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الحمأة المنشطة ذات  تأثير العوامل الداخمية والخارجية عمى أداء وحدات المعالجة من نوع
ولةالتيوية المط  

 ، ميندسمزىر سممان بسام            ، مدرسوليد محمد شيت العبد ربود.  
 ار واإلسكانوزارة األعم -دائرة األشغال والصيانة العامة              جامعة تكريت -قسم اليندسة البيئية

 
 الخالصة 

تضمن البحث دراسة في سموك نظام الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة عند معالجة مياه فضالت 
الوحدة . اقتضى العمل تشغيل ثالث  أداءمنزلية فضاًل عن التطرق إلى تأثير العوامل الداخمية والخارجية عمى 

 اإلزالةالنتائج بان  أثبتتصات المطموبة وتحميل النتائج ، إذ لمتيوية والترسيب الثانوي ، وتم أخذ الفحو  أحواض
 Food toالنيائية لممواد العضوية المذابة تتحدد وبشكل رئيسي بنسبة الحمل الغذائي المسمط عمى وحدة البكتريا

Microorganisms Ratio F/Mكما وبينت الدراسة قابمية وحدات الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة عمى . 
معالجة مياه الفضالت متغيرة الخصائص ، إذ تميز الرائق المغادر لحوض الترسيب الثانوي بثبات نسبي في 

وبينت النتائج أن أفضل كفاءة إزالة إجمالية الخصائص عمى الرغم من تذبذب خصائص مياه الفضالت المعالجة 
ن  23كانت عند زمن مكوث ىيدروليكي مقداره     حجم الحمأة كانت اقل من % من قيم دليل 80ساعة وا 

-يوم 0.387مقداره  F/Mعند قيمة حمل غذائي مسمط  SVIوكانت أقل قيمة لدليل حجم الحمأة  مميميتر/غرام125

 .SVIقيمة الـ  بانخفاض،كما لوحظ زيادة في تركيز الدقائق العالقة في الدفق المعالج  1
 الفضالت المنزلية ،المعالجة البايموجيةحمأة منشطة ،التيوية المطولة ،مياه  -ة:الكممات الدال

Impact of External and  Internal Factors on the Behavior of Extended 

Aeration Activated Sludge Process 

Abstract 

The Behavior of an extended aeration activated sludge process was studied. 

Factors that might affect the performance of such process were also investigated. Three 

basins, each consisted of two parts one for aeration and the other for sedimentation were 

employed. Required tests and results analysis were made. It was found that removal 

efficiency of dissolved organic matter was limited to F/M ratio. The study revealed that 

such treatment was capable of treating variable characteristics wastes. The supernatant 

leaving secondary sedimentation was found to attain constant characteristics 

irrespective of variable influent. The results show that the maximum overall COD 

removal efficiency occur at hydraulic detention time equal to 23 h, 80% of SVI value 

was less than 125 ml/gm and the minimum SVI occur at F/M equal to 0.387 day
-1

 while 

the effluent SS increase with SVI decrease.    

Keywords: Activated Sludge, Extended Aeration, Municipal Wastewater, 

Biological  Treatment 
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 المقدمة
وحدات المعالجة ذات التيوية المطولة ىي  إن

أحد أنظمة الحمأة المنشطة إذ تختمف ىذه الوحدات 
عن الوحدات التقميدية بطول فترة المكوث الييدروليكي، 

يوم( وكذلك عمر الحمأة  1.25-0.8حيث تتراوح بين )
(Sludge Age)  منو في الوحدات  أعمىحيث يكون

. استخدم ىذا [1](يوم  -14)   التقميدية ويتراوح بين
 1974( في عام أوىايوفي )مدينة  األولىالنظام لممرة 
بعد  أخرىثالث محطات  أنشاءتم  1950وفي عام 

النتائج المشجعة التي تم الحصول عمييا في المحطة 
السابقة، وىذه المحطات الثالث خصصت لمعالجة 

تم استخدام  1951مطروحات معامل الحميب. في عام 
عام  لمعالجة المطروحات الصناعية، وفي أخرىمحطة 
محطتين لمعالجة المطروحات المنزلية  أنشاءتم  1952

تم  1953ومطروحات محالت بيع المرطبات، في عام 
إنشاء عدة محطات لمعالجة مطروحات المدارس، بعد 

