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 مقدمة

ال شك أن المياه هي أساس الحياة، وتسعى كل الدول إلى تنمية مواردها المائية والحفاظ عليها 
نقية صالحة لالستخدامات المختلفة، كما تقوم بتدوير المياه المستخدمة بمعالجتها، أو بتحليه 

 :وتتميز مصر بتنوع مواردها المائية حيث تشمل .المياه المالحة

 .نهر النيل وروافده وفرعيه والرياحات والترع والجنَّابيات (1)

 .واألحمر والبحيرات والمصارف والبرك المتوسط البحرين األبيض (2)

 .خزانات المياه الجوفية (3)

ذا احتوت المياه على مواد غريبة اعتبرت ميا ومن هذه الملوثات المواد غير العضوية . ملوثة هوا 
وتتكون هذه الملوثات نتيجة . الذائبة والمعلقة والمواد العضوية والبكتريا والطحالب والطفيليات

وبذلك فإن نفايات المصانع وبقايا المبيدات . اآلدميوالنشاط  الصناعيوالنشاط  الزراعيللنشاط 
وسائل النقل تعتبر من و مخلفات اآلدمية وعوادم الحشرية ومخصبات ومحسنات التربة وال

 .المصادر الرئيسية لتلوث المياه

والجدير بالذكر أن النفايات الصناعية تحتوى على العديد من السموم الذائبة، عضوية وغير 
ستخدام آلعضوية، مما يصعب معه معالجة المياه الحاملة لها معالجة ينتج عنها ماء صالح ل

 .اآلمن اآلدمي

يمكن حصر بعض المواد الموجودة في المخلفات الصناعية السائلة والتي يمكن أن تسبب و 
 :التلوث فيما يلى

 .أمالح غير عضوية .1
 .أحماض وقواعد .2
 .مواد عضوية .3
 .مواد عالقة .4
 .أصباغ .5
 .زيوت وشحوم .6
 .كيماويات سامة مثل المعادن الثقيلة .7
 .أحياء دقيقة .8
 .مواد مسببة للرغوة .9
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 الصناعيالخصائص العامة لمياه الصرف 

ختالف الصناعة نفسها إتختلف خصائص وطبيعة مكونات الصرف الصناعي بدرجات كبيــــرة ب
يتذبذب في مكوناته ودرجة  والمواد المستخدمة والعمليات المطبقة، لذلك فــإن الصرف الصناعي

 .تدفقه

ونظرًا ألن الكثير من المخلفات . بعض مصادر وأضرار الملوثات الصناعية( 1)رقم  ويبين جدول
تؤدى إلى محطات معالجة  هالصناعية يتم صرفها مع مخلفات الصرف الصحي في شبكة واحد

مياه الصرف الصحي فإنه من الضروري عزل المخلفات الصناعية الخطرة وفصلها في مواقع 
 :اإلنتاج بمعالجتها معالجة منفصلة، حيث يؤدى ذلك إلى

 .حماية خطوط شبكة الصرف من التآكل *

 .المحافظة على كفاءة عمليات المعالجة *

 .مياه المعالجةعدم تواجد المواد السامة في ال *

 

 بعض مصادر الملوثات الصناعية وبعض األضرار التي تسببها( 1)جدول 

 بعض األضرار الرئيسية (أمثلة)المصدر الصناعي  نوع الملوثات

غير  أمالح  .1
 عضوية

مصانع التحلية وتكرير البترول ومصانع 
 .الذخائر

تتداخل في االستعماالت الصناعية 
 .والريوتؤثر على مياه الشرب 

تسبب تآكل خطوط األنابيب واألجهزة  مصانع الكيماويات أحماض وقواعد  .2
 .كما تتسبب في قتل األسماك

مصانع المعلبات ومدابغ الجلود،  مواد عضوية  .3
 ومصانع الغزل والنسيج

تستهلك  وبالتاليتكون طعامًا للبكتيريا 
 .األكسجين الموجود بالماء

ختناق لبيض األسماك وتفسد تسبب اإل مصانع الورق والمعلبات مواد عالقة  .4
 .منظر البحيرات

 .تسبب أضرارًا جسيمة لألحياء المائية مصانع النسيج والتعدين والكيماويات أصباغ  .5
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 (1)تابع جدول 
زيوت وشحوم   .6

 وسوائل
ومصانع تكرير ( المسالخ)المجازر 

 البترول
تفسد الشكل والرائحة وتمنع وصول 

 .األكسجين للماء

سامة  كيماويات .7
 مثل

 المعادن الثقيلة   

مصانع الصلب والذخائر والطالء 
 بالمعادن

تغير من حياه النباتات والحيوانات 
 .المائية ولها تأثير سمى

تلوث المياه بكتريولوجيا مما يجعلها غير  مدابغ الجلود أحياء دقيقة  .8
 .صالحة لحياة األسماك

مواد مسببة   .9
 للرغوة

تمنع وصول األكسجين للماء وتضر  واألصباغالمسالخ ومصانع الصابون 
 .باألحياء المائية

 :عند دراسة الصرف الصناعي فإنه عادة يمكن تقديره بطريقتين

 .تركيز الملوث منسوبًا إلى حجم الصرف الكلى:  األولى

 .تركيز الملوث منسوبا إلى كمية المنتج:  الثانيـة

 

 .التحاليل الروتينية الواجب إجراؤها لبعض المخلفات الصناعية بعض( 2)جدول 

 القياســات الصنــاعة

 :النسيج

 إزالة اللون، الصباغة

 

الممتص،  الكيميائيدرجة الحرارة، الرقم اإليدروجينى، األكسجين 
 .المنظفات، المعادن الثقيلة

إزالة الشحم والقاذورات من 
 .األصواف

الممتص،  الكيميائيدرجة الحرارة، الرقم اإليدروجينى، األكسجين 
 .المنظفات، الدهون

الممتص، النيتروجين،  الكيميائيالرقم اإليدروجينى، األكسجين  األغذية
 .المواد الصلبة
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 .المواد الصلبة، األكسجين الكيميائى الممتص، المواد المترسبة المشروبات الغازية

الثقيلة، المواد الصلبة، الكبريتيد، الرقم األيدروجينى، المعادن  الدباغة
 .األكسجين الكيميائى الممتص

 .الرقم األيدروجينى، الفينول، األكسجين الكيميائى الممتص الكيماويات

 .األكسجين الكيميائى الممتص األدوية

األلكترونيات، الطالء 
بالمعادن وتشطيب 

 المعادن

 -األكسجين الكيميائى الممتص-الثقيلةالمعادن -الرقم األيدروجينى
 .السيانيد، المواد الصلبة

 .الرقم اإليدروجينى، المعادن الطباعة

 

  الخصائص العامة لميـاه الصرف الصحي

والمعــروف أن . المجاريأهم الملوثــات المحتمـل تواجدها في شبكات ( 3)يعرض الجدول رقم 
كسجين جم من األ 54مقدراه ام تكافئالمخلفات العضوية التي تنتج عن فرد واحد في اليوم 

 .(Population equivalent)التعداد  بمكافئالممتص ويعرف  الحيوي

وتحتوى مياه الصرف الصحي على مركبات نتروجينية وفوسفورية وبعض المعادن الثقيلة 
نتائج ( 4)ويبين الجدول رقم . قايا الكربوهيدرات والبروتينات والدهونوالعناصر غير العضوية وب

 .تحليل عينات من مياه الصرف الصحي
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 المجاريأهم الملوثات المحتمل تواجدها بشبكات  (3)جدول 

 ســـبب أهميتهــا الملوثات

المواد الصلبة 
 العالقة

وحاالت انعدام الهواء تؤدى المواد الصلبة العالقة إلى تكون رواسب الحمأة 
 .عند تصريف مياه الصرف الصحي في المسطحات المائية المحيطة

المواد العضوية 
الحيوية القابلة 

 للتحلل

وتقاس المواد العضوية . تتكون أساسًا من البروتينات والكربوهيدارت والدهون
( األكسجين الحيوى الممتص) BODالحيوية القابلة للتحلل عادة بوحدات 

إذا تم تصريف مياه الصرف (. األكسجين الكيميائى الممتص) CODو
الصحي الغير معالجة في البيئة المحيطة فإن اإلتزان الحيوى قد يؤدى إلى 

 .نضوب موارد األكسجين الطبيعى وزيادة حاالت التعفن

الكائنات المسببة 
 لألمراض

المعدية يمكن أن تنتقل بواسطة الكائنات العضوية الناقلة لألمراض  األمراض
 .الموجودة في مياه الصرف الصحي

إن اتحاد النيتروجين والفوسفور مع الكربون يكون موادًا مغذية رئيسية الزمة  المواد المغذية
وعند تصريفها إلى المسطحات المائية المحيطة فإن هذه المواد المغذية . للنمو
وعند تصريف كميات . ى إلى نمو الكائنات المائية الغير مرغوب فيهاتؤد

 .زائدة على األرض فإنها أيضًا تؤدى إلى تلوث المياه الجوفية

الملوثات الخطرة 
 (ذات األولوية)

المركبات العضوية والغير عضوية المختارة على أساس معرفة أو توقع مدى 
أو األورام أو درجة سميتها الحادة  تسببها في اإلصابة بالسرطان أو التشوهات

 .والكثير من هذه المركبات موجود في مياه الصرف الصحي. العالية

المواد العضوية 
 المقاومة للتحلل

هذه المواد العضوية تعمل على مقاومة الطرق التقليدية لمعالجة مياه الصرف 
والفينول واألمثلة النموذجية تشمل المواد الحافظة للتوتر السطحى . الصحي

 .والمبيدات الزراعية

تضاف المعادن الثقيلة عادة لمياه الصرف الصحي عن طريق األنشطة  المعادن الثقيلة
الصناعية والتجارية، وقد يتطلب األمر إزالتها إذا كانت مياه الصرف الصحي 

 . سيعاد استخدامها
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المواد غير 
 العضوية المذابة

ترد المواد غير العضوية األساسية مثل الكالسيوم والصوديوم والكبريتات إلى 
شبكة الصرف المنزلية كنتيجة الستخدام المياه وقد يستلزم األمر إزالتها إذا 

 . كانت مياه الصرف الصحي سيعاد استخدامها
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 لعينات من مياه الصرف الصحي الكيميائيالتحليل  (4)جدول 

 (لتر/جملم)التركيــز  االختبـــار

 ضعيـف متوسـط قـوى 

 351 711 1211 المواد الصلبة الكلية

 251 511 851 الواد الصلبة الذائبة الكلية

 145 311 525 المواد الصلبة الذائية الثابتة

 115 211 325 المواد الصلبة الذائبة المتطايرة

 111 211 351 المواد العالقة الكلية

 31 51 75 العالقة الثابتة المواد

 71 151 275 المواد العالقة المتطايرة

 5 11 21 (لتر/ملليتر)المواد المترسبة 

 111 211 311 األكسجين الحيوى الممتص

 111 211 311 الكربون العضوى الكلى

 251 511 1111 األكسجين الكيميائى المستهلك

 21 41 85 النيتروجين الكلى

 8 15 35 العضوىالنيتروجين 

 12 25 51 األمونيا الحره

 صفر صفر صفر النيتريت
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 صفر صفر صفر النترات

 6 11 21 الفوسفور الكلى

 2 3 5 الفوسفورالعضوى

 4 7 15 الفوسفور غير العضوى

 31 51 111 الكلوريد

 51 111 211 (كربونات كالسيومك)القلوية 

 51 111 151 الشحوم

 

 لميــاه الشربالخصائص العامة 

ستخدام المياه في الشرب التأكد من تمام صالحيتها من حيث اللون والطعم إيتطلب السماح ب
 . والرائحة وخلوها من كافة المكونات الضارة أو السامة وضرورة فحصها بكتيرولوجيا وميكرسكوبيا

ر في بعض باإلضافة إلى اآلبا)في مصر هو نهر النيل  الرئيسيوحيث أن مصدر مياه الشرب 
، ولما كان النيل يستقبل كل يوم الكثير من المخلفات اآلدمية والصناعية والزراعية لذلك (المناطق

 :وجب التأكد من خلو المياه من كل من

 .الطفيليات األولية، الفيروسات، الكائنات الدقيقة كالبكتريا (1)

 .المستخدمةالعكارة التي يؤدى وجودها إلى تداخلها مع المطهرات  (2)

 .العناصر والمواد غير العضوية السامة (3)

 .المركبات العضوية التخليقية مثل المبيدات والمركبات المتطايرة (4)

 .النواتج الثانوية الناتجة من المعالجة بالكلور لتفاعله مع المركبات العضوية (5)

 .المواد المشعة (6)
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 المياهالتشريعات المصرية الخاصة بتحديـد مواصفات 
 الجوفي الخزان وعلى وفروعـه النيل نهـر على تصرف التي المياه 

المائية من  ريبشأن حمـاية نهر النيل والمجا 1982سنة ل 48صدر في مصـر القانون رقم 
التلوث وعدم الترخيص بصــــرف أي مخلفات سائلة إلى نهر النيل أو فروعه أو الترع والمصارف 
والجنَّابيات وخزانات المياه الجوفية، قبل مطابقتها للمعايير الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون 

لسنة  48القانون من  61وقد نصت المادة . 1983لسنة  58رقم  ريوالصادرة بقرار وزير ال
المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية  رييجب أن تبقى مجا: " على أنه 1982

السائلة المعالجة إليها في حدود المعايير والمواصفات وتم تعديل هذة المادة بالقرار الوزاري رقم 
ياه العذبة التي يجب أن تبقي مسطحات الم" هفي القانون أن 49وذكرت المادة  2113لسنة  92

" يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها في حدود المعايير والمواصفات االتية
 ( ".5)المبينة في الجدول رقم 

 

 معايير صرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى المسطحات المائية( 5)جدول 

 (مالم يذكر غير ذلك)لتر  /جمالمواصفات ملو  المعايير البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 511اليزيد عن المواد الصلبة الذائبة الكلية

 6ال يقل عن األكسجين الذائب 

 8.5، 6.5 األس اإليدروجينى

 6ال يزيد عن  األكسجين الحيوى الممتص

 11ال يزيد عن  (دايكرومات) األكسجين الكيماوى المستهلك

 1يزيد عن  ال نيتروجين عضوى

 1.5ال يزيد عن  as (NH3)( N)نشادر 

 2ال يزيد عن as (NO3)( N)النترات 
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 1٧ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 3.5ال يزيد عن as N (TN)النتروجين الكلي 

 2ال يزيد عن as P (TP)الفوسفور الكلي 

 1.1ال يزيد عن شحوم وزيوت

 211ال تزيد عن  كبريتات

 1.111ال تزيد عن الزئبق

 1.5ال يزيد عن  حديد

 1.2ال يزيد عن  منجنيز

 1.11ال يزيد عن  نحاس 

 1.11ال يزيد عن  (خارصين)زنك 

 1.5ال تزيد عن  فلوريدات

 1.112ال يزيد عن  فينول

  1.11ال يزيد عن زرنيخ

 1.111ال يزيد عن كادميوم

 1.15ال يزيد عن كروم

 1.115ال يزيد عن السيانيد الحر

 1.11ال يزيد عن رصاص

 1.11يزيد عن ال سيلينوم

 1.5ال يزيد عن البورون

 1.17ال يزيد عن المولبيديوم
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 13 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 1.12ال يزيد عن النيكل

 يدات وتشملبالم

  1.11113ال يزيد عن  الدرين وداي الدرين

  1.12ال يزيد عن االكلور

 1.11ال يزيد عن الديكارب

 1.112ال يزيد عن أترازين

 1.13ال يزيد عن بنتازون

 1.117ال يزيد عن كاربوفيوران

 1.1112ال يزيد عن كلوردان

 1.13ال يزيد عن داي كلوروبروب 4.2

 1.119ال يزيد عن فينوبروب

 1.11ال يزيد عن ميكوبروب

 1.119ال يزيد عن ت-5.4.2
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 14 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 الشرب مياه موارد شأن في( 1115وتم التطبيق الفعلى سنة ) 1114 لسنة 2٢ القانون

 ،يرأسها التي الصحة لوزارة للمياه العليا اللجنة خالل من السلطة الصحة وزير القانون هذا منح
 تنقيتها وطرق الشرب مياه لمصادر الصحية واالشتراطات الشرب بمياه الخاصة إلصدار المعايير

 تضمنت والتي،الشرب مياه معايير بتحديث 1995 لعام 118 رقم قراره الصحة وزير أصدر وقد
 والمبيدات الثقيلة والمعادن (والسامة، العضوية، عضوية الغير) والكيميائية المعايير الطبيعية

 اعتبارا المعايير هذه تطبيق تنفيذ وتم 1 المشعة والمواد البكتريولوجيه أنواعها والمعايير بمختلف
 المثيل ومركبات عامين بعد تنفيذها فيبدآ بالمبيدات الخاصة عدا المعايير فيما 1995 مارس من

 . 1995مارس من اعتبارا عام بعد المكلورة

 تنقية محطات مأخذ بحرم الخاصة االشتراطات 95 لسنة 311 رقم الصحة وزير قرار حدد وقد
 التيار تحت متر 211و التيار فوق متر 511 عن تقل ال بحيث التلوث مصادر عن المياه للبعد

 1 للمأخذ بالنسبة

 1 السحب ماسورة من متر 45 قطرها نصف بدائرة البئر حرم حدد الجوفية فقد لآلبار وبالنسبة

 تبعد أن على نص حيث الشرب مياه مصادر حماية في 1982 لسنة 48 القانون ساهم وقد
 متر كيلو ومسافة التيار فوق متر كيلو 3 عن تقل ال بمسافة الصناعية المخلفات صرف مواسير
 غسيل مياه معالجة ضرورة على نص كما الشرب مياه محطات لمأخذ بالنسبة التيار تحت واحد

 عضوية مواد من تحتويه لما نظرا المائية ريالمجا إلى صرفها قبل المياه تنقية محطات مرشحات
 الكيميائية المروبات وبقايا التنقية عمليات خالل المرشحات حجزتها التي األمراض ومسببات
 .المستخدمة

 

 الصحي الصرف شبكة على تصرف التي المياه

ليوجب ضرورة معالجة المخلفات السائلة التي يتم صرفها من  1962في عام  93صدر القانون 
 9رقم  ريمختلف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي بالمدن ثم صدر القرار الوزا

لتصبح المعايير والمواصفات الواجب توافرها  1962لسنة  649بتعديل القرار رقم  1989لعام 
لصناعية التي يسمح بصرفها على شبكة الصرف الصحي كما هو مبين في في المخلفات ا

 (.6)الجدول رقم 
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 البحرية البيئة على تصرف التي المياه 

من الفصل الثانى منه  58والئحته التنفيذية التي نصت في المادة  1994لسنة  4صدر القانون 
 :على أنه

رار إصدار هذه الالئحة، يحظر على مع عدم اإلخالل بما تنص عليه المادة الثانية من ق"
المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية 

خمة تصريف تلك المواد إال بعد معالجتها وجعلها مطابقة للمواصفات والمعايير أالمت والشواطئ
 (".7)المبينة في الجدول رقم 

 

والمعايير الواجب توافرها في المخلفات السائلة قبل صرفها على شبكة المواصفات  (6)جدول 
 الصرف الصحي

 (لتر ما لم يذكر غير ذلك /جممل)المعايير  االختبـــار

 م41ال يزيد عن  درجة الحرارة

 11-6 األس األيدروجينى

 2111ال تزيد عن  مجموع المواد الصلبة الذائبة

 511ال تزيد عن  المواد العالقة

 411ال يزيد عن  األكسجين الحيوى الممتص

 711ال يزيد عن  (دايكرومات)األكسجين الكيميائى المستهلك 

 351ال يزيد عن  (برمنجنات)األكسجين الكيميائى المستهلك 

 11ال تزيد عن  (كب)الكبريتيدات 

 1.1ال يزيد عن  السيانيد

 5ال تزيد عن  فوسفات
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 16 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 31ال تزيد عن  نترات

 1ال تزيد عن  فلوريدات

 1.115ال يزيد عن  فينول

 111ال تزيد عن  أمونيا

 11ال يزيد عن  الكلور الحر المتبقى

 1ال تزيد عن  أكاسيد كبريت

 11ال يزيد عن  فورمالدهيد

 111ال تزيد عن  زيوت ودهون

 :مجموع المعادن الثقيلة وتشمل

، الكروم، الزنك، النيكل، الزئبق، الفضة)
 (القصدير، الكادميوم

إذا كان حجم الصرف ال يزيد  11ال يزيد عن 
إذا كان حجم  5يوميا، وال يزيد عن  3م51عن 

 يوميا 3م 51الصرف يزيد عن 

 1ال يزيد عن  مجموع الفضة والزئبق

يجب خلو مياه الصرف من البقايا البترولية، وكربيد الكالسيوم، والمذيبات العضوية، و  *
 .السامة، والمواد المشعةوالمواد 
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 1٢ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المخلفات السائلة قبل صرفها في البيئة ( ٢)جدول 
 البحرية

لتر ما لم /مالحد األقصى للمعايير والمواصفات ملج االختبـــار
 يذكر ذلك

 م فوق المعدل السائد 11ال تزيد عن  درجة الحرارة

 9-6 األس األيدروجينى

 خالية من المواد الملونة اللون

 61 األكسجين الحيوى الممتص

 111 (دايكرومات)األكسجين الكيماوى المستهلك 

 2111 مجموع المواد الصلبة الذائبة

 1811 رماد المواد الصلبة الذائبة

 61 المواد العالقة

 (و.ع.ن) 51 العكارة

 1 الكبريتيدات 

 15 الزيوت والشحوم

 1.5 الهيدروكربونات من أصل بترولى

 5 الفوسفات

 41 النيترات

 1 الفينوالت

 1 الفلوريدات 
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 3 األلومنيوم

 3 نيتروجين، األمونيا

 1.115 الزئبق

 1.5 الرصاص

 1.15 الكادميوم

 1.15 الزرنيخ

 1 الكروم

 1.5 النحاس

 1.1 النيكل

 1.5 الحديد

 1 المنجنيز

 5 الزنك

 1.1 الفضة

 2 باريوم

 2 كوبلت

 1.2 المبيدات بأنواعها

 1.1 السيانيد

 5111 3سم 111العد االحتمالى للمجموعة القولونية في 
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 19 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 الشرب في المستخدمة المياه

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في مياه  7/1/1975أصدرت اللجنة العليا للمياه بجلسة 
والذى تضمن المواصفات والمعايير الواجب  1995لسنة  118الشرب، ثم صدر مؤخرًا القرار 

 (8)جدول . 2117لسنة  458توافرها في مياه الشرب وتم تعديله مؤخرًا بالقرار 

 

المواصفات والمعايير الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب طبقًا للقرار  (8)جدول رقم 
 200٢لسنة  458

 

