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 -1أحواض النباتات ذات الجریان السطحي الحر):Free Water Surface(FWS
إن أحواض المعالجة بالنباتات ذات الجریان السطحي أو ما یعرف بالجریان الحر للماء قریبة جدا" من أحواض المعالجة
الطبیعیة)المستنقعات( وبحیث یتراوح عمق المیاه بین  0.05إلى  0.8متر .وقد تم استخدامھا لمعالجة میاه المجاري المجمعة
مسبقا ".إن تكنولوجیا األحواض ذات الجریان السطحي ظھرت مع بدایة منتصف القرن الماضي حیث استخدمت المبادئ و
التصامیم الھندسیة في تحدید أبعاد وشكل ھذه األحواض .وتتراوح أبعاد ھذه األحواض من مساحة صغیرة تخدم منصرفات
حوض تحلیل إلى آالف الھیكتارات.
إن أحواض المعالجة بالنباتات) األرض الرطبة (ذات الجریان الحر للمیاه تصمم بحیث یتضمن مقطعھا العرضي حیزا "ھاما "
لمرور المیاه المعالجة أولیا "بشكل حر ،بینما توجد على أطرافھا أوساط من الحصى أو الرمال أو التربة لتساعد على نمو
النباتات .وبمعنى آخر تعتبر ھذه األحواض كمستنقعات كبیرة ذات عمق منخفض وتحوي على نباتات مائیة متنوعة منھا
النباتات المغمورة كلیا" بالماء أو النباتات الصغیرة الطافیة على سطح الماء و ذات الجذور المائیة ومنھا النباتات الطافیة ذات
الجذور المغمورة بالتربة بحیث أن األجزاء المغمورة من النباتات واألوراق الكبیرة الطافیة على سطح كوسط داعم لنمو
البكتریا على سطوحھا والتصاقھا لتشكل الطبقة البیولوجیة وضمن ھذ النظام المتنوع تتم عملیات ترسیب الجزیئات و أكسدة
الملوثات أو استنفاذھا كما تتم إزالة نسبة مرتفعة من المعادن الثقیلة مما یحسن نوعیة المیاه الخارجة منھا.
إن ھذا النوع من األحواض یستعمل كمرحلة معالجة ثالثیة فھي مناسبة جدا "إلزالة العوامل الممرضة بسبب تعرض المیاه
ألشعة الشمس كما أن المغذیات المتبقیة في المیاه الداخلة إلیھا تزال ضمنھا إلى حد تمنع معه إمكانیة حصول ظاھرة النمو
الطحلبي في میاه األنھار أو البحیرات المستقبلة للمیاه المعالجة .و ألجل كل ھذه األمور فإن األحواض ذات الجریان الحر
السطحي تستخدم كمرحلة أخیرة من مراحل المعالجة  .تتكون األنظمة ذات الجریان السطحي وبشكل نموذجي من أحواض
مزودة بحواجز طبیعیة أو اصطناعیة غیر نفوذة لمنع االرتشاح .أما النباتات المزروعة (مثل القصب) فتكون سوقھا مغمورة
بالماء من 0,2.الى  0,5متر بینما تكون الجذور مثبتة ضمن طبقة رقیقة من التربة بسماكة 0.15mتقریبا  .كما یفضل استخدم
عدة
أنواع من النباتات المائیة و من أشھر النباتات المائیة المستخدمة ضمن ھذه األحواض نذكر.
 -1القصب )(Phragmites Australis
و یعتبر من النباتات الشرھة للماء كما أنه ینتشر جانبیا بسرعة .و تكون درجة الحرارة بینº15- 25م وحموضة ()8-2
یتحمل ملوحة حتى  45غرام/لتر اي  45جزء بااللف كما تمتد جذورة في الوسط الحصوي حتى  40سم.
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 (Typha latifolia) -2درجة الحرارة المثلى لھذا النبات تتراوح بین  10الى  30درجة مئویة ومجال  pH.بین ( )10-4و
و ملوحة حتى  30غرام/لترتمتد جذوره ضمن الوسط الحصوي حتى  30سم وھو ینمو بسرعة.
 Scirpus spp or Bulrush -3لھا أصناف عدیدة و درجة الحرارة المثلى لھذا النبات ومجال  pHیتراوح بین ( )9-4و
یتحمل ملوحة من  20-5غرام/لیترحسب صنف النبات.

