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 يقذيح 

انمبء سبئم انحٍبة انعجٍب، انمبء مٍزي انخبنق سبحبوً َحعبنى ببنعذٌذ مه انصفبث انفٍزٌقٍت ، َانكٍمٍبئٍت َانحٌٍُت انمبء سبئم انحٍبة انعجٍب، انمبء مٍزي انخبنق سبحبوً َحعبنى ببنعذٌذ مه انصفبث انفٍزٌقٍت ، َانكٍمٍبئٍت َانحٌٍُت 
ً ً انخً جعهخً حقًب سبئم انحٍبة انفشٌذة، َجعهخً بحق أعجب َأعظم سبئم، فهُالي مب كبوج عهى األسض حٍبة َبذَوانخً جعهخً حقًب سبئم انحٍبة انفشٌذة، َجعهخً بحق أعجب َأعظم سبئم، فهُالي مب كبوج عهى األسض حٍبة َبذَو
ال ٌُجذ سبئم انذعم ، َعصبساث انىببث َنُال انمبء مب وظمج دسجت حشاسة األسض ، َال فخخج صخُسٌب َال ال ٌُجذ سبئم انذعم ، َعصبساث انىببث َنُال انمبء مب وظمج دسجت حشاسة األسض ، َال فخخج صخُسٌب َال 

حشققج حشبخٍب انزساعٍت َنعجزوب عه إوببث حبت َاحذة عهى سطح األسض َنٍزا حعذ انمٍبي أٌم انمصبدس انطبٍعٍت حشققج حشبخٍب انزساعٍت َنعجزوب عه إوببث حبت َاحذة عهى سطح األسض َنٍزا حعذ انمٍبي أٌم انمصبدس انطبٍعٍت 
ٍبي ببسخعمبنٍب ٌمكه أن حخحُل إنى مصذس مه ٍبي ببسخعمبنٍب ٌمكه أن حخحُل إنى مصذس مه انكشة األسضٍت , َالن انكشة األسضٍت راث مُاسد محذَدة , َانمانكشة األسضٍت , َالن انكشة األسضٍت راث مُاسد محذَدة , َانم

  مصبدس انخهُد َاإلفسبد انبٍئً , َنزا ٌجب انخحكم فً جُدة انمٍبي إن آمكه نمىع حهُد انبٍئت.مصبدس انخهُد َاإلفسبد انبٍئً , َنزا ٌجب انخحكم فً جُدة انمٍبي إن آمكه نمىع حهُد انبٍئت.
َمٍبي انصشف انصحً مشحبطت اسحببطب َثٍقب بخهُد انمٍبي َانخشبت , َنٍزا فبوً مه انضشَسي َانحخمً معبنجت َمٍبي انصشف انصحً مشحبطت اسحببطب َثٍقب بخهُد انمٍبي َانخشبت , َنٍزا فبوً مه انضشَسي َانحخمً معبنجت 

خهفبث انسبئهت عمُمب معبنجت مخكبمهت , حخى ال حصم حهك انمخهفبث إنى خهفبث انسبئهت عمُمب معبنجت مخكبمهت , حخى ال حصم حهك انمخهفبث إنى مخهفبث مٍبي انصشف انصحً َانممخهفبث مٍبي انصشف انصحً َانم
  مصبدس انمٍبي سُاء اسخخذمج ٌزي انمٍبي فً أغشاض مىزنٍت أَ حشفٍٍٍت أَ فً انزساعت .مصبدس انمٍبي سُاء اسخخذمج ٌزي انمٍبي فً أغشاض مىزنٍت أَ حشفٍٍٍت أَ فً انزساعت .

ٌَجب أن حكُن عمهٍت معبنجت َحىقٍت مٍبي انصشف انصحً َانخخهص مه انمٍبي انمعبنجت َاالسخفبدة مىٍب عمهٍت ٌَجب أن حكُن عمهٍت معبنجت َحىقٍت مٍبي انصشف انصحً َانخخهص مه انمٍبي انمعبنجت َاالسخفبدة مىٍب عمهٍت 
فٍٍب جمٍع انظشَف انبٍئٍت َاالجخمبعٍت َاإلوسبوٍت , َالن معظم محطبث معبنجت مٍبي انصشف فٍٍب جمٍع انظشَف انبٍئٍت َاالجخمبعٍت َاإلوسبوٍت , َالن معظم محطبث معبنجت مٍبي انصشف مىظمت حشاعً مىظمت حشاعً 

  انصحً ًٌ محطبث بٍُنُجٍت فهٍزا حعذ انمعبنجت انبٍُنُجٍت مه أٌم وظم انمعبنجت وظشا نممٍزاحٍب انعذٌذة .انصحً ًٌ محطبث بٍُنُجٍت فهٍزا حعذ انمعبنجت انبٍُنُجٍت مه أٌم وظم انمعبنجت وظشا نممٍزاحٍب انعذٌذة .

