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   الملخــص

، والالكتوز وهذه املكونات  خملفات مصانع األلبان سهلة التحلل بيولوجيا ومن خملفات مصانع األلبان السهلة التحلل بيولوجيا الكربوهيدرات ، الكازين
قابلية سريعة سهلة التحلل بيولوجيا يف ظروف درجة احلرارة احمليطة مما جيعل خملفات األلبان تتعفن بدرجة سريعة وينجم عن ذلك ظهور رائحة عفنة هلا 

إذا صرفت هذه و  املستقبلة لتلك احمللفاتللتعفن خصوصا املخلفات السائلة ملصانع األلبان وتسبب استنفاذ األكسجني الذائب من مصادر املياه 
تصريفها إىل  املخلفات ضمن جماري البلدية فإا تضعف مستوى معاجلة املياه وهلذا فإن خملفات مصانع األلبان تسبب إزعاجا وتلوثا بيئياً ملحوظا عند

يف مصانع األلبان مبنطقة مصراتة (مصنع  املصادر املائية بدون معاجلة مناسبة وكافية، ويف هذه الدراسة قيمت التدابري املتخذة للتخلص من املياه العادمة
ملجم/لرت للمياه العادمة باملصانع  8,000, 7,500 ، 9,000هي  ) فوجد أن قيم جمموع االمالح الذائبةمصنع الراوي –مصنع النسيم  –اته مصر 

وكانت قيم  العادمة باملصانع الثالثة على التوايلملجم/لرت  للمياه    5.5 ,4.5 ,3.5  األكسجني املتطلب بيولوجياً الثالثة على التوايل وكانت قيم 
وكانت قيمة األس اهليدروجيين باملصانع الثالثة على التوايل ، للمياه العادمة لرت /ملجم 1,250، 1,300، 1,600األكسجني املتطلب كيمياويًا 

لرت للمياه العادمة باملصانع الثالثة على ملجم/ 1.4، 1.9، 1.4لى التوايل ووجد ان نسبة النرتات للمياه العادمة باملصانع الثالثة ع 7،  8،  7.9
النفايات الصناعية السائلة والصلبة وتنتج  ،ملصانع الثالثة على التوايلللمياه العادمة باملجم/لرت   160، 140، 121 نسبة الكربيتاتالتوايل ووجد أن 

اليت ال تراعى فيها املواصفات القياسية اخلاصة ا فضالً عن النفايات السائلة ملياه الغسـيل اليت  عن صناعة األلبان السائلة واألجبان والزبدة واملواد األولية
واد العالقة والنرتوجني حتتوي على الصودا الكاوية ومحض النرتيك والسكر املذاب والربوتني واملواد الدهنية واملواد املضافة واألمالح املعدنية لذلك تعترب امل

نشاء امللونات األكثر شيوعاً يف النفايات الصناعية السائلة الناجتة عن مصانع األلبان ولذلك نوصي بالزام مجيع مصانع األلبان يف ليبيا بإ والفوسفور من
  .بتلك املصانع اية البيئة احمليطةوحدة خاصة مبعاجلة النفايات السائلة والصلبة وتطبيق مجيع التوصيات الصادرة من املنظمات البيئية ذات العالقة حلم

