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 ) الجفت(المعالجة اإلشعاعية للمياه الناتجة عن عصر الزيتون 
  للتخلص من الملوثات العضوية

  
  صالح الدين تكريتي و عبير القائد و سحاب إبراهيم. د

  قسم الهندسة النووية وقسم تكنولوجيا اإلشعاع وقسم الوقاية واألمان
  
  

  خالصة
 غاما في تحطيم المرآبات البولي فينولية الموجودة في جرت دراسة اثر التشعيع بأشعة

 ، BOD و  CODحيث تمت دراسة اثر التشعيع على عاملي . المياه المرافقة لعصر الزيتون
 آمؤشر على التغيرات التي UV-Vis و GC-mass و  HPLCآما استخدمت مطيافيات 

  .طرأت على العينات قبل وبعد التشعيع
 ,BODالتشعيع بأشعة غاما أدى إلى تغيرات ملحوظة في عاملي وقد أوضحت النتائج أن 

COD .  آما بينت طيوفGC-mass المسجلة للعينات المشععة أن المرآبات الفينولية تبقى 
ثابتة تجاه الجرعات الصغيرة من أشعة غاما، بينما يحدث تفكك لمرآبات البولي فينولية مع 

  .الجرعات العالية
لعينات المشععة إلى وجود مرآبات عضوية حمضية و غولية  لHPLCوقد أشارت نتائج 

  .أحادية متشكلة من اثر التشعيع
  

  تلوث المياه، عصر الزيتون، الفينوالت، التحطيم اإلشعاعي: آلمات المفتاحية
  

Radiation processing of the olive-press waste waters for detoxifying 
the water from organic pollutants  

 
S. Takriti, A. Al-kaid and S. Ibrahem 

 
Abstract 

The effect of gamma irradiation on the degradation of phenol and 
polyphenoles exist in olive-press wastewater was investigated. The 
radiation effect was evaluated for the main parameters COD and BOD5 of 
samples. Spectrophotometer (UV-Vis), chromatography (HPLC) and GC-
mass were used to monitor the changes in the radiation solutions.  

The results indicated that the value of COD and BOD parameters are 
changed. The GC-mass spectrum of irradiated samples showed that there 
is not any fort effect of radiation on the poly-phenols at low dose, while 
at high dose the polyphenoles is degraded. 

Some organic acids and aliphatic compounds found by the analysis of 
the irradiated samples using HPLC technique. 

 
Key words: water pollution, olive press, poly-phenoles, radiation degradation. 
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ن   ر م اك أآث والي    ٨٥٠هن ساحة ح ل م ذه تحت الم وه ول الع رة ح ون مثم جرة زيت ون ش  ملي
ارًا٨٫٥١٤٫٣٠٠ والي   .  هكت ون ح جار الزيت ي أش ي   % ٩٨تغط ساحة األراض ل م ن مجم م

ي دول حوض المتوسط ة ف ي  . المزروع ى ف دول األول ن ال ان م ا و اليون بانيا و ايطالي ر اس وتعتب
  . [1] ول العربية المطلة على البحر األبيض المتوسطاإلنتاج باإلضافة إلى الد

 الزيتون احد أآثر األشجار انتشارا في الوطن العربي خاصة في الدول المطلة على يعد
حوض البحر األبيض المتوسط ويرتبط هذا االنتشار بشكل وثيق باألهمية االقتصادية والبيئية 

وتكمن األهمية االقتصادية للزيتون . تلك الدولواالجتماعية الكبيرة التي يحظى بها الزيتون في 
في القيمة المضافة لإلنتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي وعائدات المنتجين ورفد 

يضاف إلى ذلك . احتياطيات الدول العربية بالعمالت الصعبة المتأتية من تصدير زيت الزيتون
ي توفير مدخالتها اإلنتاجية وخاصة قطاع هذا القطاع مع القطاعات األخرى ومساهمته ف ترابط

 جزء رئيسي من المتطلبات الغذائية للسكان، ةوإسهامه في تلبي . )١( الشكل الصناعات الغذائية
 الزيتون المصدر الرئيسي لكثير من العناصر الغذائية آاألحماض الدهنية والكاروتين مثلحيث ي

 ألفراد األسر الريفية التي تعتمد بدرجة آبيرة والفيتامينات واألمالح المعدنية واأللياف خصوصا
  .[2] على هذا المنتج في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد

  

  
  أشجار الزيتون في منطقة ادلب): ١(الشكل 

  
ومن ناحية أخرى فان هذا القطاع يوفر فرصا للعمالة واستغالًال لطاقات بعض أفراد اسر 

منتجين الذين ال يمكن استغالل طاقاتهم في مجاالت أخرى، إضافة إلى إسهامه في استغالل ال
بعض الموارد الزراعية التي ال يمكن استغاللها في مجاالت أخرى آاألراضي الوعرة 

  .والمنحدرات واألراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة
ية المطلة على حوض البحر ونظرا لهذه األهمية فقد رآزت حكومات غالبية الدول العرب

األبيض المتوسط خالل العقود الثالثة الماضية، على تنمية هذا القطاع وتطويره مما أسهم في 
 انه ونظرا لترآيز الجهود على النواحي اإلنتاجية دون الترآيز إال. زيادة اإلنتاج بشكل ملموس

 والمعوقات التي حدت من تقدم على النواحي التصنيعية والتسويقية فقد برزت العديد من المشاآل
هذا القطاع في العديد من تلك الدول والتي من أهمها الممارسات الخاطئة التي يقوم بها غالبية 

أو عدم العناية /المنتجين في مراحل ما قبل اإلنتاج وبعده وخاصة عمليات ما بعد الحصاد و
يير مياه الغسيل آلما تطلب بمتطلبات الجودة خالل عملية العصر آفصل األوراق والغسيل وتغ

