،وتقدم حلول المياه المستدامة في
شتى أنحاء العالم ،وتغطي جميع عناصر دورة
صناعة المياه  -من المستجمعات المائية وحتى
صنبور المياه  -لتطبيقات المياه الحضرية،
والريفية والصناعية.
> شركة صن ووتر تعد أحد شركات تطوير البنية
التحتية للمياه الخام وإدارتها وتلعب دورًا رئيس ًي ا
في صناعة المياه في أست راليا ،وتدير وتمتلك أصوال
للبنية التحتية تبلغ قيمتها نحو  7مليار دوالر
أست رالي وتورِّد  40في المائة تقري ًب ا من إجمالي
المياه المستخدمة تجار ًي ا في كوينزالند.
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المياه المعاد تدويرها
للزراعة
في مجابهة نقص المياه في منطقة تزرع الكروم
بصفة أساسية في جنوب أست راليا ،اتحدت مجموعة
من المنتجين الرئيسيين م ًع ا للوصول إلى مياه
الصرف من محطة معالجة مياه الصرف الخاصة
بمرفق المياه المحلي في كريستي بيتش ،في جنوب
أدياليد .ودفعت المجموعة ،التي أنشئت تحت اسم مياه
حوض ويلونجا تكلفة إنشاء البنية التحتية الالزمة
لنقل المياه المعالجة من المحطة إلى الحوض المائي،
ولكنها خصصت نحو  25في المائة من المياه
لنفسها .والمياه الباقية متاحة لآلخرين وقد ارتكزت
عليها توسعة الزراعة القائمة على الري في المنطقة
دون الحاجة لتك رار بناء خطوط المواسير التي أنشئت
بالفعل.
ويوفر هذه المخطط اآلن  5.4مليار لتر من المياه
المستعادة ،مقارنة بالطلب المتعاقد عليه في البداية
والبالغ  2.1مليار لتر سنو ًي ا،ويزود بها المستخدمين،
وهناك طلب واضح لكمية تبلغ  2مليار لتر إضافية.
وهذا المخطط صديق للمستخدم ،حيث تتاح المياه عند
الطلب دون الحاجة للطلب المسبق ،كما هو الحال في
مخططات الري األخرى.
تقلل مباد رات مياه حوض ويلونجا من صرف النفايات
السائلة إلى خليج سانت فينسنت ،وتحل المياه الناتجة
من المخطط محل المياه التي كان مقدرًا لها أن تؤخذ
من موارد المياه الجوفية المنهكة ونهر موراي .وتعزز
استدامة االقتصاد في هذه المنطقة التي تشتهر بالنبيذ
األصلي وتنتج ما تزيد قيمته على  38مليون دوالر
أست رالي من الكروم ،أي ما توازي قيمته  100مليون
دوالر أست رالي سنو ًي ا من النبيذ باإلضافة إلى إسهامات
هائلة في صناعة السياحة ال تقدر بثمن.

معالجة المياه المتقدمة في جزيرة جيبسون،
الصورة مقدمة من ووتر سيكيور .2009
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حلول عالية التقنية ولدت
من رحم ثقافة االعتماد على
النفس
األست راليون مبتكرون بطبيعتهم ،ويسعون إليجاد
الحلول .البد أن نكون كذلك ،فالعزلة التاريخية التي
عاشت فيها البالد ،والمناخ القاسي ساهما في بناء
ثقافة االعتماد على النفس .ولكون الماء أحد األولويات
القومية ،فال عجب أن يظهر عدد كبير من الشركات
الصغيرة ذات الخبرة في مجاالت محددة وحرجة.
وتعمل هذه المؤسسات في أسواق متخصصة للغاية،
ولكن تأثير منتجاتها وخدماتها بال ٌغ للغاية.
> أسست شركة بيوجيل للبيئة في عام 2009
لتنتج تجار ًي ا تكنولوجيا جديدة أجريت أبحاثها
وطوِّ رت في معامل الهيئة األست رالية للعلوم
والتكنولوجيا الذرية ( .)ANSTOويبنى هذا
النظام المخصص لمعالجة مياه الصرف ال هوائ ًي ا
والحائز على ب راءة اخت راع على تقنية أغشية
الجزيئات متناهية الصغر (النانو) ،والتي توفر
موئ الً مناس ًب ا يمكن أن تنمو فيه كتلة حيوية نشطة.
وتوضع أزواج من ألواح األغشية رأس ًي ا (كما في
الصورة ،في أعلى اليمين) .وتعلق هذه "الخياشيم"
في الهواء وتترك مياه الصرف لتتخللها .تنمو
الفطريات والبكتريا (الرقائق البيولوجية) على
األغشية المتصلة بالهواء مباشرة ،مما يستهلك
المغذيات بمعدل أسرع بكثير من الميكروبات في
أنظمة المعالجة األخرى نظرًا ألن األكسجين متاح
لها بوفرة .وبذلك تصبح إزالة المغذيات سريعة
للغاية ،وال يتعطل النظام ويضبط نفسه بنفسه.
وتالئم هذه التكنولوجيا تما ًم ا مياه الصرف "صعبة
المعالجة" الناتجة عن صناعات معالجة األطعمة
وغيرها من أنواع مياه الصرف التي قد تحتوي على
الدهون والزيوت والشحوم.
> أكوا داياجونيستيك (التشخيص المائي)  -تعد
معرفة جودة مياه الصرف المستقبلة في محطة
المعالجة في الوقت الحقيقي أمرًا جوهر ًي ا لتقليل
استهالك الطاقة ونفقات التشغيل في عمليات
المعالجة .وفيما مضى ،كانت أزمنة التأخير
الطويلة في الحصول على النتائج تحد بشدة من
التحليل الفعال لكمية األكسجين المطلوبة كيميائ ًي ا
( )CODوكمية األكسجين المطلوبة بيولوجي ا ً
( ،)BODوهما محددان هامان لجودة مياه الصرف.
أ َم ا اآلن فقد طوّ رت المؤسسة األست رالية أكوا
دياجونيستيك منتجها  ،PeCODوالذي يستخدم
تكنولوجيا التصوير-الكهروكيميائي مما يسمح
بتحليل نتائج  CODأو  CODسري ًع ا أو في الوقت
الحقيقي .وبفضل تركيزها المبدئي على السوق
العالمي المتنامي بسرعة إلدارة المياه ،يمكن
ألجهزة التحليل من أكوا دياجونيستيك أن تقدم
تحسينات هامة في جودة إدارة المياه واقتصادياتها.