حتى  أوىايوىذا استمر استخدام ىذه المحطات في 
 .[2]ةطمح2600إلى  1962وصل عددىا عام 

 Total)نظرية ىذا النظام ىي أكسدة كاممة  إن     

Oxidation)  حيث تتحول خالليا المواد العضوية إلى
بروتوبالزم بوساطة الحمأة المنشطة والذي يمكن 

. يزداد تركيز [3]تفسيخو وتثبيتو باستمرار عممية التيوية
المجيرية الممزوجة داخل النظام عند بدء  األحياء

يصل إلى حد يستقر عنده  أنيل إلى عممية التشغ
المجيرية  األحياءالنظام بعدىا تكون الزيادة في تركيز 

خاليا جديدة مساوية تقريبًا لمنقص الحاصل  إنتاجنتيجة 
 Mix Liquor Volatile Suspended)في

Solids) (MLVSS) إحدى. وىذه [8]نتيجة اليالك 
الحمأة قمياًل من  إنتاجامميزات ىذا النظام فيو يعطي 

الحمأة الناتجة عن ىذا  أنفضاًل عن  أحياناوقد ينعدم 
لذا فيو يمغي الحاجة  Stable))النظام تكون مستقرة 

كما ( Sludge Digestionة )إلى وحدة معالجة الحمأ
 .[5]األوليويمغي الحاجة إلى حوض الترسيب 

 
 أىداف البحث

استعراض خصائص مياه  إلىييدف البحث 
خالل فترة الدراسة ودراسة خصائص الفضالت المعالجة 

وسموك نظام الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة عند 
معالجة مياه الفضالت المنزلية فضاُل عن دراسة تأثير 

 العوامل الداخمية والخارجية عمى أداء النظام .
 

 استعراض البحوث والدراسات السابقة
 كان اليدف منيا تقييم [6]د العي أجراىافي دراسة 

لبعض محطات معالجة المطروحات السائمة  األداءكفاءة 
الدراسة  أظيرت،  األوسطلثالث مدن من منطقة الفرات 

المعالجة من نوع الحمأة المنشطة ذات التيوية  أنظمة إن
ووحدات  األكسدةمرونة وكفاءة من برك  أكثرالمطولة 

المياه  أنكما وبينت الدراسة  البيولوجيةالمرشحات 
لممحطات تتجاوز فييا تراكيز بعض المموثات المغادرة 

 إدارةالحدود المسموح بيا فضاًل عن وجود مشاكل في 
 وتشغيل ىذه المحطات . 

-Al             أجراىاالدراسة التي  وأوضحت

Rawi and Al-Tayar
 األداءتقييم كفاءة  ألجل [7] 

في شمال مدينة  البيولوجيةمحطات المعالجة  إلحدى
كفاءة  إن، تعالج مياه المطروحات المنزلية يالموصل والت

األداء ليذه المحطة منخفضة وآلت السبب في ذلك إلى 
فقدان الخبرة في تشغيل المحطة ، خمل في تجييز 

الحمأة المنشطة  إرجاعفضاًل عن فقدان آلية  األوكسجين
 .من حوض الترسيب إلى حوض التيوية

بتقييم كفاءة  [8]وآخرون Al-Rawiكما قام 
ألداء الثنتين من محطات المعالجة المستخدمة في ا

معالجة مطروحات المستشفيات في مدينة الموصل حيث 
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كال المحطتين تعاني من تدٍن في  إنبينت الدراسة 
طبيعة  أنكفاءة األداء والسبب في ذلك ىو 

المطروحات المعالجة تحوي عمى المضادات الحيوية 
الحمأة من  إرجاععن عدم  والمنظفات بكثرة فضالً 

حوض الترسيب إلى حوض التيوية، كذلك فقدان عممية 
التيوية وعدم توفر الخبرة التشغيمية مما جعل ىاتين 

 من المطروحات السائمة إمرارالمحطتين تعمالن عمى 
 . (Bypass)خالليما دون معالجة 

فقد قاموا بدراسة  [5]وآخرون David Eyeأما 
ة ذات التيوية حقمية لعدد من وحدات الحمأة المنشط

المطولة كان الغرض منيا تقييم كفاءة األداء ليذه 
، وقد أظيرت أوىايوالمحطات الموجودة في مدينة 

النتائج انو باإلمكان اعتماد نوعية المياه المعالجة 
ليذه المحطات .  اإلجماليةكمقياس لتقييم كفاءة األداء 

