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عمى أداء وحدات الحمأة المنشطة ذات  (1م ي أإ) األحياء المجهرية الفعالة استخدامتأثير   
 التهوية المطولة في معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية

 

 مدرس، ربو وليد محمد شيت العبد د.
 جامعة تكريت -ةيهندسة البيئالقسم 

 

 خالصةال
 Effective)                      األحياء المجيرية الفعالةام مزيج يتناول ىذا البحث دراسة تأثير إستخد        

Microorganisms) (EM1)  والمكون من عدة  عمى كفاءة وحدات الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة
اء سالالت من البكتريا والفطريات واألكتومايسينات وطيف واسع من العناصر الغذائية والمعدنية الميمة لنمو األحي

تم  .(Bench Scaleالمجيرية حيث تمت إضافة ىذا المنتج بإستخدام وحدتين مختبريتين لممعالجة البيولوجية )
لمعالجة مياه الصرف الصحي بعد أكمال عممية األقممة لمحمأة المنشطة وتييئتيا لمعمل وتحت  الوحدتين تشغيل

ية واحدة من تمك الوحدات بمياه الصرف تم تغذ .(DTنفس الظروف من درجة حرارة وزمن مكوث ىيدروليكي)
 .( مع مياه الصرف الصحي(EM1الصحي فقط واألخرى ُشغمت بإستخدام مزيج األحياء المجيرية الفعالة 

مع مياه الصرف الصحي قد خفف من الرائحة الناتجة عن التحمل في   EM-1أن إستخدام  بينت النتائج      
كانت ذات لون بني  EM-1( في الوحدة التي يضاف ليا Sludgeة )أحواض التيوية فضاًل عن أن لون الحمأ

وحيوية فضاًل عن ذلك فأن تركيز األحياء المجيرية في حوض التيوية أزداد بإستخدام  افاتح مما يعني أكثر نشاط
EM-1  في قيمة دليل حجم الحمأة ) انخفاض مع % بسبب زيادة المغذيات,30بمعدلSludge Volume 

Index()SVI )مما يعني خفض حالة انتفاخ الحمأة  ةوىو عامل ميم في عمل أحواض الترسيب الثانوي
(Bulking of Sludgeوالتي تعتبر واحدة من ابرز المشاكل التشغيمية في أحواض الترسيب الثانوي )حيث  ة

ية ميمة الفعال قد ساىم بحل ثالث مشاكل تشغيم EM-1% وبيذا يكون 25انخفضت حالة انتفاخ الحمأة بحدود 
 ووبطريقة سيمة وبدون إستخدام تقنيات أ يعاني منيا مشغمي وحدات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي

تركيز المتطمب الكيماوي  انخفاض % نتيجة8-6 دزيادة كفاءة اإلزالة لممنظومة بحدو  معدات معقدة فضال عن
 %.32انوي بنسبة المعالجة المغادرة لحوض الترسيب الث لألوكسجين في المياه

 ةاألحياء المجهرية الفعالة، المطروحات المنزلية، التهوية المطول الكممات الدالة:
 

Effect of Using Effective Microorganisms EM-1 on the Performance of 

Extended Aeration Activated Sludge in Treating Domestic Wastewater 
 

Abstract           

      This research concerning with the effect of using the effective microorganisms on 

the efficiency of extended Aeration Activated Sludge Units which consist from many 

strain of Bacteria, Fungi and Actinomycetes  in addition to board spectrum of nutrient 

and elements which important to growth, The use of this product is practically applied 

by using two bench scale laboratory units where they are operated to treat the 

wastewater after completing and preparing the activated sludge units to work under the 

same conditions of temperature and detention time (DT). 

