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 : الملخص

العديد من البلدان ومع نمو إدراك أهمية تعتبر صناعة الحليب بشكل عام أكبر مصدر للمياه الملوثة الناتجة عن تصنيع األغذية في  
الحليب بأنها ذات  التصنيع قد أصبحت صارمة بشكل متزايد تتصف صناعة  الملوثة فإن متطلبات  المياه  لمعالجة  المطورة  المعايير 

 منتجات متنوعة وكذلك خطوط اإلنتاج. 

بسبب إحتواء المياه الملوثة الناتجة عن تصنيع الحليب على مواد قابلة إلى حد كبير للتحلل البيولوجي فإن هذه المياه يمكن معالجتها  
 بشكل فعال بأنظمة المعالجة البيولوجية لذلك فإن هذا البحث يتطرق إلى خيارات معالجة المياه الملوثة المنصرفة عن معامل الحليب.

  :المقدمة

األطعمة  من  العديد  مع  الحال  هو  كما  كثيرًا.  منتشرة  األلبان  صناعة  فإن  األلبان،  منتجات  على  العالمي  والطلب  لالستهالك  نظًرا 
والمشروبات األخرى، يعد الماء مكوًنا اساسيًا في إنتاجها. و نظًرا ألن الحليب هو أحد المكونات الرئيسية لمنتجات األلبان، فال يتم 

الماء فإن حلول معالجة مياه   استخدام  لذلك،  والتبريد.  والتدفئة  للتنظيف والغسيل والتطهير  كثيًرا كمكون، ولكنه يستخدم بشكل كبير 
الصرف الصحي لمنتجات األلبان مطلوبة للتعامل مع هذه المتطلبات  اعتماًدا على المنتج وطرق اإلنتاج ، يمكن أن تحتوي مياه الصرف 

لى عدد من الملوثات المختلفة. تتضمن هذه الملوثات عادًة على النيتروجين، الفوسفور، الدهون، الزيوت، الناتجة من منشآت األلبان ع
تعتبر صناعة الحليب بشكل عام أكبر مصدر للمياه الناتجة عن تصنيع االغذية في العديد من البلدان ومع زيادة ادراك أهمية  الشحوم و 

 ثة فإن متطلبات التصنيع قد أصبحت صارمة بشكل متزايد.المعايير المتطورة لمعالجة المياه الملو 

وبسبب إحتواء المياه الملوثة الناتجة عن تصنيع الحليب على مواد قابلة الى حد كبير للتحلل البيولوجي فإن هذه المياه يمكن معالجتها 
ملوثة الناتجة عن معامل الحليب، وتتصف  بشكل فعال بأنظمة المعالجة البيولوجية، لذلك سوف نتطرق الى خيارات معالجة المياه ال

صناعة الحليب بإنها ذات منتجات متنوعة و كذلك خطوط اإلنتاج فيمكن لمعمل الحليب أن يضم واحدًا أو اثنين من خطوط االنتاج أو 
 ربما كل خطوط االنتاج  ) حليب مبستر , جبنة , زبدة(.

 اإلطار النظري  

 ما هي المياه الملوثة  

تلوث الماء بأنه حدوث تغييرات في طبيعة الماء ونوعّيته وخصائصه مما يجعله غير صالح لالستخدام، إذ يحدث ذلك بإضافة  ُيعّرف   
فة مواد دخيلة أو ملوثة مثل: المواد كيميائية، او البكتيرية أو حتى على شكل طاقة حرارية أو إشعاعية لألنظمة البيئية المائية , المختل

ية أو سطحية كالبحيرات، والجداول، واألنهار، ومصّبات األنهار والمحيطات، وهذا بدوره يؤثر على أداء جميع  سواء كانت مياه جوف
  األنظمة البيئية المختلفة، ولكن في حاالت أخرى ال تظهر أي عالمات تشير إلى تلوثه إلى أّنه يكون ُمشّبع بالمواد الكيميائية التي ال 

 يمكن رؤيتها أو شّمها. 
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 المياه الملوثة معالجة 

هي عملية تستخدم إلزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة وتحويلها إلى مياه معالجة متدفقة والتي يمكن إرجاعها 
ألنه   إلى دورة الماء الطبيعية مع حد أدنى من التأثير على البيئة، أو إعادة استخدامها بشكل مباشر. هذا األخير يسمى استصالح المياه 

 يمكن استخدام المياه العادمة المعالجة ألغراض أخرى. 