ینتقل األوكسجین من األوراق إلى منطقة الجذور ،و قد تتسرب كمیة محدودة من األوكسجین خارج السوق المغمورة لتساعد
على نمو البكتریا الملتصقة و التي تقوم بعملیة المعالجة باإلضافة إلى العملیات الفیزیائیة و الكیمیائیة األخرى .یتراوح زمن
المكوث بین 2-5یوم من أجل إزالة BOD 5وحتى  10أیام إلزالة النتروجین .إن وجود میاه الصرف ضمن ھذه األنظمة
بشكل مكشوف یجعل من الضروري اتخاذ التدابیر الالزمة من أجل السیطرة على تكاثر و انتشار البعوض  .كما ان ھذه
األحواض تتطلب مساحة أكبر من المساحة المطلوبة بحالة أحواض النباتات ذات الجریان تحت السطحي بمرة و نصف.
تتكون ھذه األحواض عادة من:
-1حوض
-2مادة الوسط الفلتر ) (Mediaغالبا من الحصى
-3النباتات المائیة
-4منشآت المدخل و المخرج
 -2أحواض النباتات ذات الجریان تحت السطحي األفقيSubsurface Horizontal Flow Wetlands
ھذا النوع من أحواض المعالجة بالنباتات یحوي وسط میدیا من الرمل الخشن أو الحصى و تنموعلى سطح الوسط نباتات
مائیة مثل القصب و تعمل الكائنات الدقیقة على أكسدة الملوثات .حیث تتم في ھذا الحوض بمیاه المجاري المعالجة بشكل أولي
ان أنظمة الجریان األفقي أحواض القصب ھي األكثر مالئمة لمعالجة میاه المجاري الناتجة عن المعالجة األولیة حوض
تحلیل  ،ألنه ال یوجد تداخل بین الماء والھواء المحیط وھذه الحقیقة تعني أن ھذه األحواض آمنة بیئیا من وجھة نظر الحفاظ
على الصحة العامة  .فالمیاه یجب أن تبقى دائما أخفض من سطح الوسط الحصوي أو الرملي ،و لذلك فان ھذه األنظمة مناسبة

جدا للمعالجة بالمكان تكون ھذه األحواض قلیلة العمق و مملوءة باألوساط الحصویة أو بالرمال الخشنة .یجب أن تختارأحجام
الوسط الحصوي أو الرملي بعنایة من أجل ضمان الحصول على ھیدرولیكیة مناسبة و لذلك ضمن الشائع استخدام الحصى
الخشن و الناعم أو الرمل الخشن مما یعطي مساحات واسعة تنمو علیھا الطبقة البیولوجیة المؤكسدة للملوث).(Biofilm
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یجب أن تكون أرضیة الحوض سمیكة لذلك فھي تفرش عادة بألواح من البولي ایثیلین عالي الكثافة الكتیم للماء أو بألواح
من) , (PVCو یتم الجریان األفقي للمیاه بحیث تكون أرضیة الحوض مائلة  .بحدود  1 %تقریبا یتم تأمین المیالن عبر وضع
طبقة من الرمل أسفل األغطیة العازلة إلعطاء المیل المناسب لألرضیة .ان الجریان أسفل سطح الوسط الحصوي أو الرملي
یمنع انتشار الروائح ویمنع انتشار الحشرات .وھذا النوع من األنظمة ذات الجریان األفقي فعالة بشكل خاص في ازالة المواد
الصلبة المعلقة)  (SSوالمواد العضویة ) (BOD 5والعوامل الممرضة باإلضافة إلى حدوث عملیات إزالة النترجة بینما
عملیة النترجة تكون محدودة جدا .إن عمق ھذه األحواض یتوقف على نوع النباتات المستعملة لكن الشائع یكون االرتفاع بین
 0.6-0.7متر بحیث یتراوح الطول بین  3إلى  30متر المدخل و المخرج یمآلن بمواد حصویة كبیرة الحجم كالحجارة للتأكد
من عدم انسدادھا .إن المیاه النھائیة الخارجة من ھذه األحواض تتمیز بغناھا بالمغذیات لذلك فقد جرت العادة على استخدامھا
في الري.
إن مكونات الفلتر مثال حصى "تعمل على حجز المواد الصلبة الموجود ضمن المیاه الملوثة حیث یتحلل الجزء العضوي منھا .
كما أن مادة الفلتر تعمل على تأمین سطح التصاق ونمو للكائنات الدقیقة والتي تلعب دورا حاسما في تحلیل وتحطیم الملوثات
العضویة وحدوث عملیات تحول للمركبات النتروجینیة .و باالضافة الى ذلك فإن مادة الفلتر تمتد عبر جذور النباتات المائیة .
