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الصحي في مدینة حلب میاه الصرف دراسة تحلیلیة ألھم مصادر تلوث 
***، محمد علي**عبد الناصر الضریر،*جمیل عباس

قسم الموارد الطبیعیة المتجددة والبیئة، كلیة الزراعة، جامعة حلب*
قسم الھندسة الریفیة، كلیة الزراعة، جامعة حلب**

رد الطبیعیة المتجددة والبیئة، كلیة الزراعة، جامعة حلبقسم الموا) دكتوراه(طالب دراسات علیا ***

الخالصة

اسة  در لصحي، فقد تم  ا لخصائصبعض الالصرف 
تفعة الدخل,متوسطة الدخل,طق منخفضة الدخلمنا(مدینة المناطق في  )مر

,pH, NH4, TDS(. الصرف الصناعي التي تصب في المجرور العام
BOD5, COD (٢٥٨٠

TSSPO4تجاوز لقیملمناطق منخفضة الدخل بینما ا. ٢٠٠٢لعام 
ABS),

توسطة الدخل)منتصف اللیل اطق م ن للم لنسبة  أماPO4، أما با ت 
،فقطللفترة منتصف اللیABSوارتفاع لقیم) العشاء,الظھیرة,الصباح(ھناك تجاوز لفترات 

عشاء(TSSتجاوز لقیممرتفعة الدخل  ل PO4ما أ) ا
فجر(ABSمیالحظ تجاوز لجمیع الفترات وكذلك تجاوز لقی نة مع ),ال قار لحدم ودا

. ٢٠٠٢لعام ٢٥٨٠السوریةالقیاسیة ھا حسب المواصفة بالمسموح
/٣م٤٨٠٠٠٠) المنزلي  والصناعي(بلغت كمیة میاه الصرف الصحي حسب التقدیرات األولیة

/٣م٢٤٥٠٠و) %٩٤,٩(/٣م٤٥٥٥٠٠
.صرف صناعي) %٥,١(

المقدمة

ةبشكل خاص، حیث قلت مصادر المیاه الطبیعیة كماً ونوعاً 
الذاتي من

).١٩٩٢أكساد، ( الثقیلة والعوامل الممرضة األخرى

: لسببین رئیسیین
-

.المتجددة
-

).١٩٩٧الثانیة، أعمال الندوة العربیة( األسمدة 

).١٩٨٨العودات، (النقص الحاصل في الموارد المائیة 

قتعاني منھ معظم أراضي األحواض المائیة في سوریة، مع ما
.)١٩٩٦، Tamn(،)٢٠٠٢المحمد، (بیعیة تنتج عن حركة المیاه العادمة غیر المعالجة في األوساط الط

مستل من أطروحة دكتوراه 
٣٠/٩/٢٠٠٩وقبولھ ١٨/٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث
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مجال ١٩٩١االقتصادي نحو الصناعة وتوسع النشاط الصناعي للقطاع ال في  خاصة 
).٢٠٠٣وزارة الدولة لشؤون البیئة،(ة الصناعات الغذائیة والنسیج والصباغ

لمتقدمة إن معظم المصانع في الدول النامیة  ا
ففي الوالیات المتح،الصناعي بل تلقي بفضالتھا في المیاه

)١٥(ىدراسة علأجریتوفي الھند ،المحیطة بالمصانع
.)٢٠٠٨وزارة الزراعة، (الصرف الصناعيانضباطمن عدم 

سكان المدن ن الزیادة السریعة في عدد أب) FAO(الدولیة ةبینت منظمة األغذیة والزراع

٢٠٠٠٢٠٢٥–١٦٠٠٣/١٩٩٠وحتى ٧٠٠–٤٠٠
)١٩٩٧FAO,(.

-ق

) ()
٢٠٠٢-٢٠٠١ .(

–،
ھ مع الشبكة المائیة في حوض بردىالتلوث البیئي وعالقت

،المل
یةوعكس،عداد الطفیلیات ودرجة الحرارةأ

.)١٩٩٧-١٩٩٥حمد وآخرون، (الصیف
 :).(

.)المنزلي، الصناعي(تحدید نسب التلوث .بھذه المصادرالوسائل التي تقلل من خطر التلوث

ھقائوطرالبحث مواد 
.مناطق مختلفة ضمن مدینة حلب من) المنزلي(يالصرف الصحالحصول على عینات من میاه :المواد

لعام ) ٢٥٨٠(حلیل الكیمیائي التي نفذت جمع معطیات الت
٢٠٠٢.

