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 الخالصة
جاعممت ناممتذج اتممت   .ثرنعاممتن ثرعممتم تممم  مما اممذث ثراسممث درث ممم تراتممز ثراه فممتت  مما اتممت    مم ت ا ت مم           

 سمم سجمم اتمت  ثر  م ت ثراطر  تم تقدتر.  2005ان عتم  سزترثنرغتتم    اتطره ترة ان ثر   ت رادة أراعم أ هر 
اممن ااتممم ثراتممت  ثرا ممتههام ثرتمما تممم س ممتاهت غمم ل ف فممم أتممتم  تممر  (80%) اممم ن ثرا ت مم   راممل  ممرتر  ثرتمما تقممدرامم

 ماممتقممدر                     أ ممترت نتممتلد ثردرث ممم إرمم  أن ااتممم اتممت  ثر  مم ت ثراطر سممم اممن ثرا ت مم  . اتتترتممم

امذرك  مال ثراسمث إجمرث   .   ثرعتراتمم ثرعرثقتمما ثرا ثصم تت  اما امذرك اقترامم رامت جمت   م ( مرتر .ت م/ ) 3م (0.76)
ثرمذ   COD   رتمر/مغماه 180ثرمذ  اهمم اعدرم    BOD اتزث قتت تت رترثاتز اه فتت اتت  ثرا ت     ثرتا  اهت تر 

PO4اعمدل تراتمزاهمم    اهغمم /رتمر 474اهم اعدرم  
  اعمدل تراتمز                              اهغمم /رتمر  = 15 =

SO4
=
اهمم    pH    7.5  اعمدل قتامم  رتمر/مغماه  SS 1979 )ثرام ثد ثرعترقمم )   اعمدل تراتمز اهغمم/ رتمر 108 =   

 درجم ال تم.   23 اعدل درجم ثرسرثر
تامممتن ثرنتمممتلد رهمممذ  ثردرث مممم أن جاتمممت ثرغصمممتلص ثرتممما تمممم قتت مممهت تقمممت  مممان ثرامممد  ثرعمممتم رغصمممتلص اتمممت         

 .ثر   ت رها ت  تتت
  مياه فضالت المستشفى ،مياه الفضالت الدالة : الكممات 

 

Alnu'uman Hospital Wastewater Assessment  - Baghdad 

 
Abstract: 

     Wastewater of  hospitals creates serious environmental problems since  it may 

contain viruses, poisonous medical materials and heavy materials. Thus, extensive care 

should be given for such wastes before disposing  to surface water or city sanitary 

network. In this research, a detailed investigation for the wastewater discharged from 

different departments of Al-Nu'uman general hospital has been performed during the 

period February – June, 2005. It is found that wastewater discharge from that hospital is 

0.76 m
3
/(day.bed) which is very close to the Iraqi and International health regulations. 

This research program includes measurements of  different wastewater characteristics 

including BOD = 180 mg/l , COD  = 474 mg /l, PO4
=
 = 15 mg/l , SO4

= 
  = 108  mg/l , SS 

= 1979 mg/l , pH = 7.5 , average Temperature of ( 23° C ). 

     The results of this work indicated that the range of Al-Nu'uman general hospital 

wastewater characteristics fall within the general limits of hospital wastewater 

characteristics.  

 Key words : wastewater , hospital wastewater. 

 وز الرم
 BOD :ثراتطهب ثرات ست   رأل ا جتن 
COD  :ثراتطهب ثراتا ست   رأل ا جتن 

N  عدد ثرناتذج :  
   pH  : ثررقم ثرهتدر جتنا

PO4
 : ثت ن ثر    تت  =
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SO4
 : ثت ن ثراارتتتت  =

ثراتدة ثرصهام ثرعترقم   : SS   
 
 مقدمة ال

ثراتت  ثراطر سم ان ثرا ثقت ثرتغصصتم ت ال      
ا تطرح اه فتت  تر اأر  م ا اهم اتلتم ثرت

