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 الممخص

الميمة التي تواجو البيئة في عصرنا الحالي وان عممية معالجتيا المخمفات الصناعية السائمة من المشاكل     

لة أمس ستضعوان وصول ىذه المخمفات الى التربة باي وسيمة كانت  ومختمفة،والتخمص من اثارىا السمبية متعددة 

تناولت ثين. جودة التربة وتغير خواصيا وبالتالي سالمة المنشآت المقامة او التي سوف تقام عمييا صوب اىتمام الباح

والكيميائية وذلك باجراء عممية  عمى خواص التربة اليندسيةمخمفات صناعة االلبان  تأثير تصريف مياه ىذه الدراسة

مياه المخمفات الخصائص الكيميائية ل تأثير التربة الجبسية كوسط ترشيح عمىودراسة الغمر لنماذج التربة بتمك المياه ، 

فقد تم جمب تربة من منطقة تكريت ذات محتوى جبسي) الجبسية ،  من التربةااللبان بسبب مرورىا في عمود 

في احواض مصنع البان مياه مخمفات بغمر النماذج حيث تضمن البحث مرحمتين األولى تشتمل عمى (, %31.68
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دسية ( يوم وفي نياية كل فترة تؤخذ نماذج من التربة ويجري عمييا الفحوصات الين15,30,60غمر ولفترات غمر )

حيث يتم اجراء االلبان ،  صناعة مياه مخمفاتوالثانية تتمخص بترشيح عمود من التربة باستعمال  ،والكيميائية 

فحوصات ) الوزن النوعي وحدود اتربيك والرص ومعامالت القص واالنضمام والتداعي ومحتوى الجبس واالمالح الذائبة 

حيث أظيرت نتائج الدراسة . كذلك اجراء فحوصات عمى المياه المترشحةو الكمية والمواد العضوية والرقم الييدروجيني ( 

وفيما يخص تاثير التربة عمى خصائص .حة شخصائص التربة والمياه المتر  حدوث تغيرات فيلمتربة المعرضة لمغمر 

، وانخفاض في مياه المخمفات المترشحة اذ ان بزيادة فترة الترشيح تنخفض قيمة الرقم الييدروجيني لممياه المترشحة

 .SO4والكبريتات  CLفي حين تزداد الكموريدات  NO3والنترات  PO4والفوسفات  CODقيمة 

 عممية الترشيح ، عممية الغمر ، خصائص ىندسية ، صناعية : تربة جبسية ، مياه مخمفاتكممات دالة
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Abstract 

    Industrial wastewaters are the serious problems which nowadays effect the environment, 

the process of treat them as well as the disposal of their negative impacts are numerous and 
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different. The access of these industrial residuals to the soil by any way will attain the soil 

safety and their properties changing and consequently the safety of structures constructed 

or will be constructed on such soil is the major subject of researchers .This study dealt with 

the influence of disposed industry wastewater on chemical and engineering properties of 

the soil by soaking soils specimens with samples of this water, also this study includes the 

effect of gypseous soil as an infiltration medium on the chemical properties of dairy 

wastewater, which infiltrated through a column of gypseous soil .It was transported 

gypseous soil samples from Tikrit region with gypsum content at (31.68%) , where this 

research contain two stages, the first one contains soaking these gypseous soil samples in 

basin of dairy wastewater for (15, 30 & 60) days. At the end of each period, the soil samples 

taken for conducted the engineering and chemical tests.The second stage is summarized by 

leaching the dairy wastewater through soil column, tests were conducted (specific gravity, 

Atterberg limits, compaction, shear strength parameters, consolidation, collapse, gypsum 

content, total soluble salts, organic maters and pH) also it was conducted for leaching dairy 

wastewater .The results showed the soil exposed to soaking were changes in soil and 

infiltrated wastewater properties, In regards to the impact of soil on the infiltrated 

wastewater characteristics it was showed where leaching periods increased, the pH value 

for dairy wastewater reduced also the COD, phosphate PO4 and nitrates NO3 , while the 

values of chlorides CL and sulphates SO4  were increased .  