.من أجل تحدید كمیات میاه الصرف الصناعيخاصة بالمنشآت الصناعیة نورقة استبیا
لمعرفة تغیرات تراكیز المواد الكی، المنزليالصرف الصحيمیاه منتلبعض عیناتحلیلتم : الطرائق

وضة:ةبعض و لحم ، )COD(ي)pH(درجة ا
)BOD5 ()TSS()TDS( ،

، )NH4()Oil &Grease(نتروجین، )PO4(الفوسفات شاردة
.٢٠٠٢لعام ٢٥٨٠ةالقیاسیة السوریالمواصفة مقارنتھا مع و،)ABS(سلفونات 

.مباشرةpHتم معرفتھ بواسطة جھاز pHبالنسبة لتقدیر
.للعناصر الكیمیائیة األخرى تم تحلیلھا بواسطة جھاز سبیكتروفوتومتربالنسبة أما

وھي ) ٢٠٠٦(لعدة مناطق في مدینة حلب لعام صحي المنـزلي الخاممیاه الصرف التمت دراسة خصائص 
:موزعة على الشكل التالي

:تم تقسیم مناطق الدراسة حسب نمط المعیشة كالتالي
تتمیز عادة ) السكري، صالح الدین، الشیخ مقصود، الشیخ خضر، ھنانو(مناطق منخفضة الدخل وھي - أ

وكثرة الملوثات ... ) طھي –غسیل –استحمام (ض المختلفة ھذه المناطق بقلة استخدام المیاه لألغرا
.فیھا مما یجعلنا نتوقع ارتفاع األحمال العضویة في میاه الصرف الناتجة عن ھذه المناطق

تتمیز ھذه المناطق باستخدام متوسط للمیاه ) الحمدانیة، المدینة الجامعیة(مناطق متوسطة الدخل وھي -ب
... ).طھي –غسیل –استحمام (لألغراض المختلفة 

)  حلب الجدیدة، الشھباء، شارع النیل: (مناطق مرتفعة الدخل وھي-ت
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.. ) استحمام، غسیل، طھي(تتمیز مناطق مرتفعة الدخل عادة باستخدام كبیر للمیاه لألغراض المختلفة 
ن ھذه وكثرة الملوثات فیھا مما یجعلنا نتوقع انخفاض األحمال العضویة في میاه الصرف الناتجة ع

.المناطق

یبین المناطق التي تم أخذ العینات منھا:)١(شكلال

.منخفضة الدخل ویصعب في كثیر من الحاالت الفصل بین ھذه المناطق 

).  غیر المخلوطة بمیاه صرف صناعي أو میاه أمطار(معرفة خصائص میاه الصرف المنـزلي الخام 
:خمس فترات من أجل قطف العیناتاختیارعینة، تم / ٩٥/بلغ عدد العینات المقطوفة إلجراء ھذه الدراسة 

فجراً وفي ھذه الفترة یكون التصریف فقط ناتج عن استخدام ) ٥,٣٠-٤(ھي من الساعة : الفجرفترة - ١
..). وضوء المصلین–استحمام (المیاه لألغراض البشریة 

١٢-١٠(: -٢ (
.خروج العمال من منازلھم

عصراً ومساءً أي فترة التصریف بعد تناول طعام الغذاء وعودة ) ٧-٤(وھي من الساعة : سائیةفترة م-٣
.الموظفین والعمال إلى منازلھم

) ١٠-٨(وھي من الساعة : فترة لیلیة-٤
.منازلھم 

) ٢-١٢(ھي من الساعة : فترة منتصف اللیل-٥
..یوجد صرف ناتج عن عملیة الجلي وبالتالي ال..) -استحمام (المیاه لألغراض البشریة 

.
.الشركة العامة للصرف الصحي بحلب

النتائج والمناقشة
:یليكانت نتائج التحالیل لمختلف الفترات كما):السكاني(لوث المنزلي مصادر الت

:مناطق منخفضة الدخل -
TSSPO4

) (للفترتین ABSوكذلك الزیوت والشحوم لكل الفترات عدا فترة الظھیرة وارتفاع لقیم
.٢٠٠٢لعام ٢٥٨٠مقارنة مع الحدود المسموح بھا حسب المواصفة السوریة 

مناطق منخفضة الدخلمن أخوذة نتائج تحالیل لعینات مائیة م:)١(جدول ال
منتصف اللیلعشاءً الظھیرةصباحاً فجرالالعامل المدروس
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pH٧.٤٩٧.٤٥٧.٣١٧.٢٢٧.٢٧
COD ppm٢٧٠.٩٠١١٩٨.٩٠٧٩٧٦٢٦.١٠٥٧٧.٢٠