 مراحل معالجة المياه الملوثة 

 وحدة المعالجة األولية إلزالة المواد الصلبة  -
يمكن معالجة مياه الصرف الصحي من خالل إدخالها في محطة للمعالجة، حيث تتدفق المياه عبر شاشة تزيل األجسام العائمة الكبيرة، 

العصي والخرق التي ُتسبب تلفًا للمعدات واألنابيب، وبعد فحص مياه الصرف الصحي يتم إرسالها إلى غرفة الحصى، حيث يتم مثل 
التخلص من الرماد والرمال واألحجار الصغيرة من خالل استقرارها في القاع، وبعد اكتمال الفحص وإزالة الحصى ما تزال المياه تحتوي 

ية ومواد صلبة عالقة، ولهذا يتم إرسال المياه إلى خزان الترسيب، فعند خفض سرعة التدفق في هذا على مواد عضوية وغير عضو 
الخزان فإن المواد الصلبة العالقة ستغوص تدريجيًا إلى القاع، وعادًة ما يتم التخلص منها عن طريق الضخ، وبعد ذلك يتم معالجتها 

 ية. الستخدامها كأسمدة أو التخلص منها في حشوات أرض
 وحدة المعالجة الثانوية )البيولوجية( إلزالة المواد العضوية -

% من المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي، ويتم ذلك من خالل االستفادة 85تساهم هذه المرحلة في إزالة ما يقارب  
ات، فبعد خروج النفايات السائلة من خزان الترسيب من البكتيريا الموجودة فيها، حيث يتم استخدام تقنيات المعالجة الثانوية وهي المرشح

  1.8-0.91في المرحلة األولى يتم تدفقه إلى منشأة باستخدام المرشحات المتقطعة، وهي مجرد سرير من الحجارة يتراوح عمقه بين  
حولها البكتيريا وتتكاثر على متر تمر عبره مياه الصرف، وفي اآلونة األخيرة يتم استخدام قطع متشابكة من البالستيك والتي يتجمع  

الحجارة حتى يتم إتالف المواد العضوية، ثم يتقطر الماء النظيف من خالل األنابيب ليتعرض للمزيد من العالج، من خالل تدفقه نحو 
 خزان ترسيب آخر إلزالة البكتيريا الزائدة.

 وحدة المعالجة الثالثية )فالتر رملية ومحطة تعقيم( للتخلص من الشوائب والمواد العضوية المتبقية وتعقيم المياه   -
 مرحلة التطهير •

 تتم هذه المرحلة بعد االنتهاء من المعالجة األولية والثانوية، حيث من المحتمل بقاء بعض الكائنات الحية المسببة لألمراض في المياه،
- 15تطهير وقتل هذه الكائنات الضارة من خالل إرسال المياه إلى صهاريج مملوءة بالكلور وهيبوكلوريت الصوديوم لمدة    ولذلك يجب

دقيقة، ومن ثم يتم إرسال هذه المياه المعالجة إلى محطات المياه المحلية، وتعتبر مرحلة التطهير خطوة أساسية، ألنها تحمي   02
 .خدمون الشواطئ المحلية القريبة من الماءالصحة العامة لألشخاص الذين يست
 فوائد معالجة مياه الصرف الصحي

 المحافظة على الصحة العامة والتقليل من المخاطر الصحية الناتجة عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي  .1
  وفير جودة حياه عالية لسكان المدينة عن طريق التخلص من المياه بأقل التكاليف الممكنة .2
 االستدامة البيئية عن طريق تقليل التلوث البيئي واستهالكات الطاقة والمحافظة على المنظر الجمالي بالمدينة .3
 إعادة استخدام المياه مرة أخرى ألغراض الري والذي بوره يحافظ ويوفر في مصادر المياه الرئيسية المخصصة للشرب  .4
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 صناعة الحليب 

