
  تحلیة المیاه
الزائدة والمعادن من  األمالحھي أي عملیة تجرى إلزالة كل أو جزء من ) إزالة الملح: كلمة منحوتة( الزملحةأو  تحلیة المیاه

ویتم تحلیة المیاه لیصبح من الممكن استخدامھا . ستخدم ھذا المصطلح إلى إزالة األمالح والمعادن الذائبة في الماءوقد ی. المیاه
 إلى آخره... في الحیاة العملیة كالزراعة والشرب والصناعة واألدویة

ع خالل العشر سنوات القادمة أن ینمو و یھتم بھذا العلم التطبیقي اآلن عدد كبیر من الدول التي تعاني من نقص المیاه ومن المتوق
ھذا العلم بشكل كبیر نظرا لما ھو متوقع من حدوث أزمات مائیة في الكثیر من دول العالم، حیث أن بعض اإلحصاءات تشیر 

  .إلى وفاة مئات األلوف سنویا بسبب ندرة المیاه النقیة الستخدام اإلنسان

في عملیة  الطاقةفتعتبر استھالك .  بشكل كبیر مخلفة آثارا ضارة على البیئةتتطلب عملیة التحلیة تقنیات تستھلك طاقة وماال
لمراكز التحلیة من المشاكل المھمة والعقبات الصعبة التي تحتاج إلى تذلیل وھي من األھداف التي یجري العمل علیھا في ا

  .العلمیة والتي تركز على ایجاد بدائل ذات استھالك طاقة أقل وأكثر فعالیة وصدیقة للبیئة

  
فنجد أن أغلب . یتنوع توجھ العالم الحالي بین تحلیة میاه البحر أو معالجة میاه الصرف الصحي واألمطار وإعادة استخدامھا

ا أكثر معامل المعالجة في مناطق متفرقة في العالم مثل الوالیات المتحدة معامل تحلیة المیاه تقع في الخلیج العربي ولیبیا بینم
  .األمریكیة وسنغافورة ودول أوروبا

  
  :تتم عملیة التحلیة بثالث مراحل أساسیة قبل عملیة التوزیع والضخ في الشبكة وھي كالتالي... حتى اآلن

 المعالجة األولیة للمیاه  
 عملیة ازالة األمالح للمیاه  
 جة النھائیة للمیاهالمعال  

 مراحل تحلیة المیاه

وتتم إما عن .. ویتم فیھا ازالة جزء كبیر من المواد العالقة بالمیاه كذرات التراب والبكتیریا :المعالجة األولیة للمیاه .1
العملیة إضافة بعض  ویتم في ھذه. المعالجة األولیة الحدیثة للمیاهأو عن طریق  المعالجة األولیة التقلیدیة للمیاهطریق 

  .المواد الكیمیائیة لتسھیل عملیات المعالجة
ویتم فیھا ازالة جمیع األمالح الذائبة في المیاه والفیروسات والمواد األخرى كالمواد الكیمیائیة  :عملیة ازالة األمالح .2

  طرق تحلیة المیاه انظر. وتتم عن طریق استخدام األغشیة أو التقطیر. والعضویة المنقولة والذائبة في الماء
ویتم فیھا إضافة بعض األمالح والمواد األخرى لجعل الماء صالحا لالستخدام البشري وھذا  :یة للمیاهالمعالجة النھائ .3

یتم فقط عندما یكون الھدف من العملیة خدمة المرافق التابعة لالستھالك المباشر للبشر كالشرب أو االستخدام المنزلي 
تخدامات في تطبیقات الصناعة واألدویة ألنھا تؤثر سلبا ال یتم إضافة األمالح إذا كان الغرض منھا اس. أو الزراعة

  .على جودة المنتج

  طرق تحلیة المیاه

  :الطرق المتبعة لتحلیة المیاه حالیا تتمحور حول منظورین وھما

 باستخدام األغشیة  
 باستخدام التخبیر والحرارة والمعروفة باسم التقطیر  



  
حیث یزیل ھذا الغشاء  التناضح العكسياستخدام غشاء غیر نافذ یعرف بغشاء یتم في عملیة تحلیة المیاه  :باستخدام األغشیة

  البكتیریا والفیروسات والمواد الكیمیائیة السامة وغیرھااألمالح المعنیة من المیاه والمواد الملوثة ك
كالتناضح ھناك أنواع أخرى یجري البحث علیھا . كالفرز الغشائي الكھربائيیتم أیضا استخدام أغشیة أخرى لھذه العملیة 

، ومعظم األبحاث الموجودة تركز على ایجاد أغشیة أفضل وأكثر فعالیة فیتوقع أن تكون یةوغشاء التحل وفلتر النانو األمامي
  .مجال البحث والتطور واالكتشاف األكثر أھمیة وانتشارا على مدى الخمس وعشرین سنة القادمة

الذي یتم تكثیفھ بعد ذلك  بخار الماءوتكوین  الغلیانالمیاه المالحة إلى درجة  درجة حرارةو تكمن ھذه العملیة في رفع :التقطیر
تستخدم ھذه التقنیة غالبا عندما یتطلب األمر معالجة میاه شبھ .. إلى ماء، ومن ثم معالجتھ لیكون ماء صالحا للشرب أو الري