 :الطبيعية الخواص :أوال

 الحد األقصى المسموح به الخاصية م

 معدوم اللون 1

 مقبول الطعم 2

 معدومه الرائحة 3

 ( NTU )وحده    1 العكارة 4

  8.5 - 6.5 الرقم الهيدروجينى 5
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 ٧1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

    :المنزلية واالستخدامات االستساغةمواد غير عضوية لها تأثير على  :ثانيا

 ( لتر/ ملجم ) الحد األقصى المسموح به  الخاصية م

 1111 م 121oاألمالح الذائبة عند  1

 as  CaCO3 511عسركلى         2

 as  CaCO3 351عسر كالسيوم      3

 as  CaCO3 151عسر ماغنسيوم     4

 SO4 251كبريتات               5

 Cl  251كلوريدات                6

 Fe  1.3حديد                  7

 Mn  1.4   منجنيز              8

 Cu 2     نحاس               9

 Zn 3    الزنك                10

 Na  211الصوديوم               11

 Al 1.2   األلومنيوم             12
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 ٧1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 ية ذات التأثير على الصحة العامةالمواد الكيميائ: ثالثا

 :عضوية غير مواد (أ ) 

 (لتر / ملجم ) به  الحد األقصى المسموح الخاصية م

 Pb 1.11الرصاص                     1

 Hg        1.111   الزئبق                     2

 As 1.11   الزرنيخ                    3

 CN 1.15   السيانيد                    4

 Cd 1.113الكادميوم                     5

 Se 1.11السيلينيوم                     6

 Cr   1.15الكروميوم                     7

 as  ( NH3 ) 1.5األمونيا               8

 as  ( NO3 ) 45النترات               9

 as  ( NO2 ) 1.2النيتريت               10

 F 1.8الفلوريدات                     11

 Sb 1.12األنتيمون                     12

 Ba 1.7   الباريوم                    13

 B 1.5     البورون                  14

 Ni 1.12        النيكل                  15

 Mo                  1.17الموليبدينيوم                   16
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 ٧٧ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :العضوية المواد ( ب )

 (لتر/ملجم) الحد األقصى المسموح به  الخاصية م

 Alachlor  1.12               االكلور          1

 Aldicarb 1.11                   الديكارب     2

 Aldrin and dieldrin   1.11113دأي إالدرين  ،ألدرين 3

 Atrazine 1.112                 أترازين         4

 Bentazone 1.13              بنتازون        5

 Carbofuran 1.117            كاربوفيوران      6

 Chlordane 1.1112            كلوردان         7

 Chlorotoluron 1.13       كلوروتوليورون    8

 D.D.T 1.111              ت           .د.د 9

 -Dibromo 3 1,2كلورو بروبان  -3دأي برومو  -2،1 10
chloropropane (DBCP) 

1.111 

 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D)  1.13 -2,4د  4،2 11

-1,2Dichloropropa  (1,2دأي كلورو بروبان  2،1 12
DCP)  

1.12 

، 1,3 ( DCP-1,3)دأي كلورو بروبين  3،1 13
Dichloropropene 

1.12 

 Hexachlorobenzene 1.111هكسا كلورو بنزين  14

 Isoproturon 1.119أيزو بروتورون               15

 Lindane 1.112       لندان                      16

 1.112 ميثيل كلورو فينوكسى اسيتيك اسيد 17
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 ٧3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

Methylchlorophenoxyacetic acid (MCPA) 

 Methoxychlor 1.12         ميثوكسى كلور   18

 Metolachlor 1.11            ميتوال كلور     19

 Molinate 1.116                  مولينات     20

 Pendimethalin 1.12            بنديميثالين 21

 Pentachlorophenol 1.119بنتاكلورو فينول  22

 Permethrin 1.12           بيرمثرين        23

 Propanil 1.12           بروبانيل          24

 Pyriproxyfen 1.3       بيريبروكسيفين    25

 Simazine 1.112             سيمازين        26

 Trifluralin 1.12           ترأي فلورالين      27

 DB  1.19 -2,4          ب         .د  4،2 28

 Dichloroprop  1.1 -2,4دأي كلورو بروب 4،2 29

 Fenoprop 1.119        فينو بروب          30

 Mecoprop 1.11         ميكوبروب        31

 T 1.119-2,4,5             ت     ، 5،4،2 32

 Monochloramine 3   مونو كلور أمين 33

 Chlorine 5                كلور        34

 Bromate 1.11              برومات       35

 Chlorite 1.7                   كلوريت      36

 Trichlorophenol 1.2 -2,4,6ترأي كلورو فينول، 2،4،6 37
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 Trihalomethanes 1.1      ترأي هالو ميثان 38

 Dichloroacetate      1.15دأي كلورو اسيتات  39

 Trichloroacetate     1.1ترأي كلورو اسيتات 40

 Trichloroacetaldehyde   1.11أسيتالدهيدترأي كلورو  41

 Dichloroacetonitrile 1.12 اسيتونيتريل دأي كلورو 42

 Dibromoacetonitrile  1.17دأي برمو اسيتونيتريل  43

 Trichloroacetonitrile  1.111ترأي كلورو اسيتونيتريل 44

 Carbon tetrachloride       1.114كربون تترا كلوريد 45

 Dichloromethane            1.12دأي كلورو ميثان 46

 Dichloroethane     1.13 1,2دأي كلورو إيثان 2،1 47

 Trichloroethane  1.17 1,1,1ترأي كلورو إيثان 1،1،1 48

 Chloride Vinyl 1.1113           كلوريد الفينيل    49

 Dichloroethene  1.13 1,1دأي كلورو إيثين 1،1 50

 Dichloroethene  1.15 1,2دأي كلورو إيثين 2،1 51

 Tetrachloroethene        1.14تترا كلورو إيثين  52

 Toluene                            1.7تولوين   53

 Benzene 1.11                             بنزين 54

 Benzo[a]pyrene         1.1117بيرين ( أ ) بنزو  55

 Monochlorobenzene 1.3 مونو كلورو بنزين  56

 Dichlorobenzene   1 1,2دأي كلورو بنزين 2،1 57

 Dichlorobenzene   1.3 1,4دأي كلورو بنزين 1،4 58
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 Trichlorobenzenes (Total)  1.12الكلى ترأي كلورو البنزين 59

 Di (2-ethylehexyle)أديبات ( إيثيل هكسيل -2)دأي  60
adipate  

1.18 

 Di (2-ethylehexyle) فثاالت ( إيثيل هكسيل -2)دأي  61
phthalate  

1.118 

 Acrylamide  1.1115                   أكريالميد         62

 Epichlorohydrin 1.1114             إيبي كلورو هيدرين 63

 Hexachlorobutadiene  1.1116هكسا كلورو بيوتادايين  64

 Edetic acid             ( EDTA ) 1.6اديتيك اسيد  65

 Triacetic Nitril 1.2               ترأي اسيتك نيتريل  66

 Endrin 1.1116                                 إندرين     67

 Chlorate 1.7            كلورات     68

 Bromoform 1.1      بروموفورم     69

 Chloroform 1.3      كلوروفورم      70

 Chloralhydrate 1.11كلورال هيدرات  71

 Dimethoate 1.116داي ميثوات       72

 Formaldehyde      1.9 فورمالدهايد 73

 Cyanogen Chloride    1.117سيانوجين كلوريد  74

 Tributyltin Oxide   1.112ترأي بيوتيل اكسيد القصديروز 75

 Phenol                               1.112فينول    76

 Di-and Trichloramine  1.115 دأي وترأي كلورامين 77

 Xylenes                              1.5زايلين    78
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 ٧6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 :الميكروبيولوجية المعايير :رابعا

طريقة القياس  نوع الفحص م
 ةالمتتبع

 الحد األقصى المسموح به

صب طريقة ال العد الكلى للبكتيريا أ
 األطباقب

Poured plate 
method 

  عند درجة  3سم 1/ خلية  51ال يزيد عن
 ساعة 24م لمدة  37

  عند درجة  3سم 1/ خلية  51ال يزيد عن
 ساعة 48م لمدة  22

 

 ب

 أدلة التلوث

بكتريا القولون 
 Total Coliالكلية
form 

 

MF 

 

 أو 

 

 MPN 

  من العينات التي %  95يجب أن تكون
يتم  فحصها خالل العام خالية تماما من 

في  Total Coli formبكتيريا القولون  
 من العينة 3سم 111

  كما يجب أن ال تحتوى أي عينه من
 3سم111/خليه  2العينات على أكثر من 

على أن ال يتكرر ذللك في عينات متتالية 
 من نفس المصدر

لون بكتيريا القو 
باسيل )البرازية 

 (النموذجيالقولون 

  خالية من يجب ان تكون جميع العينات
 باسيل القولون النموذجى

يجب ان تكون جميع العينات خالية من  البكتيريا السبحية 

 Ethylbenzene 1.3                        إيثيل بنزين   79

 Styrene                                       1.12سترين  80

 Bromodichloromethane 1.16برومو دأي كلورو ميثان  81

 Trichloroethene  1.12                      ترأي كلورو إيثين  82
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 الميكروب السبحى البرازى البرازية

 الفحص البيولوجى ج

  عند فحص
عينات المياه 

 للطحالب

 

 فحص  عند
المياه 

 ميكروسكوبيا

  

  يجب أال تزيد نسبة الميكروسستين عن ا
لتر ويتم إجراء هذا التحليل في / ميكروجرام 

حالة ظهور نمو مفاجئ للطحالب الخضراء 
أو وجود   Bluegreen algaeالمزرقه
 .منها عاليةأعداد 

   يجب ان تكون خالية تماما من البروتوزوا
 وجميع أطوار الديدان المسببة لألمراض

 

 :المواد المشعة :خامسا

 

 

  

 الحد األقصى المسموح به  نوع الفحص م

 لتر/  ريبيكو كيو   1.1 (    α) مشتقات من فصيلة ألفا   أ

 لتر/  ريبيكو كيو   1.1  (    β) مشتقات من فصيلة ألفا   ب
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 دورية الفحوص"  1" ملحق رقم 

المواد الغير عضويه ذات التأثير على ، الطبيعيةبالخواص  الخاصةالفحوص  ريتج .1
، النيتريت، والمعايير الميكروبيولوجيه والبيولوجيه واألمونيا المنزلية واالستخدامات االستساغة

 .النترات روتينيا لجميع العينات

الفحوص الخاصه بالمواد الكيميائيه ذات التأثير على الصحه العامه على النحو  ريتج .2
 :التالى

 .مره كل شهر على األقل لكل مورد مائى للمعادن الثقيله - أ

 .شهور على األقل 6لجميع مصادر المياه مره كل  ريالمركبات العضويه األخ - ب

الفحوص الخاصه بالمواد المشعه لعينات ممثله لجميع مصادر المياه وتتولى إجراءها  ريتج .3
 .الهيئه العامه للطاقه الذريه ويتم إخطار وزارة الصحه والسكان بالنتيجه

 

 جميع الفحوص والتحاليل طبقا لطرق القياس الوارده في كتاب  ريتج .4

"STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 
WASTE WATERS" 

في  الواردةأنسب الطرق  اختياروالسكان  الصحةللمعامل بوزارة  المركزية اإلدارةعلى أن تتولى 
الكتاب المذكور ويتم طبعها وتوزيعها على جميع معامل المحافظات وتدريب العاملين بها وتوفير 

القياسات على مستوى على  الرقابةإمكانيات تطبيقها من أجهزة ومعدات وكيماويات مع تطبيق 
 .بالمحافظات المشتركةجميع المعامل 
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 ٧9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 والتقارير الرقابة"  2" ملحق رقم 

من خالل مراقبة مياه الشرب من المصدر وحتى صنبور المستهلك وذلك بعمل  المراقبةتتم عملية 
 .وهناك مستويان من مراقبة نوعية المياه .الالزمةالخطط 

 :إنتاج المياه" خطة مراقبة نوعية المياه التي يتم إعدادها بمعرفة القائمين على  .1

بعمل التقييم  االلتزام المنزلي واالستخدامللشرب  الالزمةيجب على القائمين على إنتاج المياه  - أ
بضبط  المحطةللقائمين على تشغيل  الخطةنظام التشغيل والمرافق وتسمح هذه  والرقابه على
جراء التصحيح والتعديل الالزم عند الحاجه أوال بأول مستمرةلتشغيل بصوره عمليات ا  . وا 

، عيناتلعدد ودورية ا، مع مراعاة مواقع الجمع الالزمةلعينات يتم ذلك من خالل أخذ ا - ب
تحليل ، وتحديد المشاكل للعمل على إيجاد حل لها األداءمطابقاتها للمعايير وذلك لتقييم 

تباع الطرق  المستخدمة األجهزةالنتائج والتأكد من معايرة  في  القياسيةوالمحاليل في القياس وا 
 :التاليةأن تشمل النقاط التحليل وذلك للتأكد من دقة النتائج ومنطقيتها وعلى 

 .مجموعه من الخطط وفقا لنظم إمدادات المياه المختلفه (1

ح (2  .تمالية التغيرات التي قد تطرأ عليهوصف تفصيلى لمصدر المياه المستخدم وا 

 .عمليات التدفق والقياسات والمراقبه والتحكم (3

 .تعريف المخاطر (4

 .إجراءات تصحيح السيطره وتوثيقها (5

 .برامج حماية مصدر المياه (6

 (.خطة الطوارئ ) األزمات  و الكوارث، خطه إلدارة الحوادث (7

 .جه المتبعهوصف تفصيلى للمواد والكيماويات المستخدمه وطرق المعال (8

الصيانه ، المعايره لألجهزه، تشمل الطرق القياسيه إلجراء التحاليل) كتيبات خاصه بالمعامل  (9
 (. الخ ...... .والتشغيل

 .التسجيل والحفظ (11

 .مراجعة النتائج (11

 .عمليات التحقق من اإلصالح ومراجعتها (12
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الموكله لكل وصف وظيفي لفريق العمل المسئول عن تنفيذ ومتابعة خطط اآلمان والمهام  (13
 .عضو من أعضاء الفريق

 .وصف وظيفي للمهام والمسئوليات التي يجب القيام بها لجميع العاملين بنظام اإلمداد (14

 .برامج التدريب التي يتم تنفيذها لجميع العاملين (15

 .اإلجراءات التي يجب إتخاذها وتنفيذها للقضاء على شكاوى المستهلكين (16

 الصحةبوزارة  الرقابية األجهزةإجراءها من قبل  خطة مراقبة نوعية المياه التي يتم .2
 :والسكان من خالل

المرور الميدانى على عمليات مياه الشرب وكتابة تقارير عن المسح الصحي لها وذلك  - أ
لمساعدة القائمين على عملية إنتاج المياه على تحسين اآلداء والعمل على إنتاج نوعيه 

 :اصر التاليهأفضل من المياه ولذلك يجب أن يشمل العن

التفصيالت الكافيه لتوفير المعلومات الضروريه عن اإلحتياجات المطلوبه واإلجراءات  (1
 .جب اإللتزام بهااالالزمه واإلحتياطات الو 

 .أدت إلى ضرورة إجراء اإلصالح التىاألسباب والمبررات  (2

 .توفير المعلومات الفنيه التي يمكن أخذها في اإلعتبار في الحاالت الطارئه (3

 .لعمل على إتمام التقرير في أسرع وقت للتمكن من القيام بتنفيذ مابها (4

 

 -:يجب أن يتضمن التقرير كحد أدنى على مايلى - ب

 (.المرور)تاريخ ووقت التفتيش  (1

 .أسماء القائمين بالمرور (2

 .أسماء األشخاص الموجودين أثناء عملية المرور (3

 .الهامه إذا أمكنرسما توضيحيا لنظام إمداد المياه وصور عن األجزاء  (4

 .التوزيع، المعالجه، قدرة النظام بدءا من المصدر (5

 .قائمه باإلحتياطات والمتطلبات (6

 .قائمه بكافة التحاليل والقياسات التي تم إجراءها أثناء المرور (7
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 .التوصيات الالزمه حسب األولويه مع بيان الفتره الالزمه لإلنتهاء منها (8

المصادر المختلفة والمواقع المختلفة مع مراعاة دوريتها أخذ عينات المياه الالزمة من  (9
عدادها  رسالها للتحليل بالمعامل ( طول الشبكات ، من حيث التوزيع الجغرافي للسكان) وا  وا 

بداء  المركزية بالوزاره والمعامل التابعة بالمحافظات وتحليل النتائج والوقوف على المشاكل وا 
خطار الجهات المع نية ومتابعة تنفيذ التوصيات حتى إزالة األسباب المتعلقة الرأي في حلها وا 

 .بمشاكل نوعية المياه

 

 المياه على ريتج التي التحاليل أنواع

التحاليل الفيزيائية، والتحاليل : علــى المـياه هي ريربعة أنواع من التحاليل التي تجـأهناك 
 .والمكروبيولوجيةالكيميائية، والتحاليل البيولوجية 

 

 التحاليل الفيزيائية

  الكهربيالتوصيل. 
 درجة الحرارة. 
 اللون، الطعم، الرائحة. 
 العكارة 

 

 الكيميائية التحاليل

 المواد الصلبة. 
 المواد العضوية. 
  (.كبريتات، كبريتيد)مركبات الكبريت غير العضوية 
  (.سيانيد، أمونيا، نيتريت، نترات)مركبات النيتروجين غير العضوية 
  (.فوسفات)الفوسفور غير العضوية مركبات 
  (.فلوريد، كلوريد، كلور)مركبات الهالوجين غير العضوية 

 



 درجة حديث - التحاليل القياسية لمياه الشرب  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
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 :البكتريولوجيةاإلختبارات و  البيولوجية ليلالتحا

 القولونيات الكلية. 
 القولونيات الغائطية. 
 الفيروسات. 
 الطفيليات األولية. 
 الطحالب والفطريات. 

 

 للتعبير عن التركيز وكيفية استخدامها الطرق المختلفة

 :مقدمة

يعتبر التحليل الكيميائي من أكثر الفروع التطبيقية أهمية في الكيمياء ألنه يساعدنا على تحديد 
 :قسم التحليل الكيميائي إلىنيو  .كذلك كمياتهاو  المركبات الموجودةو  هوية العناصر

  qualitativeالتحليل الكيفي النوعي أو الوصفي ، أ

 يساعد هذا النوع من التحليل على تحديد أنواع العناصر أو األيونات الداخلة في تركيب المادة 

 (. العينة )

  quantitative الكمي التحليل ،ب

يساعد هذا النوع من التحليل على تحديد كمية كل عنصر من العناصر أو األيونات الداخلة في 
 (.العينة)تركيب المادة 

عادة عند دراسة مركٍب ما مجهول بالتحليل الكيفي النوعي لمعرفة العناصر في العينة ثم  نبدأ
نسبته المئوية في المركب المدروس اعتمادا على طرق و  نعمل على تحديد كمية كل عنصر

صعوبة التحليل مع ازدياد عدد العناصر الموجودة في  تزدادو . على قوانين التحليلو  التحليل
 العينة نظرا لوجود تفاعالت متشابهة أو متقاربة تتداخل مع بعضها البعض أثناء عملية التحليل

لهذا يجب اختيار التفاعل المناسب كما يجب فصل أو إبعاد العناصر التي تتداخل تفاعالتها و 
 .قبل البدء بعملية التحليل
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 :تحليل الكمي على األفرع التاليةال يحتوى

 الحجمي الكمي التحليل –1

الالزم للتفاعل مع كمية أو حجم ( القياسي ) يعتمد على قياس حجم المحلول المعلوم التركيز 
 (.العينة المراد دراستها ) محدد من المادة المجهولة التركيز 

 :فوائد التحليل الكيميائي

 .غير العضويةو  العضوية التعرف على المواد الكيميائية، أ

 .صيغتها الكيميائيةو  تحديد بنية المادة الكيميائية، ب

المواد  ،الدواء ،صالحية المواد المختلفة المستخدمة في صناعة الغذاءو  تحديد جودة، ج
 .الخ....الزراعية

 

 (أنواع المعايرات ) الحجمي  الكمي التحليل طرق تصنيف

المعايرة ما بين المادة و  الكيميائية الحاصلة أثناء عملية التحليليتم التصنيف بحسب التفاعالت 
 :(المحلول المجهول ) المادة المدروسة و  (المحلول القياسي ) المعلومة التركيز 

 :(acid base titration) التعادل معايرات .أ

 :(تفاعل األحماض مع القلويات ) 

 الهيدروكسيد القلويةيونات أتتفاعل أيونات الهيدروجين الحمضية مع 

H
+
 + OH

-
                    H2O 

 .pHويرافق هذا التفاعالت تغيرات في قيمة الرقم الهيدروجيني 

 :(oxidation reduction titration) ختزالاإلو  األكسدةمعايرات  .ب

 :(تفاعالت المواد المؤكسدة مع المختزلة ) 

المواد المتفاعلة تؤدي إلى تغيرات في أرقام نتقاالت اإللكترونية بين يحصل فيها بعض األ
 .يرافق هذه المعايرات تغيرات في الجهد الكهربائيو  األكسدة
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 :(settling titration) معايرات الترسيب، ج

ذلك و  تعتمد على التفاعالت الكيميائية التي يرافقها تشكيل رواسب قليلة الذوبان أثناء المعايرة
 (. المرسب ) ستخدام محلول قياسي مناسب إب

 :يشترط في التفاعل الكيميائي المستخدم في المعايرة أن يكون

 .ستخدام الحرارة أو المواد الحافزة في تسريعهإيفضل عدم و  سريعا .أ

 .ثابتةو  محددًا بمعادلة كيميائية موزونة .ب

 K >108تاما أي أن تكون قيمة ثابت اإلتزان كبيرة  .ج

كتغيير في ( أو نقطة نهاية المعايرة ) واضحا في تغيير خواص المحلول عند نقطة التكافؤ  .د
 .اللون أو تشكل راسب أو اختفاؤه

 (المجهولة ) أو مميزا أي أن تتحد المادة القياسية مع المادة المدروسة ( نوعيا ) إنتقائيا  .هـ
  .أو الشوائب الموجودة فيها ريليس مع أي مادة أخو 

 

  Titrationعايرة الم

المعايرة هي العملية التي يتم فيها تحديد الحجم المستهلك من المحلول القياسي للوصول إلى 
 :يتـم ذلك بعدة طرق مختلفةو  التفاعل التام مع حجم محدد من المحلول المجهول التركيـز

 :Direct titration المعايرة المباشرة .أ

 .يتفاعل المحلول القياسي بشكل مباشر مع المحلول المجهول 
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  Indirect titration المعايرة غير المباشرة .ب

التي يتم معايرتها بمحلول و  تتفاعل العينة مع مادة مناسبة لتعطي مادة مكافئة للعينة المجهولة
 .قياسي

 

 :Back titration المعايرة الخلفية .ج

 نفاعله مع حجم محدد من المادة المجهولةو  المحلول القياسي األول من نأخذ حجم محدد بدقة
بهذه الطريقة و  .من ثم نعاير الكمية المتبقية من المحلول القياسي األول بمحلول قياسي ثاٍن آخرو 

