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ABSTRACT 

In this research, two activated sludgeexperimental laboratoryplants were 
constructed and operated using dairy wastewater. One of these plants were operated 
at high temperatures of (40 – 60 oC) “Thermophilic microorganisms reactors", 
whereas the other one were operated at constant temperature of (25 oC)“Mesophilic 
reactor”. The resultsshowed that the organic removal efficiency of "Mesophilic 
reactor" was more than the "Thermophilic reactors" and it decreasedwith increasing 
the temperature.The kinetic parameters for the both mode of operations were also 
calculated. The value of the substrate removal rate constant (k) for the "Mesophilic, 
25ºC" reactor was (0.017 day-1) and it was greater than others for the thermophilic 
reactors.(k) and (Y) decreased with increasing the temperature. The values of (Ks), 
(Umax), and (Kd) in the thermophilic reactors were more than the corresponding values 
in the mesophilic reactor and increased with increasing the temperature. 

 
Keywords: Thermophilic, Mesophilic, Activated sludge, Kinetic parameters, Dairy 

waste  
 

  مة الحماة المنشطة ذات الحرارة المعتدلة والمحبةمقارنة أداء أنظ
  للحرارة في معالجة مطروحات مياه األلبان

  
  الخالصة
هذا البحث إنشاء وتشغيل منظومتين مختبريتين تعمالن بطريقة الحمأة المنشطة لمعالجـة   تم في

مياه الصرف الصناعية المطروحة من معامل االلبان، اذ تم تشغيل المنظومة االولى عنـد درجـات   
بينما ) Thermophilic(وبوجود االحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة ) مo ٦٠ – ٤٠(حرارة 

بوجود األحياء المحبة لتلك الدرجة من ) مo ٢٥(تم تشغيل المنظومة االخرى عند درجة حرارة ثابتة 
أثبتت نتائج البحث أن نظام درجات الحرارة المعتدلة ذو كفاءة إزالة مـواد  ).Mesophilic(الحرارة 
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كـذلك تـم   .ة الحرارةعضوية اكبر من نظام درجات الحرارة المرتفعة وتقل الكفاءة مع ازدياد درج
) k(خالل البحث حساب المعامالت الحركية للمنظومتين حيث كانت قيمة ثابت معدل اإلزالة النوعي 

للحرارة المعتدلة وهي اكبر من مثيالتهـا   لمفاعل نظام األحياء المجهرية المحبة ٠.٠١٧ d-1تساوي 
انخفضت قيم ثابت اإلزالة النوعي  في مفاعالت نظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة كما

)k ( ومعامل إنتاج الحمَأة)Y(مـن تركيـز      كما . مع ازدياد درجة الحرارة النظام تـزداد قـيم كـل
مع زيـادة درجـة   ) Kd(، ومعامل انحالل الحمَأة )Umax(، معامل اإلزالة القصوى )Ks(المنتصف 

مرتفعة وتكون أكثر مـن مثيالتهـا فـي    الحرارة في مفاعالت األحياء المجهرية المحبة للحرارة ال
  .مفاعالت األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة

  
  المقدمة

، تمتلك مدينة الموصل العديد من الصناعات التي تساهم مطروحاتها في زيادة تلـوثنهر دجلـة  
ومن هذه الصناعات صناعة األلبان، حيث باإلضافة إلى ارتفاع المحتوى العضوي فيها تمتاز ميـاه  

درجـات  مطروحات األلبان بأنها ذات درجة حرارة عالية نسبيا مما يجعل معالجتها ضـمن نظـام   
تعد المعالجة البيولوجية لكل مـن ميـاه   .احد الخيارات المتاحة) Thermophilic(الحرارة المرتفعة 

الصرف او الحمأة الصناعية عن طريق استخدام المفاعالت البيولوجية التي تعمـل عنـد درجـات    
االساليب التي تساعد في هضم االحمال العضـوية بسـرعة   احد ) Thermophilic(حرارة مرتفعة 

وهي طريقـة  . [1] [2]ة وبالتالي تقليل كمية الحماة الناتجة وتحسين خواص التخلص النهائي منهاعالي
شائعة االستخدام في الواليات المتحدة وأوربا في معالجة مياه الفضالت عاليـة التركيـز او الحمـاة    

  . [3] [4]المتولدة من محطات معالجة مياه الفضالت البيولوجية
درجـات  مدى من المحبة للحرارة على جية التي تستخدم الحماة المنشطة لمفاعالت البيولوعمالت

للمواد العضـوية   البيولوجيةاألكسدة كون أنعملية بسبب و.[5])مo ٦٠ – ٤٠(بينتراوح ما الحرارة ي
، لذا من الممكن نظريا تشغيل هذه األنظمة بشكل ذاتـي  )Exothermal(للحرارة  عملية باعثةهي 

دون الحاجة إلى إضافة مصدر تدفئة خارجي إذا كانت درجة حرارة  أي)Auto-thermal(الحرارة 
كانـت  ، وضـمن المفاعـل  لالحتفاظ بالحرارة  الالزمةالتدابير مياه الفضالت مرتفعة نسبيا، واتخذت

  .[6]كافية بيولوجياكيز المواد العضوية القابلة للهضم اتر
المستخدمة في تشغيل المفاعالت البيولوجية تعمـل  ) مo ٦٠ – ٤٠(ان درجات الحرارة العالية 

) المكـوث (في التسريع من عملية التحلل المائي للمواد العضوية واكسدتها وتقليـل زمـن الحجـز    
) Mesophilic(الهيدروليكي مقارنة مع االنظمة التقليدية التي تعمل عند درجات الحرارة االعتيادية 

التقليدية وهذا يؤدي الـى التقليـل    باألنظمةن اقل بكثير مقارنة وبالتالي فان معدل انتاج الحمأة سيكو
من كلفة تشييد محطات المعالجة فضال عن خفض كلفة عمليات معالجة الحمأة الناتجة عن اسـتخدام  