 يا ىَ يكٌناخ يْاه انصزف انصحَ؟
زلية والتى تشمل بقايا الدهون واالطعمة والمنظفات الصناعية زلية والتى تشمل بقايا الدهون واالطعمة والمنظفات الصناعية زلية والتى تشمل بقايا الدهون واالطعمة والمنظفات الصناعية تتكون مياه المجارى الصحية من المخلفات المنتتكون مياه المجارى الصحية من المخلفات المنتتكون مياه المجارى الصحية من المخلفات المن

المستعملة في الغسيل والتنظيف والمواد العضوية والمخلفات اآلدمية كذلك المخلفات الصناعية وهي المياه المستعملة في الغسيل والتنظيف والمواد العضوية والمخلفات اآلدمية كذلك المخلفات الصناعية وهي المياه المستعملة في الغسيل والتنظيف والمواد العضوية والمخلفات اآلدمية كذلك المخلفات الصناعية وهي المياه 
المتخلفة عن المصانع وتحتوى على نسب مختلفة من المواد العضوية والكيماوية وهذا باالضافة الى مياه المتخلفة عن المصانع وتحتوى على نسب مختلفة من المواد العضوية والكيماوية وهذا باالضافة الى مياه المتخلفة عن المصانع وتحتوى على نسب مختلفة من المواد العضوية والكيماوية وهذا باالضافة الى مياه 

   احات المنازل حاملة معها االتربة وبعض المواد العالقةاحات المنازل حاملة معها االتربة وبعض المواد العالقةاحات المنازل حاملة معها االتربة وبعض المواد العالقةالشطف لسالشطف لسالشطف لس
 

ما هى االخطار الناجمةعنها خصوصا وانها تحمل مواد عضوية 
 وكيميائية؟

ان االخطار الرئيسية التى تكمن في مياه الصرف الصحي تتمثل في الجراثيم المرضية التى تنتقل مع مياه ان االخطار الرئيسية التى تكمن في مياه الصرف الصحي تتمثل في الجراثيم المرضية التى تنتقل مع مياه ان االخطار الرئيسية التى تكمن في مياه الصرف الصحي تتمثل في الجراثيم المرضية التى تنتقل مع مياه 
من االمراض ومن اهم هذه الجراثيم المرضية الموجودة في من االمراض ومن اهم هذه الجراثيم المرضية الموجودة في من االمراض ومن اهم هذه الجراثيم المرضية الموجودة في    الصرف والحماة والتى يمكنها ان تتسبب في كثيرالصرف والحماة والتى يمكنها ان تتسبب في كثيرالصرف والحماة والتى يمكنها ان تتسبب في كثير

مياه المجارى الصحية ومنها البكتيريا الضارة والتى تسبب مرض التيفوئيد والكوليرا والدوسنتاريا وغيرها من مياه المجارى الصحية ومنها البكتيريا الضارة والتى تسبب مرض التيفوئيد والكوليرا والدوسنتاريا وغيرها من مياه المجارى الصحية ومنها البكتيريا الضارة والتى تسبب مرض التيفوئيد والكوليرا والدوسنتاريا وغيرها من 
االمراض االخرى المعدية والبروتوزوا الكائنات االولية وهي كثيرة االنتشار في مياه الصرف الصحية وبعضها االمراض االخرى المعدية والبروتوزوا الكائنات االولية وهي كثيرة االنتشار في مياه الصرف الصحية وبعضها االمراض االخرى المعدية والبروتوزوا الكائنات االولية وهي كثيرة االنتشار في مياه الصرف الصحية وبعضها 

   ل مرض الدوسنتاريا االميبية باالضافة الى الفطريات.ل مرض الدوسنتاريا االميبية باالضافة الى الفطريات.ل مرض الدوسنتاريا االميبية باالضافة الى الفطريات.تنقتنقتنق
 

   مب تبثير تلك االمور على الحيبة البيئيت؟مب تبثير تلك االمور على الحيبة البيئيت؟مب تبثير تلك االمور على الحيبة البيئيت؟
بالنسبة للبيئة فهناك اثار سلبية خطيرة لمياه الصرف الصحي تؤثر على حياة االنسان والمجتمع بطريقة مباشرة بالنسبة للبيئة فهناك اثار سلبية خطيرة لمياه الصرف الصحي تؤثر على حياة االنسان والمجتمع بطريقة مباشرة بالنسبة للبيئة فهناك اثار سلبية خطيرة لمياه الصرف الصحي تؤثر على حياة االنسان والمجتمع بطريقة مباشرة 

