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 وحدة التحلية المنزلية حل أم مشكل؟ قتناءا
 التركي عبد هللا معبد المنعم. 

 بيالي -طرابلس –لمعهد العالي للعلوم والتقنية سوق الجمعة ا -ةيكقسم التقنيات الميكاني -عضوهيئة تدريس

e.m.turki@gmail.com 

اء التلوث فية من جرتراجع مصادر المياه العذبة الصالن مياه التحلية مستعملة بشكل واسع في العالم وذلك أمن المعلوم  :الملخص

ة المنزلي ةيالتحل داتوحفى السنوات األخيرة انتشار لوحظ  ،خرىأعدد السكان من ناحية من ناحية والتزايد المستمر ل المستمر للبيئة

تي تستخدم لمياه الابيع نقاط انتشرت وساسي لمياه الشرب في المدينة، المصدر األ في مدينة طرابلس بشكل كبير والتي باتت تقريبا  

استخدامها ولمنزلية ا ةظاهرة اقتناء وحدات التحليعلى.  هذه الورقة تسلط الضوء على أكبر وطاقة إنتاجية أتقنية ولكن بحجم النفس 

 ،مرحلتين نممن خالل عمل حقلي ثر السلبي المتمثل في هدر الماء في صورة عادم وتحاول ابراز األ ،الشرب لتوفير ماءكحل 

. بهائبة المالح الذامحتوى الماء العادم وتحديد  كميةقياسات  جراءتثمثل في إ ةوالثانيستبيان مات عن طريق االجمع المعلو ىاالول

 ن نتائجم .الوحداته استخدام هذ علىترتبة الم ثاراآل أهميضاح إوذلك بالتساؤل المطروح في العنوان  عنالجابة ا تحاول هذه الورقة

ا م اه الشربمي توفيرالمنزلية لعلى وحدات التحلية  أساسا   تعتمد ،المنازل التي خضعت لعملية االستبيان والحصر غالبيةرقة أن وال

  % من مياه التغدية في صورة عادم يمكن االستفادة منه.75حوالي  عليه إهدارترتب 

  لصحي(.الى الصرف االنهر الصناعي(، الماء العادم )المحال  مياه)الماء المنتج )المحلى(، مياه التغدية  الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة:. 1

قدددات الهندسدددية التدددي يمدددن التطب تحليدددة الميددداه تُعددددُ 

المدداء الصددال   أسددهمت بشددكل كبيددر فددي تددوفير

ا  فددي غالبدد ةتحليددة المنزليدد. تعتمددد وحدددة الللشددرب

 Reverse) التناضد  العكسديعملهدا علدى  مبددأ

Osmosis) فصددل الشددوائب علددى  والددذي يعتمددد

الذائبة فدي المداء حسدب أحجامهدا الجزيئيدة. معظدم 

الشددوائب العالقددة فددي المدداء تكددون جزيئاتهددا أكبددر 

حجمددا  مددن جزيئددات المددداء بكثيددر وبالتددالي يمكدددن 

تدوفير كلفدة الترشدي  وتسدريع العمليدة عبدر تمريدر 

المدداء المددراد تنقيتدده علددى مراحددل تبدددأ بمرشددحات 

الصغيرة وتعرف هذه العمليدة  للجزيئات الكبيرة ثم

ينتقددل  ،التناضدد  العكسددي، ثددم ببالمعالجددة األوليددة

عبدر األقدل الماء من المحلول األعلى تركيدزا نحدو 

 (Semi-permeable)نصددددددددف نافددددددددذ غشدددددددداء 

فدددي  ،باسدددتخدام فدددرط الضدددغط بمسددداعدة مضدددخة

المرحلدددة األخيدددرة تكدددون المرشدددحات دقيقدددة جددددا  

ألمدددالح ابحيدددث يمكنندددا بواسدددطتها الدددتخل  مدددن 

بعددد  ،الذائبددةمحتددوى االمددالح بالذائبددة أو الددتحكم 

ذلك يمكدن إضدافة مرحلدة لزالدة الدروائ  التدي قدد 

 يسدتخدم المصدطل  .[1]تنجم مدن عمليدة الترشدي  

 Total dissolved solids الذائبدةإجمالي المواد 

و تعبر عدن  ،للشرب ة الماءمدى صالحيل كمقياس

ة التدي يحتويهدا يكمية المدواد العضدوية والالعضدو

سائل سواء كاندت مدواد عالقدة فدي صدورة جزيئيدة 

غالبدا مدا يحتدوي المداء علدى كربوندات، ، أو أيونية

بيكربوندددددات، كلوريددددددات، كبريتدددددات، فوسدددددفات، 

م، صوديوم، بوتاسيوم، ويسغنانترات، كالسيوم، م

حديد، منجنيز، وبعض المعدادن، الغدازات، ومدواد 

ة بدددددددميددددددداه عذ تصدددددددنف الميددددددداه إلدددددددى أخدددددددرى.