  :يهدف هذا البحث الى تحقيق االهداف التالية .[6]هذه االنظمة
الحمـَأة  المقارنة بين كفاءة عملية ازالة المواد العضوية وقابلية الترسيب لكل انظمـة معالجـة    .١

  ).Thermophilic(المرتفعة و) Mesophilic(لحرارة االعتيادية باستخدام درجات االمنشطة 
 .الهيدروليكي في كفاءة عملية االزالة واستقراريه النظام) المكوث(دراسة تأثير زمن الحجز  .٢

  
  الدراسات السابقة

ضمن مـدى  والواقع ) مo ٥٠(بدرجة حرارة تساويتعمل بيولوجية مفاعالت [7]الباحث استخدم
في معالجة العصـارة الناتجـة عـن     )Thermophilic(المرتفعة  األحياء المجهرية المحبة للحرارة

إنتـاج  معدل أن وتحقيق كفاءة ازالة مقبولة  فيقدرة النظام  نتائجالأثبتت  وقد الصحي مواقع الطمر
اقل عدة مرات من المعدل التقليدي في األنظمة البيولوجية التـي تعمـل   هو ) Y(األحياء المجهرية 
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باسـتخدام مفـاعالت   [8]قـام الباحثـان  وقد .)Mesophilic(ضمن مدى حرارة األنظمة االعتيادية 
،حيث معالجة مياه فضـالت المسـالخ  ل)م٥٨o-٤٥( ما بين تراوحتة يدرجات حرارببيولوجية تعمل 

ة منالحمَأةفي قليل هذه الدرجات المرتفعة يساهم في إنتاج كمية عندنتائج أن تشغيل المفاعالت اظهرتال
ــدل حــين كــان  ــةامع ــه بعشــرة أضــعاف مما العضــويةأكثرلمواد إزال ــة فــي علي األنظم

بمعالجة المياه الناتجة عن معامل إنتاج جـبس البطاطـا    [9]قام الباحثانكما .)Mesophilic(التقليدية
، واثبتا انه يمكن تحقيق كفـاءة  )مo ٥٥(حرارة باستخدام وحدة معالجة بيولوجية تعمل بدرجة حرارة

قـام  كمـا  .75%تصـل إلـى حـد    ) TSS(وإزالة مواد صلبة  95%تصل إلى ) BOD(إزالة للـ 
االحيـاء  ين االول يعمـل ضـمن مـدى    بيولوجي اعلينمفبمقارنة كمية الحماة الناتجة عن [5]الباحث

ضـمن مـدى االحيـاء    والثاني يعمـل  )مo ٥٥( المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة وبدرجة حرارة
الحمأة باسـتخدام المفاعـل االول    انخفاض إنتاجيةحيث لوحظ . ة االعتياديةرالمجهرية المحبة للحرا

  .مقارنة مع المفاعل الثاني
لمعالجة مياه الفضالت الناتجة عن المعامل الكيمياويـة وذلـك باسـتخدام     وقد اجريت دراسة

تعمل ضمن ) Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR(مفاعالت مختبرية مستمرة الجريان 
درجات الحرارة المرتفعة، حيث اظهرت النتائج ان المفاعالت المختبرية استطاعت تحقيـق ازالـة   

، فـي حـين   [10]عند أقصى حمـل عضـوي   %85بمقدار) COD( ينلألوكسجالمتطلب الكيمياوي 
صناعة المستحضرات الصيدالنية باسـتخدام  أظهرت نتائج معالجة مياه الفضالت الناتجة عن معامل 

ان كفـاءة ازالـة   ) مo ٦٠ – ٤٥(محطة تجريبية تعمل بنظام الحماة المنشطة عند درجـة حـرارة   
)COD ( [11]زائدةعند عدم طرح حمأة % ٩٣كانت بحدود. 

باستخدام مفـاعلين بيولـوجيين احـدهما    معالجة مياه مطروحات معمل الورق ب[12]قام الباحث
والثـاني يعمـل بمـدى الحـرارة المعتدلـة      ) Thermophilic(يعمل بمدى الحـرارة المرتفعـة   

)Mesophilic .(األقصى البكتيري  استنتج الباحث أن معدل النمو)µmax (    ازداد بمـا يقـرب مـن
،  )مo ٥٠- ٣٠( وصل إلى الضعف عند زيادة درجة الحرارة مـن ) kd(بينما معدل التحلل ، %50

مما  )مo ٥٥( اقل بشكل واضح عند درجة حرارة) yobs( ان معدل إنتاج الكتلة البيولوجيةفي حين ك
 كذلك الحظ الباحث ان  ).SRT(لحماة افترة مكوث  زيادةوخصوصا عند  )مo ٣٠( هو عليه في الـ

كانت ذات كفاءة أعلى مقارنة مع نظام األحياء المجهريـة   لمجهرية المحبة للحرارة المعتدلةاألحياء ا
كما استنتج أن عكورة المياه الخارجة من نظـام  . CODالمحبة للحرارة المرتفعة بالنسبة إلزالة الـ 
التـي   المواد الغرويةتعود إلى وجود ) Thermophilic(األحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة 

األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلـة  ساهمت في تقليل كفاءة عملية الترسيب مقارنة مع نظام 
)Mesophilic .(  

مقارنة أداء أنظمة الحمَأة المنشطة العاملة ضمن مدى األحياء المجهرية المحبـة  ب[2]قام الباحث
ضمن مدى األحيـاء المجهريـة المحبـة للحـرارة      وتلك العاملة) Mesophilic(للحرارة المعتدلة 

). COD(في إزالة مستويات مختلفة من المتطلب الكيماوي لألوكسجين ) Thermophilic(المرتفعة 
-90(والتـي كانـت بحـدود    CODtotalـ أعطيا نسبة إزالة جيدة لل كال النظامينأستنتج الباحث أن 