Keywords: gypsum soil, industrial wastewater, engineering properties, the leaching process, 

the soaking process  

                                                                                                  Introduction))   المقدمة .1

 وىذا الزراعي واإلنتاج البناء ىندسة في بما يؤثر الجبس من يكفي ما عمى تحتوي التي التربة أن ىي الجبسية التربة    

 إذا خطرة تكون أن ويحتمل لمذوبان قابمة مواد عمى حتويتو  لالنييار قابمة التربة ىذه ان كما ربةالت مشاكل بين األسوأ ىو

 بحدود تقدر مساحة الجبسية التربة تغطي العراق وفي العالم في االنتشار واسعة وىي. الماء من جيد بشكل محمية تكن لم

 المخمفات طرح ان [. حيث1]%( 70-10) من بةالتر  ىذه في الجبس نسبة وتتغير. الكمية المساحة من%( 31.7)

 خالل المياه وترشيح التربة غمر الى يؤدي ذلك فان ليا الناقمة والشبكات االنابيب في كسر حدوث عند او الصناعية

 اتأثيرى يكون أن يمكن الصناعية، الصرف مياه من الفرعية الفئة باعتبارىا الزراعية الصناعات مخمفات مياه التربة، طبقات
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 الصناعية المخمفات ولكون [.2] تركيبيا في المموثات تركيز حيث من لمغاية شديدة تكون أن يمكن ألنيا لبيئةا عمى كبير

 وقواعد وحوامض عضوية وغير عضوية مواد تحتوي )حيث الصناعة لنوع تبعا جدا متنوع وعضوي كيميائي محتوى ذات

تصريف مياه المخمفات صناعة  تأثيرودراسة وتحديد  البحث إلجراء كافية اىمية يعطي أن شأنو من وىذا[. 3] وامالح(

ترشيح  تأثيردراسة وكذلك  التربة، ليذه والكيميائية اليندسية الخواص عمى البعيدااللبان عمى التربة الجبسية عمى المدى 

خدام التربة الجبسية كوسط ومصادر المياه القريبة منها من خالل استمياه مخمفات صناعة االلبان عمى المياه الجوفية 

 ترشيح.

                                                 (  (Material Used  المواد المستخدمة. 2

                  التربة :2.1

من سطح االرض  1.5ومن عمق  تكريت جمعت من مدينةالتربة المستخدمة في ىذه الدراسة ىي تربة جبسيو     

وضعت في اكياس  الرطوبي( وقدوالمحتوى  )الكثافة موقعيوذت نماذج مشوشة من التربة واجريت فحوصات الطبيعية. واخ

 ونقمت الى المختبر الستخداميا في الدراسة 

                              مياه المخمفات الصناعية  :2.2 

ى التربة الجبسية واستخدمت ليذا الغرض مياه عموالترشيح تم اختيار مياه المخمفات الصناعية لغرض اجراء الغمر     

مخمفات صناعة االلبان حيث استخدمت المياه الصناعية الناتجة من مخمفات مصنع البان / شركة جبل الرحمة في 

 معالجة.وتم اخذ نماذج من المياه الناتجة من مصنع االلبان مباشرة بدون  كركوك.

 

  ((Methods Work طرق العمل. 3

ماعدا فحص التداعي حيث اجري وفقا  .[4في ] الواردة المواصفات القياسية حسب اجريت لمتربة المختبرية اتالفحوص    

التي أجريت الفحوصات الكيميائية لمتربة كذلك  .[5( والموضح في ]Knight and Jennings)قبل لمفحص المقترح من 

[. بالنسبة لمفحوصات المختبرية 7لطريقة الواردة في ][. ماعدا الجبس حيث اجري حسب ا6وفقا لممواصفات البريطانية ]

               [ 9,8الواردة في ] القياسية المواصفاتفقد أجريت عمى مياه مخمفات االلبان التي أجريت 
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   تييئة نماذج التربة :3.1

  تييئة نماذج الغمر لمتربة:3.3.1

بنفس المحتوى توضع التربة  (سم13( وارتفاع )سم10.2قطر )إلجراء عممية الغمر تم استخدام انابيب بالستيكية ب    

( 13في االنبوب البالستيكي وترص شكل ثالث طبقات باستخدام المطرقة الرص القياسية بعدد ضربات )الرطوبي الطبيعي 

 االلبان.بعد ذلك يتم غمرىا في مياه المخمفات  ضربة لكل طبقة لمحصول عمى الكثافة الموقعية