 نستطيع معرفة الحجم المستهلك من المحلول القياسي األول المتفاعل مع المادة المجهولة
  (.العينة ) د تركيز المادة المجهولـة بالتالي نتمكن من تحديو 

الذي تتم فيه المعايرة لهذا  و مهما تكن الطريقة المستخدمة فإنها تتوقف على المذيب أو الوسط
 :تقسم المعايرات إلى

 .(معايرة المحاليل المائية ) يستخدم فيها الماء كمذيب  :معايرات مائية .أ

 ،المذيبات العضوية مثل الكحوليات أو األستراتتستخدم إحدى  :معايرات ال مائية .ب
  .إلخ....،األثيرات

 

 (:Equilibrium point & End point) نقطة التكافؤ ونقطة نهاية المعايرة

هي تدل على لحظة التفاعل التام و  نقطة التكافؤ هي نقطة نظرية يصعب تحديدها بشكل عملي
أنها النقطة التي يتساوى عندها عدد المكافئات  ،المحلول المجهولو  بين المحلول القياسي

  .الجرامية للمحلول القياسي مع عدد المكافئات الجرامية للمحلول المجهول

أما نقطة نهاية المعايرة فهي النقطة العملية التطبيقية التي تحدد لحظة نهاية المعايرة نتيجة 
ة للمحلول كظهور لون أو تشكل لتغيير مفاجيء في إحدى الخصائص الفيزيائية أو الكيميائي

هي قريبة من و  أو الحرارة النوعية أو شدة التيار الكهربائي pHتغير في قيمة  ،راسب أو ذوبانه
  .(قبلها أو بعدها)نقطة التكافؤ النظرية 
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 :Indicator الدليل

في إحداث الدليل عبارة عن مركب كيميائي تتم إضافته أثناء المعايرة بكمية ضئيلة جدا تتســبب 
يساهم في تحديد نقطة نهاية و  تغيرا ملحوظا إلحدى الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمحلول

عمليا و  التي يجب أن تتطابق مع نقطة التكافؤ أو أن تكون قريبة جدا منها ما أمكنو  المعايرة
لمعايرة كما الدليل يختلف بحسب او  .يوجد فارق ضئيل جدا بين النقطتين يعبر عنه بخطأ الدليل

  .ذلك الحقا ريسوف ن

 

 :قانون المعايرةو  مبدأ التحليل الكمي الحجمي

، الحجمو  ستخدام مادة قياسية معلومة التركيزإب( معلومة الحجم)يتم تحديد تركيز المادة المجهولة 
باالعتماد على قانون مور الذي ينص على أنه يتم الوصول إلى نقطة التكافؤ عندما يتساوى و 

 .المكافئات الجراميةعدد 

 (المحلول المجهول)    N1V1 = N2V2   (المحلول القياسي)
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 :حيث أن

V1  =حجم المحلول المجهول بالميليلتر 

N1  = (عدد المكافئات الجرامية في اللتر)تركيز المحلول المجهول 

V2  =حجم المحلول القياسي بالميليلتر 

N2  = (عدد المكافئات الجرامية في اللتر)تركيز المحلول القياسي 

 :و يمكن كتابة قانون مور بالشكل التالي

( المحلول القياسي)
2

22

1

11

n

VM

n

VM


 (المحلول المجهول) 

 

 :حيث أن

M  = (.عدد الموالت باللتر)وحدة لقياس التركيز بالموالرية 

V  =قياس الحجم بالمليلتر. 

n  =عدد الموالت وفقا لمعادلة التفاعل. 
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 :طرق التعبير عن التركيز

 :يتم التعبير عن كمية المادة المذابة في المحلول بعدة طرق منها

 :Molarity( الموالري)التركيز الجزيئي، أ

 :أي أن ،هو عدد الموالت من المادة المذابة في لتر واحد من المحلولو  

( 1 )………
m

C
M  

 

 : حيث أن

M  = عدد الموالت في اللترmol/L 

C  = وزن المادة المذابة في لترg/L 

m  = ( الوزن الجزئي للمادة)وزن المول بالجرامg/mol 

 :والموالرية تعطى بالعالقة التالية

1000

V

m

C
M  

 .حجم المحلول المطلوب تحضيره بوحدة الميللتر Vحيث تمثل 

 

 :N(Normality)العياري ب ـ التركيز 

 .Eq/ L عدد األوزان المكافئة الجرامية من المادة المذابة في لتر من المحلول

 :الجرامي بالعالقة التالية المكافئيعطى الوزن 

( 2 )………
n

m
E  

E  = عدد المكافئات الجرامية في المولEq/mol 

M  = وزن المول بالجرامg/mol 

n  =عدد المتبادالت 
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 :و عليه بالنسبة

 حمض ثالثي n = 3 حمض ثنائي n = 2 حمض أحادي n = 1 األحماض

 قلوي ثالثي n = 3 قلوي ثنائي n = 2 قلوي أحادي n = 1 القلويات

 عدد اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة=  n مادة مؤكسدة أو مختزلة

 تكافؤ الفلز=  n فلز

 عدد ذرات الفلز في تكافؤه=  n ملح

 

من  ( N) نستطيع حساب العيارية( E)وبعد معرفتنا لعدد المكافئات الجرامية في المول الواحد 
 :خالل العالقة التالية

( 3 )………
E

C
N  

 

 :حيث ان

C  = وزن المادة المذابة في لترg/L 

E  = عدد المكافئات الجرامية في المولEq/mol 

N  = عدد المكافئات الجرامية في لتر من المحلولEq/L 

لعياري االتي تربط التركيز و  نحصل على العالقة التالية 3و 2 ،1ومن خالل العالقـات السابقة 
 :بالتركيز الموالري

N = n M………( 4 ) 
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  :التركيز الوزني، ج

 g/Lوزن المادة المذابة في لتر من المحلول 

 :على نحصل 1من العالقة رقم 

Concentration = Morality × Molecular weight 

 :نحصل على 3ومن العالقة رقم 

Concentration = Normality × Equivalent weight 

 

 :التركيز بالنسبة المئوية .د

 :قسم إلىنيو 

 :(% w/w)التركيز بالنسبة المئوية  .1

 .جرام من المحلول 111وزن المادة المذابة بالجرامات في  

 

 :(% w/v)التركيز بالنسبة المئوية  .2

 .مليلتر من المحلول 111وزن المادة المذابة بالجرامات في 

 :(% v/v)التركيز بالنسبة المئوية  .3

 .لتر من المحلوللملي 111لتر في لحجم المادة المذابة بالملي

 :(% v/w)التركيز بالنسبة المئوية  .4

 .جرام محلول 111تر في لحجم المادة المذابة بالمليل

 

 :ppmفي المليون  جزءالتركيز بوحدة ، هـ

يمكن أن نقول وزن المادة المذابة و  .في كيلو جرام مذيب أو لتر مذيب مجملوزن المادة المذابة 
 .بالميكروجرام في جرام واحد مذيب أو مليلتر واحد مذيب
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 :ppbفي البليون  جزءالتركيز بوحدة  .و

 .بالميكروجرام في كيلو جرام مذيب أو لتر مذيبوزن المادة المذابة 

 

  :(molality) التركيز المواللي .ز

 .mol/Kgالمذابة في كيلو جرام مذيب ( الموالت ) عدد الجزيئات الجرامية 

 

 :طرق التعبير عن التركيز ووحداتها( 9)ويلخص الجدول

 طرق التعبير عن التركيز ووحداتها (1)جدول 
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 وحدات الوزن المستخدمة األصغر من الجرام، وقيمتها ورمزها (10)جدول 

 الرمـز القيمة بالجرام الوحـدة

 gram (g) 1 جرام

 milligram (mg) 3-11 ميللجرام

 microgram (g) 6-10 ميكروجرام

 nanogram (ng) 9-10 نانوجرام

 pecogram (pg) 12-10 بيكوجرام

 femtogram (fg) 15-10 فمتوجرام

 autogram (ag) 18-10 أوتوجرام

 

  الشائعةاألخطاء و الشروط األساسية الالزمة للتحليل 

 :هي أخطاء ال يمكن تجنبها مثلو  ترتكب العديد من األخطاء أثناء المعايرة

  .(خطأ الدليل)ونه قبل نقطة التكافؤ أو بعدها الخطأ المرتكب نتيجة استخدام دليل ما يتغير ل -

 .يعود إلى دقة الماصة المستخدمةو  تقدير حجم المادة المجهولة أخط -

 .الذي يعود إلى دقة السحاحة المستخدمةو  خطأ تقدير حجم المحلول القياسي -

  .(أخطاء األدوات)د إلى خـطأ الميزان أو حساسيته تقدير وزن المـادة والذي يـعو  أخط -

جد أخطاء تعود إلى عيب في طريقة كما تو  ،هي غير محددةو  هناك أخطاء تعود للصدفةو 
  .الفنىأخيرا هناك خطأ الكيميائي أو ، و كذلك دقة األجهزة المستخدمةو  التحليل كعدم نقاوة المواد
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ختالف التفاعالت بإالتي تختلف و  العديد من الشروط أثناء المعايرة توفرلهذا البد من و 
 :من أهم هذه الشروط نذكرو  المستخدمة في التحليل

 .أحيانا جافة تماماو  يجب استخدام أدوات نظيفة .أ

 .دقيقةو  أدوات حساسة جداو  يجب استخدام أجهزة قياس .ب

 للمعايرة من حيث درجة الحرارة المثلى الظروفختيار ا  و  يجب اعتماد طريقة مناسبة للتحليل .ج
 .السرعة المناسبتينو  إلخ بحيث نحصل على النتائج المطلوبة بالدقة .الرقم الهيدروجينيو  التركيزو 

 .(المجهول)خذ عينات متجانسة تمثل المادة األصلية المدروسة أيجب  .د

 .ختار الدليل المناسب األقرب إلى نقطة التكافؤا  و  يجب تحديد نقطة نهاية المعايرة بدقة .هـ

 عند االقتراب من نهاية المعايرة مع التحريك السريع نقطة نقطةيجب إضافة المحلول القياسي  .و
مراعاة غسل جوانب الدورق المخروطي بقليل من الماء المقطر إلزالة القطرات العالقة على و 

 .لضمها إلى مزيج المعايرةو  الجدار الداخلي

على يجب إيقاف المعايرة فور الوصول إلى التغير المطلوب كظهور لون أو اختفاؤه أو تغيره  .ز
 .أن يكون هذا التغير ثابتا لمدة ال تقل عن دقيقتين

 .تكرار المعايرة ثالث مرات على األقل .ح

 .حساب النتائجو  قياس الحجومو  توخي الدقة في العمل من وزن .ط

 

 معالجة النتائجو  الحسابات الكيميائية

 :يقوم الكيميائي بالعمليات التالية بعد إتمام المعايرة

 .األوزان المستخدمة في كل معايرةو  تسجيل الحجوم .أ

 .حساب النتائج وفقا لقوانين المعايرة التي ذكرت سابقا .ب

هذا يعني استبعاد النتائج الشاذة و  اختيار أفضل النتائج بعد القيام بثالث تجارب على األقل .ج
 .ترلمليل 1.1أن ال يكون هناك فروق في الحجوم أكثر من و  إن وجدت
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 :النتائج من خالل العالقة التالية متوسطحساب  .د

n

xi
X


 

 :حساب اإلنحراف المعياري للتعرف على دقة العمل .هـ

2)(
1

1
xx

n
SD i 


 

 

 :ثم نكتب النتيجة بالشكل التالي

SDx  
 حساب االنحراف المعياري النسبي للتعرف على مقدار الخطأ المرتكب .و

SD

x
SDR  

 :حساب االنحراف المعياري النسبي المئوي للتعرف على النسبة المئوية للخطأ المرتكب .ز

100100% 
SD

x
SDSDR 

 

 :تخفيف المحاليل

يصاحب هذه العملية تغير في حجم و  يهدف تخفيف المحاليل إلى التقليل من تركيزها المعلوم
عملية التخفيف إما باستخدام الماء المقطر أو أي مذيب آخر أو أي  تتمو  .المحلول النهائي

 .محلول من نفس النوع أو أي محلول آخر

 :تخفيفه إلى الحجم المطلوبو  نستخدم العالقة التالية لحساب حجم المحلول المركز الالزم أخذه

 (المحلول المركز قبل التخفيف)  M1V1 = M2V2(  المحلول المخفف النهائي)

2

1

2
1 V

M

M
V  
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 Spectroscopy الطيفي التحليل طرق -2

 .األشعة الكهرومغناطيسية مع المادةتفاعل هذه المجموعة من النظم تعتمد على 

( U.V)ينتج عن امتصاص الجزئيات األشعة الكهرومغناطيسية في المنطقة البنفسجية  -
الموجودة  اتـن االلكترونـم كثرواحد أو أل من الطيف إلى انتقا( Visible)والمنطقة المرئية 

 .أعلى ةـإلى مدارات ذات طاق( مدارات الرابطة)في مدارات ذات طاقة منخفضة 

االلكتروني  لاـة االنتقـى طاقـصاص علـا امتـالموجي لألشعة التي يحدث لهل يتوقف الطو -
ك يستخدم هذا النوع الجزيئي لذل كيبى الترـف علـة تتوقـذه الطاقـث أن هـوحي، اتـي الجزئيـف

 .المركباتى ـرف علـالطيفي في التعل من التحلي

التحليل  ستخدمـعدد الجزئيات الممتصة لذلك يمع تتناسب طرديا  شدة الضوءالممتصأن كما  -
 .quantitative analysis يةالكم اليلفي التحالطيفي 

 
 

 :Absorption methodعملية االمتصاص 

 



 درجة حديث - التحاليل القياسية لمياه الشرب  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 46 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

الموجي لها ل لكتروني وترددها أو الطوألال الممتصة في عملية االنتقاالعالقة بين الطاقة 
 :لألشعة هو

 

 
 

 :حيث أن

E1 =ء في حالته العاديةىطاقة المدار الذي يوجد فيه اإللكترون والجز. 

E2 =متصاص األشعةإإليه االلكتروني عند إثارة الجزيء نتيجة ل طاقة المدار الذي ينق. 

E ∆  =الفرق في طاقة الجزيء في حالته المثارة وحالته العادية. 

h  =ثابت بالنك. 

C  =سرعة الضوء. 

ƛ= الطول الموجي 

  =الساقطتردد الضوء 
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 Spectrophotometricوطرق السبكتروفوتومتري  colorimetricطرق قياس اللون تعتمد و 
الضوء كمية أن والتي تنص على .( s law Lambert Beer' (المبرت بير قانونعلى 

أي أن االنخفاض ل، ء لهذا المحلوءمسار الضوطول ول المحلوكيزالممتصة دالة لوغارتيمية بتر
وة األشعة ومع ـع قـب مـتتناس mono chromaticالموجي ل في طاقة األشعة وحيدة الطو

 .( s law Lambert Beer' (بقانون يا المادة الممتصة ويمكن التعبير عن ذلك رياضكمية 

 
 

 :حيث أن

b:  مسار الضوء بالمحلولهي. 

C: المادة الممتصةكيز هي تر. 

a: صاص ـت االمتـثابAbsorptivity  

فإذا كان تركيز الموجي لألشعة الممتصة ل وهو ثابت يتوقف على طبيعة المادة وعلى الطو
 .(ثابت االمتصاص المولي)المادة مقدرا بالمول فإن الثابت يطلق عليه 

 E =Molar absorbitivity 

 :و يكتب القانون كاألتى
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 (:spectrophotometer) ىالطيفالتحليل  انواع اجهزة 

 :Single beamاحادي الخلية  -

 
 

 Double beam:ثنائي الخلية -
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 Potentiometric الجهدي التحليل طرق -3

 .الجهديةرق الطتسمى و الطرق التحليلية التي تعتمد على قياس الجهد هى 

 .له لقياس الجهدآويل دلب قطبا مرجعيا وقطالجهدية يتطلب جهاز القياسات و  -

 .لوالقطب الدلي عىجهد الخلية هو عبارة عن الفرق بين جهد القطب المرج -

 
 

 :Reference electrodeالمرجعية األقطاب -

 وهي تعطي جهد ثابت( analyte)األقطاب المرجعية ال تعتمد على تركيز المادة المراد تعينها 
 :مثل

 SHEقطب الهيدروجين  -

 Calomel electrode.لقطب الكالومي -

 Ag / AgCl electrode.كلوريد الفضه/ قطب الفضه  -

 

 :Indicator Electrode الدليلية األقطاب -

  (analyte)يون المادة المراد تعينها أاألقطاب الدليلية تستجيب بسرعة للتغير في تركيز 

 :األقطاب الدليلية إلى عدة أقسام وهيتنقسم و 

 .أقطاب معدنية -

 Ion selective electrode يون االنتقائي أو النوعيآلوتسمى قطب ا، أقطاب غشائية -
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)Nernst Equation( ويعبر عن جهد الخلية الكهربية بمعادلة نرنست 

 
 

 :حيث

E  =القوة الدافعة الكهربية للخلية. 

E  = القياسىجهد القطب. 

R  =ثابت الغازات. 

T  =درجة الحرارة المطلقة. 

n  =لكترونات المفقودة أو المكتسبةعدد األ. 

F  =يامعامل فراد. 

C  =التركيز. 
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 :الكهربيالتحليل بالتوصيل  -4

 

 
 حيث

G =  الكهربيالتوصيل Conductance 

= R المقاومة 

  = A مساحة المقطع 

  = L  طول الموصل 

= A التوصيل المكافئ  Equivalent conductance 

= S  النوعيالتوصيل  Specific conductance 

= C التركيز.  
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 اختيار طرق التحليل

  :مقدمة

 : انواع الطرق التحليلية

  الطرق القياسية(Standard methods )وهي طرق تعتمدها بعض المنظمات مثل 
(ASTM). 
  الطرق الرسمية(official methods ) وهي طرق تعتمدها بعض الجهات الحكومية

 (.USEPA)و (NIOSH)مثل
  الطرق المنشورة(Literature methods ) وهي الطرق المنشورة في المجالت العلمية

 المتخصصة 
  الطرق الخاصة (Laboratory in- house development methods  .) 

 .خصائص األداء واختيار طريقة للتطبيق يعتمد على عدة عوامل أهمها

 .طريقة اختيار طريقة للتطبيق( 11)ويبين الجدول رقم 

ذا لم تفي الطرق الموجودة  تقييم الطرق القائمة للتقدير وذلك بتحديد خصائص أداءها وا 
بالمتطلبات الالزمة فيجب في هذه الحالة ابتكار طريقة جديدة أو تدرس إمكانية تغيير بعض 

 .عطاء نتائج معقولة ومقبولةسمح بإالعوامل والظروف التي ت

 

 :طرق التشغيل القياسية

 ( Standard Operation Procedure)أهمية طرق التشغيل القياسية 

هي الطريقة التي يتم بها القياس في المعمل وهذا يشمل طريقة ( SOP)طريقة التشغيل القياسية 
ولفظ . بطريقة منتظمة ريتج ريوأي طرق أخ. ـ طرق القياس.ـ تحضير العينات.أخذ العينات

ة والتي قد تكون أو ال قياسي يعني أنها تصف الطريقة التي تجري بها عملية التحليل كل مر 
 .قة المعتمدة أو المنشورةيتكون الطر 

ختيار صالحية هذه الطرق حيث أنه إوعند وجود طرق قياسية فإن المختبرات عليها أن تبدأ ب
وفي غياب طرق التشغيل القياسية . من مختبرات مختلفة يمكن االعتماد عليها في مقارنة نتائج

فإن المحلل يمكنه أن يعتمد على أفضل اإلمكانيات في تغيير بعض الخطوات والعمليات بحيث 
وعندما تستخدم الطرق بطريقة متكررة فإن ذلك يشجع على كتابة هذه . يزيد من فاعلية الطرق
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من وقت إلى آخر بغير انتظام فإنها تعتمد على الطرق بطريقة رسمية أما الطرق التي تستخدم 
 (.Know _how)حق المعرفة للمحلل 

وقد تستخدم ( Optimization)لها دراسة بهدف تحسينها وكمالها  ريوهذه التقنية األخيرة قلما تج
ويجب عدم تشجيع ممارسة التحاليل دون طرق مكتوبة ويجب توثيق . في كل مرة بطريقة مختلفة

 .المختبركل ما يؤدى ب

 .بدقة ريستخدام يعتبر جزءا من التخطيط ويجب أن يجووصف الطريقة قبل اإل

وقراءة هذه الطرق بواسطة المحللين هو الحد األدنى المطلوب للتأكد من انهم يعرفون الطريقة 
 .وبالتالي استمرارية العمل بها ومعرفة الفائدة ونقد الطريقة أيضا

ستخدام وبينما يؤدي استخدام طرق ة العمل وذلك لتسهيل اإلوتستخدم صيغة أو شكل موحد لكتاب
لى استمرارية الخبرة في القياس فال يوجد تقنية يمكن استخدامها مباشرة وبطريق إالتشغيل القياسية 

ذا كانت الطريقة  ،عمياء وفي كل حالة يجب التأكد من مالءمة الطريقة للغرض المطلوب وا 
تستخدم بطريقة غير منتظمة فيمكن للمحلل أن يقوم ببعض التجارب األولية أو االستطالعية 

 .للتأكد من صالحية الطريقة للغرض المحدد

 

 تحضير طرق التشغيل القياسية

. فالفرق أساسا هو التحديد .يل القياسية غير ملموسإن الفرق بين التعليمات وطرق التشغ
فالتعليمات تعطي إرشادات وتشير إلى طرق التشغيل القياسية في حين أن األخيرة تعطي 
التوجيهات وفرق آخر هو ان التعليمات نادرا ما تعطي نتائج بالرغم من أنها تؤثر في النتائج 

ات متماثلة أما طرق القياس القياسية فإنها ونطاق التعليمات واسع ويطبق على مواقف أو عملي
تعطي نتائج محددة إما في صورة نتائج القياس أو في المنتج النهائي وحيث ان كل التفاصيل ال 
يمكن وصفها فإن الغرض من طرق التشغيل القياسية هو إزالة الفروق التي تؤثر على النتيجة 

  .اوزات المسموح بها لضبط النتائجويجب ان تحدد طرق التشغيل الجيدة التج .النهائية

إطار ( 11)ويسهل كتابة طرق التشغيل القياسية إذا ما استخدم شكل عام ويبين الجدول رقم 
  .إعداد طرق التشغيل القياسية للتحاليل الكيميائية
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 إطار إعداد طرق التشغيل القياسية للتحاليل الكيميائية  (11)جدول 

 خطوات التشغيل القياسية  م

 العنوان  1

 .حدود الدقة وصحة البيان المتوقعة ،وسط القياس ،مدى القياس ،العنصر المقاس)نطاق العمل  2

