
 مقدمة إلى معالجة المياه العادمة وإعادة اإلستخدام 
 

 مهى الحاللشة 
 مركز المياه والبيئة

 الجامعة األردنية
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 )في السنة

 موارد المياه في األردن والتوقعات الستقبلية

72% 
61% 

تعتبر المياه العادمة مصدراٌ متزايداٌ للمياه بحيث يمكن اإلعتماد عليه كمصدر مستمر 
 للمياه وخصوصا فيما يتعلق بالزراعة





Composition of treated effluent 
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مكان ) كلياً أو جزئياً (يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في مياه الصرف الصحي أن تحل 
 األسمدة الكيميائية



 العناصر الغذائية التي يتم تزويدها للتربة وإمتصاص المحاصيل الختلفة لهذه العناصر 
  (Boom et al., 2008)* 
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 المياه الفعلية المطبقة خالل موسم واحد مقابل االحتياجات المائية للمحاصيل ومتطلبات مياه الري
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الري  مياه
 المطلوبة
mm/ha 

كفاءة أنظمة الري 
 المفترضة

% 

 إحتياجات المحصول
mm/ha 

3.8 5643 1472 60 883 Border Alfalfa A2 

6.1 8928 1472 60 883 Basin Alfalfa B1 

1.4 1566 1154 80 923 Drip Apricot B2 

1.4 884 623 80 498 Drip Tomato C2 
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 هل نحن بحاجة إلنتاج مياه قياسية 

 ما الذي يحدث أسفل التيار؟

 مدينة حلب

منطقة 
 صناعية

 محطة تنقية
 أرض زراعية

 لماذا نحتاج معالجة مياه الصرف الصحي
Standard effluent 
l'eau de qualité standard 



 ما هو مستوى معالجة المياه الذي نحتاجه؟

 



مثال تطبيقي على النهج المتكامل في إدارة المياه 
 العادمة

 لم يتم تطهير المياه المعالجة •

         T.Coliform (MPN/g dry plant)
FW WWTP UASB-RBC

Leaves <1 <1 <1
Fruits <1 <1 (71.57) <1

       E.Coli (MPN/g dry plant)
Leaves <1 <1 <1
Fruits <1 <1 <1

        Enterococous (MPN/g dry plant)
Leaves <1 <1 (24.29) <1 (2.3×103)
Fruits <1 <1 <1 (20.45)

 مؤشرات مسببات األمراض كما تم قياسها في النبات

Disinfection 
désinfection  



 هل نحتاج الى التشدد

تبين أن الري بإستخدام مياه صرف صحي , عند زراعة الخضروات التي تؤكل نيئة 
وباألخص  1989معالجة  متوائمة مع إرشادات منظمة الصحة العالمية المنشورة لعام 

ضعف مثيله  2-1يوفر عامل أمان يتعدى ,  المتعلقة بعصيات القولون البرازية 
   المطلوب عند احتساب القيم اإلسترشادية  لمياه الشرب  حسب وكالة اليئة األمريكية 

    (Shuvalet al., 1997) 

وفيما يتعلق بنوعية المياه السطحية المستخدمة في الري غير المقيد، فمن الشائع أن تجد 
معايير متساهلة مقارنة مع تلك التي تم تنفيذها للري باستخدام مياه الصرف الصحي 

  (Carr et al., 2004)  المعالجة 



 ماذا يحدث عندما ال نأخذ بعين اإلعتبار نهج متكامل إلدارة المياه العادمة 

حماية الصحة العامة ال يمكن أن يتحقق فقط في محطة المعالجة حيث تم اإلبالغ عن 
 Gantzer) إعادة نمو مسببات األمراض وخصوصا عندما يتم استخدام الكلور للتعقيم

et al., 2001; Tchobanoglous et al., 2003)  
 

بحيث يقطع تدفق ' الحواجز المتعددة'يمكن تحقيق الحماية الصحية باستخدام نهج 
 .مسببات األمراض إلى اإلنسان



 )قبل محطة التنقية(ماذا يحدث عند الصدر 

 معالجة المياه الرمادية

 أخرى + 
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المياه العادمةإستراتيجية إدارة   
 

 الوقاية من
التلوث   

 

 معالجة وإعادة
إستخدام   

 طرح
 

 ’تنقية ذاتية‘

 المراحل الثالث للنهج اإلستراتيجي 



 الالمركزية والمركزية في معالجة المياه العادمة

بجمع ومعالجة والتخلص   (DWM)ويمكن تعريف إدارة المياه العادمة الالمركزية
وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من المنازل الفردية، مجموعات من البيوت 

والمجتمعات المنعزلة، والصناعات أو المنشآت المؤسسية، وكذلك أجزاء من 
 . أو بالقرب من نقطة إنتاج المياه العادمة̸ المجتمعات الموجودة في 

(Crites and Tchobanoglous, 1998). 



