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 الممخص 

أو متتا يتتد   الناتجتت   تتن  صتتر لمتتار ال يتتتون مخمفتتات الئتتا م  إن التتتخمص متتن ال
متتاا الجفتتت مةادتترة دون أيتت  مدالجتت  يتت دي إلتت  تمتتوث الترةتت  و الميتتا  الجو يتت  و 
الةحيرات و األنهار إضا   إل  تأليرات ئمةي   ي مكونتات التنظم الةي يت  ذ لتفلك  ت ن 

مئتاحات الم رو ت  ةأدتجار مدالج  هف  المخمفات أصةح أمرًا ضروريًا و ممحتًا ذ  ال
ال يتون ت داد ئنويًا  ي القطر ذ مما ي يتد متن مدتدل إنتتاج  يتت ال يتتون و ةالتتالي 

لقتد  يادة مددل المخمفات الر يئ  الناتج   ن  صر لمتار ال يتتون امتاا الجفتت .  
التهويت  متن الةي ي  لماا الجفت ةائتتخدام  األضرار مدالج إمكاني  ألةت هفا الةحث 

الئتي    تي الةي ت  الما يت  ات فات التتألير  الكميت  تحطيم المركةتات الةوليفينوليت خالل 
% ختتالل 77,76إلتت   تحطتتيم المركةتتات الةوليفينوليتت  الكميتت  حيتتث أدت التهويتت  إلتت 

 يومًا.  55
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 المقدم 
لقد ازداد االىتمام بصناعة استخراج زيت الزيتون مما أدى إلى ازدياد عدد  

/ معصرة إلنتاج 808/ السوريكل غير منتظم ، حيث يوجد في القطر المعاصر وانتشارىا بش
/ معمل الستخالص زيت العرجوم، ولألسف يتم صرف ماء 24زيت الزيتون وحوالي /

الجفت الناتج عن ىذه الصناعة بشكل مباشر وبدون أية معالجة مسببًا أضرار مختمفة عمى 
تبر األنيار وسائل جيدة لنقل ىذه المموثات النبات، كما تعو المياه الجوفية والسطحية والتربة 

إلى البحر مما يؤثر سمبًا عمى حياة الكائنات الحية فييا ، و مع تزايد انتشار المساحات 
في عام  حيث بمغ اإلنتاج الكمي من الزيتون المزروعة بأشجار الزيتون في سوريا ازداد

 طن من الثمار ، 860000حسب إحصائيات مكتب اإلحصاء و التوثيق بدمشق  2007
 3م 800000نتج عنياي إذإلى صناعة عصر الزيتون  يامن% 85-80ذىب ي
(CFC/IOOC  ،2007من مخمف )  محمول مائي مموث لمتربة و المياه  و ىوماء الجفت

. كما إن احتواء ماء الجفت عمى المركبات الفينولية وعمى نسبة عالية من الزيت و الجوفية
COD (Chemical Oxygen Demand وىو )األوكسجين الذائب الذي يمزم  كمية

لتفاعالت األكسدة الكيميائية التي تؤدي إلى تنقية المياه، تشكل مصدر التموث الرئيس عند 
صرف ىذه المياه دون معالجتيا، ألن ىذه المركبات صعبة التفكك البيولوجي وتثبط عمل 

)ىو كمية األكسجين  BODيض الـ البكتريا مما يعيق عممية المعالجة البيولوجية بيدف تخف
الالزمة لمبكتريا من أجل معدنة المواد العضوية الموجودة في واحد ليتر من الماء المموث(. 
وليذا فإن األثر السمبي لمصرف غير المتحكم بو لممياه الناتجة عن معاصر الزيتون يشكل 

ة من مركبات بولي خطرًا عمى البيئة. كما أن ماء الجفت الناتج يحتوي عمى نسبة عالي
(. 2009فينوالت )األصبغة الفينولية( التي تسبب المون الداكن ليذه المياه )ناصر وزمالئو ، 

من ماء الجفت في البحر فستجعل ىذه الكمية من النفايات ما  3م 300ىذا و إن صرف 
 كم(1.6×  1من حياة البحر قاحاًل ال حياة فيو  وىي كمية تعادل ) 3م 3600000مقداره 

من البحر بعمق مترين ولكن بما أن النتيجة ىي تحوليا إلى ىيدروجين مفسفر وىو مادة 
شديدة السمية وذات رائحة كريية فمن الميم أن نعالج ىذه المواد لكي نتجنب العواقب 
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ذا لم تصل ىذه النفايات إلى البحر وتم بداًل من ذلك رمييا في 2003البغيظة )بيطار ،  (. وا 
المشكمة أكثر خطورة ستجعل تمك المنطقة من األرض والتي ستمر بيا الحقول فستصبح 

