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 الملىثات االساسية للمياه 

 

 والمىاد النفطية   الخامالنفظ 

ذرسشب ْزِ انًٕاد انٗ انًٛاِ يٍ حٕادز اَكساس َااالتخ اناُ ػ ىهاٗ انً اٛػ أ اَ عااس 

آتاس انُ ػ ذ د انًاء كزنك فٙ اشُاء ذ شٚغ ٔذ ًٛم ٔغسم انُاالتخ ىهٗ يٛاِ انث ش كًا 

 .ذرسشب يٍ يعايم ذكشٚش انُ ػ ٔانعًهٛاخ انصُاىٛح انًرعذدج 

  نألٔكسعٍٛ* فعتخ يسرٓهكح 

حراٗ فاٙ  Dissolved Oxygenال ًٚكٍ االسرغُاء ىٍ االٔكسعٍٛ انًزاب فاٙ انًااء 

 –ان ٕٛاَٛاح ٔانُثاذٛاح  –ان ٛااج انًايٛاح  إلداياححانح اَخ اض ذشكٛضِ دٌٔ يسرٕٖ يعٍٛ 

أ ت اش   نرضٔٚاذ ٔٚرٕالا  تاااء ْازِ االحٛااء ىهاٗ الاتهٛاح انعساى انًاايٙ ب َٓاش   ت ٛاشج 

ذشكٛض ت ذ ادَٗ يٍ االٔكسعٍٛ انًزاب ٚك ٙ الدايح اشكال ان ٛاج انًايٛح فٙ ْزا انعسى 

انًايٙ . ذ راض االسًاك انُسثح انعهٛا يٍ االٔكسعٍٛ انًزاب ذهٛٓا انتفاشٚاخ انًايٛاح شاى 

 انثكرشٚا ٔانُثاذاخ .

   ppm 5يهغاى / نراش ب  5ٔٚعة اٌ ال ٚاام ذشكٛاض االٔكساعٍٛ فاٙ انًٛااِ انذاف اح ىاٍ  

  فٙ انًٛاِ   ppm 6حٛاج االسًاك فٙ حٍٛ ٚعة اٌ ٚكٌٕ اكصش يٍ رنك تاهٛم ب  إلدايح

انثاسدج ذعرًذ دسظح اشثاع انًاء يٍ االٔكسعٍٛ انًازاب ىهاٗ دسظاح ان اشاسج فاٙ انًااء 

 ٔىهٗ االسذ اع ىٍ يسرٕٖ سطح انث ش ٔكًصال ىهٗ رنك يا ٚهٙ :

 

 ىُذ يسرٕٖ سطح انث ش  ºو 20  فٙ دسظح  ppm 9.1ب انرشكٛض ىُذ االشثاع  -

 الذو  3000ىُذ اسذ اع  ºو 20  فٙ دسظح  ppm 8.2انرشكٛض ىُذ االشثاع ب  -

 الذو  6000ىُذ اسذ اع  ºو 20  فٙ دسظح  ppm 7.4انرشكٛض ىُذ االشثاع ب  -

 

 إلداياحىُذيا ٚكٌٕ ذشكٛض االٔكسعٍٛ انًزاب فٙ ا٘ ظسى يايٙ االم يٍ ان اذ انًطهإب 

فٛااّ ٚعاذ ْاازا انعسااى انًاايٙ يهٕشااا . ٔيااٍ اْاى االسااثاب انرااٙ ذا د٘ انااٗ اَخ اااض ان ٛااج 

يسرٕٚاخ االٔكسعٍٛ انًزاب اسرٓتكّ يٍ الثم انثكرشٚا انٕٓايٛح انرٙ ذإو تر سٛخ انًٕاد 



 

 
 
 

 

انععٕٚح انًزاتح انٗ ىٕايهٓا االٔنٛح . الذ ذصاُ  تعاط انًإاد انتىعإٚح ظاًٍ ْازا 

شاااخ . ٔنكااٍ فااٙ ان اٛاااح اٌ يعلااى ْاازِ انًاإاد ذكاإٌ ىعاإٚح يصاام انُاإع يااٍ انًهٕ

ان عتخ انغزايٛح يٍ انًُاصل ، فعتخ يعايم ذعهٛة انًٕاد انغزايٛاح ، ٔيعايام انإس  

، ٔانُااإاذط انعشظاااٛح ، ٔفعاااتخ يعايااام انذتاغاااح ، ٔفعاااتخ انًٛااااِ ياااٍ انًعااااصس 

 ٔانًضاسع ٔي تخ تٛع انخعاس ٔان ٕاكّ .