يؤدى الى تشويه الناحية الجمالية يؤدى الى تشويه الناحية الجمالية يؤدى الى تشويه الناحية الجمالية وهي االثار البيئية الناتجة عن صرف مياه الصرف الى مياه البحر مما وهي االثار البيئية الناتجة عن صرف مياه الصرف الى مياه البحر مما وهي االثار البيئية الناتجة عن صرف مياه الصرف الى مياه البحر مما 
للشواطئ وانتشار الكثير من الجراثيم على المناطق الساحلية مما يؤدى الى اضرار صحية جسيمة لمرتادى هذه للشواطئ وانتشار الكثير من الجراثيم على المناطق الساحلية مما يؤدى الى اضرار صحية جسيمة لمرتادى هذه للشواطئ وانتشار الكثير من الجراثيم على المناطق الساحلية مما يؤدى الى اضرار صحية جسيمة لمرتادى هذه 

   hhh222sssالشواطئ وعلى البيئة البحرية والفطرية هذا باالضافة الى انتشار الروائح الكريهة المتمثلة في غازالشواطئ وعلى البيئة البحرية والفطرية هذا باالضافة الى انتشار الروائح الكريهة المتمثلة في غازالشواطئ وعلى البيئة البحرية والفطرية هذا باالضافة الى انتشار الروائح الكريهة المتمثلة في غاز
   يسبب امراض العيون والحساسيةيسبب امراض العيون والحساسيةيسبب امراض العيون والحساسيةوالذى يؤثر على الجهاز العصبي ووالذى يؤثر على الجهاز العصبي ووالذى يؤثر على الجهاز العصبي و

 
 

   وما السبل االوفر بٌئٌا وصحٌا للتخلص من مٌاه الصرؾ الصحً؟وما السبل االوفر بٌئٌا وصحٌا للتخلص من مٌاه الصرؾ الصحً؟وما السبل االوفر بٌئٌا وصحٌا للتخلص من مٌاه الصرؾ الصحً؟



نظرا للتقدم العلمى في كثير من المجاالت واالهتمام المتزايد بحماية البيئة من نظرا للتقدم العلمى في كثير من المجاالت واالهتمام المتزايد بحماية البيئة من نظرا للتقدم العلمى في كثير من المجاالت واالهتمام المتزايد بحماية البيئة من 
التلوث فقد زادت القيود على التخلص من مياه الصرف الصحية وخاصة الناتجة التلوث فقد زادت القيود على التخلص من مياه الصرف الصحية وخاصة الناتجة التلوث فقد زادت القيود على التخلص من مياه الصرف الصحية وخاصة الناتجة 

 يسمح التخلص منها بصرفها الى البحر او دفنها في  يسمح التخلص منها بصرفها الى البحر او دفنها في  يسمح التخلص منها بصرفها الى البحر او دفنها في عن المناطق الصناعية حيث العن المناطق الصناعية حيث العن المناطق الصناعية حيث ال
االراضى الفضاء واصبح لزاما على كثير من الصناعات وخاصة التى تنتج مخلفات االراضى الفضاء واصبح لزاما على كثير من الصناعات وخاصة التى تنتج مخلفات االراضى الفضاء واصبح لزاما على كثير من الصناعات وخاصة التى تنتج مخلفات 

شديدة التلوث ان تعالج هذه المخلفات داخل المصانع بصورة كافية عن طريق شديدة التلوث ان تعالج هذه المخلفات داخل المصانع بصورة كافية عن طريق شديدة التلوث ان تعالج هذه المخلفات داخل المصانع بصورة كافية عن طريق 
محطات تنقية خاصة قبل تصريفها الى شبكات الصرف الصحى او التخلص منها محطات تنقية خاصة قبل تصريفها الى شبكات الصرف الصحى او التخلص منها محطات تنقية خاصة قبل تصريفها الى شبكات الصرف الصحى او التخلص منها 

   طريقة اخرى.طريقة اخرى.طريقة اخرى.   باىباىباى
 

   ما هً المراحل التى ٌتم المعالجة بها؟ما هً المراحل التى ٌتم المعالجة بها؟ما هً المراحل التى ٌتم المعالجة بها؟
المعالجة الفيزيائية والتى تشمل التخلص من المخلفات والشوائب المعالجة الفيزيائية والتى تشمل التخلص من المخلفات والشوائب المعالجة الفيزيائية والتى تشمل التخلص من المخلفات والشوائب    المرحلة االولى:المرحلة االولى:المرحلة االولى:

   العالقة بمختلف انواعهاالعالقة بمختلف انواعهاالعالقة بمختلف انواعها
   باالضافة الى التخلص من الرمال العالقةباالضافة الى التخلص من الرمال العالقةباالضافة الى التخلص من الرمال العالقة

ة االكسجين الجوى في مياه ة االكسجين الجوى في مياه ة االكسجين الجوى في مياه :وتشمل المعالجة البيولوجية لمياه الصرف وفيها يتم اذاب:وتشمل المعالجة البيولوجية لمياه الصرف وفيها يتم اذاب:وتشمل المعالجة البيولوجية لمياه الصرف وفيها يتم اذابالمرحلة الثنائيةالمرحلة الثنائيةالمرحلة الثنائية