  : ألبان، مياه عادمة، خصائص كيميائية، خصائص فيزيائية، تقييم.الكلمات اإلستداللية

Abstract 

Disposables in dairy plants are easy to biological decomposition, in dairy plants there are Carbohydrates, Casein, 
and Lactose all these constituents are easy decompose in surrounded temperature that cause fast spoilage of  
dairy plant disposables producing bad odors especially liquid disposables for dairy plants that also causing 
loosing of  diluted  oxygen by received water sources for those disposables , if drained directly to municipality 
drains, it decreases water treating level. So the dairy plants disposable causes noise and ecological pollution if 
drained to water sources without any treating. In this study all ways of assessment used with disposable waters in 
3 dairy plants in Misrata city (Misrata plant, Al-Naseem plant, and Al-Rawy plant). The results show that, the 
TDS were 7,500, 8,000, and 9,000 mg/l in 3 dairy plants respectively, BOD were 3.5, 4.5, and 5.5 mg/l 
respectively, the COD were 1,250, 1,300, and 1,600 mg/l respectively, pH were 7, 8, and 7.9 respectively, 
Nitrates were 1.4, 1.9, and 1.4 mg/l respectively, Sulphates 160, 140, and 121 mg/l respectively. The liquid 
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industrial disposables and solids are produced from milk fluid, cheese, butter and raw materials that added to 
milk products may be out of their standards, also liquid disposables of clean water that contains Sodium 
hydroxide (NaOH), Nitric acid (HNO3), diluted sugar, protein, fat materials, added substances and metallic salts, 
for that suspended materials, nitrogen and phosphor are famous in liquid disposables in dairy plants, so I 
recommend that all dairy plants in Libya must include liquids and solids disposable treating units and apply all 
recommendations issued from ecological organizations to protect surrounded ecology of that plants. 

Keywords: Disposal, Dairy plants, Chemical properties, Physical properties, Assessment.                  

  المقدمة       . 1

صناعة األلبان إحدى الصناعات احلديثة اليت تتطور باستمرار على مستوى العامل، وأما خملفات مصانع األلبان سهلة التحلل حيويا 

هي و ومن خمالفات مصانع األلبان سهلة التحلل باألحياء الدقيقة الكربوهيدرات مثل سكر الالكتوز، والربوتينات مثل الكازين 

مركبات سهلة التحلل يف ظروف درجة احلرارة بالبيئة احمليطة ا مما جيعل خملفات األلبان تتعفن بسرعة وينجم عن ذلك ظهور 

روائح عفنة، كما إن القابلية السريعة للتعفن لتلك املخلفات خصوصا السائلة منها يسبب يف استنفاذ األكسجني الذائب من 

لفات، ويف نفس الوقت إذا صرفت هذه املخلفات ضمن جماري البلدية فإا تسبب يف إضعاف خاملمصادر املياه املستقبلة هلذه 

بيئيًا ملحوظا عند تصريفها إىل املصادر املائية بدون معاجلة  اً مستوى معاجلة املياه، وهلذا فإن خملفات مصانع األلبان تسبب تلوث

األوكسجني الذائب من مصادر املياه،  دستنفاإناطق ااورة ملصانع األلبان كمناسبة وكافية، مما يؤدي لتفاقم املشاكل البيئية بامل

لتصاقها باألعشاب املائية، والتأثري إوتكون حامض النرتيك، وتكاثر البعوض والذباب، وطفو الشحوم والدهون على سطح املياه و 

ااري من املطابخ واحلمامات إىل منطقة جذور النبات السمي على األمساك واألحياء املائية األخرى، ويف اهلند يتم توجيه مياه 

 Rootعملية حتليل املخلفات املائية بواسطة ) 2005 (فكرت، اليت مت إنباا، وهذه النباتات تنتج مثار يتم استخدامها كغذاء

Zone Technology  يف عملية  لنباتات املستخدمة تلعب دورًا هاماً لأعطيت هذا املصطلح بسبب أن منطقة اجلذور

املعاجلة، كما إن امليكروبات والكائنات الدقيقة اليت تقطن منطقة اجلذور هلذه النباتات هي األخرى تلعب دورًا هامًا يف عملية 

ومن أهم امللوثات  )1986 (ابراهيم، حتليل هذه املخلفات السائلة، فالعناصر املتداخلة هلذا النظام هي الرتبة والنبات والبكرتيا

وتضم مجيع  )TDS) Total Dissolved Solidsللمياه العادمة من مصانع األلبان جمموع االمالح الذائبة الصلبة 

املركبات الصلبة الناجتة عن حتلل مركبات احلليب كالسكريات والربوتني والدهــون واليت تكون بصورة مستحلبة أو معلقة، وتبلغ 

 Brackish Water 1,000 – 10,000مياه السبخية ملجم/لرت ولل Fresh water  >1,000للمياه النقية 

 ملجم/لرت، وتبلغ ملياه احمليطات املاحلة جداً  100,000 – 10,000يبلــغ   Saline Waterملجم/لرت، وللمياه املاحلة 

Brine Water  <300,000 2005 (فكرت، ملجم/لرت(،  األكسجني املتطلب كيمياويًا وكذلكCOD) 

