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الخالصة
الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مواصفات المياه التي خرجت من معالجة مياه الصرف الصحي في الكوووت .ونهوور لجلووة
هو النهر الرئيسي في العراق يمر عبر مدينة الكوت وسط محافظة واسط .يقع على خط عرض  32،516وخط طول  45،847علووى
مترا فوق مستوى سطح البحر .أربع محطات حدلت لمعالجة مياه الصرف الصحي في الكوت  ،تم أخذ العينات موون ينوواير
ارتفاع ً 22
 2018حتى ليسمبر 2018؛ تم أخذ عينتين كل شهر .المحطة األولى هي محطة الزهراء .المحطة الثانيووة هووي محطووة لور العمووال،
والمحطة الثالثة هي محطة العزة والرابعة هي محطة الفالحية .في الدراسة الحالية تم اخذ ثمانية وعشوورين موون المتريوورات الفيزيائيووة
والكيمائية التي تم تحديد أهم المتريرات .تراوحت قيم هذه المتريرات على النحو اآلتي  :المتطلب الكيميائي لألوكسجين من  360إلى
 98ملرم \لتر ،لرجة حرارة الماء موون  34إلووى  13،3سوويليز  ،التوصوويلية الكهربائيووة موون  3800إلووى 1337مايكروسمنز/سووم،
كبريتيد الهيدروجين من  81إلى  9ملرم \لتر ،الموال الصلبة الذائبة من  2450إلى  800غم \لتر ،النتريت من  0إلى  0،9ملرم \لتر،
الموووال الصوولبة العالقووة موون  560إلووى  40ملرووم \لتوور ،واألس الهيوودروجيني موون  7إلووى  ،8.1واالمونيوووم موون  22إلووى  95ملرووم
\لتر،المتطلب الحيو لألوكسجين من  53إلى  318ملرم \لتر ،والكلوريد من  153إلى  447ملرووم \لتوور ،والكبريتووات موون  125إلووى
 987ملرم \لتر ،النترات من  0الى  9ملرم \لتر ،الفوسفات من  0إلى  19،5ملرم \لتر .نستنج من الدراسة الحالية ،إن كوول معالجووات
مياه الصرف الصحي لها تأثير مباشر على خصائص مياه نهر لجلة.
 .الكلمات المفتاحية  -:المتريرات الفيزيائية والكيميائية  ،نهر لجلة  ،محطات صرف صحي.
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Assessment of physical and chemical properties of four sewage water plants in
Kut province and impact on the Tigris River - Iraq
Rasha M. Salman
Department of Biology - College of Science - University of Waist - Iraq
rashanoor70@gmail.com
Abstract
The aim of the present study is to know the water specification which ejected from Al-Kut
sewage treatment plants in the Tigris River the main great river in Iraq and going through Al- Kut
City the center of Wasit Province. It is located 32.516 latitude and 45.847 longitudes, and it is
situated at elevation 22 meters above sea level. Four sewage treatment plants stations were selected
in Al-Kut City, Bimonthly sampling was carried out from January 2018 till December 2018; two
samples were taken each month. Station one was AL-zahraa plants. The second station was Dawr
aleummal plants, the third station is Aleiza plants and the four stations is ALfalahia plants. In the
present study twenty-eight physical and chemical parameters were selected on the importance of
these parameters. These parameters are ranged as follows: COD 98 to 360 mg/L, water temperature
13.3 to 34 ºC, EC 1337 to 3800 µS/cm H2S 9 to 81 mg/L, TDS 800 to 2450 g/L, NO2

=

ND to 0.9

mg/L ,TSS 40 to 560 mg/L, pH 7 to 8.1 , NH3 22 to 95 mg/L، BOD5 53 to 318 mg/L، Cl- 153 to
447 mg/L, Sulfate 125 to 987 mg/L, NO3 -2 ND to 9 mg/L PO4 -2 ND to 19.5 mg/L. Concluded from
the current study, all wastewater treatment has a direct impact on the water characteristics of the
Tigris River.
Key words: physic – chemical parameters, Tigris River, Sewage plants.
المقدمة
الملوثات المتعدلة لمياه الصرف الصووحي وتووأتي فووي مقوودمتها