 . ثقتصتدتم ااترة ال تناغا إااترهت أ  ثرتغت ا عنهت
 ان اذث ثرانطهق ذاب ثرا رع ن إر   صل ثراتت   

عن  اام ثرتغصصتم ثراطر سم ان اذ  ثرا ثقت 
اتت  صرف ثرادتنم ثرتا ت م اتت  ثر   ت 

 ثراجاعتت ثر انتم    ثراطر سم ان ثراصتنت
 ثرخ ثراستل ثرتجترتم  اتت  ثألاطترس   ثر ثراد  

[1] 

 اعترجتهت ا ث طم انظ ام اتاتاهم ان صهم تتم  تهت 
 ثراه فتت عاهتم إزثرم ثرا ثد ثرعترقم  ثرا ثد ثرع  تم 

ثرا اام رألارثض قال طرسهت إر  ثر اام أ  ثراتت  
 .ثر طستم

 ثرا ثقت ثرتغصصتمان  ثرا ت  تتت تعتار     
ح انهت ان اه فتت ت ر اتراتلم ا اب ات قد تطر 

 ثرصسم ثرعتام اد ن اعترجم غتصم تتنت ب ات 
[2]تراتام اذ  ثراتت  ثراطر سم
  . 

تغتهف اتت  ثر   ت ثراطر سم ان     
ثرا ت  تتت ان ا ت    إر  أغر   س ب أق تاهت 

اتت   أنال ال   ، ثرا ثد ثرا تغدام  ا ال ق م انهت
ر  أغر  ا ثر   ت اذ  تغتهف ان ق م إ

ثراطر سم  تا ن اتت  ثر   ت. ثرا ت    ثر ثسدة
   اتات تم   معاترة عن غهتط ان ا ثد ع  ت

 ا ثد ثرتعقتم ثرا تعاهم  ا  ا ثد ثرتنظتف  ات ر جتم 
 رف ثرعاهتتت   تر  تت  ط تهتتت ار تم نتتجم 
ان اعض أق ممتم ثرا ت    افل رداتت ثرجرثسم 

 .[1 , 3] ثراغتارثت
تقتتم اتت     ت ا ت     إر دف ثراسث  ته     

ثر س صتت ثراغتارتم  إجرث ثرنعاتن ثرعتم ان غ ل 
 اام اتت   إر  اعر م ن عتم ثراه فتت ثراطر سم 

 ثرصرف  ا ثرا ت   .
 الدراسات السابقة  

ان   جد ثراتسف ن أن اتت  ثر   ت ثراطر سم      
غتر  تت جاتت ثرا ت  تتت ذثت ن عتم  ثسدة تقرتات

ثعتاتدث عه  أق تم ال ا ت     ااتم ثراتت  
 ا  ثااتر  تران انتك ثغت   ،ثرا تههام  ا ال ق م

غصتلص اتت  ثر   ت ثراطر سم ان ثرا ت  تتت 
اترر م ان سجاهت ثرقهتل اتراقترنم ات اتت  ثر   ت 

 ثرصنتعتمثرانزرتم أ  
تست   اتت  ثر   ت  قد ،  [4]

عه  ن ام عترتم ان ثراطر سم ان ثرا ت  تتت 
ا ااتت ثألارثض ثراع تم  انهت ااترتت ثر ترا نت  

 (E-coli)     ثرا اام رارض ثرتت  لتد  ااترتت
 ت جد   ثألاعت ثرا ماام رارض ثرتمهتب ثراعدة 

 إرم   (ml 10³/100*2.4)ان تترث ح اتراتز 

(3*10
5
/100 ml)  [6 , 5]

اتنات  ا اتت     ت   
 أات .[7] (108/100ml)ت ثقل انثرادن تا ن تراتزا
ثرا اب رارض   (Poliovirus)ثر تر  تت  انهت

ثرتن  تم  رألارثضثرا اب  (Reovirus) ثر هل  
 تعتار ان ثألستت  ثراجهرتم ثرانت رة   ثره اتم