المجارى وذلك النعاش البكتيريا الهوائية والتى تقوم بدور فعال في تحويل مياه الصرف الصحي الى مياه قابلة المجارى وذلك النعاش البكتيريا الهوائية والتى تقوم بدور فعال في تحويل مياه الصرف الصحي الى مياه قابلة المجارى وذلك النعاش البكتيريا الهوائية والتى تقوم بدور فعال في تحويل مياه الصرف الصحي الى مياه قابلة 
   ماء( وتشمل احواض الترسيب التى يتم خاللها فصل الماء الصافي عن الحماةماء( وتشمل احواض الترسيب التى يتم خاللها فصل الماء الصافي عن الحماةماء( وتشمل احواض الترسيب التى يتم خاللها فصل الماء الصافي عن الحماة   ---للفصل )سمادللفصل )سمادللفصل )سماد

أكخز كفاءج ين أكخز كفاءج ين أكخز كفاءج ين وهى وهى وهى ,,,نًْاه انصزف انصحِنًْاه انصزف انصحِنًْاه انصزف انصحِانًعانجح انًعًقح ) انخانخح ( انًعانجح انًعًقح ) انخانخح ( انًعانجح انًعًقح ) انخانخح ( وهى وهى وهى المرحمة الثالثة:

...انًهٌحاخ انخارجح يع انًْاه انًعانجحانًهٌحاخ انخارجح يع انًْاه انًعانجحانًهٌحاخ انخارجح يع انًْاه انًعانجح   انًعانجح انثٌْنٌجْح انتقهْذّح نهٌصٌل إنَ انقْى انًسًٌحح نتزاكْشانًعانجح انثٌْنٌجْح انتقهْذّح نهٌصٌل إنَ انقْى انًسًٌحح نتزاكْشانًعانجح انثٌْنٌجْح انتقهْذّح نهٌصٌل إنَ انقْى انًسًٌحح نتزاكْش ... ...   

   انًعانجح انًعًقح : حاالخ استخذاو

انخانٌّح ( انخانٌّح ( انخانٌّح (    )))   نٌجْحنٌجْحنٌجْحانًعانجح انًعًقح ) انخانخح ( نًْاه انصزف انصحِ تعذ يزحهح انًعانجح انثٌْانًعانجح انًعًقح ) انخانخح ( نًْاه انصزف انصحِ تعذ يزحهح انًعانجح انثٌْانًعانجح انًعًقح ) انخانخح ( نًْاه انصزف انصحِ تعذ يزحهح انًعانجح انثٌْ   تأتِ يزحهحتأتِ يزحهحتأتِ يزحهح

انتهٌث تانًٌاد انععٌّح انتهٌث تانًٌاد انععٌّح انتهٌث تانًٌاد انععٌّح    % تاننسثح نتخفْط قًْح يؤشز% تاننسثح نتخفْط قًْح يؤشز% تاننسثح نتخفْط قًْح يؤشز999999ًتيذف إنَ رفع كفاءج انًعانجح نتصم حتَ ًتيذف إنَ رفع كفاءج انًعانجح نتصم حتَ ًتيذف إنَ رفع كفاءج انًعانجح نتصم حتَ 

آسًخ ً انفٌسفٌر إنَ انقْى انتِ تسًح نيا آسًخ ً انفٌسفٌر إنَ انقْى انتِ تسًح نيا آسًخ ً انفٌسفٌر إنَ انقْى انتِ تسًح نيا    تاإلظافح إنَ تخفْط تزاكْشتاإلظافح إنَ تخفْط تزاكْشتاإلظافح إنَ تخفْط تزاكْش   BBBOOODDD555   انقاتهح نهتحهم انثٌْنٌجِانقاتهح نهتحهم انثٌْنٌجِانقاتهح نهتحهم انثٌْنٌجِ

         انًعانجح انًعًقح نًْاه انصزف انصحِ فِ انحاالخ انتانْح :انًعانجح انًعًقح نًْاه انصزف انصحِ فِ انحاالخ انتانْح :انًعانجح انًعًقح نًْاه انصزف انصحِ فِ انحاالخ انتانْح :   انًٌاصفاخ ..ًًّكن انهجٌء إنَ استخذاوانًٌاصفاخ ..ًًّكن انهجٌء إنَ استخذاوانًٌاصفاخ ..ًًّكن انهجٌء إنَ استخذاو

         انتنقْح انذاتْح نهًصادر انًائْح انتِ ستهقَ فْيا انًْاهانتنقْح انذاتْح نهًصادر انًائْح انتِ ستهقَ فْيا انًْاهانتنقْح انذاتْح نهًصادر انًائْح انتِ ستهقَ فْيا انًْاه   انخفاض قذرجانخفاض قذرجانخفاض قذرج   ---111

         تزاكْش آسًخ ً انفٌسفٌر فِ يْاه انصزف انًعانجحتزاكْش آسًخ ً انفٌسفٌر فِ يْاه انصزف انًعانجحتزاكْش آسًخ ً انفٌسفٌر فِ يْاه انصزف انًعانجح   ظزًرج تخفْطظزًرج تخفْطظزًرج تخفْط   ---222