ي الزيادة في تركيز الدقائق الصمبة ف إنبينت الدراسة 
المياه المغادرة من المحطة سببو زيادة الحمل 

عمى حوض الترويق أو قد يكون المطبق الييدروليكي 
 وأوصت، ىوائية داخل حوض الترويق ظروفا السببو 

 1يقل عن  الالمتبقي  األوكسجينالدراسة بان تركيز 
حوض الترويق حتى ال تحدث زيادة  داخلممغم/لتر 

لمغادرة لحوض لمياه افي تركيز الدقائق الصمبة في ا
محطات  إن. أظيرت نتائج الدراسة الترسيب أو الترويق
تشغيال من محطات  وأسيل أفضلالجريان المستمر 

 . الجريان الكتمي
بدراسة استقرارية  [9]وآخرون Gaudyقام 

ذات التيوية المطولة بعد وحدات الحمأة المنشطة 
ات مع تشغيل ىذه الوحد إن، إذ بينت النتائج تشغيميا
كاممة لمحمأة المترسبة في حوض الترسيب  إعادة

الثانوي إلى حوض التيوية يمثل ابسط نظام اقتصادي 
 أنواعكان ىنالك تباين في  إذالممعالجة خصوصًا 

 . المجيرية في ىذا النظام األحياء

 
 الجانب العممي

تضمن العمل في ىذا البحث معالجة مياه      
ية باستخدام نظام الحمأة مطروحات منزلية معالجة ىوائ

المنشطة ذات التيوية المطولة وباعتماد الجريان المستمر 
(Continuous Flow) تم تشغيل مجموعة من  إذ

كل واحد منيا  (Aeration Reactors)أحواض التيوية 
فترات  6يعمل بزمن مكوث ىيدروليكي معين وبواقع 

 ( ساعة.32-12تراوحت بين )
زجاجية كل حوض تم استخدام ثالث أحواض 

مترسيب ل وأخر، جزء لمتيوية والمزج جزأينمكون من 
ال الفضالت من يتم إدخ .يفصل بينيما حاجز زجاجي

ق فيخرج من فتحة الماء الرائ أما، بداية حوض التيوية
 7.66. استخدم حوض التيوية بحجم أعدت ليذا الغرض

 لتر والشكل 2.45لتر أما حوض الترسيب فقد بمغ حجمو 
  الحوض.يوضح أبعاد  [10](1)

تعطي  إنياثبت من خالل تشغيل األحواض     
جيدة لمحمأة  إعادةمزجا جيدا لمحتويات الحوض مع 

حيث  المترسبة في حوض الترسيب إلى حوض التيوية
كاممة لمحمأة من حوض الترسيب  بإعادةأجريت التجربة 

. تم أخذ كمية منيا أيحوض التيوية بدون طرح  إلى
ضالت الخام والتي عولجت باستخدام نظام نماذج الف

الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة من منطقة حي 
الميندسين في الموصل والتي تتكون من فضالت الدور 
السكنية فضاًل عن المياه الخارجة من القساطل وفضالت 

 منطقة المجمع السكني لكمية المعممين .
رة العمل حيث الفحوصات المختبرية خالل فت أجريت     

 Chemical)متطمب الكيماوي لألوكسجينتم فحص ال

Oxygen Demand) (COD)  الكمي لمياه الفضالت
، أما فحص الـ م والمياه المغادرة من كل منظومةالخا

COD  المرشح فقد اعتمدت طريقة الطرد المركزي

3 
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(Centrifuging)  عمى نماذج المياه المغادرة لكل
 0.45ورق ترشيح منظومة قبل ترشيحيا عمى 

 مايكروميتر . 
متطمب الكيموحيوي عمى أما فحص ال

 day Biochemical Oxygen-5)األوكسجين

Demand) (BOD5)  قد ف أعالهلمنماذج المذكورة في
. تم االعتماد عمى اعتمد في نياية كل فترة تشغيل

 ,APHA)المقدمة من قبل  القياسية الطرق

AWWA, WPCF, 1985) [11]  في اغمب
فحوصات وبواقع ثالث فحوصات لكل نموذج فقد ال

 Closed Reflux Titrametric))استخدمت طريقة 

Method   تراكيز الـ  إيجادفيCOD  وحسب الفقرة
(508b)  أما فحوصات الـ ،BOD5  فقد اعتمدت
وفيما  (507)فييا وحسب الفقرة  (Winkler)طريقة 