ا ال  ث ت  ثرا اام رته ث ثراصتدر ثراتلتم عند 
  ت ثرا ت    إرتهت  ثرتا تنتقل طرح اتت   
اذرك تست   اتت     ت  [8,2 ]ثرات  ا ه رم غ ل

ثراه ر   ا  ت نتتثرا ت    عه  ترثاتز عترتم ال
أ قتت اسددة تست   ترثاتز رهعنتصر ثرفقتهم افل 

ثرنتتد ان طرح    ت ثالجهزة ثراا  رة  ثرزلاق
افل ثجهزة قتتس ثر غط  ثرست تم عه  ثرزلاق

 ثرنتتجم ان طرح    ت ق م  ثر  م    ثراسترتر
ثرا تعاهم  ا  ثد ثرا عم  اعض ثرا [10,9] عمثال 

ثرا تعاهم رع ج ثارثض  I131 ثرا ت  تتت افل اتدة
 .[3] ثرغدة ثردرقتم

[11]قممتم       
(Stan and Linkerhager, 1994 

اقتتس تراتز ثألد تم  ثرعقتقتر ثرطاتم  ا ثراتت    (
ثرج  تم  اتت  ثر رب  ت ال ثألد تم  ثرعقتقتر 
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 ا ثرات  تتت  ان قال ثرار  ثرا تعاهم 
ثرعقتقتر     ( antibiotics)اترا تدثت ثرستمم تم

ثراهدلتت  ا ثد   (genotoxic drugs)  ثرجتنتم
اعض ثرا ثد الن ، ثرع ج ثراتات   رار   ثر رطتن

 ثرارااتت ثرهتر جتنتم ثرع  تم  ثألد تم  ثرعقتقتر 
 ثراطر سم ات اتت     ت ثرا ت    تغرج امن

عترجم اتت  ثر   ت امد ن أن اسطم ا
[15,14,13,12,9]تتسمهل

 اذث ت تر إر  أن ثرااتتت   
ثرااترة ان ثألد تم  ثرعقتقتر تنت ر  ا ثراتلم ان 
غ ل    ت ثرار    ثرساأة ثرا تعاهم ا اتد 

 رهازر عتت ثرناتتتم
[16]

أات اترن ام رألد تم ثرتتر م  
تت   ثرانتهتم ص ستتهت    تطرح إر   اام ا

نات تجات  تطرح ا   ت غطرة  .ثرصرف  ث 
 ان ثرجدتر اترذار أن درجم ته ث اتت        

ثر   ت ثرتا تغه هت ثرارتض ثررثقد  ا ثرا ت    
تا ن ثاار  ثغطر ان تهك ثرتا تغه هت  ا اسل 

 ذرك ا اب تنت ل ثرارتض ثررثقد ألن ثع ان   انت 
 ن تراتزات ثألد تم  ثرعقتقتر قد ال تتسهل ا ه رم  تا

[2]عترتت  
 ان ثراستال أت ت طرح اعض ان ثرا ثد .  

اعض قنتنا ثألد تم    ثرقطن   ثألغر  افل ثر تش
 ثإلار  ا  اام اتت  ثرصرف اات تزتد ثألساتل 

  .ثرات ر جتم  ثراتات تم  ثر تزتت تم رهاتت  ثراطر سم
ت تعال  ا ثرا ت  تتت  ثراغتارثت ثرتتاعم        

ترة ان ثراطهرثت  ثراعقاتت  ثرانظ تت رهت ااتتت اا
اذث  إر  طرح ااتتت تؤد      غ ل ثرعال ثرت اا

 ااترة ان    ت اذ  ثرا ثد إر   اام اتت  ثرصرف

  تهت ن ام عترتم ان ثراه رتدثت  ان أافهتهت 
ثر اتت تن ستث تست   عه  اه رثتد ثرانزثرا نت م 

اطهر ثألر تتت ثراراز تست       (10%)اتراتز
إ ت م إرم   اه ر ا تهتر لان اتدة  20% عه  

ث تعاتل ا تستق ثرتنظتف ثالعتتتدتم ثرتما تترث ح 
  رثم رال1.2   0.6ن مام ثراه رتدثت  تهت اتمن 