) VLR(ساعات ومعدل حمل حجمي ) 3( إلى) 18(من ) HRT(وقت مكوث هيدروليكي  عند) 70%
كذلك استنتج الباحث أن نظام معالجـةاألحياء  .على التوالي) kg CODtotal/m3.d)(10(وإلى) 2(من 

 CODsolيستطيع أن ينتج نفس اإلزالة للــ  ) Thermophilic(المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة 
بينمـا إزالـة   ) Mesophilic(كما هي المتولدة في نظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة 

وذلك بسبب الخصائص الترسيبية الضعيفة للحمَأة فـي انظمـةاألحياء    ذات كفاءة اقل CODtotalالـ
والشكل غير والتي يمكن االستدالل عليها من خالل ضعف اللباد  المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة

  . المنتظم له وعكرة الخارج
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) CSTR(من نـوع  على اداء مفاعلين بيولوجيين درجة الحرارة  تغييرتأثير  [13]درس الباحثان
 وبدرجة حرارة أوليـة ) Mesophilic(يعمل بنظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة  االول

)٣٧ o(للحرارة المرتفعـة  خر بنظام األحياء المجهرية المحبة واآل، )مThermophilic (  وبدرجـة
تمـت زيـادة   . استخدما لمعالجة مياه مطروحات معمل تصنيع زيت النخيـل  )مo ٥٥( حرارة أولية

ــرارة  ــة ح ــلالدرج ــدل االول مفاع ــة  )مo ٣( بمع ــةليعمل ضــمن درجاتحراري ــل مرحل لك
)55,52,49,46,43,40oحرارةمفاعـل األحيـاء المجهريـة    بالمقابل تم تقليل درجة ، على التوالي)م

 46, 43, 40, 37(الـدرجات   ليعمل عند)مo ٣( بمعدل) Thermophilic(المحبة للحرارة المرتفعة 
,49,52oوزيادة درجة حـرارة  الثاني حرارة المفاعل درجة استنتج الباحث أن تقليل .على التوالي) م

لم يظهر أي اختالف في األداء علـى المفـاعلين بالنسـبة     )مo ٤٣( ثم )مo ٤٠( إلىالمفاعل االول 
واستنتج أيضا أن كـال المفـاعلين يمكـن    . 68%حيث بقيت شبه ثابتة عند  CODلكفاءة إزالة الـ

والتي اعتبرها الباحث الدرجة المثلى للتحـول   )مo ٤٣(تشغيلهما وبصورة ناجحة عند درجة حرارة
إلى األحياء المجهرية المحبـة  ) Mesophilic(ارة المعتدلة من نظام األحياء المجهرية المحبة للحر

  ).Thermophilic(للحرارة المرتفعة 
  

  المواد وطرق العمل
أجريت الدراسة عن طريق تصميم وتشغيل منظومتين اختباريتين لمعالجة الحمـأة المنشـطة   

والثانية تعمل عند درجـات الحـرارة   ) Mesophilic(ثابتة  اعتياديةاالولى تعمل عند درجة حرارة 
وقد تم تغيير االحمال الهيدروليكية والعضوية بهدف مقارنة خصـائص  ) Thermophilic(المرتفعة 

  .عمل وكفاءة اداء كال المنظومتين
  
  الحماة البيولوجية أقلمه

تمت تنمية الحمَأة في المختبر عن طريق جلب عينة من البذور من حـوض التهويـة التـابع    
 حيـث تـم  محافظـة نينوى فـي  طباللمحطة المعالجة البيولوجية المقامة في مجمع مستشفيات مدينة 

والثاني لألقلمـة   ،)مo ٢٥( ثابتةالدرجات الحرارة االعتيادية  عنداألول يعمل ، في حوضين هاوضع
ساعة بين فترة  24اعتمد نظام الجرعة لغرض التغذية وبفترة  .)مo ٤٥( الحرارة العالية ةجعلى در

تمت زيادة األحمال العضوية تدريجيا على المنظومة وذلك باالعتمـاد علـى زيـادة    .تغذية وأخرى
تم تشغيل الحوضين في األيام األولـى علـى   ، حيث األحياء المجهرية في الحوضين وقابلية تأقلمها

وتمت زيادة هذه النسـبة تـدريجيا   ، )يوم. غم/ BODغم  ٠.٢( بحدود) F/M(نسبة حمل عضوي 
تـم توزيـع األحيـاء    .)لتر/ملغم 2000( يوماً حيث وصل تركيز األحياء المجهرية إلى) 30(خالل 

وأكملت بماء اعتيادي إلـى  ، )لتر 7.5( حراريا إلى ثالثة أحواض سعة كل منها ةالمجهرية المتأقلم
الحوض المذكور حيث تمت مواصلة أقلمتها على الدرجات الحرارية المراد اختبار المنظومـة  حجم 

غـم   ٠.٤( إلـى ) F/M(ولحين وصول الحمـل العضـوي   )مo ٦٠م، o ٥٠م، o ٤٠( عليها وهي 
BOD /في المرحلة التالية تمت أقلمة األحيـاء  .يوماً) 15(ستمرت هذه المرحلة بحدود أ. )يوم. غم

حيث تمـت تغذيـة   وبنظام التغذية المستمرة المجهرية على نوع الفضالت التي ستستخدم في البحث 
) 10%( األحياء المجهرية بخليط من الحليب ومياه الفضالت وبنسب تمت زيادتها تدريجيا ابتداء من

 معمـل  حليب وحتى الوصول إلى التغذية بمياه مطروحات) 90%( األلبان ومعمل مياه مطروحات 
يوماً، حيث بلغ تركيز األحيـاء المجهريـة داخـل    ) 35(بحدود  هذه المرحلة استمرت. فقط األلبان