(Freshwater) تحتدوي علدى أمدالح ذائبدة  عندما

يدداه قليلددة مال وتعتبررر 1000PPMمددن صددفر إلددى

تحتدوي  (Brackish Waterاألجدا  )الملوحة أو 

 PPM 1000 علدددددى أمددددددالح كليدددددة ذائبددددددة مددددددن

يمكدن تصدنيف لدذلك  10,000PPM [2]، [3]إلى

 مياه النهر الصناعي ضمن نطاط المياه العذبة.

 تطبيدق مميدز االمشار اليهالمياه  ةتحليوحدة  عتبرت

بعدددض  وجدددودهدددذا ال يعندددي  ،فدددي مجمدددل األمدددر

إذا لدددددم يسدددددتعمل  العيدددددوب التدددددي يخلفهدددددا وراءه

فددي بعددض المندداطق تكددون  .ةالصددحيحبالصددورة 

كميدددات مناسدددبة مدددن  علددى ويتدددوتح الميدداه عذبدددة

 وحدددة التحليددةتسددبب توبالتددالي قددد  الذائبددةاألمدالح 
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 للجسدم،ح الالزمدة البتخفيف هدذه الكميدة مدن األمد

 تخصصددد ااساسددده ه الوحددددة فددديكمدددا ان هدددذ

فدددي تحليدددة الميددداه الجوفيدددة كمدددا هدددو  االسدددتخدامه

الحددال فددي بعددض الواليددات االمريكيددة التددي تعتمددد 

 او الملوحدددةعلدددى ميددداه اآلبدددار وهدددي ميددداه قليلدددة 

 مددن االمدداكن التددي الالزراعيددة وغيرهددا  المندداطق

  لعمليددات اتحتدد وبالتدداليتتددوفر فيهددا ميدداه عذبددة 

مالئمدة هذه الوحدة التحلية بشرط ان تكون أغشية 

  .[4] اآلبارلتحلية مياه 

حالددة الميدداه الجوفيددة فددي  هنددا إلددى االشددارةجدددر ت

بدنن ظهرت دراسدة أكادميدة حيث أمدينة طرابلس 

بعدددض  الجوفيدددة فددديتدددداخل ميددداه البحدددر بالميددداه 

هدذا   .[5] السداحلكيلدومتر مدن  11المناطق بلد  

لمحافظددة علددى كددل قطددرة مدداء واحددر  ليجعددل ا

 لالستعمال واالستفادة منها قدر المسدتطا  صالحة

 .واجب وضرورة حتمية

السدابقة التدي أجريدت علدى هدذه الدراسدات معظدم  

ى عمليددة االثددار التددي تنددتج علدد تناولددالوحدددات ت

جدددودة المددداء التحليدددة بهدددذه الطريقدددة فيمدددا يخددد  

 هار جدودةظالورقة على اهذه ز يركتبينما  ،المنتج

 ميداه تغديدةالسديما أن  المهددر، الماء العادم وكمية

 يددتمالتدي الصددناعي  هددي ميداه النهدرهدذه الوحددات 

  .هداالسدتفادة منضدخها مدن اقاصدي الصدحراء ل

خمسدة  تحليدة ذالوحددة ( مخطدط 1) شدكليوضد  

 سدددتخدام فدددي السدددوط المحلدددياال ةالشدددائعمراحدددل 

  .ااجراء القياسات عليهوالذي تم 

 
 مخطط لوحدة التحلية المنزلية (1) شكل

 

 :الحقليةالدراسة  .1

يشمل مرحلتين. هذه الورقة  في العملمجال 

استبيان عملية في  ىالولتثمثل المرحلة ا

لعدد من المنازل وذلك للخرو  بمؤشر صر وح

قتني وحدات التحلية المنزلية على حجم م

 ةالثانيوالمرحلة  .لشربل الصال  ماءلتوفير ال

 وحداتعلى القياسات الالزمة  ءجراتشمل إ

مالح ألمحتوى ا المستخدمة لتحديدالتحلية 

 .الذائبة وكمية الماء العادم

 الحصر:  عملية. 1.2

موض  كما هوتم تقسيم المدينة الى خمسة مناطق 

منازل عشوائيا   عشرتم اختيار عدد و( 2) بالشكل

  .منطقةمن كل 

 
 صورة لمدينة طرابلس  (2شكل )