,,,   ح فِ اننشاغاخ انثشزّح حانْحح فِ اننشاغاخ انثشزّح حانْحح فِ اننشاغاخ انثشزّح حانْحانًنطقح تانًْاه ً ظزًرج استخذاو يْاه انصزف انًعانجانًنطقح تانًْاه ً ظزًرج استخذاو يْاه انصزف انًعانجانًنطقح تانًْاه ً ظزًرج استخذاو يْاه انصزف انًعانج   عنذ فقزعنذ فقزعنذ فقز   ---333 ًىذه ًىذه ًىذه    

         ًفِ نشاغاخ أخزًٍفِ نشاغاخ أخزًٍفِ نشاغاخ أخزٍ   انحانح يشاتيح نهحانح نذّنا حْج ين انعزًرُ استخذاو انًْاه انًعانجح فِ انزُانحانح يشاتيح نهحانح نذّنا حْج ين انعزًرُ استخذاو انًْاه انًعانجح فِ انزُانحانح يشاتيح نهحانح نذّنا حْج ين انعزًرُ استخذاو انًْاه انًعانجح فِ انزُ

   انًعانجح : أسانْة *

لمعالجة مٌاه لمعالجة مٌاه لمعالجة مٌاه    المستخدمة فً المعالجة المعمقة أو الثالثة فهً عدٌدة وٌمكن استخدام عدد منهاالمستخدمة فً المعالجة المعمقة أو الثالثة فهً عدٌدة وٌمكن استخدام عدد منهاالمستخدمة فً المعالجة المعمقة أو الثالثة فهً عدٌدة وٌمكن استخدام عدد منها   أما األسالٌبأما األسالٌبأما األسالٌب

         ومن هذه األسالٌب :ومن هذه األسالٌب :ومن هذه األسالٌب :الصرؾ, الصرؾ, الصرؾ, 

   الفوسفور الزائد : ومصدره بعض مواد التنظٌؾ المستخدمة فً حٌاتنا الٌومٌة و ٌمكنالفوسفور الزائد : ومصدره بعض مواد التنظٌؾ المستخدمة فً حٌاتنا الٌومٌة و ٌمكنالفوسفور الزائد : ومصدره بعض مواد التنظٌؾ المستخدمة فً حٌاتنا الٌومٌة و ٌمكن   التخلص منالتخلص منالتخلص من___111

المعالجة وتحوٌل مركبات المعالجة وتحوٌل مركبات المعالجة وتحوٌل مركبات    التخلص من الفوسفور الزائد بإضافة بعض المواد الكٌمٌائٌة إلى مٌاه الصرؾ أثناءالتخلص من الفوسفور الزائد بإضافة بعض المواد الكٌمٌائٌة إلى مٌاه الصرؾ أثناءالتخلص من الفوسفور الزائد بإضافة بعض المواد الكٌمٌائٌة إلى مٌاه الصرؾ أثناء

...   ترسٌبترسٌبترسٌبالفوسفور المنحلة إلى مركبات الفوسفور القابلة للالفوسفور المنحلة إلى مركبات الفوسفور القابلة للالفوسفور المنحلة إلى مركبات الفوسفور القابلة لل ... ومن هذه المواد نذكر : مركبات األلمنٌوم المائٌة ومن هذه المواد نذكر : مركبات األلمنٌوم المائٌة ومن هذه المواد نذكر : مركبات األلمنٌوم المائٌة ...

         كبرٌتات الحدٌد...كبرٌتات الحدٌد...كبرٌتات الحدٌد...   ---



كما ٌمكن كما ٌمكن كما ٌمكن ,,,   عملٌة إضافة المواد الكٌمٌائٌة قبل المعالجة البٌولوجٌة أو أثناءها أو بعد المعالجةعملٌة إضافة المواد الكٌمٌائٌة قبل المعالجة البٌولوجٌة أو أثناءها أو بعد المعالجةعملٌة إضافة المواد الكٌمٌائٌة قبل المعالجة البٌولوجٌة أو أثناءها أو بعد المعالجة   وٌمكن أن تتموٌمكن أن تتموٌمكن أن تتم

لتهوٌة تتم فٌه عملٌة لتهوٌة تتم فٌه عملٌة لتهوٌة تتم فٌه عملٌة لحوض الحوض الحوض ا   التخلص من الفوسفور الزائد بٌولوجٌاً أٌضاً من خالل اختٌار نظام تشؽٌلالتخلص من الفوسفور الزائد بٌولوجٌاً أٌضاً من خالل اختٌار نظام تشؽٌلالتخلص من الفوسفور الزائد بٌولوجٌاً أٌضاً من خالل اختٌار نظام تشؽٌل