ول عليه من الحيوانات الثدية ويعتبر الحليب سائل معقد جدا فهو يحتوي على ما يزيد عن  ان الحليب عبارة عن سائل مغذي يتم الحص
جزئ مختلف  ويتكون من بروتين دهون الكتوز ومركبات مختلفة مثل الفلزات المعدنية و الشحوم ويتألف الدهن في الحليب   100000

نية ذات السالسل القصيرة ان صناعة الحليب يمكن تقسيمها  بشكل أساسي من ثالثي الجليسيريدات التي تحتوي على االحماض الده
 بشكل عام الى نوعين رئيسيين من حيث االنتاج: 

 االنتاج االولي للحليب في المزارع الحيوانية )بقر، أغنام، .. الخ( و ذلك لالستهالك البشري  -1
 بشكل نموذجي بواسطة:تصنيع الحليب بغرض اطالة مدى البيع للحليب و منتجاته وهذا االمر يتم  -2
 المعالجة الحرارية لضمان سالمة استهالك الحليب و اطالة مدة االحتفاظ به.  - أ

امكانية  -ب الحليب، مما يؤمن  القاسية و بودرة  الجبنة  الحليب بشكل مهدرج او شبه مهدرج كالزبدة و  انواع منتجات  إعداد مختلف 
 تخزينها. 

 تكوين مياه الصرف الصحي من األلبان  

TSS,BOD ,COD , ,شحم.  دهون, زيوت, فسفور, نتروجين 

 معالجة المياه الملوثة الناتجة عن تصنيع الحليب  

إن حجم و تركيز وتركيب المياه الملوثة الناتجة عن وحدة تصنيع الحليب تعتمد على نوع المادة المنتجة و طريقة التصنيع و درجة حرارة  
 ه الملوثة الناتجة عن تصنيع الحليب يمكن تقسيمها لثالثة مجموعات:المياه المستخدمة أثناء التصنيع وبعده الميا

 مياه التصنيع )تستخدم للتسخين( -1

 المياه الملوثة الناتجة عن عمليات التنظيف    -2

 مياه الصرف العادية  عادة ما تصرف بشكل مباشر للمجاري  -3

 يواجه باحدى المشاكل التالية: ان التخلص من المياه الملوثة الناتجة عن صتاعة الحليب عادة ما 

 فرض غرامات مالية كبيرة من قبل السلطات المحلية لقاء معالجة هذه المياه الملوثة ضمن محطات المعالجة المحلية.  -أ

 التلوث الناتج عن صرف هذه المياه الموثة بدون معالجة  -ب
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 تعتمد على الطريقة الهوائية لمعالجة المياه الملوثة. الحصول على كميات كبيرة من الحمأة لمصانع الحليب التي   -ت

أما مستوى المعالجة فعادة ما يرتبط بالتشريعات المحلية وأغلب مصانع الحليب الكبيرة تمتلك محطات معالجة خاصة بها أو على االقل 
ية اذا كانت متوفرة أو تصرفها الى  تصريف المياه الملوثة بعد معالجتها بشكل أولي الى محطات معالجة مياه  الصرف الصحي المحل

 مياه البحر. بينما تقوم الكثير من المصانع الصغيرة لتصنيع الحليب بتصريف مياها الملوثة الى ااالراضي إلستخدامها في الري.

