الفصل الثالث :الماء الشروب ودورة الماء

المحور األول :تزوٌد المجمعات السكنٌة بالماء الشروب
مقدمةٌ :عتبر الماء مصدر الحٌاة األساسً ،وعماد كل صحة جٌدة .لذا تسعى كل المجتمعات إلى توفٌر هذه المادة
األساسٌة بالكمٌة الالزمة ،والجودة المالئمة وبشكل مستمر ودائم.



ما هً أنظمة التزوٌد بالماء ،وشبكات توصٌله إلى المجمعات السكنٌة؟
ما طبٌعة هذه الشبكة فً الوسطٌن الحضري والقروي؟

 -Iطرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري:
 معطٌات لالستثمار :أنظر الوثٌقة 1
الوثٌقة  :1طرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري.
 لمحة تارٌخٌة:
منذ القدٌم كان مشكل التزود بالماء بالنسبة للتجمعات السكانٌة الكبٌرة مطروحا خصوصا فً المناطق الجافة والقلٌلة
األمطار لذلك بنٌت كل الحضارات القدٌمة على ضفاف األنهار الدائمة الجرٌان (النٌل  -الفرات  -دجلة )...-
كان التزوٌد بالماء الصالح للشرب إلى غاٌة الخمسٌنات ،ال ٌغطً سوى المدن الجدٌدة ،باستثناء بعض المساكن فً
المدن القدٌمة .أما الوسط القروي ،فقد أثر إنشاء المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب ) (ONEسنة  1975فً الدفع
بدٌنامٌة تزود الوسط الحضري بالماء ،وتوسٌع شبكات التوزٌع فً المدن الكبٌرة ،وتغطٌة المدن والمراكز الصغٌرة.
ٌتم التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري عبر نظامٌن :شبكة توزٌع فردي ،وشبكة توزٌع جماعً.
إال أن الجفاف الذي ضرب البالد فً السنوات األولى من الثمانٌنات ،كشف القناع عن ثغرات وعٌوب شبكات التوزٌع،
فً بعض التجمعات السكنٌة الكبرى وضعف خدماتها فً المدن الصغرى وغٌابها فً الوسط القروي.
 تنظٌم قطاع الماء الصالح للشرب:
بعض مهامها

اإلدارات
إدارة الماء والتطهٌر الصحً ،التابعة 
لإلدارة العمة للجماعات المحلٌة.


إدارة المٌاه التابعة لوزارة التجهٌز







إدارة الماء الصالح للشرب والتطهٌر الصحً.
إنشاء وكاالت جهوٌة للتوزٌع.
التعرف على المصادر المائٌة وتقوٌمها.
تعبئة المصادر المائٌة.
التخطٌط للمصادر المائٌة وإدارتها.
القٌام بالدراسات الخاصة بالتهٌٌئات المائٌة الكبرى ،وانجازها ،وصٌانتها.
المراقبة الكمٌة والكٌفٌة للمٌاه المستعملة.

إدارة الهندسة القروٌة التابعة لوزارة 
الفالحة.

مدٌرٌة األوبئة والتخطٌط الصحً

التابعة لوزارة الصحة.

مراقبة مٌاه الشرب ،على الصعٌد الوطنً ،وتطهٌر نقط الماء الجماعٌة ،فً الوسط
القروي.


المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب .


اإلدارة المالٌة للماء الصالح للشرب ،والمعالجة التقنٌة.
التخطٌط والدراسة ،وأعمال جر الماء ،وتزوٌد المجمعات.
توزٌع الماء فً بعض الجماعات ،ومراقبة جودته وتلوثه.

التخطٌط لمشارٌع الماء الصالح للشرب ،الخاصة بالوسط القروي.
المساعدة التقنٌة فً تحدٌد المشارٌع القروٌة ،وصٌانة التجهٌزات ،والتقنٌات المختصة.

