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:من اريلمجامياه تتكون   
خملفات بشرية أو حيوانية -أ  

مرتليةخملفات  -ب  
مياه أمطار -ج  
مياه رشح وتسرب املطر -د  
خملفات صناعية -ه  

الصرف الصحيمكونات مياه   



 المياه العادمة

مواد عضوية وغير عضوية   
 

%30مواد غير عضوية   

رواسب, أمالح, معادن  

 

الكربون % 70مواد عضوية 
 واألكسجني

...واهليدروجني والنيرتوجني  

%99,9ماء   

 مكونات وخصائص المياه العادمة
 

.  ملوثاتاملواد، سواء العضوية أو غري العضوية املتواجدة يف مياه الفضالت، تعترب هذه  
ذائبأو  مستعلقبشكل املاء إما وهي تتواجد يف   



 المواد العضوية 
وتشمل عادة نفايات . املواد العضوية من مواد ذات أصٍل حيواين أو نبايتتتألف 

وتتكون يف األساس . النباتات مع بعض املركبات الصناعيةوامليتة وخاليا احليوانات احلية 
الربوتينات  اتهجمموعاوالكربيت والفسفور، وأهم على الكربون من جمموعة مركبات حتتوي 

للتحلل المواد قابلة وجميع هذه . والكربوهيدرات والشحوم
.البيولوجي بواسطة البكتيريا وغيرها من الكائنات الدقيقة  

 المواد غير العضوية 
وهذه املواد خاملة، . من مواد معدنية كاألمالح املعدنية والرمل واحلصى والغرين وغريهوتتكون 

للتحلل البيولوجيغير قابلة أي   

غير العضوية وال العضويةالمواد   
  



تتصف المياه العادمة عموما بأنها مصدر هام من مصادر التلوث الذي يعتبر خطرا على 

:من الملوثات التي يمكن أن تكونعلى العديد الصحة العامة نظرا الحتوائها   

 

- ملوثات فيزيائية: يمكن إزالتها بعمليات فيزيائية مباشرة كالترسيب أو الترشيح أو التصفية 

والشوائب ومن أهم هذه الملوثات الرمال . الخ… الغشائي أو التبخير أو الفصل أو االمتزاز 

.الخاملة  

- ملوثات كيميائية: تتطلب إلزالتها تطبيق بعض العمليات الفيزياكيمائية أو الكيميائية كالتبادل 

وقد تكون هذه الملوثات عضوية ومنها . الخ… أو الترسيب الكيميائي أو التحييد االيوني 

…  والفينوالتوالشحوم والمبيدات الحشرية والعشبية والبروتينات والزيوت  الهيدركربونات

والمعادن الثقيلة والنتروجين  والكلوريداتواألحماض ومنها القلويات  العضويةالخ, أو 

.الهيدروجين واألمونيا والميثانومنها كبريتيد والفوسفور والكبريت, أو غازية   

- 

  ملوثات حيوية: وتتطلب إلزالتها تطبيق بعض العمليات الحيوية أو الفيزيوكيميائية كالمعالجة 

ومن أهم هذه الملوثات الحيوانات الميتة وبعض أنواع الكائنات العضوية . أوالتعقيمالحيوية 
.الديدان وبعض أنواع النباتاتالبكتيريا والفيروسات وكذلك المجهرية ومنها   

 الملوثات الموجودة في المياه العادمة



 
.احلد من انتشار األمراض واألوبئة الناجتة من تواجد مسببات املرض. أ  

.محاية املياه السطحية واجلوفية من التلوث. ب  
.محاية عناصر البيئة بشكل عام. ج  
.إعادة استعمال مياه الفضالت بعد المعالجة. د  

 لماذا نعالج المياه العادمة ؟؟

 تعالج المياه العادمة لعدة أسباب 



 قياس درجة التلوث ومقدار المعالجة

درجة التلوث وكفاءة املعاجلة بواسطة إجراء فحص الطلب الكيميائي احليوي األقصى من تقاس 
وجيرى هذا الفحص من أجل معرفة كمية األكسجني القصوى اليت . الفضالتاألكسجني ملياه 