 .)لتر/ملغم 2800( األحواض ما يقرب من
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  المنظومة المختبريةإنشاء 
) 7.5(زجاجية متساوية الحجم والشكل وبسعة  بيولوجية مفاعالتأربعةتصنيعهذا البحث  تمفي

سـم   31.25، سـمعرض  12، سم طول 20وبأبعاد[10]حجمالنموذجالمقترحمنقباللباحثلتروحسب 
جهزت المحطـة بمنظومـة تحكـم وسـيطرة كهربائيـة      .سم االرتفاع الكلي 40االرتفاع الفعال و

كمـا   . بمصدر كهربائي يضمن استمرار عمل المنظومة دونما توقـف  أوتوماتيكية متكاملة مجهزة
واط يحتوي على متحسس حـراري رقمـي   ) 100(جهز كل مفاعل بيولوجي بمسخن كهربائيقدرة و
  .لضبط درجة الحرارة التشغيلية المطلوبة)مo±1ذو حساسية (

بمادتين  المفاعالتجميع  غُلفتفقد  )المختبر(المحيطالتبادل الحراري مع  عملية ولغرض تقليل
جوانب ماعـدا واجهـة الحـوض    العازلتين هما الورق الحراري الشفاف ومادة الفلين ومن جميع 

 كـذلك . وذلك للتمكن من مراقبة مزيج الحمَأة والمياه داخل الحـوض ) الحاوية على فتحة الخروج(
ي مجهز من اسـفله  جهزت المفاعالت البيولوجية بأحواض ترسيب ثانوية مكونة من حوض اسطوان

بتركيب مخروطي لتسهيل تجميع الحمأة المترسبة، وقدتم تثبيت وقت الحجز الهيـدروليكي لجميـع   
، في حين كانت قيمة معدل التحميـل  ) ساعات4(األحواض والمراحل التشغيلية  ليكون مساويا لـ 

يحي لشكل يبين مخطط توض) ١(،والشكل رقم لألحواض متساوية لجميع المراحل )(SORالسطحي 
  .المنظومة المختبرية طريقة ربطمع وأبعاد المفاعل البيولوجي المستخدم في البحث

مـن التصـريف    100%والتي مقـدارها  الراجعة تم خالل البحث السيطرة على نسبة الحمَأة 
منظومة ترجيع خاصة تكونت مـن  عن طريق[14]الداخل لجميع األحواض ولجميع المراحل التشغيلية

مضخات صغيرة مثبتة في التركيب المخروطي في أسفل أحواض الترسيب ويتم التحكم بتشغيل هذه 
مجموعة مـن المؤقتـات   آلي بواسطة منظومة سيطرة كهربائية تعمل بشكل  عن طريقالمضخات 

هـا تحديـد كميـة    المبرمجة التي تسيطر على فترات تشغيل وإطفاء المضخات التي يمكن من خالل
  .ونسبة الحمَأة الراجعة من حوض الترسيب إلى حوض التهوية

المفـاعالت  استخدمت ضاغطة هواء كهربائية لتوفير األوكسـجين والمـزج الـالزم لعمـل     
بوساطة أنابيـب بالسـتيكية خاصـة     المفاعالتتم إيصال الهواء المضغوط إلى يحيث  ،البيولوجية
على كمية الهواء الداخلة إلـى الحـوض وبالتـالي الـتحكم      بعدة صمامات لغرض السيطرة جهزت

هزت نهايات هذه األنابيـب بناشـرات هـواء    ج وقد.بمستوى األوكسجين المذاب في المياه المعالجة
وضعت بواقع ناشـرتي هـواء لكـل    سم 12سم وبطول  1ذات قطر  (Stone Diffusers)حجرية
ـ   يؤدي الى تكوينوهذا بدوره وبشكل مالصق لجانبي المفاعل، حوض  حلزونيـة   ةحركـة دوراني

  .ومزج لمكونات الحوض وتوزيع متساوٍ لتركيز األوكسجين داخل حوض التهوية
  

  المراحل والظروف التشغيلية
نظـام الحمـَأة   االولب لمفاعـل يعمالحيث ، األربعة في آن واحد المفاعالت البيولوجيةتم تشغيل 

فـي   ،)م1o±25(وبدرجـة حـرارة ثابتـة مقـدارها     درجات الحـرارة االعتياديـة   ذو المنشطة 
 بدرجات حراريةودرجات الحرارة المرتفعة ذو نظام الحمَأة المنشطة بالثالثةاألخرى  تعماللمفاعالت

)٤٠ o٥٠( األول و للمفاعل)م o٦٠( الثاني و للمفاعل) م oالثالث وذلـك لتغطيـة مـدى     للمفاعل)م
  .[15][5]ومنهم، والذي حدده العديد من الباحثين جات حرارة نظام الحرارة المرتفعةدر

زيـادة التصـريف   تـم  إلى أربع مراحـل تشـغيلية فـي كـل منهـا       المختبري العمل قُسم
يوم وهو مـا يعـادل وقـت مكـوث     /لتر 7.5، وابتدأ بتصريف مقداره المسلطعلىمفاعالتالمنظومة

يبين التصاريف وأوقات المكوث وأحجام أحواض ) ١( رقم الجدول. ساعة) 24(هيدروليكي مقداره 
حيث لم يتم االنتقـال مـن مرحلـة    ، الترسيب لكل مرحلة تشغيلية من مراحل المنظومة المختبرية

وقد تم االستدالل على حالة االستقرار مـن  ، تشغيلية إلى أخرى إال بعد استقرار المعالجة البيولوجية
  .[16]وتركيز األحياء المجهرية فيهاخالل ثبوت كل من كفاءة المعالجة 
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  النتائج والمناقشة

  كفاءة المفاعالت البيولوجية في إزالة المواد العضوية
المنظومـة  الخـارج مـن   ) CODsol(اوي لألوكسجين الـذائب  يتم قياس تركيز المتطلب الكيم