BOD5 ppm١٥٩.٩٠٦٠٢.٢٠٤٩٨.٥٠٣٥٣.٤٠٢٧٥.٨٠
TSS ppm١١٧.٤٠٦٤٩.٩٠٤٨٩٢٩٩.٢٠٢٤٦.٥٠
TDS ppm٣٩٦.٢٠٦٣٥.٣٠٥٩٥.٨٠٦٤٥.٨٠٥٢٨.٩٠
PO4 ppm٢٣.٨٢٣٢.٦٥٣٦.٥١٢٧.٦٩٢٥.٨٣
NH4 ppm٤٣.٦١٧٧.٥٠٤٢.٧٠٤٣.٤٢٥٣.٢٩

Oil & Grease ppm١٨٢.٧٠٢٥٦.٣٣٩٢.٤٦١٠٠.٣٣١٢٤.٨٠
ABS ppm٨.٠٧---٥.٩٠

:مناطق متوسطة الدخل -

نتائج تحالیل لعینات مائیة مأخوذة مناطق متوسطة الدخل:)٢(جدول ال

PO4
نة مع لABSلقیمتجاوزو)الظھیرة، العشاءالصباح ،( قار لحدفقط م مسموح بودا ل ا

.حسب المواصفة السوریة
:مناطق مرتفعة الدخل وھي-

نتائج تحالیل لعینات مائیة مأخوذة مناطق مرتفعة الدخل:)٣(جدول ال
منتصف اللیلعشاءً الظھیرةصباحاً فجرالالعامل المدروس

pH٧.٤٧٧.٣٩٧.٤٧٧.٢٤٧.٢١
COD ppm٢٤٦.١٧٦١٦.٣٣٦٨١٤٦٣.٣٣٣٦١.٦٧
BOD5 ppm١٥٨.٦٧٣٦٢.٦٧٤١١.٥٠٢٤٥٢١٠.٦٧
TSS ppm١١٢٣٨٦.٣٣٥٥٤.١٧١٨٩.١٧١٣٠.٣٣
TDS ppm٤١٠٥٧٣.٣٣٥٩٥٤٧٤.٨٣٤٣٨
PO4 ppm٢٠.٥٧٢٩.٣٥٣٨.٣٧٢٥.٦٧٢٥.٦٨
NH4 ppm٢٨.٧١٤٦.٦٦٣٢.١٠٢٩.٠٨٢٧.٨٩

Oil & Grease ppm٢٠٧.٦٧١٩٦.٨٣١٢٦.٣٧٨٥.٣٣١٦٣.٥٠
ABS ppm٧.٦٣---٦.٥٥

TSS عدا
) (ABSتجاوزالفترات وكذلك لجمیع یالحظ تجاوز PO4إما)العشاء(

.٢٥٨٠ھا حسب المواصفة السوریةالمسموح بودالحدمقارنة مع 
:یليومیة للمناطق الثالث وكانت النتائج كماالمتوسطات الیثم حسبت

اللیلمنتصفعشاءً الظھیرةصباحاً الفجرالعامل المدروس
pH٧.٣٧٦.٩٨٧.٢٠٧.٢٧٧.٣٣

COD ppm٢٨٧١٢٠٥.٥٠٨٢٥.٢٥٥٢٣.٢٥٥٧٩.٧٥
BOD5 ppm١٦٩.٥٠٥٥٧.٢٥٥٠٧.٥٠٣٥٠.٧٥٢٩٠.٥٠

TSS ppm١٥٣٤٧٦.٥٠٣٩٩١٨٦٣٢٠
TDS ppm٣٨٦.٥٠٦٠٥.٥٠٥٥٨٥١١.٥٠٦٤٢.٧٥
PO4 ppm٥.٦٥٤٨.٠٨٢٩.٧٨٣٠.٦٠٢٩.٧٨
NH4 ppm١١.٩٠٥٤.٥٠٤٣.٣٨٤٨.٢٥٤٨.٧٤

Oil & Grease  ppm٧٢٤٢١.٢٥١٠٢.٤٧١٠٧٩٧.٢٥
ABS ppm٨.٩٨---٤.٦٠
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لثالثانتائج تحالیل متوسطات یومیة لعینات مأخوذة للمناطق:)٤(جدولال