يعد الماء المقوم األساسي للحياة وهو شرط ضوورور لوجووول

ملوثات الزيوت والشووحوم الرذائيووة بحيوول تتمثوول مووع بع ووها

 إلووى ميوواه الصوورفsewage  ويوودل مصووطلح.[1] الحيوواة

مصوودرين أساسوويين لرفووع مؤشوورات ميوواه الصوورف الصووحي

الصحي الذ يحتو على الملوثات التي تنشووأ موون خلووط ميوواه

) ومن ثم يكون أثرها السلبي كبير علىBOD،COD،TSS(

 أن مياه الصرف الصووحي فووي.[2] المجار بمصالر مختلفة

منظومات شبكات مياه الصرف بشكل عووام وعلووى منظومووات

العراق تقدر بماليين االلتووار سوونويا والتووي لحوود أالن ال توجوود

 مواصووفات الميوواه التووي.[4]

معالجة هذه المياه بشووكل خووا

خطووة وطنيووة للتعاموول معهووا وفقووا ا سووتراتيجية االسووتخدام

خرجت من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الكوت

 كمووا هووو معمووول بوUtilization Sustainable المستدام

والتي تلقى لنهر لجلة الرئيسي وهو النهر الكبيوور فووي العووراق

 لووذا فووان،فووي بعوود الوودول المتقدمووة وحتووى لول الجوووار

.ويمر عبر مدينة الكوت مركز محافظة واسط

االستخدام العشوائي لهذه المياه جراء اسووتخدامها المباشوور فووي
الحقول والمزارع المتاخمة للمدن وأضافتها إلى ميوواه األنهووار
.[3] سيؤل إلى اثأر بيئية وصحية خطيرة في المجتمع
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المواد وطرق العمل
منطقة الدراسة
مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) يحيطها نهر لجلووة وتقووع

تقووع الكوووت علووى نهوور لجلووة وتتفوورع منهووا انهووار :الوودجيلي،

فيها سدة الكوت ،تحاذ محافظة واسووط موون الشوومال الشوورقي

والرراف ،وشط الشطرة ،وشط البدعة ،وغيرها ،وهي منطقة

محافظة ليالى ومن الجنوب الشرقي محافظة ميسووان ويحوودها

سهلية يعد مناخها انتقاليا بووين منوواب البحوور األبوويد المتوسووط

من الجنوب الرربي محافظة ذ قار على امتدال نهر الرووراف

والمنوواب الصووحراو الحووار والجوواف ،وتبوودأ الحوورارة فيهووا

ويمتد محاذيا ل طريق بر تتخللو نوووا م يذ قووارر للوور

باالرتفوواع اعتبووارا موون مووارس ،وتبلووي ذروتهووا فووي يوليووو

ويحدها من الشرق مدينة مهران التابعة الى ايران.

وأغسطس .شكل ]. [1

شكل ( )1خارطة محافظة واسط-الكوت – توضح مناطق جمع العينات على نهر دجلة – العراق

التحليل اإلحصائي
بالماء جيدا،واخذت نماذج الميوواه موون الطبقووة السووطحية بعمووق

أجريت المتريرات الفيزيائية والكيميائيووة علووى أربووع
محطات صرف صووحي خووالل فتوورة  .2018المحطووة األولووى

 40-20سم وتحفظ في الثالجة بدرجووة حوورارة  15سوويليز

هي الزهراء وتقع على خط طول  ،576213.39Xوعوورض

لحين اجووراء الفحوصووات الال مووة ] .[5ت وومنت المتريوورات

 .3599656.60Yوالمحطووة الثانيووة هووي لور العمووال وتقووع

الفيزيائية والكيمائية - :

علووووووووى خووووووووط طووووووووول  ،576978.20Xوعوووووووورض

لرجووة حوورارة الموواء (باسووتخدام المحوورار الزئبقووي الوودقيق).