بشكل دوري بمعدل قراءة واحدة بصورة يومية ولكل من مفاعالت نظام درجات الحرارة  المختبرية
 Mesophilic(ومفاعل نظام درجات الحرارة االعتياديـة  ) Thermophilic reactors(المرتفعة 
reactor.(رقم تمثل األشكال )التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز المواد العضـوية  ) ٥و  ٤، ٣، ٢
حيث يالحظأن تركيز المواد العضوية .ولكل مرحلة تشغيلية المنظومة المختبريةأحواض  للخارج من

اقل من تلك الخارجـة  ) Mesophilic(الخارجة من مفاعل نظام األحياء المجهرية معتدلة الحرارة 
وتتوافق هذه النتيجة مـع  ، )Thermophilic(من مفاعالت نظام األحياء المجهرية مرتفعة الحرارة 

حيث أعزى سبب ذلك  إلى قلة تنوع األحيـاء المجهريـة   .[12][17][4][2]ضه كل من الباحثينما عر
األحياء على إزالة نفـس المـدى مـن     هذه وكذلك إلى عجز في درجات الحرارة العاليةالتي تعمل 

فقد برر ذلـك نتيجـة   [12]أما . [4]درجات الحرارة االعتياديةالتي تعمل بالمركبات كما في نظيرتها 
بك المعالجة عند الحرارة العالية فضال عن لوجود المواد الغروية في مياه الفضالت الداخلة والتي تر

من تراكيز المياه )100%( فان) ٢(وحسب الشكل .هذه الدرجاتعند ) flocs(للباد تفتيت وانجراف ا
وكذلك مفـاعلي نظـام األحيـاء     األحياء المجهرية معتدلة الحرارةالخارجة للمرحلة األولى لمفاعل 

تقـع ضـمن   ) Thermophilic 50°C(و ) Thermophilic 40°C(المجهرية مرتفعـة الحـرارة   
) COD≤100mg/l(المعتمدة لصيانة االنهار والمياه العمومية مـن التلـوث   محددات الطرح المحلية

مـن  ) 84.5%( تفكان) Thermophilic 60°C(أما مفاعل األحياء المجهرية مرتفعة الحرارة [18]
  . تقع ضمن المحددات القيم المسجلة

فقد ازدادت تراكيز المواد العضـوية الخارجـة مـن    ) ٥(و ) ٤(، )٣(ومن مالحظة األشكال 
التـي تقـع خـارج     القيمحيث كانت نسبة ، مع انخفاض وقت المكوث المنظومة المختبريةأحواض 

محددات الطرح المحلية في مفاعل األحياء المجهرية معتدلة الحرارة ولكل مـن المراحـل الثانيـة    
و % ٥٥، %٣٢( فـي حـين كانـت   ، على التـوالي   64%و، 40%، 18% هي ، والثالثة والرابعة

اكبـر   )Thermophilic 40°C(المسجلة لمفاعل األحياء المجهرية مرتفعة الحرارة  القيممن )%68
أمـا بالنسـبة   . ولكل من المراحل الثانية والثالثة والرابعة على التـوالي ) لتر/ملغم 100( أو تساوي

، %٤٣( فـان ) Thermophilic 50°C(لمفاعل األحياء المجهرية الذي يعمل بـالحرارة المرتفعـة   
 كانـت ، في حـين  )لتر/ملغم 100( كانت ذات قيمةاكبر أو تساوي القيم المسجلةمن ) 85%و% ٥٦

الخـارج مـن مفاعـل الحـرارة المرتفعـة       للماءالقـيم المسـجلة  من ) 100%و  %87، %58(
)Thermophilic 60°C ( ذات قيمة)CODsol (اكبر أو تساوي )والتي تعد خـارج  ) لتر/ملغم 100

  .لصيانة االنهار والمياه العمومية من التلوث حدود مواصفات الطرح العراقية المعتمدة
  

  المواد الصلبة العالقة كفاءة المفاعالت البيولوجية في إزالة 
التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز المواد الصلبة العالقة للخـارج مـن   ) ٦( رقم لالشكمثل ي

فان تراكيـز المـواد الصـلبة     الشكلوكما يالحظ من . ة التشغيلية األولىأحواض الترسيب للمرحل
) Mesophilic 25°C(العالقة الخارجة ولكل من مفاعل األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلـة  

تقـع ضـمن   ، )Thermophilic 40°C(ومفاعل نظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعـة  
 suspended solids(ية من التلوثمحددات الطرح المحلية المعتمدة لصيانة االنهار والمياه العموم

≤ 60mg/l:أما مفاعال نظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعـة  ).١٩٩٨،التشريعات البيئية
)Thermophilic 50°C ( و)Thermophilic 60°C (   فقد كانت تراكيز الخارج لجميـع المراحـل
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الترسيبية السيئة للحماة عند  هي خارج محددات الطرح ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة الخصائص
درجتي حرارة هاذين المفاعلين حيث تنخفض قابلية الحمَأة على التكتل مع زيادة درجـة الحـرارة،   

  .[12][2]وتتوافق هذه النتيجة ما أورده كل من
  
  )MLVSS(على تركيز األحياء المجهرية ) HRT(المكوث الهيدروليكي  زمنتأثير 

المفـاعالت  لكل مرحلة تشغيلية ولجميع ) MLVSS(المجهرية  تم حساب معدل تركيز األحياء
العالقة بين معدل تركيز األحيـاء المجهريـة   ) ٧( رقم الشكليوضح . لمحطة االختباريةالبيولوجيةل

)MLVSS (وكما يالحظ أن هناك عالقة بين .المنظومة المختبريةولجميع مراحل تشغيل وزمن المكوث
حيث يالحظ انخفـاض  ، كمية األحياء المجهرية المتبقية العالقة فيهوقت المكوث الهيدروليكي وبين 