 خارجالدفق الو  سائل الممزوجيخص الحسابات الوزنية لم
 . (509a, 509d)فقد اعتمدت الفقرات 

-FX)تم الوزن باستخدام ميزان حساس من نوع      

300 A & D company)  
، أما المتطايرةلتحديد تراكيز المواد الصمبة الكمية و 

  األوكسجيناستيالك معدل فحص 
(Oxygen Consumption Rate)  فقد اجري حسب

يل حجم الحمأة قيم دل إيجادكما وتم  (213a)الفقرة 
(Sludge Volume Index) (SVI ) باستخدام

تسجيل حجم الحمأة  يتم إذ لتر 1اسطوانة مدرجة سعة 
. تم فحص الرقم لمترسبة مع الزمن ولمدة نصف ساعةا

والفضالت الخام سائل الممزوج لم pHالييدروجيني 
(Raw Waste)  باستخدام جيازpH meter  من نوع

(pH meter WTW 525)األوكسجينفحص  ، أما 
فقد تم باستخدام  Dissolved Oxygen))المذاب 
 .   DO meterجياز 

فيما يتعمق بعممية التخفيف التي أجريت لفحص الـ       
COD ( 1:10( و )1:1فقد تراوحت نسبة التخفيف بين )

فقد تراوحت نسبة  BOD5، أما فيما يخص فحص الـ 
الماء  (  باستخدام1:100)( و 1:10التخفيف بين )

 .المقطر
تمت السيطرة عمى تصاريف مياه الفضالت من 
خالل مضخة صغيرة تسحب الفضالت من خزان بسعة 

التيوية وحسب التصاريف  أحواضلتر وتوزعو عمى  10
المطموبة ، أما خزان الفضالت الذي تسحب منو 

فتتم  (Parvaluxمن نوع ) الفضالت بوساطة مضخة
محصول عمى ارتفاع ل أخرتغذيتو بالفضالت من خزان 

ثابت لمستوى الفضالت داخل الخزان الصغير 
((Constant Head تتأثر التصاريف بفرق  كي ال

  .(2)الشحنة وكما موضح في الشكل
ـــة      والتـــي اســـتمرت شـــيرين بعـــدىا  األقممـــةجـــرت عممي

التيويـــــة ذات الجريـــــان  أحـــــواضتمـــــت المباشـــــرة بتشـــــغيل 
م ومــن ثــم تــم ضــبط أيــا 10المســتمر تشــغيال تجريبــًا لمــدة 

بحيـــث يعمـــل كـــل واحـــد منيـــا  أحـــواضالتصـــاريف لـــثالث 
 عمى زمن مكوث ىيدروليكي معين . 

ــــةكانــــت      ــــى التجرب ــــرات  األول ــــى الفت  20، 16، 12عم
ــــىســــاعة بحيــــث اســــتغرقت التجربــــة  شــــيرين بعــــدىا  األول

 32، 28، 24ربة الثانيـة عمـى فتـرات المكـوث بوشر بالتج
ة الحــرارة وكمــا فــي التجربــة ســاعة مــع الســيطرة عمــى درجــ

 . األولى

 النتائـج والمناقشـة
المستخدمة في ىذه مياه المطروحات المنزلية  إن       
مكونة من مياه الغسل والشطف والتي تكون  الدراسة

حاوية عمى كميات من الصوابين ومساحيق التنظيف 
دىون والمياه الخارجة من فضاًل عن بقايا الطعام وال

ما بأن ىذه المطروحات تكون متغيرة من ، عمالقساطل
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( بعض 1كما ونوعًا ويبين الجدول ) خرآلوقت 
 .خصائص ىذه المطروحات خالل فترة الدراسة

دقائق الصــــــمبة العالقــــــة القياســــــات الدوريــــــة لمــــــ إن      
 Mix Liquor Suspendedالممزوجــة بالســائل )

Solids)  MLSS أحـــواضوفـــي مواقـــع مختمفـــة مـــن 
ـــــة  ـــــز  إن أوضـــــحتالتيوي داخـــــل حـــــوض  MLSSتركي

ــم يالحــظالتيويــة متجــانس نســبياً  أي تــراكم لمحمــأة  ، إذ ل
 . في زوايا الحوض

المذاب فـي  لألوكسجينأشارت القياسات الدورية        
التيويــــة إلــــى تجــــانس فــــي  أحــــواضمواقــــع متعــــددة مــــن 