األمر ذلك والجرش والتقليب وفصل الزيت والترشيح مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج والجودة و 
  .[2] تصريف النفايات الناتجة إلى البيئة دون معالجة

ى أخرى              ذب        . يتفاوت إنتاج الزيت في الوطن العربي من سنة إل اين بتذب ذا التب رتبط ه وي
ون    ادل الحمل          ،اإلنتاج من الزيت ون        نتيجة ظاهرة تب ا الزيت ز به ا   . التي يتمي أثر   آم ضا   يت اج  أي إنت

درجات   ت ب ن الزي واه م ون ومحت رارةالزيت ساقط  الح دل ت ل وبمع ار والحم م األزه الل مواس  خ
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دول                            د من ال ري في العدي اه اإلمطار آمصدر لل ى مي ون عل اد زراعة الزيت اإلمطار نظرا العتم
ون    تطور إنتاج الوطن العربي من زيت         )٢(الشكل  يبين  . [3] العربية رة    الزيت -١٩٩٠خالل الفت
٢٠٠١  

  

  
  ٢٠٠١-١٩٩٠تطرو انتاج الوطن العربي من زيت الزيتون خالل الفترة ): ٢(الشكل 

  
. ال تتوقف جودة الزيت المنتج على معامالت ما بعد الحصاد والتصنيع والتعبئة فقط

حيث أن هناك أصناف ال تنتج زيتا ذي . تبدأ منذ عملية اختيار األصناف للزراعةفجودة الزيت 
فأول العوامل المؤثرة على جودة الزيت هو . جودة عالية وهناك أصناف مخصصة إلنتاج الزيت

أما العامل الثاني فهو اختيار األجواء المناسبة للزراعة حيث يجب أن . اختيار الصنف المناسب
ة شتاء بارد لكي تثمر األشجار إضافة إلى صيف حار نسبيا لزيادة نسبة الزيت يسود في المنطق

آما يجب اختيار األرض المناسبة للزراعة حيث أن الترب الدافئة العميقة جيدة . في الثمار
ورغم تحمل الزيتون .  تتضافر في إنضاج الثمار في وقت واحد،التهوية وتوفر الضوء الكافي

قلة الماء إال أن ذلك يؤثر على آمية الثمار ونوعيتها ونسبة الزيت فيها للظروف القاسية خاصة 
ومن العوامل الهامة أيضا موعد . مما يستدعي توفير الري التكميلي في أشهر الصيف الحارة

القطف حيث يجب قطف الثمار عند بداية تلونها للحصول على زيت عالي الجودة وتجنب قطفها 
. ة الزيت أو ترآها لمرحلة ما بعد النضج خشية تدهور النوعيةخضراء فجة خشية انخفاض نسب

بعض أساليب القطف آالضرب بالعصي من تأثير ذلك الن ل أساليب القطف المناسبة إتباعويجب 
لعملية الجمع أهمية ملحوظة على جودة الزيت حيث يعمد آثير من آما ان . على الثمار وجودتها

 وان تساقطت من األشجار ألسباب مختلفة وتخلط مع الثمار المنتجين إلى جمع الثمار التي سبق
وهذه الثمار المتساقطة تكون قد دخلت في طور التدهور مما يؤثر على جودة الزيت . المقطوفة

آما ان قطاف الثمار المصابة باآلفات تعتبر من الممارسات التي تتم . المستخرج من هذه الثمار
 وآذلك على المحتويات األخرى مثل لزيت المستخرجفي بعض الدول مما يؤثر على جودة ا

  .[4] المرآبات الفينولية
دم ،        ىآبير عل بشكل  االقتصاد السورييعتمد  ذ الق ه من ة عن صناعات المنبثق ون و ال  زراعة الزيت

سوري   األساسية أحد المكونات  الزيتونزيت آما يعتبر  ع   . في المطبخ ال ّد محصول   ،في الواق  يع
د  .  المحاصيل بعد القطن والقمح في سورياثالث أآبر الزيتون ون ق  ومن المالحظ أّن زراعه الزيت

اّ . للعيان توسعت مؤخرًا بشكل واضح م    ل ووفق امج األم ر برن ائي المتحدة تقري ام    اإلنم  ، ٢٠٠٠لع
ول من     و. الساحلية هكتار من األراضي     47.709 مليون شجره زيتون، تغطي      ٦٤هناك   يمكننا الق

ن  %60 منظور آخر أن اليم رة إجم سورية األشجار المثم تج   هي أشجارال ي تن ون والت الزيت
ه  . طن من الزيتون األخضر واألسود  955.000حوالي  ى     ٨٥٥٫٠٠٠ُيعصر من طن و ُيحول إل

  .[3] األخرى الغذائيةيستخدم في المواد  ، طن100.000 أي ،زيت وما تبقى من الزيتون
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ى أ             ة إل اج الزيت من دول دول            تختلف أساليب إنت ع ال ة حيث يوجد في جمي خرى وفي نفس الدول
ات     طة الحيوان دار بواس ي ت ة الت ن المعاصر التقليدي دءا م ن المعاصر ب يط م ة خل اءالعربي  وانته

ذه          . [3] بالمعاصر الحديثة التي تعمل بالطرد المرآزي      ويمكن تصنيف المعاصر الموجودة في ه
  :الدول إلى أربعة أنواع على النحو التالي

  )الجاروشة(عاصر التقليدية  الم-١
وتدار رحى الطاحونة بواسطة الحيوانات ورغم انخفاض آلفة تشغيل هذه المعاصر إال أن لها من      

ساوئ االم ل به اف العم رر إيق ا يب سبة ، م اض ن ة وانخف اض اإلنتاجي ز بانخف ا تتمي ث أنه  حي
  .)٣( آما هو موضح في الشكل ص الزيتاستخال