   نماذج ترشيح التربة  تييئة:3.3.1

 الشكل رقموكما في  سم( 36) وارتفاع سم( 10.2) إلجراء عممية الترشيح تم استخدام انابيب بالستيكية بقطر داخمي     

وقد استخدم  سم،( 24بارتفاع )بنفس المحتوى الرطوبي الطبيعي باستخدام مطرقة الرص القياسية يتم رص التربة ادناه  (1)

يتم الترشيح  ضربة لكل طبقة لغرض الحصول عمى كثافة كمية لمعمود مقاربة لمكثافة الموقعية لمتربة( 15عدد ضربات )

 .دون توقف لحين انسداد المرشح وتوقف تدفق المياه من عمود الترشيح

 
 

 

 

 

 

 

 يوضح أجزاء عمود التربة المستخدم في لمترشيح (1شكل رقم )

 (sionResults and Discus( النتائج والمناقشة. 4

والجدول والترشيح نماذج التربة المعرضة لمغمر  والكيميائية عمىيبين نتائج الفحوصات الفيزيائية  (1) رقم الجدول    

  الدراسة. التي استخدمت خاللالمخمفات االلبان التي اجريت عمى مياه  المختبريةيبين معدل نتائج الفحوصات  (2)
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 الطبيعية المستخدمة والكيميائية لمتربة نتائج الفحوصات الفيزيائية (1)جدول 

 القيمة الفحوصات 
 حدود اتربك

 

حد السيولة  (%)    27 
حد المدونة    (%)    N.P 

الوزن النوعي    2.41 
نسبة المواد العضوية  %    0.43 

الكمية نسبة االمالح الذائبة   (%)    49.9 
نسبة الجبس  (%)    31.68 

 16.8 الحصى %  بة حسب نظام التصنيف الموحد التحميل الحبيبي لمتر 
 81.24 الرمل %
 1.96 الطين %

 SP  نظام التصنيف الموحد
 1.58 (2)غم/سم  (fγ)الحقمية  لكثافة

 5.7 الرطوبة الطبيعية %      
 المحتوى الرطوبي االمثل )%( (،2سم/غمالعظمى )الكثافة الجافة  خصائص الرص 

 ,   1.763   12.9 طاقة الرص القياسية
 1.871    , 11 طاقة الرص المعدلة

 14.41  (%) الكبريتات أمالح
 7.82 (pH)الييدروجيني الرقم

معامالت القص 

 لمتربة

 0.279 (2( )كغم/سمC) التماسك
  41.2 )درجة( (Φالداخمي ) االحتكاك زاوية

 

 فحوصات مياه مخمفات االلبان المستخدمة   : نتائج(2)جدول 

الخصائص الكيميائية لمياه مخمفات  وحدة القياس  اسم الفحص ت
 البان

3 COD 2910 ملغم/لتر 

3 CL 60 لتر/ملغم 

1 SO4 870 لتر/ملغم 

8 PO4 38.3 لتر/ملغم 
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8 NO3 23832 لتر/ملغم 

 2100 لتر/ملغم  (T.D.Sالذائبة الكلية ) لمواد الصلبةا 8

8 pH  7.41 

 

 اعية عمى حدود أتربيرك في التربةتأثير المياه الصن :2.1

بصورة عامة يعزى و عند تعرض التربة لمياه المخمفات االلبان أدى الى رفع قيمة حد السيولة لمتربة المعرضة لمغمر     

العضوية، واىمية حد السيولة في التحري ووجود المواد وجود بعض االيونات واالمالح الموجودة في المياه  تأثيرذلك الى 

 .[10]وىذا يتفق ما توصل اليو جود المواد العضوية في التربة عمى و 

 تأثير المياه الصناعية عمى الوزن النوعي في التربة :1.1

ى ذلك الى دفي تمك المياه حيث ا ممحوظ عمى الوزن النوعي لمتربة المعرضة لمغمر تأثيرلمياه المخمفات االلبان     

 [ و12]وىذا يتفق ما توصل اليو  [.11]ذلك الى المكونات الكيميائية لممياه انخفاض قيم الوزن النوعي لمتربة ويعزى 

[13.] 

