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دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية لممياه الخارجة من محطة معالجة مصفى الكسك
يحيى داؤد المشهداني  ،مصطفى عامر ذنون

قسم عموم البيئة  ،كمية البيئة  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الممخص

أجريت هذه الدراسة عمى الميااه الاارجاة مان م ماة معالجاة مصاسى الكسام يا

ماادر لمارين الول لعااام  2013ولغايااة ماادر أيااار ماان عااام  ,2014يا

لام جماو العي اات وبواقاو عي اة وا ادت لكال مادر ولمسلارت المملادت مان

لاام قياااس الملغيارات الكيميائيااة والسيزيائيااة لمعي ااات ومااممت هااذه الس وصااات

(درجة اررت المياه ,العكورت ,اللوصيمية الكدربائية ,المواد الصمبة الذائبة الكمية ,الدالة ال امضية ,العسارت الكمياة ,الوكساجين الماذا  ,الملمما
لألوكسااجين ,الملمم ا

الكيمي ااائس لألوكسااجين ,أي ااون الصااوديوم ,أي ااون البولاساايوم ,أيااون الكمو اري ااد ,أيااون الكبريل ااات ,أيااون ال لا ارات ,أيااون السوس ااسات

وأظداارت لااائا الد ارسااة أن قاايم الوكسااجين المااذا
الملمم ا

ال ياو

لراو اات مااا بااين ( 2.95ا ا 6.0ممغم/للاار وبمعاادل لركيااز بم ا ( 5.15ممغم/للاار و لراو اات قاايم

ال يااو لألوكسااجين مااا بااين ( 1ا ا 2.2ممغم/للاار وبمعاادل ( 1.5ممغم/للاار بي مااا أظداارت لااائا الد ارسااة أن معاادل لركيااز الملمم ا

لألوكسجين ( 132.3ممغم/للر ي

الكيميااائس

لعلبار الميااه ظيساة عضاويا وميار ممو اة ,فاس اين لراو ات قايم لراكياز العسارت الكمياة ماا باين (180.1ا ا230.2

ممغم/للر وبي ت ال لائا أن المياه الاارجاة مان المصاسى كا ات عسارت جادا .ومان مراجعاة لاائا الد ارساة لباين أن م ماة معالجاة الميااه لمصاسى الكسام
لعلباار ذات كسائااة جياادت يا

كا اات جميااو الملغيارات الكيميائيااة والسيزيائيااة ضاامن الم ااددات العالميااة لممياااه العادمااة وكمااا ااددلدا وكالااة مايااة البيئااة

ألمريكية.

المقدمة

لعا ااد الص ا ا اعات ال سميا ااة بكا اال م ار مدا ااا (االسا االا ار  ,ال سا اار ,اال لا ااا ,

 2102وما ا اادر يسا ا ااان  ,2102أما ا ااا بال سا ا اابة لس وصا ا ااات ال CODو

اللصااسية ماان الص ا اعات الممو ااة لمبيئااة بجميااو ع اصاارها (لربااة ,مااا ,

 BODفمااد االياارت ق ااا س زجاجيااة ااصااة سااعة  250للاار وياالم ل بياات

هوا .

الوكسااجين بمريمااة وي كماار ل ااوير ال ازيااد ,كمااا لاام إج ا ار الس وصااات
وا لااا ال ا سم ممااا

ال مميااة فااس الموقااو كدرجااة ا اررت المياااه بواساامة م ارار زئبمااس كمااا لاام

إن الع اراق الي ااد يماادد دضااة فااس مجااال اسلكمااا

ي عكس إيجابياد فس اقلصااديات البماد وفاس الوقات سسال سالولد المزياد مان

قيااس اللوصايمية الكدربائياة والدالااة ال امضاية بواسامة الجدازت الااصااة
كمااا ولاام إج ا ار الس وصااات الكيماويااة والسيزيائيااة باالساال اد إلااى الماارق

الضغومات عمى ع اصر البيئة والمزيد من اسلدالم المياه وهاو الماورد
ال مين الذ بدأ مبح ٍم ٍ
لل يموح بالفق فاس وقل اا هاذا ااصاة ماو باروز

المعلمدت عالميا ].[1

ظاهرت اللغير الم ااس عمى سمح الرض.