   قد تا ن اتت  رثم ان ا س ق ثرتنظتف.  100

ثر   ت ست تم عه  ن ام عترتم ان ثردا ن 
دا ن  اذ  ثر،  ثر س م ثرنتتجم ان عاهتتت ثرطاخ 

 ثر س م قد تا ن ذثت تأفتر  تئ عه  ثألنتاتب   
ثرا تغدام  ا  ااتت  (weirs) ثر د د ثرغتط م

 .ثرتجاتت   سدثت ثراعترجم ستث ت اب ثن دثدات 
 

  الفضالت المطروحة من المستشفيات مياه مصادر
تغتهف ااتم  ن عتم اتت  ثر   ت ثراطر سم       

ران اص رة  .ان ا ت    إر  أغر  س ب أق تاهت
عتام تطرح اتت  ثر   ت  ا اعظم ثرا ت  تتت 

 :[17]ان أراعم اصتدر رلت م 
     اتممممت  ثرصممممرف ثرصممممسا ثراطر سممممم اممممن ثرساتاممممتت 1-

    ثرس متاتت)  ثألن طم ثألغر  ثرا ج دة  ا أق متم

دثر ثألطامممت      ثال مممتع اتت    ثإلسصمممت    ثإلدثرتمممم
 .(ثرعتتدة ثال ت ترتم  

   رداتت ثراتطنتم)  :ثرنتتجم اناتت  ثر   ت 2-
ثراغتارثت     رف ثرغدج  رداتت ثرن تلتم  ثر الدة 

 ثرغتصم اتر س صتت ثرات ر جتم  ثرااترت ر جتم
 رف  رف ثرغ تل  ثراا         رف ثرعاهتتت  

أات اتت  ثرصرف  ).   تل  تعقتم ثرزجتجتتت
ثرصسا ثرقتدام ان ثرساتاتت ثرغتصم اترار   

ن ام عترتم ان ثألارثض  اقتتت  تا ن ست تم عه  
اقتتت    ثألد تم  ثرعقتقتر ثرتا تتنت رهت ثرار  

عتنتت ثردم ثراأغ ذة إلجرث  ثرتسهت ت ثراغتارتم 
رهار    ا ثد ثرتعقتم ثرا تعاهم رهغ تل  تنظتف 
ثألر تتت  تعقتم  رف ثرعاهتتت  ثرار    س ب 

 .ثألن ثع ثرا تغدام  ا ال ا ت    

ثراطر سم ان ق م ثأل عم  ثرتا  اتت  ثر   ت3-
ت تغدم  ت  اتدتا ثراظهر رهص رة  ثران ط إلظهتر 

راتدة  (pH <1)    ا ن قتام ت   .ص رة ثأل عم
اظهر ثرص رة الست ثلهت عه  ستاض ثرغهمتك 

 .  77.5%اتراتز 

اتت  ثر   ت ثراطر سم ان ثراطتاخ  ثرتا رهت  -4
 اتت  ثر   ت  غصتلص  اتهم اغصتلص

3 
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انزرتم ستث تست   عه  ن ام عترتم ان ثرا ثد ثر
 .BOD ثرع  تم ثرتا تؤد  إر  زتتدة قتام

 
 الجانب العممي

 وصف عام لموقع الدراسة   
امممن ا ت ممم تتت  ا ت ممم   ثرنعامممتن ثرعمممتمتعتامممر       

ثررصمممت م تمممم  جتنمممب  تقمممت  ممما ادتنمممم اغمممدثد ثرقدتامممم 
أجرتت رهمت ت  معتت    (1953–1954)إن تؤات عتم 

انتتمممم ثرا ت ممم   عامممترة عمممن طمممتاقتن . ثر ممماعتنتت ممما 
ق مممممممم ثراغتامممممممرثت ، م ثإلدثرتمممممممم تتاممممممم ن امممممممن ثألق مممممممت