ذا ىطل مطر غزير ستتمكن من  عقيمة، كما أنو بإمكانيا تدمير كل ما قد نما من النباتات وا 
الوصول إلى مخزون المياه في التربة وىو المخزون األكثر أىمية في الحياة فبدون الماء 

كيفية معالجة ماء الجفت لقمة األبحاث التي تناولت  ونظراً  تصبح الحياة في خطر داىم.
كمخمف رئيس لصناعة عصر الزيتون إذ تركزت أغمب الدراسات عمى المخمفات الثانوية 

 Abo Omar) ،1994)  ، قندل و صمام، )  2002)،الديري و معروف ) ليذه الصناعة:
 ،1996 ) ( ، Anac ، 1993) و زمالئو ( ،Marsilio ، حميد ،  1990) و زمالئو( ،

(. ىذا و ال يخمو األمر من بعض 2009( ، )الجردي ، 2009( ، )اإلبراىيم ، 2005
كمخمف رئيس لصناعة عصر الزيتون فقد بحث األبحاث التي اىتمت بمعالجة ماء الجفت 

( إمكانية استخدامو كسماد لحقول الكرمة ، كذلك وضعت جمعة 2009النائب و زمالئو )
ة و متكاممة إلدارة صرف مياه الجفت. ىذا و إن موضوع معالجة ماء ( طريقة جديد2009)

الجفت بيولوجيًا باستخدام الفطر ال يزال غير مطروقًا لذلك وجدت أنو من األىمية بمكان 
 بحث ىذا الموضوع.

 :هدف الةحث
البولي  تالمركباإزالة التموث البيئي الناجم عن ماء الجفت عن طريق تحطيم 

 . تيويةالام فينولية  باستخد
 المواد و طرا ق الةحث

تم تنفيذ ىذا البحث في مزرعة تابعة لشركة بمينديكس في منطقة العادلية في ريف دمشق 
و البيئة في كمية الزراعة  ةوفي مخبر أبحاث األخشاب في قسم الموارد الطبيعية المتجدد

 بجامعة دمشق وفقًا لمخطوات اآلتية :
ت في صندوق كتيم مبطن بمادة لدائنية صمم لغرض ليتر من ماء الجف 200تم وضع  -5

إنش مثقبة بثقوب دقيقة و  1التجربة وىو مجيز بأسفمو بإسطوانة معدنية  بقطر 
 ( 1رقم ) ليتر كما ىو موضح في الصورة 50موصولة بخرطوم لضاغط ىواء سعة 
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مركبات  تم و ضع ىذا الصندوق تحت مظمة في المزرعة بعد أخذ عينة منو لتحميل -2
 .لبولي فينوالتا

يومًا و ذلك بتشغيل ضاغط اليواء الذي  15تم ضخ اليواء بمعدل ساعة يوميًا و لمدة  -3
يعمل عمى ضخ اليواء في اإلسطوانة المثقبة التي تعمل بدورىا عمى نفث اليواء و 

 توزيعو في ماء الجفت.

مركبات  تم أخذ عينات من ماء الجفت المعالج بالتيوية كل خمسة أيام و ذلك لتحميل  -4
 Stiasny (Lelis  ،1995:)البولي فينوالت فيو وفقًا لطريقة 

 

مل حمض كمور  5مل من ماء الجفت مع  50غمي إذ تتمخص ىذه الطريقة فى 
دقيقة، وبعد ذلك تتم فمترة  30%( لمدة 37لدىيد )مل من محمول الفورما 10المركز و  الماء

قًا وذلك بالشفط تحت التفريغ ويتم غسل المزيج المطبوخ فوق فمتر خزفي مجفف وموزون مسب
الراسب بالماء المقطر المغمي ومن ثم يصار إلى تجفيف الراسب عمى الفمتر الخزفي بوضعو 

مئوية ألكثر من ليمة وبعد ذلك يوضع الراسب عمى  103في فرن التجفيف عمى درجة حرارة 
و وزن الفمتر الخزفي الجاف الفمتر الخزفي في الديسيكاتور ليبرد ومن ثم يتم وزنو ليطرح من

مل من  50( في جملمحصول عمى وزن الراسب، وبعد ذلك يتم حساب وزن المادة الجافة )
وبذلك يمكن حساب النسبة المئوية لمبولي  مئوية 103حرارة  ماء الجفت بتجفيفيا عمى درجة