 األوكسـجينالمـذاب ومعـدل اسـتيالك  األوكسـجينتركيز 
ـــــة أحـــــواضداخـــــل  ـــــز  إن، كمـــــا التيوي  األوكســـــجينتركي

 . ( ممغم/لتر7-2لمتبقي تراوح بين )ا
تقــدم لــوحظ تقــارب فــي الخصــائص  مــن خــالل مــا     

التيويــــة وتطابقيــــا مــــع المتطمبــــات  أحــــوضالبيئيــــة فــــي 
، ىـذه ظـروف المـزج الكامـل الخاصة بكون النظام تحـت

 MLSS تركيـــــزالمتطمبـــــات تتضـــــمن توزيـــــع متجـــــانس ل
ـــــة ، تقـــــارب فـــــي معـــــدل اســـــتيالك داخـــــل حـــــوض التيوي

المــــذاب  األوكســــجينوعــــدم نقصــــان تركيــــز  األوكســــجين
 . [12]ممغم/لتر 1المتبقي عن 

من خالل النتائج التي تم الحصول عمييـا      
طيمـــة فتـــرة العمـــل المختبـــري تبـــين أن كفـــاءة النظـــام فـــي 

ـــرة المكـــو  ـــم تتـــأثر بفت ـــة ل ـــة المـــادة العضـــوية المذاب ث إزال
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض الييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروليكي داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 أنتأثرىا يكاد يكون غير محسوب حيث  أن إذ، التيوية
فتــرة مكــوث  أعمــىعنــد  اإلزالــةالفــرق بــين معــدل كفــاءة 

ىيدروليكي ومعدليا عند أقـل فتـرة مكـوث ىيـدروليكي لـم 
 ،(3% ، وكمـــا ىـــو واضـــح فـــي الشـــكل )0.25يتجـــاوز 

لممــادة العضــوية المذابــة عمــى  اإلزالــةتعتمــد كفــاءة  حيــث
ـــــــــت معـــــــــدل   Removal RateConstantزالـــــــــة)اإلثاب

)(K)  ـــــــــــــأثر بـــــــــــــزمن المكـــــــــــــوث وىـــــــــــــذا الثابـــــــــــــت ال يت

دليل الدراســــة الحســــابات الخاصــــة بــــ iwiftguuytالييــــدر
حيـث  SVI (Sludge Volume Indexحجـم الحمـأة )

ـــيم 5يوضـــح الشـــكل ) ـــي التكـــرار التراكمـــي لق  SVI( منحن
% مــن 100 نأ. نالحــظ مــن المنحنــي خــالل فتــرة الدراســة

/غم بينمـــــا رمميمتـــــ 250كانـــــت أقـــــل أو تســـــاوي القـــــراءات 
 125% مــــــــــن القــــــــــراءات كانــــــــــت أقــــــــــل أو تســـــــــــاوي 80

% مــــن القــــراءات كانــــت ذات 80، وبيــــذا فــــان /غمرمميمتــــ
كانـت فييـا الحمـأة فـي % مـن القـراءة 20حمأة جيدة بينمـا 

( 150-125مــــابين ) SVI، إذ تعتبـــر قيمـــة حالـــة انتفـــاخ
عتياديـــة لمحمــــأة /غم الحـــد الفاصــــل بـــين الحالــــة االرمميمتـــ

حالـــــة انتفـــــاخ الحمـــــأة فـــــي  إن. [17]وحالـــــة انتفـــــاخ الحمـــــأة
محطــات المعالجــة مــن نــوع الحمــأة المنشــطة ذات التيويــة 
المطولــة مـــن المشـــاكل التشـــغيمية التـــي تحـــدث أحيانـــا وقـــد 

أو  األوكســجينيكــون الســبب نــاتج عــن نقــص فــي تجييــز 
مـن . تمت معالجـة ىـذه المشـكمة نقصُا في كمية المغذيات

خالل بعض الحمول منيا تقميل الحمل العضـوي أو تنظـيم 
كميــــــة المغــــــذيات المجيــــــزة فضــــــاًل عــــــن تنظــــــيم مســــــتوى 

 .[18]المذاب األوكسجين
ـــرة       مـــن المالحظـــات الميمـــة التـــي لوحظـــت خـــالل فت

 الدراســـــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــود العالقـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــين تركيـــــــــــــــــــــــز 
فـي الميـاه المغـادرة مـن حـوض الترسـيب الثـانوي و  SSالـ 