ومن المھم في ھذه العملیة أن تكون بجانب معمل إنتاج . إلخ... ة والحیویةخالیة من األمالح للتطبیقات الصناعیة والكیمیائی
  .للطاقة نظرا الستھالكھا الكبیر للطاقة نتیجة لعملیة التبخیر

  :وللتقطیر المستخدم في عملیة التحلیة أربعة أنواع وھي

 إلى أعلى الخزان ویخرج عبر ویصعد بخار الماء . یتم غلي الماء المالح في خزان ماء بدون ضغط :التقطیر العادي
مسار موصل إلى المكثف الذي یقوم بتكثیف بخار الماء الذي یتحول إلى قطرات ماء یتم تجمیعھا في خزان الماء 

  .وتستخدم ھذه الطریقة في محطات التحلیة ذات الطاقة اإلنتاجیة الصغیرة. المقطر

 على الحقیقة التي :التقطیر الومضي متعدد المراحل ً ً مع الضغط  اعتمادا تقر أن درجة غلیان السوائل تتناسب طردیا
وفي ھذه الطریقة تمر المیاه المالحة بعد . الواقع عیھا فكلما قل الضغط الواقع على السائل انخفضت درجة غلیانھ

 تسخینھا إلى غرف متتالیة ذات ضغط منخفض فتحول المیاه إلى بخار ماء یتم تكثیفھ على أسطح باردة ویجمع ویعالج
متر مكعب  30000(وتستخدم ھذه الطریقة في محطات التحلیة ذات الطاقة اإلنتاجیة الكبیرة . بكمیات صالحة للشرب

  ).مالیین جلون میاه یومیا 8أي حوالي 

  تقوم المقطرات المتعددة التأثیرات باالستفادة من األبخرة المتصاعدة من  ):متعدد التأثیر(التقطیر متعدد المراحل
وعلیھ، تستخدم حرارة التكثف في غلي الماء المالح في المبخر الثاني، . ول للتكثف في المبخر الثانيالمبخر األ

وبالتالي فإن المبخر الثاني یعمل كمكثف لألبخرة القادمة من المبخر األول ،وتصبح ھذه األبخرة في المبخر الثاني 
ر الثالث یعمل كمكثف للمبخر الثاني وھكذا ویسمى كل وبالمثل، فإن المبخ. مثل مھمة بخار التسخین في المبخر األول

  .مبخر في تلك السلسة بالتأثیر
 تعتمد ھذه الطریقة على االستفادة من الطاقة الشمسیة في تسخین المیاه المالحة  :التقطیر باستخدام الطاقة الشمسیة

  .حتى درجة التبخر ثم یتم تكثیفھا على أسطح باردة وتجمع في مواسیر

  البیئیة وعوامل یجب النظر إلیھاالمشاكل 

اه ة المی ى تحلی ر إل د النظ ا عن ر إلیھ ب النظ ة یج اكل بیئی اك مش ة . ھن تھلك طاق ة تس ة التحلی ل عملی فمجم
بة  ع نس الي ترف ة وبالت ة النووی تخدام الطاق نفط أو اس ود أو ال رق الوق ل ح ن قب ا م ل علیھ ي یحص رة والت كبی

اعفات  ة مض ون أو مخاف ید الكرب اني أوكس عاعيث ووي االش ریب الن   .التس
المحلول  رف ب ا یع و م ة وھ ة التحلی ات عملی و مخلف ا ھ دم اھمالھ ب ع ي یج ة والت اكل البیئی ن المش ا م أیض
اة  ى الحی لبا عل ؤثر س الي ی ھ وبالت ة فی الح الذائب ة األم ر كمی ي البح ھ ف د القائ د عن ذي یزی ز وال ي المرك الملح

ة ذ . البحری ان األخ ى مك ا إل ر أیض ب النظ ة ویج ل التحلی ى معم اه إل خ المی ة ض اه وكیفی در المی ن مص م
ة اة المائی دمر الحی تخدمة وت ة المس ن الطاق د م د تزی اا ق ك ألنھ   .وذل

دھا  ن ح ي إن زادت ع ة وھ ة التحلی ي عملی تخدمة ف ة المس المواد الكیمیائی ق ب رى تتعل اكل أخ اك مش ھن
  .وطرق إنتاجھا والتخلص منھا المكلفةباإلضافة إلى مخلفاتھا .. فھي تسبب أمراضا على المدى البعید

  



  مجاالت البحث والتطویر

  :في مراكز األبحاث حول العالم تتم األبحاث حول أحد المحاور التالیة

 وذلك عن طریق ایجاد أغشیة جدیدة تكون أفضل من الحالیة في عملیة : ایجاد بدائل للطرق الحالیة لعملیة التحلیة
  التشغیلیةاالختیار والعوامل الكیمیائیة و

 وذلك عن طریق استخدام الھندسة الوراثیة لتسریع عملیة تنقیة المیاه ومعالجتھا : ایجاد بدائل للمواد الكیمیائیة المضافة
  باستخدام األحیاء الدقیقة

 وذلك عن طریق استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسیة أو طاقة : ایجاد بدائل للطاقة المستخدمة لعملیة التحلیة
  إلخ... ریاحال

  