 فينوالت من العالقة اآلتية:
 

100.(%)
F

P
S  :حيث 

Sلمبولي فينوالتة = النسبة المئوي .)%( 
P.)وزن الراسب فوق الفمتر الخزفي )غرام = 
F مل من ماء الجفت )غرام( 50= وزن المادة الجافة في 



 

 

  التهوي ألضرار الةي ي  لماا الجفت ةائتخدام ا مدالج 

-326- 

 

 
  5صورة رقم ا
 

وذلك  Excelحممت النتائج وفق البرنامج اإلحصائي لنظام الحاسب  التحميل اإلحصا ي:
 Standard Deviationسي  و االنحراف القيا Meanبحساب كل من المتوسط الحسابي 

لمعوامل المدروسة وتحديد مدى معنوياتيا  Coefficient of Variationو معامل التباين 
 .0.05بمستوى معنوية  t-testباستخدام اختبار  

 

 النتا ج و مناقدتها
تحـول لـو ن مـاء  خمسـة عشـر يومـًا مـن بـدء عمميـة المعالجـة اليوائيـة لوحظ بعـد مـرور

إلــى األصــفر الضـارب إلــى الســمرة و ىـذا مؤشــر لــوني عمـى تحطــم البــولي الجفـت مــن األسـود 
أن متوســط تركيــز مركبــات البــولي فينــوالت فــي مــاء ( 1) رقــم الجــدولفينــوالت ، ىــذا و يبــين 

/ل وبعـــد خمســـة أيـــام مـــن بـــدء عمميـــة جـــم 15,42الجفـــت قبـــل بـــدء المعالجـــة اليوائيـــة  كـــان 
تركيـز مركبـات البـولي فينـوالت فـي مـاء الجفـت  /ل أي انخفضجم14,1المعالجة اليوائية بمغ 
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/ل جــم 9,52مـن بـدء عمميــة المعالجـة اليوائيـة بمـغ و بعـد عشــرة أيـام  % ،8,56بنسـبة قـدرىا 
و بعــد % ، 38.26 أي انخفــض تركيــز مركبــات البــولي فينــوالت فــي مــاء الجفــت بنســبة قــدرىا

/ل أي انخفـــض تركيـــز جـــم 3,43مـــن بـــدء عمميـــة المعالجـــة اليوائيـــة بمـــغ  يومـــاً  عشـــرخمســـة 
( 1الشــكل رقــم ) %. و يظيــر77,76مركبــات البــولي فينــوالت فــي مــاء الجفــت بنســبة قــدرىا 

ــادة  مــدى ســرعة انخفــاض تركيــز البــولي فينــوالت مــع تقــدم زمــن التجربــة حيــث يالحــظ منــو زي
ىــــذا ولقــــد أبــــدت ، البــــولي فينــــوالت فــــي مــــاء الجفــــت مــــع تقــــدم زمــــن التجربــــة ســــرعة تحطــــم 

 0.05بمسـتوى معنويـة   t-testالمدروسـة فروقـًا معنويـة لـدى اسـتخدام اختبـار    متوسطاتال
.   

 
 مركةات الةولي  ينوالت خالل  ترة المدالج .   المتوئط الحئاةي لقيم تركي 5ا جدول

 مدامل التةاين
االنحراف 

 القيائي

القيم  

 الوئط 
 تاريخ أخف الدين  الواحدة

 2155-4-2جرة  ةداي  الت /لجم *15,42 0.066 3.2

 2155-4-7 /لجم *14,1 0.023 1.3

 2155-4-52 /لجم *9,52 0.84 2.2

 2155-4-57 /لجم *3,43 0.018 1.6

 

 ( 1016مستوى المعنوية  *)  

 األرقام بالجدول متوسط ثالث مكررات
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  من التجرة . : مدى انخفاض تركي  الةولي  ينوالت مع تقدم 5الدكل رقم ا
 

التي خمت أن عممية المعالجة بالتيوية لماء الجفت تؤدي إلى  ةنستنتج من التجرب
تحطيم المركبات البولي فينولية التي تعتبر السبب الرئيسي في تثبيط نمو النبات و انعدام 

 الحياة في التربة إذا ما صرف ماء الجفت في التربة.
 