One bench scale is fed with wastewater and the other is operated by using a mixture of 

EM-1 along with the wastewater. It is noticed that the use of EM-1 with wastewater has 
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reduced the smell resulting from disintegration in the aeration basin. Further, the color 

of sludge in the unit where EM-1 is added is light brown which means more activity and 

vitality. Besides, the concentration of mixed liquor volatile suspended solids (MLVSS) 

is increased by using EM-1 by 30% due to the increase of nutrients and a reduction in 

the sludge volume index (SVI) which is an important factor in the performance of the 

secondary settling basins which means a reduction in bulking of sludge, which is 

considered one of the most notable operating problem in activated sludge units. As a 

result bulking of sludge reduced by25% when EM-1 is used. Thus, EM-1 has 

participated in solving three important operating problems suffered by operators of 

these treatment units easily and without using complicated technologies or appliances. 

Further, EM-1 improves the removal efficiency of the units about 6-8% due to the 

reduction in chemical oxygen demand in the treated wastewater leaving the unit by 

32%. 
Key words Effective Microorganisms, Domestic waste Water, Extended Aeration 
 

 المقدمة
بفضل التطور العممي فيي مجيال التقانية الحيويية       

فقييييد ظيييييرت منتجييييات حيوييييية ميندسيييية بطريقيييية بحيييييث 
ا األحييياء يييتكييون ذات فائييدة اكبيير عنييد اسييتخداميا ومن

وىيو عبيارة عين مجموعية  ( 1المجيرية الفعالة )أي أم 
حّيية مجيريييو ىوائييية والىوائيية نافعيية فّعاليية  مين كائنييات

ن وسييط اييذائي انييي بالمغييذيات الالزميية متعايشيية ضييم
ىييذه المجموعيية ميين الكائنييات الحّييية المجيرييية  لنموىييا.

موجييييودة عييييادة فييييي الغييييذاِء َأو مسييييتعممة فييييي الُمْخَتِمفييييِة 
 خمسييييةويتكييييون بصييييورة رئيسييييية ميييين  ,أنتيييياِج األاذييييية

التمثيييييل  بكتيرييييياوىييييي  أنييييواِع ِمييييْن المجيييياميع البكتيرييييية
 خمييييييييرةو  (Phototrophic Bacteriaالضييييييوئي)

 Saccharomyces)يرفيسييييييييا سس السكرومايسيييييي

Cerevisiae  ) ييكالكتبكتيرييا حيامض الو (Lactic 

Acid Bacteria) والبكتريييييييا الشييييييبيية بالفطريييييييات
(Actinomycetes( والفطرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات )Fungi ) 

باإلضييييافة إليييييى طييييييف واسيييييع مييييين العناصييييير الغذائيييييية 
واألحييياء  نوايات والحييية لمنبيييات الميميييييوالمعيادن واأليون

عنيييدما ُيالميييس ىيييذا المنيييتج الحييييوي الوسيييط  المجيريييية.
  الحاوي عمى المادة العضوية

 
الحيييوامض و  فأنيييو ُيخميييف ميييواَد مفييييدَة مثيييل الفيتامينيييات

يبيييين الجيييدول   .المعيييادن ومانعيييات التأكسيييدو  العضيييوية

 ،[1]والبكتريولييوجي ليييذا المنييتجالكيميييائي  ( التحميييل1)
 Teruo)         حيوية ِمن ِقبلىذه التقنية ال  طّورتْ 

Higa ) [2]، المنييتج عمييى نطييا  واسييع  ويسييتعمل ىييذا
في عدة دول فيي العيالم ألايراض تحسيين البيئية ومنييا 
, اسييتخدامو فييي مجييال معالجيية مييياه الصييرف الصييحي

حيث ُيحسن من أداء محطات المعالجة البيولوجية من 
شييطة خييالل تييوفيره المغييذيات الالزميية لنمييو الحمييأة المن

فضييال عيين تييوفيره لطيييف واسييع ميين األحييياء المجيرييية 
 النشطة والتي تدعم تعداد األحياء المجيرية في الحميأة

وقيد بينيت المنشيورات العمميية حيول إسيتخدام  المنشطة,
ىذه التقنية في محطات معالجة مياه الصرف الصيحي 
أنييييو يحسيييين ميييين عممييييية ترسيييييب الحمييييأة فييييي أحييييواض 