  .مصدر أو مرجع الطريقة  3

 التسميات   4

 ملخص الطريقة  5

 االستخدامات   6 

 التداخالت  7 

 األجهزة المستخدمة  8

 الكواشف والمواد الكيماوية المستخدمة  9

 االحتياطات واألخطار  11

 طريقة أخذ وتجهيز العينات  11

 إعداد األجهزة  12

 معايرة األجهزة   13

 طريقة العمل  14

 اإلحصاء المستخدم  15

 طريقة الحساب  16

 تحديد حدود عدم الثقة  17
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 .إطار إعداد طرق التشغيل القياسية للمعايرة(  12) ويبين الجدول رقم 

 إطار إعداد طرق التشغيل القياسية للمعايرة (12)جدول 

 خطوات إعداد طرق التشغيل القياسية للمعايرة م

 العنوان 1

 ملخص 2

 وصف للعنصر المراد معايرته 3

 فترات المعايرة  4

 (المصدر ـ طريقة التحضير) المواد القياسية المستخدمة  5

 طريقة العمل  6

 اختزال النتائج ـ تثبيت النقاط على منحنى المعايرة ـ حدود عدم الثقة )الحسابات  7

 ( شكل التقرير ـ بطاقة التعريف والموافقة ) التقرير  8

 المراجعة  9
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 (  Logbook) إطار إعداد سجل األجهزة (  13) ويعرض الجدول 

 خطوات إعداد طرق التشغيل القياسية للمعايرة  م

 الجهاز اسم  1

المنتج ـ الرقم المسلسل ـالمورد ـتاريخ الشراء ـتاريخ دخول الخدمة )بيانات الجهاز  2
 مكانه في المعمل ـحالته عند الوصول ـالمسئول عن الجهاز ـإشارة لألجزاء التابعة له 

 (جدول الصيانة ـ طريقة العمل ـ سجل األداء ) الصيانة الداخلية  3

 (جدول الصيانة ـ عقود الصيانة ـ سجل األداء ) الصيانة الخارجية   4

 ( باإلشارة إلى طرق التشغيل القياسية ) الضبط  5

 ( إما مكتوبة أو يشار إلى دليل المصنع ) إرشادات االستخدام  6

 

 (method validation)خصائص األداء لطرق التحاليل الكيميائية 

وهي تعطي األساس " خصائص األداء " يطلق على خصائص التشغيل الهامة بطريق التحاليل 
 .في اختيار طريقة القياس المناسبة لغرض محدد

وخصائص األداء ليست ثابتة للطريقة الواحدة حيث تعتمد على قيم تتأثر بالمستخدم وعليه فإنها 
عديد من خصائص األداء يمكن تقييمه تعتمد على الطريقة التي استخدمت فيها التجربة، أن 

 كميا بالطرق اإلحصائية 

                       حد التمييزLimit of Detection 

 هحد الصح                        Accuracy  

                            الدقةPrecision 

                         الحساسيةSensitivity 

                 المدى           Range 

 نتقائية                        األSelectivity 
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                         الجمودRuggedness 

                          السرعةSpeed 

                           التكلفةCost 

 

 (Limit of Detection) التمييز حد

ستخدام التعريف إالمنظمات العالمية تميل حاليا بعرف حد التمييز في الماضي بعدة طرق ولكن 
 :اآلتي

وهو أقل قيمة يمكن الحصول عليها بدرجة عالية ( Criterion of Detection)معيار التمييز 
 Limit)أما حد التمييز  .وتكون أكبر من الصفر %( 95عادة في حدود )من المصداقية والثقة 

of Detection )( عادة مثل الحال في معيار التمييز)ة المطلوب فهو أقل تركيز مع حد الثق
والذي يعطي نتيجة فوق معيار التمييز ويمكن تمييزه وتسمى القيم بين حد التمييز ومعيار التمييز 

 (.Trace)واألثر 

حيث يكون من ( Limit of quantization)وفي بعض األحوال يستخدم تعبير حد التقدير 
ادة المراد تحليلها ولكن أيضا معرفة الكمية الممكن تقديرها الضروري ليس فقط تمييز وجود الم

 Blankبدرجة محدودة إحصائيا وعادة ما تكون هذه القيمة عشرة أمثال الحيود القياسي للتجربة و
(10Sw) 

Sw = within batch standard deviation from the average of the ranges 

من تكرار قياسات التجربة واستخراج الحيود القياسي لهذه القيم ( Sw)ويمكن الحصول على قيمة 
أو باستخدام كميات من المادة المراد تقديرها بتركيزات متناهية في الصغر وذلك إذا كانت قيم 

  .ال يمكن قياسها Blankالتجربة 

قرير ما حيث من الضروري ت( Trace) الضئيلةلتركيزات لويعتبر حد التمييز هاما في التحاليل 
قل أكبر من القيمة المشروعة ويجب أن يكون حد التمييز أو أإذا كان وجود المادة المتداخلة أقل 

 .التركيز المراد قياسه 1.1من 

إن معظم القياسات البينية تتضمن حساب قيم Limit of detection (LOD) :حد التمييز
 :حيود لهذا الفرقالتجارب وطرحها من القيم المقاسة للتجربة وبحساب قيمة ال
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n
SS blankwresult

1
1,  

فهي الحد العلوي من الثقة والتي قيمتها الحقيقية  Criterion of detection (CD)أما قيمة 
 :صفر

n
SdftCD blankwa

1
1)( ,1   

 .من الثقة يكون كافيا%  95مستوى الثقة لتناسب قياس معين وغالبا فإن مستوى  ويمكن اختيار

 (CD)يساوي عادة ضعف قيمة  (LOD)وحد التميز 

n
Sdft

CDLOD

blankwa

1
1)(2

2

,1 





 

هو عدد القيم التكرارية المستخدمة في تصحيح القيمة المستخدمة في بعض التجارب  nحيث 
 .الروتينية

 

 :1مثال 

  :عند تقدير الكادميوم في تجربة بواسطة طيف االمتصاص الذري تم الحصول على النتائج التالية

0.088, 0.064, 0.073, 0.082, 0.079, 0.055 

2d
RSw
  

D2  في حالة ثنائية التكرارية أيn  =2  11128= من الجدول 

LmgS blankw /0122.0,  

 5=  (df)فإن درجة الحرية  6= وحيث ان عدد القياسات 

Lmg

stLOD

/06.0

2

1
10122.0)(2 95.0
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  (Accuracy) الدقـــــة

وصحة . هي مدى تقارب النتيجة مع القيمة الحقيقية (Accuracy)صحة نتائج طريقة ما 
النتيجة ينسب لنتيجة واحدة من نتائج التحليل وبذلك فهي تمثل الخطأ المنتظم والخطأ العشوائي 

 . معا فالخطأ المنتظم أو الحيود هو الفرق بين متوسط عدد كبير من النتائج والقيم الحقيقية

 

 :الدقة مقدار

. نسبة قيم تركيزات العنصر المراد قياسه إلى القيمة الحقيقية للعنصر يعرف مقدار الدقة بمدى
واألقصى  minimum recoveryسترداد األدنى وعادة ما يعبر عن مقدار الدقة بقيمة اإل

maximum recovery  الحقيقيةقيمة الأما (trueness)  يعبر عنها بنسبة متوسط عدد كبير
 .عنصرمن القياسات إلى القيمة الحقيقية لل

 
 

 :ولحساب مقدار الدقة يتطلب قياس العديد من القراءات للعينات المختارة من األنواع اآلتية

 .سترداد المحسوبة لتركيز معلوم مضاف إلى عينة طبيعيةـ من قيمة األ 1

 .ـ من مواد مرجعية معلومة التركيز 2

 .من طريقة محددة الدقة الناتجمع نظيره  الناتجـ مقارنة التركيز  3

  .موثقة ريمن طريقة أخ الناتجمع نظيره  الناتجـ مقارنة التركيز  4

 .ـ من خالل دراسات بين المعامل المختلفة 5

  :المعادلة اآلتية مستخداإوذلك ب هسترداد لكل قراءة على حدويتم حساب قيمة اإل
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 :مثال

 X1 X2 X S رقم التشغيلة

1 274 271 272 828 ،2 

2 211 251 255.5 36.16 

3 241 231 235 7.171 

4 251 264 257.5 9.192 

5 256 272 264 11.3 

6 241 241 241 1 

 

249   251= القيمة الحقيقية 


X 

 274/251إلى  251/ 211مقدار الدقة من 

 %.111-81أي يتراوح ما بين 

 99.6=  111×  249/251= مقدار األحقية 

 

 (precision) الضبط مقياس

هو تعبير عن تقارب واتفاق بين نتائج منفصلة، ويعبر عنه بالحيود  (precision)الضبط 
وهذا االعتماد يجب أن يقدر ويوثق، . القياسي، وهو عادة يعتمد على تركيز المادة المراد قياسها

تكررة، ومفهوم قابلية لقياس تحت ظروف ماهي نوع من دقة  (Repeatability)وتكرارية النتائج 
 . هو أحد مفاهيم الدقة (Reproducibity)اإلعادة 

ولعل من المفيد للقائم بالتحليل هو الحيود القياسي بين دفعات، وهو الحيود القياسي الناتج من 
، ستخدام نفس الطريقةإقياسات اجريت تحت ظروف اختالفات قصوى داخل المختبر الواحد أي ب
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ويعبر الحيود القياسي بين . فترات زمنية مختلفة -أجهزة مختلفة، مختلفون محللون، نفس المختبر
 .ن الحيود القياسيالدفعات وتكرارية النتائج ع

  :كما يلي dfوتحسب عدد درجات الحرية 

  1، عدد التشغيالت= درجة الحرية 

ويمكن التعبير عن الحيود القياسي بالنسبة للمتوسطات 

X 

)(
2

2

n

S
SC w

xb   

 CVويسمى عندئذ بالحيود القياسي النسبي أو معامل التفاوت والذي يطلق عليه اختصارا 
(Coefficient of Variation). 

100)( 
X

S
CV w

w
 

. وفي عمليات القياس المكونة من عدد من الخطوات فإن كل خطوة تساهم في انتشار النتيجة
)( (Variance)ع التفاوتات ومجموع االنتشار أي مجمو  2

TS  هي مجموع المساهمات من كل
  .مصدر

22

2

2

1

2 .................. nT SSSS   

وفي مواقف عديدة في القياسات المعملية فإن مجموع التفاوتات يمكن اعتبارها من مصدرين هما 
 .(Between batches )وبين الدفعات  (Within batch)داخل الدفعات 

 Sb)أما الحيود القياسي بين الدفعات (Sw) ولقد سبق اإلشارة إلى الحيود القياسي داخل الدفعات 

 : فيمكن تمثيله بالعالقة  (

nSSS wxb /222   

الحرية للحيود  ههو عدد الدفعات وعدد درج (m)و هي عدد مرات التكرار في كل دفة (n)حيث 
 .(m ،1)هو  ( Sb)القياسي بين الدفعات 

100)( 
X

S
CV b

b
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Sx:  هو الحيود القياسي للقراءات، مجموع التفاوتات)( 2

TS يساوي 
222

bwT SSS   

 
 

 (Linearity) الخطية

هي القابلية إلخراج إشارة تتناسب مع تركيز المادة المراد قياسها وتقدر الخطية بقياس عينات أو 
ومن المفيد ان تكون العالقة خطية بين . محاليل قياسية عيارية في المدى المراد قياس المواد فيه

 وعندما يصعب الحصول على. التركيز واإلشارة في مدى معقول ولكنها ليست شرطا مطلقا
 . خطية لطريقة معينة يمكن استخدام طرق جبرية لذلك

 

  (Sensitivity) الحساسية

فرق تركيز المادة المراد تحليلها منسوب إلى أقل فرق في استجابة الطريقة يمكن تمييزه، هى 
ويحسب عادة من ميل منحنى المعايرة وفي بعض القياسات فإن الكتلة أو التركيز التي تعطي 

وعلى سبيل المثال فعند استخدام طرق . استجابة معينة تستخدم للتعبير عن الحساسية
لتقدير العناصر يستخدم التعبير  (Atomic absorption spectrometry)االمتصاص الذري 

والكتلة المميزة في هذه الحالة هي كمية العنصر . الكتلة المميز لتوصيف خصائص أداء الطريقة
 . وحدة امتصاص 1.1144الذي يعطي استجابة قدرها 

 

 (Range) المدى

لطريقة يمكن  (Working range)في التحاليل الكمية فإن المدى العملي  ( Range )المدى 
ختبار عينات بتركيزات مختلفة ومعرفة المدى الذي يمكن من الحصول على نتائج إتحديده ب

 ويمكن أن يكون المدى العملي أوسع من المدى الخطي. مقبولة صحيحة ودقيقة
(Linear Range) 
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 (Selectivity)االنتقائية 

قائية طريقة تشير إلى المدى الذي يمكن أن تقدر فيه مادة ما موجودة في وسط أو مخاليط انت
ستخدام عينات مختلفة إمعقدة دون تداخالت من المواد الغريبة ويجب دراسة تطبيقات الطريقة ب

تتراوح بين المواد القياسية النقية ومخاليطها في أوساط معقدة وفي كل حالة تحسب نسبة 
وعندما . لمعرفة درجة التداخالت المتوقعة من هذه المواد الغريبة (Recovery) االسترجاع

تستخدم مختبرات مختلفة نفس طريقة التحليل فإنها تدخل أحيانا تعديالت على طريقة العمل 
 . بهدف استبعاد التداخالت

 

 (Ruggedness)الجمود 

وهو يدل على مدى قابلية تطبيق طريقة معينة  (Robustness)ويطلق على الجمود أحيانا
يير األس اإليدروجيني أو زيادة مدة أو درجة التسخين أو غبإدخال تغييرات طفيفة عليها مثل ت
 . الوقت دون تأثير على دقة النتائج

 

 (Speed)السرعة 

يكون المطلوب إجراء تحاليل لعدد كبير من العينات فإنه يجب أن تتوافر في الطريقة  عندما
حتى يمكن الحصول على النتائج في وقت معقول وبجهد  (Speed)المستخدمة عنصر السرعة 

 . وتكلفة قليلة

 

 (coast)التكلفة 

رد البشرية واستهالك ن المواأتهتم معظم مختبرات التحاليل وعمالئها بتكلفة التحاليل والمعروف 
لذا وجب أيضا اختيار  (Cost)األجهزة والكيماويات وتكلفة الصيانة كلها عوامل تؤثر في التكلفة 

 .الطريقة قليلة التكلفة
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 التحاليل الروتينية للماء

 :طرق لتحليل المياه عشرةيتناول هذا البند 

 (.Temperature)الحرارة  -1
 .(Color)اللون  -2
 .(pH)األس األيدروجينى  -3
 الكلور المتبقي -4
  (Total Solids).المواد الصلبة الكلية -5
 التوصيل الكهربى  -6
 .(Turbidity)العكارة  -7
 .(Hardness)العسر  -8
 .(Chlorides)الكلوريدات  -9

 .(Alkalinity)القلوية  -11

 

 (:Temperature) الحــــرارة -1

 :ساس العلمياأل

نابيب رة منها ارتفاع الزئبق في اآليخواص كث ستخدامإبيتم االستدالل علي درجات الحرارة 
 حساسات كهربائية ستخدامإبالحرارة  ةستدالل علي درجن اإلويتم األ ،(الترمومتر)الشعرية 

(electrical sensor.) 

 : كالتاليبينها  والعالقة الفهرنهيت أو (مئوية) السيليزيوس بدرجة الحرارة درجة تقاسو 

 
 كما م°  1.1 بقراءة يسمح تدريجه يكون أن القياس ويجب في الزئبقى الترمومتر ستخدامإ ويمكن
وتسجل  .الغرض لهذا األيدروجينى األس قياس أجهزة في الموجود محس الحرارة ستخدامإ يمكن
 قياس مثل بعض القياسات في هامة الحرارة درجة وتعتبر.الترمومتر قراءة أو الرقمية النتيجة
 الحرارة درجة بتغير تتأثر قيمتهما الذى الكهربى التوصيل أو (pH value) األيدروجينى األس
 .عندها القياس تم التي الحرارة درجة تسجيل ويجب
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 :الهدف من التجربة

تعتبر درجة الحرارة أحد العوامل الهامة في عمليات المعالجة فإن الكيماويات المستعملة في 
الجسيمات كما أن  ،ي الماء الباردنها فممعالجة المياه تذوب في الماء الدافئ بسهولة أكثر 

 تفاعل سرعة من يزيد المياه حرارة درجة في كما أن الزيادة، تترسب بسرعة أكثر في الماء الدافئ
 هناك أن نجد لذلك سرعةالتفاعل، من يقلل وانخفاضها المياهقلوية  مع الكيماوية المروبة المواد
 األمر يصل وربما الصيف وقت في ويقل الشتاءوقت  في الكيميائية المواد استهالك في زيادة
 .في النهار عنه الليل في الزيادة إلى

 الملوثات الشتاء لزيادة وقت في ويقل الصيف في يزيد ستهالكاإل فإن للكلور بالنسبة أما
 .البخر لعمليات نتيجة وكذلك العضوية

 

 :دواتاأل

 .جهاز قياس الحرارة -
 .كأس زجاجي -
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 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

 .يتم قياس درجة الحرارة في الموقع

 

 :تسجيل النتائج

 .(Celsius)بالسيلزيوس هيتم تسجيل درجة الحرارة المقاس

 

  2120 - SM ،(Color) اللون -2

 :ساس العلمياأل

" نباتية او حيوانية" لى قدرتها على استخالص المواد الملونة من المواد العضويةإيرجع لون المياه 
ما أولون المياه  .و المخلفات الصناعيةأ( الحديد والمنجنيز)و المواد المعدنية الذائبة أالعالقة بها 

و لون أالة المواد العالقة إز ناتج من وجود مواد ذائبة ويبقى بعد  True Color حقيقيلون 
الى اللون الناتج عن المواد  باإلضافة الحقيقيوهو عبارة عن اللون  Apparent Color ريظاه

 .العالقة

 

 :الهدف من التجربة

وقياس لون المياه له . زالتهإمقياس للتلوث ولكن دليال عليه ولذلك يجب ليس  المياهيعتبر لون 
ن الزيادة التدريجية في اللون أواختبار كفاءة التنقية حيث  الفجائيهميته في التعرف على التلوث أ

 .تدل على نقص الكفاءة
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 :دواتاأل

 .spectrophotometerجهاز  -
 .نظام للترشيح كما هو مبين بالشكل -

 
 

 :وحفظ العينة والتداخالت طريقة العمل

( PE or PP)يتم سحب العينة المراد قياس اللون لها في عبوات من الزجاج او البالستيك  -1
 .ي الثالجةفوحفظها 

و هيدروكسيد الصوديوم حسب أبإستخدام حمض الكبريتيك  7.6عند  pH ــــــــقم بعمل ضبط ل -2
 .مل من العينة 51 لكل  pHقيمة 

 .بأستخدام الجهاز المبين pH  =7.6صلية والعينة ذات قم بعمل ترشيح للعينة األ -3
من كلتا العينتين بقيم طول موجي كما في ( transmittance)قم بقياس كمية الضوء المار -4

مع مالحظة أن يكون الضبط بإستخدام عينة بالنك من الماء المقطر (.11)الجدول رقم 
 %.111عند ( transmittance)وضبط قراءة الضوء المار

 

 :التداخالت

 .اللون شدة قبل قياس العكارة إزالة من البد ولذلك العينة لون تحديد عند تداخل العكارة تسبب
 أو ( Whatman No.45) العاديالترشيح  ورق على المباشر بالترشيح العكارة إزالة ويمكن

 .المركزي الطرد ستخدام جهازإب
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 :تسجيل النتائج

 :تستخدم الحسابات االتية

 (.11)يتم تسجيل النتائج لقيم الطول الموجي كما في الجدول رقم  -1
م قم بضربها ثثم قم بتجميعها كال علي حدا transmittance (X,Y,Z )قم بالتعويض بقيم   -2

ستعمال أحداهما عند أمع مالحظة وجود قميتان للمعامل ( 11)سفل جدول أفي المعامل 
قيمة ثم  31 ــــالمن خري عند استعمال كل واأل هطوال الموجيلأل* قيم المحددة بعالمة  11

 .قم بالتعويض

 
 

 trichromatic coefficients x and y :حيث

 

 (10)جدول 
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 لحصول علي قيم الطول الموجي السائدلنقوم بالتعويض  x,y بعد حساب قيم  -3

 (dominant wavelength nm)  من المخطط التالي% ــــــنسبة النقاء بالو: 
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 ٢1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

درجة اللون من جدول ، قيمة الطول الموجي السائد) تية قم بتسجيل قيمة النتائج بالطريقة األ -4
 (.ودرجة النقاء 11

 

 (11)جدول 

 
 

 (.pH) األيدروجينى األس -3

 :ساس العلمياأل

 علي التأين يعتمد .لقياس تركيز أيون األيدروجين ىالزجاج مع قطب مرجع قطبياستخدام 
 الماء، إلى وبالنسبة."أيونات إلى ما، مركب جزيئات تحول عملية" :بأنها التأين عملية تعرفو 

 قد أنه إال األخرى المركبات في التأينبمعدالت  قورن ما إذا جدًا، ضعيفاً  يعتبر تأينه معدل فإن
 الحموضة زيادة تعني الهيدروجين، أيون تركيز زيادة الماء، كما أن جزيئات لبعض تحلل يحدث
 حالة الماء وفي .القلوية زيادة الهيدروكسيل، أيون تركيز في الزيادة تعني في حين السائل، لهذا

وتعتمد  .متعادل أنه أي أيونات الهيدروكسيل، لعدد مساوياً  الهيدروجين، أيونات عدد يكون النقي،
ن الجهد المتكون خالل الغشاء الزجاجي الموجود بين تركيزين أفكرة القطب الزجاجي علي 

 .يون الهيدروجين في المحلول المراد قياسةأتركيز  ادهيبز مختلفين من أيونات الهيدروجين يزيد 
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 ٢٧ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

العالم سنورسون ما يعرف بالرقم  استحدثقد و  المياه حمضية أو قاعدية شدة عن تعبير وهو
 :والذى يساوى pH الهيدروجيني

 
 :نأنجد ( (Kwن ثابت التأين للماء أإذا اخذنا في اإلعتبار 

 
 :نحصل على (1)بأخذ اللوغاريتم للمعادلة 

 
 :نحصل على( -)بالضرب في إشارة سالب 

 
 :نجد ان pيعنى  (log -)ن إبما و 

 
 الهيدروجين يوناتأكانت  إذا حمضية المياه وتكون (9-6) بين ما قيمتها تتراوح المياه معظمو 

(H+) الهيدروكسيد أيونات من أكثر) -(OH تساوت ذاه إومتعادل العكس إذا حدث وقلوية 
  .القيمتان

 .قشوًرا فيرسب القلوي الماء أما المعدات في تآكال يسبب الذي هو الحمضي والماء

 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://alghzil.com/vb/threads/2937-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6/page2&ei=0orpVOLuKMOrafOfgJgE&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNFu_s_w8svu2TDozr8YxRk85T6i2Q&ust=1424677809869237
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 ٢3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :الهدف من التجربة

من أهـم المعايير، وأكثرهـا استخدامـًا في التحقق من نوعية  pHيعتبر قياس األس االيدروجينى 
المياه، ويستخدم هذا األس في حسابات القلوية، وثانى أكسيد الكربون، والتوازنات الحامضية 

ويتراوح األس . والقاعدية، ومايمكن أن يحدث لشبكة الصرف، وكفـاءة المعالجـات البيولوجيـة
وتميل معظمها إلى القلوية لوجود البيكربونات،  ،9و 4عادة بين  ى للمياه الطبيعيةنيدروجيـاأل

 .والكربونات لبعض عناصر اإلقالء واإلقالء األرضية

وللرقم الهيدروجيني للماء تأثير ملحوظ على معدات وعمليات محطة معالجة المياه فعند قيمة أقل 
 7المسها وعند قيمة أعلى من التي ت رييميل الماء إلى إحداث تأكل المعدات والمواد األخ 7من 

ب القشور وهذا مالحظ بصفة خاصة في خطوط المواسير وفي أجهزة ييميل الماء إلى ترس
 .تسخين المياه المنزلية

للكلور حيث أنه يحدد نسبة أيون  ريعلى الفعل التطهي pHيؤثر درجة التأين األيدروجيني 
دروجينى إما أن هيوتبعا لهذا الرقم ال HOCl)) وحامض الهيبوكلوروس )-(ClO الهيبوكلوريت

يوجد أيون هيبوكلوريت أكثر أو حامض هيبوكلوروس أكثر وكما هو مبين في الشكل التالي 
وتتزحزح نسبة األيونات مع تغير درجة التأين  ،يمكن للتفكك أن يحدث في أي من االتجاهين

 .دير الجرعات المطلوبة للترويبقد تؤثر على مقا pHكما أن التغيير في درجة الـ . ىاأليدروجين
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 ٢4 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :دواتاأل

 .س الهيدروجينياآلجهاز قياس  -
 .من البالستيككأس  -

 
 

 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

 .س الهيدروجيني في الموقعيتم قياس اآل -1

 

 :حتياطاتاإل

 .يوميا 4 ،7 ،11 (Buffer solution)يتم معايرة الجهاز بالمحاليل المنظمة -1
 .القطب الزجاجى باليدال تلمس  -2
 .أستخدم كأس من البالستيك للحفاظ على القطب الزجاجى من الكسر  -3
مول من كلوريد  3محلول  في أو قطب جهاز قياس اآلس الهيدروجينى الخلية حفظت  -4

  ستخداماإل عدم فترة في البوتاسيوم

 

 :تسجيل النتائج

 .س الهيدروجينييتم تسجيل اآل
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 ٢1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 DPD  4500-Cl- B: SMـــــ ال ستخدامإب اللونية الطريقة المتبقي الكلور -4

 :ساس العلمياأل

 ــــــال كاشف مع الحر الكلور تفاعل على الطريقة هذه تعتمد

 (N.N-Diethyl-p-phenylenediamine) DPD مميز أحمر يعطى لون الذى. 

