الفصل الثالث :الماء الشروب ودورة الماء

المحور الثالث :التقنٌات الحدٌثة لمعالجة المٌاه
مقدمة :لقد أصبحت معالجة المٌاه أمرا حتمٌا ،وإجبارٌا ،كٌفما كان نوع استعمالها ،تفادٌا لألمراض واألوبئة.
وتتم المعالجة بواسطة تقنٌات متنوعة ،فً مراكز ومحطات مختصة.
 ما التقنٌات المستعملة فً معالجة المٌاه الطبٌعٌة؟ وما ممٌزاتها؟
 أٌن ومتى تستعمل؟ وما طرق التأكد من معالجتها؟

 -Iمعالجة الماء الشروب:
 تقنٌات المعالجة فً الوسط الحضري :أنظر الوثٌقة 7
الوثٌقة  :7تقنٌات معالجة المٌاه فً الوسط الحضري.
ٌختلف أسلوب معالجة مٌاه الشرب حسب مصدرها ،ونوعٌة ودرجة تلوثها.
ٌ عطً جدول الشكل أ من الوثٌقة ،بعض تقنٌات معالجة الماء:

المعالجة
الفٌزٌائٌة

بعض تقنٌات المعالجة
الشكل أ
الغربلة Tamisage
الترشٌح Filtration
التخثر (الصفق والتسبخ)
Décantation et
Floculation
المعالجة
الكٌمٌائٌة

الجٌر والفحم المنشط
األوزون
الكلور

ممٌزاتها
هً عملٌة عزل ،بواسطة غرابٌل مٌكانٌكٌة ،لمواد صلبة كبٌرة الحجم.
عملٌة تتم بواسطة مصفاة رملٌة قد تبلغ مساحة كل واحدة .140 m2
عملٌة إزالة كل المواد الدقٌقة ،العالقة والغروانٌة المعكرة للماء .حٌث تستعمل
مواد كٌمٌائٌة ،مثل كلورور الحدٌد ،المبطلة للشحنات الكهربائٌة للعناصر
الغروانٌة.
تتم هذه العملٌة بوضع الجٌر ،قصد جعل  PHالماء محاٌدا ،والفحم المنشط إلزالة
الطعم غٌر العادي ،وصٌانة لون الماء وإزالة المادة العضوٌة.
تأثٌر هذه المادة شبٌه بفعل الفحم المنشط.
ٌتمٌز الكلور بقدرته على أكسدة المواد العضوٌة ،بمنع تكاثر الطحالب
والمتعضٌات المجهرٌة األخرى.

ٌ عطً الشكل ب ،خطاطة لتقنٌات الترشٌح الحدٌثة.
الشكل ب

جزٌئات كبٌرة الحجم

مركبات عضوٌة
أمالح معدنٌة

غروانٌات
بكتٌرٌات

حمات

خمائر
0.0001μm

0.001μm

0.1μm

0.01μm

1μm

10μm

تناف معكوس
ذ
ترشٌح فوق مجهري Ultrafiltration

ترشٌح مجهري Microfiltration
مرشح رملً

باالعتماد على معطٌات هذه الوثٌقة ،استخرج بعض تقنٌات معالجة الماء الشروب.
ق أن أهم عملٌات معالجة الماء الشروب هً:
ٌتبٌن من معطٌات هذه الوثية
 معالجة ذات طبٌعة فٌزٌائٌة :الغربلة والترشٌح والتخثر.
 الترشٌح بالرملٌ :منع مرور الجزٌئات الكبٌرة القد ،والتً ٌتجاوز قطرها بضع مٌكرومترات.
 الترشٌح الغشائً المجهريٌ :مكن من عدم تسرب جزٌئات جد دقٌقة (ال ٌتجاوز قطرها عشر المٌكرومتر)،
حٌث ٌقف الغشاء حاجزا أمام الخمائر وبعض البكتٌرٌات.
 الترشٌح الغشائً فوق المجهريٌ :منع تسرب جزٌئات متناهٌة الدقة (ال ٌتجاوز قطرها أجزاء أالف
المٌكرومتر) ،دون المس بالجودة المعدنٌة للماء.
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 معالجة ذات طبٌعة كٌمٌائٌة :أكسدة وتطهٌر بالكلور ،أو بالجٌر ،أو بالفحم المنشط ،أو باألوزون.
 معالجة ذات طبٌعة بٌولوجٌة :تحلل المادة العضوٌة بالبكتٌرٌات ،وتحول المادة المعدنٌة كالنترات ،بالنباتات المائٌة.