  
  

  
  عصر الزيتون على الطريق القديمة) : ٣(الشكل 

  
  :المعاصر التقليدية العاملة بأسلوب الكبس -٢

سبة           وتستخدم هذه المعاصر المكابس الهيدروليكية الحديثة نسبيا وهي متوسطة الكفاءة ومتوسطة ن
  .ابس القديمةالفقد وحاجتها إلى األيدي العاملة اقل منها بالنسبة للمعاصر العاملة بأسلوب المك

  :المعاصر الحديثة -٣
وع      ه وهي المعاصر التي تعمل بأسلوب الطرد المرآزي ومن       ا ن ثالث مراحل ومنه ا يعمل ب ا م

سبة    األيديوتتميز هذه المعاصر بانخفاض عدد      . احدث يعمل بمرحلتين   اع ن  العاملة الالزمة وارتف
ة  .)٤( آما همو مبين في الشكل     االستخراج وجودة الزيت المستخرج     غير أن مشكلة المياه المرافق

  . قبل طرحها إلى األراضي الزراعيةتهاعالجميجب تشكل معضلة 
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  عصر الزيتون بالطريقة الحديثة) ٤(الشكل 

   ).المياه المرافقة (والجفت) المخلفات العجينبة(الزيبار مكونين هما وينتج عن عملية فصل الزيت 
يستعمل في  المواد الصلبة المتبقية بعد عصر الزيتون و      الجزء األول الزيبار والذي يتألف من        -١

ا آس       ى المزروعات          بعض الدول لالستفادة منه شكل        ماد عضوي حيث يضاف إل ا في ال . )٥( آم
ات         ادة    . آما تدرس بعض الدول إمكانية تحويل بعضها آعلف للحيوان ذه الم ستخدم ه ار (و ت ) الزيب

د             ات الحرق بع ا واألردن وسوريا في عملي ى قوالب   في ترآي ا إل ادة   .  تحويله ذه الم ار (وله ) الزيب
ى  أضيفت إذابعض اآلثار السلبية على البيئة       ة أو   إل واء،    / الترب اه واله  تضر حموضة      حيث  و المي

ون ار الزيت ةزيب ة والكيميائي ة   بالخصائص الفيزيائي وث الترب ى تل ذلك إل ؤدي ب ة وت  لغالف الترب
ون في ال           . التحتية ار الزيت د رمي زيب ة        آما يزي اه الجوفي وث المي ة من خطر تل يما من   ترب ، وال س

الل ري ة ا خ ة لترب ن         المحمل ر م ى الكثي امة عل ارا س رك آث ا يت ار، م ن الزيب رة م ات آبي بكمي
  .المحاصيل التي تنمو في تربة غنية بالمواد العضوية

  

  
  )الزيبار(البقايا الصلبة ): ٥(الشكل 

زء ال  -٢ ا الج اني أم ة   ث اه المرافق و المي ت -وه واحين     - الجف اه صرف ط سمى مي ي ت والت
ون ذو   . ) OMW(ـ ما يرمز له ب olive oil mill waste water الزيتون  وهو سائل غامق الل

و   ة وه صلبة العالق واد ال ادة العضوية و الم شوارد الالعضوية وبالم ي بال و غن زة وه ة ممي رائح
ات متنوعة و           يسبب مشاآل بيئية الحتوائه على     رة من ملوث ات آبي ة COD  و  BOD آمي    عالي

ار   ) ١(عصر  تتراوح الكمية الناتجة عن   و .[5] ين   طن من الثم ر ) ١١٠٠-٦٤٠( ب ذه   ليت  من ه
اه سب رأي و . المي صينالح م  ،مخت سائل  أنرغ ذا ال ة      ه ر الغذائي ض العناص ى بع وي عل يحت

س      ، آالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الضرورية للنبات تج عن المعاصر ي ا ين إن م شكل  ا ف هم ب
رات    واألحياء بالزراعة آبير بتلوث البيئة ويضر اه والبحي ا  المائية التي تعيش في مجاري المي  آم

وث مصادر                        .)٦(في الشكل    ون أن تل اه الناتجة عن عصر الزيت ة من المي ات قليل آما يمكن لكمي
ى              اه إل ذه المي ذت ه ة    مياه الشرب بشكل آبير في حال نف اه الجوفي تم         . المي دما ي اقم المشكلة عن وتتف
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تعمال  ور"اس ل   لت" الكل اه، الن تفاع ر المي ور"طهي ع " الكل ول"م شكيل   " الفين ى ت ؤدي إل ي
 . [7-6] ر على صحة اإلنسان من الفينولالذي يشكل خطورة أآب" الكلوروفينول"
  

  

  
  ئة و المجاريطرح مياه الصرف الناتجة عن معاصر الزيتون في البي): ٦(الشكل 

 المتحدةهذا التلوث البيئي الخطير الناجم عن هذه الصناعة، يقوم برنامج األمم  آمبادرة للحد منو
شمل     ا ي ذ مشروعا إقليمي ان وسوريا    اإلنمائي بالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية و البيئة، بتنفي لبن

ات وخواص       وفلسطين  واألردن   د آمي ة لتحدي اد  وإمكاني ة لعصر        طرق معالج    إيج اه المرافق ة المي
  .٢٠٠٥ وقد بدأ العمل به منذ أيلول مدته ثالث سنوات، [3] الزيتون

د                        بانيا العدي ا و اس ان و ايطالي ا و اليون تجري مخابر عديدة في الدول المنتجة لهذه النفاية مثل ترآي
ائج   شارتأحيث   .[14-8] استعمالها   إعادةمن الدراسات التي تعمل على معالجة هذه المياه قبل            نت