 أنظمة المعالجة المركزية

هي أنظمة تقليدية يتم فيها جمع المياه العادمة عن طريق شبكة صرف صحي ونقلها 
 لمسافات طويلة قبل معالجتها في محطة مركزية ومن ثم طرحها أو إعادة إستخدامها



 ألسباب جغرافية. 6

 متى تصبح الالمركزية ضرورة

 بعيدة عن شبكة الصرف الصحي ̸ عندما يكون المجتمع بعيد. 1

 حيث تتوفر فرص إعادة استخدام المياه المعالجة. 2

 .وعليه نحصل على مياه عادمة مركزة, حيث تكون مصادر المياه العذبة شحيحة. 3

حيث تكون سعة محطات التنقية العاملة محدودة والقدرة المالية للتوسعة غير متوفرة. 4  

 حيث الكثافة السكانية قليلة. 5



 عناصر إدارة مياه الصرف الصحي

 المعالجة األولية للمياه العادمة
 األنظمة المركزية

 األنظمة الالمركزية

 تجميع المياه العادمة

 أنظمة المركزية أنظمة مركزية معالجة المياه العادمة

 الطرح وإعادة اإلستخدام





 عدس الماء: أنظمة المعالجة الطبيعية

Duckweeds wastewater treatment (Mirzapur-
Bangladesh)  

Photo: H.Gijzen 
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 نظام الحمأة المنشطة



 أنظمة المعالجة الالهوائية



 المرشحات البيولوجية



 )هوائي(نظام األقراص الدوارة 



كيف نختار نظام المعالجة 
 المناسب



 بعض العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار وحدات المعالجة

منشورات , البيانات من محطات موجودة فعليا, الخبرات السابقة
فإنه يمكن اإلستعانة , إذا كانت الحالة جديدة. لمحطات شبيهة

 بدراسات تجريبية

 مدى التطبيق. 1

نظام األحواض الطبيعية غير مناسب لمعالجة تدفقات عالية : مثال
وفي األماكن ذات الكثافة السكانية العالية حيث أسعار األراضي 

 .مرتفعة

 قيم التدفق المطلوب التعامل معه. 2

وجود بعض العناصر والمركبات السامة قد يحد من إستخدام : مثال
 .أنظمة المعالجة البيولوجية

 خصائص المياه العادمة. 3

درجة الحرارة تؤثر على معدل التفاعل البيوكيميائي وكذلك : مثال
 .الكيميائي

 الظروف الجوية. 4



 بعض العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار وحدات المعالجة

تعتمد حسابات األحجام على معدالت التفاعل المتوقعة والتي يمكن الحصول 
عليها بالتجربة أو النتائج المنشورة وكذلك الحال بالنسبة لألحمال العضوية 

 .المسموحة

أحجام  وحدات المعالجة . 5
باإلعتماد على سرعة التفاعل 
 واألحمال العضوية المسموحة 

 الكفاءة. 6 .نوعية المياه الخارجة المطلوبة تساهم في تحديد نوعية النظام المناسب

باإلضافة الى , ما هي محددات التعامل عع الحمأة وما هي سبل التخلص منها
 .لتكاليف المترتبة على ذلك

الحمأة الناتجة وسبل التخلص . 7
 منها

باإلضافة الى القرب . الظروف البيئية بما في ذلك إتجاه الريح وسرعتها
القرب من مجاري األنهار والسيول قد يتطلب . والبعد عن التجمعات السكنية

 .إضافة وحدات إضافية للمعالجة

 المحددات البيئية. 8



 بعض العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار وحدات المعالجة

تأثيرات إضافة مواد كيميائية وتأثيرات ذلك على الحمأة من العوامل 
 .المهمة المؤثرة في اإلختيار

اإلحتياجات للمواد الكيميائية . 9
 أو مصادر أخرى

إحتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية وأسعارها قد يعتبر عامال حاسما 
 .في إختيار النظام المناسب

 إحتياجات الطاقة. 10

إحتياجات العنصر البشري . 11 .حجم العمالة المطلوب ومدى مهارتها في التعامل مع النظام
 والعمالة

 المرونة. 12 .مدى قابلية النظام للتعديالت لمواجهة المتطلبات المستقبلية



2009تحسينات مدخل محطة الخربة السمراء قبل تحويلها لنظام الحمأة المنشطة عام   
 

مدخل -المياه العامة  

 األحواض الالهوائية
 صندوق تقسيم التدفق

 أبراج إزالة الروائح
 أعمال المدخل السابق تغطية المدخل

 أبراج إزالة الروائح

 تم إغالق النظام بعد شهر واحد بسبب التكاليف التشغيلية

 خزانات 



 الهوايات السطحيه في أحواض اإلنضاج
 

تم تزويد ثلث أحواض اإلنضاج بهوايات 
 سطحية

 
 تم إدخال خط فولتية عالي من أقرب نقطة

 دوالر أمريكي 1.106التكلفة السنوية للطاقة هي
 كميات كبيرة من الحمأة

 الخطيين اآلخرين غير مخدومين
 لم تعمل اال لفترة محدودة
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