 ثم وز ، منزال   خمسوندد االجمالي عال فنصب 

تم اعداده وتصميمه نموذ  استبيان  عليها

( 3) موض  بالشكل لتجميع البيانات الالزمة

في أول شهر مايو توزيع االستبيان  بدءو

 حوالي جمع البياناتعملية واستمرت  م2017

من خالل البيانات والمعلومات التي  .الشهرين
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لتي وزعت على ا الستبياناتها من اتجميعتم 

منزال  وعشرون  سبعة  وجد ان  خمسين منزال  

عشر  ةتوس ،تني هذه الوحدة موضو  الورقةيق

المياه التي  بيعط نقامنزال  تشتري الماء من 

هذه ال تستخدم والباقي نفس الوحدات،  تستخدم

ثالث ، هذا يعني ان حل لماء الشربالوحدة 

عتمد على من أصل خمسين تواربعون منزال  

حوالي ذه الوحدات لتوفير ماء الشرب بواقع ه

% من اجمالي المنازل التي تم حصرها 85

هذه كانت اول  .وحدات التحلية المنزلية تستخدم

نتيجة دفعت لمواصلة العمل بالورقة والتعرف 

كحل لتوفير  الوحداتقتناء هذه إثار آجليا  على 

  .ماء الشرب

 
 الستبيانلنمود  اصورة  (3شكل )

 قياسات العملية:لا 2.2

 وللتقليل من أكبرللحصول على نتائج ذات موثوقية 

 دقة أكثرالمعامالت التي قد تربك الدراسة ولضمان 

تم اختيار الوحدات التي سوف تجرى عليها 

 مراعات ما يلي:القياسات ب

 ن تكددددون محطددددات التحليددددة مصددددنعة مددددن نفددددس أ

 ي تستعمل نفس االغشية والمصفيات.أالشركة 

 لدى المحطدات مدن مصددر إالمياه الداخلة  ن تكونأ

 واحد وهو مياه النهر الصناعي.

 عمار ولم تدخل ألا ةمتفاوت الوحداتن تكون أ

 ساسي.ألعليها صيانة بخصو  الغشاء ا

  لددى المحطدة )ميدداه إالمدداء الدداخل  كميدةن أبفدرض

 .العادموالتغدية( تساوي مجمو  الماء المنتج 

من  الوحدةس تستخدم نفمنازل اختيار خمسة تم 

ن أوروعي في االختيار منزال  السبعة والعشرون 

مناطق متفرقة من مدينة  فيمنازل تكون ال

مراقبة و متابعةجدول زمني لوضع ثم  .طرابلس

 حجموالماء العادم  حجمالوحدات لمدة شهر لقياس 

مالح الذائبة ألمحتوى ا تحديدالماء المنتج وكذلك 

والماء المنتج والماء في الماء لكل من مياه التغدية 

 TDS) جهازاستخدام أخذ القياسات ب تمو ،العادم

meter) وعاء و .بةئالذامحتوى االمالح  لتحديد

لتر لقياس كمية الماء العادم  1معلوم الحجم بسعة 

(REJRCTوكمية الماء المنتج ال )خذت أو .محلى

عشر بواقع ، أيام ثالثةالقراءات بانتظام كل 

عشر الوتم تدوين متوسط  منزل،قراءات لكل 

حتوى االمالح مخا  ب (1) قراءات بالجدول

  . خا  بكمية الماء (2) والجدول بالماء، الذائبة

قراءات لمحتوى االمالح  10متوسط  :(1) جدول
 .الذائبة

 
 مياه.القراءات لكمية  10متوسط  :(2) جدول
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 :القياسات نتائجمناقشة  3.2

 المدونة أعاله ياساتنتائج القهذه الفقرة تعرض 

  ستخالاومناقشتها في صورة منحنيات ل

محتوى االمالح ( 4) الشكليوض   ستنتاجات.اال

تج لمنلمياه التغدية والماء العادم والماء ا الذائبة

 ،969وكان المتوسط لكل منها على التوالي 

 .(PPMجزء بالمليون جزء ) 89.4 ،1265

 االمالح الذائبة ى( محتو4) شكل  

في  كبيرفرط وجود عدم  (5) من الشكل يالحظ

 محتوى االمالح الذائبة بين الماء العادم ومياه

 PPMبين في مياه التغدية  تراوحالتغدية حيث ت

العادم  في الماءبينما  PPM1005إلى   940

 . PPM 1380 إلى PPM 1155 من

 االمالح الذائبة ى( محتو5) شكل 

اء المحال الى المأن ( جليا  6) كما يبين الشكل

الزال العادم(  )الماء منظومة الصرف الصحي

من حيث محتوى األمالح الذائبة جودة يتمتع ب

 .يمكن االستفادة منه وعدم هدره بهذه الطريقة

)عمر الغشاء  يمكن مالحظة اثر عمر الوحدةما ك

 ةكفاء علىعملية التحلية(  عنالرئيسي المسؤل 

فرق في ال يتضححيث الذائبة  حجز االمالح

التي  1محتوى االمالح الذائبة بين الوحدة رقم 

التي عمرها  5اشهر والوحدة رقم  3عمرها 

كلما زاد عمر المحطة كلما ،هذا يعني ناسنت

 تحلية. ال ةكفاء تنقص

 
 مبالماء العاد االمالح الذائبة ى( محتو6) شكل

 