فـي  SSث توضح العالقة نقصان تركيـز الــ حي SVIبين 
شـكل  SVIالمياه المغادرة لحوض الترسيب الثانوي بزيادة 

-Al تـــي حصـــل عمييـــال. وىـــذا يتطـــابق مـــع النتـــائج ا(6)

Ahmady [15] و Pipes [19]  ــــي ذلــــك ويعــــزى الســــبب ف
 تعنــي نمــو خيطيــُا لألحيــاء المجيريـــة SVIإلــى أن زيــادة 

filamentous growth م حجـــــز الـــــدقائق وبـــــذلك يـــــت
الصــمبة ألن النمــو الخيطــي لممســتعمرات البكتيريــة يجعميــا 

يكـــون بالمصـــفاة فتحجـــز الـــدقائق تحتيـــا  تشـــكل أشـــبو مـــا
ولذلك نشـاىد الميـاه المغـادرة مـن حـوض الترسـيب الثـانوي 

. [15,19]ي الحمــأةفـرواقـًا عنــدما يكـون ىنالـك انتفــاخ ف أكثـر
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دراســة مــن خــالل  (7أخــرى شــكل)كمــا ويالحــظ عالقــة 
نســبة المــادة الغذائيــة إلــى كتمــة األحيــاء المجيريــة  تــأثير

 F/M (Food to Microorganismsفي المنظومـة )
 32 يســـــــــــاوي  SVIحظ أن أقــــــــــل إذ لـــــــــــو  SVIعمــــــــــى 

 مقاسو -1يوم 0.56مقدارىا  F/M/غم يحدث عند رمميمت
 مقاسـو -1يوم 0.387تساوي  والتي CODـال أساسعمى 
يشـير إلـى أن أقــل  BOD5. Pipes [19]ـالـ أسـاسعمـى 
SVI يحــــدث ضــــمن مــــدى مــــن F/M ( 0.22مقــــداره-
 .-1( يوم0.48
مـــن خـــالل النتـــائج يالحـــظ وجـــود ثبـــات نســـبي       

لممياه المعالجة عمـى الـرغم  pH س الييدروجينيلقيم األ
لمميــاه الداخمــة إلــى حــوض التيويــة  pHمــن تذبــذب قــيم 

وحـات في مياه المطر  pHتوجد عالقة بين قيم  وبيذا ال
ــة لممحطــة والميــاه المغــادرة لممحطــة وقــد أكــد كــل  الداخم

. ذلـــــــــــــــك Ramalho [13]و Al-Ahmady [15] مـــــــــــــــن
 pHالــــداخل و  pH( العالقــــة بــــين 8ويوضــــح الشــــكل )

 محددة.الخارج حيث يتبين عدم وجود عالقة 
 أو( يبــــين عــــدم وجــــود تــــرابط 9والشــــكل رقــــم )      

المعالجـة في ميـاه الفضـالت غيـر  CODعالقة بين الـ 
فـــي الميــــاه المعالجـــة وىــــذه المالحظــــة  CODوبـــين الـــــ 

فـــي الميـــاه الداخمـــة لممحطـــة ىـــو  CODمقبولـــة الن الــــ 
 متغير مستقل تحكمو طبيعة الفضالت المراد معالجتيا.

( فيبــين عــدم وجــود تــرابط 10أمــا الشــكل رقــم )     
فــي  CODلميــاه الفضــالت الداخمــة مــع الـــ  pHبــين الـــ 

ة منيــا وىــذا الشــيء متوقــع الن النظــام ال الميــاه الخارجــ
فـي ميـاه الفضـالت الداخمـة إذا  pHيتأثر أصال بقـيم الــ 

ـــــت ضـــــمن مـــــدى) ( وىـــــذا واضـــــح مـــــن خـــــالل 8-6كان
 أعــــالهوبــــذلك فـــان المالحظتــــين . (8مالحظـــة الشــــكل )

لجة ميـاه الفضـالت متغيـرة تعكسان قابمية النظام في معا
لكامــــــل مــــــزج ا، كمــــــا وتتفــــــق مــــــع مفيــــــوم الالخصــــــائص

 . لمحتويات حوض التيوية

المــذاب الخــارج  COD( تــم رســم الـــ 11فــي الشــكل )     
يـــــث وجـــــد تـــــرابط بـــــين ىـــــذين ح F/Mمـــــن المحطـــــة مـــــع 