مع انخفاض زمن المكوث الهيدروليكي وذلك بسبب زيادة معدل ) MLVSS(تركيز األحياء المجهرية 
  .[12][2]انجراف األحياء المجهرية من حوض الترسيب والى خارج النظام

لمفاعل األحياء المجهريـة معتدلـة   ) MLVSS(كما يالحظ أيضا أن تركيز األحياء المجهرية 
كان أكثر مما في مفاعالت األحياء المجهرية مرتفعة الحرارة فـي اغلـب   ) Mesophilic(الحرارة 

المراحل التشغيلية ويعود السبب في ذلك إلى القابلية القليلة إلنتاج الحمَأة عند ارتفاع درجة الحـرارة  
خارج النظام وبمعدالت أعلى من تلـك الحاصـلة فـي     وزيادة تحللها إلى جانب انجرافها إلىكذلك 

أمـا  .[5][2]بـه الباحثـان   ءمفاعالت األحياء المجهرية المعتدلة الحرارة وتتفق هذه النتيجة مع ما جا
فانه امتلك تركيزاً مشابهاً نوعا ) Thermophilic 40°C(لمفاعل األحياء المجهرية مرتفعة الحرارة 

هرية معتدلة الحرارة ويعود السببفي ذلك إلى أن درجة الحرارة التـي  ما لتركيز مفاعل األحياء المج
غالبا ما تعتبر بداية المدى الحراري لدرجات الحرارة المرتفعـة أو إنهـا   )C°40(يعمل بها المفاعل 

  .Thermophilic &Mesophilic([19](الحد الفاصل مابين النظامين
اء المجهرية النخفـاض وقـت المكـوث    فان مقدار حساسية األحي) ٧(ومن مالحظة المنحني 

الهيدروليكي يكون متشابهاً نوعا ما في مفاعالت األحياء المجهرية التي تعمل بـالحرارة المرتفعـة   
)Thermophilic (    وهذا ما يتبين من خالل ميل المنحني في حين تكون هذه الحساسـية اقـل فـي

يث يالحظ أن ميل المنحني اقل بشـكل  ح) Mesophilic(المفاعالت التي تعمل بالحرارة االعتيادية 
ويعود السبب في ذلك إلى حالة تراجع قابلية األحياء المجهرية على التكتل مع زيادة درجـة  . بسيط

زيـادة  (الحرارة، مما يعني انجرافاً أعلى لتلك األحياء مع انخفاض وقـت المكـوث الهيـدروليكي    
  .[12][2]وتتوافق هذه النتيجة مع ما أورده كل من). التصريف

  
  )COD(ي لألوكسجين ئايكيمالمتطلب المكوث الهيدروليكي على كفاءة إزالة ال زمنتأثير 

) CODsol(المواد العضوية معبرا عنها بداللة العالقة بين تغير كفاءة إزالة) ٨( رقم الشكليمثل 
 مالحظة الشـكل ومن .للمنظومة المختبريةولجميع المفاعالت البيولوجيةالمكوث الهيدروليكي وزمن 

المكوث الهيدروليكي بثبوت درجة الحـرارة، ويعـود    زمنيتبين أن كفاءة اإلزالة تقل مع انخفاض 
السبب في ذلك إلى عدم قدرة األحياء المجهرية على أكسدة كـل المـواد العضـوية الداخلـة إلـى      

يجة مع ما جاء وتتفق هذه النت) زيادة التصريف(المفاعالت عند انخفاض وقت المكوث الهيدروليكي 
  .[20][12][2]به كل من
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  على كفاءة أحواض الترسيب المكوث الهيدروليكي زمنتأثير 
لغرض تقييم كفاءة أحواض الترسيب فقد تم حساب كفاءة الترسيب بصورة يومية طوال أيـام  

لهـذه  حساب تركيز المواد الصلبة العالقة لكـل مـن الـداخل والخـارج      عن طريقالتشغيل وذلك 
  .المختلفة المنظومة المختبريةيبين كفاءة الترسيب عند مراحل تشغيل ) ٢( قمرالجدول. ألحواضا

وكما يالحظ من الجدول فأن كفاءة الترسيب كانت متقاربة لكل من حوضي ترسـيب األحيـاء   
 Thermophilic(واألحياء المجهرية مرتفعة الحـرارة  ) Mesophilic(المجهرية معتدلة الحرارة 

40°C( ،   أما كفاءة حوضي الترسيب في المفاعالت مرتفعـة الحـرارة)Thermophilic 50°C ( و
)Thermophilic 60°C (  فقد كانت اقل مما يدل على انخفاض الكفاءة مع زيادة درجـة الحـرارة .

اللذان أعزيا سبب ذلك إلـى تغيـر الخصـائص    [17][15]وتتوافق هذه النتيجة مع ماجاء به كل من
يائية للماء مع زيادة درجة الحرارة، كذلك فان قابلية األحياء المجهرية على التكتـل  الفيزيائية والكيم

 فضال عن أن ذوبـان ، )Diffusivity(تقل مع زيادة درجة الحرارة وهذا ما يؤدي إلى زيادة التشتت 
ي يزداد عند زيادة درجة الحرارة وهذا ما يؤدي إلى ترد) solid-liquid solubility(المواد الصلبة 

فقد أشار إلى أن الخصائص الترسيبية  [2]الباحث أما، الخصائص الترسيبية مع زيادة درجة الحرارة
الفقيرة للحمَأة الخارجة من نظام األحياء المجهرية مرتفعة الحرارة سببها هو شكل البناء الضـعيف  

  ). flocs(للباد 
  
  )Ks,Umax(التفاعل والمعامالت الخاصة بسرعة ) k(ثابت معدل اإلزالة حساب 

باالعتماد علـى الطـرق   ) kinetics(قيم المعامالت الحركية التصميمية إيجاد خالل البحث تم 
يبين قيم المعـامالت الحركيـة التصـميمية    ) ٣(الجدول رقم . [20][16]القياسية المعتمدة في كل من

