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 الخالصة

ينزلفػػا  ف ػػ   يفػػل  ن نػػا يػػف ال ػػنل ل   يفػػل  ف ػػ   ،عػػا انػػ اع يػػف يفػػل  ال  ػػ  البحػػا ارب تنػػل ؿ        
. تػـ اجػرات تحلفػؿ اح ػل ي  ػنل ا اللبػلف   ػنل ا اليػ ر    ػنل ا النيػف    الي ج دة في يدفنػا الي  ػؿ   ػي

اخؿ الػى يحطػا الحيػؿ الع ػ ا الػد ليفل   ذ  ال     ا تيلدا  لى بعػض اليتيفػرا  اليةيػا ليعللجػا اليفػل    ػي
 ـبليػتخدا 1إلػى  0.1 يختل ػا ترا حػ  بػفف F/M  بلل تيػلد  لػى مػفـ  الخػلر  يػف اليحطػا، COD SS  اليعللجا
 في اليعللجا. تة فا اليط لانظلـ ال
يعليػػؿ ارتبػػلط  ب اليػػ ر     األلبػػلفينزلفػػا  ال  ػػ   الل ػػؿ يػػف يفػػل   COD   SS جػػد تػػرابط خطػػي بػػفف مػػفـ     

لنػػ  الع مػػا يػػف ايػػل بللنيػبا ليفػػل  ف ػػ   النيػػف  اليعللجػا ف  ، لػػى التػػ الي 0.8698، 0.8773 ،0.9323مفيتػ  
  . فع د ذلؾ الى احت ات يطر حلتةل  لػى ال فيفل فػل   اليعػلدف النةفلػا 0.557يعليؿ ارتبلط مفيت  ب الدرجا النللنا  

يعليػؿ ارتبػلط  ب ايا ف لن  الع ما خطفا فد الدر لجيفع يفل  ال     م F/M  CODايل بللنيبا للع ما بفف مفـ 
  لى الت الي. ,0.8624,0.8644 0.9640 , 0.9406 يةدار 
 ذلػؾ اليختػلرة لجيفع يفػل  ال  ػ     يلفا اليعللجا خ ؿ ل لي لليفل  الييلدرة لليحطااCOD التنبؤ بةفيا  تـ    

اجػرا اختبػلر دن ػف ا تيػلدا  لػى  ليل فػا.الييي ح طرحةل الى الييػطحل  ا SSمفيا   F/M  ايف خ ؿ ادخلؿ مفي
 لػ حظ  ػدـ ي  يػا ايػل ا يعللجػا التة فػا الخلر  يف اليحطػا ل ػؿ انػ اع يفػل  ال  ػ    COD  SS اليعليلفف 

 النيف  بيبا التيلفر الن  ي ليفل ةل. اليط لا ليفل  ف   
 ة، فضالت مياه الصناعة،الحماة المنشطةالكممات الدالة: التهوية المطول

Statistical Study for Some Variables in Biological Treatment for 

Different Type of Wastes 

 
Abstract 

      In this work four types of wastewater namely domestic, dairy, sugar and textile are 

used to perform statistical analysis. These wastes are treated by extended aeration 

system. Inlet and outlet COD and S.S are used to make the statistical correlation for 

F/M range of 0.1-1. 

    The results showed that the relation between COD and SS is linear for domestic, 

dairy and sugar waste having a correlation coefficient 0.9323, 0.8774 and 0.8698 

respectively. The relation is of third degree for textile waste with correlation coefficient 

of 0.557 due to chemicals and heavy metals. The relation between F/M and COD for all 

wastes is linear. To predict COD value leaving treatment plant using  F/M and SS 

values which are allowed to be thrown to the water body, Duncan test was made 

depending on outlet COD and SS which show that extended aeration is not suitable for 

textile waste. 
Key word: Extended Aeration, Wastewater Industry, Activated Sludge  
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 لمقدمةا
تينػػؿ اليطر حػػل  الينزلفػػا  ال ػػنل فا  لػػى  جػػ     

ًل  يشػػػػػ لا  لػػػػػى  ػػػػػالعيػػػػػـ  فػػػػػي ال مػػػػػ  الحل ػػػػػر  ب
  ػ  اليطر حػل  ػذ   اليػرض يػف يعللجػا  ،الطبفعفا

الػػتخلص يػػف الحيػػؿ الع ػػ ا  اليػػيي الي جػػ د ففةػػل 
   لى الييتلـ اليل ي الذا ت ؿ الف لً  الذا فينؿ  ب 