مالح الذائبة في ن محتوى األأيبين ( 7) الشكل

ن أكد على ؤهذا ي  PPM 90الماء المنتج حوالي 

ة الماء المنتج قد يفتقر الى بعض االمالح النافع

ي التي تلزم جسم االنسان التي يتم التخلص منها ف

 عملية التحلية.

 
 المحلى بالماء محتوى االمالح الذائبة (7) شكل  

 

( يبرزان حجم الماء المهدر 9( و )8) نالشكال

 7م حوالي كل عشر لترات من مياه التغدية يتم عد

% من الماء 75حوالي ي بنسبة ألتر  7.5الى 

لى بالوعة التصريف وهو في حالة ممتازة إيذهب 

 3لى إ لتر 2.5مقابل حوالي  ،يمكن االستفادة منه

  .المحلىمن الماء  لتر 
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 كمية مياه التغدية والمنتجة والعادم (8) شكل

 

 ة التغدينسبة الماء المحلى والعادم الى ماء  (9) شكل

 .الخالصة واالستنتاجات:3

 . جودة الماء العادم:1.3

ن النقطة االساسية التي تتمحور حولها هذه إ

تم جودة الماء العادم الذي يمدى براز أالورقة هي 

لتر ماء  3للحصول على  .بشكل واضح هدره

محتوى بلتر من الماء العادم  7حوالي محلى يهدر 

الى  1155PPM تراوح بينيمالح ذائبة أ

1380PPM  من لى حد كبيرإ حيانا  أيقترب وهو 

 ادمعن مدى جودة الماء الع عبرهذا ي ،مياه التغدية

س بمدينة طرابلنُذرة المياه العذبة  لظ فيالمهدر 

وتداخل مياه المياه الجوفية وحالة وضواحيها 

يصل محتوى االمالح الذائبة حيث  بها، البحر

ال  مث)   7000PPMبالماء لبعض المناطق الى 

هذا يؤكد على منطقة بئر االسطى ميالد تاجورا( 

ت وحدات التحلية المنزلية ذامن ن الماء العادم أ

 والجدير بالذكر ،منه يجب االستفادة جودة عالية

 هي مياه النهر الصناعي الذي المهدرةالمياه أن 

ويتم هدره بسهولة دون أموال باهظة  البالدكلف 

 .مباالة

جودة الماء  حدة والو استخدامحجم  .2.3

 المنتج:

ة التحليه المنزلي وحداتاستخدام يتجه الناس الى 

دون التحقق من ، لتوفير مياه صالحة للشرب

ظهرت الورقة من خالل أوجودة هذه المياه. 

التي % من المنازل 85ن حوالي أاالستبيان 

هذه الوحدات  تعتمدجريت عليها عملية الحصر أ

 الوحداتن هذه أذكر الجدير بال لماء الشرب. حلك

مالح حسب جودة كبر جزء من األأتقوم  بفصل 

ن تفرق بين االمالح أالغشاء المستخدم دون 

غشية بفصل و المفيدة، حيث تقوم هذه األأالضارة 

ات أيون الفلوريد عن الماء المنتج )المحلى( وأيون

التي هي قليلة جدا في المياه الطبيعية  -Fالفلورايد 

منع تسوس العظام و ىعلة كبيرة إال أن لها أهمي

  .األسنان

 التوصيات:.4

ن مياه النهر الصناعي تصنف في بما أ .1.4

أن يتم  يقترح نطاق المياه العذبة عليه

في وحدة التخلص من المرحلة األخيرة 

عملية  عنالتحلية )الغشاء الرئيسي المسؤل 

  واالكتفاء بمراحل إزالة الشوائبالتحلية( 

 حة.ئزلة الراوإ فقط وهي المصفيات

الجدرية الحلول  إيجادضرورة العمل على  .2.4

، وكحل سريع لمشكلة هدر الماء العادم

الى الخزان ة الماء العادم إعاديقترح 

 بواسطة خط صرف خاصئيسي بالمنزل رال

منظومة الصرف بوعدم تركه يهدر  به،

 الصحي.

جراء عملية إلالورقة مؤشرا  هذه أعطت  .3.4

وقوف على مسح شامل لمدينة طرابلس لل

حجم مستخدمي هذه الوحدات وبالتالي يمكن 

 كمية الماء المهدر. توقع 
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