Chemical Oxygen Demand (  وهو األكسجني الناتج عن حتلل املركبات العضوية بسبب نشاط البكترييا املتطفلة

وهو األكسجني الالزم  ) BOD) Biological Oxygen Demand   األكسجني املتطلب بيولوجياً عليها وكذلك 
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ومجيع هذه امللوثات تؤثر سلبا على املياه اجلوفية والغطاء النبايت  للبكترييا اهلوائية اليت تتغذى على بقايا خملفات مصانع األلبان

، واألكسجني املتطلب TDSقياس جمموع األمالح الذائبة إىل يهدف هذا البحث لذا  .احمليط مبصانع األلبان والبيئة احمليطة ا

مصنع لعادمة يف مصانع األلبان (باملياه ا pHوقيمة األس اهليدروجيين  CODواألكسجني املتطلب كيماويا  BODحيويا 

 مصنع الراوي لأللبان) مبدينة مصراتة.  ،مصنع النسيم لأللبان ،مصراتة لأللبان

      لمواد وطرائق العملا. 2

مت أخــذ العينــات وحفظهــا و حتليلهــا حســب مــا ورد يف كتــاب الطــرق القياســية لفحــص امليــاه و امليــاه العادمــة الصــادر عــن اجلمعيــة 

األمريكية للصحة العامة و اجلمعية الفيدراليـة األمريكيـة ألحبـاث امليـاه و رقابـة تلوثهـا و تعـديالا و أيـة طـرق حتليـل معتمـدة أخـرى 

عت عينات املاء من مواقع الدراسة بواقع عينة واحدة من وسـط واصفات واملعايري القياسية بطرابلس، حيث مجاملركز الوطين للممن 

) لــرت وبواقــع ثــالث مكــررات لكــل موقــع 5باســتخدام عبــوات مــن البــويل اثيلــني ســعة (م 2014حــىت شــتاء  فصــل الربيــعن مــن زااخلـ

قيست ، كما ◦م 0-100 احلرارة للهواء واملاء باستخدام حمرار زئبقي مدرج من اتقيست درجمث  ،واخذ املعدل الفصلي للقراءات

وعـرب عـن ذلـك (سـم/دقيقة). امـا التوصـيل  General Oceanic صـنع شـركة flow meter سرعة جريان املـاء باسـتخدام

جة احلرارة املطلوبة بعد ان مت تصحيحه على در  Bischofl 17  نوع E.C. Meter  الكهربائي فقد مت قياسه باستخدام جهاز

. Hana نـوع pH meter بواسـطة جهـاز pH /سـم). ومت قيـاس االس اهليـدروجيينزمـايكرو سيمنوعرب عـن ذلـك بوحـدات( 

وعـرب   (BOD5)لألوكسـجنياحملورة وكـذلك حسـبت قـيم املتطلـب احليـوي  Winkler اً لطريقةطبقاالوكسجني الذائب وقيس 

  ) .APHA, 2003الكلية والعسرة الكلية مت قياسها وفقا اىل ما ورد يف (لرت) القاعدية /مجملذلك بوحدات ( عن

    لنتائج والمناقشة ا. 3

مصنع ، مصنع النسيم لأللبان ،لبان مصراتةعوادم مصانع األلبان (مصنع أتناولت الدراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية ملياه 

اظهرت الدراسة ان درجة حرارة اهلواء واملاء مل م و 31/12/2014-/15/2طقة مصراتة خالل الفرتة من الراوي لأللبان) مبن

° م  26 بنيلبان مصراتة و مصنع أيف ° م  32 الدراسة اذ تراوحت معدالت ذلك بالنسبة للهواء بنيصانع ممياه تتغاير كثريا بني 

وقد يعزى صانع يف باقي امل° م 18 ة ولبان مصراتصنع أميف ° م  17 اما يف املاء فقد تراوحت املعدالت بني مصنع الراوي،يف 

اما سرعة اجلريان فقد  .املدروسةصانع هذا التغري البسيط اىل اخذ العينات يف فرتات متقاربة او اىل عدم اختالف عمق املاء بني امل