 ة ػلـ الحيػأنظد ػفع.     ػ ذ  ال  
الينشػػطا ذا  التة فػػػا اليط لػػػا يػػف انظيػػػا اليعللجػػػا 
ذا  اليػػػػػػػتخداـ ال ايػػػػػػػع فػػػػػػػي يعللجػػػػػػػا يطر حػػػػػػػل  

 إف إذ ،نفا  اليطر حػػػػل  ال ػػػػنل فااليجيعػػػػل  اليػػػػ 
الةػػدرة  لػػى تحيػػؿ ال ػػديل  فػػي الحيػػؿ  ذا النظػػلـلةػػ

ف ػ   ػف  ل ػا التشػيفؿ  Shock Loadsالع ػ ا 
 .  ييف  اػلتة اليعللجػلرنا يع   ػ ا بلليةال اط
 تلػا نشػطا يػف  إنتػل تت يف  ألنةلة الينشطا بللحيأ

فػػػػػػلت اليجةرفػػػػػػا الةػػػػػػلدرة  لػػػػػػى تنبفػػػػػػ  ال  ػػػػػػ   حال
  . [2,1]  ا فل
يػػػػػػدا ايػػػػػػتجلبا يفػػػػػػل  بدرايػػػػػػا  Akrawi مليػػػػػػ     

 اليشػػػػػػػػر بل   األلبػػػػػػػػلف ػػػػػػػػنل ا اليطر حػػػػػػػػل  يػػػػػػػػف 
 ا تيػػػػػد   ،ف ل جفػػػػػاال ح لفػػػػا  اليلزفػػػػػا لليعللجػػػػػا البل

الػػدرا يػػا  ػػذ   لػػى نػػ  فف يػػف انظيػػا اليعللجػػا فػػي 
 اليرشػػػػػػػػػحل  البلف ل جفػػػػػػػػػا  ة الينشػػػػػػػػػطاأ يػػػػػػػػػل الحيػػػػػػػػػ

(Trickling filter  ،   أف النتػػػػل   أظةػػػػر  مػػػػد 
عطػػػػػػي   ػػػػػػلتة اف ػػػػػػؿ تة الينشػػػػػػطا اليعللجػػػػػػا بللحيػػػػػػأ

 لفػػا نػػـ اليلزفػػا حليعللجػػا يطر حػػل  اليشػػر بل  ال 
لف  اليشر بل  ال ح لفا نـ خلفط يف يطر حل  اللب
الت ل ػػػؿ فػػػي اذ اف يػػػر ا   اخفػػػرا يطر حػػػل  اللبػػػلف
ا بػػر  لمفيػػ أ طػػىة الينشػػطا ايػػل ا اليعللجػػا بللحيػػأ

  لنػػػ    ػػػلتة  فػػػي اليرشػػػحل  البلف ل جفػػػا يػػػل  لفػػػ ي
 ا فػدؿ  لػى نجػلح  ػذا اليػل ييػل ،الزالا ففةل ا بػر

 أظةػػػػر  يػػػػل  .فػػػػي يعللجػػػػا اليطر حػػػػل  ال ػػػػنل فا
ة تػػزداد بزفػػلدة تر فػػز بللحيػػأ اإلزالػػا  ػػلتة  فأالدرايػػا 

 ،لحد يعفف  ،MLVSS)ال تلا الحفا 
 .[3] زفلدة فترة التة فايع  بللينظ يا 

 Al-Rawi andالدرايػا التػي اجرا ػل   أ  ػح      

Al-Tayar، إلحػػػػػػػػػػػػػػدا يحطػػػػػػػػػػػػػػل   األدات  ػػػػػػػػػػػػػػلتة  إف
اليعللجػػا البلف ل جفػػػا فػػػي شػػيلؿ يدفنػػػا الي  ػػػؿ  التػػػي 

 ،تتيفر يػع   ػلتة التشػيفؿ طر حل  ينزلفاتعلل  يفل  ي
فػػػػا ل  نػػػػلؾ خلػػػػؿ فػػػػي  يفػػػػا ال  يػػػػجفف اليطل بػػػػا لعي

ة الينشػػػػطا يػػػػف ل يػػػػدة  فةػػػػداف جلفػػػػا اإلرجػػػػلع للحيػػػػأا
 .[4]ى ح ض التة فاح ض التريفا ال

 ينةػػػل ػػلف الةػػدؼ  ،[5]ربػػ  دبػػفػػي درايػػا اجرا ػػل الع    
بليػػػػػتخداـ نظػػػػػلـ التة فػػػػػا  ينزلفػػػػػايعللجػػػػػا يطر حػػػػػل  

