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  األلبانالخاصة بمعالجة اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 

 مقّدمة  

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1و أآثر من  وحين تشارك مؤسسة واحدة أ

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات ة الصناعة أن يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع وثيق
، التي تتيح اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة حسب 

ويمكن االطالع على القائمة . ّية المعنقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع
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الجتهاد والحصافة والتبّصر  هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات وا1

الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية في 
وقد . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام

تشمل األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة 
 أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة العملية عند قيامهم بتقييم مجموعة

 مستويات مختلفة من – على سبيل المثال ال الحصر –ألحد المشروعات 
تدهور البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من 

  .الجدوى المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايات خاصة 

 . عتماد جدول زمني مناسب لتحقيقهابكل موقع على حدة، مع ا

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

 ،الوضع في البلد الُمضيف: متغيرات آل موقع على حدة ومنها

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

وحين تختلف اللوائح التنظيمية المعتمدة في البلد المضيف عن 

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

األمر إلى  يحتاج – في ضوء أوضاع المشروع المعني –

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

  .والبيئة
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  التطبيق
 منشآتلتنطبق اإلرشادات بشأن الصحة والسالمة المهنية 

األلبان على استالم وتخزين الحليب الخام ومعالجته معالجة 

 .صناعيًا وتداول وتخزين الحليب المعالج ومنتجات األلبان

على وصف آامل ألنشطة الصناعة ) أ(الملحق ويحتوي 

وال تشمل هذه الوثيقة أنشطة المزارع أو . الخاصة بهذا القطاع

تجميع الحليب الخام من المزارعين المشمولة في وثيقة 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل إنتاج 

 . يةيالحيوانات الثد

 :وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التالية

 اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة والتعامل معها - 1.0القسم 
 مؤشرات األداء ورصده  – 2.0القسم 
 ضافيةاإلمصادر ال وثبت المراجع – 3.0القسم 
  وصف عام ألنشطة الصناعة – )أ(  الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة وآيفية  1.0
 التعامل معها

يعرض القسم التالي موجزًا لقضايا البيئة والصحة والسالمة 

 معالجة األلبان والتي تحدث خالل مرحلة بمنشآتالمرتبطة 

وتجدر . العمليات، مع تقديم توصيات لكيفية التعامل معها

إلشارة إلى أن التوصيات المتعلقة بالتعامل مع قضايا البيئة ا

 الصناعية المنشآت في غالبية المشترآةوالصحة والسالمة 

الكبرى خالل مرحلة اإلنشاء وإيقاف التشغيل واردة في 

 . اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 البيئة  1.1

 معالجة األلبان بمنشآتتتضمن القضايا البيئية المرتبطة تحديدًا 

 : ما يلي

 المياه المستعملة •

 النفايات الصلبة •

 االنبعاثات الهوائية •

 استهالك الطاقة •

 