         التهوٌة بشكل متقطعالتهوٌة بشكل متقطعالتهوٌة بشكل متقطع

   المركبات اآلزوتٌة الزائدة : ومصدرها فً مٌاه الصرؾ الصحً هو مخلفات اإلنسان والمركبات اآلزوتٌة الزائدة : ومصدرها فً مٌاه الصرؾ الصحً هو مخلفات اإلنسان والمركبات اآلزوتٌة الزائدة : ومصدرها فً مٌاه الصرؾ الصحً هو مخلفات اإلنسان و   التخلص منالتخلص منالتخلص من___222

ٌضمن معالجة ٌضمن معالجة ٌضمن معالجة    الحٌوان وٌمكن التخلص من المركبات اآلزوتٌة الزائدة بٌولوجٌاً من خالل نظام تشؽٌلالحٌوان وٌمكن التخلص من المركبات اآلزوتٌة الزائدة بٌولوجٌاً من خالل نظام تشؽٌلالحٌوان وٌمكن التخلص من المركبات اآلزوتٌة الزائدة بٌولوجٌاً من خالل نظام تشؽٌل

األوكسجٌن لفترة ثانٌة من الزمن و ٌمكن األوكسجٌن لفترة ثانٌة من الزمن و ٌمكن األوكسجٌن لفترة ثانٌة من الزمن و ٌمكن    ها معالجة بٌولوجٌة بؽٌابها معالجة بٌولوجٌة بؽٌابها معالجة بٌولوجٌة بؽٌاببٌولوجٌة هوائٌة لفترة من الزمن ٌتبعبٌولوجٌة هوائٌة لفترة من الزمن ٌتبعبٌولوجٌة هوائٌة لفترة من الزمن ٌتبع

         فً محطات المعالجةفً محطات المعالجةفً محطات المعالجة   تطبٌق نظام التشؽٌل المذكور بأسالٌب عدٌدةتطبٌق نظام التشؽٌل المذكور بأسالٌب عدٌدةتطبٌق نظام التشؽٌل المذكور بأسالٌب عدٌدة

   نالت عملٌة الترشٌح فً مجال معالجة مٌاه الصرؾ الصحً اهتماماً كبٌراً فً السنواتنالت عملٌة الترشٌح فً مجال معالجة مٌاه الصرؾ الصحً اهتماماً كبٌراً فً السنواتنالت عملٌة الترشٌح فً مجال معالجة مٌاه الصرؾ الصحً اهتماماً كبٌراً فً السنوات   :::   ترشٌح المٌاهترشٌح المٌاهترشٌح المٌاه___333

         %%%777000---555000   بحدودبحدودبحدود   BBBOOODDD555   ة وتستطٌع هذه األحواض تخفٌض درجةة وتستطٌع هذه األحواض تخفٌض درجةة وتستطٌع هذه األحواض تخفٌض درجةاألخٌرة وذلك بسبب ارتفاع درجة المعالجاألخٌرة وذلك بسبب ارتفاع درجة المعالجاألخٌرة وذلك بسبب ارتفاع درجة المعالج

أحواض ترشٌح المٌاه معروؾ حٌث تشكل طبقة الترشٌح على األؼلب من الرمل السٌلستً أحواض ترشٌح المٌاه معروؾ حٌث تشكل طبقة الترشٌح على األؼلب من الرمل السٌلستً أحواض ترشٌح المٌاه معروؾ حٌث تشكل طبقة الترشٌح على األؼلب من الرمل السٌلستً    إن أسلوب عملإن أسلوب عملإن أسلوب عمل

الخفٌفة.... وٌمكن الخفٌفة.... وٌمكن الخفٌفة.... وٌمكن    حبات خشنة متجانسة نسبٌاً , كما ٌتم استخدام فحم االنتراسٌت و األحجار المسامٌةحبات خشنة متجانسة نسبٌاً , كما ٌتم استخدام فحم االنتراسٌت و األحجار المسامٌةحبات خشنة متجانسة نسبٌاً , كما ٌتم استخدام فحم االنتراسٌت و األحجار المسامٌة   ذيذيذي

         ً حمض الترشٌح من خالل عدة آلٌات هً:ً حمض الترشٌح من خالل عدة آلٌات هً:ً حمض الترشٌح من خالل عدة آلٌات هً:إزالة الملوثات فإزالة الملوثات فإزالة الملوثات ف

         الطبقة العلوٌةالطبقة العلوٌةالطبقة العلوٌة   التصفٌة فًالتصفٌة فًالتصفٌة فً   ---أ أ أ 

         المساماتالمساماتالمسامات   الترسٌب فًالترسٌب فًالترسٌب فً   ---ببب

         على سطح حبات مادة الترشٌح ) اي جذب الشوارد الكٌمٌائٌة(على سطح حبات مادة الترشٌح ) اي جذب الشوارد الكٌمٌائٌة(على سطح حبات مادة الترشٌح ) اي جذب الشوارد الكٌمٌائٌة(   االدمصاصاالدمصاصاالدمصاص   ___ججج