 ضئيلة بتركيزات موجوداً  إذا كان المتبقي الحر الكلور عن الكشف في الطريقة هذه تفيد كما 
 .(لتر /ميكروجرام  11 إلى تصل الطريقة هذه حساسية)

 

 :الهدف من التجربة

  :يستعمل الكلور في محطات المياه السطحية

كمعالجة مبدئية في إيقاف تكاثر وتثبيط الطحالب وقتل بعض أنواع البكتريا في أحواض  :أوالً 
ويضاف إلي المياه العكرة المدفوعة إلي أحواض التوزيع قبل عملية ( المروقات ) الترسيب 
 . الترويب

قبـل فـض تعـداد البكتريـا فـي المـاء و لخكعامـل متوسـط للميـاه المروقـه قبـل عمليـة الترشـيح،  :ثانياً 
 .وصولها إلى المرشح مما يخفف الحمل البكتيري علي المرشح

تطهيـــر رمـــل المرشـــح نظـــرا لمـــرور الميـــاه بمـــا فيهـــا مـــن كلـــور فـــي مســـام الرمـــل أثنـــاء عمليـــة و ل
 .الترشيح

كمعالجة نهائية للمياه المرشحة ويضاف إلي هذه المياه قبل دخولها للخزان األرضي حيث  :أخيراً 
 .وبالتالي فمراقبة نسب الكلور مهمة جدا  . في وقت تالمس معينيتم التفاعل المطلوب 

 

 :االدوات

 .cholorimeterجهاز قياس الكلور  -
 اقراص القياس -
-  DPD1(for free chlorine), DPD4(for total chlorine (combined + free)) .

 .عمليا DPD ويمكن ايضا تحضير
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 ٢6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 

 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

 .قياس الكلور في الموقعيتم 

تصفير  دحسب نوع الكلور المراد قياسة ويتم القياس بالجهاز بع 4 أو 1بإضافة قرص الكلور
 .ضافاتآالجهاز بإستخدام العينة بدون 

 

 :تسجيل النتائج

 .لتر /لجميتم تسجيل كمية الكلور بم
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 ٢٢ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 -2540SM :المواد الصلبة الكلية -5

 :ساس العلمياآل

الصحي، ومياه الصرف  المواد الصلبـة الكليـة في مياه الشرب عنها في مياه الصرفتختلف كميـة 
، م113بتبخير لتر واحد من المياه عند درجة  ومحتوى المياه من المواد الصلبة يقاس. الصناعي

 . م، ثم وزن كتلة المواد الصلبة المتبقية115

 :وتصنف المواد الصلبة إلى

 ، Suspendedمواد عالقة  - أ

 .ميكرون على األقل 1المواد التي ال يقل نصف قطرها عن وهي 

 

 :Settleable مواد قابلة للترسيب -ب

في فترة زمنية مقدارها ساعة،  (Imhoff Cone)وهي التي تترسب في قاع مخروط إمهوف  
 .وهي مقياس لما يمكن إزالته بالترسيب

 :Filterable or dissolvedمواد ذائبة أو قابلة للترشيح  -جـ

 1ميللى ميكرون إلى  1نصف قطر حبيباتها يتراوح بين )إما أن تكون غروية  وهذه المواد 
 . ةأو مواد ذائبة كلي( ميكرون
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 ٢2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :الهدف من التجربة

. كلما زادت كمية األمالح الذائبة، كلما ساءت نوعية المياه سواء لالستخدام اآلدمى، أو الصناعي
وتحسب هذه . لتر يعتبر مستوى معقواًل في مياه الشرب/ملليجرام 1111تركيزًا قدره  لذلك فإن

 .الكمية بتبخير لتر من الماء بعد ترشيحه، ووزن الراسب المتكون

 

 :دواتاأل

 .التوصيلجهاز قياس  -
 .كأس زجاجى -
 .فرن تجفيف كهربي -
 .بوتقة -
 .desiccatorمجفف  -
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 ٢9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :والتداخالت العينة وحفظ العمل طريقة

 total solidsتقدير المواد الصلبة الكلية 

 ريعلى جدرانها وتج لتصاق المواد العالقةإتجمع العينات في عبوات بالستيك أو زجاج بشرط عدم 
حافظة وتحفظ العينة من لحظة جمعها إلى  التحاليل فور جمع العينة لعدم امكانية إضافة مواد

 .للمواد الصلبة ريم لتقليل التحلل البكتي°4درجة حرارة عند  (ساعة  24خالل )وقت تحليلها 

من المياه بعد رجها  يقاس محتوى المياه من المواد الصلبة الكلية بنقل لتر واحد أو حجم مناسب
تبخير للعينة على قرص تسخين  رييج. وزنها أو بوتقة بورسلين جافة سبق زجاجيجيدا إلى كأس 

. م° 115– 113حتى قرب الجفاف ثم توضع لمدة ساعة على األقل في فرن تجفيف كهربائي عند
 .يعاد التسخين والوزن حتى يثبت الوزنو  ثم يوزن الكأس

 
 

 :حيث

 الراسب+ وزن الكأس = أ 

 وزن الكأس فارغا= ب 

 حجم العينة المستخدمة بالملليلتر= ج 

 

 Dissolved Solids: الذائبة الصلبة المواد تقدير

متصلة بجهاز و  ينقل حجم معلوم مناسب من العينة بعد رجها جيدا إلى بوتقة ترشيح سبق وزنها
ينقل الرشيح إلى كأس زجاجى أو بوتقة بورسلين وتوضع البوتقة أو الكأس . ترشيح وترشح العينة
م لمدة ساعة على األقل ثم توزن ° 181و في فرن كهربى عند درجة حرارة أعلى قرص تسخين 

 .يعاد التسخين والوزن حتى يثبت الوزن .البوتقة
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 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :حيث

 الراسب+ وزن البوتقة = أ 

 وزن البوتقة فارغة= ب 

 حجم العينة المستخدمة بالملليلتر= ج 

  .مالح الذائبة الكليةيضا إستخدام التوصيل الكهربائي لقياس األأيمكن و 

Total Dissolved Solids (TDS) 

 

 :العلمي ساساأل

مالح يونات األأن المعدنية وذلك أل األمالح بعض ذوبان نتيجة الكهربي التوصيل قياس يتفاوت
 في الكهربي التوصيل قيم ستخدامإ ويمكن هي المسئولة عن نقل التيار الكهربائي داخل المياه

 .يونات والتوصيل الكهربائيتركيز األالذائبة بإستخدام العالقة الطردية بين  المواد كمية معرفة
 .اآلتية المعادلة من مبين هو كما التوصيل الكهربى قراءة في الحرارة درجة وتؤثر

 
 

جهزة الحديثة تقوم بتصحيح قراءة الحظ أن بعض األ .والحسابات عتباراأل في أخذها يجب والتي
 .حسابات اخريجراء ألي إدون الحاجة  مئوية 25التوصيل عند درجة حرارة 

 

 :حتياطاتاإل

 .ستخداماإل عدم فترة في مقطر ماء في التوصيل أقطاب أو الخلية تحفظ .1
 .المقروءة للقيم تصحيح ريويج الحرارة درجة تسجل .2
 .المستخدمة للخلية معايرة ريتج .3
 .القياسية المحاليل تحضير عند (Conductivity Water)توصيل  ماء يستخدم .4
 .يمكن ما بأسرع التوصيل قياس رييج .5
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 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :تيةستخدام المعادالت اآلإوذلك ب

المار خالل و  المقاس باألمبير (I) الكهربين شدة التيار أعلى (Ohm'S Law)ينص قانون أوم 
كذلك يتناسب عكسيا و  .المقاس بالفولت (E) الكهربيموصل كهربى يتناسب طرديا مع الجهد 

 :طبقا للمعادلة التالية (Ohm)المقاسة باألوم  (R)مع المقاومة 

I=E / R................ (1) 

 .Sو وحدة سيمنز أ Ohm -1يقاس بوحدة و  (G)بالتوصيل  (R/1)حيث يعرف مقلوب المقاومة 

 :تساوى (a)مساحة مقطع و  (L)طول  :بعادأن مقاومة محلول متجانس ذى أبما 

R = P.L/a................ (2) 

تقاس بوحدة و  هي تمثل خاصية مميزة للمادهو  resistivityالمقاومة النوعية   Pحيث تمثل 
(Ohm cm) 

 :يمكن حساب المقاومة النوعية للماده كالتالى (2)من المعادلة 

P = R.a/ L................ (3) 

 :إذن  (K)يعرف بالتوصيلية   (P / 1)مقلوب المقاومة النوعية  نأبما 

K = 1 / P = L / R.a................ (4) 

 µS/cm))   .مس/ ميكرو سيمنزوتقاس التوصيلية بوحدة 

 1413موالري يعطي توصيل  1.11البوتاسيوم تركيز كلوريد من المعروف أن محلول و 
µS/cm   ومنها يمكن استنتاج التالي. م° 25عند درجة حرارة: 

KCl (0.01M)                  1413 µs/cm 

745 mg                 1413 µs/cm 

y mg  x  µs/cm 

y = x × 745 /1413 = x × 0.53 ppm = TDS 

 المواد كمية ينتج 0.53 المعامل هذا في (سم/سيمنزميكرو ) الكهربي التوصيل قيمة ضرب وعند
 .)لتر/جملم( الذائبة

 .لتر/لجممالح المختلفة بميتم تسجيل نسب األ: سجيل النتائجت
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 2٧ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  Electrical Conductivityالتوصيل الكهربى  -6

 وهذه الكهربي، التيار توصيلل المائي المحلول قابلية عن للتعبير رقم هو الكهربي، التوصيل
 قيم ستخدامإ ويمكن المعدنية أيوناتها وتكافؤات وتركيزها، األمالح، وجود على تعتمد القدرة

 .الذائبة المواد كمية معرفة في الكهربي التوصيل

 

 :التجربةالهدف من 

اد عدد األيونات الحرة القادرة على توصيل ازدكلما زادت كمية األمالح الذائبة، كلما 

كلما ازداد تركيز هذه األيونات، ازدادت مقدرة هذا  والتيار الكهربى بالمحلول 

  الكهربى المحلول على التوصيل

 

 :دواتاأل

 .التوصيل الكهربىجهاز قياس  -
 .من البالستيككأس  -
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 23 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

 غسيل قطب قياس التوصيل الكهربى بالماء المقطر بين كل قياس يتم 
 

 :حتياطاتاإل

موالرى لضمان دقة  1.11تركيز بوتاسيوميتم معايرة الجهاز بإستخدام محلول كلوريد ال -1
 .النتائج

 عدم فترة في ماء مقطر في أو قطب جهاز قياس  التوصيل الكهربى الخلية حفظت -2
  ستخداماإل

 

 :تسجيل النتائج

 .µS/cmالتوصيل الكهربى بوحدات يتم تسجيل 
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 24 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 SM- 2130 B :(Turbidity)العكارة  -٢

 :ساس العلمياأل

 على العكارة طريقة قياس وتعتمد "Cloudiness"الطبيعية  المياه امةتلع مبسط تعبير هي العكارة
 الضوء بكمية (فورمازين) قياسي محلول معلق على سقوطه عند يتشتت الذي الضوء كمية مقارنة
 .التشتت ازداد زادت العكارة وكلما العينة ستخدامإ عند المشتت

 

 :الهدف من التجربة

 :التنقية مراحل على العكارة تأثير

 انسداد المرشحات أثناء عملية التنقية وتكرار عمليات الغسيل .· 
  المروقات وخزانات المياهزيادة تكون الروبة والرواسب في .· 
 انخفاض كفاءة المعالجة وارتفاع درجة تعكر المياه للمراحل المختلفة .· 
 زيادة استهالك الكيماويات . 
 على المواد الغذائية تلتصق حيث المياه في البكتيري والمحتوى العكارة بين عالقة هناك 

 من تحد العكارة أن كما. البكتيريعلى النمو  تساعد وبالتالي للعكارة الجزيئات المسببة سطح
 .بالمياه البكتريا والفيروسات اكتشاف

 

 :العامة الصحة على التأثير

طالما توجد جسيمات تعكر المياه فإنها تكون مخابئ تلجأ إليها الكائنات الحية للهروب من تأثير 
حددت المواصفات الكلور عليها فال يتم التطهير الكامل وتصل للمستهلك وتصيبه باألمراض، لذا 

  )1NTU)أن أقصى مستويات للعكارة في مياه الشرب تكون  القياسية

 وغير العضوية، والمواد ،الطمي مثل المواد وهذه تعكيرها، في المياه في عالقة مواد وجود يتسبب
 هام عنصر الماء وصفاء .الميكروسكوبية والكائنات الذائبة، العضوية والمواد الدقيقة، العضوية

 العالمية الصحة منظمة اقترحت اإلنسان ولقد التي يستخدمها المياه نوعية صالحية تحديد في
(WHO)، المياه عكارة ارتفاع على أن التأكيد ويجب( 5) من أقل العكارة تكون أن يجب أنه 

 .الترويب والتطهير مواد من مزيد استهالك إلى يؤدي
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 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :االدوات

 .turbidemeterجهاز قياس العكارة  -

 
 

 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

  حتى تختفي كل الفقاقيع منها ثم لمدة دقيقة وتترك مرات  7 -5من  لطفبتقلب العينة
 .تصب العينة في أنبوبة جهاز تقدير العكارة وتقرأ درجة العكاره مباشرة من الجهاز

  التأخير في قياس تقاس درجة عكارة العينة مباشرة بمجرد وصول العينة إلى المعمل واليتم
 .هذه الصفة التحليلية

  جهاز قياس العكارة من األجهزة التي تحتاج لتشغيلها قبل البدء في القياس بفترة تصل إلى
 .نصف الساعة

 

 :تسجيل النتائج

   (NTU)   يتم تسجيل العكارة بوحدة
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 26 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  2320 B-SM(: Hardness)العسر  -8

 :ساس العلمياأل

 ويعبرعنه والمغنسيوم الكالسيوم ريعنصتركيزات عالية من  على الماء حتواءإب المياه عسر يعرف
  الصابون مع رغوة على تكوين الماء قدرة عدم في وينعكس (لتر /جملم) كالسيوم كربوناتك

 :نوعين إلى العسر وينقسم

 :مؤقت عسر-أ

 ثاني على المحتوية المياه تذيبها والتي (المغنسيوم أو الكالسيوم)بيكربونات أمالح وجود بسبب
 .الكربون أكسيد

 

 :دائم عسر-ب

 بصورة تذوب المغنسيوم والتي وكلوريدات كبريتات أو الكالسيوم وكلوريدات كبريتات أمالح بسبب
 .المياه بها تمر التي التربة في األمالح هذه وجدت طالما المياه في طبيعية

 بيكربونات الكالسيوم لتحويل المياه بتسخين الموقت العسر من التخلص يمكن حين وفي
 .الذائبة غير والمغنسيوم الكالسيوم كربونات إلى الذائبة والمغنسيوم

 
 

حيث ال يؤثر التسخين على كلوريدات وكبريتات  هفإنه يصعب التخلص منالعسر الدائم أما 
مثل التبخير ثم  ريالكالسيوم والمغنسيوم ويمكن التخلص من العسر الدائم بوسائل وتقنيات أخ

 .المبادالت األيونية( R.O) التكثيف والتناضح العكسى
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 2٢ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :تأثير العسر في عمليات التنقية

العسر المؤقت تكوين طبقات من القشور داخل مواسير المياه باإلضافة إلى أن المياه  يسبب
العسرة تسبب مشاكل في التنقية، وال يمكن التخلص منها في المراحل األولية بالطرق التقليدية 

 .المتبعة

 

 :أساس الطريقة

ر الكلى في كدليل لتقدير نسبة العس  (Eriochrome Black T)في وجود اريكروم بالك تى
 مع وأمالحه  Ethylene Diamine Tetra Acetic acid( EDTA)باستخدام . مياه الشرب
 معادن كاتيونات على يحتوى محلول إلى إضافته عند للذوبان قابالً  تكون مركباً  التيو الصوديوم 

 االيروكروم ككاشف  EBTوفي وجود  .معينة

 
Ethylene Diamine Tetra Acetic acid disodium salt 

 

 .ككاشف  muroxide فيستخدمتقدير عسر الكالسيوم أما 
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 22 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :الهدف من التجربة

 :تيتعيين نسبة العسر حيث يتسبب العسر في األ 

وقد ، Mgالماغنسيوم و  Caالماء العسر هو الذي يحتوى على مقادير ملحوظة من الكالسيوم 
المواسير والعدادات مما يقلل من سعة يتسبب الماء العسر في مشكلة تكوين قشور داخل 

ذا كان سخانا فإن القشور تتكون أسرع كما في  المواسير كما يتسبب في سوء أداء العدادات وا 
والماء العسر له طعم غير مقبول ويتطلب صابون أكثر عند ، الغاليات وسخانات المياه المنزلية

  .استعماله في الغسيل

 (  Ca CO3) ككربونات الكالسيوم ( ل / م جلم) و يقدر عسر الماء بـــــــ

  :درجات عسر الماء

 ماء يسر        (  ترل/ جم لم)         61من صفر إلى 

 متوسط العسر      (  ترل/ جم لم)         121إلى  61من 

 ماء عسر  (          ترل/ جم لم)         181إلى  121من 

 ماء عسر جدا    (          ترل/ جم لم)           181أكثر من 

 للمعايير القصوى الحدود بشأن 2117لسنة  458ويبين قرار وزير الصحة والسكان رقم 
األقصى  الحد نإ المنزلى ستخدامواإل للشرب الصالحة المياه في توافرها الواجب والمواصفات

 .CaCO3 ـــــــــك هجم لكل لتر مقاسلم 511هو بالمياه الكلى للعسر به المسموح

 

 :دواتاأل

 :دوات المستخدمة في المعايرةاأل

 سحاحة  -
 دورق مخروطى -
 كأس زجاجى  -
 مخبار مدرج -
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 29 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 

 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

 :العسر الكلي

لكي يعطى رقم هيدروجينى ) buffer solutionـــــمل من ل 2+  من عينة الماءمل  51
 .وبالتالي يتم تحديد أيون الكالسيوم والماغنسيوم معا( 1.1±11حوالى

  يضاف كمية قليلة من Eriochromblack-T يعطي اللون الوردي 
  نعاير معE.D.T.A  االزرقاللون  لي إيتحول اللون من الوردي 
  حجم = العسر الكلىE.D.T.A (مل)× ككربونات كالسيوم لتر/ العسر الكلي ملجم =  21. 
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 91 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :عسر الكالسيوم

دليل الميروكسيد يعطي اللون الوردي يتم +  4N/NaOHمل  2+  من عينة الماءمل  51
وبالتالي يتم تحديد ( 13-12)ضافة هيدروكسيد صوديوم لكي يعطى رقم هيدروجينى حوالىإ

 .أيون الكالسيوم فقط

  نعاير معE.D.T.A  البنفسجياللون لي إالوردي اللون يتحول من 
   حجم = عسرالكالسيومE.D.T.A ×21  ككربونات كالسيوم لتر/ ملجم. 
  1.4 ×عسر الكالسيوم =الكالسيوم  
  عسر الكالسيوم               -العسر الكلى =عسر الماغنسيوم 
  1.24× الماغنسيوم  عسر= الماغنسيوم 

 

 :التداخالت المحتملة

  زيادة الرقم الهيدروجينى بدرجة كبيرة يسبب ترسيب كربونات الكالسيوم وهيدروكسيد
 .(1.1± 11)ن الرقم الهيدروجينى المناسب هو أالماغنسيوم لذا وجد 

  دقائق لتقليل ترسيب كربونات الكالسيوم 5تمام المعايرة عن إال يزيد زمن أو. 