 المياه المستعملة 
 المياه المستعملة الناتجة عن العمليات الصناعية  

نظرا لوجود مواد صلبة من مكونات الحليب في المياه 

ون، على سبيل المثال البروتين، والده(المستعملة 

، قد تحتوي المياه المستعملة غير )والكربوهيدرات، واللكتوز

 معالجة األلبان على محتوى منشآتالمعالجة اآلتية من 

عضوي بكميات آبيرة، والحاجة الحيوية الكيميائية لألآسجين 

)BOD( والحاجة الكيميائية لألآسجين ،)COD.(  وقد يسهم

ة في المياه شرش الحليب أيضًا في زيادة األحمال العضوي

وقد ينتج عن أنشطة التمليح أثناء إنتاج الجبن زيادة  .المستعملة

آما يمكن أن تحتوي . مستويات الملوحة في المياه المستعملة

المياه المستعملة أيضًا على أحماض وقلويات ومنظفات 

صناعية تحتوي على عدد من المواد الفعالة والمطهرات، 

 الهيدروجين ومرآبات ومنها مرآبات الكلور وبيروآسيد

ويمكن أن تحتوي المياه المستعملة على حمل . النشادر الرباعية

ميكروبيولوجي بكميات آبيرة، وقد تحتوي أيضًا على 

 . ريا مسببة لألمراضيفيروسات وبكت

تباع األساليب التالية الموصى بها لمنع تلوث مجاري إيمكن 

 . المياه المستعملة

على (نتجاته ومنتجاته الثانوية تجنب أشكال فقد الحليب وم •

 والتسرب االنسكابسبيل المثال، أشكال الفقد الناتجة عن 

وذلك باعتماد إجراءات ) وفرط أعمال التغيير والغلق

 ؛ منشآتالتصنيع الجيدة وصيانة ال



  
 والسالمة والصحة يئةالب بشأن إرشادات
 معالجة األلبانالخاصة ب

  
 

 
   3       2007 نيسان /بريلأ 30

  
 وليمجموعة البنك الد

فرز وتجميع نفايات المنتجات، ومنها مياه الغسل  •

جتها والمنتجات الثانوية، لتسهيل إعادة تدويرها أو معال

فيما بعد الستخدامها في مراحل الحقة أو بيعها أو التخلص 

بروتين اللبن [على سبيل المثال، الشرش والكازين (منها 

 ؛])أحيانًاجبين أو ما يطلق عليه 

ترآيب شبك لخفض أو تجنب دخول المواد الصلبة إلى  •

 شبكة صرف المياه المستعملة؛

لوعات العمليات عن با) بالوعات(ضرورة فصل منازح  •

القاذورات األخرى في مناطق العمليات وأن يتجه 

أو شبكة /تصريفها مباشرة إلى إحدى محطات المعالجة و

  المجاري التابعة للبلدية؛

ضرورة أن تكون األنابيب والخزانات ذاتية التصريف  •

ومزودة بوسائل مالئمة لتصريف المنتج قبل إجراءات 

 . التنظيف أو بعدها

الصحية، إعادة تدوير مياه العمليات، بما إعماًال للمتطلبات  •

في ذلك الماء المتكثف الناتج عن عمليات التبخير، من 

أجل أنظمة التسخين المبدئي واستعادة الحرارة الخاصة 

  بعمليات التسخين والتبريد، لتقليل استهالك الماء والطاقة؛

اعتماد طرق أفضل الممارسات الخاصة بتنظيف  •

ضمن أنظمة التنظيف في المكان ، والتي قد تتمنشآتال

، وتستخدم مواد 2)اآللي(اليدوي منها أو المؤتمت 

أو منظفات صناعية معتمدة ذات أثر بيئي /آيميائية و

منخفض إلى حد آبير ومتوافقة مع العمليات الالحقة 

  .لمعالجة المياه المستعملة

 معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات

لجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات تتضمن أساليب معا

الصناعية في هذا القطاع مصائد الشحوم أو أجهزة النزع أو 
                                                 

ات  تعمل أنظمة التنظيف في المكان المؤتمتة على تقليل استهالك الكيماوي2
والمياه والطاقة وتسهل االستعادة بالغسيل، ولكنها قد ال تكون مالئمة لكافة 

 .التطبيقات

أجهزة فصل الزيوت عن الماء لفصل المواد الصلبة الطافية؛ 

الموازنة بين آمية المياه المتدفقة والحمل الذي تحتوي عليه؛ و

التنقية؛ خفض ترسيب المواد الصلبة العالقة باستخدام أجهزة و

المعالجة البيولوجية، عادة ما تبدأ بمعالجة الهوائية يعقبها و

معالجة هوائية، لخفض المواد العضوية الذائبة؛ إزالة المغذيات 

المعالجة (آلورة والبيولوجية لخفض النيتروجين والفوسفور؛ 

نزح والنفايات السائلة عندما يكون التطهير مطلوبًا؛ ) بالكلور

يمكن في بعض الحاالت ون المواد المترسبة؛ الماء والتخلص م

خلط أو تسميد األراضي برواسب معالجة المياه المستعملة على 

قد يتطلب األمر ضوابط هندسية  .أن تكون ذات درجة مقبولة

وعادة ما  .إضافية الحتواء الروائح الكريهة والتخلص منها

ذات تستخدم طرق المعالجة البديلة والفصل عند المصدر للمياه 

الملوحة العالية التي تسهم في زيادة مستويات إجمالي المواد 

 .الصلبة الذائبة في المياه المستعملة

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتناقش وثيقة 
 أساليب التعامل مع المياه المستعملة الناتجة عن والسالمة