انز٘ ٚارى تًسااىذج انثكرشٚاا ذ اىام انًكإٌ االساساٙ  انكًٛٛايٙ انشيٛسٙانر اىم ٚرعًٍ 

 فٙ ْزِ ان عتخ ب ا٘ انكاستٌٕ   يع االٔكسعٍٛ انًزاب .

C + O2          CO2   

 

غااى يااٍ  32 غااى يااٍ انكاااستٌٕ ٚرطهاة  12ًٔٚكاٍ ذ هٛاام ْاازا انر اىاام تثسااغح فااٙ اٌ 

ٔتصاإسج ذاشٚثٛااح ذكاإٌ   CO2تصاإسج كايهااح انااٗ غاااص  كسااذْااالٔكسااعٍٛ انًاازاب نر 

انًٕظٕدج فاٙ انًااء ٔتعثااسج  Cانًطهٕتح ذعادل شتشح اظعاف َسثح ان  َسثح االٔكسعٍٛ 

اخشٖ نٕ فشظُا اٌ كًٛح االٔكسعٍٛ انًزاتح انًشاثعح تانًااء ىُاذ يسارٕٖ ساطح انث اش 

  يااٍ  ppm 3ج ب اكسااذ تإيكآَااا  فاااٌ  ppm 9فااٙ انًُطاااح انًعرذنااح ْاإ حاإانٙ ب 

انكاستٌٕ انًزاب ذاشٚثا ٔتصٕسج ياشتح اكصش انٗ ي اًُْٛا فاٙ االسارعًال انٛإيٙ نهًٛااِ 

كًٛاح ياٍ  ألكسذذٓافاٌ الطشج يٍ انذٍْ انًسرعًم فٙ انطعاو ىُذ الزفٓا فٙ انًاء ذرطهة 

االٔكسعٍٛ انًزاب انتصياح نرشاثٛع غاانٌٕ كايام ياٍ انًااء . ٔٚلٓاش ْازا انًصاال اًْٛاح 

الازف ان عاتخ  سج انًس نح انثٛ ٛح ٔانسشىح انكثٛشج فٙ اَ طاغ َٕىٛح انًٛاِ ىُاذٔخطٕ

 فّٛ . نألٔكسعٍٛانًسرٓهكح 

ُْا ذثشص ان اظح اناٗ اٚعااد غشٚااح  نألٔكسعٍٛيًا ذاذو يٍ يعشفح ان عتخ انًسرٓهكح 

فٙ ا٘ ظساى ياايٙ ، ٚسارعًم انًاٛااط فاٙ  نألٔكسعٍٛنًعشفح كًٛح انًهٕشاخ انًسرٓهكح 

    (B.O.D   نألٔكساعٍٛانٕالد ان اظش انز٘ ٚعشف ت   ب االحرٛاض انكًٛٛاايٙ ان ٛااذٙ 

Biochemical – Oxygen Demand  ٔذكاإٌ ناًٛااح ْاازا انًاٛاااط ىتالااح تكًٛااح

 .ان عتخ انععٕٚح فٙ انًاء  ألكسذجاالٔكسعٍٛ انًزاب انًطهٕتح 



 

 
 
 

 

يعها  نًاذج خًساح ًَٕرض يايٙ ىُذ ح لّ فٙ اَاء  أل٘ B.O.Dن   ٚرى اسر صال الًٛح ا

، ٔٚرى حسااب كًٛاح االٔكساعٍٛ انًازاب الثام ٔتعاذ ح اع  ºو 20اٚاو ٔىُذ دسظح حشاسج 

 انًُٕرض تانطشٚاح ٔانلشٔف انًزكٕسج .

اثٕناح ىُاذ ٔذكإٌ انُااأج ي 1ppmنهًاء انُاٙ َسثٛا حٕانٙ  B.O.Dال ذرعأص الًٛح ان  

 B.O.D ( 5 pmm )  ٔذصم انُاأج حانرٓا ان شظاح ىُاذ  ppm 3ب  B.O.Dالًٛح ان  

ار اخزَا يصاال ياٍ انٕالٚااخ انًر اذج فااٌ انٓٛ ااخ انصا ٛح فاٙ رناك انثهاذ ذعااسض الازف 

  نّ ذضٚاذ ى    ا ٍ   B.O.Dانًٛاِ انًهٕشح تان عتخ انععٕٚح يٍ ا٘ يصذس اٌ كاَد ب 

20 ppm )  ا ساظعُااا انُرااايط فااٙ انعااذٔل انرااانٙ   ٔنكااٍ ذلٓااش خطاإسج انًشااكهح ار

انًسر صاااهح ياااٍ ْااازا انثهاااذ َ ساااّ ىاااٍ انًصاااادس انساااكُٛح ٔانصاااُاىٛح نرهٕٚاااس انًٛااااِ 

