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أحواض النباتات ذات الجریان تحت السطحي الشاقولي Subsurface Vertical FlowWetlands:
لقد جاءت ھذه األحواض كبدیل عن األحواض ذات الجریان تحت السطحي األفقي لتلبي المعاییر األوربیة بالنسبة للقیمة
المسموح بصرفھا مع المیاه المعالجة من نتروجین األمونیا( (NH4ھذه األحواض تتمیز بإتمامھا لعملیة النترجة ضمنھا عبر
التشغیل المتقطع و عبر ارتفاع األحواض المنخفض .كما أن ھذه األحواض تستخدم بمرحلة منفصلة لتجفیف و تثبیت الحمأة
األولیة الناتجة عن مرحلة المعالجة األولیة لمیاه المجاري.
إن أحواض القصب ذات الجریان الشاقولي تصمم بحیث تمر المیاه ( المعالجة بشكل أولي ) المراد معالجتھا من أعلى السطح
عبر شبكة أنابیب مثقبة و مضغوطة إلى أسفل الحوض عبر الوسط الحصوي أو الرملي أو الوسط الخلیط  .یتم جمع المیاه
المعالجة عبر شبكة أنابیب سفلیة للتصریف أو عبر طرق أخرى  .و تتم تغذیة الحوض بشكل متقطع بحیث أن الفرغات بین
الوسط الرملي أو الحصوي في فترة الراحة تعود و تمتلئ بالھواء .و لذك فان األكسجین الالزم لعملیة النترجة یكون متوفرا أو
تحصل عملیة النترجة بشكل كامل ضمن ھذه األحواض و مع ذلك فان جزءا بسیطا من النترات یتم تحویلھ إلى غاز
النتروجین ضمن الظروف األنوكسیة )  (anoxicالنادرة.
و إذا كان المطلوب إزالة النترجة فان ھذا یمكن تأمینھا عبر تدویر المیاه الخارجة من ھذا الحوض جزئیا او إرجاعھا إلى
حوض التحلیل.
عادة ما تتضمن الميدیا في ھذه األحواض على الحصى المتدرج و الرمل تكون طبقة الرمل ھي الرئیسیة یكون ارتفاعھا
بحدود  60سم بحیث و باعتبار ارتفاع المیدیا بالحوض متر واحد یكون تسلسل الطبقات من األعلى باتجاه األسفل ( حصى
خشن سماكة  10سم  ،رمل ناعم( أقطاره بین  0.2-1 mmسماكة  60سم حصى سماكة  10سم حصى خشن سماكة  20سم
شروط عامة ألحواض النباتات الشاقولية:
 -1یجب أن تكون أرضیة الحوض كتیمة ضد الترسبات و ذلك عبر فرش األرضیة برقائق من البولي االیتیلین عالي الكثافة أو
أو عبر استخدام رقائق  pvcویمكن الحفاظ على منسوب المیاه بحیث یبلغ ارتفاعه  10-5سم اعتبارا من ارضیة الحوض وھذا
یعني ات الحوض أن الحوض سیكون بمعظمھ خالیا من المیاه بغد فترة الترجیع.
 -2یجب أن تكون سماكة الرمل على األقل بین60 -30سم و تعلوھا طبقة حصى كما أن شبكة تجمیع و تعلوھا طبقة حصى
كما أن شبكة تجمیع لمیاه المعالجة تكون محاطة بالحصى لمنع انسدادھا بالرمل إن تھویة الطبقة السفلیة یحسن أداء المعالجة و
لذلك یتم وصل أنابیب الدریناج األفقیة بأنابیب قصیرة شاقولیة مفتوحة على الھواء الخارجي.
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 -3إن العمق الوسطي لألحواضذات الجریان الشاقولي یتراوح بین 1-0.9م إن ھذا النوع من األحواض یكون فعاال و بشكل
خاص من أجل عملیة النترجة باالضافة إلى إزالة المواد العضویة والمواد العالقة الصلبة بینما التصلح الزالة النترجة
 -4المساحة المطلوبة وسطیا تتراوح بین  3-1متر مربع .
 -5معدل تحمیل المواد العضویة یصل حتى  20الى  30غرام/م/یوم
یتم توزیع المیاه على سطح مادة الفلتر باستخدام شبكة من األنابیب المثقبة التي تضمن توزیع منتظم للمیاه على كامل السطح و
یكون البعد بین أنبوبي توزیع ما یقارب  4 mبقطر 2inبحیث یتم تقسیم االنبوب الى قسمین القسم االول من بدایة الحوض
یشكل  3-2من الطول وتكون قطر الثقوب فیه  mm6اما القسم الثاتي الذي یشكل  3/1من الطول تكون ابعد ثقوبه تساوي
mm8
یتم جمع المیاه الراشحة عبر مسامات مادة الحوض عن طریق أنابیب تصریف یتم تثبیتھا فوق طبقة العزل و تكون متصلة
بأنابیب شاقولیة تؤمن تھویة إضافیة للمیاه و تحسن من عملیة المعالجة.
