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التوفو تأثير إتساع غطاء األفو الخشب على جودة الكيمياء والفيزياء في تركيزات النفايات .3102،  ريقا احمذ, ل.د

. انبحج انعهًً. قسى بٍىنىجً، كهٍّّت انعهىو و انتكُىنىجً، جبيعت يىالَب يبنك إبشاهٍى اإلساليٍّت  اليائلة المختلفة

انحكىيٍّت يبالَج. انًششٌف األنى: انذكتىس افٍكب سبَذي سفطش انًبجستٍش, . انًششٌف انخبًَ: انذكتىس احًذ 

 .َصح انذٌٍ انًبجستٍش

 

 (, انىصف انفٍزٌبء و انكًٍٍبء, انُفبٌت انتىفى انسبئهت.Pistia stratiotesاألفى انخشب)الكلمة الرئيسة: 

 

انُفبٌت انتىفى انسبئهت هً انُفبٌت انقذاسة انتً تسبب انتهىث و انضشوس فً انبٍئت. انىصفبث فٍهب اي سفع انذسجت    

38,6 – 32,0انحشاسة حىل )
o 

C(حبيض ,)سائحت, تحتىي عهى 3,8 ,)( انًبدة انغضىٌتBOD = 324.41 mg/l), 

(COD = 275.89 mg/lانًبدة انًعهق ,)(N-NO3)   ً90.71ه mg/lانتىفىانسبئهت عهى خالل بٍىنىجً  . تحىل انُفبٌت

بقٍبس انًعهًت انىصف انكًٍٍبء وانفٍزٌبء يٍ انُفبٌت انتىفى    (Pistia stratiotes)ببستخذاو انُببث انًبئً هً أفى انخشب

 ئهت.انٍب

انهذف األونى فً هزا انبحج انعهًً هى نتعشٌف انقذسة يٍ األفى انخشب بحٍج تشفع خىدة انفٍزٌبء و انكًٍٍبء  

يٍ انُفبٌت انتىفى انسبئهت فً يختهفت انىسع انغطبء و تشكٍز انُفبٌت. تُفٍز انتحهٍم فً يعًم انكًٍٍبء انجبيعت انًحًذٌت 

, و تتكىٌ انًعًهت (N-NO3)و انُتشاث  BOD, pH, DOء انُفبٌت انسبئهت يٍ بًبالَج. تتكىٌ انًعًهت انىصف انكًٍٍب

انتً تكىٌ بعبيهٍٍ و حالحت   (RAL)فقط. استخذاو هزا انبحج انعهًً بتصًٍى كبيم انعشىائٍت TSSانىصف انفٍزٌبء يٍ 

, بذوٌ ,(L1) %0تكشاساث. انعبيم األول هى إتسبع غطبء األفى انخشب انتً تتكىٌ بخالحت دسجبث هً :اتسبع غطبء

. انعبيم انخبًَ هً انتشكٍز انُفبٌت انتىفى .(L3) %100, اتسبع غطبء(L2) %50انُببث انًبئً = انسٍطشة, اتسبع غطبء

. و تعًم هزا (K3) %100, انتشكٍز(K2) %75, انتشكٍز(K1) %50الحت دسجبث اي: انتشكٍز انسبئهت انتً تتكىٌ بخ

فً تحهٍم انًعطٍبث, حى تىصم ببختببس يجًىعت دوَجبٌ  ANOVA Two Wayانًشاقبت حىل عششة اٌبو.تُفز 

(UJD).و تقبسٌ بًعبٌٍش واضحت يٍ جىدة انُفبٌت انسبئهت انصُبعٍت , 

أٌ تشكٍز انُفبٌت انتىفى انسبئهت انتً تشفع بأفى   (UJD)و ANOVA Two Way إسُبد يٍ اختببس 

 IIIاحتم يجًىعت   %100, وIIاحتم يجًىعت   %75)جٍذ(, و Iاحتم يجًىعت   50%  (Pistia stratiotes)انخشب

نكًٍٍبء و انفٍزٌبء بًعبٌٍش واضحت يٍ جىدة انُفبٌت انتىفى انسبئهت. إتسبع غطبء األفى انخشب انتً تقذس الستفبع انتشكٍز ا

جىدة انُفبٌت  IIاحتم يجًىعت  %50)جٍذ جذا( , إتسبع Iاحتم يجًىعت  %100يٍ انُفبٌت انتىفى انسبئهت هً إتسبع

هً قٍبس اقذس الستفبع انتشكٍز انجًٍٍبء و انفٍزٌبء   %50و انتشكٍز  %100انسبئهت انصُبعٍت. إرا إتسبع غطبء حىل

 انُفبٌت انتىفى انسبئهت.

 