ق ممم ، ق ممم ثرن ممتلتم  ثرمم الدة ، ق ممم ثراتطنتممم،  ثأل ممعم
ثرا ثقممممممت ، ق ممممممم ثرجرثستممممممم   ثرا مممممم ر  ق ممممممم ثرسممممممر ق

 ممممرتر  (240)عممممدد ثأل ممممرة  مممما ثرا ت مممم   .ثرغداتممممم
 مممممتن اار    أطامممممت ) عمممممدد ثرعمممممتاهتن  ممممما ثرا ت ممممم  

 (. غص تعاه ن عه   جاتت ( 412)  عاتل غدام
 

   الفحوصات المختبرية
 تمممممم إجمممممرث  عمممممدد امممممن ثر س صمممممتت ثراغتارتمممممم       

رناممممتذج اتممممت   )ات ر جتممممم   اتات تممممم   تزتت تممممم (
 ثر  ممممم ت ثراطر سمممممم امممممن ا ت ممممم   ثرنعامممممتن ثرعمممممتم

 (1 ممما ثرجمممد ل )ت تصمممتههت ا  مممسم ثر  رامممل ق مممم  
 ت ثرا ت ممم   ثرامممذا رة رتقتمممتم غصمممتلص اتمممت    ممم

 ثعتاترامممممممممممت ناممممممممممم ذج رغصمممممممممممتلص اتمممممممممممت    ممممممممممم ت 
ستمممث  أق مممتم ا مممتاه  ثرا ت ممم تتت ثألغمممر  ثرتممما رهمممت

 ثراتات تممممأجرتمممت ثر س صمممتت ثراتعهقمممم اترغصمممتلص 
 BOD,COD ,SS, pH)  م اممماتافهمم  ثر تزتت تممم

PO4
=
 , SO4

(  امت رث قهمت امن عاهتمم جامت  س مظ  =
تت مممتم ثراعتامممدة  ممما رهعتنمممتت أعتامممتدث  عهممم  ثرطمممرق ثرق

 .[18]تهك ثر س صتت 
 

 النتائج والمناقشة
جاعت ناتذج ان اتت  ثر   ت ثراطر سم       

 ان أق تم ا ت    ثرنعاتن ثرعتم  ترة إجرث  ثراسث

ستث تم تسهتل نتتلد  )سزترثن   أتتر  آذثر      اتط) 
نتاد ثر س صتت ثراغتارتم إسصتلتت اتطاتق ار 

ل ثإلسصتلا رهنتتلد تم ان غ ل ثرتسهت .اإسصتل
س تب قتام ثرات  ط ثرس تاا رنتتلد ثر س صتت 

أدن   أعه  قتام رنتتلد ثر س صتت    ثراغتارتم
قتام ثالنسرثف ثراعتتر  تم سم تب قتام    ثراغتارتم

 180 ثرذ  اهم  BODثرات  ط ثرسمم تاا رهم
 BOD مأدن  قتام ره قد اهغت أعه     اهغم/رتر

  92.21 ثالنسرثف ثراعتتر    اهغم/رتر  (44-368)
هتل ثإلسصتلا نتتلد ثرتس (2ثرجد ل )تاتن   

ترثاتز راقترنم  ان غ ل عال ره س صتت ثراغتارتم.
 .أق تم ثرا ت    ثراغته مان  ثراه فتت ثراطر سم

 رهمتراتز  أعه  أن( 1ت سظ  ا ثر ال رقم )

(COD) ثراأغ ذ ان 1 ا ثرنا ذج ) ظهر( )
(  غ ل  هر ثذثر  ذرك ا اب قهم ثإلدثرتم ثألق تم

ظ تن ان قال ثرا   ث ته ك ثرات   ا اذث ثر هر
اات  اقترنم ا هر  اتط ثألاطتر قهم  ثرارثجعتن 
ثراطر سم ان اذ  ثرتغ تف رهاه فتت تقهل عاهتم 

( ظهرت (COD، اتنات ت سظ ثقل قتام رهم  ثألق تم
( )ثراأغ ذ ان ثراطاخ(  ذرك 8 ا ثرنا ذج رقم )