أحواض النباتات ذات الجریان المتنوع) األفقي و الشاقولي(
Hybrid Subsurface FlowWetlands (Horizontal, Vertical, Free Flow
توصل العلماء و الباحثون أن التغلب على مساوئ الحل المنفرد لكل من األحواض األفقیة أو  ( VFالشاقولي  HF ،الشاقولیة
یكمن في دمج األنواع السابقة من أحواض المعالجة( األفقي باالضافة إلى أحواض الجریان الحر ببعض الحاالت .و أن
استخدامھا ضمن منظومة معالجة واحدة یزید كفاءة إزالة الملوثات العضویة مع إزالة فعالة للمواد الصلبة المعلقة و العوامل
الممرضة وبیوض الدیدان باإلضافة الى تحقیق إزالة مقنعة للمغذیات مثل تخفیض النتروجین الكلي من خالل انجاز عملیتي
النترجة و إزالة النترجة .حیث تعتبر أحواض المعالجة ذات الجریان الشاقولي عبارة عن أحواض ھوائیة تتم فیھا عملیة
النترجة بشكل جید بینما تعتبر األحواض ذات الجریان األفقي ذات كفاءة عالیة في إزالة النترجة و لذلك فإن دمج النوعین
السابقین یساعد في التخلص من النتروجین عند الحاجة لذلك .كما أن أحواض الجریان الحر یمكن أن تستخدم كمعالجة معمقة
بعد أحواض المعالجة األفقیة أو الشاقولیة.
إن تصمیم المحطة و تنظیم دخول المیاه إلى األحواض و كیفیة تسلسل یتبع إلى المصمم و إلى درجة المعالجة المطلوبة
باإلضافة إلى نوع المعالجة األولیة و الخبرة المكتسبة من المشاریع المنفذة بالمنطقة و في الدول األخرى و الخیارات المتاحة
كثیرة مثل:
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 ( -1شاقولي  +أفقي):
تبدأ المحطة بعد المعالجة األولیة بأحواض شاقولیة یتم تغذیتھا بالضخ المتقطع و تلیھا أحواض أفقیة.
و لكن من سلبیاتھا االنسداد السریع للمیدیا ضمن الحوض.
( -2أفقي  +شاقولي):

تضم المحطة بعد المعالجة األولیة أحواض أفقیة و تلیھا شاقولیة و في ھذه الحالة یتم تدویر قسم من المیاه المعالجة لتعود إلى
أحواضالمعالجة األفقیة اذا كان مطلوبا ایضا "تخفیض النتروجین.
 -3أفقي  +شاقولي  +أفقي  +حوض جریان حر
في األنظمة المراد ضمنھا المعالجة الثالثیة یمكن استخدام أحواض المعالجة األفقیة و الشاقولیة ثم األفقیة ثم األحواض ذات
الجریان الحر
 -4أفقي  +شاقولي  +أفقي:
إن الرغبة في زیادة فاعلیة المعالجة و خفض المساحة المطلوبة لمحطة المعالجة بالنباتات مع تجنب إعادة تدویر المیاه من كما
في الحل السابق أوجد الحاجة إلى اختیار نوع آخر من تسلسل األحواض أفقي VF ،شاقولي  HF،افقي و النسبة المخصصة
لكل نوع تعود إلى نتائج االبحاث العلمیة ذات الصلة و خبرة المصمم و نوع الملوثات المراد إزالتھا.
تم تجنب استعمال حوض شاقولي في البدایة خوفا "من انسداد المیدیا( غالبیتھا من الرمل )وخصوصا "بحال عدم كفاءة
الترسیب األولي لألسباب المعروفة مما یتطلب استبدال المیدیا و ھذا مكلف مادیا "و یتطلب عمل مجھد .كما أنھا بحاجة الى
الضخ للتغذیة المتقطعة و بحال كانت التدفقات ضعیفة جدا فھي تحتاج لوقت طویل حتى تتراكم لیتم ضخھا و ھذا له عیوبه.
إن األحواض األفقیة( كمرحلة أولى )یستخدم وسط حصوي متنوع و بحیث ال ینسد مھما كان أداء أحواض الترسیب األولى
سیئا "كما أن تغذیتھا تكون مستمرة و لیست متقطعة و بجریان ثقالي ،كما أن لھا كفاءة عالیة في إزالة الملوثات العضویة و
المواد الصلبة و الممرضات .و تنشط ضمنھ ظروف التشغیل الھوائیة واالختیاریة و الالھوائیة مما یسھم بتخفیف الحمل
العضوي والمواد المعلقة الداخلة لألحواض الشاقولیة مما یطیل في مدة استثمارھا الفعلیة .و من میزاتھا األخرى أن عملیة
إزالة النترجة تتم ضمنھا .كما أن لھا دور فعال في التخلص من المعادن الثقیلة والملوثات األخرى مما یسھم في تجنب فشل
عملیة المعالجة بحال ورود دفقات من المیاه الملوثة الصناعیة المفاجئة .إن استخدام األحواض الشاقولیة( كمرحلة ثانیة )لھ
دور فعال في زیادة فعالیة إزالة الملوثات العضویة و الصلبة المعلقة وبیوض الدیدان ویعتبر الضامن ألي خلل في أداء قد
یحدث في األحواض األفقیة ضمن المرحلة األولى .كما أن لھا دورا "رئیسیا "في عملیة النترجة
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