 

 :جمع وحفظ العينة

  مل ويجب تحليل  111و بالستكية بحجم اليقل عن أجية وعية زجاأيجب جمع العينات في
ذا حمضت العينة وحفظت في إيام أويمكن تخزينها لمدة سبعة ،(خالل ساعة)العينة فورا 

ن تكون العينة في درجة حرارة الغرفة عند أمع مالحظة  م 4ثالجة عند درجة حرارة 
 .تحليلها

 

 :تسجيل النتائج

 as (CaCO3)  لتر/العسر الكلي وعسر الكالسيوم بالملليجراميتم تسجيل 
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 91 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  SM: 4500-CL- B .(Chlorides)الكلوريدات  -1

 :ساس العلمياأل

و قلوى ضعيف في وجود كرومات أتتفاعل الكلوريدات مع نترات الفضة في محلول متعادل 
قبل تكون كرومات  و هو راسب أبيض حيث يتم ترسيب كلوريد الفضة كمياككاشف البوتاسيوم 

 .الفضة الحمراء

Ag+ 
(aq.) + Cl-               AgCl (S.) 

 البنىستمرار المعايرة وعند تمام ترسيب كلوريد الفضة تتكون كرومات الفضة ذات اللون إوب
 .المحمر وهو اللون الذى يبين نهاية المعايرة

Ag+
(aq)+CrO4

2- (aq) Ag2CrO4(s) 

 

 :الهدف من التجربة

 :حيث الكلوريداتتعيين نسبة 

ضافة الكلور للمياه الخام تزيد من ا  مالح الكلوريدات في المياه الخام ولكن بنسبة قليلة و أتوجد 
 .مالح الكلوريدات في المياه المرشحة ولكن بنسب قليلةأنسب 

ذا كانت إن تعطى طعما مالحا للمياه خاصة أذا زادت تركيزات الكلوريدات بالمياه يمكن إ
 .salinityيطلق عليها الملوحة  NaCl ـــــــفي حالة تقديرها ك)الكاتيونات المتواجدة هي الصوديوم 

يرجع زيادة الكلوريدات في المياه المعالجة عنها في العكرة بسبب خروج حمض الهيدروكلوريك و 
 :حسب المعادلة التالية

Cl2 + H2O                 HOCl  +  HCl 

 

الكلوريدات في مصادر المياه الطبيعية إلى ذوبانية بعض الصخور المحتوية على ويرجع وجود 
كلوريد الصوديوم عند مرور المياه عليها، وكذلك من التربة القريبة من السواحل باإلضافة لما قد 

 21-5وزراعي، وصحي ويعتبر التركيز المعتاد من  ،يصل لمصادر المياه من صرف صناعي
وحيث . فرد/ جم 6كلوريدات التي يفرزها فرد آدمي واحد في اليوم تصل إلى وكمية ال. لتر/جملم

رتفاع إفي أي مرحلة من مراحل المعالجة، لذلك ف هاالتخلص من أن الكلوريد ال يتم معالجته، أو
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 9٧ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

يجب أن يزيد  يعتبر مؤشرًا على تسرب أو تلوث من مصادر الصرف وال اتمستوى الكلوريد
 .لتر/ ميللجرام 251ه الشرب عن في ميا اتمستوى الكلوريد

 

 :دواتاأل

 
 

 :دوات المستخدمة في المعايرةاأل

 سحاحة  -
 دورق مخروطى -
 كأس زجاجى  -
 مخبار مدرج -
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 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

 51  صفرأيعطي لون  ←اسيوم تنقط من محلول كرومات البو  11+ مل من العينة 
  بنى محمرو  ألي بني فاتح إنعاير مع محلول نترات الفضة حتي يتحول اللون  
  مالح الكلوريداتأفيعطي قيمة  11نضرب حجم نترات الفضة في 
  11× حجم نترات الفضة (= لتر /بالملليجرام)تركيز الكلوريدات 

 

 :التداخالت المحتملة

 تسبب تداخل سلبى (ترل /ملجم 25<)ذا تواجدت بنسب عالية إمالح الفوسفات أ.  
 ترل /ملجم 11ذا زادت عن إمالح الحديد تسبب صعوبة في تحديد نقطة النهاية أ 

 

 :جمع وحفظ العينة

مل وال ضرورة لموانع خاصة  111و بالستيكية بحجم اليقل عن أوعية زجاجية أتجمع العينة في 
 .ذا لزم تخزين العينةإ

 

 :تسجيل النتائج

 (.لتر/بالملليجرام)يتم تسجيل الكلوريدات 
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  SM :2320:(Alkalinity)القلوية  -10

 :ساس العلمياأل

ويستخدم (  ريعيا 1.12)ستخدام محلول عياري من حمض الكبريتيك إيتم تقدير نسبة القلوية ب
 .8.3كبر من أ pHتستخدم عندما تكون  Ph.Phولكن  Ph.Ph- MOأي من هذه الكواشف 

Bicarbonate: 2NaHCO3 + 2H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O +CO2 

Carbonate :2Na2CO3 + H2SO4 → 2NaHCO3 + Na2SO4 

 Hydroxide:  2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O 

 

في حالة و  =pH  3.7لي البرتقالي عندإصفر ثم يتغير يعطي اللون األ MOستخدام إفي حالة 
 pH=8.3الوردي عند اللون لي إيعطي عديم اللون ثم يتحول  .Ph.Phستخدام أ

ستخدام دليل إحتماالت يمكن التعرف عليها وتقدير كمياتها من نتائج معايرة الحمض بوهذه اإل
 .الفينول فيثالين ودليل الميثيل البرتقالى

 نتيجة المعايرة

القلوية مقدرة على هيئة كربونات كالسيوم 
 (لتر/جملم)

 قلوية هيدروكسيد
قلوية 

 كربونات
قلوية 

 بيكربونات

 القلوية الكلية صفر صفر صفر=الفينول فيثالين قلوية 

 أ2-ب أ 2 صفر القلوية الكلية 1/2>قلوية الفينول فيثالين 

 صفر أ2 صفر القلوية الكلية1/2=قلوية الفينول فيثالين 

 صفر (أ-ب)2 ب-أ2 القلوية الكلية 1/2<قلوية الفينول فيثالين 

 صفر صفر ب القلوية الكلية= قلوية الفينول فيثالين 
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 :حيث

 لتر/جملقلوية الفينول فيثالين م =أ

 لتر/جملم (القلوية الكلية)قلوية الميثيل البرتقالى = ب

 

 :الهدف من التجربة

 :حيث القلويةتعيين نسبة 

 القلويات أمالح إلى الطبيعية المياه قلوية وتعزى الحموضة لمعادلة المياه قدرة تمثل القلوية
 تفاعل نتيجة المكونة للقلوية العظمى لغالبيةا (Biocarbonate) البيكربونات  وتمثل الضعيفة

 بعض وفي التربة في الموجودة (Basic materials)القاعدية  المواد مع الكربون أكسيد ثانى
 الكربونات أمالح من محسوسة كميات على المياه الطبيعية تحتوى معينة ظروف وتحت األحيان
 الكربونات أمالح إلى أساسا ترجع الطبيعية المياه قلوية لذا فإن الهيدروكسيلية والمواد

 فإن تأثيرها والفوسفات والسليكات والبورات اليورات أمالح أما والبيكربونات والهيدروكسيالت
 .يذكر وال جدا محدود

 .لن تتكون ندف فعالهتتأثر الشبه بقلوية المياه الخام فإذا كانت القلوية ليست عالية بدرجة كافية ف
 .تحسن من عملية الترويبأن كما أن زيادة العكارة ودرجة الحرارة وقوة الخلط يمكن أيضا 

 شرب على صحية أضرار وليست هناك البيولوجي، التكاثر تزايد إلى المياه قلوية رتفاعإ ويؤدي
 .لتر/ جملم 411 حتى قلوية على المحتوية المياه

 

 :دواتاأل

 :المستخدمة في المعايرةدوات األ

 سحاحة  -
 دورق مخروطى -
 كأس زجاجى  -
 مخبار مدرج -
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 :طريقة العمل وحفظ العينة والتداخالت

  50ناخذ ml  نقطتين من دليل + من العينةMO. 

  نعاير العينة بجمض الكبريتيك(0.02 N ) لى اللون البرتقالىإحتى يتغير اللون الصفر. 

 لتر / ملليجرام =  21في  H2SO4نضرب حجم 

عيارية ×الكالسيوم الوزن المكافئ لكربونات ×( مل H2SO4حجم = )القلوية 
H2SO4×(1111/51) 

 1.12×21×(111/2)×( H2SO4حجم ) =القلوية

 لتر/ ملليجرام  21×( H2SO4حجم =)القلوية

 

 :التداخالت المحتملة

 يجب تجنب الرج والهز والتعرض للهواء. 

  الصوديومكبريتات ستخدام نقطة من محلول ثيو إالكلور الحر بالعينة بن يزال أيجب  

(0.1M .) 
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 :جمع وحفظ العينة

وعية نظيفة ويتم تقدير القلوية في خالل فترة وجيزة لتجنب التغيرات البيولوجية أتجمع العينة في 
 .والفيزيقية التي قد تنتج عن التخزين

 

 :تسجيل النتائج

 (.لتر / بالملليجرام)يتم تسجيل القلوية 

 

 Jar testإختبار الكؤوس  -11

 :االساس العلمي

تعتبر العملية الترويبية من العمليات المعقدة وهى عملية فيزيائية وكيميائية تحدث بين قلوية 
المياه الناتجة من وجود مكونات مثل الكربونات والبيكربونات والهيدروكسيدات واليورات 

ْبة( وهى قدرة المياه على معادلة األحماض) والسيليكات والفوسفات بالمياه . وبين المادة الم َروَّ
على تهيئة الوسط للشحنة الموجبة وهو المناسب ( pH)ويساعد تقليل الرقم الهيدروجيني للمياه 

للتفاعل مع الجزيئات والغرويات السالبة الشحنة مكونًا ندف غير ذائبة والتي تعمل على إزالة 
ويعتبر مدي الرقم (. عن طريق أضافه الكلور قبل الشبة pHيتم تقليل ال و )الشوائب من المياه

مدي مناسب لعملية الترويب وتعطي الشبة أفضل نتائج فى هذا ( 7.5 – 5.5)الهيدروجيني 
ْبة تتفاعل مع جزء من قلوية الماء والقلوية المتبقية بعد التفاعل  المدى، حيث أن المادة الم َروَّ

تمنع الرقم الهيدروجيني للمياه من التغير وبالتالي ( Buffer)ه تعمل كمنظم والموجودة فى الميا
ْبة ويمكن تمثيل معادلة التفاعل كاآلتي  :تساعد على الترسيب الكامل للمادة الم َروَّ

ثاني أكسيد + كبريتات الكالسيوم + هيدروكسيد األلومونيوم   القلوية  +  كبريتات األلومونيوم 
 الكربون

ة عدم وجود القلوية الكافية في المياه يضاف إليها الصودا الكاوية أو الجير المطفأ وفي حال
 :كما بالمعادلة التالية( Ca(OH)2هيدروكسيد الكالسيوم )

كبريتات ( + الندف)هيدروكسيد األلومونيوم          هيدروكسيد كالسيوم   + كبريتات األلومونيوم 
 الكالسيوم
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ال يستطيع التحكم في القلوية أو الرقم الهيدروجيني العالي بمصدر  وبصفة عامة فإن المشغل
ْبة  المياه ولذلك فمؤشر تقييم نوعية المياه يلعب دورًا رئيسيًا في اختيار نوع المادة الم َروَّ
المستخدمة في معالجة المياه كما أن الجرعة الزائدة أو المنخفضة تؤدي إلي اإلقالل من كفاءة 

 ".Jar test"ويتم التأكد من إنجاز هذه المهمة بعمل اختبار الكؤوس  عملية اإلزالة ،

ولذلك ال يمكن تحديد الجرعة االمثل عن طريق تحليل  باستمرار، تتغيير المياه الخام خصائص
لذلك البد من إختيار الجرعة المثالية بعمل إختبار الكؤوس في نفس الظروف ، المياه لمرة واحدة 
خدم اختبار الكؤوس علي نطاق واسع لتقييم خطوتي الترويب و التنديف يست . وفي ذات الوقت

 .في عمليات المعالجة

 

 :الهدف من التجربة

 .إختبار الكؤوس يستخدم لتحديد جرعة المروب المثالية

 

 :االدوات

 ساحب عينات(water sampler ) 

 جهاز الجار(jar tester) 

 ماصه 

 سيفون 
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 :طريقة العمل

 التحضير

  جميع الماصات والكؤوس المستخدمة حتي تتفادي وجود اي شوائب أو ملوثاتقم بغسل. 
  قم بقراءة ملف التعامل االمن الخاص(MSDS) بكل الكيماويات المستخدمة. 

 

 تركيزات المواد المضافة

  1%محلول شبة بتركيز 
  مل من المياه  11محلول كلور بتركيز مناسب لكي تكون كمية الكلور المضافة اقل من

 الخام 
  يتم تحضير محلول الشبة من نفس الكيماويات المستخدمة في محطة المياه المراد تعيين

 .الجرعة المثلي لها

 

 :االجراءات

 :سحب العينات

  مدرج لتعبئة واحد لتر وقم بتوزيعهم  لترات من المياه الخام  وقم بإستخدام مخبار 8قم بجمع
 .كؤوس مع مراعاة عمل التجربة في أسرع وقت ممكن حتي التتغير ظروف العينه  6علي 

 



 درجة حديث - التحاليل القياسية لمياه الشرب  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 111 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :إضافة الكلور 

  (يراعي أن تكون نفس سرعة التقليب في المحطة)قم بتشغيل القالبات علي التقليب السريع. 

 
 

  بنفس التركيز المحدد بواسطة تجربة نقطة قم بإضافة الكلور في نفس الوقت لجميع الكؤوس
 .االنكسار والمطبقة في المحطة

 

 :إضافة المروب

  قم بإضافة جرعات متزايدة من المروب  في الكؤوس في نفس الوقت او بسرعة بقدر االمكان
جزء في  35الي  11بواسطة ماصة بحيث تبدأ بجرعة منخفضة وتنتهي بجرعة كبيرة مثال من 

 .جزء في المليون 5قدرها المليون بزيادة 
 لمدة (* يراعي أن تكون نفس سرعة التقليب في المحطة) قم بتشغيل القالبات للتقليب السريع

 .تساوي نفس مدة المكث في حاوية التقليب السريع 
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  21دقيقة، واستمر فى تقليب المحلول لمدة من  /لفة  31قلل من سرعة التقليب لتصل إلى 
 (.إرشادات التصميم للمحطةأو حسب )دقيقة  31إلى 
 الحظ سرعة بداية تكون الندف في كل كأس وشكلها وحجمها. 
  11-5أوقف عملية التقليب وارفع القالبات سريعا والحظ ترسيب الندف بالكؤوس لمدة  

وعادة تشير العينة ذات الغيوم إلى عدم كفاءة الترويب أما ذات الترويب الجيدة فإنها . دقيقة
 .تحتوي على ندف ثقيلة الوزن نسبيا

  أسحب بواسطة سيفون على شكل حرفS  في نفس الوقت تقريبا كمية المياه التي تمثل
العلوية من الكأس وهى حوالي نصف لتر تقريبا للكاسات الستة وجمعها في عدد  سم 7ارتفاع 

 (.أو حسب إرشادات التصميم للمحطة. )ستة مخابير إلجراء باقي االختبار عليها

 

 :تسجيل النتائج

 :يجـب قياس وتسجيل بعض خواص المياه الخام المؤثرة في عملية التنقية

  درجة الحرارة 
  وجينى درجة التأين اإليدرpH  
  القلوية 
  العكارة بوحداتNTU  
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 settlable solids test  المواد القابلة للترسيب -12
 :االساس العلمي

هو تحديد مدى قابلية المواد الصلبة على االنفصال من السائل والترسيب فى حوض الترسيب، 
واحد لتر من العينة التى ويتم قياس ، يجرى هذا االختبار على السائل المخلوط أو الحمأة المعادة

لقياس حجم المواد القابلة للترسيب، ( ساعة مثال)توضع فى قمع إمهوف خالل مدة زمنية  معينة 
وهو يشير الى حجم الرواسب التى تتم إزالتها بواسطة الترسيب فى أحواض الترسيب أو المروقات 

أو ترسم النتائج على رسم (. ترل/لم)أو البحيرات المهواة، وتقرأ النتائج مباشرة من قمع امهوف 
 .بيانى يوضح العالقة  بين النسبة المئوية والوقت

 

 :الهدف من التجربة

 فٍإذا تم. المجارى تحدد هذه التجربة حجم المواد الصلبة القابلة للترسيب فى لتر واحد من عينة
خارجية يمكن بذلك وفى عينة أخرى   تحديد كمية المواد الراسبة فى العينة الداخلية لوحدة ترسيب

 .مراحل التنقية المختلفة  حساب مدى كفاءة وحدات الترسيب فى

 

 :االدوات

لتر وبه تدريج من أسفل لقياس حجم المواد  1قمع شفاف من الزجاج أو البالستيك سعة  -1
 .، ويثبت هذا القمع على حامل خشبى(Imhoff cone)الراسبة، واسمه قمع إمهوف 

  .فساق زجاجية للتقليب الخفي -2

 .ساعة توقيت زمنية -3
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 :طريقة العمل

 .اخلط العينة جيدا -1

 .امأل قمع أمهوف حتى عالمة اللتر  -2

 .دقيقة 45اضبط ساعة التوقيت لمدة  -3

دقيقة، ابدأ بتحريك العينة برفق مستخدما الساق الزجاجي وذلك لتمكين  45بعد انتهاء مدة  -4
 . المواد العالقة بجدار القمع من الرسوب إلى القاع

 . دقيقة اضافية 15اضبط ساعة التوقيت بجدار القمع لمدة  -5

د الراسبة فى قاع القمع، بعد تمام انتهاء مدة الساعة المحددة للترسيب يتم قراءة حجم الموا -6
 .وتسجيل النتيجة بالمللى لتر فى اللتر

 

 :تسجيل النتائج

من النتائج التى يتم الحصول عليها يمكن وصف مقدار تركيز عينة المجارى كما هو موضح 
 .بالجدول

 تركيز المواد القابلة للترسيب فى عينات مختلفة

 وصف العينة مكان أخذ العينة متوسط النتيجة
 ضعيفة التركيز مجارى غير معالجة لتر/  مل 8
 متوسطة التركيز مجارى غير معالجة لتر/  مل 12
 قوية التركيز مجارى غير معالجة لتر/  مل 21
 كفاءة مقبولة معالجة ابتدائية لتر/  مل 3
 كفاءة ضعيفة معالجة ابتدائية لتر/  مل 3< 

 كفاءة مقبولة معالجة ثانوية لتر/  مل 1،5
 كفاءة ضعيفة معالجة ثانوية لتر/  مل 1،5 <
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 ب مؤشر حجماحس

دقيقة من ترك الحمأة واحد لتر  31هو الحجم الذى يشغله واحد جرام من الحمأة المنشطة بعد 
 .حركه من مياه تنك التهوية بدون

إذا أخذنا عينة من السائل المخلوط من احواض التهوية فان معدل الترسيب يختلف باختالف  
صغيرة )فمعدل الترسيب البطىء يدل على خفة وزن  الحمأة وأنها حديثة التكوين ، تكوين الحمأة

ولكى نتمكن من التحكم فى معدل . والثقيلة فى الوزن ترسب بسرعة وتكون كبيرة السن( السن
 :الترسيب يجب أن نحسب معدل حجم الحمأة  من المعادلة التالية 

 
اللتر  ةالمترسب بعد   دقيقة  مل  حجم الحمأة 

  تركيز المواد العالقة فى نفس العينة  مللجم اللتر    
  معدل حجم الحمأة 

 
 جرام/ 3سم(  120-80) والمدى الجيد هو من

 

 Volatile Suspended Solids قياس نسبة المواد العالقة والمتطايرة  -13

 :االساس العلمي

بوضع المواد العالقة التى تم تجفيفها ( المواد المتطايرة)يمكن تقدير كمية المواد العضوية العالقة 
درجة مئوية، وبذلك تتطاير المواد  551درجة مئوية فى فرن درجة حرارته  113فى درجة حرارة 
 .(Volatile Suspended Solids)العضوية العالقة 

 

 :الهدف من التجربة

هى الجزئيات التى يتسبب حجمها ووزنها فى عدم ترسبها بدون معالجة ثانوية أو  المواد العالقة
وعند تعيين المواد العالقة قبل . المواد المتبقية بعد ترسيب العينة  وبالتالى فهى كمية. إضافية

 .وبعد عملية المعالجة يمكن تحديد كفاءة وحدات المعالجة
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 :االدوات

 .درجة مئوية 115 -- 113رجة حرارة فرن للتجفيف مضبوط على د 1

  .درجة مئوية 551فرن للحرق مضبوط على درجة حرارة  -2

 .مضخة كهربائية لسحب الهواء للترشيح  -3

(.كلوريد كالسيوم أو سليكا جيل)مجفف به مواد ماصة للرطوبة  4  -

ذراع جانبية ودورق برقبة وفوهة واسعة وله ( Buchner)جهاز ترشيح بوخنر مكون من قمع  -5
متصلة بخرطوم طرفه اآلخر يتصل بفرع من وصلة دورق يستعمل كمصيدة، والطرف اآلخر 

والغرض من المصيدة هو منع تسرب الماء المرشح من الوصول . يتصل بمضخـة سحــب الهواء
 .الى مضخة الترشيح

مم تركب على  22بقطر  3سم 41أو  125سعة  (Buchner)بوتقة ترشيح مكونة من قمع  -6
 .(Buchner)جوان مطاطى مناسب مثبت على فوهة دورق الترشيح 

وسط للترشيح مصنوع من األلياف الزجاجية التى تتحمل الحرارة عند الحرق على درجة  7
.درجة مئوية 551
 -

 .ميزان كهربائى حساس -8

 .ماسك معدنى -9

 .3سم 51- 25مخبار مدرج سعة   -11
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 :طريقة العمل

 استعمل ملقاط صغير لوضع ورقامة الترشيح بداخل البوتقة الصينى بحيث يكون سطح  -1
 .الورقة الخشن إلى أعلى

.ابدا بتشغيل مضخة سحب الهواء، واغسل ورقة الترشيح عدة مرات بالماء المقطر2  -

ضع البــوتقة المثبت بها ورقة الترشيح المغسولة فى فرن التجفيف المضبوطة على درجة 3
 551درجة مئوية لمدة ساعة على األقل لتجفيفها ثم فى فرن الحرق المضبوطة على درجة  115

.درجة مئوية لمدة ساعة أخرى

 -

.ضع البوتقة فى المجفف لتبريدها4  -

و يجب مالحظة تكرار . أوزن البوتقة وورقة الترشيح فارغة وتؤخذ القراءة إلى رابع رقم عشرى5
".1و"تى تتأكد من ثبات الوزن الفارغ ويسمى عملية التجفيف و التبريد ح

 -

.باستعمال المخبار المدرج 3سم 25قم بخلط العينة جيدا، وقياس كمية 6  -

بعد تركيب البوتقة على جهاز الترشيح وتشغيل مضخة السحب، قم بصب البوتقة حتى 7
عالقة فى العينة قد النهاية واغسل المخبار بالماء المقطر عدة مرات وتأكد من أن جميع المواد ال