> شركة  H2Oأورجانايزر هي شركة أست رالية
متخصصة في االبتكا رات أنتجت جهاز تحكم
في مضخة الضغط ( )PPCللحد من فقد المياه
في وجود التسريبات ،أو انفجار المواسير ،أو
الصنابير ،أو حين تترك الصمامات مفتوحة
عن طريق الخطأ .فمث الً ،تبدأ مضخات الضغط
الحديثة في العمل حين ينخفض الضغط ،والذي
يحدث عادة عندما يفتح صنبور .ولكن ،تستمر
المضخة في العمل حتى يغلق الصنبور .فإذا
ترك الصنبور مفتوحً ا عن طريق الخطأ أو حدث
تسرب ،تهدر المياه .ويمنع جهاز  H2Oللتحكم
في مضخة الضغط هذا عن طريق م راقبة تدفق
الكهرباء بذكاء ،وغلق الكهرباء الداخلة للمضخات
بعد زمن -محدد من تدفق الكهرباء المستمر .وقد
أنتجت الشركة أي ً
ض ا جهاز توفير المياه في المدن
( .)TWSويعمل جهاز  TWSبنفس الطريقة
التي يعمل بها جهاز PPCولكن على مستوى
مبنى بأكمله .وتناسب هذه الوحدة األنظمة التي
تت راوح بين  19مم  100 -مم أو أعلى .ويطبق كال
النظامين  PPCو TWSتكنولوجيا حديثة فريدة
على مستوى العالم.
> استشاريو البيئة المستدامة  ECوهي شركة
استشا رات بيئية متعددة التخصصات تقدم
النصيحة المتخصصة في العديد من المجاالت
المتعلقة بإدارة المياه ،وتقليل الفقد ،واالستدامة.
وتلتزم شركة  ECلالستدامة ،بموجب عملها في
قطاعات بيئية متنوعة (المياه ،واألراضي والتربة،
والهواء ،والنفايات ،والكيماويات) بإيجاد المسا رات
المناسبة للشركات والمجتمع لتحقيق مخرجات
بيئية فائقة تتناسب مع التنمية المستدامة بيئ ًي ا.
وتعمل شركة استشاريو البيئة المستدامة  ECعلى
مستوى العالم بفضل خب راتها التخصصية في
ب رامج التوفيق بين األعمال عبر القا رات لتحسين
فرص عمالئها.
> شركة  STARالخاصة المحدودة لحلول المياه
تقدم حلوالً مجرّ بة لمعالجة وإعادة استخدام مياه
الصرف الزراعية والصناعية ومياه العواصف على
مستوى العالم .وباستخدام تكنولوجيا وسط المرشح
التفاعلي وبفضل أكثر من  12عا ًم ا من األبحاث
العلمية ،والتطوير ،والتركيبات ،فهناك نطاق واسع
من خيا رات المعالجة المتاحة إلزالة الملوثات
مثل المغذيات ،والمعادن الثقيلة ،والمركبات
السامة (مثل الهيدروكربون) ومسببات العدوى.
ويمكن مواءمة هذه التكنولوجيا للعديد من أنظمة
الصرف التقليدية لتطبيقات التصميمات المدنية
والحضرية الحساسة للمياه ،مثل األرصفة ومصاف
السيا رات ،والفواصل بين االتجاهين في الطرق،
والحدائق المبنية على األسطح والمساحات ذات
التصميم الجمالي .ويمكن إعادة استخدام المياه
المعاد تدويرها كمصدر لغير أغ راض الشرب ،أو
نقلها إلى المسطحات المائية الطبيعية في حالة