 )1ما المقصود بشبكات توزٌع مٌاه الشرب التً وردت فً النص؟ وما هً أنواعها؟
 )2بتوظٌف معطٌات الوثٌقة حدد نوعٌة المتدخلٌن فً تزوٌد المجمعات السكنٌة بالماء الشروب ،وتورهم فً تحدٌد
سكانً.
نوعٌة شبكة التوزٌع التً تستعمل فً التجمعات ال ة

 استثمار المعطٌات:
ٌ )1قصد بشبكات توزٌع المٌاه الصالحة للشرب ،القنوات التً تقوم بنقل المٌاه من مكان تواجدها إلى أماكن االستهالك.
أنظر الوثٌقة .2
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الوثٌقة  :2شبكة التزوٌد بالماء الصالح للشرب.
ٌعطً الرسم التخطٌطً أسفله نموذجا مبسطا لشبكة التزوٌد بالماء الصالح للشرب.
 = جر المٌاه من المصدر (نهر) =  ،محطتا الضخ =  ،محطة المعالجة =  ،خزان المٌاه =  ،قنوات
التوصٌل =  ،شبكة التوزٌع.











وٌمكن تحدٌد نظامٌن للتوزٌع:
 شبكة توزٌع فردي :وهً شبكة من القنوات توصل المٌاه إلى التجمعات السكنٌة بٌتا بٌتا.
 شبكة توزٌع جماعً :وٌقصد بها الشبكة التً توصل المٌاه إلى التجمعات السكنٌة بشكل جماعً ٌشترك فٌها كل
قاطنة تجمع سكانً معٌن ،كالسقاٌات العمومٌة واآلبار المزودة بمضخات .وٌلجؤ إلى هذا النوع من الشبكات عندما
ٌستحٌل نشر قنوات تزوٌد فردٌة كما هو الحال فً دور الصفٌح.
 )2تختلف مصادر وموارد الماء حسب المناطق فً المغرب .ونظرا للتطور العمرانً الذي ٌعرفه المغرب ،البد من تنمٌة
هناك إدارات مختلفة تتدخل فً تنمٌة وإعداد الماء الصالح للشرب ،حتى ٌصل إلى المستهلك .وتقوم
شبكات التوزٌع .ف
هذه اإلدارات بـ:
 التنقٌب عن الماء ،إذا كان جوفٌا .أو جلبه وضخه  ،إذا كان سطحٌا.
 معالجة المٌاه ،وتحسٌن ومراقبة جودتها ،فً محطات المعالجة والتطهٌر.
 تخزٌن الماء فً خزانات مالئمة ،قبل توزٌعها على الساكنة.

 -IIطرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط القروي:
 خصوصٌات الوسط القروي :أنظر الوثٌقة 3
الوثٌقة  :3خصوصٌات الوسط القروي بالمغرب.
بعد االستقالل أعطٌت األولوٌة فً التزوٌد بالماء للوسط الحضري،
فبقً الوسط القروي غٌر مزود بهذه المادة الحٌوٌة ،نظرا لعزلته،
بسبب غٌاب البنٌات التحتٌة الضرورٌة ( 35 %من التجمعات
ٌصعب الوصول إلٌها و 22%توجد فً عزلة تامة) .وٌمكن تمثٌل
بنٌة السكن القروي بالمغرب كما هو ممثل على المبٌان أمامه:
سكن متجمع :تجمع بشري كثٌف فً دوار ٌحتل مساحة صغٌرة.
سكن متفرق :تجمع بشري ضعٌف الكثافة ٌمتد على مساحة شاسعة.
سكن موزع :دوار مقسم إلى دواوٌر فرعٌة موزعة فً مساحة كبٌرة.

سكن متفرق

سكن متجمع

سكن موزع

18%

56%

لكن رغم هذه المعٌقات ،هناك مصادر مختلفة للتزود بالماء فً العالم القروي.

26%

بنٌة السكن القروي

 )1ما هً أهم المشاكل التً تعٌق التزود بالماء الصالح للشرب فً الوسط القروي؟
 )2ما هً أهم الطرق المستعملة للتزود بالماء فً العالم القروي؟
ٌ )1تمٌز الوسط القروي فً المغرب بعدة خصائص تجعل عملٌة تزوٌده بالماء الصالح للشرب عملٌة صعبة جدا وٌحول
دون تعمٌم توصٌل المٌاه إلى المنازل ،من هذه الخصوصٌات:
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ضعف عدد السكان فً هذه التجمعات  :فقط  6 %من التجمعات السكنٌة القروٌة ٌفوق عدد قاطنٌها 1000نسمة
بٌنما جلها ٌتراوح عدد سكانه بٌن  200و 1000نسمة ،وهناك عدد مهم ٌقل قاطنٌه عن  200نسمة.
انتشار البناء العشوائً الذي ٌستحٌل معه التخطٌط إلنشاء شبكة مٌاه أو صرف صحً.
تباعد الدور فٌما بٌنها مما ٌزٌد فً طول وتكلفة قنوات شبكة المٌاه ( 7كلم كمعدل وطنً).
فقر الجماعات المحلٌة وندرة المٌاه ببعض المناطق.