 وعبر استخدام. العمليات الصناعية وأمثلة ألساليب المعالجة

هذه التقنيات وأساليب الممارسة الجيدة للتعامل مع المياه 

 بالقيم اإلرشادية الخاصة بتصريف منشآتالمستعملة ستفي ال

 2المياه المستعملة آما هي موضحة في الجدول المعني بالقسم 

 . من الوثيقة الخاصة بهذه الصناعة

 مجاري المياه المستعملة األخرى واستهالك المياه 

 إرشادًا ادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةاإلرشتقدم 

حول التعامل مع المياه المستعملة غير الملوثة الناتجة عن 

 ومياه العواصف غير الملوثة والصرف منشآتعمليات ال

 ينبغي أن يتم توجيه مجاري المياه الملوثة إلى نظام و .الصحي

مليات المعالجة الخاص بالمياه المستعملة الناتجة عن الع

 معالجة األلبان آميات آبيرة من منشآتإذ تستخدم . الصناعية

مياه الشرب للمعالجة ولتنظيف المعدات ومناطق العمليات 



  
 والسالمة والصحة يئةالب بشأن إرشادات
 معالجة األلبانالخاصة ب

  
 

 
   4       2007 نيسان /بريلأ 30

  
 وليمجموعة البنك الد

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتقدم . والمرآبات

 توصيات لخفض استهالك المياه، ال سيما في األماآن والسالمة

  .حدودةالتي تكون فيها المصادر الطبيعية م

 النفايات الصلبة
 معالجة األلبان منشآتتنشأ النفايات العضوية الصلبة في 

بصورة رئيسية عن عمليات اإلنتاج وتتضمن المنتجات غير 

على سبيل المثال، تسرب (المطابقة والفواقد من المنتجات 

، ورواسب الشبك )الحليب والشرش السائل والمخيض

هزة الفصل التي تعمل والمرشحات والحمأة الناتجة عن أج

بنظام الطرد المرآزي ومعالجة المياه المستعملة ونفايات 

على سبيل المثال، القصاصات المهملة (عمليات التغليف 

وأآياس اإلنضاج المستهلكة والرواسب الشمعية التي تنتج عن 

والتي تنشأ عن المواد الخام الواردة ووجود ) إنتاج الجبن

  .تلفيات في خطوط اإلنتاج

تتضمن التدابير الموصى بها لخفض النفايات الصلبة والتعامل 

 :معها ما يلي

حيثما يكون ذلك ممكنًا وإعماًال للمتطلبات الصحية، فصل  •

النفايات الصلبة الناتجة عن العمليات والمنتجات غير 

المطابقة إلعادة معالجتها في منتجات تجارية ومنتجات 

و الجبن المطبوخ، أو على سبيل المثال، السمن، أ(ثانوية 

علف الحيوانات، أو مواد صناعة الصابون، أو المواد 

 ؛)األخرى المحددة بدرجات صناعية

ضبط أجهزة تعبئة وتغليف المنتجات على نحو دقيق  •

 لتجنب نفايات المنتجات ومواد التغليف؛ 

ضبط تصميم مواد التغليف على نحو دقيق لخفض حجم  •

 طريق استخدام مواد معاد على سبيل المثال، عن(النفايات 

تدويرها وخفض سمكها بما ال يؤثر سلبًا على معايير 

إذا آانت عملية نفخ العبوات التي  ).سالمة المواد الغذائية

تصنع من مادة بولي إثيلين تيرفتاالت تتم في الموقع، 

عندئذ يمكن إعادة استخدام القطع البالستيكية المتبقية من 

آنفايات بالستيكية إلعادة تدويرها عملية النفخ أو تصنيفها 

 أو التخلص منها بعيدًا عن الموقع؛

 استخدام الحمأة غير الملوثة الناتجة عن معالجة المياه  •

  .المستعملة في األسمدة الزراعية أو إنتاج الغاز البيولوجي

ضرورة التعامل مع النفايات المتبقية والتخلص منها طبقًا  •

الصناعية المنصوص عليها للتوصيات الخاصة بالنفايات 

  .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

  
 االنبعاثات الهوائية

  غازات العادم

ثاني أآسيد الكربون، وأآاسيد (ازات العادم تنتج انبعاثات غ