ان  ،لأللبانمصنع النسيم سم/دقيقة كحد اعلى يف  504إىل مصنع الراوي لأللبان سم/دقيقة كحد ادىن يف  30 مابنيتراوحت 

ويؤثر كثريا على  .عوامل عديدة منها املناخ واالحندار والطبيعة اجليولوجية تأثريهذا التذبذب يف سرعة التيار قد يقع حتت 
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للمياه ) كما انه يلعب دورا كبري يف التنقية 2006 ،خاصة اهلائمات النباتية (السعدياالوكسجني الذائب وعلى كثافة االحياء و 

مصنع ) كحد اعلى يف 8.7و ( مصنع النسيم لأللبان ) كحد ادىن يف 7.4بني (  pH حت قيمة االس اهليدروجيين. تراو العادمة

اذ يالحظ اا تقع ضمن القيمة الطبيعية للمياه السطحية ويسيطر عليها من خالل العالقة بني ايون اهليدروجني مصراتة لأللبان 

)H
OHاهليدروكسيل (وجذر  الكربونيك) املنفصل عن حامض +

وأظهرت قيم األوكسجني  البيكربونات) الذي ينتج عن حتلل -

واعلى  2006 ) خالل ربيع2م/لرت يف احملطة (ج) مل2.8الذائب تذبذبًا ملحوظاً بني حمطات الدراسة اذ كانت اقل قيمة هي (

، ان تغاير قيم االوكسجني الذائب يكون تبعًا لتغاير درجات  2005 ) خالل خريف1م/لرت يف احملطة (ج) مل13قيمة هي (

املاء وزيادة هذه القيم قد يكون بسبب التهوية اجليدة واخللط املستمر يف مواقع الدراسة اضافة اىل  باحلرارة والضغط وتركيز االيونات 

اال انه لوحظ ارتفاع قيم املتطلب احليوي  وعلى الرغم من ارتفاع قيم االوكسجني الذائب. ثافة اهلائمات والنباتات املائيةك

) 0.3) كحد اعلى و (4) واحملطة (1م/لرت يف احملطة (ج) مل5.5يف بعض احملطات اذ تراوح ذلك بني (  BOD5 لألوكسجني

اضافة ) وقد يعود ارتفاع ذلك اىل االضافات املباشرة للفضالت العضوية وهذا ما الحظته الدراسة من 2م/لرت يف احملطة (جمل

الورق والكرتون والعبوات الورقية والعبوات والفضالت البشرية وفضالت األلبان  عصانمباشرة من ممجاري الفضالت العضوية لل

لأللبان باعتبار ان مصنع تأسس حديثا ورمبا  مصنع مصراتةاقل مما سجل يف مصنع النسيم يف   BOD اال ان قيمالبالستيكية 

قاعدية خفيفة العادمة ملصنع الراوي هلا ياه املالدراسة ان  تأخذ يف اعتباره محاية البيئة والتقيد مبتطلبات االصحاح البيئي، وبين

اىل ارتفاع درجات احلرارة وزيادة قد تعزى مصنع مصراته ومصنع الراوي ن القيم العالية يف قاعدية مياه رنة بباقي املصانع، كما إاقم

مياه اما اخنفاض قيم القاعدية يف بيكربونات، الكالسيوم غري الذائبة اىل  كربوناتمعدالت حتلل املواد العضوية مث زيادة حتويل  

ئج ان مياه النتا تحواجز ترابية كما يف مصنع مصراته لأللبان وأظهر قد تعود اىل تذبذب مناسيب املياه بفعل وجود صانع بعض ال

رغم استعماله للمياه احملالة يف التصنيع ورمبا م/لرت جمل 478عسرة جدا اذ وصل احلد االعلى للعسرة اىل عادمة مبصنع النسيم ال

وقد يعزى ذلك اىل يعود السبب الرتفاع العسرة لوجود املصنع مبنطقة سبخيه قرب البحر وحيدث ا رشح مستمر مع مياه البحر 

من املخلفات الصناعية والبشرية  نزاملياه من الرتب ااورة خالل مواسم االمطار او بسبب ما يضاف اىل اخلما ينجرف اىل ا