رة ث ته ك ثرات   ا اذث ثرق م  سد ث ثرتغ تف راف
اات تقهل تراتز ثرا ثد ثرع  تم  اترتترا تقل تراتز ثرم 

(COD.) 
تراتز  أعه  أن( 2ت سظ  ا ثر ال رقم )      

( 1( اتنت  ا ثرنا ذج )SSرهاتدة ثرصهام ثرعترقم )
سرام   ذ ثإلدثرتمالن ق م  ذرك  آذثر غ ل  هر 

تا ن    رثجعتن  ثرا ظ تنا تارة ان قال ثرا
ان اقتم  أافر ثرراتل  اتألطتتنعر م ر ت تخ 

 سدة  إر اصترات  ثألطتتن اذ   ثألغر  ثألق تم
ثقل قتام  أات .(SSثرصرف  اترتترا ثرت تع تراتز ثرم)

)ثراأغ ذ ان ق م  (2( اتنت  ا ثرنا ذج )SSرهم )
ثراغتارثت  رداتت ثرار  (  ذرك نتتجم راعترجم 

ر   ت ثراطر سم ان ق م ثراغتارثت اعترجم اتت  ث



 (8-7، )2272/حزيران 2/العدد 77مجمة تكريت لمعموم الهندسية/المجمد 

 اام اتت  ثرصرف رهذث  إر ثاتدثلتم قال تصرت هت 
 اتألق تمتا ن تراتز ثراتدة ثرعترقم قهتل اقترنم 

 . ثألغر 
تراتز أعه   أن( 3ت سظ  ا ثر ال رقم )      
4ت نتت ثر    تت )ال

=
PO )( 1 ا ثرنا ذج ) اتن

تستق ثرتنظتف  ا ث تعاتل ا  افرة  اذث نتتد ان
اتن  ا ثرنا ذج  (PO=4) اذث ثرق م،  ثقل تراتز رهم

( )ثراأغ ذ ان ق م ثرجرثستم(  ذرك رقهم ث تعاتل 4)
ا تستق ثرتنظتف ثرست تم عه  ارااتت ثر    تت 
 ا اذث ثرق م  افرة ث تعاتل ا ثد ثرتعقتم ثرست تم 

 عه  ثراه ر.
تراتز  أعه ( ت سظ 4 ا ثر ال رقم )       
(  ذرك ا اب افرة 8( اتن  ا ثرنا ذج )BOD)رهم

طرح ثرا ثد ثرع  تم  ثراتافهم ااقتتت ثرطعتم ثراطر ح 
                          اام اتت  ثرصرف ،  إر ان اذث ثرق م 

( 4( ظهر  ا ثرنا ذج )BOD) ثقل تراتز رهم أات
ال رثض  اذث ثرق م ث ته ك ثرات  ذرك رافر 

 .  تفثرتنظتف  سد ث ثرتغ
تراتز ألت نتت  أعه ( ظهر 5 ا ثر ال رقم )      

SO4)ثراارتتتت 
 ترجت ثر اب  (8 ا ثرنا ذج )( =

طرح اقتتت ثرطعتم ثرست تم عه  ن ام ان  إر  ا ذرك 
ثقل  أات،  اام اتت  ثرصرف إر ثت نتت ثراارتتتت 

SO4) تراتز رهم
(  ثرنتتد ان 9 ا ثرنا ذج ) ( ظهر=

عاهتم ثراعترجم ثالاتدثلتم جرث  إل ذرك  ثأل عمق م 
 اام اتت   إر راتت     ت اذث ثرق م قال طرسهت 

 ثرصرف.
قتام رهرقم  أعه ظهرت  (6 ا ثر ال رقم )      

) ثراأغ ذ ان  (6(  ا ثرنا ذج )pHثرهتدر جتنا )

ق م ثرغ تل(  ذرك رافرة ث تعاتل ا ثد ثرتنظتف ذثت 
در ا تدثت ثرطاتعم ثرقتعدتم  ثرست تم عه  ثرهت