 في قطاع معالجة األلبان )، وأول أآسيد الكربونالنيتروجين

في التربينات، من احتراق الغاز وزيت الوقود أو الديزل 

والغاليات، والضواغط، والمحرآات األخرى المستخدمة 

اإلرشادات العامة وتتيح . ألغراض توليد الطاقة والحرارة
 المبادئ التوجيهية حول آيفية بشأن البيئة والصحة والسالمة

التعامل مع االنبعاثات الناتجة عن مصادر االحتراق الصغيرة 

 ميغاواط، بما في ذلك 50التي لها قدرة حرارية تصل حتى 

معايير انبعاث الملوثات في الهواء المعنية بانبعاث غازات 

وأما انبعاثات مصادر االحتراق ذات القدرة األآبر من . العادم

اإلرشادات بشأن البيئة  ميغاواط فيتم التعامل معها وفق 50
  .والصحة والسالمة من أجل الطاقة الكهربائية الحرارية

 الغبار 

 انبعاثات الغبار أثناء تنفيذ عمليات معالجة األلبان تتضمن

الرواسب الدقيقة لمسحوق الحليب في الهواء العادم الناتج عن 

آما تتضمن التدابير  .أنظمة التجفيف بالرش وتعبئة المنتجات

 الغبار والسيطرة عليها بصورة ات لمنع انبعاثالموصى بها
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لى أن تكون رئيسية ترآيب هوايات للتخلص من العوادم ع

على سبيل المثال، (مزودة بأنظمة لحجز المسحوق الجاف 

يفضل بشكل عام و). الحلزونات أو المرشحات ذات األآياس

 طرق الغسل إتباعاستخدام المرشحات ذات األآياس عن 

الرطب نظرًا ألنها تستخدم طاقة أقل بشكل آبير وتنتج مقدارًا 

ا شيئًا على اإلطالق، أقل من المياه المستعملة أو ال تنتج منه

وينشأ عن وجود  .آما أن الضوضاء الناتجة عنها تكون أقل

ات تؤدي إلى اندالع الهواء الساخن والغبار الدقيق تأثير

لذا يتم تزويد جميع األجهزة الحديثة  . انفجاروقوعالحرائق و

نفجار الللتجفيف بالرش بآليات إلعتاق أنظمة التحذير من ا

 .وأنظمة منع الحرائق

 الرائحة 

 معالجة منشآت الروائح في ترتبط المصادر الرئيسية النبعاث

لة في الموقع، إضافة إلى  معالجة المياه المستعممنشآتاأللبان ب

تفريغ الحليب /  الروائح المتسربة من خزانات تعبئة انبعاث

التعامل الموصى بها لمنع تتضمن أساليب . وصوامع التخزين

 : عليها ما يلي الروائح والسيطرةانبعاث

 معالجة المياه المستعملة منشآتضمان تصميم وصيانة  •

  على نحو صحيح وفق الحمل المتوقع للمياه المستعملة؛

 المحافظة على نظافة جميع مناطق العمل والتخزين؛ •

على (تفريغ وتنظيف مصائد الدهون على نحو متكرر  •

 ؛)سبيل المثال، تفرغ يوميًا وتنظف أسبوعيًا

 مخزون النفايات والمنتجات الثانوية وتخزينها اإلقالل من •

 .لفترات قصيرة في غرف باردة مغلقة ذات تهوية جيدة

تطويق عمليات اإلنتاج التي ينتج عنها روائح وتنفيذها في  •

 . وجود شفاطات

 استهالك الطاقة
وعادة .  معالجة األلبان آميات آبيرة من الطاقةمنشآتتستهلك 

 80لالستخدامات الحرارية حوالي ما تشكل الطاقة المطلوبة 

 من إجمالي الطاقة وذلك من أجل إنتاج الماء الساخن في المائة

على سبيل المثال، البسترة (والبخار لتطبيقات العمليات 

وتستخدم . وأغراض التنظيف) والتبخير وتجفيف الحليب

العشرون في المائة األخرى من إجمالي الطاقة المطلوبة في 

شغيل آالت المعالجة وثالجات التبريد وأجهزة صورة آهرباء لت

وباإلضافة إلى التوصيات المعنية بزيادة  .التهوية واإلضاءة

آفاءة استخدام الطاقة التي تم التعرض لها بالمناقشة في 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة، يوصى 