.تم ترشيحها ثم اغسل البوتقة ومابها عدة مرات بالماء المقطر

 -

أوقف مضخة سحب الهواء وارفع البوتقة من جهاز الترشيح وضعها فى فرن التجفيف على 8
م لمدة ساعة أو أكـثر حتى تتأكد من تمام جفافها بثبات ° 115زجاجة ساعة عند درجة حرارة 

.فى المجفف وزنها بعد تبريدها

 -

م وتسمى هذة ° 115قم بوزن البوتقة المحتوية على المواد المرشحة والمجففة على درجة 9
".2و"الوزنة 
 -

لتعيين المواد العالقة المتطايرة، يتم وضع البوتقة باستعمال الماسك الصلب بعناية داخل فرن 11
.دقيقة 15م وتترك لمدة حوالى ° 551الحريق المضبوط على درجة 

 -

.أخرج البوتقة من فرن الحريق مستعمال الماسك الصلب وضعها فى المجفف لتبريدها11  -

أوزن البوتقة بعد تبريدها فى الميزان الكهربائى الحساس، وسجل وزن المواد الباقية بعد 12
". 3و"درجة مئوية وتسمى الوزنة  551الحرق عند 

 -
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 :تسجيل النتائج

 =لتر/ بالملليجرام المواد العالقة الكلية -1

 
 

 =لتر/ المواد العالقة المتطايرة بالملليجرام  -2

 
 

 =النسبة المئوية للمواد العالقة المتطايرة  -3

 
 

 :تفسير النتائج

 تستعمل نتائج تحليل المواد المتطايرة العالقة فى حساب كفاءة وحدات التنقية كما هو مبين فى 

 .المثال التالى

 

 :مثال

 لتر/ جملم 331= العالقة الكلية فى المدخل  كمية المواد

 لتر/ جملم 111= كمية المواد العالقة الكلية بعد المرحلة االبتدائية 

 لتر/ جملم 31 =كمية المواد العالقة الكلية بعد المرحلة الثانوية 
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 :الحل
 =كفاءة محطة التنقية 

    
المدخل  المخرج

المدخل
 

 
 =كفاءة المرحلة االبتدائية 

          
       

   
 

 
  =كفاءة المرحلة الثانوية 

           
      

   
 

 
 :لضمان دقة هذا التحليل نراعى االحتياطات التالية

 ضبط درجة حرارة األفران- 1
 ضبط الميزان الحساس- 2
مالحظة أى تسرب فى عملية الترشيح بسبب عدم وضع ورقة الترشيح بالطريقة السليمة، - 3

ولمعالجة ذلك يجب وضع ورقة الترشيح وغسلها . نتائج منخفضة عن الواقعوذلك يعطى 
 .بقليل من الماء المقطر مع تشغيــل مضخة الهواء حتى تثبت فى المكان الصحيح

 .يجب العناية بخلط زجاجة العينة جيدا قبل قياسها فى المخبار- 4
 .فى أى بوتقة أوكسرتجهيزعدة بواتق للعمل حتى ال يحدث عطل فى حالة حدوث تسرب - 5

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة حديث - التحاليل القياسية لمياه الشرب  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 119 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  Dissolved oxgenقياس األكسجين المذاب -14

 :االساس العلمي

، فكلما زاد (Dissolved Oxygen)تستهلك المواد الملوثة للمياه كمية من األكسجين المذاب 
 .تركيز المواد العضوية تقل كمية األكسجين المذاب

 

 :الهدف من التجربة

المذاب يمكن تعيين درجة تركيز المواد العضوية، أى تحديد درجة بقياس كمية األكسجين 
 .التلوث

 
 

  :االدوات

.جهاز قياس األكسجين المذاب1   -

.اإللكترود  الخاص بقياس األكسجين المذاب2   -

.3سم 311سعة  BODزجاجة 3   -
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 :طريقة العمل

يكون مملوء بمحلول كلوريد يجـب أن يكون اإللكترود  صالح لإلستعمال وغير جاف وذلك بأن 
ويتم توصيل . البوتاسيوم المركز والغشاء الحساس مشدود واليوجد أى فقـاعات هواء بداخله

 .اإللكترود  بعد التأكد من صالحيته بالجهاز

ونظرًا الختالف هذه األجهزة، فينصح باتباع الطريقة المذكورة فى تعليمات الجهاز والمذكورة فى 
 .لجهازالكتاب المرفق مع ا

 :والطريقة التالية تلخص طريقة المعايرة بطريقة استخدام الماء المشبع باألكسجين

.لمنتصفها بكمية من الماء BODامأل زجاجة 1  -

قم بتغطية الزجاجة واقلبها عدة مرات ليتشبع الماء بالهواء الذى يشغل النصف اآلخر من 2
.الزجاجة
 -

.ى الزجاجةارفع غطاء الزجاجة وضع اإللكترود  ف3  -

.اضبط الصفر اليدوى قبل فتح الجهاز4  -

.ضع اإللكترود في عينة مياه نقية مشبعة بالهواء5  -

.اضبط مفتاح درجة الحرارة ليطابق درجة حرارة العينة6  -

باستعمال الجدول المرافق للجهاز يتم استعمال مفتاح المعايرة ويضبط المؤشر ليقرأ تركيز 7
.جة الحرارة المقروءةاألكسجين المقابل لدر 

 -

يتم قراءة كمية األكسجين المذاب فى أى عينة بعد عملية معايرة الجهاز بأن يوضع اإللكترود  8
.فى العينة وقراءة التركيز مباشرة على الجهاز

 -

يسهل استعمال هذه األجهزة فى قراءة كمية األكسجين المذاب فى أحواض التهوية عندما تكون 
البطارية ومزودة بإلكترود مزود بسلك طويل ومثبت فى قضيب من الحديد هذه األجهزة تعمل ب

 .لغمسه فى أحواض التهوية

 
 :تسجيل النتائج

 (.لتر/بالملليجرام)يتم تسجيل االكسجين الذائب 
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 BOD قياس األكسجين الحيوى المستهلك -15

 :االساس العلمي

المواد العضوية بالعينة حيث أن كمية يقدر بكمية األكسجين المستهلكة بواسطة البكتريا ألكسدة 
األكسجين المستهلكة تتأثر بعوامل كثيرة منها درجة الحرارة والزمن فقد تم اإلتفاق دوليا علي 

 فهرنهيت °68وما يقابلها  (م° 21)  عند درجة( أيام 5)إجراء هذا اإلختبار بتحضين العينة لمدة 
F°  68. 

  األختبارات التقديرية لتقدير المواد العضوية ويمثل يعتبر هذا اإلختبار من افضل وأنسب
 .من المواد العضوية الموجودة بالعينة% 68.5حوالي 

  بطيئة وتتم علي مرحلتينتعتبر عملية األكسدة البيولوجية عملية: 

 .وفيها يتم أكسدة معظم المواد العضوية الكربونية  :المرحلة األولي

وفيها يتم أكسدة معظم المواد العضوية النيتروجنية وتسمي بعملية  :المرحلة الثانية
Nitrification  . 

في  Nitrification Bacteriaوقد وجد أن هذه المرحلة تبدأ عادة بعد خمسة أيام حيث تبدأ 
 .ضعيف BODلذا فإن تأثيرها علي قيمة  النشاط

 

 :الهدف من التجربة

  يحدد قياس األكسجين الحيوى المستهلك(BOD ) بطريقة غير مباشرة تركيز المواد العضوية
فى مياه الصرف الصحى، وذلك بقياس كمية األكسجين المذاب قبل وبعد مدة خمسة أيام 

م، ومن قياس كمية األكسجين المستهلك ° 21تحضين داخل حضانة مضبوطة عند درجة 
 .بواسطة الكائنات الحية يمكن حساب تركيز المواد العضوية بالعينة

 تحديد كمية األكسجين الالزمة للتثبيت البيولوجي للمادة العضوية الموجودة بمياه الصرف.  

 تحديد قدرة محطات معالجة مياه الصرف.  

 قياس كفاءة بعض عمليات المعالجة.  

 تحديد مدى التوافق مع الحدود القانونية للصرف الصناعي.  
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  :االدوات

 .بغطاء غاطس وفوقه غطاء بالستيك 3سم 311سعة  (BOD)زجاجات - 1 

 .م° 21حضانة مضبوطة على درجة حرارة - 2 

 .3سم 251مخبار مدرج سعة - 3 

 .3سم 11ماصة سعة - 4 

جهاز قياس األكسجين المذاب أو األدوات المستخدمة فى قياس األكسجين بطريقة  -4
 ".ونكلر"

 
 

 :طريقة العمل
ال وجب ضبط األس  7.5 – 6.5تأكد من أن األس األيدروجينى للعينة  -1 درجة وا 

األيدروجينى باستخدام المحلول المخفف من حامض الكبريتيك أو هيدروكسيد البوتاسيوم 
 .حسب الحاجة

.يجب أن تكون العينة خالية من الكلور الحر2  -
.يتم اختيار حجم العينة المناسب لخلطه مع مياه التخفيف طبقًا للجدول التالي3  -
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 العينة المطلوب تخفيفها وكمية األكسجين الحيوى المستهلكالعالقة بين حجم 

 

وفى حالة المخلفات الصناعية . من األفضل اختيار تخفيف مزدوج للتأكد من تطابق النتائج
. من حجم العينات التى تخفف( 1.1)استخدام ، يمكن (BOD)عندما يحتمل أن يزداد تركيز 

 .لتر/جملم 3111 - 1111وبذلك يمكن اختبار عينات من تركيز 

لتر أكسجين مذاب غير مستهلك بعد مدة / جملم 2-1المهم أنه يجب مراعاة أن يبقى فى العينة 
 .خمسة أيام تحضين لكى تكون صحة النتائج مضمونة

ريبا بمياه التخفيف ثم اضف اليها الحجم المختار من الى نصفها تق (BOD)أمأل زجاجة - 4
. العينة، وتكمل الزجاجة بمياه التخفيف بدون أن تسمح لفقاعات الهواء من االحتباس فى الزجاجة

 .وبعد ذلك يوضع غطاء الزجاجة برفق وفوقه غطاء البالستيك

بدون عينة، توضع واحدة منهما فى الحضانة  (BOD)بنفس الطريقة يتم تحضير زجاجتين  -5
مع الزجاجتين التى تحتوى األولى منهما على العينات، وتستعمل األخرى لقياس مقدار األكسجين 

 .المذاب فيها فى بداية التجربة

 لتر/ جملم (BOD)كمية األكسجين الحيوى المستهلك  3سم 300حجم العينة المطلوب تخفيفها إلى 

 561 - 211 3سم  3
 281 - 115 3سم  6
  187  -   71 3سم  9
 141 -  53 3سم 12
 112 -  42 3سم 15
 94  -  35 3سم 18
 81  -   31 3سم 21
 71  -   26 3سم 24
 62  -   24 3سم 27
 56  -   21 3سم 31
 37   -   14 3سم 45
 28  -   11 3سم 61
 22  -    8 3سم 75
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 .يتم قياس كمية األكسجين المذاب فى كل زجاجة( خمسة أيام)بعد مدة التحضين  -6

 .يز األكسجين النهائى عن االبتدائىيسجل مقدار الفرق فى ترك -7

 

 :تسجيل النتائج

 لتر/ جملأ م= تركيز األكسجين فى بداية التجربة 

 لتر/ جملب م= تركيز األكسجين فى نهاية مدة التحضين 

 لتر/ جملم( ب -أ )× نسبة التخفيف = فى العينة   (BOD)كمية 

 

  Chemical Oxygen Demand” (COD)“المستهلك كيميائيا قيـاس األكسجين -16
 :االساس العلمي

يمكن أكسدة جميع المواد العضوية فى عينة المياه بواسطة ثنائى كرومات البوتاسيوم المحمضة 
بحامض الكبريتيك فى وجود كبريتات الفضة كحافز للتفاعل وكبريتات الزئبق إلزالة تأثير الكلور 

ساعات ولذلك تتميز هذه الطريقة الكيماوية  4-3دة ويستغرق إتمام هذه التجربة م. إذا وجد
 .(BOD)بالسرعة وعدم االنتظار لمدة خمسة أيام الالزمة لتجربة 

ولكن من الضرورى مالحظة أن هذه التجربة هى مقياس لجميع المواد العضوية فى العينة 
مخلفات  وعند عدم وجود. وليست كمية المواد العضوية التى تستهلك فقط بالكائنات الحية

ضعف  (COD)، فعادة يكون (BOD)وكمية  (COD)صناعية يمكن وجود عالقة بين 
(BOD). 

 

 :الهدف من التجربة

  قياس األكسجين المستهلك كيميائيا والمكافىء للمواد العضوية الكلية بمياه الصرف
“Chemical Oxygen Demand” (COD). 

 يستخدم اختبارCOD   لقياس المواد العضوية فى مياه الصرف الصناعي التى تحتوي على
 مركبات سامة للحياة البيولوجية
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  قيمة COD لمياه الصرف أعلى من قيمةBOD  ألن المركبات يمكن أن تتأكسد كيميائيا
 .والبعض فقط يمكن أن يتأكسد بيولوجيا

 

  :االدوات

 3سم 51مخبار مدرج سعة  .1
 لعينةبطرف واسع ل 3سم 11ماصة  .2
 3سم 11ماصة  .3
 (مادة موزعة للحرارة)كرات زجاج  .4
 Refluxمركب على فوهته مكثف  3سم 251 .5
 لتر 1دورق عيارى  .6
 م° 311-151سخان كهربائى بضابط حرارى منظم من  .7
 وحامل للسحاحة 3سم 51سحاحة مدرجة  .8
 دورق مخروطى .9
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 :طريقة العمل

 خطوات التجربة

 .ووصالت مياه التبريد للمكثف قم بتجهيز الدوارق والمكثفات .1
بعد رج  3سم 5-1وهى عادة حوالى )ضع العينة فى الدورق بواسطة ماصة واسعة الفوهة  .2

 (.زجاجة العينة جيداً 
 (.لتوزيع الحرارة)اضف لدورق العينة بعض كرات الزجاج  .3
 .بالماء المقطر 3سم 15جرام كبريتات الزئبق، واستكمل حجم العينة حتى  1.4اضف  .4
 .من محلول ثنائى كرومات البوتاسيوم العيارى 3سم 11كل دقة اضف ب .5
من خليط حامض الكبريتيك وكبريتات الفضة بواسطة استعمال  3سم 31اضف مقدار  .6

المخبار على جدران الدورق من الداخل مع مالحظة توجيه فوهة الدورق بعيدا عن مالبسك 
 .ويترك حتى يبرد. ووجهك، أى فى االتجاه المضاد

كيب الدورق فى المكثف وعلى سطح السخان الكهربائى، والحظ أن مياه التبريد تمر يتم تر  .7
 .فى المكثف

 .م ° 151ابدأ رفع درجة الحرارة الى  .8
ماعدا ( 8-1)الخطوات من )الذى يشمل جميع الخطوات السابقة " البالنك"ابدأ بتجهيز  .9

 (.2الخطوة رقم )وضع العينة 
م ارفع درجة الحرارة لمدة ° 151التسخين فى درجة حرارة بعد مرور ساعة من الزمن على  .11

 .ساعة أخرى مع استمرار مراقبة عملية التبريد
 .يقفل السخان وتترك األجهزة لتبرد مع مراقبة استمرار سريان مياه التبريد .11
بواسطة زجاجة الغسيل بالمياه المقطرة اغسل المكثف من أعلى لضمان مرور البخار من  .12

 .ورقالمكثف الى الد
ترفع الدوارق برفق وتفصل عن المكثفات ويتم تبريدها ثم تكمل حتى يصل الحجم الى  .13

 .بالماء المقطر 3سم 141
ابدأ بعملية المعايرة مع كبريتات الحديدوز النوشادرية القياسية، مع استخدام كاشف الفريون  .14

 .الذى يغير اللون من اللون األصفر الى اللون البنى المحمر

 

 



 درجة حديث - التحاليل القياسية لمياه الشرب  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 11٢ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :النتائج تسجيل

 
قراءة العينة– قراءة البالنك   11   عيارية كبريتات الحديدوز النوشادرية

   حجم العينة
لتر       تركيز      ملجم

 

مثل محلول فيثاالت  (COD)للتأكد من صحة النتائج يتم استخدام محلول قياسي معلوم التركيز 
جرام  1.425وتحضر بإذابة  (COD)لتر  /جملم 511البوتاسيوم الحامضية حيث تحتوى على 

م فى ماء مقطر يكمل الى ° 121من ميثاالت البوتاسيوم الحامضية  المجففة عند درجة حرارة 
 .لتر 1

منه وتتم األكسدة والمعايرة وحساب  3سم 21ويعامل هذا المحلول معاملة العينة تماما باضافة 
(COD) وتعد هذه بمثابة مراقبة جودة التحاليل. 

 

 Ammoniaيا األمون -1٢
 :االساس العلمي

 11تتحول األمونيا في صورة امونيوم إلى غاز األمونيا عند رفع األس األبدروجيني فوق 
 . باستخدام قلوي وتقاس األمونيا المنطلقة باستخدام قطب أمونيا وبذلك اليلزم تقطير األمونيا

 

 :الهدف من التجربة

توجد األمونيا في المياه السطحية والجوفية بصورة طبيعية تحدث عند تحلل اليوريا والمركبات  -
 . العضوية المحتوية علي النيتروجين

يمكن أن تزيد المعالجة االبتدائية من قيمة االمونيا نتيجة تحلل بعض مركبات البروتين اثناء  -
 . عملية المعالجة

كسد االمونيا الي النيتريت ثم الي النترات بدرجات مختلفة  في المعالجة الثانوية يمكن ان تتا -
اعتمادا علي بعض العوامل مثل درجة الحرارة وزمن المكوث واألحياء الدقيقة وكمية 

 .األكسجين
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إذا كانت المحطة تعمل بكفاءة فإن تركيز االمونيا يجب ان يقل من المدخل الي المخرج  -
ذا لم يح ي عملية المعالجة دث ذلك فهذا يدل علي ان هناك خلل فبينما يزيد تركيز النترات وا 

 .ويجب مراجعتها

 

 تأثير األمونيا علي خطوات المعالجة والبيئة 

وتسبب االمونيا بعض المشاكل في المعالجة  مثل زيادة جرعة الكلور المطلوبة وازدياد الطلب 
 .اختناق األسماك ونفوقهاعلي االكسجين في المياه المستقبلة للمخلفات وبالتالي تؤدي إلى 

 

 التخلص من األمونيا 

يتم توفير الوسط المناسب الكسدة االمونيا  لعمليات المعالجة البيولوجية حيث يتم أكسدة االمونيا 
 .بمساعدة البكتيريا الهوائية في وجود االكسجين الالزم و يحولها الي نيتريت  ثم الي نترات

نترات حسب  –لتر / ملجم 51 –تحتوى على ما بين  صفر  والمياه المعالجة النهائية يمكن أن
 .كميه النتروجين الموجودة اصال في المياه الخام

 

  :االدوات

فولت أو  لم 711+فولت إلى  لم 711 –فولت في المدى من  لم 1.1بمقياس واسع  -
 . جهاز قياس األيونات االنتقائي

  . قطب ايوني انتقائي لغاز األمونيا -
 . مقلب مغناطيسي معزول حراريًا وقضيب تقليب مغطى بالتفلون -
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  :طريقة العمل
 : معابرة جهاز القياس(: 1)خطوة 

 . ملليلتر 151ملليلتر من كل محلول قياسي في كأس سعة  111يوضع  . أ
يغمر قطب األمونيا في المحاليل القياسية بدئًا بالمحلول األكثر تخفيفًا ويقلب المحلول  . ب

 . بالمقلب المغناطيسي ويراعى التقليب بسرعة بطيئة حتى ال يفقد حزء من األمونيا
 
 
ليرفع ( ملليلتر1عادة يكفي )عياري 11يضاف حجم كاف من محلول هيدروكسيد صوديوم . جـ

وفي حالة وجود أيونات الفضة أو الزئبق يضاف محلول (. 11)الرقم األيدروجيني فوق 
 . بداًل من أيدروكسيد الصوديوم EDTA –أيدروكسيد الصوديوم 

 
 
 
 
 
وال يضاف . يستبقى قطب األمونيا في المحلول مغمورًا حتى ثبات قيمة الميللي فولت المقروء. د

 . محلول هيدروكسيد الصوديوم قبل غمر القطب حتى ال يتطاير جزء من األمونيا قبل القياس
تركيزا تكرر عملية القياس مع المحاليل القياسية ويبدأ دائمًا بالمحاليل االقل تركيزا فاالكثر . هـ

قبل تسجيل القراءة للمحاليل  المحتوية على ( دقيقة 3 -2)وينتظر حتى تثبت قراءة الميلى فولت 
 . لتر/ األمونيا –ملليجرام أو أقل من نيتروجين 1

 
 : تحضير المنحنى القياسي(: 2)خطوة 

لتر /ونيااألم –تستخدم ورقة نصف لوغاريتم ويرسم عليها التركيز مقدرًا بملليجرامات نيتروجين 
على المحور اللوغازيتمي وما يقابلها من ميللي فولت مقاس على المحور الخطي العادي ويبدأ 

 .بالتركيز األقل عند قاع المقياس
 
 
 

  م° 25أثناء القياس يحتفظ بسرعة التقليب ثابتة ودرجة حرارة المحاليل المقاسة عند : ملحوظة

 : ملحوظة
ملليلتر من محلول أيدروكسيد الصوديوم أو  1من إذا ما تطلب األمر إضافة حجم أكبر 

 يحسب الحجم المضاف ليؤخذ في االعتبار عند إجراء EDTA –أيدروكسيد الصوديوم 
 . الحسابات

 :  ملحوظة
أضعاف يؤدي إلى تغيير 11في حالة السلوك العادي لقطب األمونيا فإن زيادة التركيز 

 . مل فولت 59 في قيمة الجهد المقروء 
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 : معايرة قطب األمونيا(: 3)خطوة 
 . يرجع إلى تعليمات الشركة المصنعة لقطب األمونيا وكتيب التشغيل

 : قياس العينات(: 4)خطوة 
األمونيا في مدى منحنى  –تخفف العينة إذا كان ذلك ضروريًا حتى يصبح تركيز نيتروجين  . أ

 .المعايرة
ملليلتر وتتبع الطريقة الموصوفة في  151ملليلتر من العينة إلى كأس سعة  111ينقل  . ب

 . السابقة( 1)الخطوة 
عياري المضاف ويقرأ تركيز نيتروجين األمونيا 11يسجل حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم  . ت

 . من المنحنى القياسي
 

 :تسجيل النتائج

ج× ب × أ ( = لتر/ملليجرام)نيتروجين األمونيا 
100

 