منخفضة متوسط یومي
الدخل

متوسطة 
الدخل

مرتفعة 
الدخل

الحد األقصى المسموح بھ 
٢٥٨٠حسب المواصفة السوریة

pH٩.٥-٧.٣٥٧.٢٣٧.٣٦٦.٥
COD ppm٦٩٤.٠٢٦٨٤.١٥٤٧٣.٧٠١٦٠٠

BOD5 ppm٣٧٧.٩٦٣٧٥.١٠٢٧٧.٧٠٨٠٠
TSS ppm٣٦٠.٤٠٣٠٦.٩٠٢٧٤.٤٠٥٠٠
TDS ppm٥٦٠.٤٠٥٤٠.٨٥٤٩٨.٢٣٢٠٠٠
PO4 ppm٢٩.٣٠٢٨.٧٨٢٧.٩٣٢٠
NH4 ppm٥٢.١١٤١.٣٥٣٢.٨٩١٠٠

Oil & Grease ppm١٥١.٣٢١٥٩.٩٩١٥٥.٩٤١٠٠
ABS ppm٦.٩٩٦.٧٩٧.٠٩٥

: یليیالحظ مالجداول السابقة من ا
أما أخفض قیمة في المناطق )٧.٤٩(فجراً منخفضة الدخلكانت في المناطقpHلـأعلى قیمة إن -١

ویرجع السبب في)٧.٣٦(مرتفعة الدخل كمتوسط یوميفي المناطقوبلغت)٦.٩٨(صباحاً متوسط الدخل
. ك المناطق إلى استخدام المنظفات بكمیات كبیرة في تلارتفاعھ

بینما كانت )ppm١٢٠٥.٥(صباحاً    في مناطق متوسطة الدخلكانتCODن القیمة العظمى لـإ-٢
في المناطق  أعلى قیمةوبلغت) ppm٢٤٦.١٧(فكانت فجراً أخفض قیمة في مناطق مرتفعة الدخل 

.)ppm٦٩٤.٠٢(الدخل كمتوسط یوميمنخفضة
والقیمة )ppm٦٠٢.٢(وھي صباحاً في مناطق منخفضة الدخل كانتBOD5لـ أن القیمة العظمى -٣

الدخل مرتفعةالمناطقأعلى قیمة فيوبلغت) ppm١٥٨.٦(وھي فجراً الصغرى في مناطق مرتفعة الدخل 
.)ppm٢٧٧.٧٠(كمتوسط یومي

قیمة بینما أخفض ) ppm٦٤٩.٩(صباحاً الدخل منخفضةكانت في مناطق TSSلـن القیمة العظمىإ-٤
الدخل كمتوسط یوميفي المناطق منخفضةوبلغت أعلى قیمة).ppm١١٢(فجراً في مناطق مرتفعة الدخل 

)ppm٣٦٠.٤(.
◌ً الدخل منخفضة في مناطق TDSإن القیمة العظمى لـ -٥ أخفض قیمة في مناطق و)ppm٦٤٥.٨(عشاءً

ppm(منخفضة الدخل كمتوسط یوميفي المناطق وبلغت أعلى قیمة).ppm٣٨٦.٤(فجراً متوسطة الدخل 
٥٦٠.٤(.

وأخفض قیمة ) ppm٤٨.٠٨(صباحاً أعلى قیمة لشاردة الفوسفات كانت في مناطق متوسطة الدخل -٦
الدخل في المناطق  منخفضةوبلغت أعلى قیمة)ppm٥.٦٥(فجراً الدخلمتوسطةكانت في مناطق 

.)ppm٢٩.٣(كمتوسط یومي
بینما )ppm٧٧.٥(صباحاً كانت في مناطق منخفضة الدخل NH4ألمونیوم أعلى قیمة لنتروجین ا-٧

في المناطق منخفضةوبلغت أعلى قیمة) ppm١١.٩(فجراً الدخلمتوسطةأخفض قیمة كانت في مناطق 
.)ppm٥٢.١١(الدخل كمتوسط یومي

خفض قیمة في أو)ppm٤٢١.٢٥(صباحاً لشحوم في مناطق متوسطة الدخل زیوت واللأعلى قیمة -٨
ppm(الدخل كمتوسط متوسطةفي المناطق  وبلغت أعلى قیمة)ppm٧٢(فجراً متوسطة الدخل مناطق 
١٥٩.٩.(

ppm(منتصف اللیل الدخل متوسطةكانت في مناطق ) ألكیل بنزن سلفونات(أعلى قیمة للمنظفات -٩
مرتفعةفي المناطق  أعلى قیمةوبلغت )ppm٤.٦(فجراً الدخل وأخفض قیمة في مناطق متوسطة) ٨.٩٨