 .3600271.006Yوالمحطووة الثالثووة هووي العووزة وتقووع علووى

تركيووز أيووون الهيوودروجين (باسووتخدام جهووا ،)pH-meter

خوووط طوووول  ،576735.22Xوعووورض .3594704.65Y

التوصيلية الكهربائية والموال الصلبة الذائبة (باستخدام جهووا

والمحطوووة الرابعوووة هوووي الفالحيوووة وتقوووع علوووى خوووط طوووول

) ،)EC-meterوالمتطلووب الحيووو والكيميووائي لألوكسووجين

 ،580409.76Xوعرض .3594899.37Y

(طوورق وينكلوور) ،النتوورات والنتريووت والفوسووفات واالمونيوووم
والكبريتات (باستخدام الطرق الطيفية) اما الكلوريوود وكبريتيوود

طريقة العمل

الهيدروجين (باستخدام طرق المعايرة)] .[6

تم جمع العينات في قناني بولي اثيلينة محكمة السد سعة  5لتر
لررض اجراء الفحوصات الفيزيائية والكيمائية .بعد غسلها
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النتائج والمناقشة :

الحاصل لألجسام النباتية والحيوانية الموجولة في الماء ،لذل
تم قياس المتطلب الكيميائي لألوكسجين (  ) CODمن خووالل

في جدول ( )1تراوحت التريرات الشووهرية لدرجووة

أكسوودة الموووال الع وووية بموووال كيميائيووة مؤكسوودة واسووتنزاف

حرارة الماء ألربووع محطووات محوودلة كانووت القوويم األلنووى هووي

األوكسجين يؤل إلووى تعفوون فووي الميوواه وروائووح كريهووة وقوود

 13.3سيليز عند محطووة  1فووي شووهر كووانون الثوواني 2018

لوحظ من خالل الدراسة الحالية إن معدالت  CODفي جميع

بينما كانت القيم األعلى هووي  34سوويليز عنوود محطووة  2فووي

المحطووات تجوواو المحوودلات الدوليووة (اقوول موون  100جووزء

شهر تمو  2018شكل ( ،)2تعد لرجة الحرارة من العواموول

بالمليون اعتمالا ً على محدلات نظووام صوويانة األنهووار والميوواه

الفيزيائية األكثر أهميووة وتووأثيرا فووي حياتيووة البيئووة المائيووة ،إذ

العموميووة موون التلووو( رقووم ( )25لسوونة  1967والتعووديالت

تلعووب لورا ً كبيوورا ً ومووؤثرا ً فووي قابليووة ذوبووان الرووا ات كرووا

الملحقووة ب و ) ،ف والً عوون وجووول مجموعووة موون الوحوودات

األوكسجين وغا ثنووائي أوكسوويد الكوواربون فووي الموواء وكووذل

السكنية القريبة ومؤسسات الصحية يوميا تطرح كميات كبيرة

األمالح] .[7إن يالة لرجووة حوورارة الموواء تووؤل إلووى يووالة
لرجووة تلوثوو موون خووالل يووالة عمليووات التفسوو
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موون الملوثووات يفتوورض أن توودفع إلووى وحوودات معالجووة ميوواه