 يمكن تلخيص مراحل معالجة المياه الملوثة الناتجة عن تصنيع الحليب كما يلي: 

 الفصل و العزل    •

 التصفية   •

 التعديل  •

 إزالة الدهون   •

 إزالة الحمل العضوي   •

 إستخدام المياه المعالجة لري االراضي   •

 خيارات المعالجة 

 هناك ثالثة خيارات لمعالجة المياه الملوثة الناتجة عن تصنيع الحليب  

 التصريف الى أقرب محطة معالجة مياه صرف صحي مجلية   - أ

 قبل متعهد بحيث يقوم بالتخلص منها وفق طريقة سليمة بيئيًا متفق عليها  إزالة المواد شبه الصلبة والملوثات الخاصة من   -ب

 معالجة المياه الملوثة الناتجة بواسطة محطة معالجة ضمن الموقع  -ت

 أن الخيارين االول والثاني مرتبطان بزيادة الكلفة لذلك فإن الخيار الثالث ينصح به عمومًا 
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 المعالجة البيولوجية 

يعتبر أحد أكثر الطرق الواعدة الزالة المواد العضوية من المياه الملوثة الناتجة عن صناعة الحليب و منتجاته.   ان التحلل البيولوجي
وعلى اية حال فان الحمأة الناتجة عن المعالجة الهوائية تقود الى مشاكل جدية وتتبعها زيادة في الكلفة خصوصا" للتخلص منها بشكل 

 امن.

الهوائية تتم بواسطة عمل البكتيريا في وسط اليحوي اكسجين وبحيث تحول المواد العضوية الى الغاز الحيوي ان المعالجة البيولوجية ال
% من الحمل العضوي من الملوثات العضوية 95)الميتان و ثاني اكسيد الكربون( والكتلة الحيوية الجديدة والنواتج الالعضوية. حوالي  

 ، والباقي يستخدم للنمو البكتيري والصيانة للخاليا البكتيرية.تحول الى غاز حيوي بالطريقة الالهوائية

 يتلخص المعالجة الالهوائية للملوثات العضوية عبر ثالثة مراحل:

 مرحلة الحلمهة  -أ

المرور عبر الجدار  تقوم البكتيريا الالهوائية بفرز انزيمات الى الوسط الخاجي بحيث تقوم بتفكيك المواد العضوية المعقدة التي ال تستطيع  
الخلوي الى مواد بسيطة منحلة تتمكن من المرور بسهولة عبر الجدار الخلوي، وعلى سبيل المثال فالكربوهيدرات المعقدة تحول الى  

 سكريات بسيطة والدهون المعقدة الى حموض دهنية والبروتينات المعقدة الى حموض امينية. 

 مرحلة إنتاج الحموض وانتاج االسيتيت -ب

مرحلة انتاج الحموض فان نواتج الحلمهة تدخل عبر الجدر الخلوية للبكتريا ويتم أكسدتها الهوائيا" )تخمير( بحيث ينتج االكسدة   خالل
غاز ثاني اكسيد الميتان وغاز الكبريت والكحول وحموض عضوية اخرى و مركبات تحوي النتروجين العضوي والكبريت العضوي. ان  

من بين الحموض هو االسيتيت. ان االسيتيت هو الحمض العضوي االساسي الذي يستخدم من قبل    الحمض العضوي االكثر اهمية
بكتريا الميتان النتاج غاز الميتان. ان الحموض الدهنية ذات السالسل القصيرة، غير حمض االسيتيت، والتي تنتج في المرحلة الحمضية  

لهيدروجين وغاز ثاني اكسيد الكربون بواسطة بكتيريا المنتجة لالسيتيت  )انتاج الحموض( تتحول بدورها الى حمض االسيتيت وغاز ا
وغاز ثاني اكسيد الكربون تتحول جزئيا" الى حمض االسيتيت. كال" من حمض  ( H2)مرحلة انتاج االسيتيت(. الهيدروجين المتوفر )

الميتان لذل للهيدروجين بتحويلها البروبيونيت والبيوتايريت اليمكن استخدامها مباشرة من قبل بكتيريا  المنتجة  ك تقوم بكتيريا االسيتيت 
اسيتيت و هيدروجين، وال تبدأ عمليه تفكيك هذين الحمضين حتى تستهلك بكتريا الميتان كامل حمض االسيتيت الموجود. ان بكتيريا 

 االسيتيت تتكاثر بشكل بطيئ و زمن التوالد عادة ما يكون اكبر من ثالثة ايام. 
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 الميثانمرحلة إنتاج  -ت