درجة حرارة الماء :Water Temperature

لوج ااد ف ااس الم مم ااة الم اامالية ( 5مص ااافس ا اادها مص ااسى الكس اام ف ااس

ياالم قياااس درجااة ا اررت المااا

م افظااة ي ااوا بماقااة لصااميمية ( 10000برمياال/يوم لجمااو المامسااات

ْ 0م ويلم أاذ معدل ق ار لين.
العكورة  :Turbidityلام قياسادا بواسامة جدااز قيااس العكاورت الم الا

السائمة ليلم معالجلدا فس م مة معالجة م يلم مرح المياه الاارجاة مان
م مااة المعالجااة إلااى مجاارا واد الماار ع ااد م ممااة العامااق ي ا
مزجدا مو المياه المادمة من عين أبو ماريا الاذ يصا
در دجمة ي

يلم لصري

مااو كميااة ولص اري

ياالم

مميااا باساالادام م ارار زئبمااس ماادر (50-

من قبل مركة .Lovi bound

فاس ال داياة فاس

قابمية التوصيل الكهربائي

المياه المعالجة بماكل بماس لكاس يل اسا

)(EC

مياااه واد الماار ,ولماادر مسااا ة ااوض واد الماار

Conductivity

 :Electricalلا اام قي ا اااس اللوص ا اايمية

الكدربائيااة باساالادام جداااز ملعاادد المياااس ماان ااو  HANNAمودياال

بمااا ال يماال عاان ( 1200كاام  ,أن مجاارا ال اواد ومساااره ال يامااو ماان

 HI99301وبو دت (مايكرو موز/سم .

2

إضافات واسلدالم لممياه فس ال مامات المالمسة م ال سامس المزروعاات

المواد الصمبة الذائبة الكمية

ومر المامية ااصة فس م ممة أسكس موصل.

) :Total Dissolved Solid (TDSلاام قياساال باساالادام جداااز

جمعت العي ات من المياه الاارجة من م مة المعالجاة باسالادام ق اا س

الدالة الحامضية ( :)pHلم قياسدا باسلادام جداز الما س الم مأ pH

المواد وطرائق العمل

 HANNAموديل  HI99301وبو دت ممغم /للر.

 Meter Model PB-11 sartorlinsبعااد ان ياالم ضاابم الجداااز

ااص اة مص ا وعة ماان البااولس أ يمااين لغاارض إج ا ار الل الياال الكيميائيااة
والسيزيائيااة يا

باسلادام م اليل البسر  Buffer Solutionذات قيم دالة امضية 9,

ياالم مجا ساالدا واضااافة مااادت الكموروفااورم كمااادت افظااة

.7, 4

ا اام يا االم إمالقد ا اا بصا ااورت م كما ااة لم ا ااو داا ااول الد ا اوا إليدا ااا ولسا ااجل

العسرررة الكميررة  :Total Hardnessاساالادمت مريمااة اللسا يح ضااد

المعموم ااات عم ااى الم ي ااة ,ل اام أا ااذ العي ااات ا ااالل أم اادر م لاب ااة وذل اام
اللماغيمية لممصاسى ,يا

بسب

الظرو

بسب

اعمال فس ال ابي

كاان ه اام لوقا

( Na2EDTAوذلا اام بأاا ااذ ( 50ما اال ما اان ال ما ااوذ بعا ااد لرما ااي دا

فاس اال لاا

واضااافة ( 2ماال ماان الم مااول الم ا ظم لضاابم الدالااة ال امضااية لمعي ااة

ال اقماة لما سم الااام ااالل مادر كاا ون الول
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واضاافة كمياة قميماة بضااو قمارات مان دليال  Erichrom Black tاام
س ح ضد  EDTAالمياساس إلاى أن يلغيار الماون الب سساجس إلاى الماون

تقررردير الكمورايرررد )(CL-

اللس ا ا ا يح ضا ا ااد ل ا ا ارات السضا ا ااة المياسا ا ااس وبوجا ا ااود دليا ا اال دايكروما ا ااات

ألزرق ,ويعبر عن ال ليجة بو دت (ممغم كاربو ات الكالسيوم/للر .

البولاسيوم إلى ان يلغير المون من الاون ألصاسر إلاى ال مار الماابوقس
ويعبار عان ال ليجاة بو ادت (ممغم/للاار وذلام سا

=T.H mg/l as CaCo3

)

 :Vجم الم مول المياسس
 :Eq. wtالوزن المكافئ لكاربو ات الكالسيوم

تقرررردير الكبريتررررا )(SO4

المالب اار بمريم ااة وي كم اار الم ااورت  Azid Modificationباس االادام
ي

لركيز الوكسجين المذا

الملضم ة لرسي

فماعاات هوائياة

م اان دايكروم ااات البولاس اايوم ( K2Cr2O7اام يض ااا

المياسس ال لسا

لركيز الكبريلات (ممغم/للر .