( ظهرت pHثقل قتام رهم ) أات ثت نتت ثراه رتدثت، 
 نتتجم رطرح    ت اقتتت ثرطعتم( 8 ا ثرنا ذج )
 ثراطر سم  ذثت ثرطاتعم ثرستا تم  ا اذث ثرق م

   اام اتت  ثرصرف. إر 
  

 التوصياتو االستنتاجات 

قرتامم غصتلص اتت     ت ا ت    ثرنعاتن ثرعتم  1-
  ممم ت ثرانزرتمممم ا ممماب قهمممم اتمممت  ثر امممن غصمممتلص

ستمث  ثراسمث ثرغداتت ثرطاتم ثرتا قدات غ ل  ترة
 اامت تتم إجرث  صتتنم عتام راعظم أانتمم ثرا ت م   

 (.3ا  ح  ا ثرجد ل رقم )

ثرصممممممهام   ثدفممممممتت  انهممممممت ثراممممممثرترثاتممممممز ثرعترتممممممم رهاه   -2
  مما اتممت    مم ت اعممض ثألق ممتم  (SS)  ثرعترقممم

رة اممن قاممل ثراممرثجعتن عممن  ثرسراممم ثرا ممتانتتجممم  ثر
 . ثرا ظ تن

عمممممن   صمممممل ثر  ممممم ت ثراطر سمممممم امممممن ثرا ت ممممم   3-
 تممممتم قاممممل اعترجتهممممت ستممممث أن ثعهممممتاع ممممهت  س ممممب 

  .اعدة طرق ثعتاتدث عه  ن ع ثر   ت ثراعترجم

 ،ثر  مم فمل ثرزلامق،درث مم ترثاتمز ثراعمتدن ثرفقتهمم ا 4-
 مماام ثرنتاممل  ثرنسممتس راتممت  ثر  مم ت ثردثغهممم إرمم  

 ثرصرف.اتت  

ثرعممدد ثراهمما )إجممرث  ثر س صممتت ثرااترت ر جتممم  انهممت  5-
رتقتمممتم ن عتمممم اتمممت   (ااترتمممت ثرا رت ممم رم   رهااترتمممت

 .  مممممم ت ثرا ت مممممم   امممممممن ثرنتستممممممم ثرااترت ر جتمممممممم
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 مع الزمن pH   ( : تغيير تركيز6شكل )

 
 مواقع اخذ النماذج  (:1)جدول 

 الموقع  النموذج الموقع  موذج الن

 ق م ثرغ تل  ثراا   5 ثألق تم ثإلدثرتم  1

 ق م ثرن تلتم  ثرت رتد 6 ق م ثراغتارثت  رداتت ثرار   2

 ثراطاخ 7 ق م ثراغتارثت  3

 ق م ثأل عم 8  مق م ثرجرثس 4

 
 نتائج التحميل اإلحصائي لمفحوصات المختبرية :(2) جدول

 Item N Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

COD 36 80 1344 474.22 298.33 8.9E+04 

Suspended Solid 36 10 15970 1973.33 3370.713 1.1E+07 

BOD 36 44 368 179.67 92.213 8.5E+03 

PO4
= 36 0.4 99 15.25 17.913 3.2E+02 

SO4
= 36 5 338 108.63 84.643 7.2E+03 

pH 36 5.6 10.4 7.52 1.1283 1.3 

 
مياه و تراكيز المموثات في  : مقارنة بين تراكيز المموثات في مياه فضالت مستشفى النعمان العام (3)جدول 

 و مياه الفضالت المنزلية. ياتمستشفالفضالت 
مياه فضالت مستشفى  الوحدة المموث

 النعمان العام

تركيز مموثات 
[7]المستشفى

 

مياه فضالت 
 [19] منزلية
  

 360-120 225 1979.16 اهغم / رتر دة الصمبة العالقةالما

 400-110 603 179.67 اهغم / رتر لألوكسجينحيوي بايو المتطمب ال

 780-200 855 474.22 اهغم / رتر لألوكسجين وحيوي المتطمب الكيم
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