نقية ،مما يساعد على الوفاء بمعايير انبعاث جودة
المياه .ولدى شركة  STARلحلول المياه شبكة
من الموزعين والمص ّن عين في أست راليا ،والواليات
المتحدة ،وكندا وأوروبا.
> شركة إيفريثينج واتر (كل ما يتعلق بالمياه)
هي شركة تفتخر بأنها مملوكة ومؤسسة في
أست راليا ،وتمتلك خبرة  15عام في معالجة مياه
الصرف .وتصمم منتجات شركة ايفريثينج ووتر
من األنظمة التجارية إلعادة تدوير المياه خصي ً
صا
لتالئم احتياجات العميل .ومن بين تطبيقات
تكنولوجياتها أنظمة إعادة تدوير مياه محطات
التعدين والقدرة ،وإعادة استخدام مياه الصرف
الزراعي .ويالئم النظام بصفة خاصة عمليات
معالجة المياه المختلطة بالزيت قبل التخلص
منها في المجاري أو مياه العواصف .وتقدم شركة
إيفريثينج ووتر حلول المعالجة التي تت راوح من
مصافي الشحم البسيطة ،وحتى الحلول المتكاملة
لمعالجة مياه الصرف في المناجم ومحطات القدرة،
وهيئات المياه ،والمصانع وغيرها.
> إينفيروستريم سوليوشنز هي شركة متخصصة
في هندسة وتكنولوجيا ترشيح المياه ،وتركز على
تطوير وتصميم أنظمة معالجة مياه العواصف
واستغاللها .وتحقق تكنولوجيا ™enviss
للمرشحات والمسجلة بب راءة اخت راع التي تمتلكها
هذه المؤسسة مستويا ٍ
ت عالية من إزالة الملوثات
من مجاري المياه الحضرية ،وتناسب المنشآت
الجديدة أو تحديث النظم القديمة ،وتحسن
تكنولوجيا ™ envissجودة مجاري مياه العواصف
باستخدام أنظمة صغيرة للغاية.
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أست راليا :تضبط إيقاع
االستخدام الف ّع ال للمياه في
التعدين
يلعب التعدين دورًا ها ًم ا في اقتصاد أست راليا،
وقد ساهم بأكثر من  9.4في المائة من إجمالي الناتج
المحلي في عام  ،2009-10وبنحو  54في المائة من
عائدات التصدير في البالد .وهو يوظ ـ ِّ ف 190,000
شخص تقري ًب ا توظي ًف ا مباشرًا ،ويوفر فرص عمل غير
مباشرة لعدد ال حصر من العاملين في صناعات ما
بعد االستخ راج ،وفي المعالجة ،وفي النقل والتصدير،
وغيرها من المجاالت.
ارتفعت االستثما رات في مجال التعدين إلى معدالت
قياسية في أست راليا .يمثل الطلب المستمر من األسواق
األسيوية الناشئة محر ًك ا رئيس ًي ا في نمو استثما رات
التعدين في أست راليا .ويعد البترول والغاز الطبيعي
وخام الحديد ،والفحم ،وما يتعلق بها من بنية تحتية
من أهم السلع التي تجتذب االستثما رات في الوقت
الحالي ،وتمثل مجتمعة أكثر من  90في المائة من
إجمالي إنفاق رأس المال المخطط.
وكثيرًا ما توجد مناجم أست راليا في مناطق بعيدة ووسط
مساحات مجدبة ،مما يجعل ضمان مصادر مياه
مناسبة تحد ًي ا فري ًدا.
فالماء مطلب جوهري ألي موقع تعدين .وفي كل عام،
يستهلك استغالل موارد أست راليا المعدنية  4في المائة
من مصادر المياه المتاحة ،أو  600مليار لتر تقري ًب ا.
وقد اكتسب خب راء صناعة المياه في أست راليا ،والذي
عملوا في تخطيط وتنفيذ مشروعات التعدين ،خبرة ال
تقدر بثمن في التعامل مع مشكالت مثل البعد ،وندرة
المياه أو وفرتها المفرطة ،وقلة القدرة التي يسهل
الوصول إليها ،باإلضافة إلى ظروف التشغيل القاسية
لكل من المعدات والموظفين.
ٍ