وكمـا  . للمفاعالت العاملة ضمن درجات الحرارة االعتيادية والمفاعالت المحبة للحرارة المرتفعـة 
لمفاعل نظام األحياء المجهريـة المحبـة للحـرارة    ) k(يالحظ ان قيمة ثابت معدل اإلزالة النوعي 

 0.017(ت التي تعمل بالحرارة المرتفعـة حيثبلغـت   قيم نظيراتها للمفاعالمن المعتدلة كانت أعلى 
day-1(  في حين انخفضت قيم ثابت اإلزالة النـوعي ،)k (      مـع ازديـاد درجـة الحـرارة حيـث
 ٤٠(و  )مo ٥٠(و  )مo ٦٠(ولكل من الدرجات الحراريـة ) day-1 0.012,0.008, 0.0130(بلغت

oحيث أشار إلى أن قيمة ثابـت اإلزالـة   [1]على التوالي، وتتوافق هذه النتيجة مع ما أكده الباحث)م
وأعزى سـبب ذلـك إلـى    ) C°35(تنخفض عند ارتفاع درجة الحرارة إلى مايزيد عن ) k(النوعي 

 أنيالحظ مـن النتـائج    كذلك).Mesophilic(حدوث تناقص في أعداد األحياء المجهرية من نوع 
لمجهريـة المحبـة   لمفاعل األحياء ا) Umax(ومعامل اإلزالة القصوى ) Ks(قيمتي تركيز المنتصف 

، للحـرارة المرتفعـة   كانتا أقل من نظيراتها في مفاعالت األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة
كذلك يالحظ أن هذه القيم تزداد مع زيادة درجة الحرارة في مفـاعالت األحياءالمجهريـة المحبـة    

  .[8][5]مستحصلة من قبل الباحثينوتتوافق هذه النتائج مع تلك ال. للحرارة المرتفعة
ذلك انه يمثل تركيز المواد العضوية الذائبة التي تجعل  مهم جدا) Ks(إن قيمة تركيز المنتصف 

قيمـة  إن ، تساوي نصف السرعة القصـوى ) معدل سرعة اإلزالة(معدل سرعة االنقسام أو التكاثر 
المحبة للحرارة المرتفعة تعطي إمكانية للعمل األحياء المجهرية لنظام  الكبيرة) Ks(تركيز المنتصف 

كمية حماة اقل بكثير لها وبالتالي إنتاج ) Ks(بتركيز للمواد العضوية الذائبة اقل من تركيز المنتصف 
مما يقلل من حجم وحدات معالجـة الحمـَأة   األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة مما في نظام 

  .هذا يعمل على تقليل كلف إنشاءمحطات معالجة الحمَأةوأحيانا إلى االستغناء عنها و
لمفاعالت نظـام األحيـاء المجهريـة    ) Y(قيم معامل إنتاج الحمَأة  كذلك يالحظ من النتائج ان

المحبة للحرارة المرتفعة قد انخفضت عن مثيالتها لنظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلـة  
االنخفاض مع ارتفـاع درجـة    ويزداد هذا، [12][5][2]العديد من الباحثينويتوافق هذا مع ما أورده 
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إلى أن سبب ذلك هـو صـعوبة   [19]حيث أشار. [19][12][8][5]ويتوافق هذا مع ما أورده ،الحرارة
) Kd(سبب ذلك إلـى ازديـاد معـدل التحلـل     [12]ر وبر. ة عند ارتفاع درجات الحرارةتوليد الحمَأ

ما مبين في أعاله يتضـح  مو. )٤الحظ الجدول رقم (، رتفاع درجة الحرارةلألحياء المجهرية عند ا
ومعامـل  اكبـر  معامل إلنتـاج الحمـَأة   أن نظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة يمتلك 

حمـَأة اقـل    إنتاجأما نظام األحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعة فانه يمتلك معامل ، قلانحالال
 لناتجة في نظام الحرارة المرتفعـة بالتالي على أن كمية الحمَأة ا مما يعنيومعامل انحالل اكبر بكثير 

المطلوبـة  ما يقلل من حجم وحدات معالجة الحمـَأة  وهذا اقل بكثير مما في نظام الحرارة االعتيادية 
  .ويعمل على تقليل كلف إنشاء محطات معالجة الحمَأة

  
  

  اتاالستنتاج
عند نفس الظروف التشغيلية فأن تركيز المواد العضوية الخارجة مـن مفاعـل نظـام األحيـاء      .١

المجهرية معتدلة الحرارة يكون اقل من تلك الخارجة من مفاعالت نظـام األحيـاء المجهريـة    
 .مرتفعة الحرارة

في المفاعالت البيولوجية العاملة ضمن مـدى األحيـاء   ) MLVSS(تركيز األحياء المجهرية يكون .٢
، مرتفعـة المحبة للحـرارة ال المجهرية معتدلة الحرارة أكثر مما في مفاعالت األحياء المجهرية 

 .ويقل هذا التركيز مع زيادة درجة حرارة التشغيل
ريـة المحبـة   وجد أن تركيز الخارج للمواد الصلبة العالقة لكل من مفاعلي نظام األحيـاء المجه  .٣

عنـد وقـت تعويـق    ) Thermophilic,40°C(والمرتفعـة  ) Mesophilic(للحرارة المعتدلـة 
تقع ضـمن محـددات   ساعات لحوضي الترسيب ولجميع المراحل ) 4(هيدروليكي ثابت مقداره 

 ≥ Suspended Solids(الطرح المحلية المعتمدة لصيانة االنهار والمياه العمومية من التلـوث 
60mg/l.( 