         البٌولوجٌة لألجسام المجهرٌةالبٌولوجٌة لألجسام المجهرٌةالبٌولوجٌة لألجسام المجهرٌة   الفاعلٌةالفاعلٌةالفاعلٌة   ---ددد

         الؽشائً :الؽشائً :الؽشائً :   الفصلالفصلالفصل___444

لها القدرة لها القدرة لها القدرة    بٌولوجٌاً( عبر أؼشٌةبٌولوجٌاً( عبر أؼشٌةبٌولوجٌاً( عبر أؼشٌة̄̄¯المعالجة بترشٌح المٌاه المعالجة سابقاً المعالجة بترشٌح المٌاه المعالجة سابقاً المعالجة بترشٌح المٌاه المعالجة سابقاً الفصل لزٌادة كفاءة الفصل لزٌادة كفاءة الفصل لزٌادة كفاءة    تستخدم طرقتستخدم طرقتستخدم طرق

طرق الترشٌح و كفاءتها تبعاً طرق الترشٌح و كفاءتها تبعاً طرق الترشٌح و كفاءتها تبعاً    على تمرٌر الماء وحجز بعض الجزٌئات و المواد ؼٌر المرؼوب فٌها و تختلؾعلى تمرٌر الماء وحجز بعض الجزٌئات و المواد ؼٌر المرؼوب فٌها و تختلؾعلى تمرٌر الماء وحجز بعض الجزٌئات و المواد ؼٌر المرؼوب فٌها و تختلؾ

         تبعاً لذلك كما ٌلً:تبعاً لذلك كما ٌلً:تبعاً لذلك كما ٌلً:   للضؽط المطبق على الماء أثناء الترشٌح وتصنؾ هذه الطرقللضؽط المطبق على الماء أثناء الترشٌح وتصنؾ هذه الطرقللضؽط المطبق على الماء أثناء الترشٌح وتصنؾ هذه الطرق

         باراً ) قٌمة الضؽط الجوي(باراً ) قٌمة الضؽط الجوي(باراً ) قٌمة الضؽط الجوي(   333---5,55,55,5ٌكروفً و ٌبلػ الضؽط المطبق ٌكروفً و ٌبلػ الضؽط المطبق ٌكروفً و ٌبلػ الضؽط المطبق المالمالم   الترشٌحالترشٌحالترشٌح___111

   بارات وٌستخدم فً معالجة مٌاه الصرؾ وٌمكن حجزبارات وٌستخدم فً معالجة مٌاه الصرؾ وٌمكن حجزبارات وٌستخدم فً معالجة مٌاه الصرؾ وٌمكن حجز   151515---111الترشٌح و ٌبلػ الضؽط المطبق الترشٌح و ٌبلػ الضؽط المطبق الترشٌح و ٌبلػ الضؽط المطبق    ما فوقما فوقما فوق___222

         المواد الكبٌرةالمواد الكبٌرةالمواد الكبٌرة

ٌاه ٌاه ٌاه المالمالم   بار وتستخدم هذه الطرٌقة الزالة األمالح منبار وتستخدم هذه الطرٌقة الزالة األمالح منبار وتستخدم هذه الطرٌقة الزالة األمالح من   155155155---252525العكسً : و ٌبلػ الضؽط المطبق العكسً : و ٌبلػ الضؽط المطبق العكسً : و ٌبلػ الضؽط المطبق    التناضحالتناضحالتناضح___333

الؽشاء و شكله ,فمنه ٌصنع الؽشاء و شكله ,فمنه ٌصنع الؽشاء و شكله ,فمنه ٌصنع    ,وكذلك المواد ذات الجزٌئات الصؽٌرة ,, وتتعلق كفاءة الترشٌح الؽشائً بنوعٌة,وكذلك المواد ذات الجزٌئات الصؽٌرة ,, وتتعلق كفاءة الترشٌح الؽشائً بنوعٌة,وكذلك المواد ذات الجزٌئات الصؽٌرة ,, وتتعلق كفاءة الترشٌح الؽشائً بنوعٌة

مواد مختلفة ومن مساوئ هذه الطرٌقة ارتفاع مواد مختلفة ومن مساوئ هذه الطرٌقة ارتفاع مواد مختلفة ومن مساوئ هذه الطرٌقة ارتفاع    على هٌئة صفائح ومنه على شكل أنابٌب وتصنع األؼشٌة منعلى هٌئة صفائح ومنه على شكل أنابٌب وتصنع األؼشٌة منعلى هٌئة صفائح ومنه على شكل أنابٌب وتصنع األؼشٌة من

         أمام الملوثات....أمام الملوثات....أمام الملوثات....   كلفة التشؽٌل نسبٌاً وحساسٌة األؼشٌةكلفة التشؽٌل نسبٌاً وحساسٌة األؼشٌةكلفة التشؽٌل نسبٌاً وحساسٌة األؼشٌة