 تأثير المياه الصناعية عمى محتوى المواد العضوية في التربة : 3.4

بصورة عامة مياه مخمفات االلبان تحتوي عمى محتوى عضوي عالي ولذا فان غمر التربة بيذه المياه أدى الى زيادة     

السبب إلى انتقال التراكيز الكبيرة لممواد العضوية في المياه إلى دقائق  ان يعزىيمكن  التربة،اد العضوية في نسبة المو 

  [.14]و  [13] و [10] التربة أثناء التالمس وىذا يتفق ما توصل اليو

 تأثير المياه الصناعية عمى قيمة الرقم الييدروجيني لمتربة: 4.4

يالحظ انخفاض قيمة الرقم الييدروجيني  متربة حيثل قيمة الرقم الييدروجيني خمفات االلبان عمىتأثير الغمر بمياه الم     

 [.14]وقد يعزى السبب أيضا إلى ارتباط الحامضية بتركيز المواد العضوية في التربة ودرجة تحمميا  بزيادة مدة الغمر

 [.14]و  [13] و[ 10]توصل اليو  ما معولذلك تقل حامضية التربة وىذا يتفق 

 تأثير المياه الصناعية عمى نسبة االمالح في التربة  :5.4
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انخفاض نسبة االمالح في التربة نتيجة غسل االمالح من التربة بتأثير الغمر بمياه المخمفات االلبان حيث يتضح قدرة     

 [15اليو ]الجبسية وىذا يتفق ما توصل  ىذه المياه عمى اذابة الجبس كونو اىم االمالح في التربة والمكونات الرئيسية لمتربة

 [.16]و 

 تأثير المياه الصناعية عمى نسبة الجبس في التربة : 6.4

انخفاض نسبة الجبس في  النتائجلمياه المخمفات الصناعية تأثير عمى محتوى الجبس في التربة حيث يتبين من خالل     

لجبس في ىذه المياه وانخفاض كميتة في التربة , وذلك يعزى لقدرة التربة المعرضة لمغمر بزيادة مدة الغمر وذلك لذوبان ا

 .[21]و  [20]و [19]و [18]و [17]المياه عمى اذابة الجبس وىذا يتفق ما توصل اليو  

 تأثير المياه الصناعية عمى خواص الرص لمتربة  :7.4

حدوث يالحظ  الرص،ي تبين منحنيات الذ (2) فالشكل المرقمعمى خواص الرص لمتربة  تأثير الغمر ان زيادة فترة

انخفاض في المحتوى الرطوبي االمثل لمتربة بزيادة مدة الغمر يعود الى وحدوث في الكثافة الجافة العظمى  تغيرات متذبذبة

 توصل ما يتفق وىذا لمتربةزيادة المحتوى العضوي والكيميائي و تمبد جزيئات التربة فضاًل عن زيادة المواد العضوية فييا 

 .[13و ] [12اليو ]

 

 

 

 

 

 

 

 المغمورة خصائص الرص لمتربة (2شكل رقم)

 تأثير المياه الصناعية عمى قوة قص التربة  :8.4
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والمبينة  االلبانلمتربة بعد الغمر بمياه المخمفات  الداخمي(تم إيجاد معامالت قص التربة )التماسك والزاوية االحتكاك     

ويالحظ انخفاض قيمة تماسك التربة بزيادة فترة الغمر نتيجة انخفاض نسبة الجبس  (4والشكل رقم )( 3) في الشكل رقم

ذوبان جزء من  كذلك ،والذي يعمل كمادة رابطة بين جزيئات التربة ووجود المواد العضوية والتي تزداد مع زيادة فترة الغمر

 تركيز المياه الصناعية فان ترسب ىذه المواد يحدث زيادة تركيز المموثات كالمواد العضوية نتيجة لزيادة و التربة من الجبس 

 وذلك يوماً ( 30و 15) غمر بمدة لمغمر المعرضة التربة في االحتكاك زاوية في زيادة حصمت بيمنابين جزيئات التربة 

 [.17] [ و13] اليو توصل ما يتفق وىذا التربة جزيئات بين االحتكاك قوة زيادة الى يؤدي مما التربة كثافة في لمزيادة يعزى

 

 

 

 والمغمورة التماسك لمتربة الطبيعيةقيم قوة  (3شكل رقم)
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شكل 
 المغمورة ( لمتربةΦقيم زاوية االحتكاك الداخمي ) (4رقم)