في هذه المرحلة يتم انتاج أغلب غاز الميتان من االسيتيت و من كال غاز الهيدروجين و غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز الميتان ايضا" 
من غاز الميتان يتم انتاجه من االسيتيت. ان    70يتم انتاجه من االكسدة الالهوائية لبعض المركبات العضوية غير االسيتيت. حوالي %

 مئوية.  10يوم عند درجة حرارة  50مئوية الى  35ايام عند درجة حرارة   3لتكاثر الخلوي لبكتيريا الميتان يبلغ حوالي زمن ا

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المعالجة البيولوجية الالهوائية للملوثات العضوية مثل درجة الحرارة و حموضة المياه ووجود 
 وثات المراد معالجتها وقلوية المياه و زمن المكوث و مدى توفر المواد المغذية مثل الفوسفور و النترجين. العناصر السامة ونوع المل

ملغ/ل( من المواد العضوية عادة ما تعالج بالطريقة   4000اكبر من    CODان المياه الملوثة الحاوية على نسبة عالية جدا" )مثال"  
 البيولوجية الالهوائية يمكن ان تنقسم لقسمين:الالهوائية، وعموما" فان انظمة المعالجة 

( وفيه تبقى البكتريا الالهوائية معلقة ضمن الوسط Anaerobic suspended growth systemنظام الهوائي ذو وسط معلق  )  •
 بواسطة المزج. 

وسط ثابت )الواح بالستيكية ( و فيه تنمو البكتريا الالهوائية على  film system-Anaerobic fixedنظام الهوائي ذو وسط ثابت ) •
 من التجمعات الهائلة البكتيرية لمعالجة الملوثات بحيث تكون قادرة على اكسدة الملوثات العضوية.  (Filmمثال"( لتشكل طبقة رقيقة )

 هناك خمس فوائد مهمة إلستخدام التخثر الكهربائي لمعالجة مياه الصرف الصحي في منتجات األلبان :  

 الترسيب و التلبد  -1

أحد األسباب الرئيسية الستخدام عالجات التخثر في كثير من األحيان هو ميلها إلى كل من الترسيب وتلبد الجزيئات في معالجة مياه  
ن. يمكن أن تشتمل هذه الجسيمات على جسيمات أثقل يمكن ترسيبها في قاع خزان التفاعل ومواد أخف الصرف الصحي لمنتجات األلبا

واأليونات   -مثل الدهون التي يمكن أن تطفو على السطح. في عملية التخثير الكهربي ، تتسبب الشحنة الموردة لألقطاب الكهربية  
ر المحلول وتسبب تخثر المواد الصلبة وترسيبها خارج المحلول بينما تنتج  في زعزعة استقرا  -المعدنية الناتجة عن القطب الموجب  

الفقاعات على القطب السالب الجزيئات األخف وزنًا إلى أعلى الخزان مثل كتلة. تسمح هذه العملية بفصل المواد الصلبة بشكل أسهل 
 .في عملية التوضيح الالحقة

 القيمة الجديدة للحمأة  -2

ل المواد الكيميائية المستخدمة في هذه الحمأة هي نتاج شائع  للغاية بسبب  الكيميائي، الحمأة تعتبر ضارة  التخثر  التخثر. مع  عمليات 
التخثر الكهربائي، ال توجد إضافات كيميائية )ال تحسب تعديل األس الهيدروجيني( وبالتالي يكون حجم الحمأة المنتج أقل   العملية. مع

يمكن استخدام هذه الحمأة غير الخطرة الناتجة عن عملية معالجة مياه الصرف في األلبان في مكان    وكثيرًا ما تكون الحمأة غير خطرة.
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آخر. يشاع استخدام النيتروجين والفوسفور في األسمدة ألنها تساعد في نمو النبات الصحي. سوف يترسب النيتروجين والفوسفور في  
اء عملية المجموعة األوروبية، ومن المحتمل أن يتم بيع الحمأة إلى المزارع مياه الصرف الصحي في منتجات األلبان إلى الحمأة أثن

   .المحلية أو الشركات البستانية كإضافة تربة مفيدة

 إعادة تدوير الدهون   -3

و يمكن .المحلوليمكن تحريكها من أعلى    بواسطة الفقاعات , هذه الدهون  تطفو الدهون إلى أعلى الخزان أثناء عملية التخثر الكهربائي  
 بعد ذلك فصل الدهون عن الباقي ويمكن استخدامها كمصدر طاقة.