ياالم لماادير ال لا ارات باساالادام جداااز الممي ااا

الضااوئس و س ا

مريم ااة

االمااعة فااوق الب سسااجية  Ultra-violetوياالم قياااس االملصاصااية لكاال

( COD Refiux Model RD125ماان ا لااا مااركة ( Lovi

عي ااة ع ااد المااول المااوجس ( 220ااا و ميلاار و( 275ااا و ميلاار وماان

 bondفااس درجااة ا اررت (ْ 150م ولماادت ساااعلين وبعاادها لساار العي ااة
فس دورق مارومس زجاجس ويضا لدا قمرلين إلى ال قمارات مان

ام ااااذ السارق بااين الما ار لين ولساميمدا عمااى الم

ااس المياساس اام ايجاااد

لركيز ال لرات (ممغم/للر .

فياارون ولس ا ح ضااد كبريلااات ال ديااد االمو ياااكس إلااى ان يلغياار

تقرردير الفوسررفا ) :Phosphate (PO4ياالم لمااديرها بمريمااة كموريااد

سااس الام اوات السااابمة ولمبااق المعادلااة

المو يوم واال لظار لمادت عمار دقاائق بعاد ذلام يالم قيااس االملصاصاية

المون من االزرق إلى الب س الم مر .ويلم عمل لجربة موازياة لعي اة مان
المااا الممماار لمممار ااة بالبااا
اللالية

(

)

المص ااديروز يا ا

ي االم اض ااافة كموري ااد المص ااديروز وم م ااول مولوبي اادات

باسالادام جداااز المميااا

الضااوئس ع اد مااول مااوجس ( 690ااا وميلر,

اام لساامم االملصاصااية لكاال عي ااة عمااى الم

= COD

ااس المياسااس لياالم سااا

السوسسات بال (ممغم/للر .

 Aال جم المسلدمم من م مول اللس يح لمما المممر
 Bال جم المسلدمم من م مول اللس يح لمعي ة
 M.FASعيارية كبريلات ال ديد االمو يكس (N 0.1
المتطم الحيوي لألوكسجين

) :Biological Oxygen Demand (BOD5بع ااد ل ض ااين
العي ااات الااصااة بمياااس ال BOD5ل اات درجااة (ْ 20م ولماادت امسااة
أيااام ي االم سااا اللركي ااز باالعلماااد عم ااى مريمااة وي كم اار وفمااا لممعادل ااة

مصفى الكسك

اللالية:
BOD5(mg/l) = DO1-DO2
قبل الل ضين

 :DO1لركيز االوكسجين المذا

بعد الل ضين

 :DO2لركيز االوكسجين المذا

أيرروني الصرروديوم والبوتاسرريوم (  :)Na kياالم سااا
+

+

الص ااوديوم والبولاس اايوم باس االادام جد اااز الممي ااا

لراكيااز أيااو س

السول ااوملر بالمدا ا

 Flame photometerماان ااو  Jenway PFP7بعااد ان ياالم قا ار ت
االملصاصااية لمم الياال المياسااية لكاال ع صاار وماان اام ممار ااة الم ا ار ات
مو الم

اس

تقدير النت ار ):Nitrates (NO3

امض الكبريليم المركز م يلم وضو العي ة فس جداز االباار مان او

كام ا

الض ا ا ااوئس

 Spectrophotometerمن او  UV9200ولساميمدا عماى الم

) :Chemical Oxygen Demand (CODلاام ااااذ ( 2.5ماال
( 3.5م اال م اان

كبريلات الباريوم فس وسم امضس من ااالل لساعال

م ا ا ااوجس ( 420ا ا ااا و ميل ا ا اار باس ا ا االادام جد ا ا اااز الممي ا ا ااا

المتطم الكيميائي لألوكسجين
مان العي ااة ويوضااو فااس ا بوبااة االبااار ااصااة ويضااا

 :Sulfatesلا اام الميا اااس بمريما ااة الكا اادرت

أي ااون الكبريل ااات م ااو كموري ااد الب اااريوم وقي اااس ك اادرت الم م ااول ع ااد م ااول

بو دت (ممغم/للر .