 تقنٌات المعالجة فً الوسط القروي:
ٌتم تحسٌن جودة الماء فً الوسط القروي ،بؤسالٌب شبٌهة بتلك المستعملة فً الوسط الحضري ،وقد تكون هذه التقنٌات
فردٌة أو جماعٌة.
الوثٌقة  :8تقنٌات معالجة المٌاه فً الوسط القروي.
تعطً أشكال الوثٌقة بعض تقنٌات معالجة وتطهٌر  Désinfectionالمٌاه فً الوسط القروي.
باستغالل معطٌات هذه الوثٌقة تعرف بعض هذه التقنٌات.
الشكل أ :الصفق الفردي داخل المسكن Décantation

انشكم ب :ترشٍح انمٍاه فً
انىسط انقروي Filtration
ماء عكر
أحجار مسطحة
رمم دقٍق
حصى
فتحة 2mm
ماء مرشح

الشكل ج :وعاءان موزعان لمادة الكلور داخل اآلبار أو الخزانات
المائٌة األخرى كالمطفٌات.
 = حبل نظٌف.
 = ورق من االثٌلٌن المكثف .Polyéthylène
 = حصى.
 = خلٌط رمل ،وكلورور الجٌر ،ومطهر آخر.
 = ثقب (فتحات).

10cm

60cm
5cm


















أ -المعالجة الفٌزٌائٌة:
 الترسٌب أو الصفق :توضع المٌاه فً إناء لعدة ساعات ،حتى تتوضع األجزاء الصلبة والعالقة .وقد توظف أحواض
معدة لهذا الغرض ،قرب نقط الماء أو داخل المساكن( .أنظر الشكل أ من الوثٌقة )8
 الترشٌح :تحتوي المٌاه المصفقة على جزٌئات دقٌقة عالقة ،غٌر قابلة للصفق ،لدى ٌتم ترشٌحها عبر طبقة من
الرمل الدقٌق( .أنظر الشكل ب من الوثٌقة )8
ب -المعالجة الكٌمٌائٌة:
ٌعتبر التطهٌر عملٌة إجبارٌة فً معالجة مٌاه الشرب ،للقضاء على المتعضٌات المجهرٌة الممرضة ،وٌعتبر الكلور (على
شكل ماء جافٌل) المادة المطهرة األكثر شٌوعا .إذ ٌستعمل وعاء موزع للكلور بشكل مسترسل ،فً اآلبار وخزانات الماء.
(أنظر الشكل ج من الوثٌقة .)8
وٌتم التطهٌر حسب الطرٌقة التالٌة:
 تقدٌر كمٌة الماء الواجب تطهٌرها.
 تحدٌد الكمٌة اإلجمالٌة للمطهر:
 بالنسبة لماء جافٌل ( :)12°إضافة  50 mlمن ماء جافٌل ،فً متر مكعب واحد من الماء الواجب تطهٌره.
 بالنسبة لكلورور الجٌر ( :)30°إضافة  5gفً متر مكعب من الماء.
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 وضع الكمٌة اإلجمالٌة للمطهر المختار ،فً إناء به ماء ،ثم مزج الخلٌط ،وسكب الكل فً الماء الواجب تطهٌره،
وانتظار نصف ساعة ،قبل االستهالكٌ .عطً الجدول التالً تقدٌر نسب المطهر حسب كمٌة الماء الواجب تطهٌرها.
حجم الماء بـ l
المطهر
ماء جافٌل )(12°
ماء جافٌل )(24°

1

5

10

40

100

200

500

1000

قطرة
-

 5قطرات
 3قطرات

 10قطرات
 5قطرات

2ml
1ml

5ml
2.5ml

10ml
5ml

25ml
12ml

50ml
25ml

 -IIتحلٌة المٌاه األجاجة:

أنظر الوثٌقة 9

الوثٌقة  :9مبدأ التنافذ لتحلٌة المٌاه األجاجة.