من خالل يف السنوات األخرية، و  ةليبيوالزراعية وهذا يتفق مع العديد من الدراسات اليت اشارت اىل ارتفاع العسرة الكلية يف املياه ال

رجة احلرارة يف املاء واهلواء األس اهليدروجيين يف مواقع استقبال املياه العادمة باملصانع الثالثة هده الدراسة نالحظ تساوي دنتائج 

اخلاضعة للدراسة وهناك تلوث عايل باملواد الصلبة الذائبة بكل من مصنع النسيم ومصنع الراوي مقارنة مبصنع مصراتة لإللبان، 

اة يف املياه العادمة باملصانع الثالثة، بينما كانت املياه جبميع املصانع عالية التلوث بينما كانت القاعدية الكلية والعسرة الكلية متش

باملركبات الكربيتية والفوسفاتية وهي من عوادم صناعة الزبادي واالجبان واللنب احلامض واجليالطي بأنواعه املختلفة واعتقد ان 

تدوير تلك العوادم السائلة قبل سكبها يف البيئة احمليطة مبصانع االلبان يف ظل الغياب التام من الرقابة املكلف  ةعادإلهناك ضرورة 

اية البيئة يف املناطق اجلغرافية العاطلني عن العمل الواجب عليهم محا اهليئة العامة للبيئة بفروعها املكتظة بالكادر االداري من 
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رش ير من املخاطر البيئية يف التوصيات النهائية للمؤمترات وو ئة وعدم االكتفاء بالتنبيه والتحذة للبيلكل مكتب او للهيئة العام

  .    العمل اخلاصة باإلصحاح البيئي

 م 2015القيمة واملدى للصفات الفيزيائية والكيميائية للمياه العادمة مبصانع األلبان مبصراته  :1جدول 

 الصفة

 المصــــــــــــــــنع

 مصنع الراوي مصنع النسيم مصنع مصراتة

 24 (16-28) 23 (20-27) 23 (18-29) )°درجة حرارة اهلواء (م

 18 (15-20) 18 (16-20) 17 (15-19) )°درجة حرارة املاء (م

 144 (40-218) 145 (36-287) 147.7 (30-300) دقيقة)(سم/سرعة اجلريان

pH (8.3-7.4) 7.9 (8.3-7.8) 8 (8.3-7.7) 8 

TDS 790 (680-810) 792.5 (720-890) 774 (660-880) لرت)/مج(مل 

BOD 2.2 (0.9-4.8) 1.3 (0.3-2.6) 2.9 (0.6-5.5) لرت)م/ج(مل 

 155.6 (92-215) 166 (48-225) 163.6 (85-192) لرت)م/القاعدية الكلية (ملج

 313 (250-360) 341.8 (256-478) 309 (275-382) العسرة الكلية ( ملجم لرت)

 1.4 (0.60-3) 1.9 (0.62-3) 1.4 (0.52-2.7) لرت)م/النرتات (ملج

 160 (132-173) 140.8 (125-155) 121 (115-135) الكربيتات (ملجم/لرت)

 0.65 (0.12-1.66 0.36 (0.07-0.90) 0.16 (0.06-0.41) الفوسفات (ملجم/لرت)

 

مصنع البان مصراتة يف ° م 17 بني افقد تراوحت مباملصانع الثالثة املاء درجات حرارة  اختالف )1يبني الشكل (

خزانات اخذ العينات يف فرتات متقاربة او اىل عدم اختالف عمق زمن ويعزى هذا التغري البسيط اىل صانع يف باقي امل° م  18 و

  .املدروسةصانع بني امله العادمة ايامل
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  درجات حرارة املاء يف خزانات املياه مبصانع االلبان   .1شكل 

  

  مبصانع االلبان العادمة يف خزانات املياه اء امل عة جريان ر س .2شكل 

  

مبصنع الراوي ق /سم 30املاء قرب خزانات املياه العادمة مبصانع االلبان حيث كانت سرعة جريان  )2( الشكلكما يبني 

املناخ واالحندار والطبيعة كعوامل   يان بسبب تأثرير هذا التذبذب يف سرعة اجلالنسيم لأللبان، و مبصنع سم/ق  504 و لأللبان 