فيييض مييين قيمييية دلييييل حجيييم الترسييييب الثانويييية مميييا يخ
كميييا  (Sludge Volume Index)(SVI) الحميييأة

 ,ويقمييل ميين الرائحيية الناتجيية ميين خييالل إزالتييو لألمونيييا
فضيييييياًل عيييييين كونييييييو يعمييييييل كمييييييانع لمصييييييدأ ويخفييييييض 
التوصيييمية الكيربائييية ويسيييطر عمييى األحييياء المجيرييية 

 ،[3]لمميياه المعالجيةالمرضية وينظم اليرقم اليييدروجيني 
مييع  EM-1إسييتخدام  شييورات العممييية حييولتشييير المنو 

ميييييييييييياه الصييييييييييييرف الصييييييييييييحي بنسيييييييييييبة تتييييييييييييراوح بييييييييييييين 
التصييييييييريف الييييييييداخل حجييييييييم ميييييييين  1:40000و1:500

الصييييحي لممحطيييية حسييييب درجيييية تمييييوث مييييياه الصييييرف 
1:10000 المعالجة وبمعدل

 [4] . 
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تيييييييم فيييييييي ىيييييييذه الدراسييييييية إسيييييييتخدام وحيييييييدات        
حمأة المعالجة ذات التيوية المطولة وىي أحد أنظمة ال

المنشييييييطة إذ تختمييييييف ىييييييذه الوحييييييدات عيييييين الوحييييييدات 
التقميدية بطول فترة المكوث الييدروليكي, وكذلك عمر 

حيييث يكييون أعمييى منييو فييي  (Sludge Age)الحمييأة 
وذليييك  ييييوم ( -14الوحيييدات التقميديييية ويتيييراوح بيييين )

إلنخفييياض إنتييياج الحميييأة فيييي ىيييذا النيييوع مييين تحيييويرات 
 .[5]المنشطةالحمأة 

ىذا النظام ىي أكسدة كاممة  ن نظريةإ 
(Total Oxidation)  حيث تتحول خالليا المواد

العضوية إلى بروتوبالزم بوساطة الحمأة المنشطة 
 والذي يمكن تفسيخو وتثبيتو باستمرار عممية التيوية

يزداد تركيز األحياء المجيرية الممزوجة  ,[6]
(Mixed Liquor Volatile Suspended 

(Solids (MLVSS )اخل النظام عند بدء عممية د
التشغيل إلى أن يصل إلى حد يستقر عنده النظام 
بعدىا تكون الزيادة في تركيز األحياء المجيرية نتيجة 

جديدة مساوية تقريبًا لمنقص الحاصل   أنتاج خاليا
إحدى مميزات ىذا النظام فيو  ذهو . [7]نتيجة اليالك

يانا فضاًل يعطي أنتاجا قمياًل من الحمأة وقد ينعدم أح
عن أن الحمأة الناتجة عن ىذا النظام تكون مستقرة 

Stable  لذا فيو يمغي الحاجة إلى وحدة معالجة
كما ويمغي الحاجة إلى حوض  (Digestion)الحمأة 

وباإلمكان تشغيل ىذا النظام  ،[8]الترسيب األولي
باعتماد إعادة كاممة لمحمأة المترسبة في حوض 

 Totalض التيوية الترسيب الثانوي إلى حو 

Recycling of Sludge  [9]جيدةويعطي نتائج. 
تم اختيار وحدات الحمأة المنشطة ذات التيوية      

عن نظام الحماة المنشطة التقميدي المطولة المتيازىا 
سيولة بإنخفاض كمية الحمأة المطروحة واستقرارىا و 

لعدم حاجتيا لحوض ترسيب أولي التشغيل والصيانة 
الصدمات في   تحمل  عمى  إمكانيتيا  عن فضالً 

فضاًل عن كفاءة Shock Loading  الحمل 
 .[10]األداء

 
 طريقة العمل

تشغيل وحدتين مختبريتين تعمالن بنظام  تم      
الحمأة المنشطة ذات التيوية المطولة بزمن مكوث 