اليدااا ( 1.5ماال

= Chloride mg/l

=  Bجم م مول لرات السضة المسلعممة للس يح الما المممر

بواسمة الم اليل المياسية ممياا لام قياسال فاس

ق ا س زجاجية ااصة سعة ( 250مل من ميار ا ادا

(

=  Aجم م مول لرات السضة المسلعممة للس يح ال موذ

األوكسرررجين المرررذا ) :Dissolved Oxygen (DOبعااد أن ياالم

لم سا

المريماة الملبعاة ماان

قبل الجمعية المريكية لالالبارات والمرائق ].[2

 :Nعيارية الم مول المياسس

ل بيت الوكسجين المذا

 :Chlorideي االم لم ااديره باس االادام مريم ااة

س المياسس لكل ع صر لل ديد اللركيز وبو دت (ممغم/للر .

شكل ( )1خارطة تمثل موقع الدراسة
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النتائج والمناقشة

المواصااسات الم ااددت ماان قباال وكالااة مايااة البيئااة ألمريكيااة ي ا

أعمااى لركيااز لمماواد الصاامبة الذائبااة الكميااة ( 368ممغم/للاار اااالل ماادر

درجة حرارة المياه:

م اابام أم ااا أوما اائ لركي ااز فكا ااان ا ااالل م اادر لم ا ارين الول يا ا

إن درجة ال ا اررت مان العوامال الساساية اللاس لا ر عماى لوزياو الكائ اات
ال يااة فااس الم اوامن البيئيااة ولغيرهااا لالم ا
يا

ذوبا يااة الم اواد السااامة ],[3

الدالة الحامضية:
بصاورت عاماة لمياال امما

الااارا فضااال عاان لأ يرهااا عمااى مااام وفعاليااة ال يااا المائيااة ي ا

المع ا ااادن ال ميم ا ااة ] ,[8ب ا ااالرجو إل ا ااى ج ا اادول( 3لب ا ااين إن ق ا اايم الدال ا ااة

كاان المادا واساو

معالجة الكسم لراو ات ماا باين (6.9ا اْ 25.1م يا
لمريبااا مااا بااين اماادر السا ة ,ي ا سااجمت أوماائ درجااة ا اررت فااس ماادر

ال امض ااية لراو اات م ااا ب ااين (7.0ا ا ا 7.83وه ااس مي اااه ملعادل ااة الل ااأ ير
ولميل قميال

ك ااا ون ال ااا س أم ااا أعم ااى درج ااة ا ا اررت فس ااجمت ا ااالل م اادر اي ااار م اان

و الماعدية.

العسرة الكمية:

الد ارسااة ال اليااة وهااذا ياادل عمااى لااأ ر درجااة ا اررت المياااه بدرجااة ا اررت

الما العسر هو الما الذ ال يرمو فيال الصاابون ولعازا العسارت بماكل

الم ايم الااارجس وذلام كااون الميااه اللاس لعاالا ياالم لازي داا فاس ااوض

رئيسااس إلااى ايو ااات الكالساايوم والمغ يساايوم ال ائيااة اللكاااف فضااال ع ان

يك ااون هااذا الل ااأ ير

وجود ايو ات ال ديد والباريوم إضاافة إلاى االيو اات ال ال ياة اللكااف م ال

واضح.

ايااون اللم يااوم ولكاان هااذه االيو ااات لوجااد بلراكيااز قميمااة ] ,[6وبااالرجو

العكورة:

إلا ا ااى جا ا اادول( (3ال ا ا ااظ إن قا ا اايم العسا ا ا ارت الكميا ا ااة لراو ا ا اات ما ا ااا ب ا ا ااين

لعد العكاورت مان العوامال الساساية الدالاة عماى لارد جاودت الميااه الجاة

( 180.1ا 230.2ممغم/للار وهاس لعلبار ميااه عسارت جادا كماا فاس جادول

عاان عواماال عدياادت م دااا زيااادت لراكيااز الماواد العالمااة ] [5واللااس أضا ت

(. 1

إ اادا اصااائم المائيااة الكبي ارت اللااأ ير اااالل الماارن العم ارين ,ولعاار

جدول ( )1تصنيف المياه حس العسرة ][9

بأ دااا الااة المااا ال اجمااة عاان وجااود ماواد صاامبة عالمااة فياال م اال دقااائق