 سهولة التشغيل و الصيانة  -4

سهل التشغيل نسبًيا. و يتم أتمتة  بمجرد أن يتم التخلص من الرقم الهيدروجيني  ,وكثافة التيار المثالية ، يصبح نظاما لتخثر الكهربائي  
 األنظمة األكبر لتبسيط التشغيل 

 إعادة استخدام المياه   -5

 أهمية تعقيم اآلالت في مصانع األلبان 

األلبان ، وبالتالي ضمان امان المنتجات من مسببات األمراض الميكروبية، مطلوب تعقيم   من أجل الحفاظ على اآلالت في مصانع إنتاج
المعدات بشكل متكرر. ال يمكنك التعقيم بالماء الذي يحتوي على جزيئات عضوية وغير عضوية لذلك، يجب معالجة المياه الخام بشكل 

المنتجات والمعدات، يمك ن أن تحتوي مياه الصرف الصحي على ملوثات. يعتبر الترشيح صحيح قبل استخدامها. بعد غسل وتعقيم 
الفائق مفيًدا دائًما للحصول على مياه خالية من مسببات األمراض الميكروبية ، ولكن يمكن استخدامه أيًضا للتعامل مع كميات ضئيلة  

يم المنتجات.  الناتجة عن غسل  العادمة  المياه  في  الموجودة  الدهون والزيوت والشحوم  الفائق من  الترشيح  استخدامات  أن تشمل  كن 
 .لمياه التعقيم  ROتطبيقات مثل ترشيح التلميع لمعالجة مياه الصرف الصحي وكفلتر للمعالجة المسبقة لنظام

 الخاتمة 

تتسبب صناعات معالجة األغذية في مشاكل بيئية حادة بسبب توليد مياه الصرف الصحي وتعد صناعة األلبان من أكثر الصناعات 
لنقل الغذائية تلويًثا من حيث الحجم فيما يتعلق باستهالكها الكبير للمياه أن مراحل تصنيع الحليب بما فيها االنتاج والتصنيع والتعبئة وا

ويق تعتبرذات تأثير بيئي. تبعا" للطبيعة المختلفة والتنوع الكبير لمنتجات صناعة الحليب فان الملوثات الناتجة عن التصنيع والتوزيع والتس
تختلف كما" ونوعا" والتي بحال عدم معالجتها ستؤدي الى مشاكل تلوث كبيرة. وعلى العموم فان الملوثات التاتجة عن تصنيع الحليب 

ملوثات العضوية مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما تحوي تراكيز عالية من المواد الصلبة المعلقة تحوي كمية كبيرة من ال
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وهذا بالطبع يفرض معالجة خاصة لهذه الملوثات  (pHوالنتروجين بالضافة الى الزيوت والشحوم مع التنوع الكبير بقيمة حمضة المياه)
قد تنتج عنها ومن المهم اآلن وفي المستقبل أن تصبح الشركات أكثر وعيًا باستخدامها للمياه  لمنع او لتخفيف المشاكل البيئية التي  

لمواجهة ندرة المياه، يجب على مصانع األلبان إيجاد طرق لتكون أكثر استدامة في استخدامها للمياه. وإحدى الطرق هي إعادة استخدام  
 ل لذلك ينصح باستخدامها؟المياه العادمة حيث أن تكلفة معالجة هذه المياه اق
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Abstract: 

The milk industry in general is the largest source of contaminated water from food processing in many countries. With 

growing awareness of the importance of standards developed for handling contaminated water, manufacturing requirements 

have become increasingly stringent. The dairy industry has a variety of products and production lines. 

Because the polluted water resulting from milk processing contains substances that are highly biodegradable, this water can 

be effectively treated with biological treatment systems. Therefore, this research addresses the options for treating polluted 

water from milk factories. 
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