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 المعـالجة البيولوجيـة

 مقدمة 
لتكاثرها  لنموها و  العضوية  التي تحتاجها البكتريا أو المركبات المواد  من حيث المبدأ يزال بيولوجيًا 

) اضافة الى بعض االمالح . سفاتيةوالفو االزوتية و الكربونية المركبات  هي  عضوية ال  الموادوهذه 
 .المعدنية (

من هذ  انمراوا انمطموب تسخداا  انهاايي نمماا  انماانة  اداا االان  كما ذكر في أكثر من موقع 
 .انماانة  

المعالجة هذه الخطوة تسمى  الكربونيةالعضوية المواد ففي دان  كان انااف هو انخدمص من 
 البيولوجية الثانوية .

انكربوها  فا  ازال هتسب  من انهخروةان او االزوت هظرا نداة  انبكهراا نممواا انمغذا  مع انموان 
 ونفوتسفور مع انماا اناضوا  انكربوها  .

 اخ  بدطوة  ) ااا كان مطموبا (باونوةاًا  وانفوتسفاخا   (نمركبات االزوخا  )انهخروةاها ازان  ااالتسخمرار بان 
 )انماانة  انثانثا (.فتسمى المعالجة البيولوجية المتقدمة

 :التنويه الى هنا البد من
  )انفوتسفور عمى ازان  انمواا انمغذاخقخصر فقط  وال  ا باونوةا فقط  خخ  أن انماانة  انمخقام  ال .1

ااضا باور   باالتسخداا  انهاايي ارخبط   . ان هذا االمر مرخبط بانمراوا انمطموب انذي (وانهخروةان
 .نمماا  انماانة  

انتسايل انتساخوبالزمي ادخوي اضاف   كون  وانفوتسفور( )اآلزوتنمهخروةان  داة  انبكخراا  اهطالقا من.2
هه خداث إزان  نمفوتسفور فإ( اف  انى األمالح انمااها  االدرىاضهذان اناهصران )عمى انكربون  إنى
انماانة  انباونوةا  انمخقام  من اهااف   فانوبانخاني .وفقا نداةخاا   المعالجة الثانويةأثهاء زوت واآل
امكن ان اكون نمماانة  انمخقام  اهااف ادرى مقل دفض انمواا . اناهصران دفض هتسب  هذان :هو

 اناانق  او خدتسان اندواص انماكروباونوةا  نمماا  .
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نارة    انهصر هذان انا إزان زاااة هتسب    التسباب خخغمق باالتسخداا  انهاايي نمماا  انماانة   اذا طمب
 . ا كاماايا ذنكخدقاق  من انهتسب  انخي خدققاا انماانة  انباونوةا   اخ   اكثر 

 انثاهوا  وانباونوةا  انمخقام   م  انماانة ( أن امكن امج  مردفي )فصل طرايق انماانة  كما ذكر.3
 .في مردم  واداة 

 اخ  عن طراق انبكخراا إزان  انمواا اناضوا  انخي ناا صف  مغذا  ومهاتسب  نبهاء ةتس  اندما  وإلهخاج  .4
فةتس  انبكخراا ادوي انكربون وانهخروةان بهتسب  )

1

، وبانخاني فانهتسب  انمثانا  نوةوا انكربون انهخروةان (4

10)  هي 12

1

) :  (
N

C)  ( من انمواا اناضوا  خؤكتسا %05وانتسبب هو أن ).) إلهخاج انطاق  ) خدرق

 .كخراا وةزء مهاا غار قابل نماا خركاب دما  انبعمما   وال خادل في 
نكن انواقع غار ذنك فانهتسب  )