والتحلوول

الصووورف الصوووحي الخاصوووة بالمستشوووفيات ولكووون بعووود

الع و ] [8إن التفاوت واالختالف في لرجووة حوورارة الموواء

المستشووفيات تهموول صوويانة وحوودات المعالجووة فيهووا وبع ووها

للمحطووات المدروسووة كافووة كووان تفاوت وا ً طبيعي وا ً نتيجووة التريوور

اآلخر ال تمل وحدات معالجة مما يدفعها إلى تصريف مياهها

الحاصل في الطقس على مدار السنة] .[9تراوحووت التريوورات

الثقيلة إلى شبكة المجار الرئيسة لتصل إلووى محطووة معالجووة

الشهرية للمتطلب الحيو لألوكسجين فكانت القيم األلنى هووي

مياه الصرف الصحي الرئيسة في المدينة وهي غيوور مصووممة

 30ملرم/لتر عند المحطة  4في شووهر تشوورين الثوواني ،2018

لمعالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات مما يسبب مشوواكل

بينما كانووت القوويم األعلووى  318ملرم/لتوور عنوود المحطووة  2فووي

كثيرة تؤل في النهاية إلى يالة محدلات التلووو( المطروحووة

شهر آذار  2018شكل ( .)3المتطلووب الحيووو لألوكسووجين

إلووى النهوور ] .[12تراوحووت التريوورات الشووهرية لقوويم األس

 BODهو مقياس كمية غا األوكسجين ال رورية لألحيوواء

الهيدروجيني فكانووت القوويم األلنووى  7عنوود المحطووة  1و 4فووي

الدقيقة النجا عملية تحلل الموال الع وية وتحويلها الى غا

شووهر تشوورين الثوواني  2018والقوويم األعلووى كانووت  8.1عنوود

ثنائي أوكسيد الكاربون وموواء ونووواتج أخوورى ،ويقوواس بووالملي

المحطووة  4فووي شووهر أيلووول  ،2018شووكل ( .)5يعوود األس

غرامات لكل لتر من األوكسجين المستهل على موودى خمسووة

الهيووودروجيني هوووو المقيووواس األساسوووي لتركيوووز أيونوووات

أيام في لرجووة حوورارة  20سوويليزية ] ،[10ويعووزى ذلو إلووى

الهيوودروجين ،وتمثوول قيموووة األس الهيوودروجيني  7الحالوووة

المستوى العالي من الموال الع وية والموال غير قابلة للتحلل

المتعاللووة أمووا القيمووة المنخف ووة  6فمووا لون فأنهووا تشووير إلووى

الحيو مع مخلفات الصرف الصحي الملقاة بدون معالجة إلى

الحام ية والقيم العليا  8فأكثر تشير إلى الحالووة القاعديووة .أن

مجوورى النهوور ،مووا تسووهم فووي رفووع قيمووة المتطلووب الحيووو

الحام ووية التووي تشووير إليهووا لرجووة األس الهيوودروجيني هووي

لألوكسجين المذاب في ميواه النهوور] .[11تراوحووت التريوورات

بسووبب تفس و الموووال الع وووية ،إذ يعموول األس الهيوودروجيني

الشهرية المتطلب الكيميووائي لألوكسووجين فكانووت القوويم األلنووى

الموونخفد علووى تقليوول معوودالت تكسووير المووالة الع وووية بمووا

هي  98ملرم/لتر عند المحطة  4في شهر آذار  ،2018وبينمووا

يسوواهم فووي تراكمهووا] ،[13وتتووأثر قيمووة األس الهيوودروجيني

كانت القيم األعلى هي  360ملرم/لتر عند المحطة  1في شهر

بوجووول غووا ثنووائي أوكسوويد الكوواربون عوون طريووق إنتوواج

كانون الثاني  2018شكل ( .)4إن الموال الع وية توجوود فووي

البروتونات خالل عملية هدرجت وبذل ل القدرة على التأثير

الموواء بشووكل ذائووب أو بشووكل بقايووا عالقووة ،وتعوود الف ووالت

علوووى وج أيونوووات األمونيوووا واألمونيووووم ] .[14والدراسوووة

المنزلية والصناعية المصدر الرئيسي لوجول هووذه الموووال فووي

الحالية هي ضمن الحدول المسموح بها لمياه الصرف الصحي

المووورل المووائي كمووا توجوود بشووكل طبيعووي في و نتيجووة للتحلوول
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التووي تتووراوح بووين  .9-6تراوحووت قوويم الكلوريوود األلنووى بووين