مجابهة التحديات بالخب رات
المناسبة

نظرًا ألن أعمالها تتم باستم رار في مواقع نائية ،فالبد
أن تتعلم شركات التعدين األست رالية والدولية كيفية
الوصول إلى المياه المتاحة ومعالجتها ،وأين تجد
مصادر محلية جديدة للمياه الجوفية ،أو في حالة
المواقع الساحلية ،كيف تعالج مياه البحر.
إن استخدام المياه بحرص ،مع م راعاة االقتصاد
واالستدامة في استخدامها ،يقع في بؤرة اهتمام شركات
التعدين األست رالية ،ويؤكد المتخصصون في صناعة
المياه األست رالية قدرة خدماتهم على تحقيق هذين
الهدفين المتالزمين.
تقدم صناعة المياه األست رالية وفرًا حقيق ًي ا في تكلفة
اإلمداد بالماء وتحسن استدامة صناعة التعدين في
أست راليا.
وفي المواقع النائية حيث يقل هطول األمطار ،يضطر
العاملون في المناجم عادة لالعتماد على المياه
الجوفية منخفضة  -الجودة والتي تحمل مستويات
مرتفعة من الملح والرواسب والمعادن .وفي مواقف
عديدة ،ال تصلح جودة المياه المنخفضة في مواقع
التعدين حتى لغسل المعادن الخام المستخرجة.
ويمكن أن يسدي االستشاريون العاملون في صناعة
المياه األست رالية مثل وورلي بارسونز ،وإيرث سيستمز،
و SMECو GHDالنصح في مجال استخدام
التكنولوجيات الجديدة التي تتضمن استخدام األغشية،
والتقطير ،وإزالة الج راثيم باألشعة فوق البنفسجية
لتنظيف الماء تما ًم ا من الملوثات متناهية الصغر،
بما فيها البكتريا ،والسيليكا ،والمغذيات والرواسب.
كما يقدمون حلوالً للمشاكل التي تنشأ نتيجة إفساد،
,وتحجيم معدات المحطات ،وتآكل الوصالت والتي
يمكن أن تؤدي لتوقف عمليات التشغيل.
ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من المعالجة
إلى إنتاج مياه تصلح جودتها للشرب واالستخدامات
ال راقية األخرى ،مما يقلل من تكلفة نقل مياه الخ زانات
المعالجة لمسافات طويلة من الم رافق الحضرية إلى
موقع المنجم.

تستمر االستثمارات في مجال
التعدين في االرتفاع إلى معدالت
قياسية في أستراليا .ويعد البترول
والغاز الطبيعي وخام الحديد،
والفحم ،وما يتعلق بها من بنية
تحتية من أهم السلع التي تجتذب
االستثمارات في الوقت الحالي،
وتمثل مجتمعة أكثر من  90في
المائة من إجمالي إنفاق رأس المال
المخطط.
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دراسة
إف رادية

الترشيح األيوني المستمر

منتج متطور
أنتجت شركة كلين  TeQأحدث
ٍ
لمعالجة المياه ،وهو الترشيح األيوني المستمر
( )™CIFوالذي سيساعد مستخدمي المياه في
الصناعة وفي المقاطعات على الوفاء بمعايير
جودة المياه إلعادة االستخدام ،بطريقة اقتصادية،
وبأقل تأثير ممكن على البيئة .ويمكن استخدام
( )™CIFلتحلية المياه العكرة أو كعالج مسبق
قبل التحلية باستخدام األغشية .ويمكن تشغيل
النظام دون تحجيم أو إفساد وبأقل قدر من
الصيانة.
وقد استخدم نظام  ™CIFلتقليل إجمالي األمالح
المذابة والمعادن في عدد من مصادر المياه.
وتتضمن األمثلة معالجة ما يلي:
> مياه التعدين المحتوية على النيكل (نيكل
 100مللي ج رام/لتر) ،لتقليل مستويات النيكل
(إلى أقل من  10مللي ج رام/لتر) واستعادة
المياه بنسبة تربو على  98في المائة مع
استعادة النيكل المذاب .يمكن ضبط تلك
التكنولوجيا لمعالجة معظم المعادن المذابة
(سواء في صورة كاتيونات أو أنيونات).
> المياه الجوفية (إجمالي أمالح
مذابة 8,000مللي ج رام/لتر ،كالسيوم
 140مللي ج رام/لتر ،ماغنسيوم  400مللي
ج رام/لتر) ،باإلضافة إلى استخدام الضغط
األسموزي العكسي ،لتقليل إجمالي األمالح
المذابة إلى أقل من  500مللي ج رام/لتر مع
استرجاع المياه بنسبة تربو على  87في
المائة.

> الماء الناتج من غاز طبقات الفحم
(إجمالي أمالح مذابة  11,000مللي ج رام/
لتر) باإلضافة إلى استخدام الضغط األسموزي
العكسي ،لتقليل إجمالي األمالح المذابة (إلى
أقل من  300مللي ج رام/لتر) وبنسبة استعادة
مياه تربو على  85في المائة.
> سائل مياه الصرف الثانوي (إجمالي أمالح
مذابة  670مللي ج رام/لتر ،إجمالي مغذيات
 15مللي ج رام/لتر ،إجمالي نيتروجين 15
مللي ج رام/لتر ،إجمالي فوسفور 7مللي ج رام/
لتر) لتقليل إجمالي األمالح المذابة (أقل من
 15مللي ج رام/لتر) ومستويات المغذيات
(إجمالي نيتروجين أقل من  0.5مللي ج رام/
لتر ،إجمالي فوسفور أقل من  0.5مللي ج رام/
لتر) ومع استعادة المياه بنسبة  95في المائة
واستخدام القدرة بمعدل أقل من  0.5كيلو وات
ساعة/متر مكعب.
الماء في طريقه ليصبح المورد الذي قد
يحد من العمل في مجاالت التعدين ،والغاز،
والصناعة ،والزراعة على مستوى العالم .يمكن
لنظام  ™CIFالعمل مع العديد من مواصفات
المياه الداخلة وقد أصبح الحصول على نسب
عالية الستعادة المياه ،ونسب منخفضة إلنتاج
المخلفات وبمستويات معقولة من طاقة الدخل،
وبطريقة الطرد الصفري للسوائل ( )ZLDممك ًن ا
من الناحية االقتصادية.