N

Cههاك هقص ، أي رصرف انصدي أكثر من انمثانا  بكثا( في ماا  ان

   . بانمواا اناضوا  انكربوها 
c  هي   C , Pإن انهتسب  انمثانا  بان  30

: 
p 1

مدقق  في ماا  انصرف انصدي   .ان هذ  انهتسب  غار  

 . انمهزنا  

في ماا  انصرف انصدي فإهه اخ  اتسخداا  كل انمركبات انكربوها  مع انمثانا   في دال خوفر انهتسب 
ون  خكن ههاك ااع  راا وإلهخاج انطاق  انالزم  ناذاانهخروةان وانفوتسفور بشكل كامل نبهاء ةتس  انبكخ

 ندطوة او مردم  انماانة  انمخقام  إلزان  انمغذاات .
تعاني غالبًا ، والمياه الصناعية  المنزلية تعاني من نقص بالكربون في الواقع األمر مختلف فالمياه

 (. وفوسفور  نتروجينمن نقص بالمغذيات )
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 وجيةتفاعالت المعالجة البيول
 : دث خالل المعالجة البيولوجية إلىتقسم التفاعالت التي تح

 Dissimilation) ) اندرقكسدة األ تفاعالت()  : 
مركبات الإنى بواتسط  اهزامات  خفرزها انبكخراا  ذات انخركاب انماقا باا خفكاك انمركبات اناضوا  

 فان  وامخصاصاا إنى اادل ةتسماا اندموي امخزازهاقاارة عمى انبكخراا انخي خكون م  ناا و انمشك   ساسيةاأل
 :وفق انمااان  انخانا انطاق   إلهخاجاؤكتسا  انممخص    ااهذ  انمو  ةزء من

CO2+H2O+Energie ----- O2  مااة عضوا + 
 (روتكاث ، نمو ) تفاعالت تركيب الجسم الخلويتفاعالت بناء الجسم الخلوي: 

Assimilation))  انةزء  انمخبقي من   باتسخقالبداث خقو  انبكخراا ،  خفاعالت مدخاة  نمطاق
فاعالت انبكخراا انطاق  انالزم  نذنك من خ ختسخما،  نبهاء ةتسماا وخكاثرهاانمركبات انبتساط  

  .ااألكتساة انمذكورة تسابقاً 
 :وفق المعادلة التالية    

O2H +2CO  جديدةخاليا حيوية →  (طاقةO2 + بكتريا ) مادة عضوية +                        
 حمأة فائضة( )هندسياً 

 النترجة خفاعالت Nitrification  اقصا باا اكتساة األموهاو : NH4   خقو  فااا بكخاراا
وخخ  بواتسط  بكخراا داص  هي  2Noوخخ  عمى مردمخان أكتساة االموهاو  انى هخرات انهخرة  

وهي ،  نتروباكتر بواتسط  بكخراا  3No ومن ث  أكتساة انهخرات انى هخرات نتروسوموناز بكخراا
 بكخراا ذاخا  انخغذا . 
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إنى غاز اطار في ظروف عا  وةوا اكتسةان مهدل    Denitrificationخخ  عمما  ارةاع  انهخرات 
 وفق انمااان  انخانا : بكخراا مخبااه  انخغذا  وخقو  باا 

CONNOطاقة 
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 + مواا عضوا  )(
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 : يتم وفقًا لما يليالبا أن هشار إنى أن انخدمص من االزوت  هها
انمخبقي ، انةزء ةزء من االزوت اناضوي  خدخاةه انبكخراا نامما  بهاء ةتسماا اندموي كما ورا اعال 

 2-1وقتس  بتساط ةاًا ادرج من انمدط  باون ماانة  ) ( )عملية النشدرةاخدول انى أموهاو  العضوي 
 (.في انماهاا  ممغ /ناخر

( نقتس  انذي خدول من االزوت اناضويأما انةزء انالعضوي ) األموهاو  انموةوا في ماا  انصرف وا
ومن ث  ارةاعه انى ، اعال خان كور انمذ خانوفق انمااانانخدمص مهه عن طراق أكتساخه انى هخرات فاخ  
 عمى شكل غاز(.در  أزوت
 ها  انمااة اناضوا  اندموا (  تفاعالت التثبيت(Neutralization 
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