
دليل

مقاطعة سان دييغوالشبكة ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي

إذا � تتم صيانة الشبكة األرضية ملعالجة مياه الرصف الصحي بشكل مناسب، قد يحدث عطل، يكلفك املال ويتسبب يف تلويث بيئتنا املحلية. لصيانة الشبكة 

األرضية ملعالجة مياه الرصف الصحي الخاصة بك ومنع حدوث األعطال، اتبع أفضل م�رسات اإلدارة (BMPs) البسيطة التالية: 

تخلص من مخلفات الطعام أو حولها إ� أسمدة.

الزيادة الكب£ة يف كمية مخلفات الطعام �كن أن 

©نع تحلل الرتبة بفعل البكت£يا يف صهريج معالجة 

مياه الرصف.

تخلص من ا�واد الصلبة مثل املنتجات الصحية، 

وكرات القطن، ومناديل األطفال املبللة، واملناديل 

القابلة للغسل، حيث إنها لن تتحلل وقد تسد 

األنابيب. يجب أن يدخل ورق املرحاض فقط إىل 

الشبكة األرضية ملعالجة مياه الرصف الصحي.

انقل ا�واد الكيميائية إ� أحد ا�رافق ا�حلية لجمع النفايات 

ا�نزلية الخطرة (www.wastefreesd.org) بدالً من تفريغها يف 

مرصف املياه. ويشمل هذا أدوات التنظيف واملبيض واألدوية غ£ 

املستخدمة. ال تستخدم اإلضافات الكيميائية نظرًا ألن الشبكات 

األرضية ملعالجة مياه الرصف الصحي ال تتطلب أي إضافات 

كيميائية حتى تعمل بشكل صحيح.

راقب تدفق ا�ياه داخل شبكتك. �كن أن تدفع املياه 

الزائدة املواد الصلبة إىل داخل خطوط الرتشيح، م� 

يؤدي إىل انسداد يؤدي إىل حدوث عطل يف الشبكة.

ص �  احرص بانتظام ع¤ نزح الصهريج با¡ستعانة بفني ُمرخ�

نزح مياه ال�ف الصحي. يعتمد معدل تكرار النزح عىل حجم 

ا لتحديد معدل تكرار  الصهريج وعدد أفراد أرستك. استرش فنيً

النزح املثايل ألرستك. ملعرفة تقديرات عامة عن هذا املعدل، انظر 

الجانب الخلفي.

الشبكات ا�رضية �عالجة 
مياه ال�ف الصحي

احرص ع¤ منع ا�عطال

الشبكات ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي 

تعالج مياه ال�ف الصحي، التي تضم مياه 

ا�راحيض والغسا¡ت وكبائن ا¡ستح®م وأحواض 

الغسيل الصادرة عن منزلك قبل إط³قها � البيئة. 

¡ تقت� الشبكة ا�رضية �عالجة 

مياه ال�ف الصحي ع¤ الصهريج.

تتكون الشبكة ا�رضية �عالجة مياه 

ال�ف الصحي الخاصة بك من أربعة 

أجزاء رئيسية:

أنبوب ال�ف 
الصحي الخارج من 

ا�نزل

صهريج معالجة 
مياه ال�ف 

الصحي

حقل
الºشيح

الºبة

يهتم معظم السكان بالحفاظ عىل نظافة املجاري املائية. يف الواقع، تُظهر 
أك« من  الدراسات االستقصائية التي أجريت يف أنحاء مقاطعة سان دييغو أن

50% من السكان يعتقدون أن تلوث الشواطئ والبح¾ات والجداول يؤثر عليهم 
يدعم برنامج ح�ية مستجمعات املياه يف  .Áوع¤ عائ³تهم بشكل مبا
مقاطعة سان دييغو السكان يف جهودهم ملنع التلوث من خالل 

تقديم هذه النصائح املتعلقة بطريقة الصيانة املناسبة ألي 
من الشبكات األرضية ملعالجة مياه الرصف الصحي.
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حجم صهريج معالجة مياه ال�ف الصحي

1000 غالون

1250 غالون

1500 غالون

2000 غالون

حجم ا��ة - عدد ا�قيم�

¡ يتم ع³ج ا�ياه التي يتم إط³قها � الشوارع وا�زاريب ومصارف مياه العواصف � مقاطعة سان دييغو قبل أن تصل إ� الجداول وا�نهار 

ا�حلية وإ� ا�حيط. ويحظر خروج جميع مصادر التلوث، Äا فيها ال�ف، الناتج عن الشبكات ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي، من 

ا�متلكات الخاصة بك ودخولها إ� الشوارع أو مصارف مياه العواصف. ويسمح فقط بوجود مياه ا�مطار � الشوارع ومصارف مياه العواصف.

للمعلومات الخاصة بالشبكات ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي 
الفنية: وا¡ستفسارات 

(858) 565-5173
www.sandiegocounty.gov/deh/septic

برنامج التعويض الخاص بالشبكات ا�رضية �عالجة مياه 
ال�ف الصحي التابع لÆنامج ح®ية مستجمعات ا�ياه:

www.sandiegocounty.gov/WatershedRebatesوانقر 
ع¤ Septic Rebate Program ”برنامج التعويض الخاص 

بالشبكات ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي“

ا من هذه الع³مات الدالة ع¤ تعطل الشبكة ا�رضية �عالجة مياه ال�ف الصحي، فاتصل  إذا ¡حظت أيً
بأحد الفنيÏ ع¤ الفور للحصول ع¤ ا�ساعدة ولتجنب ا�زيد من ا�شاكل، اتبع هذه النصائح حتى وصول 

ا�ساعدة:

استخدم أقل قدر ممكن من ا�ياه 

حتى إ©ام اإلصالح
امنع ا�ياه ا�لوثة من مغادرة املوقع عن طريق 

وضع حواجز مثل األكياس الرملية حول املنطقة 

املتأثرة

امنع مخالطة ا�شخاص أو الحيوانات 

للمنطقة املُلوثَّة عن طريق لفها بحبل أو 

تحويطها بسياج

ظهور تجمعات من مياه ال�ف ع¤ 

ا�رض بفعل حقل الºشيح أو صهريج 

معالجة مياه ال�ف الصحي

ظهور بقع من النباتات الخÓاء أو Òيعة 

النمو بشكل غ¾ عادي فوق حقل الºشيح

بطء أنابيب الت�يف أو 

ارتداد ما بداخلها داخل ا�نزل

للحصول ع� ا�زيد من ا�علومات

ا لتحديد معد¡ت تكرار النزح ا�ثا× �Òتك. استÙ فنًي

يونيو 2021

معدل تكرار النزح (با�عوام)

�كن تحديد العطل من خالل مالحظة ما ييل: التعامل مع ا�عطال