ة الينشطا الحيأالنتل   نجلح ايتخداـ  أنبت   ،ط لاالي
فػػي الح ػػ ؿ  لػػى   ػػلتة  للفػػا  ذا  التة فػػا اليط لػػا

   CODاذ لػػػـ تتجػػل ز ترا فػػػز  زالػػا اليػػػ اد الع ػػ فاإل
BOD   85   لػػػػػى التػػػػػ الي يليـ/لتػػػػػر32يليـ/لتػػػػػر . 
نر بشػػ ؿ  بفػػر تتػػأ  ػػلتة النظػػلـ  أفالدرايػػا  أنبتػػ  يػػل 

 .F/M  لى  حدة الب ترفل  بللحيؿ الع  ا الييلط
 أيليػػػػػػفايعػػػػػػلففر امتػػػػػػرح فةػػػػػػد  Rangwala أيػػػػػػل      

  ػي  ػذ  اليعػلففر   ،لختفلر  حػدا  اليعللجػا الينليػبا
اليحػػػداد    ن  فػػا اليفػػل  بعػػػد اليعللجػػا  مبػػػؿ اليعللجػػا 
 .[6]المت لدفا  التلنفرا  البف فا  لى ال حدا 

 نػر التعتبػر اليؤشػر  F/Mبلف نيػبا  Gray أ د     
ف    ،ة الينشػػطاأ يفػػا فػػي انظيػػا الحيػػأ نظػػلـ يػػف ل ػػؿ ا 
فنػػا خل ػا بةػػل  في ػػف نيػػبا يع انظيػا الحيػػأة الينشػطا

ليفػػػػػل  لةػػػػػذ  النيػػػػػبا أف تتيفػػػػػر تبعػػػػػل للن  فػػػػػا اليطل بػػػػػا 
     .[7]اليعللجا النةل فا

يةلرنػػػػػػا بػػػػػػفف  إجػػػػػػرات إلػػػػػػى تةػػػػػػدؼ  ػػػػػػذ  الدرايػػػػػػا     
ل ػا  ل ص ف    اليلت النلتجػا يػف  ػنل ل  يختخ

بطرفةػػا جيفعةػػل  ال  ػػ   الينزلفػػا التػػي تػػـ يعللجتةػػل 
تحلفؿ   ف طرفؽلا يط  ة الينشطا ذا  التة فا الالحيأ

ال لػػي  COD التنبػػؤ بةػػفـ اليعتيػػدة  لخ ػػل صبعػػض ا
اختبػػػػلر دن ػػػػف  ايػػػػتخداـ  فػػػػي اليفػػػػل  الييػػػػلدرة لليحطػػػػا 

اليفػػػل  يعللجػػػا فػػػي  ػػػذ  الطرفةػػػا يػػػدا ي  يػػػا  دجػػػلفل
 اليختل ا. ل    اليطر حا ل

  
 المنتخبة لمدراسةالمياه المطروحة خصائص   
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ليفػػػػػػل  لالخ ػػػػػػل ص الن  فػػػػػػا   1الجػػػػػػد ؿ )فبػػػػػفف     
)الينزلفػػػػػػا، يعيػػػػػػؿ النيػػػػػػف ، يعيػػػػػػؿ  ا يػػػػػػفاليطر حػػػػػػ

  لبلف  يعيؿ الي ر . األ
ب  رة  ليا تتألؼ يفل  اليطر حل  الينزلفا يف     

 ) ال ػػ ابفف  ييػػلحفؽ ال  ػػ   ي ػػلفلإ إلفةػػلاليػػلت 
التنظفػػؼ، بةلفػػل الطعػػلـ  الػػد  ف  اليفػػل  الخلرجػػا يػػف 

% 99.9ف ػػػػػػػ ف اليػػػػػػػلت الجػػػػػػػزت ال بػػػػػػػر  إذ الةيػػػػػػػطؿ 
  .[ 5]% ف   0.1 البلمي 

ت ػػػ ف اليفػػػل  الخلرجػػػا يػػػف ال ػػػنل ل  النيػػػفجفا     
غفػػر تةلفدفػػا،  لػػى الػػرغـ يػػف تشػػلب  الخطػػ ا  التػػي 

اليختل ػػػػا لتح فلةػػػػل الػػػػى نيػػػػف  تجػػػػرا  لػػػػى اللفػػػػلؼ 
 فػا ال ػبلغ،  ل ػف الخت فػل  ت يػف فػي ن  ، ميلش