بشكل واضح على أداء محطات المعالجة التـي تعمـل   انخفاض وقت المكوث الهيدروليكي يؤثر .٤
 كل مـن  إلى انخفاضانخفاض وقت المكوث أدى بنظامي الحرارة االعتيادية أو المرتفعة حيث 

وزيادة فـي معامـل الـدليل    كذلك الترسيب  إزالةأحواضكفاءة و، لمواد العضويةاكفاءة إزالة 
 ).SVI(الحجمي للحمَأة 

لمفاعل نظام األحيـاء المجهريـة   ،)Y(ومعامل إنتاج الحمَأة ) k(كانت قيمة ثابت اإلزالة النوعي  .٥
المحبة للحرارة المعتدلة اكبر من مثيالتها لمفاعالت نظام األحياء المجهريـة المحبـة للحـرارة    

 .المرتفعة وتنخفض هذه القيمة مع ازدياد درجة الحرارة
، ومعامل انحالل الحمَأة )Umax(معامل اإلزالة القصوى ) Ks(المنتصف  تزداد قيم كل من تركيز .٦

)Kd  (   مع زيادة درجة الحرارة لمفاعالت األحياء المجهرية المحبة للحرارة المرتفعـة وتكـون
 . أكثر من مثيالتها لمفاعل األحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة

  
 التوصيات

المجهرية المحبة للحرارة  األحياءدراسة كفاءة إزالة كل من النيتروجين والفسفور باستخدام نظام  .١
 .المرتفعة

دراسة إمكانية استخدام بدائل أخرى لغرض ترسيب الحمأة المتولدة من نظام األحياء المجهريـة   .٢
 .المحبة للحرارة المرتفعة
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  المراحل التشغيلية للمفاعالت المختبريةوخصائص كل مرحلة): ١(الجدول 

  المرحلة

درجة 
حرارة  
تشغيل 
المفاعل 
االول 

)oC(  

درجة 
حرارة  
تشغيل 
المفاعل 
 الثاني

)oC(  

درجة 
حرارة  
تشغيل 
المفاعل 
 الثالث

)oC(  

درجة حرارة  
تشغيل 
المفاعل 
  الرابع

)oC(  

التصريف 
الداخل 
لحوض 
التهوية 

  )يوم/لتر(

  زمن
المكوث 
للمفاعاللب
 يولوجي

  )ساعة(

أحواض 
  زمن  الترسيب

ــوث  المك
ــوض  لح
الترسيب 

  )ساعة(

  الحجم
  )لتر(

  القطر
  )سم(

٤  ٧.٥  ١.٢٥  ٢٤  ٧.٥  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٢٥  ١  
٤  ٨.٦٦  ١.٦٦  ١٨  ١٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٢٥  ٢  
٤  ١٠.٦  ٢.٥  ١٢  ١٥  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٢٥  ٣  
٤  ١٥  ٥  ٦  ٣٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٢٥  ٤  

  
  
  

  كفاءة أحواض الترسيب لمختلف مراحل تشغيل المنظومة المختبرية) ٢(الجدول 

  المرحلة
التصريف 

)L/day(  

  %كفاءة الترسيب 
Thermophili

c )60°C(  
Thermophili

c )50°C(  
Thermophili

c )40°C(  
Mesophilic 

)25°C(  
 98.6  98.8 84.2  80.8 7.5  األولى
 97.4 97.8 82.3  77.1 10  الثانية
 96.8 96.7 79.4 75.3 15  الثالثة
 95.9 95.8 78.8 73.6 30  الرابعة

  
  البيولوجية التصميمية للمفاعالت المحبة للحرارة االعتيادية والمرتفعةالمعامالت ) ٣(الجدول 

  الوحدة  المعامل
  البيولوجي المفاعل

Thermophil
ic )60°C(  

Thermophili
c )50°C(  

Thermophil
ic )40°C(  

Mesophili
c )25°C(  

k day-1 ٠.٠١٧  ٠.٠١٣ ٠.٠١٢  ٠.٠٠٨ 
Umax day-1 ٢.١١  ٢.٤٦ ٣.١٧  ٤.٨٥ 
Ks mg/L ٦٤.٦ ١٢٥.٩٧ ١٨١  ٤٠٢.١٣ 

Y 
mgVSS/mgCO

Dr 
٠.٢٠ ٠.١٠٢ ٠.٠٩٤ ٠.٠٨ 

kd day-1 ٠.٠٢ ٠.٠٢٧ ٠.٠٣٢ ٠.٠٤١ 
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التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز ): ٢(الشكل 
المواد العضوية الخارجة من مفاعالت المرحلة 
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التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز ): ٣(الشكل 
المواد العضوية الخارجة من مفاعالت المرحلة 
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التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز ): 4(الشكل 
المواد العضوية الخارجة من مفاعالت المرحلة 
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التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز ): 5(الشكل 
المواد العضوية الخارجة من مفاعالت المرحلة 

  .)ساعة ٦وقت التعويق (الرابعة 
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التوزيع التكراري التراكمي لتراكيز ): ٦(الشكل 
المواد الصلبة العالقة الخارجة من مفاعالت المرحلة 
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y25 = 31.567x + 852
R² = 0.8383

y40 = 36.833x + 750
R² = 0.8744

y50= 37.5x + 645
R² = 0.8811

y60 = 38.583x + 489.5
R² = 0.95
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المكوث الهيدروليكي مع  زمنعالقة ): ٧(الشكل 
  .تركيز األحياء المجهرية

 

y25 = 0.8683x + 72.15
R² = 0.9506

y40 = 0.7967x + 70.25
R² = 0.917

y50 = 0.8583x + 65.25
R² = 0.7747

y 60= 1.0917x + 60.25
R² = 0.8912
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المكوث الهيدروليكي مع  زمنعالقة ): ٨(الشكل 
  .كفاءة اإلزالة
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