 12مقداره (DT) ( Detention Time ) ىيدروليكي
األولى عمى الوحدة عمل ت ,ولمدة شيرين متتالينساعة 

المأخوذة من  معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية
أنبوب التصريف الرئيس لممطروحات المنزلية لمدينة 
طرطوس والمبينة بعض خصائصيا في الجدول رقم 

 EM-1أما الثانية فقد تم إضافة الي ,كوحدة مقارنة( 2)
إلى مياه الصرف الصحي قبل دخوليا إلى حوض 

لمشير األول من الدراسة  1:10000نسبة التيوية وب
في الشير الثاني من الدراسة من حجم  1:20000و

تمت مراقبة أداء الوحدتين  .إليياالتصريف الداخل 
خالل فترة الدراسة ألجراء المقارنة بينيا ومعرفة تأثير 

وقد تم  ,عمى عممية المعالجة EM-1إستخدام الي
لكيماوية خالل فترة الدراسة إجراء الفحوصات ا

والفيزياوية المتعمقة بقياس كل من المتطمب الكيماوي 
 حيويكيمو والمتطمب ال (COD) لألوكسجين
لقة اوتركيز الدقائ  الع (BOD)  نلألوكسجي

(MLSSوترك )ايرة ية المتطييلقاعلائ  اييز الدقي 

(MLVSS)  ودليل حجم الحمأة المترسبة   (SVI ) 

و           5210b و c  5220     راتقيالف   يوف
2540b    2540وd 2710 وd [11]

(APHA, 

AWWA, WPCF,1998)( 1. يبين الشكل )
توضيحا لممحطة المختبرية المستخدمة في إجراء 
التجربة حيث تتكون من قسمين األول حوض التيوية 

 2وبسعة لتر والجزء الثاني لمترسيب الثانوي  8بسعة 
 .[12] لتر
 

 النتائج والمناقشة
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المبينة في ظيرت نتائج التحاليل المختبرية أ     
أن كفاءة اإلزالة لممادة العضوية ممثمة ( 2الشكل )

الى مياه الصرف  EM-1تأثرت بإضافة  CODبالي
ن معدل كفاءة اإلزالة في الوحدة احيث ك, الصحي

% مقاسة 73بحدود  EM-1التي ال يستخدم معيا 
% مقاسة 81.7وبمغت , الكمي CODعمى أساس الي
المرشح لممياه المغادرة لوحدة  CODعمى أساس الي

وقد تحسنت كفاءة اإلزالة عند إستخدام  ,المعالجة
EM-1  مع مياه الصرف الصحي الداخمة الى وحدة

من كمية مياه الصرف  1:20000المعالجة بنسبة 
% مقاسة عمى 85.8% و78.5الصحي حيث بمغت 

وحدة الكمي والمرشح لممياه المغادرة ل CODأساس الي
ثم ارتفعت كفاءة اإلزالة عند  المعالجة عمى التوالي

 المضافة الى مياه الصرف EM-1مضاعفة كمية 
% 81.7( لتصل الى 1:10000الصحي )أي بنسبة

الكمي  COD%  مقاسة عمى أساس الي88.2و
والمرشح لممياه المغادرة لوحدة المعالجة عمى التوالي. 

تدعم نمو  EM-1ويعزى السبب في ذلك الى أن مادة 
األحياء المجيرية في الحمأة المنشطة من خالل 
توفيرىا لمزيد من المغذيات التي تحتاجيا تمك األحياء 

فضال عن كون تمك المادة تحتوي أصال  ,في نموىا
عمى مزيج من األحياء المجيرية الفعالة كبكتريا 

 بكتريا حامض الالكتيكو  التمثيل الضوئي
التي تعمل عمى تكسير األكتومايسينات والفطريات و 

 .[14,13]المواد العضوية بسرعة 
 EM-1ن التحسيين فييي كفيياءة اإلزاليية عنييد إسييتخدام اليييإ