الييػػػػػػػتخديا، ييػػػػػػػل فػػػػػػػؤدا الػػػػػػػى   اليػػػػػػػ اد ال فيفل فػػػػػػػا
الخػػػػػػػػػػػػػت ؼ فػػػػػػػػػػػػػي خ ػػػػػػػػػػػػػل ص يفػػػػػػػػػػػػػل  ال  ػػػػػػػػػػػػػ   

 .[8]اليطر حا
النلتجػػا يػػف يعليػػؿ اللبػػلف غفػػر    ػػ  التعػػد      

عػػػػػػػدـ تحيػػػػػػػؿ يحطػػػػػػػل  اليعللجػػػػػػػا تيتػػػػػػػلز بل فػػػػػػػا   يأ
 يػػػف الحيػػػؿ العللفػػػا بيػػػبا ترا فز ػػػل ذلػػػؾ  للت ػػػلرف ة
البػلف ل جي حفػػا تعػػد جر ػػل   ةػػلتحلل ت بػػط الع ػ ا

ؼ ف    يعليػؿ الشرش  ديا  لى يجيؿ ت لرف
، ، الػػػػػػػػػػد  فCOD   BODاللبػػػػػػػػػػلف يػػػػػػػػػػف حفػػػػػػػػػػا 

 لف التيلفر في  .،  بةفا الخ ل صPH رفدا ، لال 
 الخ ل ص الن  فا ال  ا اليللبا ليطر حل  األلبػلف

[9,10]. 
 ا   ػػػػػ   النلتجػػػػػا يػػػػػف  ػػػػػنلال  ي ػػػػػلدر يفػػػػػل    

يػػػػػػػف العيلفػػػػػػػل  ر فيػػػػػػػفا اربعػػػػػػػا ي ػػػػػػػلدر   ياليػػػػػػػ ر 
يل نػػػا ينة لػػػا يػػػف منػػػ ا  غيػػػؿ   لفػػػي   ػػػي النتلجفػػػا

اليػػػلدة التػػػي ف ػػػنع ينةػػػل اليػػػ ر  يػػػلت العجفنػػػا الػػػذا 
فنت  في يرحلػا تةطفػع اليػلدة  نشػر ل ليػرض الع ػر 

نلتجػػػػػا يػػػػػف  ػػػػػيط  ت ػػػػػ فا اليػػػػػلدة   لفػػػػػ ف ػػػػػ   ي
لنػػلت  لتح فلةػػل الػػى   ػػفر خ فػػؼ نػػـ يػػلت الت نفػػؼ ا

 خ ؼاليع فر اليف تبخفر  ت رفغ الة ات يف 
 .10]] لتح فل  الى الي ر  يف ف الي ر 

 طريقة العمل 
تػػػـ جيػػػع  تحلفػػػؿ يجي  ػػػا يػػػف البفلنػػػل  اليختل ػػػا      

ليفل  ال     التي ا تيد  في الدرايا   ي ف    
ف    يفل   ػنل ا النيػف   ف ػ      اليفل  الينزلفا

ف   ف ػػػ   يفػػػل   ػػػنل ا اليػػػ ر يفػػػل   ػػػنل ا اللبػػػل
ة الينشػػطا ذا   تيػػلد  لػػى اليعللجػػا بطرفةػػا الحيػػأبلل

يػػل ا  24التة فػػا اليط لػػا خػػ ؿ فتػػرة تة فػػا  تيػػتيرؽ 
 تحػػ  ن ػػس الظػػر ؼ التشػػيلفا اليختبرفػػا حفػػا  لنػػ  

ل ػؿ نػ ع  أشػةر 9ال ترة الزينفا التي ايػتيرمتةل الدرايػا 
فلنػل  اليػلخ ذة يف ال     التي تـ ال تيػلد  لػى الب

ينةل  ا تيد  بعػض االيتيفػرا  لجػرات اليةلرنػا يػلبفف 
 تر فػػػز  CODالحيػػؿ الع ػػ ا الخػػلر  يػػف اليحطػػا  

 SS.الي اد العللةا  
 
 النتائج والمناقشة  

يػػػ ؼ فػػػتـ  ػػػرض النتػػػل   بيػػػرحلتفف ال لػػػى تبػػػفف      
يطر حػا مفػد الدرايػا يدا تأنفر نتل   يفل  ال  ػ   ال

ة الينشطا ذا  التة فا اليط لا.  النلنفا أيع نظلـ الحي
اجرات يةلرنا بفف اليفػل  النلتجػا بعػد اليعللجػا بليػتخداـ 

