تقييم لعمليات المعالجة الحكومية للمخلفات السائلة الناتجة عن المصانع في عدد من
المدن الصناعية
موضوع البحث  :يهدف البحث إلي :
 -1إجراء دراسة ميدانية بهدف تقييم طرق المعالجة الحكومية لمياه الصرف الصناعي فيي الميد
الصناعية (ثالث مد صناعية).
 -2الوصييوإ إلييف صييرف صييناعي معييالل معالجيية سي يمة

يياإ حتييي ا يييرثر سي با ع ييف صييحة

سالمة األفراد في المجتمع البيئة.
 -3تحديد كفاءة طرق المعالجة المتبعة في محطات المعالجة بهذه المد .
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ضع التوصيات الالزمة طبقا ل نتائل التي يتم التوصل إليها.

نتائج البحث :
 بمقارنة طرق المعالجة المتبعة في كل محطة من المحطات موضوع البحث (مدينة السادات –
مدينييية السييييادت ميييين كتيييوبر  -مدينيييية العانيييير ميييين رم يييا ) بمقارنيييية النتييييائل بالمعييييايير
المواصفات الواجب اتباعها في كل حالة يت ح

:

 نتييائل األكسييجين الحيييوت الممييتا قييير مطابقيية ل مواصييفات لبييل بعييد المعالجيية فييي محطيية
معالجيية مييياه الصييرف الصييناعي بمدينيية العانيير ميين رم ييا

بينمييا كاني قييير مطابقيية لبييل

المعالجة فقط بمدينة السادت من كتوبر في حد د المعايير المواصفات اآلمنة بعد المعالجة.
 تركيز األميال الذائبية الك يية فيي حيد د المعيايير اآلمنية فيي كيل مين محطتيي المعالجية بمدينية
العانر من رم ا

مدينة السادت من كتوبر بينما كان نتائل الميواد الصي بة العالقية الك يية

قير مطابقة ل مواصفات المعايير المط وبة في كل من المحطتين لبل بعد المعالجة.


تركيز المعاد الثقي ة في حد د المعايير اآلمنة لبل بعد المعالجة في محطة معالجة المياه في
مدينة العانر من رم ا

بينما كا تركيز النحات الحديد الزنك الرصاص قير مطياب

ل مواصفات اآلمنة لبل المعالجة لكن في الحد د اآلمنة بعد المعالجة في محطة معالجية مدينية
السادت من كتوبر.
 بالنسبة لجميع نتائل اا تبارات الخاصة بمحطة معالجة مدينة السادات فهي في الحد د اآلمنية
لبل بعد المعالجة.
توصيات البحث :
 )1اتباع الطريقة المناسبة ذات الكفاءة العالية في معالجة مياه الصرف.
 )2إجراء تقييم بيئيي د رت لميياه الصيرف لتحدييد كفياءة طريقية المعالجية معرفية درجية تركييز
الم وثات

إجراء الصيانة الد رية لنظام المعالجة لتالفي ت لصور به.

 )3االتييزام بالمعييايير ضييوابط المواصييفات ل صييرف الصييناعي طبقييا ل قييانو  33لسيينة 1392
المعدإ بالقرار الوزارت رلم  44لسنة 2222

التعا

بين المرسسات المعنية بالبيئة.

 )4إعييداد اسييتراتيجية طوي يية األجييل تعتمييد ع ييف رفييع مسييتوا الييوعي لييدا المييواطنين ل ييرت
الس وكيات اإليجابية بدا هم نحو تفاع هم مع البيئة.
 )5ضيير رة العمييل ع ييف إعييادة اسييتخدام مييياه الصييرف الصييناعي المعييالل لالسييتفادة منهييا فييي
استصال الصحراء الرت لزيادة الرلعة الزراعية.
 )9دعم القوانين التشريعات الخاصة بحماية البيئة بالقوة التنفيذية.