ة    باألشعة دراسة التشعيع    زة  الكوني ة  بالوسائط    المحف ى  المعدني ة  إل تخلص من      إمكاني من  % ٨٥ال
COD ول الموجود         إلى باإلضافة ا   . [15] التخلص من معظم الفين ى  أخرى  دراسة    أشارت آم  إل
دة عشرة   أشعة العينات تحت أي إبقاء التقطير الشمسي،    استخدام   إمكانية ام  الشمس لم تخلص  ، لأي ل

ول الموجود       % ٩٠ و   CODمن  % ٨٠من   ا . [16]من الفين التي اعتمدت    ،  [17] في دراسة      أم
ى  CODعلى الترسيب المشترك مع الحجر الكلسي فقد انخفض مقدار           ة ال      % ٦٠ إل اء آمي  مع بق

م     . باس بها من الفينول في الراسب       ا ت اد   آم ات          االعتم ة باستخدام الفطري ى المعالجة البيولوجي عل
ا  التي تتغذى على المرآبات العضوية  White-rot fungi من نوع ا تعمل  . [18] في ترآي  وحالي

ابر   ض المخ ى  بع ستخرجة م   عل ول الم ادة البوليفين ن م تفادة م ة االس ة إمكاني واد دراس ا آم نه
   .[19] صيدالنية وطبية

  
  . مراحل العمل في صناعة الزيت و معالجة المخلفات)٧(ويمثل الشكل 
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  مراحل صناعة زيت الزيتون ومعالجة المخلفات): ٧(الشكل 

  
  

  
  :ويهدف هذا العمل إلى

اء  - ت أثن صولة عن الزي اه الجفت المف ة لمي ة و الكيميائي ة بعض الخواص الفيزيائي  دراس
  .عصر الزيتون

ضوية    - ات الع يم الملوث ي تحط ة ف عة المؤين شعيع باألش ر الت ة أث ولي ( دراس ول و الب الفين
  ).ضوية االخرى والمرآبات العفينول

  
  

  :اإلجراءات العملية 
  :جمع العينات  -أوال

ر                             ة من مرآز دي اطق قريب دة من ون من ع ة عصر الزيت ة لعملي اه المرافق تم جمع عينات من المي
ا      ) العادلية(الحجر   ة في درع م     . والمعصرة الحديث ار حيث ت ة      ات العين  اختي ر حداث أي التي   ( األآث

ات في    .تمكن من دراسة خواصها الفيزيائيةو ذلك لن) تجمع مباشرة بعد العصر    وقد وضعت العين
درجات حرارة                دوراق بالستكية محكمة اإلغالق وقد وضعت العينات في البراد للمحافظة عليها ب

  . تحدث بين مكوناتهاأنمنخفضة خوفا من أي تفاعالت جانبية يمكن 
د من  ات للدراسة الب ات اإجراءولتحضير العين ات فصل للمعلق ا عملي ق طرق لموجودة فيه  وف

ين    . [19]تحضير العينات الغذائية     ة    أنحيث تب ي  عملي تعمالها لوجود   يمكن   المباشر ال   حالترش اس
ر المرشحات،    ) السكريات و المواد البروتينية  (المادة الغروية    سائلة عب التي تمنع مرور العينات ال

ذلك ف    أنيمكن  آما انه ال     ة ل ة المطلوب دة طرق        تعطي قوام و شكل العين ات بع م تحضير العين د ت ق
  :وهي
ون         أنبما  : التخثير الكيميائي  -١ ة لعصر الزيت وي  المياه المرافق سبة ال     تحت ى ن ا من        عل اس به ب

د استخدمت طريق     ر  ةالمواد الغروية و السكرية فق ة   تخثي واد البروتيني ة في مخابر    الم  المتبع
 : التخثير المؤلف منضير محلولححيث تم تلفصل المعلقات  اإلشعاعقسم تكنولوجيا 

  H2O+ (CH3COO)2Zn + CH3COOH:وهو ) ١(محلول آاريز 
  K4Fe(CN6)+3H2O: وهو ) ٢(محلول آاريز 

ة     ن العين ل م م مماث ع حج اني م ول الث ن المحل م م ى حج ول األول إل ن المحل م م تخدام حج م اس ت
ر  . تبقيات الصلبة الرشاحة وتم االحتفاظ بالمأخذتتم تثفيل المحاليل الناتجة و   ثم   ،المدروسة  أنغي
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ن   ا م د خوف م تعتم ة ل ذه الطريق والت  ه الح الفين ون أم د تك ا ق ر مرغوب به ات غي شكيل مرآب ت
  .مترسبة مع المواد الصلبة

ات       آما   -٢ م تحضير العين د و  ت ل بالتمدي ع            التثفي ات بواق د العين م تمدي ة  ١/١٠ و ١/٥ حيث ت  عين
ر/ ائي التقطي اء ثن ل الناتج،م ل المحالي م تثفي م ت ة  ث رعة عالي ة ذات س ي مثفل  ٥٠٠٠ة ف

ة/دورة ليلوزي خاص   . دقيق ر س ى فلت ررت عل احة و م ذ الرش م اخ . (ashless filter)وت
ون،   حفظت العينات الناتجة في أنابيب        ة الل ة        أجريت  حيث    داآن ا قياسات مطيافي -UV عليه

Visقبل وبعد التشعيع .  
ث اس    -٣ ضوية حي ذيبات الع ائي بالم صل الكيمي ب تخدمالف ب    مرآ ان و مرآ ور الميت ائي آل ث

 .نظامي الهكسان الستخالص المرآبات العضوية الفينولية الموجودة في العينات
  

  :القياسات التحليلية: ثانيًا
   COD , BOD, TSS, pH من اجل قياس اإلسكانتم االستعانة بمخبر المياه التابع لوزارة 