ص العسرت
SOFT

اللربااة والرماال والمااين والمااواد العضااوية وأال عضااوية العالمااة كمااا يمكاان
وجااود بكلريااا وكائ ااات يااة دقيمااة و بالااات مافيااة ],[4

لااو ظ إن أعم ااى قيمااة لمعك ااورت سااجمت ا ااالل ماادر م اابام ماان الد ارس ااة
ال اليا ااة ي ا ا

الميااه فااس المبيعاة

الديدروجي س ي دد ذوبا ية المواد الكيميائية وكذلم المغاذيات فضاال عان

المبي ااة ف ااس ج اادول ( 3ب ااأن درج ااة ا ا اررت المي اااه الاارج ااة م اان م م ااة

قباال ان ياالم مر د ااا مبام ارت إل ااى مياااه الا اواد

او الماعديااة قمايال بسااب

وجا ا ااود ايو ا ا ااات الكاربو ا ا ااات والبيكاربو ا ا ااات ] ,[6كما ا ااا إن قيما ا ااة الس

يزداد مامدا بارلسا درجة ال اررت إلاى ادود معي اة ] ,[4لماير ال لاائا

يا

بم ا ا

( 170ممغم/للر.

ل ا ر درجااة ال ا اررت عمااى ذوبااان الوكسااجين فااس المااا والغااازات

ان لكااون بسااب

كااان

بمغا اات ( NTU 42.3أما ااا اقا اال قيما ااة لمعكا ااورت فسا ااجمت

SLIGHTLY HARD
MODERATELY HARD

 60ا120

HARD

 120ا180
<180

االل مدر لمرين الول وكا ت ( NTU 7.07ويعود االرلساا الكبيار
ل ااو ظ عام اال المم ااار يا ا

األوكسجين المذا :

يك ااون ااوض اللجمي ااو لممي اااه المعالج ااة

الوكس ااجين الم ااذا

مسلو ا وبسموم الممار يا د إلاى زياادت الماز و ركاة لمميااه مماا يزياد

ض اارور ف ااس عممي ااة الل مي ااة الذالي ااة ومد اام للا ا سس

ال يااا وم ااو الااروائح الضااارت وفااس مياباال ي ااد

من العكورت وهذا ما لو ظ فس مدر مبام.

ل ماال ال ه اوائس ممااا

ي الا روائااح ومركباات ضااارت ] ,[10لاو ظ ا اال معادل لركياز الوكسااجين

التوصيمية الكهربائية:

الماذا

يعاار اللوصاايل الكدربااائس بأ اال الميمااة العدديااة اللااس لمااير إلااى قابميااة

لممياااه الاارجااة ماان مصاسى الكساام كا اات  5.15ممغم/للاار وهااس

لكاون ممبولااة بالممار ااة مااو الم ااددات الموضاوعة ماان قباال وكالااة مايااة

الم ااا عم ااى م اال الليا اار الكدرب ااائس ولعلم ااد ه ااذه الااص ااية عم ااى لركي ااز

البيئة المريكية لممياه العادمة مو مال ظاة ان ه اام ا اسااض فاس قيماة

و وعي ااة االيو ااات الموج ااودت ف ااس الم ااا وعم ااى درج ااة ا ا اررت الم ااا ],[6
لراو اات قاايم اللوصاايمية الكدربائيااة مااا بااين( 340ا ا 520مايكروموز/ساام
وه ا ااذه الم ا اايم ممابم ا ااة لممواص ا ااسات العالمي ا ااة يا ا ا

 0ا17.1
 17.1ا60

VERY HARD

فااس قاايم العكااورت إلااى المااز و ركااة المياااه المجمعااة أ ااا الماارح وكااذلم

ممغم/للر

ل ا ااو ظ لم ا ااار بم ا اايم

وصل لركياز

الوكسجين المذا

سجمت االل مدر لمرين الول ي

الوكسجين المذا

إلى  2.95ممغم/للر لكن عموماا ومان ااالل ملابعاة

عم اال الم م ااة ا ااالل ب اااقس الم اادر كا اات الم اايم لألوكس ااجين الم ااذا

اللوصيمية الكدربائية ميمة فلرت الدراسة.

ممبولة.