المستمرة للملوثات من مصالرها المختلفة كف الت المصووانع

153ملرم /لتر عند محطة  2لشهر أيلول  2018والقيم األعلى

وتصريفات مياه الصرف الصحي والتي تسبب تلوثوا ً ملحو وا ً

 360عند محطووة  4فووي شووهر آذار  2018شووكل ( .)6ويعووول

يؤل إلى نشاط األحياء المجهرية ] . [19تراوحت قيم الموال

سبب االرتفاع إلى انخفوواض لرجووات الحوورارة وتذبووذب كميوة

الصلبة العالقة فكانت القيم األعلى  560ملرم /لتر عند محطووة

ا مطار المتساقطة ف الً عن تأثير األنشطة البشوورية الملوثووة

 4في شهر كانون الثاني  ،2018بينما كانت القوويم األلنووى 40

لمجوورى النهوور .ويعووزى هووذا االخووتالف فووي تراكيووز الكلووور

ملرم/لتر عنوود محطووة  1فووي شووهر أيووار ومحطووة  3فووي شووهر

الم اف نتيجة استخدام المنظفات في المنا ل حيل تجوواو ت

أيلووول  2018شووكل ( .)9تعتبوور هووذه القوويم عاليووة فووي ميوواه

نسبة التراكيووز الخارجووة موون المحطووة التراكيووز المسووموح بو

الصرف الصحي المعالجة إلقائها في النهر بينما تعتبوور القيمووة

والبالرووة ( (٦٠٠ - ٢٠٠ملررام/لتوور] .[15تراوحووت قوويم

مناسبة لالستخدامات ألغراض الر فتوورة الدراسووة هووذا ممووا

التوصيلية الكهربائية في ألناهووا إلووى  1337مايكروسمنز/سووم

يؤكد تفوواقم حجووم مشووكلة تلووو( الميوواه الواصوولة إلووى المحطووة

عنووود محطوووة  1فوووي شوووهر أيوووار والقووويم األعلوووى 3800

نتيجة تلوثها أثناء مرورها خالل شبكة مياه الصرف الصوحي

مايكروسمنز/سم عند محطة  2في كانون الثوواني  2018شووكل

أو نتيجة عدم كفاءة أحواض التجميع وتراكم الموووال الع وووية

( .)7التوصيلية تعرف بأنها قيمة عدلية تشير إلى قابلية الموواء

والمعدنية .أن الموال الصلبة العالقة تتكون موون جووزئيين جووزء

على حمل التيووار الكهربووائي وتعتموود هووذه القيمووة علووى تركيووز

عالق غيوور مترسووب وجووزء غوورو Colloidal (settable

وتكافؤ األيونات الذائبة فووي الموواء وتعوود الحوووامد والقواعوود

) Nonنصف الجزء المترسب ويشكل تقريبا  Settableوان

واألمالح الالع وية المذابة في الماء موصالت جيوودة للتيووار

الفرق بينهما يحدلها حجم وشكل الدقائق ،فعنوود وصووول ميوواه ً

الكهربووائي ] .[16وقوود تعووزى تلو الزيووالة فووي ملوحووة ميوواه

الصوورف الصووحي موون المحطووات المختلفووة تخووتلط مووع الميوواه

الصوورف الصووحي المعالجووة إلووى مووا أضووافت المدينووة موون

السووابقة الموجووولة فووي األحووواض ممووا تعموول علووى يووالة أو

الف الت البلدية والصناعية والتجارية والزراعية ف ال عوون

نقصووان كميووة الملوثووات وهووذا يعتموود علووى كفوواءة المحطووات

تصريف السيح المائي الملو( باألتربة والموووال األخوورى موون

المركزية لتجميع مياه الصرف الصحي للموودن وعوودل النموواذج

شوارع المدينة ] .[17تراوحت قوويم األمووالح الصوولبة الذائبووة

المأخوذة وفترة النشاط االجتماعي أو الصووناعي أو الزراعووي

فكانت القيم األعلى هي  2450غم/لتر عند محطة  4في شووهر

واألحوووال الجويووة موون حوورارة وأمطووار وغيرهووا ].[20

آذار  2018بينما كانت القيم األلنى  800غم/لتوور عنوود محطووة

تراوحت قيم النترات للدراسة الحاليووة فكانووت أعالهووا قيمووة 9

 2في شهر أيلول  2018شكل ( .)8الموال الصلبة الموجووولة

ملرم /لتر عند محطة  3في شووهر كووانون الثوواني واقلهووا قيمو

فووي الموواء فتعوود موون ملوثووات الموواء الرئيسووية وتوجوود بأشووكال

صفر عند محطة  1و 2من شهر كووانون الثوواني  2018شووكل

وكميات مختلفة فوويمكن أن تكووون ذائبووة فووي الموواء تتكووون موون

( )10النتوورات  NO3فيكووون مصوودرها  NO2المتكووون موون

األيونووات السووالبة للمركبووات متحوودة مووع ايونووات العناصوور

االمونيا بفعل نشاط البكتريا الهوائية  .إن مياه المجار تكووون

الموجبة وقد تكون موال صلبة عالقة في عمول الماء نفسو  .إن

غنية بالمركبات النيتروجينية و وفق المعاللة األولى بمساعدة

التركيب الكيميائي للموال الصلبة الموجووولة فووي الموواء ال يتبووع

 Nitrosaminesوالثانية بمساعدة .[21] Nitrobacter

نظاما ً معينا ً بل يعتمد على طبيعة األرض وتكوينهووا الكيميووائي

→ NO2- + energy

التووي يموور عليهووا الموواء وعلووى طبيعووة الف ووالت وتراكيبهووا

NH3 + Oxygen

NO2- + Oxygen → NO3- + energy

الكيميائي التي تطرح إلى الماء ،وتعد مياه الف ووالت المنزليووة
والصناعية مصدر مهم لتلو( الميوواه بووالموال الصوولبة ].[18

تراوحووت قوويم االمونيووا بووين اعلووى قيمووة لهووا 95

وتمثل الموال الذائبة التي تطرى على حمولة الموواء ا ضووافات

ملرم/لتر عند محطووة  3فووي شووهر آذار  2018واقوول قيمووة 22

56

رشا – تقييم الخصائص الفيزيائية .........