  .لفي تحديد هذه العوام [20] الطرق القياسية بإتباعوذلك 
ي أآم ون ف تعانة بمكتب الزيت م االس ات ا ت ة محتوي وزارة الزراعة من اجل معرف ابع ل دلب والت

  . العينات من المرآبات العضوية و المعدنية والسكاآر
ة                           م بتقان د ت شعيع فق د الت ل و بع ات قب ة في العين ات الفينولي ة المرآب  و  GC-Massأما تحديد هوي

HPLC  ة ى مطيافي افة إل ودة  UV-Vis باإلض ة  الموج سمي الوقاي رات ق ي مختب ا ف  وتكنولوجي
  .اإلشعاع في الهيئة

 GC-mass مطيافية  -١
   GC\MSجهاز الكروماتوغرافيا الغازية المربوط مع مطيافية الكتلة : الجهاز المستخدم 

 AOC-20i موصول مع حاقن آلي موديل  GCMS-QP5050A/ SHIMADZUموديل 
  OPTIMA-5-Accent)(اتوغرافيا شعري عمود آروم: مواصفات العمود المستخدم

  µm 0.25: ، ثخانة الفيلم mm 0.25:  ،القطر الداخلي للعمودm 30: طول العمود
ى يصل        في   درجة مئوية و يزداد عشر درجات        ٤٠البرنامج الحراري من    يبدء   ة حت ى آل دقيق  إل
  . لمدة عشر دقائق درجة مئوية ويبقى مستمرًا على هذه الدرجة٣٠٠

  °280C:  التاين حرارة حجرة
   ml/min 1.1الهليوم بتدفق : الغاز الحامل

   E I ( electron impact) :الكاشف المستخدم من نوع
  .الكاشفلعمل  eV 70يطبق جهد  
 m\z (500-40) لجميع المرآبات الموجودة ضمن المجال  SCANطيف الكتلة يتم تسجيل 

  
  UV-visمطيافية  -٢
ستخدم  جهازال م    ) . A120 UV -VIS – Spectrophotometer Chimadzu-(   الم حيث ت

ادًا     و (Absorbance) األعظمتطبيق قاعدة طول موجة االمتصاص       الموافقة للمرآب الناتج اعتم
ة    ات المعرف ة للمرآب صاص العياري داول االمت ى ج ف    . عل سجيل طي تم ت ان ي ي بعض األحي وف

  . االمتصاص للمرآبات المحتمل تواجدها
 
  HPLC مطيافية  -٣

م  ق  ت ة األداء     تطبي سائلة عالي ا ال ة الكروماتوغرافي  High Performance Liquid)تقني
Chromatography)  باستخدام جهاز (Bio-Rad- HPLC- AS-96C) .  اد   حيث تم االعتم ي

واتج    ة والن روج العين ن خ ى زم ي الكاشف  (Retention time)عل سجيلها ف ود وت ن العم (  م
Shimadzu-SPD-10AV, UV-VIS-detector ( صل ود الف ة عم ع نهاي ول م الموص

  . الكروماتوغرافي
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   :القياسات اإلشعاعية: ثالثًا
دل  ) kCi 140 (محطة التشعيع بأشعة غاما الموجودة في قسم تكنولوجيا اإلشعاع  استخدمت  بمع

 Frick and)قة الفريك  يمعايره بطرواسطة المعدل الجرعة تم ضبط  حيث . kCi/h 30جرعة 
Hart, 1999). درجة و بجرعات   ٢٠ تشعيع العينات تم بدرجة حرارة متوسطة مقدارها أن آما 

     .kGy 25 , 20 ,15 ,10 ,5قدرها 
  

  :النتائج و المناقشة
  

ات، حيث             ) ١(يبين الجدول    ة للعين ة و الكيميائي ل الفيزيايئ ة     أننتائج التحالي ل العياري ة المحالي  آاف
  . Sigmaالمستخدمة هي من شرآة 

  
  قيم محتوى عينات مياه عصر الزيتون) ١(الجدول 

pH 6.0
Water Content  80 %
Organic and Volatile Material  15%
Mineral Solids  2%
Residual Oil 1%
Total Sugars 6 %

Polyalcohols 1.5 %
Protein3.5 %
Polyphenols 17 %
Suspended Solids  40 g/l
BOD5  70 g/l
COD 300 g/l

  
سبة                     حيث   ضارة موجودة ن ول ال ولي فين ات الب ائج أن مرآب ذه النت ين من ه سبة   %17يتب  و هي ن

ة             إذاعالية جدا    اه في البيئ ذه المي قاية المزروعات وفق            أو ما تم طرح ه تعمالها في س مرجع  ( اس
  ).عالمي للمياه

 30 إلى  قد انخفضتBOD , CODأما بعد التشعيع بأشعة غاما فقد بينت النتائج أن قيمة عاملي 
g/l10 و g/lات العضوية في            . على الترتيب ا في تحطيم المرآب ر أشعة غام ى اث ل عل ذا دلي  وه

  .العينات المدروسة
ف     سجيل طي م ت د ت ات فق ى العين شعيع عل أثير الت ن ت د م حة بUV-visوللتأآ ات المرش د  للعين ع

ة مشععة                 ى عين شكل    . التمديد وتلك الناتجة عن التخثر الكيميائي و العينة األم باإلضافة إل ين ال ويب
ف ) ٨( ن        UV-visطي تخلص م ى ال ل عل شعيع يعم شكل ان الت ن ال ظ م ث يالح ذآور، حي  الم

   . nm 270-210 في مجال طول الموجة األخرىالعتبات المسجلة للعينات 
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Fig.8. UV Spectrum of olive-press wastewater 
  