المواد الصمبة الذائبة الكمية:

المتطم الكيميائي لألوكسجين:

لعد المواد الذائبة الكمية ممياس للراكيز االماالح الاال عضاوية والعضاوية

با ااالرجو إلا ااى الجا اادول( 3يال ا ااظ أن قا اايم لراكيا ااز ألملمم ا ا

والماواد الاارا الذائباة فااس الماا الملواجادت بصااورت مبيعياة فاس الماوامن

لألوكسااجين لراو اات مااا بااين ( 64ا ا 170ممغم/للاار ي ا

المائية ولزداد لراكيزهاا ليجاة عممياات اللعادين واللصا يو ] ,[7وباالرجو

لراكيااز الملمما ا

إلى جدول ( 3لو ظ أن كمية المواد الصمبة الذائبة الكمياة الاارجاة مان

71

لااو ظ لمااار

الكيمي ااائس لألوكس ااجين ميم ااة فلا ارت الد ارس ااة ع اادا قيمل اال

ااالل ماادر أيااار يا

م مااة المعالجااة لمصااسى الكساام كا اات ذات قاايم وامئااة وهااس اقاال ماان

الكيميا ااائس

ا اسااض إلاى ) 64ممغم/للاار ولكاان عمومااا ع ااد
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ممار ااة مع اادل لراكي ااز الملمما ا

ممغم/لل اار ول ااو ظ أن أعم ااى ق اايم لي ااون الكمو اري ااد س ااجمت ا ااالل م اادر

الكيمي ااائس لألوكس ااجين م ااو م ااا ددل اال

وكالااة مايااة البيئااة المريكيااة أ اال يمااو ضاامن الماادا المالئاام لمماارح أ

لمرين الول أما أومئ قيمة فكا ات ااالل مادر كاا ون ال اا س وبممار اة

ا ل ضمن الم ددات الموضوعة.

معاادل لركيااز أيااون الكمو اريااد مااو مااا ددلاال م ظمااة وكالااة مايااة البيئااة

المتطم الحيوي لألوكسجين:

المريكيااة يلبااين أن معاادل اللركيااز فااس المياااه الممرو ااة كااان اقاال ماان

وهو كمياة الوكساجين المسالغمة مان قبال الكائ اات ال ياة الدقيماة لل ميال

أعمى قيمة م ددت.

الم اواد العضااوية الموجااودت فااس المااا ] ,[11ماان اااالل مراجعااة ال لااائا

أيون الكبريتا :

لألوكس ااجين ك ااان ( 1.5ممغم/لل اار وبممار ااة ه ااذه الميم ااة م ااو اللصا ا ي

الدراسة ال الية ي

الموضااح فااس جاادول( 2لبااين أن المياااه الممرو ااة ماان م مااة معالجااة

أم ااا أوما اأ قيم ااة فس ااجمت ا ااالل م اادر اذار م اان الد ارس ااة ال الي ااة ,وع ااد

الموضا ا ا ة ف ا ااس ج ا اادول( 3لب ا ااين أن مع ا اادل لركي ا ااز الملمما ا ا

س ااجمت أعم ااى قيم ااة لي ااون الكبريل ااات ا ااالل م اادر ك ااا ون ال ااا س م اان

ال ي ا ااو

مصسى الكسم هس مياه ظيسة عضويا ومير ممو ة.

ممار ة معدل لركيز أيون الكبريلات االل فلرت الدراسة والباال (61.67

جدول ( )2تصنيف مياه األ نهار حس ]9[ BOD5
درجة ال ماوت

 BOD5ممغم/للر
1

ظي

2

ظي
ظي

جدا
وعا ما

ممغم/للاار مااو مااا ددلاال وكال اة مايااة البيئااة المريكيااة يلبااين أن معاادل
اللركيز كان أومأ من ( 400ممغم/للر.
أيون النت ار :
ان لم ااو الم ااا ب ااال لرات ل اال ل ااأ ي ار كبيا ا ار ف ااس ل اارد

3

ممكوم فيل

5

سيئ

10

يكااون ال ل ارات سااائد فااس الب ي ارات و الجااداول وهااو المااكل الااذ يساالغل
ماان قباال امم ا

وهااو يعلباار لركيااز قمياال جاادا ممار ااة مااو المعااايير والم ااددات العالميااة

سجمت أعماى قيماة لياون الصاوديوم ااالل

ي

كااان اللركيااز( 17.8ممغم/للاار أمااا أومااأ قيمااة

يعلبا اار السوسا ااسات ما اان المغا ااذيات لمم ال ا ا

أض ا ا ار ار عما ااى ص ا ا ة ال سا ااان ااصا ااة الما اااام المصا ااابين بارلسا ااا