سانتوس وأوسموفلو :حل مشكلة الملوحة
سانتوس هي شركة أست رالية تعمل في مجال
البترول والغاز وتوفر أكثر من  20في المائة
من الغاز المنتج محل ًي ا في شرق أست راليا .وفي
عام  ،2008أنتجت شركة سانتوس  54.4مليون
برميل من مكافئ البترول .وتعمل سانتوس بنشاط
في حوض كوبر المائي ،وهي منطقة نائية تضم
مساحة من شمال شرقي أست راليا الجنوبية وجنوب
غرب كوينزالند وتحتوي على احتياطيات غنية
من البترول والغاز .ويعد الماء مور ًدا حيو ًي ا لعمل
شركة سانتوس ،ولكن المياه الجوفية المحلية ،وهي
المصدر الوحيد المتاح للمياه والذي يمكن االعتماد
عليه ،ليس مالحً ا فحسب ،بل يحتوي على العديد
من الملوثات ،بما فيها مكونات الهيدروكربون.

وتعاني المنطقة من تفاوت حا ٍد في درجات
الح رارة يت راوح بين  90درجة مئوية وحتى قرب
درجة التجمد .ونتيجة لذلك ،تحتاج المياه الجوفية
لمعالجة مطوّ لة قبل أن تستخدمها سانتوس في
عمليات المعالجة وكمياه للشرب في م رافقها
الموجودة في مدن مومبا ،وبالي را ،وجاكسون،
وتاربوت.
أوكل إلى شركة أوسموفلو ،وهي شركة تمتلك
حل شامل لمعالجة
أست راليا أغلبيتها ،مهمة إتمام ٍ
المياه .وكان ل زا ًم ا على المحطات التي أنشئت
أن تجابه تحديا ٍ
ت خاصة بالموقع .وباستخدام
تكنولوجيا متقدمة تعتمد على الضغط األسموزي
العكسي ،تنتج تلك المحطات اآلن  2.05مليون لتر

ضمان توفر المياه في
جميع الفصول
تعاني بعض أج زاء أست راليا من أنماط مناخية تشبه
الرياح الموسمية ،تهطل فيها كميات ضخمة من
المياه في أوقات قصيرة للغاية.
ويقوم االستشاريون من منظمات أست رالية مثل
 CSIROبإسداء نصائح متقدمة عن كيفية الحصول
على كميات كبيرة من مياه األعاصير الستخدامها
أثناء فصول الجفاف التالية .وتحسن معالجة المياه
وتخزينها في خ زانات المياه الجوفية إلعادة استخدامها
الح ًق ا من اعتمادية المصادر حتى يمكن أن يحافظ
موقع التعدين على إنتاجه طوال العام .كما يضمن
إمكانية الحفاظ على المياه عالية الجودة الستخدامها
في الشرب ،مما يقلل النفقات للقائم على التشغيل.
ويمكن استخدام نفس النظام للتعامل مع الكميات
الهائلة من المياه التي تنتج عند فصل المياه عن
المعادن الخام ،أو حين تتعرض المناجم ذات الفتحات
المكشوفة للفيضان .ويمكن ضخ المنتج الناتج عن
عمليات فصل المياه وتخزينه في خ زانات المياه
الجوفية إلزالته وإعادة استخدامه طب ًق ا للحاجة.

دراسة
إف رادية
من المياه يوم ًي ا ويتضمن ذلك توصيل مياه عالية
النقاء لتوليد ومعالجة القدرة الكهربية ،وكمياه
صالحة للشرب .وقد بدأ تشغيل تلك المحطات في
عام  ،2004مما منح سانتوس مصدرًا آم ًن ا للمياه،
يمكنها االعتماد عليه للحفاظ على استم رارية
عملها اعتبارًا من ذلك التاريخ.
وقد قامت شركة أوسموفلو بتوريد وتشغيل
المحطات طب ًق ا التفاقية تشغيل وصيانة تشمل
جميع المخاطر ،تتحمل فيها الشركة مسئولية
التشغيل بكفاءة ،والجودة والتوصيل طب ًق ا للمطلوب.
وتسمح هذه االتفاقية لسانتوس بالتركيز على
نشاطها الرئيسي في توصيل القدرة.
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جعل التعدين أكثر استدامة
يحفز زيادة الطلب العالمي على الطاقة ،والضغط
المت زايد إلنتاج وقود نظيف يقلل من انبعاث غازات
الدفيئة تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في
كوينزالند ،باستخدام غاز طبقات الفحم كعامل وسيط.
وتعد ممارسات التعدين المستدام وإعادة االستخدام أحد
متطلبات قطاع استخ راج غاز طبقات الفحم الناشئ،
والذي يعد مصدرًا جدي ًدا للطاقة منخفض االنبعاث.
وتنطلق أثناء عمليات استخالص الغاز ،كميات
كبيرة من المياه القذرة عالية الملوحة ،مع مستويات
عالية من الهيدروكربون ،وتسحب هذه الكميات
نحو السطح .وبدالً من تبخير هذه المياه في برك
متسعة السطح تشغل مساحات مفتوحة ،اختار
االستشاريون األست راليون مثل  SKMو URS
ووورلي بارسونزطر ًق ا للمعالجة المسبقة للتعامل مع
جودة المياه الفريدة في كل موقع على حدة ،ويتبع
ذلك عملية تحلية بالضغط األسموزي العكسي لتجعل
المياه مناسبة لالستخدام في الزراعة أو كمياه تبريد
في محطات القدرة.