 تأثير المياه الصناعية عمى خصائص االنضمام لمتربة :9.4

 (6و ) (5رقم ) ينالشكميتضح من د غمرىا في مياه المخمفات االلبان حيث تم إيجاد خصائص االنضمام لمتربة بع    

ان االنضغاطية العالية لممواد العضوية التي تزداد االنتفاخ، في دليل  تغيراتفي دليل االنضغاط وحصول زيادة حصول 

 .[13] اليو توصل ما يتفق وىذا االنضغاطنسبتيا في التربة المعاممة بالمياه الصناعية تزيد من دليل 

 

 المغمورة قيم دليل االنتفاخ لمتربة (5شكل رقم)
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 المغمورة قيم دليل االنضغاط لمتربة (6شكل رقم)

 

  خواص التداعي لمتربة                : 10.4

توضح منحنيات االنضمام لمتربة المعرضة لمغمر  (7) الشكلب( لمتربة وكما موضحة Cpيتم ايجاد قابمية التداعي )    

، كما ان الجبساالنيارية بسبب تكسر االواصر الرابطة بين جزيئات التربة نتيجة ذوبان وتحدث  االلبان،بمياه المخمفات 

ؤديا الى زيادة قابمية التربة بالتالي زيادة نسبة الفراغات م وانخفاض نسبتو فيذوبان الجبس  واستمراربزيادة فترة الغمر 

 [.17] اليو توصل ما يتفق وىذا التربة عمى التداعي

 

 المغمورة خصائص التداعي لمتربة (7شكل رقم)

 تأثير عممية الترشيح في التربة عمى خصائص مياه المخمفات الصناعية : 11.4
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وىذه المياه تم جمبيا من المياه الخارجة الترشيح المستخدمة لعممية الغمر و الخصائص الكيميائية لمياه المخمفات االلبان     

عممية الترشيح في التربة  تأثيريوضح  (3والجدول رقم ) أرضية.من المعمل وىي غير معالجة حيث تتصرف الى خزانات 

دوث تحمل لممواد ( وذلك لحCODفي تركيز ) واضحاً  اً حيث نالحظ انخفاض االلبان،عمى خصائص مياه المخمفات 

فينخفض   [.14]العضوية لمياه المخمفات في التربة فضال عن قابمية التربة لترشيح وحجز المواد العضوية بين مساماتيا 

كما التربة،  في سرعة االستنفاذ البايموجي اثناء عممية التحمل العضوي إلى وىذا يعودتركيز الفوسفات في المياه المترشحة 

 ويتفق التربة في المتواجد لمجبس السريع الذوبان إلى السبب ويعزى المترشحةالمياه  في كيز الكبريتاتتر  زيادةان  يالحظ

 أثناء تالمسيا عالية بدرجة التربة في المتواجدة أمالحو ذوبان بسبب المترشحةالمياه  في الكموريد والتزايد بتركيز .[14] مع

     [.22] البيولوجي التحمل عمى قابميتو لعدم التربة في المتراكمة يدالكمور  أمالح تحمل عدم إلى المياه باإلضافة مع

عمى تركيز النترات في المياه المترشحة ربما بسبب ان مياه المخمفات يحتوي عمى االمونيا والصيغ  طرأتالزيادة التي     

حول الى نترات بواسطة بكتريا النترجة النتروجين العضوي يحول الى امونيا في التربة وكذلك االمونيا ت لمنيتروجين،عضوية 

الى كون النترات ايونا سالبا فإنيا ال ترتبط بقوة بالجسيمات  [.23] اوضحالموجودة في التربة بواسطة عممية النترجة، 

 بسيولة.الصمبة في معظم أنواع الترب لذا تبقى منحمة وتترسب وتترشح 

 

 

 مترشحةنتائج فحوصات مياه مخمفات االلبان ال (3)جدول 

 الفحوصات

 نوع
 مياه  

 المخمفات

COD 

ممغم/ل

 تر

CL 

ممغم/ل

 تر

SO4 

ممغم/ل

 تر

PO4 

ممغم/ل

 تر

NO3 

ممغم/ل

 تر

المواد الصمبة 

الذائبة الكمية  

T.D.S    

  )ممغم/لتر(

pH 

23.6 0.83 870 60 2910 مياه مخمفات قبل الترشيح

7 

2100 7.41

مياه مخمفات بعد انتياء  11
 الترشيح

1100 200 1040 0.31 48 2572 6.73 
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 المخمفات الصناعية  ( لمياهpHتأثير عممية الترشيح عمى الرقم الييدروجيني ) :12.4