 اختبلر دن ف ل ؿ ن ع يف ال     اليعللجا .
 F/Mو  SS   ،COD و  CODالعالقةةة بةةين 

 لمفضالت المنزلية

ال لػػي فػػي  CODبػػفف  ح الع مػػا  ف  ػػ1الشػػ ؿ )    
فػػػي  SSة لليحطػػػا يػػػع تر فػػػز اليفػػػل  اليعللجػػػا الييػػػلدر 

التػػػػرابط خطػػػي ذ  يعليػػػؿ ارتبػػػػلط  إف، يفػػػل  اليعللجػػػاال
 اف جيفػػػػع النةػػػػلط  ػػػػيف درجػػػػا نةػػػػا  0.9323يةػػػػدار  

%   ذ  النتفجا تعنػي اف ن  فػا اليفػل  الييػلدرة يػف 50
ففةػػػػل  SS اليحطػػػا تعتيػػػد  بشػػػ ؿ ر فيػػػي  لػػػى تر فػػػز

 ػػػػػ  جػػػػػزت يػػػػػف تر فػػػػػز  SS   ػػػػػذا ينطةػػػػػي لف تر فػػػػػز
COD ػػذا يت افػػؽ يػػع يػػل  ي فػػي اليفػػل  اليعللجػػاال لػػ  

Pipes  ت  ؿ الف  البلحا 
[11]  . 

الخػلر  يػف اليحطػا يػع  COD  تػـ ريػـ 2في الشػ ؿ)
F/M  يعليػػػؿ ب   أف الع مػػػا خطفػػػا بفنةيػػػلحفػػػا  جػػػد
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ن  فػػػػػػػا  أففعنػػػػػػػي   ػػػػػػػذا  ، 0.9406ارتبػػػػػػػلط مفيتػػػػػػػ  
اليطر حػػل  يػػف اليحطػػا تتػػلنر  نفػػرا بتيفػػر اليعليػػؿ 

 Rangwala  Cary  ػػػػذا يػػػػل ا ػػػػد   F/Mالحفػػػػ ا 
تعتبػػػػر العليػػػػؿ الر فيػػػػي الػػػػذا  F/M ف نيػػػػباحفػػػػا أ

فػػتح ـ بنػػزع اليػػ اد ال ػػلبا الع ػػ فا الةلبلػػا ل  يػػدة 
البلف ل جفػػا   ليػػل  لنػػ   ػػذ  النيػػبا  ػػيفرة  ليػػل زاد 

 يعدؿ الزالا. 
 

   F/Mو SS    ،CODو  CODالعالقةةة بةةين
 صناعة النسيجلفضالت 

ال لػي   COD)بػفف   ػح الع مػا  ف  3الش ؿ )     
  SS)في اليفل  اليعللجا الييلدرة لليحطا يػع تر فػز 

التػرابط  ففتبػفف يػف  ػذا الشػ ؿ أ، في اليفل  اليعللجػا
 بيعليػػؿ ارتبػػلط يةػػدار  ػػ  يعلدلػػا يػػف الدرجػػا النللنػػا 

  ذ  النتفجا تعنػي اف ن  فػا اليفػل  الييػلدرة  ،0.557
لفر ن  فػػا يفػػل  يػػف اليحطػػا تتػػأنر  بشػػ ؿ ر فيػػي بتيػػ

ف ػػػ   النيػػػف   الػػػذا فتيففػػػر بيػػػبا يلتحت فػػػ  يػػػف 
ا ػػػبلغ  يػػػ اد  فيفل فػػػا  ييػػػتخديا، ييػػػل فػػػؤدا الػػػى 

 .الخت ؼ في خ ل ص يفل  ال     اليطر حا
 COD فبػػػػػػػفف الع مػػػػػػا بػػػػػػػفف  4) فػػػػػػي الشػػػػػػ ؿ      

أف الع مػا حفػا  جػد  F/Mالخلر  يػف اليحطػا يػع 
  ػػذا  ،0.9640تػػ  يعليػػؿ ارتبػػلط مفيةيػػل  ببفن خطفػػا
ن  فػػا اليطر حػػل  يػػف اليحطػػا تتػػلنر  نفػػرا  أففعنػػي 

 F/M تػػأنفر ػػد   ػػذا فؤ  F/Mبتيفػػر اليعليػػؿ الحفػػ ا 
   يل ي  ح في ا   .  COD لى مفيا 