 نٓا . B.O.Dيعثشا ىُٓا تاٛى ان   نألٔكسعٍٛتان عتخ انععٕٚح انًسرٓهكح 

 

فضدد ت الميدداه الةددانية لددن    B.O.Dجددذوي يندديه اددين االاليدداا الايميددا   ال يددا   

 والصناعية 

 ppmي سٕتح ت   B.O.Dالٛى  اسى انًصذس

 400 – 100 يٛاِ سكُٛح غٛش يعانعح ب خاو  

 10000 – 100 انًٛاِ انًُساتح يٍ اصطثتخ ان ٕٛاَاخ

 10000 - 100 انًٛاِ يٍ يعايم انرعهٛة ٔانصُاىاخ انغزايٛح

 

نزا ال ًٚكٍ الزف ان عتخ انًايٛح يٍ انًصاادس انًازكٕسج فاٙ انعاذٔل تات يعانعاح فاٙ 

االظساو انًايٛح يانى ٚرى ذخ ٛعٓا تذسظاخ كثٛشج كٙ ٚرسُٗ نهثكرشٚا انطثٛعٛح فٙ انًٛااِ 

اٌ ذإو تر سٛخٓا ٔذر االى انًشكهح كصٛشا ارا ذى ذصشٚ  يصم ْزِ انًٛاِ اناٗ َٓاش صاغٛش 

 ياؤْا . أ ت ٛشج ال ٚرثذل

ٚعاااضٖ يااإخ االحٛااااء انًايٛاااح ب ان ٕٛاَااااخ ٔانُثاذااااخ   يثاشاااشج اناااٗ َاصااااٌ كًٛاااح 

ان ٛاااج . ْاازا تانذسظااح االٔنااٗ ٔنكااٍ يااٍ انُاحٛااح  إلدايااحاالٔكسااعٍٛ انًاازاب انًطهاإب 

انلشٔف نًُإ َإع يعاٍٛ أ َإع اخاش  ٚٓٛئاالخشٖ فاٌ اخر اء االٔكسعٍٛ يٍ انًاء 



 

 
 
 

 

خ انًإاد انرٙ ذاإو تر سا  Anaerobic Bacterialْٕايٛح   يٍ انثكرشٚا ب انثكرشٚا انت

انععٕٚح اٚعا ٔنكٍ تًٛكاَٛكٛح يخره ح ذكٌٕ خطٕسذٓا كثٛشج ىهٗ انثٛ اح تساثة ذكإٌ 

فااٙ ذ سااخ غاااصاخ سااايح ٔراخ ساي ااح كشٚٓااح ، ٔذكاإٌ ْاازِ انًٛكاَٛكٛااح ْااٙ انغانثااح 

َعطاٙ    Septic tanksان عتخ انععٕٚح فٙ خضاَاخ فعتخ انًٛاِ فٙ انًساكٍ ب 

فٙ ادَاِ انر اىتخ انكًٛٛايٛاح نر إل انعُاصاش االساساٛح فاٙ انًاادج انععإٚح فاٙ اشُااء 

انر ساٛخ انثكرٛاش٘ انٓإايٙ ٔانتْإايٙ ٔكًاا ْإ يعهإو فااٌ اْاى انعُاصاش انراٙ ذكاإٌ 

 Sٔانكثشٚااااد  Nٔانُاااااٚرشٔظٍٛ  Cانًااااادج انععاااإٚح فااااٙ ان عااااتخ ْااااٙ انكاااااستٌٕ 

 . Pٔان ٕس ٕس 

 

  فاع ت اللفةخ الناليري الهىا   

C            CO2 

N            NH3 + HNO3 

S             H2SO4  

P             H3PO4 

 

 هىا   ال  فاع ت اللفةخ الناليري 

 

C            CH4    ٌب غاص انًٛصا 

N            NH3 + amines ( االيُٛاخ ) 

S             H2S  كثشٚرٛذ انٓٛذسٔظٍٛ  ب  

P             PH4 +  ٖيشكثاخ فس ٕسٚح اخش 

 

ساي ح ذشثّ  نأليُٛاخٔذكٌٕ   ىذٚى انشاي ح ٔالاتم نتشرعال  CH4ٚكٌٕ غاص انًٛصاٌ ب 

ساي اح كشٚٓاح ْٔازِ انًاادج راخ  H2Sساي ح انساًك ٔٚكإٌ نغااص كثشٚرٛاذ انٓٛاذسٔظٍٛ 

سًٛح ىانٛح ٔٚكإٌ نًعلاى يشكثااخ ان ٕسا ٕس انُاذعاح ساي اح كشٚٓاح غٛاش ياثٕناح ، ارا 



 

 
 
 

 

اظ ُا انٗ يصادس انشٔايح انكشٚٓح انًزكٕسج فٙ اىتِ سٔايح كشٚٓح اخشٖ ذرسثة ياٍ 

ٕٓايٙ انًٛرح ٔانُثاذاخ ٔاالشُاخ ٚلٓش اٌ انر ٕل يٍ انر سخ انثكرٛش٘ انذ سخ االسًاك 

 انٗ انتْٕايٙ ال ٚكٌٕ ي ثزا خاصح فٙ االظساو انًايٛح يصم انث ٛشاخ .