 )2تتنوع الطرق المستعملة للتزود بالماء فً العالم القروي إال أن أهمها هً:
اآلبار العادٌة المستغلة بطرق تقلٌدٌة ،أو تلك المزودة بمضخات ،المطفٌات ،مٌاه الٌنابٌع والعٌون ،مٌاه األنهار...
 مصادر التزوٌد بالماء بالوسط القروي :أنظر الوثٌقة 4
الوثٌقة  :4مصادر التزوٌد بالماء بالوسط القروي .تعطً أشكال هذه الوثٌقة ،أهم مصادر التزود بالماء فً الوسط
القروي .حلل هذه الوثائق واستنتج الشروط الواجب توفرها فً اآلبار ومخازن المٌاه.

الشكل أ :بئر مهٌأة.
 = غطاء الصٌانة وجلب الماء.
 = أرضٌة صلبة ،غٌر نفوذة ومائلة.
 = ساقٌة للصٌانة وعزل مٌاه الجرٌان.
 = جانبٌة لحماٌة مدخل البئر.
 = موزع الكلور (مطهر).

الشكل ب :المطفٌة ،حوض لتخزٌن ماء المطر.
 = مساحة استقبال التساقطات.
 = حوض استقبال مغطى بشبكة.
 = نظام صفق وترسب.
 = خزان.
 = فتحة المراقبة والزٌارة.

 = فوهة الجلب وغطاء الصٌانة.
 = ساقٌة الصٌانة.
 = إناء موزع للكلور.
 = مخرج الفائض من الماء.

الشكل ج :التقاط الماء من منبع.
 = أنبوب التهوٌة.
 = مصفاة.
 = مفصل (للحركة).
 = أنبوب الخروج.
 = خرسانة مسلحة.
 = جدار أحجار تتخلله فتحات.
 = حصى.
 = طبقة حملماءة.
 = طٌن مكدس.
 = صخرة طٌنٌة غٌر نفوذة.

هناك مصادر مختلفة للتزود بالماء فً العالم القروي من بٌنها:
الماء الشروب ودورة الماء
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 حفر اآلبار :أنظر الشكل أ ،الوثٌقة 4
تعتبر اآلبار أهم مصادر الماء الشروب فً الوسط القروي ،لكن عدم مراقبة جودتها ،وعدم معالجتها ،وتعرضها المستمر
للتلوثٌ ،شكل خطرا على صحة مستعملٌها .لذا فقد عمدت المصالح المختصة فً مراقبة جودة المٌاه ،إلى تطوٌر اآلبار
واعتماد تقنٌات بسٌطة لمعالجتها باستمرار وجعلها صالحة.
 المطفٌات  :أنظر الشكل ب ،الوثٌقة 4
هً عبارة عن صهارٌج ،تستقبل مٌاه التساقطات ،وتعمل على معالجتها ،إذ تنتهً المٌاه المعالجة فً حوض كبٌر ،وٌتم
تطهٌرها بواسطة الكلور الذي ٌوزع بواسطة إناء خاص.
 المنابع المائٌة .أنظر الشكل ج ،الوثٌقة 4
هً عبارة عن بناٌة مهٌؤة الستقبال ومعالجة مٌاه المنابع.

الماء الشروب ودورة الماء
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الفصل الثالث :الماء الشروب ودورة الماء

المحور الثانً :الثوابت المحددة لجودة المٌاه واستعماالتها الممكنة
مقدمةٌ :شترط فً الماء الشروب ،الموجه لالستهالك ،أن ٌكون صالحا للشرب ،أي خالٌا من الشوائب الملوثة.