ائي    و   بنظامي الهكسان بشكل عام   تم االعتماد على استخالص المرآبات الفينولية        ان    ثن ور الميث آل
م    سجيل طيف   ، حيث ت صة   ت ات المستخل ل  العين شعيع   قب ر الت شكل   . دراسة اث ين ال طيف  ) ٩(ويب

GC-mass  ة ة فينولي صة بمرآب   لعين سانمستخل شعيع نظامي الهك ل الت ويالحظ من خالل .  قب
اك    ف أن هن ل الطي ولي أو ٢٢تحلي ب فين ق     / مرآ ة األم وف من العين ود ض ولي موج ولي فين و ب

  ).٢(الجدول رقم 

  
  

دول  ة و   ): ٢(الج ات الفينولي ز المرآب م وترآي دد واس ي    /ع ودة ف ة الموج ولي فينولي ة أو الب عين
  .ع قبل التشعيمستخلصة بنظامي الهكسان

Peak# Ret.Time A/H Conc. Name  
1 9.617 1.72 0.82 NEOPHYTADIENE  
2 14.675 1.59 0.53 Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-  
3 15.35 2.17 0.05 Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 
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4 16.067 2.21 0.3 Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- 

5 17.292 1.94 7.33
CYCLOHEXANE, 1,5-DIISOPROPYL-2,3-
DIMETHYL- $$  

6 19.692 1.69 0.18 Heptadecane, 2,6,10,15-tetramethyl 
7 20.825 2.01 0.72 Tetracosane (CAS) n-Tetracosane  
8 21.9 1.97 2.21 Tetracosane (CAS) n-Tetracosane  
9 22.942 1.99 5.9 Heneicosane $$ n-Heneicosane  

10 23.933 1.81 10.57 Nonadecane 
11 24.883 1.9 12.1 Octacosane (CAS) n-Octacosane  

12 25.058 1.94 4.46
Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-
dimethylethyl)-4-methyl 

13 25.458 1.85 0.33 Tetratetracontane (CAS) n-Tetratetracontane   
14 25.8 1.77 11.78 Octacosane (CAS) n-Octacosane $$  
15 26.133 2.38 5.84 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester 
16 26.708 2.22 11 Pentacosane (CAS) n-Pentacosane 
17 27.7 2.15 8.31 Pentacosane $$ n-Pentacosane  
18 28.8 2.75 6.6 Nonacosane 
19 30.058 3.15 4.96 Tetratetracontane 
20 31.525 3.78 3.16 Tetratetracontane 
21 33.275 3.9 1.67 Tetratriacontane , n-Tetratriacontane  
22 35.4 6.61 1.18 Tritetracontane  

  
  

 ١٠، الذي يظهر في الشكل       لعينة مستخلصة بثنائي آلور الميثان     GC-massآما تم تسجيل طيف     
اك       ويالحظ من خالل تحل   .  ولي أو    ٢٢يل الطيف أن هن ولي موجود ضمن     / مرآب فين ولي فين و ب

  ).٣(العينة األم وفق الجدول رقم 

  
دول  ة و   ): ٣(الج ات الفينولي ز المرآب م وترآي دد واس ود  /ع ة الموج ولي فينولي ة  أو الب ي عين ة ف

  . قبل التشعيعمستخلصة بثنائي آلور الميثان
Peak# Ret.Time A/H Conc. Name 
1 8.575 3.3 4.46 Phenylethyl Alcohol  
2 9.408 3.58 3.78 Phenol, 3-ethyl- (CAS) m-Ethylphenol  
3 9.658 1.82 1.88 NEOPHYTADIENE  
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4 13.5 3.37 10.94 6-Octadecenal (spectrum disagrees) (CAS) 
5 14.592 1.59 0.82 ACETYL-PRO-LEU-GLY-HYPRO-HYDROXYL  
6 14.642 1.88 1.42 Hexahydro-1-oxa-cyclopropa[d]inden-2-one  
7 15.05 3.07 3.39 Phenol, 2-methoxy-4-(methoxymethyl)-  
8 15.308 2.17 2.39 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 3-oxiranyl- 
9 15.483 2.26 2.71 2,6-Dimethoxybenzoquinone  

10 16.05 2.16 3.65 
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, 
(1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- 

11 16.275 2.37 4.43 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 3-oxiranyl-  
12 16.858 2.99 5.78 2-Decyn-1-ol 
13 17.317 1.47 1.94 Cyclohexane, 1-(cyclohexylmethyl)-2-methyl-, cis-  
14 17.783 5.3 3.85 3-Nonyn-2-ol (CAS)  

15 19.775 3.98 12.38 
Cyclopentaneacetaldehyde, 2-formyl-3-methyl-.alpha.-
methylene-   

16 19.958 3.51 10.19 .alpha.-Campholonic acid  
17 20.492 2.49 6.72 Morpholine, 4-(1-cyclohexen-1-yl)- 
18 20.583 2.06 6.56 4-t-Butyl-2-(1-methyl-2-nitroethyl)cyclohexanone  
19 20.683 2.03 5.25 4-t-Butyl-2-(1-methyl-2-nitroethyl)cyclohexanone   
20 21.108 1.97 3.77 3-t-Butyl-oct-6-en-1-ol  
21 21.633 2.02 0.88 2,4,4-Trimethyl-1-pentyl methylphosphonofluoridate   
22 22.625 1.95 2.81 Ethyl Oleate 

  
  

ون        ولدراسة اثر التشعيع على    .  المرآبات الفينولية الموجودة في عينات المياه المرافقة لعصر الزيت
-GC طيف    ١١حيث يبين الشكل    . فقد تم التشعيع بأشعة غاما وبجرعات مختلفة بعد االستخالص        

mass  ة سان،     لعين صة بنظامي الهك شعيعها بجرعات    مستخل د ت  باإلضافة  kGy 15 , 10 ,5بع
 الشكل أن التشعيع بهذه الجرعة لم يبدي أي اثر على زمن خروج             حيث يالحظ من  . إلى العينة األم  