شركة كوينزالند للغاز :معالجة مياه غاز طبقات
الفحم ليعاد استخدامها

وقد وقعت شركة كوينزالند للغاز ( )QGCعقو ًدا
مع اتحاد أست رالي مؤلف من شركات تعمل في
مجال المياه لبناء مرفق لمعالجة المياه في
منطقة ويسترن داونز في الوالية ،والذي سوف
يعالج المياه من مشروع غاز طبقات الفحم إلعادة
استخدامه في أغ راض مفيدة .ويمر الغاز من خالل
مواسير إلى تشينتشيال قاد ًم ا من المواقع المتعددة
الواقعة على حوض سورات المائي حيث تقع
حقول الغاز التي تملكها الشركة.
وسوف يعالج المرفق الذي تبلغ قيمته  350مليون
دوالر أست رالي ويسمى محطة معالجة مياه كينيا
المياه المنتجة في محطة معالجة الغاز الخاصة
بشركة  QGCفي تشينتشيال ويضخها إلى أماكن

دراسة
إف رادية

دراسة
إف رادية

مخطط إعادة شحن المياه
الجوفية ال ُم دار ()RAM
في منجم كالودبريك من
مجموعة فورتسكيو للمعادن
أدى مخطط إعادة شحن المياه الجوفية ال ُم دار
( )MARالمتطوّ ر في موقع منجم كالودبريك
والذي تملكه مجموعة فورتسكيو إلى إنشاء نظام
إدارة مياه مفيد للبيئة ويحافظ في نفس الوقت
على المورد المائي الشحيح.
ومن بين الخمس وعشرين مليار لتر من المياه
العكرة التي ت زاح سنو ًي ا لتوفر ظروف تعدين
جافة ،هناك  18مليار لتر/عام تعود إلى المياه
الجوفية عن طريق إعادة الحقن في -البئر.
وينجم عن عملية إعادة الحقن هذه صافي
استخدام للماء في كالودبريك ال يتجاوز 7
مليار لتر/عام على الرغم من متطلبات المنجم
السنوية من المياه والبالغة  25مليار لتر.
وتحافظ عملية إعادة الحقن للمياه الجوفية على
مصادر المياه الثمينة للسحب منها مستقب الً
وضمان حالة طرد صفرية للمنجم  -وهي الحالة
التي تم الحفاظ عليها منذ إتمام المشروع.

ريد جورج ،متنزه كاريجني الوطني ،أست راليا
الغربية.

للتخزين حتى يعاد استخدامها .ومن المتوقع أن
يفتتح مرفق المعالجة في أكتوبر .2011
وسوف تستخدم هذه المحطة تكنولوجيات معالجة
المياه باألغشية والح رارة المتطورة لتحلية المياه
المنتجة أثناء استخالص الغاز من طبقات الفحم.
وسوف تنتج من هذه العملية مياه مناسبة للعديد
من التطبيقات ،مثل الري للم زارعين ومعالجة
المياه للعمالء الصناعيين.
وسوف تبلغ سعة المحطة ما ي ـ ُ مك ـ ِّ نها من معالجة
حتى  72مليون جالون في اليوم وإنتاج  150طن
من الملح ،والذي يمكن أن تستخدمه الصناعة
أي ً
ض ا.
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دراسة إف رادية