.)ppm٧.٠٩(الدخل كمتوسط یومي
الفوسفاتشاردةبأن٢٠٠٢لعام ٢٥٨٠القیاسیة السوریةةبمقارنة تراكیز ھذه العناصر مع المواصف

سبب یعود ،تجاوزت الحدود المسموح بھاكمتوسط یوميوالزیوت والشحوم والمنظفات للمناطق الثالث
:مایليلى إھذه القیم ارتفاع 
.تصریف الزیوت والشحوم في المنازل بشكل عشوائي-
.بكثرةوالمنظفاتاستخدام صابون الغار-
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شبكات الصرف الصحي وتؤثر بوتجدر اإلشارة إلى أن التراكیز المرتفعة من الزیوت والشحوم تلحق ضرراً 
وبالتالي المیاه .ھافیوتعیق المعالجة البیولوجیةات المعالجة،على مضخات میاه الصرف الصحي في محط

حسب المواصفة السوریة غیر صالحة للري الزراعي وإنما تحتاج لعملیات معالجة حتى تصبح صالحة 
.لالستخدام الزراعي

نترات (النتراتواألمونیا:ھيمن أھم المواد الملوثة الموجودة في میاه الصرف المنزلي بشكل عامو
عوامل والزیوت والشحوم والفوسفور والكبریتات والكربونات والكلوریدات والمواد العضویة و)النشادر

........جراثیم مختلفة  وممرضة 
فقد ،سوریة العدید من الصناعاتإلىدخلت فإنھ في العقد األخیر:أما بالنسبة للتلوث الصناعي

ي في مختلف بشكل عشوائتم بناء العدید من المنشآت الصناعیةوھذه الصناعات ماستقطبت مدینة حلب معظ
:وھي موزعة على الشكل التاليصناعيمحور) ١٢(حوالياالتجاھات، فیوجد في مدینة حلب 

یبین المحاور الصناعیة لمدینة حلب:)٢(شكلال

وإن ٢٠٠٧وذلك حتى بدایة منشأة لمختلف الصناعات٦٣١عدد المنشآت الصناعیة في ھذه المحاور وبلغ
عامل والمنشآت األخرى والتنوع في محیث إن ھذه العدد الكبیر من ال،ت في  تزاید مستمرھذه الصناعا

الصناعات یؤدي إلى طرح عدد كبیر من الملوثات إلى میاه الصرف الصحي ومنھا إلى الموارد المائیة 
الصناعينبرز أھم أنواع الملوثات التي تطرح مع میاه الصرف يالجوفیة، وفیما یلوالسطحیة 

العناصر المعدنیة الثقیلة الزیوت والنترات والمواد العضویة والكلوریدات والكبریتات والكربونات :ھيو
.الخ...... أمالح كلیة منحلة  وفینوالتومنظفات وفوسفاتومواد عالقة ووالشحوم 

:یلي جدول بعدد المنشآت الصناعیة وكمیات المیاه الصادرة منھاوفیما

٢٠٠٧لغایةنھاعشآت الصناعیة وكمیات المیاه الصادرة عدد المن:)٥(جدول ال
٣ممجموع كلي ٣مصناعات أخرى٣مةملوثصناعة عدد المنشآتنوع الصناعة

٩٥٣٥٧٥٤٨٣٦٢٣الشقیف
٨٩٢٨٩١١١٣٣٠٠٤كفر حمرة
١٦٣٣٥٠٣١٤٨٣٦٥١اللیرامون
١٢٦٢٤٢١٤٥٢٤٦٦شیخ نجار
١٧٣٢١٤٥٥١٣٧٦٥المسلمیة

٢٧٢٦٠٨٨٣٢٦٩١برینج
٥٧٤٤٠٢٣٨٣٤٧٨٥عین التل
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٣٧٢٣٥٣٠٢٦٥البریج
ریكار 
٢٠٢١١٤٠٢٥١خارجي

٦٣١٢٣٠٥٩١٤٤١٢٤٥٠٠المجموع

٢٠٠٧بین الصناعات ذات الصرف الملوث والصناعات األخرى لبدایة المصروفةكمیة المیاه :)٣(شكلال
رف الملوث مرتفعة جداً بالمقارنة بالصرف غیر الملوث حیث بلغت أعلى من المالحظ أن كمیة الص