  .  الشدة مقارنة بالعينة األمأواألطياف 
  

  
واتج         kGy 25 , 20 عند زيادة جرعة التشعيع لـ أما ة خروج ن د االختالف يظهر في أزمن د ب  فق

  . ١٢ التشعيع آما هو مالحظ في الشكل



 ١٦

  

  
  

ى    وقد لوحظ عند تحليل طيف العينة المش       ل        ٢٩ وجود    25kGyععة إل ة تمث ة طيفي  مرآب   ٢٩ قم
ة األم         شعيع       . جديد لم يكن موجوًا في طيف العين اتج الت ات هي ن ذه المرآب ين الجدول   . وه ) ٤(ويب

ومن خالل متابعة أسماء المرآبات الناتجة، يالحظ وجود          . اسم و وعدد وترآيز المرآبات الناتجة     
ى ز   افة إل غيرة باإلض ة ص ر هيدروآربوني ات     زم يم المرآب ى تحط د عل دل بالتأآي ة ت ر وظيفي م

  .أو البولي فينولية بالتشعيع/الفينولية و
  

دول  ة و  ): ٤( الج ات الفينولي ز المرآب م وترآي دد واس ة   /ع ي عين ودة ف ة الموج ولي فينولي أو الب
  .25kGyمستخلصة بنظامي الهكسان و مشععة الى 

Peak# Ret.Time A/H Conc. Name 
1 3.923 1.27 0.53 1-Pentene, 3,3-dimethyl- 
2 4.286 1.26 2.69 Heptane, 4-ethyl- (CAS) 4-Ethylheptane $$ 
3 4.337 1.28 3.74 Octane, 4-methyl- 
4 4.416 1.4 7.66 1-Hexanol 
5 4.91 1.58 3.91 Hexane, 2,4-dimethyl- $$ 2,4-Dimethylhexane $$  
6 5.334 2.73 4.29 Isopentyloxyethyl acetate $$  
7 5.615 1.53 5.78 DODECANE, 6,6-DIDEUTERO- $$  

8 5.775 1.96 12.22 
2-Pentanol, 3-chloro-4-methyl-, (R*,S*)-(.+-.)- (CAS) 4-
PENTANOL, 3-CHLORO-(SR)-2-METHYL-(RS)- $$ 

9 5.887 1.39 2.72 Heptane, 3,4,5-trimethyl- 
10 6 1.19 0.41 Butane, 1,1'-oxybis[3-methyl- $$ 

11 6.395 1.52 0.91 
1,3-Dioxan-4-one, 2-(1,1-dimethylethyl)-5,6-dimethyl-, [2R-
(2.alpha.,5.alpha.,6.alpha.)]- $$ 

12 6.595 2.07 2.56 Decane (CAS) n-Decane $$ Isodecane $$ 
13 6.77 1.62 0.72 .GAMMA. VALEROLACTONE $$ 
14 7.223 1.42 0.42 Adenosine, 4'-dehydroxymethyl-4'-[N-ethylaminoformyl]- $$  

15 7.539 3.66 2.19 
2(3H)-Furanone, 5-ethyldihydro- (CAS) .GAMMA.-N-
CAPROLACTONE $$ 

16 7.797 1.78 0.81 Butanoic acid, 2-ethylhexyl ester $$  

17 7.973 0.8 0.27 
1,3-Dioxan-4-one, 2-(1,1-dimethylethyl)-5,6-dimethyl-, [2R-
(2.alpha.,5.alpha.,6.alpha.)]- $$  

18 8.25 2.63 3.04 Octane, 4,5-diethyl- $$  
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19 8.41 1.52 0.64 1-Undecanol (CAS) n-Undecanol $$ 
20 8.577 1.45 4.01 Octane, 4,5-diethyl- $$  
21 8.602 1.7 5.55 Octane, 4,5-diethyl- $$  
22 8.851 1.62 3.37 Decane, 5,6-dimethyl- $$ 5,6-Dimethyldecane $$  
23 8.909 1.56 2.75 Decane, 5,6-dimethyl- 
24 9.148 1.68 6.35 Undecane, 2,3-dimethyl- $$ 2,3-Dimethylundecane $$  

25 9.261 1.69 7.08 
Undecane, 5-methyl- (CAS) 5-Methylundecane $$ 
Methylundecane $$ 

26 10.021 1.74 3.26 
Dodecane (CAS) n-Dodecane $$ Ba 51-090453 $$ Adakane 12 $$ 
Isododecane $$ 

27 11.543 1.57 0.65 
1,3-Propanediol, 2-methyl-2-propyl- (CAS) 2-METHYL-2-
PROPYL-1,3-PROPANEDIOL $$  

28 13.827 1.62 1.02 Dimethyl phthalate 
29 15.87 2.72 10.45 DIETHYL PHTALATE $$  

  
شكل   ين ال ث يب ف ١٣حي شعيعها    GC-mass طي د ت ان، بع ور الميث ائي آل صة بثن ة مستخل  لعين

حيث يالحظ من الشكل أن التشعيع بهذه الجرعة  .  باإلضافة إلى العينة األمkGy 10 ,5بجرعات 
  . لم يبدي أي اثر على زمن خروج األطياف أو الشدة مقارنة بالعينة األم

  

  
واتج    kGy 25 , 20 زيادة جرعة التشعيع لـ أما عند ة خروج ن  ، فقد بد االختالف يظهر في أزمن

  .١٤ التشعيع آما هو مالحظ في الشكل
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  المناقشة
 يعتمد الهدف من الدراسات المماثلة على تقليل السمية التي تبديها مثل هذه المرآبات في البيئة              