دعم إدارة م واقع المناجم
القديمة وإعادة تأهيلها

إيرث سيستمز وهي شركة استشا رات بيئية تقدم
النصائح المتخصصة في موضوعات إدارة
المياه وغيرها من األمور البيئية لقطاع التعدين
(بما في ذلك مواقع المناجم القديمة والعاملة)
على نطاق أست راليـا ،وآسيا ،وأفريقيا ،وأمريكا
الجنوبية ،وأمريكا الشمالية والمحيط الهادئ.
وتمثل مواقع المناجم القديمة أحد الموضوعات
الهامة والمتصاعدة للحكومات ،والمجتمعات،
وشركات التعدين في أست راليا وفي شتى أرجاء
العالم .وتعد التأثي رات المحتملة على جودة المياه
الجوفية والسطحية على المدى البعيد ،أحد
األمور المقلقة سواء كانت تأثي رات على الموقع
ستقب لة.
أو فيما بعد االستخ راج في البيئات ال ُم
ِ
ويمكن للصرف الحامضي والمحتوي على
المعادن والفل زات ( )AMDأن يؤثر بصفة
خاصة على جودة المياه على أزمنة تت راوح بين
مئات وآالف السنين.
وقد أخذت الوكاالت الحكومية في أست راليا
على عاتقها مسئولية إدارة وإعادة تأهيل عدد
من المناجم القديمة الشهيرة مثل ماونت ليل
(تاسمانيا) ،وبروكونجا (جنوب أست راليا)،
وماونت مورجان (كوينزالند) وبينامب را
(فيكتوريا) .وقد عملت شركة إيرث سيستمز مع
تلك الوكاالت على مدار عدة سنوات لتطوير
است راتيجيات ف ّع الة إلدارة هذه المواقع وإعادة
تأهيلها ولمنع التأثي رات بعيدة المدى المتعلقة
بحفر المناجم ،وأماكن التخلص من النفايات
الصخرية ،وم رافق تخزين النفايات ،ومحطات
المعالجة وغيرها من الم رافق.
وتعمل شركة إيرث سيستمز بج ٍد واجتهاد مع
شركات التعدين لضمان أن عمليات التعدين
يمكن إتمامها بأسلوب يحمي جودة المياه فيما
بعد التعدين .ويتطلب هذا مدخالت مفصلة
أثناء تصميم المنجم.

أحواض مياه منجم الذهب في نيومونت بودينجتون.

التطلع إلى أفضل
الممارسات
لحماية البيئات الهشة والقاسية ،تتبع صناعة
التعدين لوائح بيئية صارمة .فهناك رقابة دقيقة
على االنبعاثات ،والملوثات ،والمخلفات الناتجة من
عمليات المعالجة والبد من إبالغ نتائج تلك الرقابة
للسلطات.
ويجب أال يسبب إغالق موقع المنجم بعد استنفاذ
المعدن الخام المتاح استخالصه ضررًا أو تدهورًا
للبيئة .وال بد من وضع شروط صارمة على شركات
التعدين
لضمان إدارة موقع المنجم بفعالية ،بعد إغالقه.
ويسدي االستشاريون من أمثال سي آر سي كير،

وإيرث سيستمزو كلين  TeQالنصح بخصوص إعادة
تأهيل موقع المنجم وإدارته.
تعد الشفافية والخضوع للمحاسبة على األداء
االقتصادي ،والبيئي واالجتماعي للشركة أحد المبادئ
البديهية المتضمنة في النهج الذي تنتهجه شركات
التعدين األست رالية عند تقييم مشروعات التعدين
المستقبلية .ودائ ًم ا ما يضع االستشاريون األست راليون
هذه األهداف الثالث الهامة نصب أعينهم .وقد
لعبت بعض المؤسسات مثل كوفي دورًا جوهر ًي ا في
حفز اهتمام الصناعة بتحسين النسيج االجتماعي
للمجتمعات التي تقع المناجم بداخلها عن طريق
اإلدارة المستدامة للموقع والموارد بما فيها المياه.

محطة استعادة المياه في أليس سبرينجز :وضع
معايير بيئية جديدة
تعد محطة استعادة المياه في أليس سبرينجز نقطة تحول في معالجة المجاري والحفاظ على المياه
في أست راليا الوسطى .فهي تضع معايير بيئية مبتكرة لمعالجة النفايات وتصميم المباني الصناعية،
وتقدم ب رامج توعية للمجتمعات وفر ً
ص ا ألبحاث تجميل المناظر المعمارية .ويعزى الفضل في هذا
المشروع لخبرة القائمين عليه ،ومنهم مؤسسة أروب األست رالية.
وتستخدم المرحلة األولى من المعالجة في المحطة الطفو بالهواء المذاب ( ،)DAFوإعطاء الجرعات
الكيميائية والترسيب في صهاريج التخزين النتاج مياه معالجة صالحة لمحطة معالجة المياه
الجوفية في التربة ( )SATالموجودة على حوض نهر تود األرتوازي ،حيث سيتم تخزين مياه الشرب
تحت الماء إلعادة استخدامها في المستقبل .ويقع هذا المرفق الجديد داخل وادي إلبا را ،مجاورًا
ِّ
وسيعظ م من استخدام مبادئ تصميم المباني السلبية لتحسين كفاءة
لبرك تبخير المجاري الحالية،
معالجة المجاري في المدينة.
وقد استخدمت مكونات بنائية معمارية متكاملة وحلول هندسية جاهزة لالستفادة من شكل المبنى،
واتجاه الشمس ،وأساليب التهوية الطبيعية في خلق فرص للتخلص من الح رارة ،وتحويل الورش
الصناعية األساسية إلى أصول عامة عالية القيمة وتبدو نابضة بالحياة.