 F/Mو  SS    ،CODو CODالعالقةةة بةةين 
 لفضالت صناعة االلبان

 CODبػػػػػػفف  الع مػػػػػػا  ف  ػػػػػػح 5الشػػػػػػ ؿ )     
ا الييػلدرة لليحطػا يػع تر فػز ال لي في اليفل  اليعللج

SS يػػف  ػػػذا فػػي اليفػػل  اليعللجػػػا لحػػ ض التريػػػفا .
يعليؿ ارتبلط بفنةيل  ب اخطف الش ؿ فتبفف أف الع ما

 ػػيف درجػػا نةػػا ط ل اف جيفػػع النةػػ ،0.8774يةػػدار  
 د  ج د   ما ترابط بفف مفيا %   ذ  النتفجا تؤ 05

COD   SS  فػػي يحطػػل  اليعللجػػا التػػي تعتيػػد تةنفػػا
 .التة فا اليط لا

الخػػػلر   COD مػػػفـ    تػػػـ ريػػػـ6فػػػي الشػػػ ؿ)    
أف الع مػػػا خطفػػػا حفػػػا  جػػػد  F/Mيػػػف اليحطػػػا يػػػع 

 أففعنػػي  ،   ػػذا0.8624يعليػػؿ ارتبػػلط مفيتػ  بفنةيػل  ب
ن  فػػػػػا اليطر حػػػػػل  يػػػػػف اليحطػػػػػا تتػػػػػلنر  نفػػػػػرا بتيفػػػػػر 

 لػػػى  F/M   ػػػذا فؤ ػػػد تػػػأنفر ،F/Mاليعليػػػؿ الحفػػػ ا 
  ػػ   Rangwala  Cary  ػػذا يػػل ا ػػد   CODمفيػػا 

تعتبر العليؿ الر فيي الذا فػتح ـ بنػزع  F/M نيبا أف
اليػػػػ اد ال ػػػػلبا الع ػػػػ فا الةلبلػػػػا ل  يػػػػدة البلف ل جفػػػػا 
   ليل  لن   ذ  النيبا  يفرة  ليل زاد يعدؿ الزالا. 

  F/Mو SS    ،CODو  CODالعالقةةة بةةين 
 لفضالت  صناعة السكر

   CODما بػفف الع  ف  ف  حل8 7الش  ف )      
SS  بػػػػفف COD    F/M  ػػػػ  خطفػػػػا لال الع مػػػػا 

 0.8644  0.8698لش لفف ذا  يعليؿ ارتبػلط مفيتػ  ا
ييػػػػل فػػػػد ؿ  لػػػػى  جػػػػ د تػػػػرابط بػػػػفف الػػػػػ  ، لػػػػى التػػػػ الي

COD   SS  بػػػػػفف COD ,F/M   فػػػػػي يحطػػػػػل
 اليعللجا التي تعتيد تةنفا التة فا اليط لا. 

 

 مغادرة لممحطة الكمي في المياه ال  CODالتنبؤ بقيم
ال لػػػػي فػػػػي اليفػػػػل   CODفي ػػػػف تةػػػػدفر مفيػػػػا       

الييػػػلدرة لليحطػػػا بعػػػد اليعللجػػػا ل نػػػ اع اليختل ػػػا يػػػف 
يفػػل  ال  ػػ   الينتخبػػا  ذلػػؾ يػػف خػػ ؿ ادخػػلؿ مفيػػا 

F/M    التشيلفاSS   الييي ح طرحةػل الػى الييػتليل
اليل فػػػػا  التػػػػي ا تيػػػػد فػػػػي يعللجتةػػػػل التة فػػػػا اليط لػػػػا 

يليراـ/لتػػػػػػػػر  لػػػػػػػػى التػػػػػػػػ الي، اذ تػػػػػػػػـ  60   0.1-0.2)
تح فػػؿ  ػػذ  اليعلدلػػػا الػػى يخطػػط بفػػػلني   يػػل ي  ػػػح 

  اف 10 ، ن حػػػػظ يػػػػف الشػػػػ ؿ )12-9فػػػػي الشػػػػ لؿ )
يعفنػا يةيػل اختل ػ   F/Mيػت  ف نلبتػل لػػ  CODمفيا 
ل  ػػػ    COD يػػػبا ذلػػػؾ  ػػػ  اف مفيػػػا  SSمفيػػػا 

 ػػنل ا النيػػف  تعتيػػد بلليػػلس  لػػى اليػػ اد ال فيفل فػػا 
ييػػػػتخديا فػػػػي ال ػػػػنل ا  فػػػػي يعظيةػػػػل ذا بػػػػا لػػػػذلؾ ال