تِأثٌر تِأثٌر تِأثٌر    فلٌس لهفلٌس لهفلٌس له   333غ/مغ/مغ/م   252525---151515إلى أنه إذا كان تركٌز الفوسفور فً مٌاه الصرؾ المدنٌة حوالً إلى أنه إذا كان تركٌز الفوسفور فً مٌاه الصرؾ المدنٌة حوالً إلى أنه إذا كان تركٌز الفوسفور فً مٌاه الصرؾ المدنٌة حوالً    ر أخٌراً ر أخٌراً ر أخٌراً ونشٌونشٌونشٌ

المٌاه باألوكسجٌن و خاصة المٌاه باألوكسجٌن و خاصة المٌاه باألوكسجٌن و خاصة    سام على اإلنسان ولكنه ٌسبب نمو األشنٌات و الطحالب فً الماء وبالتالً فقرسام على اإلنسان ولكنه ٌسبب نمو األشنٌات و الطحالب فً الماء وبالتالً فقرسام على اإلنسان ولكنه ٌسبب نمو األشنٌات و الطحالب فً الماء وبالتالً فقر

لماء وانتشار الرائحة و الطعم ؼٌر لماء وانتشار الرائحة و الطعم ؼٌر لماء وانتشار الرائحة و الطعم ؼٌر العضوٌة فً االعضوٌة فً االعضوٌة فً ا   فً األماكن العمٌقة مما ٌؤدي إلى تخمر ) تفسخ ( الموادفً األماكن العمٌقة مما ٌؤدي إلى تخمر ) تفسخ ( الموادفً األماكن العمٌقة مما ٌؤدي إلى تخمر ) تفسخ ( المواد

فً فً فً    252525---151515لمٌاه الصرؾ الصحً تخفض تركٌز الفوسفور من حوالً لمٌاه الصرؾ الصحً تخفض تركٌز الفوسفور من حوالً لمٌاه الصرؾ الصحً تخفض تركٌز الفوسفور من حوالً    المحبب ...وإن المعالجة التقلٌدٌةالمحبب ...وإن المعالجة التقلٌدٌةالمحبب ...وإن المعالجة التقلٌدٌة

   فً المٌاه الخارجة من المعالجة المٌكانٌكٌة ...لذلك البد من معالجة معمقة لهذهفً المٌاه الخارجة من المعالجة المٌكانٌكٌة ...لذلك البد من معالجة معمقة لهذهفً المٌاه الخارجة من المعالجة المٌكانٌكٌة ...لذلك البد من معالجة معمقة لهذه   151515---151515المٌاه الخامٌة إلى المٌاه الخامٌة إلى المٌاه الخامٌة إلى 

         المٌاه الزالة الفوسفور الزائدالمٌاه الزالة الفوسفور الزائدالمٌاه الزالة الفوسفور الزائد



 
 

فِ كخْز ين االحٌال إنَ اننقص انشذّذ انذُ تعانْو كخْزا ين دًل انعانى فِ فِ كخْز ين االحٌال إنَ اننقص انشذّذ انذُ تعانْو كخْزا ين دًل انعانى فِ فِ كخْز ين االحٌال إنَ اننقص انشذّذ انذُ تعانْو كخْزا ين دًل انعانى فِ يرجع استخدام تقنية المعالجة يرجع استخدام تقنية المعالجة يرجع استخدام تقنية المعالجة 

انًْاه انصانحح نهشزب اً نتْجح نتهٌث يصادر انًْاه كًا ىٌ انحال فِ اكخز انذًل انصناعْح. ًقذ أدخ ىذه انًْاه انصانحح نهشزب اً نتْجح نتهٌث يصادر انًْاه كًا ىٌ انحال فِ اكخز انذًل انصناعْح. ًقذ أدخ ىذه انًْاه انصانحح نهشزب اً نتْجح نتهٌث يصادر انًْاه كًا ىٌ انحال فِ اكخز انذًل انصناعْح. ًقذ أدخ ىذه 

نتِ تحتاد تطثْعح انحال إنَ تقنْاخ يعانجح نتِ تحتاد تطثْعح انحال إنَ تقنْاخ يعانجح نتِ تحتاد تطثْعح انحال إنَ تقنْاخ يعانجح انعٌايم إنَ انثحج عن يصادر جذّذج غْز انًصادر انتقهْذّح ًاانعٌايم إنَ انثحج عن يصادر جذّذج غْز انًصادر انتقهْذّح ًاانعٌايم إنَ انثحج عن يصادر جذّذج غْز انًصادر انتقهْذّح ًا

   يتقذيح تاإلظافح إنَ انًعانجح يتقذيح تاإلظافح إنَ انًعانجح انتقهْذّح.يتقذيح تاإلظافح إنَ انًعانجح يتقذيح تاإلظافح إنَ انًعانجح انتقهْذّح.يتقذيح تاإلظافح إنَ انًعانجح يتقذيح تاإلظافح إنَ انًعانجح انتقهْذّح.