مجلة كلية الكوت الجامعة

Vol. 4 Issue 2 2019 4th Year

صفحات 60-47

عند محطة  2في شهر تمو ونفس القيمة لشهر تشرين الثاني

الصرف الصحي عوون الحوود المسووموح بو يعووول إلووى ووروف

عنوود محطووة  2018 4شووكل (. )11تواجوود الموووال الع وووية

التهويووة غيوور الكافيووة فووي المحطووة التووي تسوواعد إلووى حوودو(

والمعدنية النيتروجينية في مياه الصرف الصحي والناتجة موون

روف الهوائية تؤل إلى تحول الكبريتات إلى غووا كبريتيوود

نشوواطات اجتماعيووة وصووحية وصووناعية ف ووال عوون األتربووة

الهيدروجين تحووت الظووروف الالهوائيووة التووي يتوودخل ا حيوواء

والموال األخرى التي قد تصل إلى وحدات التجمووع فووي شووبكة

المجهرية بصورة مباشرة إلى اختزال الكبريتات إلووى كبريتيوود

الصرف الصحي لتفسير هذا التفوق  .كمووا أن ارتفوواع تراكيووز

الهيدروجين ويعول سبب االرتفاع إلى ارتفاع تركيز الملوثات

ايونات االمونيوم بالمقارنة مع تراكيووز ايونووات النتوورات سووببا

الع وية الناتجة بفعل األنشطة البشوورية التووي تطوورح مباشوورة

في المياه قيد ً الدراسة قد يوورتبط بوووفرة األوكسووجين ومحتووواه

إلووى النهوور عوون طريووق مي واه المجووار ] .[24تراوحووت قوويم

من الموال الع وية ] .[2تراوحت قيم النتريت بين أعلى قيمة

الفوسفات بين أعلى قوويم  ،19عنوود محطووة  2فووي شووهر تمووو

كانت  0،9ملرم /لتر عند محطة  2في شهر اذار  2018واقل

ومحطة  3فووي شووهر أيووار ومحطووة  4فووي شووهر أيلووول لوونفس

قيمة كانت صووفر ملرووم /لتوور عنوود محطووة  2فووي شووهر كووانون

القيمة  2018بينما كانت اقل قيمة هي صفر عند محطة  1و2

الثاني  2018شكل ( )12وجول النتريت بفعوول نشوواط البكتريووا

فووي شووهر تشوورين الثوواني  2018شووكل ( .)15إن المصوودر

الهوائية وانعدام النتريت بس ارتفاع نسبة الموال الع وية فووي

الرئيس للفوسفات فووي مجووار الصوورف الصووحي هووو المووالة

ميوواه الصوورف الصووحي وكثوورة اسووتخدام المنظفووات ].[23

المنشووطة  Builderالفوسووفورية الموجووولة فووي سوووائل

تراوحت قيم الكبريتووات موون خووالل الدراسووة بووين أعلووى قيمووة

التنظيف التي تستخدم بكثرة .وأكثر مالة اسووتخداما هووو متعوودل

 987ملرم/لتر عند محطووة  1فووي شووهر كووانون الثوواني 2018

فوسفات الصوووليوم مباشوورة يتحلوول فووي ميوواه الرسوويل ]. [25

بينما اقل قيمة كانووت  125ملرم/لتوور عنوود محطووة  2فووي شووهر

وفق المعاللة-:

أيلول  2018شووكل ( .)13وسووجلت قوويم كبريتيوود الهيوودروجين

Na5P3O10+2H2O→2Na2HPO4+ NaH2PO4

بين أعلى قيمة هي  81ملرم/لتر عند محطة  4في شهر أيلووول

NaH2PO4→Na+H2PO4

واقل قيمة  5عنوود محطووة  4فووي شووهر تشوورين الثوواني 2018
شووكل ( )14نالحووظ أن ارتفوواع تركيووز الكبريتووات فووي ميوواه
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جدول ( :)1السطر األول يوضح االنحراف المعياري والمعدل والسطر الثاني يوضح أعلى قيمة وأقل قيمة
لمحطات جمع عينات الصرف الصحي في واسط
Stations
 St.4الفالحية

 St.3العزة

 St.2دور العمال

 St.1الزهراء

220.12±167.58

224±147.07

230±100

244 ±116

)(98 – 335

)(120 – 328

)(130 – 330

)(128 – 360

23±11.313

25.2±8.838

27±7

23.15 ±9.85

)(16.5 – 32.5

)(19 – 31.5

)(20 – 34

)(13.3 – 33

32.08±848.52

2015±120.20

2640±1159

2468.5±1131.5

)(1900 – 3100

)(1930 – 2100

)(1481 –3800

)(1337 –3600

43±53.740

27.5±26.16

27±10

26.5±8.5

)(5 – 81

)(9 – 46

)(17 – 37

)(18 – 35

1875±813.17

1152±137.88

1600±800

1750±450

)(1300 – 2450

)(1055 – 1250

)(800 – 2400

)(1300 –2200

0.3±0.28284

0. 5±0.424

0.45±0.45

0.25±0.25

)(0.1 – 0.5

)(0.2 – 0.8

)(0 – 0.9

)(0 – 0.5

370±332.34

135±134.35

242.5±177

102.5±62.5

)(90 – 560

)(40 – 230

)(65 – 420

)(40 – 165

7.5±0.7778

7.55±0.494

7.6±0.4

7.25±0.25

)(7– 8.1

)(7.2 – 7.9

)(7.2 – 8.0

)(7. – 7.5

53±43.84

60±49.497

41.5±19.5

51.5±8.5

)(22 – 84

)(25 – 95

)(22 – 61

)(43 – 60

135±148.49

204.5±135.05

186±132

140±87

)(30 – 240

)(109 – 300

)(54 – 318

)(53 – 227

286±104.652

261±118.79

195.5±42.5

347±99.5

)(212 – 360

)(177 – 345

)(153 –238

)(248 – 447

536±227.68

323±108.89

376.5±251.5

637.5±349.5

)(375 – 697

)(246 – 400

)(125 – 628

)(288 – 987

4.9±4.384

4.85±5.868

3±3

3.25±3.25

)(1.8 – 8

)(0.7 – 9

)(0 – 6

)(0 – 6.5

12.05±10. 535

17.25± 3.181

9.75±9.75

9.5±9.5

)(4.6 – 19.5

)(15 – 19.5

)(0 – 19.5

)(0– 19

Parameters
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COD mg/L
◦

Water Temperature C

E.C. µS/cm

H2S mg/L

TDS g/L

=

NO2 mg/L

TSS mg/L

Ph

NH3 mg/L

BOD5 mg/L

Cl- mg/L

SO4 mg/L

=

NO3 mg/L

PO4 mg/L
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