وال بالا ااات المائيا ااة وبوجا ااود

ال ل ارات ااصااة يعمااالن عمااى زيااادت مااو الدائمااات ال باليااة ] ,[15ويعااد

ضاغم الادم وعموماا كاان معادل لركياز أياون الصاوديوم المماروح والباال

السسااسور ماان ال ا يااة البيئيااة ماان اهاام العواماال ال رجااة فااس بمااا الاادورت

 10.4ممغم/للاار أقاال بك ياار ماان الم ااددات الموضااوعة ماان قباال م ظمااة

البايوكيمايئي ااة وه ااذه الهمي ااة الكبيا ارت ابع ااة م اان ك ااون السس ااسور ع صا ا ار

وضااعت أعمااى ااد للركيااز أيااون الصااوديوم وهااو

إ يائي اا هامااا فااس أجد ازت ا لمااال الماقااة فااس الاميااة ويوجااد عااادت بكميااات

 200ممغم/للر ].[12أما بال سبة ليون البولاسيوم فمد بم معادل لركيازه

صغيرت جدا ] ,[16بمراجعة ال لائا ساجمت أعماى قيماة لياون السوساسات

فس المياه الممرو ة مان م ماة المعالجاة ( 17.0ممغم/للار وهاو أعماى

اااالل ماادر كااا ون ال ااا س ماان الد ارسااة ال اليااة ي ا

بمميل من الم اددات الموضاوعة مان قبال م ظماة الصا ة العالمياة يا

كااان لركيااز أيااون

السوسا ااسات ( 0.5ممغم/لل ا اار أما ااا أوم ا اائ قيم ا ااة ليا ااون السوس ا ااسات ك ا ااان

وضعت أعمى د للركيز أيون البولاسيوم ( 12ممغم/للر.

( 0.14ممغم/للاار اااالل ماادر لمارين الول ماان الد ارسااة ال اليااة ,وع ااد

أيون الكمورايد:

ممار ة معدل لركيز أيون السوسسات الاارجة من م ماة معالجاة مصاسى

يعد الكمورايد مان االيو اات الساالبة المدماة الموجاودت فاس الميااه المبيعياة

ويكسا ا

وضو أعمى قيمة للركيز أيون ال لرات ( 30ممغم/للر.

أيون الفوسفا :

فسجمت االل مدر أذار إن اللراكيز العالياة مان أياون الصاوديوم لساب

الصا ة العالميااة ي ا

ال بالااات] ,[14بمراجعااة ال لااائا الم بلااة فااس جاادول (3

لبااين أن معاادل أيااون ال ل ارات اااالل فل ارت الد ارسااة بم ا ( 0.90ممغم/للاار

بي ت ال لائا لمدراسة ال الياة ان لراكياز أياون الصاوديوم لراو ات ماا باين
ماادر لم ارين الول ي ا

وعي ااة المي اااه وان

مص ااادر ال لا ارات لك ااون إم ااا مبيعي ااة أو بما ارية أو م اان مص ااادر أا اارا,

أيون الصوديوم و أيون البوتاسيوم:

( 5.9ا 17.8ممغم/للر ي

وصمت قيماة لركياز الكبريلاات ( 75.47ممغم/للار

الكس ا ا اام والبالغ ا ا ااة ( 0.3ممغم/لل ا ا اار لب ا ا ااين أ د ا ا ااا كا ا ا اات م ا ا اان ض ا ا اامن

الم ااا المع اام الم ااالح وااص ااة اذا ارل اابم م ااو اي ااون الص ااوديوم

المواصااسات .الم ااددت ماان قباال م ظمااة الص ا ة العالميااة واللااس وضااعت

بما ااكل مما ااح كموريا ااد الصا ااوديوم] ,[13ما اان اا ااالل مراجعا ااة ال لا ااائا فا ااس

أقصى د ليون السوسسات فس المياه ( 0.5ممغم/للر].[12

جا ا اادول( 3لا ا ااو ظ أن ما ا اادا لركيا ا ااز أيا ا ااون الكمو اريا ا ااد ل ا ا اراوح ما ا ااا با ا ااين
(26.95ا ا ا 47.9ممغم/لل اار وبما ا مع اادل لركي ااز أي ااون الكمو اري ااد (35.7
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ممحق( )1محددا وكالة حماية البيئة أألمريكية لممياه العادمة
العوامل