 : حيث
 . خفيفمعامل الت= أ 
 . من منحنى المعايرة وءالمقر ( لتر/ملليجرام)تركيز نيتروجين األمونيا = ب 
 . عياري المضاف إلى العينة بالملليلتر11حجم أيدروكسيد الصوديوم = جـ 
 . عياري المضاف إلى المحلول القياسي بالملليلتر11حجم أيدروكسيد الصوديوم = د 
 

 : اإلحتياطات
 يسبب وجود األمينات تداخالت موجهة . 
  لمنع تداخالت أيونات الزئبق والفضة في القياسات يستخدم أيدروكسيد الصوديوم مع

(EDTA.) 
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 Total Phosphorusالفوسفات الكلي  -18
 :االساس العلمي

 Molybdo)تفاعل األورثوفوسفات في وسط حامضي مع الموليبيدات لتعطي موليبدوفوسفات ي
phosphate)  وفي وجود الفاندات ويتكون لون اصفر من حمض فانادوموليبدوفوسفوريك

(Vanado molybdo phosphoric Acid)  الذي تقاس كثافته الضوئية حيث تتناسب مع
 .تركيز فوسفور الفوسفات

 
 :الهدف من التجربة

 لتر من المواد العضوية ومن/جملم 251-175يحتوى الصرف الصحى على معدل من 
 .وتعتبر هذه النسبة كمية زائدة فى المعالجة البيولوجية. مجم12-8المحتوى الفوسفورى على 

يعتبر الفوسفور عنصر أساسى فى عملية التمثيل الغذائى للمواد العضوية ووجودها فى محطة 
المعالجة ضرورى لعمليات المعالجة البييولوجية لمياه المجارى، ولكن عندما توجد  بكميات زائدة 
تخلق مشكلة مسببة نموات كبيرة للنباتات المائية ويسبب ذلك نقص فى مستوى األكسجين ويؤدى 
الى إنسداد المجرى المائى نتيجة للنموات الكبيرة، كما يؤدى إلى نفوق األسماك وظهور طعم 

 .ورائحة للمياه 

 
  :االدوات
  نانومتر  491-411جهاز قياس طيف االمتصاص عند 
  أدوات زجاجية مغسولة بالحامض 
 ورق ترشيح، جهاز ترشيح 
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 :طريقة العمل
 11تطبق إذا كان الرقم األيدروجيني للعينة أكبر من  (:1)خطوة 

 (. ملليلتر من العينة 51قطرة من دليل الفينولفثالين إلى ) ملليلتر  1.15يضاف  - أ
 (1:1)يزال اللون األحمر الذي يتكون بإضافة حمض هيدروكلوريك  - ب
 . ملليلتر 111يخفف المحلول إلى  - ت
ملليجرام من  211ملليلتر من العينة مع  51إذا كانت العينة ملونة يزال اللون الزائد برج  - ث

 . دقائق ثم يرشح المحلول إلزالة الكربون 5الكربون المنشط في دورق مخروطي لمدة 
 

 تكوين اللون  (:2)خطوة 
ملليجرام فوسفور في قارورة  1.1 -1.15ية على ملليلتر من العينة المحتو  35 -5يوضع 

موليبدات ويخفف المحلول إلى  -ملليلتر محلول فاندات 11ملليلتر ويضاف  51عيارية سعة 
 . العالمة بالماء المقطر

 
 (البالنك)تحضير التجربة الغفل (:3)خطوة 

ملليلتر من الماء المقطر  35-5باستخدام ( 2)تحضر تجربة غفل كما هو مبين في الخطوة 
 . بدال من العينة

 
 قياس االمتصاص  (:4)خطوة 

دقائق يقاس امتصاص اللون المتكون بالمقابل مع التجربة الغفل عند طول موجي  11بعد مرور 
 . نانومتر ويقارن مع منحنى قياسي 411-491

 
 المنحنى القياسي (:5)خطوة 

ملليلتر من محلول الفوسفات وذلك باتباع / ميكروجرام 21-1يحضر منحنى قياسي باستخدام 
 .الخطوات السابقة ويرسم التركيز مقابل االمتصاص
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 :تسجيل النتائج
 (=لتر/ ملليجرام) الفوسفور 

 1111× (ملليلتر من المحلول النهائي المقاس 51في )ملليجرام فوسفور 
 (بالملليلتر) العينة حجم 

 
 : االحتياطات

  بسبب وجود السليكات والزرنيخات(Arsenate)  تداخالت موجبة إذا سخنت العينة 
  يمكن ان يسبب وجود الزرنيخات والفلوريد والثوريوم والكبريتيد والبيزموث والثيوكبريتات

 . والثيوسيانات والزيادة من الموليبيدات تدخالت سالبة
 تتداخل الكبريتيدات التي يمكن إزالة أثرها باألكسدة بماء البروم . 

ولكن ذلك اللون ال يتداخل إذا كان  (Ferrous)يتكون لون أزرق في حالة وجود الحديد الثنائي 
 .لتر/ ملليجرام 111تركيز الحديد أقل من 
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  Nitriteنيتريت  -11
 :االساس العلمي

ليعطي مركب  (Sulfanilamide)يتفاعل النيتريت في وسط شديد الحموضة مع سلفانيالميد 
 – ethylene diamine (N- 1- naphthyl)الذي يتفاعل مع  (Diazo)ديازو 

hydrochioride)  ليعطي لون أحمر من صبغة اآلزو(Azo)  ويتناسب امتصاص هذه الصبغة
 .مع تركيز النيتريت

 
 :الهدف من التجربة

نظرا ألهمية النيتروجين كحجر هام فى سلسلة البروتين، فإن بياناته تستخدم لتقييم قابلية  •
 . مياه الصرف للمعالجة البيولوجية

إن عدم وجود النيتروجين بشكل كاف يجعل من إضافته ضرورة لجعل مياه الصرف قابلة  •
 .للمعالجة

ملحة للتحكم فى نمو الطحالب اختزال أو إزالة النيتروجين فى مياه الصرف يعتبر ضرورة  •
 .فى المياه المستقبلة

على العديد من المركبات مثل األمونيا وأيون األمونيوم والنترات -يشمل النيتروجين الكلى  •
 .(األحماض األمينية واألمينات)والنيتريت واليوريا والنيتروجين العضوي 

 
  :االدوات
  جهاز قياس طيف االمتصاص 
  سم1.1ليلتر وخاليا زجاجية سعة مل 51أنابيب نسلر سعة 
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 1٧1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :طريقة العمل
 تحضير العينات (:1)خطوة 

 . ميكرون 1.45ترشح العينة إذا اقتضت الضرورة باستخدام غشاء ترشيح ذو مسام  - أ
 . ملليلتر 51ملليلتر من العينة في أنابيب سعة  51-11يوضع   - ب
 . ملليلتر 51تحضر سلسلة من المحاليل القياسية في أنابيب نسلر سعة  - ت

 (.نيتريت في كل أنبوبة -ملليجرام نيتروجين 21.1 – 1.1)      
 

 تكوين اللون  (:2)خطوة 
لى المحاليل القياسية ويمزج  2يضاف  - أ ملليلتر من محلول اللون والمنظم إلى كل عينة  وا 

 . تكون اللوندقيقة لي15المحلول ويترك لمدة 
 .2.1-1.5يراجع الرقم األيدروجيني للمحاليل لتتأكد من أنها بين  - ب
يقاس امتصاص لون المحاليل القياسية والعينة باستخدام جهاز طيف االمتصاص عند طول  - ت

 . نانومتر وتكون التجربة الغفل في المقابل 541موجي 
 

 تحضير المنحنى القياسي (:3)خطوة 
النيتريت وكثافة  -يرسم منحنى قياسي بحيث يظهر العالقة بين تركيز نيتروجين - أ

 . االمتصاص
النيتريت في العينة باستخدام منحنى القياس بمعلومية كثافة  -تستخرج قيمة تركيز نيتروجين

  .امتصاص العينة
 

 :تسجيل النتائج
 (=لتر/ ملليجرام) نيتريت  –نيتروجين 

 1111× ( نيتريت  -ملليجرامات نيتروجين)يرة القراءة من منحنى المعا
 (ملليلترات ) حجم العينة المستخدم 
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 1٧6 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :االحتياطات
تجرى التحاليل والقياسات فور تجميع العينة لتجنب تغير تركيز النيتريت بواسطة النشاط البكتيري 

 . المؤكسد او المختزل
 Deep)تحفظ العينة في مجمد ( يوم او يومين)إذا تطلب األمر حفظ العينة لوقت قصير 

Freezer)  ملليجرام من أيون الزئبقيك  41أو يضاف  21عند درجة حرارة(Mercuric)  لكل
 .م° 4لتر من العينة وتحفظ عند درجة حرارة 
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 1٧٢ االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 Nitrateنترات  -20
 :االساس العلمي

في عمود يحتوي على حبيبات من عنصر الكادميوم المعالج بالزئبق تختزل النترات بإمرارها 
فإذا تم تقدير النيتريت . اوالنحاس وتتحول إلى نيتريت الذي يقدر بالطريقة القياسية لنيتريت

مباشرة في عينة دون إمرارها في عمود االختزال ثم أمررت عينة أخرى في عمود االختزال لتقدير 
يت الناتج من اختزال النترات أمكن تحديد تركيز النيتريت والنترات كل النيتريت األصلي والنيتر 

 .على حدة
 

 :الهدف من التجربة
 قياس نسبة النترات في العينة

 
  :االدوات
  عمود اختزال 
  أدوات زجاجية كتلك الموصوفة في تقدير النيتريت مثل أنابيب نسلر 
 جهاز قياس طيف االمتصاص المرئي 

 
 : الكيماويات والمواد

 : حبيبات النحاس والكاديوم
بمحلول (  61inch-41بحجوم )جم من حبيبات الكاديوم الجديدة أو المستعملة  25يغسل  -1

 . عياري وتشطف بالماء 6حمض أيدروكلوريك 
كبريتات نحاس لمدة دقيقتين او حتى % 2ملليلتر من محلول  111يرج الكاديوم مع  -2

 . يضعف اللون األزرق لكبريتات النحاس
تكرر هذه العملية باستخدام محلول جديد من كبريتات النحاس حتى يتكون رواسب غروية  -3

 . بنية اللون
 . ن عنصر النحاس البنيتغسل حبيبات الكادميوم بالماء المقطر حتى يزال كل ما ترسب م -4
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 1٧2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :المنظم –محلول اللون 
ملليلتر من حمض األيدروكلوريك في قارورة بنية اللون محكمة الغلق بغطاء  115ينقل  -1

 . زجاجي
 جم من 1.5جم من سلفانيالميد و  5.1يضاف  -2

N-(1-Naphthyl) ethylenediamine – dihydrochloride) 
جم من خالت الصوديوم ويرج مرة ثانية  136يرج المحلول حتى يذاب الراسب ثم يضاف  -3

 . حتى تمام الذوبان
هذا المحلول ثابت لمدة أسابيع إذا ما تم . ملليلتر بالماء المقطر 511يخفف المحلول إلى  -4

 . حفظه في مكان مظلم مع تغطية القارورة برقائق األلومونيوم
 

 : -EDTAمحلول كلوريد االمونيوم 
ملليلتر من  911في  EDTAجرام  17و NH4Cl جرام من كلوريد األمونيا  13يذاب  -1

 . الماء المقطر
باستخدام محلول أمونيا مركز يكمل المحلول إلى لتر  8.5يضبط الرقم األيدروجيني عن  -2

 . بالماء المقطر
 

 :المخفف EDTA-محلول كلوريد األمونيوم
 . ملليلتر بالماء المقطر 511إلى  EDTAملليلتر من محلول كلوريد األمونيوم  311يخفف 

 
 عياري  6حمض أيدروكلوريك 

 %2كبريتات النحاس 
 (ملليلتر/ نيتريت –ميكروجرام نيتروجين  111)محلول نيتريت 

 (ملليلتر / نيتريت  -ميكروجرام نيتروجين 1) محلول نيتريت قياسي 
 (ملليلتر / نترات  –ملليجرام نيتروجين  1)محلول نترات 

 (ملليلتر/ نترات –ميكروجرام نيتروجين  11)محلول نترات قياسي 
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 1٧9 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :طريقة العمل
 تحضير عمود االختزال  (:1)خطوة 
 يسد العمود من القاع بصوف زجاجي ويملء بالماء . 
  كادميوم بحيث يبلغ ارتفاعها حوالي  –يملء العمود بكمية كافية من جبيبات النحاس

 . سم18.5
 كادميوم وذلك لمنع انحباس  -تستبقى المياه في مستوى يسمح بتغطية حبيبات النحاس

 . فقاعات هواء
  ملليلتر من المحلول المنظم  211يغسل العمود بـ(كلوريد األمونيوم- EDTA) 
  ملليجرام نيتروجين  1ملليلتر من محلول يحتوي على  111بإمرار ينشط العمود– 

 . دقيقة / ملليلتر  11-7لتر بسرعة سريان / نترات
 

 الترشيح وضبط الرقم األيدروجيني  :(2)خطوة 
  ميكرون1.45ترشح العينة خالل غشاء ترشيح بمسامية . 
  باستخدام أيدروكسيد الصوديوم او حمض  9و 7يضبط الرقم األيدروجيني للعينة من

بعد إضافة  8.5األيدروكلوريك حسب الظروف وهذا يضمن الوصول إلى رقم أيدروجيني 
 . EDTAمحلول كلوريد األمونيوم 

 

 اختزال النترات  :(3)خطوة 
  ملليلتر من كلوريد األمونيوم 75يضاف- EDTA  ملليلتر من العينة او حجم  25إلى

 . ملليلتر، وتمزج العينة جيدا 25من العينة مخفف بالماء المقطر إلى 
  7يسكب محلول العينة في عمود االختزال و يجمع المحلول الخارج من العمود بسرعة-

 . دقيقة/ ملليلتر 11
  حلول الخارج من ملليلتر األولى الخارجة من عمود االختزال ويجمع الم 25يستبعد حجم

 . العمود بعد ذلك في القارورة األصلية للعينة
  من ( ملليلتر 51)إذا لم يستخدم العمود لعدة ساعات يغسل العمود بمحلول مخفف

وليس ) ويحفظ العمود في نفس المحلول وال يترك أبدا جافا .  EDTAكلوريد األمونيوم 
 (. هناك ضرورة لغسل العمود بين تجربة  وأخرى
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 اختزال المحاليل القياسية :(4) خطوة
  ويجب أن يقارن . النتريت كما هو الحال مع العينة –يختزل محلول قياسي من نيتروجين

محلول قياسي واحد من النيتريت على األقل مع نفس التركيز من النترات لحساب كفاءة 
 . االختزال

 تكوين اللون  :(5)خطوة 
  ملليلتر من العينة أو المحلول القياسي  51ملليلتر من محلول اللون إلى  2.1يضاف

ويرج المخلوط ويجب أن تجري عملية اإلضافة بأسرع ما يمكن على أال يزيد الوقت عن 
 . دقيقة 15

  543دقائق وحتى ساعتين عند طول موجي 11يقاس امتصاص اللون الناتج بعد 
 . نانومتر في مقابل الماء المقطر كتجربة غفل

 
 نحنى القياسي تحضير الم :(6)خطوة 
  يحضر منحنى قياسي برسم العالقة بين درجة امتصاص اللون الناتج وكمية النترات ÷

النترات + النيتريت القياسية المستخدمة ويستخدم هذا المنحنى في قياس تركيز النيتريت 
في العينات باتباع طريقة العمل السابقة وقياس درجة امتصاص اللون ومقارنته بالمنحنى 

 .يالقياس
 

 :تسجيل النتائج

 
القراءة من منحنى المعايرة   ميكروجرام 

 حجم العينة  مل  
النترات   ملجم لتر    نيتروجين النيتريت 

 
 :االحتياطات 

  يقدر تركيز النترات فور جمع العينة واذا لزم األمر تخزين العينة فتحفظ  العينة فوق درجة
 .حمض الكبريتيك لكل لتر من العينةملليترات من  1.8حرارة التجميد وتضاف مادة حافظة مثل 

  يفضل ترشيح العينة لمنع تكوين أية مواد عالقة على عمود األختزال والتى تمنع سريان العينة
 . فى العمود

  تعالج العينات عالية العكارة بمحلول كبريتات الخارصين (Zinc Sulfate  ) قبل ترشيحها
 .للتخلص من العكارة
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  يضاف محلولEDTA  لمنع تداخالت التركيزات العالية من النحاس والحديد والكادميوم
 .وعناصر أخرى حيث أن تواجد هذه العناصر يعمل على الحصول على نتائج منخفضة

 

   Sulphidesالكبريتدات-21
 :االساس العلمي

لي تعتمد طريقة قياس الكبريتدات الكلية علي تفاعلها مع محلول قياس من اليود بعد ترسيبها ع
 .شكل كبريتد الزنك

 
 :الهدف من التجربة

في شبكات ( مياه المجاري )من المعروف أنه عند تجميع المخلفات السائلة الناتجة من المنازل 
في المياه في زمن بسيط نتيجة للنشاط البيولوجي الذي  D.Oالصرف الصحي يبدأ نفاذ 

 D.O وبعد نفاذ .في أكسدة المادة العضوية الموجود بمياه الصرف الصحي  D.Oيستخدم 
 . Anaerobic Bacteria يبدأ التحلل االهوائي للمواد العضوية بفعل البكتريا الالهوائية

وفي هذه العملية تستخدم البكتريا األكسجين المتحد في بعض المركبات وينتج عن ذلك إختزال 
ومن هذه المكونات الكبريتدات . المكونات التي تدل علي النشاط الالهوائي هذه المواد وظهور 

التي تنتج من إختزال الكبريتات الموجودة في المياه وبعض المركبات العضوية المتحد معها 
 .الكبريت

وكلما زادت مدة . وتكون محصلة هذه العملية تراكم الكبريتدات غي مياه الصرف الصحي 
إلي عمليات التنقية كلما زاد تركيز الكبريتدات في مياه الصرف الصحي  وصول مياه المجاري

وهو المعروف  pHويتصاعد كبريتد الهيدروجين من هذه المياه بانخفاض الرقم الهيدروجيني 
برائحته الكريهة التي تشبه البيض الفاسد ويشكل خطورة بالغة علي العمال القائمين بصيانة 

 Manholesسمومية الشديدة لهذا الغاز ولخلو جو المطابق شبكات الصرف الصحي نظرا لل
 .من األكسجين الالزم للتنفس 

كما أن الغاز في وجو د الرطوبة المتجمعة بسقف المواسير يتأكسد إلي حمض الكبريتيك 
 .ويؤدي في النهاية إلي تآكل هذه المواسير والبيارات وخاصة إذا كانت من الخرسانة

الغير متأين والقابل للتصاعد والكبريتيدات   H2Sت الكلية تشمل كل منوطريقة قياس الكبريتدا
 ."Sالمتأينة 
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من الجدول التالي ( القابل للتصاعد )ويمكن حساب نسبة كبريتد الهيدروجين الغير متأين 
 .المختلفة pHبالنسبة لمجموع الكبريتدات في أرقام  H2Sوالذي يحدد نسبة 
الرقم الهيدروجيني 

pH 
 H2S المئوية لالنسبة 

 بالنسبة للكبريتدات الكلية
الرقم الهيدروجيني 

pH 
 H2S النسبة المئوية ل

 بالنسبة للكبريتدات الكلية
5 98 % 8 4.8 % 
6 83 % 8.2 3.1 % 

6.5 61 % 8.4 2.0 % 
6.7 50 % 8.8 0.7 % 
7 33 % 9.2 0.32 % 

7.2 24 %   
7.5 14 %   
7.6 11 %   
7.8 7.3 %   

 
لمياه الصرف الصحي كلما  pHومن هذا الجدول يتضح أنه كلما زاد الرقم الهيدروجيني 

القابل للتصاعد وبالتالي كلما قل التأثير الضار لهذا الغاز علي  H2Sنقصت نسبة تركيز غاز 
 .عمال الصيانة وعلي منشآت المجاري

 .وتهوية مياه الصرف الصحي بالشبكة يقلل من تراكم هذا الغاز الضار
 

  :االدوات
 :المحاليل والكيماويات المستخدمة

 : N/40محلول اليود العياري .1
جم من يوديد البوتاسيوم في قليل من المياه المقطرة ثم  25 – 21ويتم تحضيره بإذابة من 

لتر ويتم معايرته مع محلول  1جم يود وبعد ذوبان اليود يكمل المحلول إلي  3.75يضاف 
  N/40ثيوسلفات 

 .  D.Oــــويتم بنفس الطريقة التي وردت في قياس ال:  N/40محلول الثيوسلفات  .2
  D.Oويتم أيضا تحضيره بنفس الطريقة الواردة في: محلول النشا  .3
  Pb Acetate Solen (2N) محلول خالت الرصاص .4
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من المياه القطرة وهذا  3سم 831في  Pb(C2H3O2)جم من الملح  221ويتم تحضيره بإذابة 
 .يؤدي إلي تكوين لتر من المحلول 

 .حامض كبريتك مركز  .5
 .حمض هيدروكلوريك مركز .6

 
 

 :طريقة العمل
  من مياه المجاري بعد قياس رقمها الهيدروجيني في دورق مخروطي  3سم 111ضع حوالي

ريتد من محلول خالت الرصاص وبعد ترسيب الكبريتدات علي شكل كب 3سم 5يحتوي علي 
 .الرصاص تخلص من المياه الرائقة بالترشيح أو بالصب في وعاء زجاجي أخر

  مياه مقطرة إلي راسب كبرتيد الرصلص ثم أضف محلول اليود بكمية تزيد  3سم 111أضف
 .6Nمن الحمض  )3سم HCl )2عن الكبريتدات المتوقعة ثم أضف حمض 

 عاير ما تبقي من اليود بالمحلول القياسيN/40   ثيوسلفات مستخدما النشا حتي يختفي
 .اللون االزرق 

 
 :تسجيل النتائج

 
 :الغير متأينH2S حساب نسبة 

الموضع بالجدول يمكن حساب  pHـــــ من مجموع الكبريتدات التي تم تعينها ومن ال .1
 .H2Sنسبة غاز 

  



 درجة حديث - التحاليل القياسية لمياه الشرب  الصحي المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف
 

 

 

 134 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي البير ميالدالسيد / د 
 حيرةشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالب عبد الرحمن الخولي/ د 
 اإلسكندريةشركة صرف صحي  حسام الشربيني/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خالد محمد فهمي/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة رمضان محمد/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شريف سرور/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية محمد ابراهيم/ د 
 الصرف الصحيالشركة القابضة لمياه الشرب و  محمد اسماعيل/ د 
 شركة صرف صحي القاهرة محمد صبري/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محمود عبد الرحمن/ د 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مرزوقة شعبان/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مصطفى فراج/ د 
 لشرب والصرف الصحيالشركة القابضة لمياه ا ممدوح محمد زريق/ د 
 مها خالف/ د GIZ 
 شركة مياه القاهرة مي السيد حسين/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نسرين عبد الرحمن/ د 
 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يحيى شريف/ د 

 