   المياه حيث ينخفض  ( ليذهpHفي التربة عمى قيمة الرقم الييدروجيني ) االلبانمرور مياه المخمفات  تأثير (8الشكل )    

 .[14التربة ]لمواد العضوية وتحمميا في بزيادة فترة الترشيح وقد يعزى ذلك لوجود ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص الرقم الييدروجيني لممياه المترشحة (8شكل رقم)
 

 تأثير عممية الترشيح عمى تركيز االمالح الذائبة الكمية لمياه المخمفات الصناعية  :13.4

 التربة،ة من ترشيح تمك المياه من خالل عمود يتم حساب المواد الصمبة الذائبة الكمية في مياه المخمفات االلبان الناتج    

تركيز االمالح الناتجة من الترشيح ويالحظ زيادة تركيز االمالح بعد الترشيح وذلك لحدوث غسل  يبين (9الشكل رقم )

امالح  ويالحظ أيضا بصورة عامة يزداد تركيز االمالح الذائبة الكمية في المياه المترشحة وذلك بسبب ذوبان التربة، ألمالح

 .[14]التربة اثناء مرور مياه الفضالت االلبان في عمود التربة وىذا يتفق مع 
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 تركيز المواد الصمبة الذائبة الكمية لممياه المترشحة (9شكل رقم)

  ((Conclusions االستنتاجات .5

  االتية:أظيرت نتائج الدراسة االستنتاجات     

 .عالي ممحي ومحتوى وطبيعة حامضيةعالي ذات حمل عضوي  الدراسة ت صناعة االلبان المستخدمة ىذهمخمفا اهيم .3

 .لمتربة بزيادة مدة الغمرونسبة المواد العضوية زيادة حد السيولة  .3

( ونسبة االمالح الذائبة pHوالرقم الييدروجيني )أدى زيادة مدة الغمر الى حدوث انخفاض في قيمة الوزن النوعي  .1

 .لمتربة ونسبة الجبسكمية ال

في  يوم وبزيادة مدة الغمر تنخفض الكثافة الجافة العظمى، 30و 15يحسن الغمر من خصائص الرص بفترة غمر  .8

  .حين ان محتوى الرطوبي األمثل لمتربة المعرضة لمغمر ينخفض بزيادة مدة الغمر

 .الغمر فترة زيادةحيث تنخفض بقص ال قوةان لعممية غمر التربة تأثير كبير عمى  .8

بالنسبة  اما ،لمتربةاالنضغاط زيادة دليل ب نتائج سمبية تتمثلخصائص االنضمام لمتربة المعرضة لمغمر  فحص بين .8

يوم ثم اخذت  30و 15انخفضت بفترات غمر  إذا لمغمرالنتائج متذبذبة بالنسب لمتربة المعرضة  االنتفاخ كانتلدليل 

 باالرتفاع.النتائج 

 اخذتيوم بعدىا  30و 15أظيرت نتائج مختمفة اذ انخفضت قابمية التداعي بفترة  المغمورة متربةقابمية التداعي ل .8

 .االرتفاعب
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مما سبق يمكن اعتبار ان مياه مخمفات صناعة االلبان ليا تأثيرات إيجابية وسمبية عمى الخصائص اليندسية لمتربة  .4

 سية.الجبسية وكانت تمك التأثيرات طفيفة عمى بعض الخواص اليند

االمالح الذائبة الكمية الى نياية فترة وكذلك  بزيادة فترة الترشيح تنخفض قيمة الرقم الييدروجيني لممياه المترشحة .8

 .الترشيح

 CLفي حين تزداد الكموريدات  NO3والنترات  PO4والفوسفات  CODبنياية فترة الترشيح حصل انخفاض في قيمة  .39

 .في المياه المرشحة SO4والكبريتات 

الى حد معين في المياه الراشحة  الفوسفاتو  ((COD المواد العضوية تركيزيرت النتائج قدرة التربة عمى خفض اظ .33

    البيئة.عمى  ىاخطر  االلبان والتقميل من صناعة كمرحمة من مراحل معالجة مياه مخمفاتيمكن معو استعمال التربة 
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