القابلة للتحلل اهلوائي، ومن مث حتطيمها الملوثات العضوية اهلوائية ألكسدة البكترييا  تتطلبها
. غري عضويةوحتويلها إىل نواتج   

 BOD اختبار الطلب الكيميائي الحيوي على األكسجين

ويستغرق إجراء هذا الفحص مدة طويلة قد تتعدى العشرين يوًما، هذا 
 فضً  ال عن أن هنالك عوامل عديدة

لذا فقد اتفق العاملون يف هذا . مثل احلرارة وطبيعة املياه تؤثر على نتائجه
 احلقل على اعتماد نتيجة هذا

االختبار بعد انقضاء مخسة أيام على إجرائه وحتت درجة حرارة مقدارها ° .
٢٠ 





الكيميائي األكسجينيالطلب   

COD 

Chemical Oxygen Demand 

يقيس هذا االختبار، باملقارنة مع اختبار الطلب الكيميائي احليوي من األكسجني، 
ألكسدة مختلف المواد المتواجدة في مياه الكلي الالزم األكسجين مقدار 

الفضالت، سواًء كانت عضوية أو غري عضوية. فعلى سبيل املثال تستهلك بعض 
املركبات مثل مركبات املبيدات احلشرية جزًءا إضافًيا من األكسجني على اجلزء 

ولذا فإن قيمة الطلب . البكترييا اهلوائية لتحلل املواد العضويةالذي تستهلكه 
.الطلب الكيميائي احليوي لهدائما قيمة الكيميائي من األكسجني تفوق   



  الالعضويقياس التلوث 



املادة وحتتل . أو الكيميائيةالنظر عن حالتها الفيزيائية بغض جمموع كل املواد الصلبة وهي 
يف الغالب نصفها، يشكل مقدار الذائب منها الثلثان تقريًباالعضوية   

 المواد الصلبة الكلية 



والنيتروجين و البوتاسيوم الفسفور   

NPK 



 األمالح الذائبة
يؤدي استعمال املياه يف املنازل إىل إضافة ما  -لرت من األمالح املعدنية الذائبة /ملغم ٤٠٠

الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكلوريد ومن هذه األمالح . إليها ٣٠٠يقارب من 
وقد . هذه األمالح مصطلح املواد الذائبة الكليةعلى جمموع وُيطلق . والكبريت والفوسفات

من استعماالت املياه يف الزراعة إىل احلد يؤدي تواجدها برتاكيز عالية يف مياه الفضالت 
.وغريها  

 األمالح الذائبة

Na, Ca, Mg, Cl,….. 



على نسبة صغرية من الغازات الذائبة ويشكل األكسجني  اريلمجامياه حتتوي 
املياه األصلية باإلضافة إىل اجلزء الذي يذاب يف أساسيا من أمهها ويكون جزًءا 

وحتتوي . اجلزء باألكسجني املذاباملياه أثناء تالمسها مع اهلواء ويعرف هذا 
على ثاني أكسيد الكربون وغاز   األكسجينمياه الفضالت باإلضافة إىل 

العضوية وغري املواد حتلل الناتج عن  الهيدروجين و االمونيا و الميثانكبريتيد 
.العضوية  

 الغازات الذائبة 

 يقاس التلوث الغازي في المياه العادمة بوحدات أجزاء في المليون



تتسرب املعادن الثقيلة مثل الفضة والزنك والرصاص وغريها إىل مياه الفضالت 
ويشكل تواجدها يف املياه، . داخل التجمعات السكنيةمن املصانع املنتشرة 

.ولو بنسب ضئيلة، خطورة على الصحة العامة ويعيق أعمال املعاجلة أيًضا  

 Heavy Metals المعادن الثقيلة



(الجراثيم)عن التلوث الحيوي للمياه بالكائنات العضوية المسببة لألمراض يعبر   

 التلوث الحيوي



 طرق قياس مكونات المياه العادمة
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 شكرا على حسن االنتباه