ى            ففي حالة المرآبات العضوية الحلقية    . [21-23] دخول إل ة أو ال  أو الهالوجينية، فان تقطيع الحلق
و      وفي حالتنا هذه فقد تم اختيار       . الحلقة المغلقة يكون أول األهداف      نالمياه الناتجة عن عصر الزيت

ادة عدد              والحاوية على    بعض بزي ات   مرآبات عضوية حلقية تزداد عن بعضها ال  الجذور   أوالحلق
ة رتبط بالحلق اه. الم ذه المي ى الأن طرح ه ة إل وانين بيئ ه الق ي آاف رًا مرفوضًا ف ا أم  دون معالجته

ايير و                    . [15-14] العالمية المي لألرض المع ؤتمر الع ة مع الم ة الصحة العالمي وقد حددت منظم
  . من اجل معالجة التلوث عمومًا والمياه خصوصًاإتباعهااالحتياطات الواجب 

إلى تشكيل حموض عضوية و مغيرًا بنفس       غالبًا   يؤدي التحطيم اإلشعاعي للملوثات العضوية    
ول          ي في المحل ة    ي   حيث   .[27-26]الوقت محتوى الكربون العضوي الكل واتج النهائي د الن تم تحدي

ة             ر المشععة بتقني ة غي ا النقي واتج مع مثيالته ة خروج الن ة أزمن -GC للتحطيم اإلشعاعي بمقارن
mass  HPLC,  .  

ان تفاع        اء ف اء هو المحرك األساسي لتفاعل        بما أن الوسط الحامل هو الم ل اإلشعاع مع الم
  :ويحدث الفاعل آما يلي). ٣٠-٢٨(أو التبادل بين الزمر والجذور الحرة \التحطيم و

   
H2O     + γ                      H2O*                                     H.   +  OH. 

 
H2O + + e-                           e-

th + n H2O                               e-aq   
  

  :  هي  pH = 7عند  ) ( G – Valuesبحيث يكون مردود التفكك 
  

H2O     → e-
aq     ,    H   ,    OH   ,    H2      ,    H2O2    ,   H+   ,  OH-

aq   
                (2.7)    (0.6)       (2.8)    (0.45)       (0.7)       (3.2)     (0.5)                                                                

  
  :حيث أن تفاعالت التشعيع تمر بثالث حاالت 

  ). وتتمثل في تشكيل الجذور الحرة(التفاعالت اللحظية السريعة  -
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  ). متشكلةوتتمثل في إعادة ترتيب الجذور ال(التفاعالت اللحظية البطيئة  -
  ) . وتتمثل في الشكل النهائي للتفاعل اإلشعاعي والذي يمكن التحكم به(التفاعالت النهائية  -

شكل               ق فك الرابطة األضعف وي التحطيم عن طري ومع ازدياد جرعة التشعيع يبدأ المرآب ب
رًا   اء      تجذرًا ح شعيع الم شكلة من ت ه مجموعة الجذور الحرة المت افس علي دءاتن شكل وتب ة ت   رحل

ستمر                  ستمر وت شعيع الم اه الت ات ضعيفة تج ذه المرآب مرآبات تبادلية للمرآب األساسي غير أن ه
ة، يتكسر         ةنتيج اترحلة فك الرابطة وتشكيل متماآب     اعالت و بالجرعة العالي  سلسة معقدة من التف

ًا ويتجزأ    اتم العطري نهائي ا  الخ شعيع وبالت اه الت ى مرآب ثابت تج ة إل ى أن نصل في النهاي لي إل
ز       وتتناسب   .يتناقص الترآيز  ادة ترآي ز طردا مع زي ر    عملية تناقص الترآي ة األآث الزمر الوظيفي

  . [32-31]ثباتًا آما تم مالحظته سابقا
  

  خاتمة
ضارة                         ات ال ول تحطيم الملوث ل أحد حل ذه الدراسة أن التحطيم اإلشعاعي يمث نجد من خالل ه

اه  ي المي ودة ف ونالموج ة عن صناعة الزيت ا   والناتج تفادة منه دويرها لالس ن ت ي يمك ي ري الت ف
  .األراضي الزراعية من جديد

ددة  العضوية  المرآبات هذه تحطيم   وسرعة   آليةآما أن    شعيع   متع ة بالت ال موضوع  زت  الالحلق
ساعدة      ال خاصة عندما يتم  ات متعددة في العديد من المخابر،       دراس تحطيم بوجود أيونات آيميائية م

  . )أو موجبة/سالبة و(ف محتواة في مياه الصر
  
  

  :آلمة شكر 
ستمر                 شجيعه الم ام لت دير الع يشكر القائمون على العمل إدارة الهيئة متمثلة باألستاذ الدآتور الم

ى   ة    إجراء عل ة التطبيقي ال العلمي سور      .  األعم ق للبرف شكر العمي ا نتوجة بال  W. J. Cooperآم
ذا      االيفورنيمدير مرآز أبحاث تلوث المياه و أستاذ في جامعة آ        ائج ه شة نت ا لمناق اين، أمريك ، ايرف

سرعة التفاعل وحضور                    ة ب ال المتعلق العمل و لتقديمه منحة للدآتور تكريتي لمتابعة بعض األعم
ام  سكو لع ة اليون اه برعاي ة المي المي إلدارة ومعالج ؤتمر الع ا ٢٠٠٨الم ة آاليفورني ي جامع  ف

ا  اين، أمريك ضاًً  . ايرف شكر أي ام  وال سيد وس ولل ل أب ة ( خلي ة مخبري ساعدته ) هيئ ي لم ضير ف تح
  . العينات وإجراء القياسات
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