سييواءا الكمييي  CODناتجييا عيين إنخفيياض فييي تراكيييز الييي
أو المرشيييييح ولغيييييرض إيضييييياح تيييييأثير كيفيييييية إنخفييييياض 

المرشييييح فييييي المييييياه المغييييادرة لوحييييدة  CODتراكيييييز الييييي
جييييييية الثانيييييييية لعالقييييييية المعالجييييييية فقيييييييد تيييييييم تطبيييييييي  النتي

Michaelis-Menten  وعمييييييييى فيييييييييرض أن التفاعيييييييييل
ن إوعميييى اعتبيييار  الحاصيييل ىيييو مييين الدرجييية األوليييى 

أحييواض التيوييية المسييتخدمة تعمييل بالجريييان المسييتمر 

ميييع تحقيييي  شيييروط الميييزج الكاميييل لمحتوييييات الحيييوض 
ميييين خييييالل فحييييص األوكسييييجين المييييذاب فييييي منيييياط  

 (3) كلالشييييي يوضيييييحو  ,مختمفييييية مييييين حيييييوض التيويييييية
مييدخالت ومخرجييات حييوض التيوييية حيييث يييتم التعبييير 
عيين عممييية اإلزاليية فييي أحييواض التيوييية بعييد الوصييول 

  .[15]الى حالة اإلستقرار بالمعادلة التالية
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 -حيث أن:
Q  .مقدار التصريف الداخل الى حوض التيوية = 
So  حيات الداخمية = تركيز الميادة العضيوية فيي المطرو

 الى الحوض.
Se  تركيز المادة العضوية في المطروحات المغادرة =

 .من الحوض
Xo  تركيز األحياء المجيرية المطروحات الداخمة =

 الى الحوض.
Xe  تركيز األحياء المجيرية المطروحات المغادرة =

 من الحوض.
V .حجم حوض التفاعل = 
X ياء المجيرية في حوض التفاعل.= تركيز األح 

( يتم K) ولغرض إيجاد قيمة ثابت معدل اإلزالة     
عمى المحور السيني وقيمة الطرف  Seرسم قيم 

نفًا والتي تمثل معدل آة المذكورة األيسر من المعادل
عمى (Uإستيالك المادة العضوية ويرمز ليا بالرمز)

 ونأخذ أفضل خط مستقيم يمر بينالمحور الصادي 
حيث يمثل ميل الخط المستقيم الناتج قيمة  [16]النقاط 

( وتوضح Kثابت معدل اإلزالة لممادة العضوية )
 Kأن قيمة  وجدحيث  ,ىذه العالقة (6-4)األشكال 

في حالة إستخدام مياه صرف  0.013ازدادت من 
عند إستخدام مياه  0.0143صحي فقط لتصل الى 
ثم  1:20000بنسبة  EM-1صرف صحي مع 

 EM-1عند مضاعفة كمية  0.0144زدادت الى ا
الممزوجة مع مياه الصرف الصحي وقد انعكست 

أي  المرشح CODعمى تركيز الي Kالزيادة في قيمة 
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المادة العضوية المذابة في المياه المغادرة لوحدة 
 CODن معدل نسبة إنخفاض الياالمعالجة حيث ك

 EM-1المرشح في المياه المغادرة عند إستخدام 
% عما ىو عميو في 20بحدود  1:20000نسبة ب

وأزداد معدل  ,حالة مياه الصرف الصحي لوحدىا
% عند مضاعفة كمية 33نسبة اإلنخفاض لتصل الى 

EM-1  نعكس ا  الممزوجة مع مياه الصرف الصحي و
ىذا بدوره عمى كفاءة اإلزالة لممادة العضوية المذابة 

 ابقا.ا سالمرشح وكما بينّ  CODمقاسة عمى أساس الي

ستخدام ىذه المادة من خصائص ا حسن       
الترسيب لمحمأة المنشطة  في حوض الترسيب الثانوي 

( في المياه SS) وبذلك أنخفض تركيز الدقائ  الصمبة
المغادرة لحوض الترسيب الثانوي وبيذا ينخفض تركيز 