ما الثوابت المحددة لجودة الماء الشروب؟
ما استعماالت الماء حسب درجة جودته؟

 -Iثوابت جودة الماء الشروب ،وحدود قٌمها:
 بعض الثوابت حسب معاٌٌر دولٌة  :أنظر الوثٌقة 5
الوثٌقة  :5طرق التزوٌد بالماء الشروب فً الوسط الحضري.
ٌعطً الجدول التالً الحدود القصوى لقٌم ثوابت جودة الماء (عن مجلة  La rechercheعدد  221ماي  1990بتصرف).
انطالقا من معطٌات الوثٌقة ،أستخرج أهم الثوابت المحددة لجودة الماء.
حدود قٌم
الجودة

الثوابت

وحدات

 – 1ثوابت فٌزٌائٌة
اللون

وحدة اصطالحٌة

الرائحة

-

العكر

-

الطعم

-

درجة الحرارة
pH
 – 2ثوابت كٌمٌائٌة
الكلور Cl
الكبرٌتات SO4
المغنزٌوم Mg
الصودٌوم Na
البوتاسٌوم K
األلومٌنٌوم Al
 O2المذاب
 – 3مواد غٌر مستحبة
نترات NO3
نترٌت NO2
أمونٌوم NH4
أزوت N

°C
-

15
12°-2°
25°-3°
2
12°-2°
25°-3°
25°C
9 – 6.5

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
)Sat(%

250
250
50
150
12
0.2
30

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

50
0.1
0.5
1

الثوابت

وحدات

حدٌد Fe
منغنٌز Mn

μg/l
μg/l
μg/l

زنك Zn

μg/l
μg/l

نحاس Cu

فوسفور P
فضة Ag
 – 4مواد سامة
زرنٌخ As
كادمٌوم Cd
سٌانور
كروم Cr
زئبق Hg
نٌكل Ni
رصاص Pb
مبٌدات الحشرات
 – 5ثوابت إحٌائٌة
بكتٌرٌات معوٌة
مكورة عقدٌة
سلمونٌالت معوٌة
حمة معوٌة

حدود قٌم
الجودة
200
50
1
5
5

μg/l

10

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

50
5
50
50
1
50
50
0.5

وحدات
اصطالحٌة

0
0
0
0

ٌتدخل فً تحدٌد جودة المٌاه الموجه لالستهالك عدة اعتبارات ،وقد وضعت معاٌٌر صارمة لقٌاس جودة مٌاه الشرب ،منها:





الثوابت الفٌزٌائٌة :اللون ،الرائحة ،الطعم ،pH ،العكر ،الحرارة.
الثوابت الكٌمٌائٌة :الكلور ) ،(Cl-الكبرٌتات ) ،(SO4المغنٌزٌوم )...(Mg+
الثوابت اإلحٌائٌة  :بكتٌرٌات كالمكورات العنقودٌة ،سلمونٌالت معوٌة... ،
عناصر أخرى :مواد غٌر مستحبة ،كالحدٌد ،أزوت ،أمونٌوم ،نترات ،وفسفور ،فضة ،نحاس ...
مواد سامة ،كالزرنٌخ ،زئبق ،سٌانور ،رصاص ،كروم... ،
الماء الشروب ودورة الماء
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 مؤشرات أخرى عن جودة الماء الشروب:
ٌإدي تراكم المواد العضوٌة القابلة للتؤكسد فً الماء ،إلى تكاثر البكتٌرٌات الحً هوائٌة ،فٌنتج عن ذلك نقصان فً
األوكسجٌن المذاب ،ومن هذا المنطلق ٌوظف األوكسجٌن كمإشر عن مدى تلوث المٌاه ومراقبة جودتها .وتستعمل لهذا
الغرض المعاٌٌر التالٌة:
 المعٌار  D.B.O.5وٌشٌر إلى الطلب البٌولوجً من األوكسجٌن خالل خمسة أٌام.
 المعٌار  D.C.Oوهو الطلب الكٌمٌائً من األوكسجٌن ،وٌعبر عن كمٌة األوكسجٌن الالزمة ألكسدة جمٌع المواد
القابلة للتؤكسد كٌمٌائٌا ،فً درجة حرارة  ، 20 °Cوفً الظالم (تجنبا لتؤثٌر عملٌة التمثٌل الضوئً).
 الصٌغة:
2 D.B.O.5 + D.C.O
MO = -----------------------------2
تمثل  MOالمادة القابلة للتؤكسد .وكلما كانت قٌمة  MOكبٌرة ،كانت جودة الماء ردٌئة.