.)یوم/٣م٤٤٠٢(كمیة في منطقة عین التل الواقعة في الشمال الشرقي لمدینة حلب

مختلف المنشآت الملوثة وغیر الملوثةل٢٠٠٧عامكمیة المیاه المصروفة: )٤(شكلال
أن كمیة المیاه المصروفة إلى المجرور العام تقدر بـلبیاني السابق الجداول والشكل امن یالحظ 

نتیجة زیادة عدد )یوم/ ٣م٤٧٨٥(وإن أعلى كمیة من المیاه كانت في محور عین التل) یوم/٣م٢٤٥٠٠(
.في ھذا المحورالمنشآت الصناعیة

ملیون متر مكعب ) ٢١٨(إن كمیة میاه الشرب التي ترد لمدینة حلب من نھر الفرات تقدر بحوالي 
من مختلف كونتیجة االستھال) ٢٠٠٨سانا، (،ألف متر مكعب في الیوم٦٠٠في العام، أي حوالي 

میاه صرف %٨٠فإنھ سینتج من ھذا االستخدام بما یقدر بـ ) الخ..المنزلیة، الصناعیة، الطبیة، (القطاعات 
).  ١٩٩٧أعمال الندوة العربیة الثانیة،(، )١٩٩٨الجیالني، (صحي، 

، عدا میاه )یوم/ ٣م٥.٥(ألف متر مكعب یومیاً، أي بمعدل ) ٤٨٠(فتكون كمیة میاه الصرف الصحي حوالي 
التي لیس لھا مصدر تاآلبار السطحیة والجوفیة التي توزع على المنشآت الصناعیة بشكل خاص والمنشآ

.مائي
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من مختلف المنشآت الصناعیة والتي إذا أخذنا بعین االعتبار كمیة میاه الصرف الصناعي الناتجة
من مجمل میاه الصرف الصحي لمدینة حلب، فتكون ) %٥.١(، وتمثل نسبة )یوم/ ٣م٢٤٥٠٠(تقدر بحوالي 

من میاه الصرف الصحي ) %٩٤.٩(، وتمثل نسبة )یوم/ ٣م٤٥٥٥٠٠(كمیة میاه الصرف المنزلي حوالي 
.لمدینة حلب

المقترحات
:نصح بما یليیالمنزلي والصناعيلتقلیل تلوث میاه الصرف 

-
.أن تصرف إلى المجرور العام 

أضرار العمل على- نظفاتب لم شبكات إلىوا
من أضرارإ

.الصحي
)( PO4A.B.Sت -

.والتي تبین ارتفاع قیمھا بشكل كبیر والزیوت والشحوم
اصة ذا- لخ ،تلعامة وا

.خاصة للمنشآت ذات التلوث القوي بالعناصر المعدنیة الثقیلة،محطات معالجة تناسب حجم ونوعیة العمل

ANALYTICAL STUDY OF THE MOST IMPORTANT SOURCES OF
CONTAMINANTS WASTEWATER IN ALEPPO
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*Dept. of Forestry and Ecology, Faculty of Agriculture, University of Aleppo

**Dept. Rural engineering, Faculty of Agriculture, University of Aleppo
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ABSTRACT
This Study has been conducted to determine the most crucial of pollution

and evaluate the percentage portions of these sources out of the whole sewage
water in Aleppo city. the chemical characteristics of raw domestic sewage water
and the amount of sewage water that goes in to the total run water in some
different areas in Aleppo (low, medium, and high income areas).had been
studied.For the( pH, NH4, TDS, BOD5, COD),  all values are down allowable
concentration based Syrian Standards 2850 for 2002. For the low income areas,
an excess of TSS values during morning hours. While an excess of PO4 values
and those of olis and lubrication have been noticed during different day hours
except for the noon time, and an excess of ABS values at dawn and midnights
times. For medium in come areas, there has been an excess in the values of
PO4during the different day hours, an excess in the values of oils and lubrications
at morning, noon. and night hours. and an excess of ABS values only at
midnights. For high in come areas. an excess of TSS values were noticed at noon,
an excess of oils and lubrication values at different  time except for nights, and
an excess of PO4 values at all times and an excess of ABS values at dawn and
midnights compared with the allowable concentration based Syrian Standards
2850 for 2002. Based on the initial evaluation, the amount of domestic and
industrial sewage water is estimatedat 480000 m3/day. Out of this amount about
455500 m3/day that is 94.9% comes form domestic consumption, and 24500
m3/day (5.1%) is industrial sewage.
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