  .املياه العادمةيف تنقية هاما يلعب دورا و اهلائمات النباتية مثل على االوكسجني الذائب وعلى كثافة االحياء ذلك اجليولوجية ويؤثر 
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  مبصانع االلبان العادمة لمياه درجة األس اهليدروجيين ل .3شكل 

  

مبصنع النسيم لأللبان  7.4باملياه العادمة مبصانع االلبان فقد كانت    PH قيم االس اهليدروجيينيوضح  )3( الشكل

الحظ اا تقع ضمن القيم الطبيعية للمياه السطحية ويسيطر عليها من خالل العالقة مبصنع مصراتة لأللبان ومنه ن 8.7كانت و 

Hاهليدروجني (بني ايون 
OHوجذر اهليدروكسيل ( الكربونيك) املنفصل عن حامض +

  .البيكربونات) الذي ينتج عن حتلل -

  

  

  مبصانع االلبان العادمة ملياه قيم االمالح الذائبة با  .4 شكل

يف املياه العادمة من املصانع اليت  Total Dissolved Solids (TDS)قيم جمموع االمالح الذائبة  )4( الشكلوضح ي

باملصانع للمياه العادمة ملجم/لرت  TDS9,000، 7,500 ,8,000) (قيم جمموع االمالح الذائبة مشلتها الدراسة حيث 
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ويعود السبب يف ذلك العتماد املصنع على املياه احملالة بطريقة  بان مصراتةوهي مرتفعة قليال يف مصنع أل الثالثة على التوايل

لتحلية املياه الكربيتية من اآلبار العميقة ولكنها  مجيع القيم   Reverse Osmosis (RO)العكسي التناضح االمسوزي 

  كانت متقاربة .   

  

  مبصانع االلبان العادمة ملياه قيم االكسجني احليوي املذاب با  .5شكل 

ارتفاع قيم االوكسجني الذائب اال انه لوحظ ارتفاع قيم املتطلب يبني قيم األكسجني احليوي الذائب ويالحظ فيه  )5(الشكل 

) 0.3كحد اعلى و (مصنع مصراتة لأللبان  م/لرت يف جمل 5.5اذ تراوح ين صانع يف بعض امل  BOD لألوكسجنياحليوي 

ك اىل االضافات املباشرة للفضالت العضوية وهذا ما الحظته الدراسة من اضافة وقد يعود ارتفاع ذلمصنع النسيم ملغم/لرت يف 

الورق والكرتون والعبوات الورقية والبالستيكية والفضالت البشرية وفضالت األلبان  عصانمباشرة من ممجاري الفضالت العضوية لل

باعتبار انه تأسس حديثا وأخذ يف اعتباره محاية مصنع مصراتة لأللبان اقل مما سجل يف مصنع النسيم يف   BOD اال ان قيم

  البيئة والتقيد مبتطلبات االصحاح البيئي.

العادمة مبصانع االلبان وفيه نالحظ ان املياه العادمة مبصنع الراوي هلا ياه قيم القاعدية الكلية يف امل )6( يوضح الشكل

قد تعزى اىل ارتفاع درجات مصنع مصراته ومصنع الراوي ن القيم العالية يف قاعدية مياه رنة بباقي املصانع، كما إاققاعدية خفيفة م

اما اخنفاض قيم القاعدية بيكربونات، الكالسيوم غري الذائبة اىل  كربوناتاحلرارة وزيادة معدالت حتلل املواد العضوية مث زيادة حتويل  

  .حواجز ترابية كما يف مصنع مصراته لأللبانه بفعل وجود قد تعود اىل تذبذب مناسيب املياصانع بعض المياه يف 
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  مبصانع االلبان العادمة لمياه قيم القاعدية الكلية ل. 6شكل 

  

  مبصانع االلبان العادمة ملياه قيم العسرة الكلية با .7 شكل

عسرة جدا اذ وصل احلد االعلى للعسرة عادمة مبصنع النسيم ان مياه القيم العسرة الكلية ومنه نالحظ  )7( يوضح الشكل

رغم استعماله للمياه احملالة يف التصنيع ورمبا يعود السبب الرتفاع العسرة لوجود املصنع مبنطقة سبخيه قرب لرت /مجمل 478اىل 