ىــذا التــرابط الخطــي ذو معامــل ارتبــاط مقــداره  ،المعــاممين
نوعيـــة المطروحـــات مـــن المحطـــة تتـــأثر  إنيعنـــي  0.862

تيجـــة تتفـــق . وىـــذه النF/Mكثيـــرًا بتغيـــر المعامـــل الحيـــوي 
 .Al-Ahmady [15] إليوتوصل  مع ما
و الــ  MLSS( العالقـة بـين 12يوضح الشكل )      

COD  إذ يالحــظ الميــاه المعالجــة المغــادرة لممحطــةفــي ،
عــــدم وجــــود تــــرابط بــــين ىــــذين المعــــاممين وىــــذه النتيجـــــة 

 Gaudyو  [20]وآخــــــرون Bisogniمشــــــابيو لمــــــا وجــــــده 
 Niku andو  Suschka [14]و  [9]وآخـــــــرون

Schroeder [21]. 
 COD( فيبـــين التـــرابط بـــين الــــ 13أمـــا الشـــكل )      

 SSالكمي في المياه المعالجة المغادرة لممحطة مـع تركيـز 
 إن، ة المغادرة لحـوض الترسـيب الثـانويفي المياه المعالج

. ىــــــذه 0.97خطــــــي ذو معامــــــل ارتبــــــاط مقــــــداره التــــــرابط 
ة المغـــــادرة مـــــن نوعيـــــة الميـــــاه المعالجـــــ أنالنتيجـــــة تعنـــــي 

فييا وىذا  SSالمحطة تعتمد وبشكل رئيس عمى تركيز الـ 
ــــ  ــــ  SSمنطقـــي جـــدا ألن تركيـــز ال ىـــو جـــزء مـــن تركيـــز ال

COD الــرأي يــدعم مــن  الكمــي فــي الميــاه المعالجــة، وىــذا
 .Pipes [22]و  Pipes [19]و  Al-Ahmady [15]ل بق

 االسـتنتاجات 
م وحــدات الحمــأة نتــائج الدراســة نجــاح اســتخدا أثبتــت  -1

ــة لمحمــأة بإعــادة المنشــطة ذات التيويــة المطولــة مــن  كامم
فـــي معالجـــة ميـــاه حـــوض التيويـــة  إلـــىحـــوض الترســـيب 

 إعطـاءالمطروحات المنزلية  فضاُل عن كفاءة النظـام فـي 
جيـدة عمـى الـرغم مـن التذبـذب  pHنوعية مطـروح ذو قـيم 

 لمياه المطروحات .  pHفي قيم الـ 
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النظام في إزالة المواد العضـوية المذابـة تتأثر كفاءة  -2
تـــأثرًا كبيــــرًا بقيمـــة الحمــــل الغــــذائي المســـمط عمــــى وحــــدة 

 . F/Mالبكتريا 
خصائص المياه المعالجة موحدة نسبيًا عمى الـرغم   -3

مــن تذبــذب خصــائص المطروحــات قبــل المعالجــة وىــذه 
فوائد نظام المزج الكامل المستخدم فـي  إحدىالميزة ىي 
 سة. ىذه الدرا
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وعمــى اســتقرارية الحمــأة  ةالمنشــطة ذات التيويــة المطولــ
 .الناتجة
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 الخزان الرئيس

 

الخزان 

 الصغير
 مضخة

 أحواض( : مخطط تييئة وتوزيع الفضالت إلى 2شكل )
 التيوية
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( : العالقة بين فترة المكوث الييدروليكي 3شكل )
 وكفاءة االزالة لممادة العضوية المذابة.

 

 ( : العالقة بين فترة المكوث الييدروليكي 4شكل )

 وكفاءة اإلزالة اإلجمالية .
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( SVI)( : منحني توزيع التكرار التراكمي لقيم5شكل )
 لمحمأة المنشطة
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 الدراسة المستخدمة في الدراسة( : خصائص المطروحات المنزلية 1جدول )

 المدى الخاصية

 ممغم/لتر COD 320- 896المادة العضوية ممثمة بـالـ 

 ممغم/لتر BOD5 198 - 460المادة العضوية ممثمة بالـ 

 ممغم/لتر  2.8 – 0 األوكسجين المذاب

 pH 6.4 – 7.4الرقم الييدروجيني 

 ممغم/لتر 320 - 195 المواد الصمبة الكمية 

 م    23 - 8 درجة الحرارة 
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