 .الكمي فييا مما أدى الى رفع كفاءة اإلزالة CODالي
لتي تم الحصول عمييا أن إستخدام قد بينت النتائج ال
 1:20000مع مياه الصرف الصحي بنسبة  EM-1الي

% عما 19الكمي بمعدل  CODقد خفض تركيز الي
ىو عميو في حالة مياه الصرف الصحي لوحدىا 

% عند 30وأزداد معدل نسبة اإلنخفاض لتصل الى 
كما  .EM-1مضاعفة الكمية الممزوجة من مادة 

راسة إنخفاضا في قيمة دليل لوحظ  خالل فترة الد
مع مياه   EM-1( عند إستخدام  SVIحجم الحمأة )

( منحنيات التوزيع 7الصرف الصحي ويبين الشكل )
حيث يتبين  ,خالل فترة الدراسة SVIالتراكمي لقيم 

كانت أقل من  SVIللـمن الشكل أن كافة القراءات 
بين   SVIوعمى اعتبار أن قيمة الي ,مممتر/ام 275

مممتر/ام( تعتبر الحد الفاصل بين  125-150)
فأننا ,  [17]الحالة االعتيادية لمحمأة وحالة االنتفاخ

% من القراءات 69( أن 6نالحظ من خالل الشكل )
في حالة مياه الصرف الصحي فقط كانت فييا الحمأة 
في حالة اير منتفخة بينما ارتفعت ىذه النسبة لتصل 

بنسبة  EM-1% عند إستخدام مادة الي92الى
% عند مضاعفة النسبة 94لتصل الى  1:20000

وىذا يعني أن إستخدام ىذه المادة قد قمل من نسبة 
حالة االنتفاخ في الحمأة خالل فترة الدراسة بحدود 

% وبيذا فقد تخمصنا من إحدى المشاكل التشغيمية 25
الميمة في محطات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف 

 EM-1أن مادة  ىفي ذلك إلالصحي  ويعزى السبب 
تدعم النظام بالمغذيات الالزمة لمنمو مما ساىم في 
زيادة تركيز األحياء المجيرية المعمقة في حوض 

% عند 30بنسبة  حيث ازداد تركيزىا ,[14]التيوية
% 32وصل الى و  1:20000بنسبة  EM-1إستخدام 

مع زيادة طفيفة  EM-1سبة إضافة نعند مضاعفة 
المترسبة خالل نصف ساعة وبالتالي  في حجم الحمأة
 تمك المادة. استخدامفي حالة  SVIانخفضت قيم الي

كما لوحظ خالل ىذه الدراسة إنخفاض في الرائحة 
الناتجة عن التحمل البيولوجي في أحواض التيوية 
فضال عن تغير لون الحمأة الى المون البني الفاتح 

نخفاض امما يعني نشاط كيز في تر  اأكثر لمحمأة وا 
 . [14]في المزيجالمادة العضوية المذابة 

 
 االستنتاجات والتوصيات

من كفاءة اإلزالة رفع  EM-1استخدام مادة   1.
لوحدات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف 

لمدف   CODحيث إنخفض تركيز الي الصحي
% عند 19 الخارج من حوض الترسيب بنسبة
% عند 32 استخدام المادة وزاد ليصل إلى

 .مضاعفة كمية المادة المضافة
تحسن خصائص الترسيب لمحمأة المنشطة في 2.   