مواسم االمطار او وقد يعزى ذلك اىل ما ينجرف اىل املياه من الرتب ااورة خالل البحر وحيدث ا رشح مستمر مع مياه البحر 

من املخلفات الصناعية والبشرية والزراعية وهذا يتفق مع العديد من الدراسات اليت اشارت اىل ارتفاع  نزابسبب ما يضاف اىل اخل

  .يف السنوات األخرية ةليبيالعسرة الكلية يف املياه ال
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  مبصانع االلبان العادمة ملياه تركيز ايونات الفوسفات والكربيتات والنرتات با .8شكل 

  

تركيز ايونات الفوسفات والكربيتات والنرتات باملياه العادمة مبصانع االلبان اخلاضعة للدراسة ومنه  )8(يوضح الشكل 

نالحظ ارتفاع تركيز ايونات الفوسفات باملياه العادمة ملصنع النسيم وسبب ذلك وجود املصنع مبنطقة سبخيه قرب شاطئ البحر 

ني البحر واليابسة ، بينما كا ن تركيز الكربيتات والنرتات متقاربة جدا بني املصانع الثالث لتشابه الفضالت حيث يرتفع الرشح ب

  السائلة باملصانع.

  . اإلستنتاجات4

خملفات مصانع األلبان سهلة التحلل حيويا ومن خمالفات مصانع األلبان سهلة التحلل باألحياء الدقيقة الكربوهيدرات مثل سكر 

هي مركبات سهلة التحلل يف ظروف درجة احلرارة بالبيئة احمليطة ا مما جيعل خملفات األلبان و الالكتوز، والربوتينات مثل الكازين 

يعزى هذا التغري البسيط اىل تشابه زمن اخذ العينات وعدم اختالف و وكانت درجات حرارة املياه العادمة متشاة  تتعفن بسرعة

تذبذب يف سرعة اجلريان بسبب تأثري عوامل كاملناخ واالحندار والطبيعة الو ، عمق خزانات املياه العادمة بني املصانع املدروسة

كانت ضمن القيم الطبيعية للمياه السطحية، بينما كانت قيم العسرة الكلية وتركيز فين وأما قيم االس اهليدروجياجليولوجية، 

االمالح الذائبة باملياه العادمة للمصانع اخلاضعة هلذه الدراسة عالية مما يؤثر سلبا على البيئة احمليطة بتلك املصانع وهذا يتطلب 

  يئة منها واعادة استعماهلا يف ري النباتات واألشجار احمليطة. سرعة تزويدها مبحطات معاجلة للمياه العادمة حلماية الب

   التوصيات. 5

  .إلقفال للمياهنتاج باستعمال الصنابري اآللية التقليل من املياه املستهلكة يف عملية اإل -
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 .استعمال مواد التنظيف ذات القابلية للتفكك والتحلل البيولوجي -

 .جتميع النفايات العضوية الصلبة يف عبوات مقفلة ومعاجلتها بالطرق السليمة بيئياً  -

 .معاجلة النفايات الصناعية السائلة قبل صرفها بطريقة تضمن توافق خصائصها مع املعايري الوطنية  -

 .احملافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين واستعمال املطهرات أثناء التنظيف -

 .HACCPحسن اإلدارة البيئية ونظام حتليل النقاط احلرجة واملخاطرتطبيق دليل  -

      اجع  ر ـالم

          العراق .، ،  كلية العلومراقدراسة بيئية على الطحالب القاعية لبعض مناطق االهوار يف جنوب الع .)1986( .ث ،ابراهيم

                                                                   االردن .، عمان ،ياليازورد، دار . اساسيات علم البيئة والتلوث)2006( .السعدي ، ح

  .العراق ،تقدير بعض العناصر الثقيلة يف املياه العادمة لشركة الفرات العامة ، جملة احباث .)2005( .م ،فكرت

  . املياه الثقيلة والصناعية ملدينة السماوة على تلوث مياه ر الفرات، جملة القادسية تأثري .)2002مشكور ، س . (

    .  4 (1) : 30 – 42التلوث البكتريي يف ر الفرات ، جملة أحباث البيئة والتنمية املستدامة ، .)2001( .ح،هندي 

  

  