دراسة
إف رادية

تكنولوجيا المياه في التعدين

دراسة
إف رادية
ضمان أفضل تشغيل -
جزء أساسي من كل موقع
تعدين
وتعد الشفافية والخضوع للمحاسبة
على األداء االقتصادي ،والبيئي
واالجتماعي على مستوى الشركة
أحد المبادئ األساسية المتضمنة
في النهج الذي يطلب من شركات
التعدين األسترالية إتباعه
عند تقييم مشروعات التعدين
المستقبلية .ودائ ًم ا ما يضع
االستشاريون األستراليون هذه
األهداف الثالث الهامة نصب
أعينهم.

يعد وجود أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف في
المناجم حقيقة ثابتة .وضمان تشغيلها عند أعلى
مستو ممكن أمر جوهري.
ٍ
وتعني الخبرة التي تمتلكها شركة ستورنوايز
في اإلمداد بنظم المعالجة وتشغيلها أنها تتفهم
الطبيعة الحرجة للمحطة ،والمخاطر التشغيلية
األساسية ،مما يساعدهم على تطوير األنظمة
والدعم التشغيلي الذي يعكس احتياجات صناعة
الموارد.
تمتلك شركة ستورنوايز أكثر من  30منشأة
في شتى أرجاء أست راليا ،وكل منها تستخدم
تكنولوجيا الم راقبة عن بعد ،مما يسمح
للمهندسين برؤية حالة تشغيل المنشأة على
الفور ،ويزيل الحاجة إلى االنتقال إلى الموقع مما
يمنح مزي ًدا من الدعم التشغيلي والتحكم.

تبادل المبتك رات األست رالية
أدت المشكالت الفريدة لألراضي المجدبة ،ومصادر
المياه منخفضة الجودة في الغالب والتي ال يمكن االعتماد
عليها إلى تحفيز البحث عن تكنولوجيات جديدة لتحسين
الكفاءة ولتقديم خدمات أفضل للعمالء .ويعد استخدام
التكنولوجيا عن بعد لم راقبة العمليات في محطة معالجة
مياه تبعد مئات الكيلومت رات أحد األساليب التي تتبعها
شركة أوسموفلو األست رالية على الدوام.
إن الحاجة للقدرة في المناطق النائية حيث ال تتواجد
خطوط نقل القدرة قد أ ّد ت إلى تحسين وحدات الطاقة
الشمسية التي يمكن أن تمد مجتمع التعدين المحلي
بالمياه أو أن تش ِّغ ل محطة معالجة مياه الصرف
(مجاري).

ً
نشاط ا في تطوير
وتعد شركة أروب أحد أكثر الشركات
التصميمات المبتكرة والمستدامة حتى تخدم هذه
األوضاع الخاصة.
وتنشط المؤسسات األست رالية التي تقدم خدماتها
لصناعة التعدين المحلية أي ً
ض ا على المستوى
العالمي ،وتسدي النصح فيما يتعلق بإدارة المياه في
البيئات المجدبة أو معالجة
المياه وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة للحفاظ على
المياه .وال يضاهي اهتمام تلك المؤسسات بتبادل
خب راتها ومعارفها مع اآلخرين إال بحماسها للمساعدة -
وهي خاصية هامة من خصائص المؤسسات التجارية
األست رالية.

الصورة مقدمة من شركة المياه (ووتر كوربوريشين)

وقد أثبتت هذه التكنولوجيا فائدتها في دعم
القائمين على تشغيل المحطات في الموقع،
وبوجه خاص بعد التركيب بنحو  6-12شهر.
ويمكن أن يساعد المتخصصون في مياه الصرف
القائمين على التشغيل على فهم محطاتهم
ً
ضبط ا دقي ًق ا ،للتوافق مع الظروف
وضبطها
المحلية .وبالنسبة لمحطات المعالجة البيولوجية
لمياه الصرف ،تصبح هذه التكنولوجيا مفيد ًة
للغاية بالنظر إلى مدى تعقيد عملية تربية
الكائنات الحية التي تحتاجها عمليات المعالجة
الف ّع الة.
وتعني الم راقبة عن بعد أن الفنيين الميدانيين
العاملين في ستورنوايز يستطيعون م راقبة
بيانات أداء المحطة قبل إج راء عمليات الصيانة
الروتينية في الموقع ،ويمكنهم تسجيل الدخول
من أي مكان في العالم.
وقد أثبتت هذه التكنولوجيا في العديد من الحاالت،
أنها يمكن أن تصبح أداة دعم قوية ،وأن تستخدم
لحل المشكالت وللتدريب ،مما يقلل من زمن
أعطال المحطة ونفقات تشغيلها.
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مواقع الكترونية مفيدة
المفوضية التجارية األست رالية (أوستريد)
austrade.gov.au
رابطة المياه األست رالية
awa.asn.au
انترب رايز كونكت  -مركز إبداع التكنولوجيا النظيفة
enterpriseconnect.gov.au
شبكة قد رات الصناعة
icn.org.au
( waterAUSTRALIAمياه أست راليا)
wateraustralia.org
رابطة موردي المياه
innovation.gov.au/SupplierAdvocates

متنزه بحيرة إيري الوطني ،نهر واربوبتون الشمالي ،جنوب أست راليا