 -IIتصنٌف المٌاه حسب جودتها ،وبعض استعماالتها:
 بعض معاٌٌر تصنٌف المٌاه :أنظر الوثٌقة 6
الوثٌقة  :6تصنٌف المٌاه حسب جودتها المعٌارٌة.
تبقى جل المٌاه المستعملة حالٌا
بحاجة إلى معالجة إضافٌة
لجعلها قابلة لالستعمال ،إال أن
درجة المعالجة تختلف حسب
جودة المٌاه كما هو مبٌن فً
الجدول أمامه:
انطالقا من معطٌات هذه
الوثٌقة ،استخرج المعاٌٌر
المعتمدة فً تصنٌف المٌاه
حسب جودتها.

معاٌٌر الجودة
درجات الحرارة )(°C
PH
مواد عالقة
 O2مذاب بالماء )(mg/l
D.C.O
D.B.O.5
نترات (mg/l) NO3-
امونٌوم NH4+
أزوت N
كبرٌتات =SO4
كلور Cl-
حدٌد μg/l
بكتٌرٌات قولونٌة N/100ml
مبٌدات الحشرات μg/l

 ----------- +درجات جودة المٌاه - --------
متوسطة
ردٌئة
جٌدة
ممتازة
الجودة
< 30
25
22
20
< 9.5
8.5
7.5
6.5
70 - 30
30 - 25
> 25
> 25
>3
3-5
5-7
7
80
40
25
20
25 - 10
10 - 5
5-3
>3
100
70
50
30
8-2
2 - 0.5
0.5 – 0.1
> 0.1
<2
2
1
0.5
400
300
250
200
- 400
400 - 200 200 - 100
> 100
1000
300
250
200
100
5000
0
0.5
0

ٌمكن تقدٌر جودة الماء ،اعتمادا على مجموعة ثوابت ذات طابع فٌزٌائً وكٌمٌائً وبٌولوجً .وتصنف المٌاه إلى درجات
ذات جودة تناقصٌة ،بالعودة إلى قٌم هذه الثوابت ،فنحدد بذلك :مٌاه ذات جودة ممتـازة  -مٌاه جٌـدة  -مٌاه متوسطة الجودة -
مٌاه ردٌــئة .فمثال:
ٌ تم اعتبار المٌاه ذات درجة حرارة مرتفعة ،ذات جودة ردٌئــة ،ألن درجة الحرارة تغٌر كثٌرا من الخصائص
الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للمٌاه كنسبة األكسجٌن بداخله (تقل مع ارتفاع درجة الحرارة) ،ونسبة األمالح المعدنٌة التً
ترتفع لسهولة تبخر المٌاه فً الحرارة المرتفعة مما ٌزٌد من ملوحة المٌاه ...
 المواد العالقة فً المٌاه هً مواد معدنٌة أو عضوٌة غٌر قابلة للذوبان فً المٌاه ،وٌمكن مالحظتها بالعٌن المجردة.
كحالة األتربة والرواسب الناتجة عن حث الصخور ،والطحالب المجهرٌة.
ٌ دل وجود البكتٌرٌات القولونٌـــة فً المٌاه على تسرب المٌاه العادمة إلٌه .كما أن وجود بعض مشتقات األزوت
والمبٌدات الحشرٌة بالمٌـاه ناتج عن األنشطة المنزلٌة.
الماء الشروب ودورة الماء
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 االستعماالت الممكنة للماء حسب درجة جودته :
ٌلخص الجدول التالً االستعماالت الممكنة للماء حسب درجة جودته:
االستحمام والترفٌه تورٌد
االستعماالت
الماء الشروب
واالستعمال المنزلً الماشٌة
الممكنة
ممتازة ممتازة و جٌدة ،ممتازة و جٌدة ،ومتوسطة
ملوثة
درجة الجودة ممتازة وجٌدة ممتازة و جٌدة
الجودة وردٌئة
وجٌدة ومتوسطة الجودة
الري الزراعً

الصناعة والتبرٌد

المالحة
فقط

ٌستهلك الماء ذو الجودة الممتازة ،والجٌدة فً الشرب والتورٌد والري والترفٌه ،تفادٌا لألمراض واألوبئة المحتملة.

الماء الشروب ودورة الماء
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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.
الماء الشروب ودورة الماء
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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.
الماء الشروب ودورة 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.

الماء الشروب ودورة الماء
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