 نألٔكساعٍٛنهرعثٛش ىٍ ذشكٛض انًهٕشاخ انععإٚح انًسارٓهكح  B.O.Dيع اٌ غشٚاح ان  

ٔال ذكإٌ راخ دالاح ىانٛاح ىُاذ  إلظشايٓااذعذ ظٛاذج ٔياثٕناح اال آَاا ذرطهاة ٔالراا غإٚت 

 % . 20  –انٗ اكصش يٍ + أ  reproducibilityاىادذٓا ب اسرُساخٓا   

ناذ ذى ذطٕٚش غاشٚارٍٛ يخرثاشٚرٍٛ نهرعثٛاش ىاٍ َٕىٛاح انًٛااِ اياا نهرعإٚط ىاٍ غشٚااح 

َراايط اكصاش شإًنٛح . ْٔاذااٌ  إلىطااءياع ْازِ انطشٚااح  إلظشايٓااأ  B.O.Dالٛاط انا  

 انطشٚاراٌ ًْا : 

  Chemical Oxygen Demand(  C.O.Dطريقة االالياا الايمياوي )  -1

تعٕايام كًٛٛايٛاح ي كساذج  انر كساذٚرى انرعٕٚط فٙ ْزِ انطشٚاح ىٍ انثكرشٚا فٙ ىًهٛاح 

تصٕسج سشٚعح  انر كسذالٕٚح يصم داٚكشٔياخ انثٕذاسٕٛو فٙ حايط انكثشٚرٛك حٛس ٚرى 

أ الٛااااط كًٛاااح  انر كساااذانُاذعاااح ياااٍ  CO2ال ذضٚاااذ ىاااٍ سااااىرٍٛ ، ٚااارى الٛااااط كًٛاااح 

ٔٚاارى ستااػ ْاازِ اناااٛى يااع  انر كسااذ  انًساارُ زج فااٙ  K2Cr2O7داٚكشٔياااخ انثٕذاساإٛو ب 

ىاادج اىهاٗ ياٍ الااٛى  C.O.Dكًٛاح انًاادج انععإٚح انًٕظإدج فاٙ انًااء . ذكاإٌ الاٛى انا  

تسثة االكسذج انرايح نعًٛع انًادج انععٕٚح ب يزاتح أ غٛاش يزاتاح   كًاا الاذ   B.O.Dان 

ىاااظضج ىااٍ االكسااذج انرايااح نااثعط انًشكثاااخ  B.O.Dرشٚااا ب فااٙ غشٚاااح اناا  ذكاإٌ انثك

ىهاٗ اَاّ  C.O.Dانععٕٚح انًزاتاح فاٙ حاٍٛ ٚارى ذ كساذْا تصإسج ذاياح فاٙ غشٚااح انا  

ياٍ انراذاختخ حاٍٛ اسارعًال ْازِ انطاش  حٛاس ياٍ انًًكاٍ اكساذج تعاط ٚعة ان زس 

اأيح نهر كسذ أ انر هم حرٗ انشٕاية انتىعٕٚح كًا اٌ تعط انًٕاد انععٕٚح ذكٌٕ ي

 . C.O.Dتاسرعًال غشٚاح ان  

   Total Organic Carbon(  T.O.Cطريقة   ليل الااربىن ال ضىي الال  )  -2

فاٙ ْازِ انطشٚااح فاٙ دسظااخ حشاسٚاح ىانٛاح فاٙ انًعاال ٚرى حش  ذاو نهًاادج انععإٚح 

   يتيًح . Catalystو ٔتٕظٕد ح اصاخ ب  1000 – 000



 

 
 
 

 

انراٙ ٚارى الٛاساّ تطاش   CO2ٔنٓزا ٚر ٕل ظًٛع انكاستٌٕ فٙ انًادج انععٕٚح انٗ غااص 

فٙ ظشف دالاي  الهٛهح . ٔالاذ شااع  T.O.Cآنٛح يراذيح ٔتزنك ٚرسُٗ ان صٕل ىهٗ الًٛح 

راذٛح انرسعٛم ٔاصثح اسرخذايٓا يٍ االيٕس انشٔذُٛٛح  T.O.Cاسرخذاو اظٓضج الٛاط ان  

 ح نهًٛاِ .فٙ يخرثشاخ اناٛاساخ انُٕىٛ

 

 