الم ددات لممياه العادمة

درجة ال اررت ْم
ألدالة ال امضية

أك ر من ْ 33م
 6.5ا8.5

العكورت

اا

اللوصيل الكدربائس مايكروموز/سم

أقل من 1500

المواد الصمبة الذائبة ممغم/للر

أقل من 1500

العسرت الكمية ممغم/للر

أقل من 180

ألوكسجين المذا
BOD

ممغم/للر

أقل من 30
أقل من 150
250

COD
أيون الكمورايد

العوامل

أك ر من 5

أيون الكبريلات

400

أيون السوسسات

3

أيون ال لرات

أقل من 30

جدول ( )3نتائج المتغي ار الكيميائية والفيزيائية
2014
2013
التاريخ
اذار
شباط
تشرين كانون
تشرين
الثاني
6.9

13.1

16.1

25.1

16.3

العكورة NTU

7.07

11.3

13.6

42.3

23.9

12.3

18.4

التوصيمية الكهربائية مايكروموز/سم

340

400

400

520

515

461

439.3

المواد الصمبة الذائبة الكمية ممغم/لتر

170

200

200

368

362

328

271.3

الدالة الحامضية

7.77

7.01

7.83

7.3

7.0

7.49

7.4

200.18

202.1

180.1

230.2

182.1

200.1

199.13

األوكسجين المذا ممغم/لتر

2.95

5.9

5.4

5.81

4.48

6.0

5.15

 CODممغم/لتر

170

128

160

144

128

64

132.3

 BODممغم/لتر

1

1.1

1.3

2

2.2

1.5

1.5

أيون الصوديوم ممغم/لتر

17.8

7.72

13.7

7.07

5.9

___

10.4

أيون البوتاسيوم ممغم/لتر

18.3

24.9

21.6

13.6

7.08

أيون الكمورايد ممغم/لتر

47.9

29.24

26.95

29.9

40.9

___
39.9

17
35.7

أيون الكبريتا ممغم/لتر

60.57

69.56

75.47

68.27

34.49

___

61.67

أيون النت ار ممغم/لتر

1.19

1.32

1.24

0.5

0.38

0.78

0.90

أيون الفوسفا ممغم/لتر

0.14

0.3

0.5

0.4

0.23

0.42

0.3

درجة الحرارة م

العسرة الكمية  CaCo3ممغم/لتر

األول
19.0

الثاني
17.6

ايار

AVG.
المعدل

المصادر
[3] Hodges, L. (1989). Environmental pollution. 2ed,
low a state university bu holt. Rine hat and Winston
New York, U.S.A.
[ ]4عبررراويع سرررعاد عبرررد؛ حسرررنع محمرررد سرررميمان ( .)1990الد دسااة
العمميااة لمبيئااة – ف وصااات المااا  .و ازرت اللعماايم العااالس والب ا

[1] WHO, World Health Organization (1996),
Guide line for Drinking water quality health
criteria and other supporting information, 2nd. Ed.
Vol. 21.
[2] ASTM. (1989). Annual book of ASTM
)standards (American society for testing materials
Philadelphia, USA, pp. 1110.

العممااس,

جامعة الموصل ,العراق.
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Abstract
This study was conducted on the water outlet of treatment station of AL-Kassik refinery, samples collected in the
rate of on sample per month and covered the period from October 2013 to May 2014. Physical and chemical
parameters were measured for each sample the analysis involved (Water Temperature, Turbidity, Electrical
conductivity, Total dissolved solid, pH, Total hardness, Dissolved Oxygen, biological oxygen demand, Chemical
oxygen demand, Sodium, Potassium, Chloride, Sulfate, Nitrate, Phosphate).the study results shown that the
Oxygen demand values ranged between (2.95-6.0) mg/l with average concentration (5.15) mg/l, The Biological
oxygen demand values ranged between (1-1.2) mg/l with average value of (1.5) mg/l. whereas Chemical oxygen
demand results shows the concentration average of COD (132.2)mg/l these results indicates that the water was in
polluted and organic cleaned. The total hardness range between (180.1-230.2) mg/l these indicators that water
flow for treatment station was very hard, finally, the obtained results indicates that the treatment station of ALKassik refinery has a good efficiency to the standard values of water quality to (EPA).
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