جزيئبت ملح
جزيئبت مبء

محلول ملحي

تعطً الوثٌقة أسفله رسما تفسٌرٌا
لمبدأ التنافذ لتحلٌة المٌاه األجاجة.
باالعتماد على هذه الوثٌقة حدد مبدأ
تحلٌة المٌاه األجاجة.

غشبء
نصف
نفوذ

مبء
غشبء نصف
نفوذ

اتجبه مرور
المبء

أصبح اللجوء إلى إنتاج الماء الشروب ،انطالقا من تحلٌة الماء األجاج ،أمرا ملحا فً المغرب ،لتحقٌق االكتفاء فً هذه
المادة الحٌوٌة ،التً ٌزداد الطلب علٌها كل ٌوم .وقد شرع فٌها فً كل من طرفاٌة ،وبوجدور ،والسمارة ،منذ السبعٌنات.
هذه العملٌة عبارة عن إزالة المواد المعدنٌة (أمالح) من الماء األجاج .وتعتمد على مبدأ التنافذ ،وهً ظاهرة انتشار تتم بٌن
سائلٌن أو محلولٌن ،لهما تركٌزان مختلفان ،ومعزوالن بغشاء نصف نفوذ ،حٌث ٌمر الجسم المذٌب (الماء) فً اتجاه الوسط
األكثر تركٌزا.

 -IIIتنقٌة ومعالجة المٌاه العادمة:
ٌ قصد بالمٌاه العادمة ،مٌاه الصرف الصحً المنزلً ومٌاه النفاٌات الصناعٌة والفالحٌة .هذه المٌاه عند طرحها فً
الطبٌعة بدون معالجة تشكل خطرا على التربة ،والمٌاه الجوفٌة واألسماك وباقً الكائنات البحرٌة ،وتهدد بنشر األمراض
المعدٌة عبر الحشرات المضرة التً تساهم فً تكاثرها.
 تعتبر المٌاه المستعملة ،موارد مائٌة إضافٌة ال ٌستهان بها ،حٌث ٌمكن االستفادة منها فً أغراض محددة تتالءم ونوعٌة
هذه المٌاه .وهكذا ٌمكن استعمالها من جدٌد ،بعد إخضاعها للتنقٌة الضرورٌة ،والمراقبة المالئمة.
 تهدف عملٌة معالجة المٌاه العادمة إلى التقلٌل من نسبة المواد الصلبة العالقة ،والتقلٌل من نسبة المواد المستهلكة
لألكسٌجٌن و المواد المعدنٌة الذائبة ،خصوصا المواد اآلزوتٌة والفوسفاتٌة ،وإلى تفرٌغها من البكترٌات الضارة .وٌمكن
تلخٌص مراحل تنقٌة المٌاه العادمة كالتالً :أنظر الوثٌقة 10
الوثٌقة  :10رسم تخطٌطً ٌبٌن مراحل تنقٌة المٌاه العادمة بمحطة أعدت لذلك.
 = 1التقاط المٌاه العادمة.
 = 2إعالء المٌاه.
 = 3غربلة
 = 4إزالة الرمل
 = 5إزالة المواد الذهنٌة
 = 6مصفق أولً
 = 7معالجة بٌولوجٌة (تنقٌة بكتٌرٌة)
 = 8مصفق ثانوي
 = 9طرح المٌاه النقٌة
 = 10تكثٌف و تجفٌف األوحال
 = 11توظٌف األوحال فً الفالحة
الماء الشروب ودورة الماء
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وصول المٌاه العادمة
نقل المٌاه إلى األعلى بواسطة برغً عمالق متحرك.
إزالة الشوائب الصلبة الكبٌرة القد ،بواسطة شبكة.
إزالة الدهون.
صفق أولً ،حٌث تترسب فً قعر الحوض ما ٌناهز  60 %من المواد العالقة.
معالجة بٌولوجٌة :داخل الحوض المهوى ،تتكاثر متعضٌات مجهرٌة ،فتتغذى على المادة العضوٌة العالقة بالماء.
صفق ثانوي إلزالة  80 %من المادة العضوٌة المتبقٌة.
استقبال الماء الذي تمت تنقٌته.
معالجة األوحال المتبقٌة ،وتجفٌفها قبل طرحها ،أو استعمالها كسماد فالحً.
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