 

 التوصيات
مــــاء الجفــــت و ضــــخ اليــــواء فييــــا لبضــــعة ســــاعات  إقامــــة أحــــواض ســــطحية لتجميــــع

 لمعالجتو و استخدامو في سقاية المزروعات وتخمير الكومبوست.
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 المراجع  
 المراجع الدرةي  :

تحضير السماد العضوي من  . 2112اإلةراهيم أنور ذ النا ب حئام و كةيةو  يئ  ا
خواص التربة و المنتجات الثانوية لصناعة عصر الزيتون و أثر استخدامو عمى 

مؤتمر إدارة النفايات الصمبة و السائمة  49إنتاج شجيرات الكرمة. أسبوع العمم 
تشرين الثاني  11-9في سورية الواقع و آفاق التطوير. مجمس التعميم العالي 

 كمية اليندسة المدنية بجامعة البعث. 2009
مادية لبعض المخمفات دراسة أولية لمقيمة الس . 2112أحمد  ذ ن ال و مدروف ذ الديري

العضوية الناتجة من تصنيع ثمار الزيتون والعنب الستعماليا كأسمدة بديمة في 
 .54 – 13( : 54. الميندس الزراعي العربي العدد ) مزارع الفاكية
استخدام المخمفات الصمبة لعصر الزيتون كبديل لمطاقة في  . 2112الجردي محمد أحمد ا

مؤتمر إدارة  49في الساحل السوري. أسبوع العمم تدفئة البيوت البالستيكية 
النفايات الصمبة و السائمة في سورية الواقع و آفاق التطوير. مجمس التعميم 

 كمية اليندسة المدنية بجامعة البعث. 2009تشرين الثاني  11-9العالي 
مري دراسة الجدوى اآلقتصادية ل . 2112النا ب حئام ذ كةيةو  يئ  و اإلةراهيم أنور ا

مؤتمر  49التسميدي بمياه عصر الزيتون عمى تربة حقول الكرمة. أسبوع العمم 
إدارة النفايات الصمبة و السائمة في سورية الواقع و آفاق التطوير. مجمس التعميم 

 كمية اليندسة المدنية بجامعة البعث. 2009تشرين الثاني  11-9العالي 
عن معاصر الزيتون، طرق المعالجة التجربة التموث البيئي الناجم ذ  2113 اي  ا ةيطار

البيولوجية، أبحاث المؤتمر التعميمي األول، المعيد العالي لبحوث البيئة، جامعة 
 .2003كانون األول  4ـ 2تشرين 

دراسة قابمية فطور الخشب البيضاء في مياجمة . 5224خالد ذ منتصر و صمام  ذ قندل
سة مقدمة بإشراف د. محمد نبيل شمبي و بقايا عصر ثمار الزيتون )البيرين(. درا

 جمال الدين رضوان و د. عمي حياني ، كمية الزراعة بجامعة حمب.
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إمكانية الحصول عمى منتجات صديقة لمبيئة من مخمفات :  2115حميد أحمد محمود 
صناعة عصر الزيتون : بحث منشور في مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية 

 . 124-113صفحة ال -2-العدد  -21.المجمد 
(. OMWطريقة جديدة متكاممة إلدارة مياه صرف معاصر الزيتون ) . 2112جمد  نو ا ا

مؤتمر إدارة النفايات الصمبة و  49أسبوع العمم  رسالة دكتوراة في جامعة البعث.
تشرين  11-9السائمة في سورية الواقع و آفاق التطوير. مجمس التعميم العالي 

 ندسة المدنية بجامعة البعث.كمية الي 2009الثاني 
رسالة  المعالجة البيولوجية لمنفايات. . 2112ناصر أميم  ذ كةيةو  يئ  و داهين هيلم ا

مؤتمر إدارة النفايات الصمبة و السائمة  49أسبوع العمم  دكتوراة في جامعة البعث.
تشرين الثاني  11-9في سورية الواقع و آفاق التطوير. مجمس التعميم العالي 
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ABSTRACT 

The liquid wastes come from milling the olive fruits, which 

are called the Olive Mill Wastewater, are disposed directly without 

any treatment. This causes a pollution of soil, groundwater, lakes, 

rivers and seas; it makes negative consequences on the elements of 

the ecological systems besides. Therefore, the treatment of these 

wastes and the ability to reusing them are urgent and necessary. 

The areas planted with olive trees yearly increase in Syria, this 

means that the annual average of olive oil production increases 

too. This causes the increasing of the main wastes average that 

comes from milling the olive fruits (The Olive Mill Wastewater). 

This investigation has established the Possibility of Rremediation 

of Environmental Hazards in Olive Oil mill wastewater by using 

the aeration, which can degrade the total polyphenol compounds in 

Olive Oil mill wastewater, which have bad effects on aqua 

environment to 22,27 % during 26 days.  

 