إن مستوى الماء ضمن ھذا الحوض یحافظ علیھا دائما "لیكون اخفض من سطح الحوض مادة الفلترببضعة سنتمیترات و ذلك
عبر ضبط منسوب فوھة أنبوب المخرج الجزء الشاقولي من انبوب المخرج بحیث تكون أخفض من السطح الوسط الحصوي
ببضعة سنتمرات حوالي  10سم .یتم استخدام الرمل الخشن جدا "او الحصى بأنواعه كمادة للفلتر ضمن الحوض .
مواصفات الميدیا الحصویة والرملية ضمن أحواض النباتات األفقية:
تتنوع مواصفات المیدیا الحصویة و الرملیة المستخدمة تبعا "للكودات العالمیة الھندسیة ذات الصلة ویمكن حصرھا كما یلي:
 -1مادة مدخل و مخرج الحوض یجب أن تحتوي على حجارة بأبعاد 5– 10سم بامتداد مترین للمدخل و متر واحد للمخرج.
 -2وجود أكثر من صف من األحواض األفقیة فإن الصف األول من األحواض األفقیة ستكون المیدیا الحصویة ضمنھا بأبعاد
متوسطة 30-16مم و المیدیا الحصویة للصف الثاني 16 - 8مم.
 -3كما یجب غسل المیدیا قبل وضعه ضمن األحواض مما یطیل عمرھا االستثماري.
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بحال كانت المیدیا غیر مدروسة بشكل جید أو بحال استعمال الرمل بأقطار صغیرة و ناعمة سیؤدي الى انسداد المیدیا و
جریان المیاه بعد فترة فوق سطح الحوض .حیث تبدأ المیاه بالجریان على سطح الحوض و لذلك ینصح باستبدال منطقة
االنسداد أو اخذ ذلك بعین االعتبار أثناء التصمیم بحیث یتم اختیار ارتفاع قلیل للمیاه ضمن الحوض وبجعل امتداد منطقة
الدخول الحاویة على الحجارة أو الحصى الكبیرة حتى أربعة أمتار بحیث تتم إطالة المدة المتوقعة لظھور االنسدادات .وكلما
كانت المعالجة األولیة فعالة كلما كانت فترة ظھور االنسدادات ضمن الحوض طویلة األمد .من األفضل أن ال یزید عمق
حوض المعالجة عن  m 1و تفضل األعماق )%( 0.3-0.7حتى نضمن وصول األكسجین إلى المناطق السفلیة من الحوض
عن طریق وصول جذور النباتات إلیھا.

الية فصل المواد من االحواض في كال النظامين:
 -1المواد العالقة :بالنسبة إلى األراضي الرطبة ذات الجریان الحر فإن المواد الصلبة المعلقة تزال و تنتج بسبب العملیات
الطبیعیة التي تحصل ضمن الحوض .و لكن العملیات الرئیسیة الفیزیائیة التي تسھم في إزالة المواد الصلبة المعلقة ھي
التخثیر/الترسیب و الفلترة/الحجز بینما یعود إنتاج المواد الصلبة المعلقة إلى موت الالفقاریات و تشتت بقایا النباتات وتواجد
العوالق النباتیة والمیكروبات ضمن الماء أو تكون ملتصقة بسطوح النباتات وتنتج المواد الصلبة المعلقة أیضا "بسبب
الترسیب الكیمیائي مثل ترسب كبریت الحدید.
 -2المواد العضویة
إن التحوالت البیوكیمیائیة التي تحدث للمواد العضویة المترسبة و المحجوزة ضمن الحوض ذو الجریان الحر تؤثر بشكل
فعال في معدل اإلزالة الكلیة للمواد للعضویة ضمن میاه الحوض.
 -3النتروجين:
أما في أحواض النباتات ذات الجریان تحت السطحي فإن النتروجین العضوي یتم احتجازه عبر حیث یتحول إلى ) (Biofilmsالوسط
الحصوي أو الرملي الحاویة على الطبقات البیولوجیة الرقیقة األمونیا الذي یتحول إلى أمونیوم عند انحاللھا بالماء و یتم استھالكھا
عبر جذورالنباتات.
 -4آلیات فصل و تحول الفوسفور:

الفوسفور یتواجد إما على شكل منحل أو شكل دقائقي .وھو ال یتحول إلى الحالة الغازیة فیمیل لیتراكم ضمن القاع .یتم ترسب
الفوسفور الدقائقي نحو القاع أو احتجاز عبر النباتات عبر االلتصاق بھا حیث یتم امتزازه إلى داخل الطبقة البیولوجیة الرقیقة
المتشكلة على سطوح النباتات .أما الفوسفور المنحل فیتم استھالكه من قبل الكائنات الدقیقة الموجودة ضمن الوسط المائي .
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