  ػػػػػذا يػػػػػػل  SS ةػػػػػفـغفػػػػػر يتػػػػػأنرة ب CODيػػػػػتبةى مػػػػػفـ 
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  حفػػػا اف يعليػػػؿ الرتبػػػلط بػػػفف 3ف  ػػػح  الشػػػ ؿ )
 CODل ػػػػػػػػػػػػ ف  0.557 ػػػػػػػػػػػػ   COD   SSمفيػػػػػػػػػػػا 

 انيػػػػػل  لػػػػػى طبفعػػػػػا اليػػػػػ اد  SSلفعتيػػػػػد  لفػػػػػًل  لػػػػػى 
 ال فيفل فا الييتخديا في ال نل ا.
يةلرنػا بػفف النػ اع ايػتخدـ اختبػلر دن ػف  لل

الربعػػا يػػف ال  ػػ   لفجػػلد يػػدا ي  يػػا ايػػل ا 
ة الينشػػػػطا ذا  التة فػػػػا الحيػػػػأاليعللجػػػػا الينتخػػػػا )

  يػػػع ن  فػػػا ال  ػػػ    ايػػػتخدـ العػػػليلفف  اليط لػػػا
COD   SS لةذ  اليةلرنا. 

الخلرجػػا يػػف   COD نػػد اليةلرنػػا بليػػتخداـ مػػفـ -
  يػػل اليحطػل  ل نػػ اع الربعػا يػػف ف ػ   اليفػػل  

  لػػػػػ حظ ي  يػػػػػا ايػػػػػل ا 2ي  ػػػػػح فػػػػػي الجػػػػػد ؿ )
اليعللجا ل ؿ يف ال     الينزلفػا  ف ػ   يفػل  
يعيػػؿ اللبػػلف  يعيػػؿ اليػػ ر  اخػػت ؼ ن  فػػا يفػػل  

ييػػل فػػدؿ اف  ،CODيعيػػؿ النيػػف  يػػف حفػػا مفيػػا 
ايػػل ا اليعللجػػا لػػفس   ػػ تًا بللنيػػبا ليفػػل  ف ػػ   

 يعيؿ النيف  ل يبلا التي ذ ر  ا   .

الخلرجػػػػػػا يػػػػػػف  SSد اليةلرنػػػػػػا بل تيػػػػػػلد مػػػػػػفـ  نػػػػػػ -
اليحطػا ل نػ اع الربعػا يػػف ف ػ   اليفػل  ن حػػظ 

ليعللجػا ل ػؿ  ج د تشلب  فػي يػدا ي  يػا ايػل ا ا
  تػأتي األلبػلفف ػ   يفػل     يف ال     الينزلفا

بعػػػد ل ف ػػػ   يفػػػل  يعيػػػؿ اليػػػ ر  تختلػػػؼ  ػػػنةـ 
يفػػل  ف ػػ   يعيػػؿ النيػػف  بيػػدا ي  يػػا ايػػػل ا 

  .2عللجا الينتخا   يل ي  ح في الجد ؿ )الي

 

 االستنتاجات
لليفػػػػل   COD   SS  جػػػػ د   مػػػػا خطفػػػػا بػػػػفف  .1

الخلرجػػا يػػف اليحطػػا لجيفػػع يفػػل  ال  ػػ   مفػػػد 
الدرايػػػػا  ػػػػدا يفػػػػل  ف ػػػػ   يعيػػػػؿ النيػػػػف   نػػػػد 

ة الينشػػػػطا ذا  الحيػػػػأ)ا تيػػػلد ايػػػػل ا اليعللجػػػا 
  . التة فا اليط لا

   F/Mالحيؿ الع  ا   ج د   ما خطفا بفف  .2
COD   الخػػػلر  يػػػف اليحطػػػا لجيفػػػع انػػػ اع اليفػػػل

اليعللجػػػػا حفػػػػا تبػػػػفف اف ا نػػػػر يعليػػػػؿ لػػػػ  تػػػػلنفر 

نر  لػػػػى حفػػػػا فػػػػؤ  F/M لػػػى ن  فػػػػا اليطػػػػر ح  ػػػ 
 .ذاا في اليفل  الييلدرةالي CODتر فز

ال لػػػػػػي فػػػػػػي اليفػػػػػػل  الييػػػػػػلدرة  CODالتنبػػػػػػؤ بةفيػػػػػػا  .3
ؿ لليحطػػػػػػػا بعػػػػػػػد اليعللجػػػػػػػا، بلدخػػػػػػػلؿ مفيػػػػػػػا الحيػػػػػػػ

الييػػػػي ح طرحةػػػػل الػػػػى  SS مفيػػػػا  F/Mالع ػػػػ ا 
 الييطحل  اليل فا.