 أحواض الترسيب الثانوي باستخدام ىذه المادة
 .%25حيث أنخفضت حالة إنتفاخ الحمأة بحدود 

إستخدام المادة يدعم نمو األحياء المجيرية ويزيد   3.
حيث زاد تركزىا  من تركيزىا في أحواض التيوية

إضافة ىذه  د% عن30لتيوية بنسبة في حوض ا
% عند مضاعفة كمية 32المادة وارتفع ليصل الى 

 .المادة المضافة

35 
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ينصح باستخداميا في المحطات البيولوجية 4.   
لمعالجة مياه الصرف الصحي من اجل تحسين 

الغرض  نوعية المياه المعالجة خصوصا إذا كان
 المياه  لألاراض المعالجة ىو إستخدام ىذه من

كون المادة المضافة تحتوي عمى خميط  الزراعية
 .من األحياء المجيرية الميمة لنمو النباتات 
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ام مع اسموب ( يوضح التغاير في كفاءة االزالة لمنظ2شكل )
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 (: مخطط يوضح متغيرات حوض الجريان المستمر3شكل )
 المستخدم في الدراسة                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 [1]( 1( التركيب الكيماوي والبكتريولوجي لممنتج الحيوي )أي أم 1جدول )

16 

 لموحدة  K(حساب قيمة 4شكل )
 التي تعالج مياه صرف صحي فقط 

 المذاب في المياه المعالجة ممغرام/لتر CODتركيز الـ

K= 0.013 /day, r = 0.8 

لموحدة التي تعالج مياه  K( حساب قيمة5شكل) 
 1:20000سبة بن EM1صرف صحي مع 

 المذاب في المياه المعالجة ممغرام/لتر CODتركيز الـ

لموحدة التي تعالج  K( حساب قيمة 6شكل)
 1:10000بنسبة   EM1صحي مع مياه صرف 

 

 المذاب في المياه المعالجة ممغرام/لتر CODتركيز الـ
 

( منحني التركيز التراكمي لقيم دليل 7شكل )
 SVIحجم الحمأة 

 

 مممتر/غرام SVIقيم دليل حجم الحمأة 
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 الرمز الوحدة التركيز المكون

 H2O وزنًا% 96.5 نسيبة الماء

 mg/l N-NO3 23 أزوت النترات

 mg/l N-NH4 489 أزوت االمونيا

 mg/l P-Po4 8.06 الفسفور الكمي

 mg/l Na 268.7 صوديوم

 mg/l K 2034 بوتاسيوم

 mg/l Fe 9.14 حديد

 mg/l Zn 1.33 توتياء

 mg/l Mn 2.43 منغنيز

 mg/l Cu 0.81 نحاس

 Max 0.05 mg/l As زرنيخ

 Max 0.05 mg/l Hg زئبق

 Max 0.05 mg/l Cd كادميوم

 mg/l Pb 0.03 رصاص

 mg/l Al 0.22 نيومالم

 mg/l Co 0.01 كوبالت
 mg/l Cr 0.09 كروم

 mg/l Ni 0.11 نيكل

 mg/l V 0.02 فاناديوم

 باإلضافة إلى أحتواء العينة عمى مزيج من المركبات العضوية التالية
 Propionic Acid حمض البروبانويك Ethanol الكحول األثيمي

 Butyric Acid حمض الزبدة Propanol البروبانول

 Alginate األلجينات Acetic Acid حمض الخميك

 باإلضافة إلى أحتواء العينة عمى مزيج األحياء المجيرية التالية والتي تعتبر من األنواع الحميدة
 (Photosynthetic Bacteria) بكتريا التمثيل الضوئي

 وتضم

 Lactic Acidبكتريييييييا حييييييامض الالكتيييييييك)

Bacteriaوتضم) Rhadopseudomonas plustris(ATCC17001) Lactobacillus plantaru(ATCC8014) 

Rhadobacter sphacrodes(ATCC17023) Lactobacillus easei(ATCC7469) 

  Streptococcus laetis(IFO12007) 

 ml/6^10*2.6 التعداد العام لممستعمرات البكتيرية

 Sacchromyces cerevisiae(IFO0203)إضافة الحتواء العينة عمى خميرة

 ( بعض خصائص مياه الصرف الصحي المستخدمة في الدراسة2)جدول 
 المدى الخاصية المدى الخاصية المدى الخاصية
COD 288-845 ممغ/لتر DO 0-2 المئويةدرجة احلرارة  ممغ/لتر  درجة مئوية19-6 
BOD5 186-480 ممغ/لتر PH 6.4-7.4   

 

 