يػػف اختبػػلر دن ػػف تبػػػفف اف ف ػػ   اليفػػل  الينزلفػػػا  .4
 اللبلف ا نر ي  يا يػع ايػل ا اليعللجػا الينتخػا 
نػػػػػـ فلفػػػػػ  ف ػػػػػ   يفػػػػػل  اليػػػػػ ر  املةػػػػػـ  ػػػػػ  يفػػػػػل  

 ف    يعيؿ النيف .
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 المسلط   F/M( العالقة بين الحمل الغذائي  4شكل )

 في المياه المعالجة لفضالت صناعة النسيج CODو

  SS( العالقة بين تركيز المواد العالقة  3شكل )  
 معمل النسيجفي المياه المعالجة لفضالت  CODو  

 

 بين تركيز المواد العالقة ( العالقة 1شكل ) 

SS    وCOD في المياه المعالجة للفضالت المنزلية 

   F/M( العالقة بين الحمل الغذائي  2شكل )  
 في المياه المعالجة للفضالت المنزلية  CODالمسلط و     
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 SS( العالقة بين تركيز المواد العالقة  5شكل )

 في المياه المعالجة لفضالت معمل االلبان CODو 
  F/M( العالقة بين الحمل الغذائي المسلط  6شكل )

 في المياه المعالجة لفضالت معمل االلبان CODو

  SS( العالقة بين تركيز المواد العالقة  7شكل )
 معمل السكرلمعالجة لفضالت في المياه ا CODو

 

 F/M( العالقة بين الحمل الغذائي المسمط  8شكل )
 لسكرمعمل افي المياه المعالجة لفضالت  CODو

 

 في  COD( مخطط لمتنبؤ بقيمة 9شكل )
 المياه بعد المعالجة لمفضالت المنزلية

 تركيز المواد العالقة ملغم/لتر

COD=1.349+96.024F/M+0.777SS 

في  COD ( مخطط للتنبؤ بقيمة 10شكل )
 المياه بعد المعالجة لفضالت صناعة النسيج

 

 تركيز المواد العالقة ملغم/لتر

 

COD= 28.902+770.236F/M-0.097SS 
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COD= -1.271+90.750F/M+0.892SS        COD=0.895+34.681F/M-0.828SS  
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صناعة السكر،صناعة  ( خصائص المياه المطروحة لمياه الفضالت الناتجة من صناعة النسيج،1جدول )
 األلبان و فضالت المياه المنزلية  خالل تسعة اشهرمن فترة الدراسة

 
 ( مقارنة بين انواع مياه الفضالت المعالجة بطريقة الحماة المنشطة ذات التهوية المطولة 2جدول )            

 دنكن باستخدام اختبار 
 فضالت مياه السكر فضالت مياه االلبان فضالت مياه النسيج ت منزليةفضال نوع المعامل المعتمد

COD 91.400 

a 

440.500 

b 

62.6296 

a 

110.9630 

a 

SS 47.90 

a 

124.6667 

c 

49.4074 

ab 

64.6667 

b 

 p≤0.05 الحر ؼ اليختل ا أفةفل تعني  ج د فرؽ يعن ا  ند ييت ا              
 للةا يليـ/لترتر فز الي اد الع              

 

 الخصائص     صناعة النسيج       صناعة السكر         صناعة األلبان  فضالت المياه المنزلية
6.4-7.4              6.1-11.5          7.4-7.9        6.5-9.5         pH 

       460-639            510-1300           990 -1347          1200-4000   E. C m /cm 

       198-460           200-950          200-1300           291-887   BOD5 mg/l 

       320-896            300-1750         175-1500         687-1970   COD mg/l 

        195-320           176-1360           1580-3800          2800-4000   T.S mg/l 

60-150          100-630      55 -660           217-650    S.S mg/l 

2.2-9.4            2.47 – 20.8        Nill -2.49          7.6-16.8    PO4 mg/l 

0.08-2.2           4.65-10.48     3-15          15.7-22.4    NO3 mg/l 

92-180          75 – 220         300 -1900         90 -173    SO4 mg/l 

 في COD ( مخطط للتنبؤ بقيمة 11شكل )
 المياه بعد المعالجة لفضالت صناعة االلبان
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