  :باعتماد التدابير التالية الخاصة بهذه الصناعة

 : ما يليبإتباع من فقد الحرارة اإلقالل •

o  استخدام أجهزة بسترة بنظام اإلنتاج المستمر بدًال من

 نظام التشغيالت

o  مجانسة الحليب جزئيًا لخفض حجم المبادالت

  الحرارية

o استخدام أجهزة تبخير متعددة المراحل 

o  أنابيب البخار والماء والهواء/ عزل مواسير 

o  صمامات لمزج القضاء على تسرب البخار واستخدام

 البخار والماء يتم التحكم فيها عن طريق ثرموستات

 : ما يليبإتباعتحسين آفاءة التبريد  •

o  مناطق التبريد/ عزل غرف 

o  مزودة بمفاتيح (ترآيب أجهزة لغلق األبواب آليًا

واستخدام غرف الهواء المضغوط وأجهزة ) دقيقة

 اإلنذار؛ 

لتسخين استخدام أنظمة الستعادة الحرارة لعمليتي ا •

والتبريد على حد السواء في أجهزة بسترة الحليب 
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على سبيل المثال، التدفق المتجدد (ومبادالت الحرارة 

  ؛)المتعاآس االتجاه

التحقق من وسائل استعادة الحرارة الضائعة، ويتضمن  •

 :ذلك ما يلي

o  استعادة الحرارة الضائعة من محطة التبريد، والعوادم

المثال، لتسخين الماء على سبيل (وضواغط الهواء 

 )الساخن مقدمًا

o استعادة الطاقة التبخيرية 

o  استخدام أنظمة الستعادة الحرارة من ضواغط الهواء

 )على سبيل المثال، مبادل الغاز الضائع(والغاليات 

  الصحة والسالمة المهنية    1.2

 منشآتتتماثل المخاطر الخاصة بالصحة والسالمة المهنية في 

 الصناعية منشآتع المخاطر الموجودة في المعالجة األلبان م

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة األخرى وتوفر 
إضافة إلى ذلك،  . توصيات للتعامل مع هذه القضاياوالسالمة

تتضمن قضايا الصحة والسالمة المهنية المتعلقة تحديدًا 

 : بعمليات معالجة األلبان ما يلي

 المخاطر البدنية •

 لوجيةالمخاطر البيو •

 المخاطر الكيميائية •

 التعرض للحرارة والبرد واإلشعاعات •

 المخاطر البدنية
تتضمن المخاطر البدنية التعرض لمخاطر السقوط على 

األرض في نفس الطابق نظرًا لتوفر الظروف التي تؤدي إلى 

االنزالق، واستخدام آالت وأدوات، وحوادث االرتطام في آالت 

 الروافعلمثال، الشاحنات ذات على سبيل ا(النقل الداخلية 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة تقدم  ).الشوآة والحاويات
 إرشادًا حول الظروف العامة في أماآن والصحة والسالمة

العمل، بما في ذلك تصميم وصيانة أسطح العمل والسير لمنع 

وفيما يلي أدناه توصيات إضافية . حوادث االنزالق والسقوط

  .ةخاصة بهذه الصناع

المحافظة على نظافة وجفاف أسطح الَسْير والعمل وتزويد  •

  العاملين بأحذية مانعة لالنزالق؛

بما في (تدريب العاملين على االستخدام الصحيح للمعدات  •

وتزويدهم ) ذلك االستخدام الصحيح ألجهزة سالمة اآلالت

 بمعدات الوقاية الشخصية، مثل معدات حماية السمع؛

لداخلي لمساحة العمل لفرص ضمان خفض المخطط ا •

تقاطع مسارات تنفيذ أنشطة العمليات وذلك لتجنب حوادث 

  .االرتطام والسقوط

تخطيط ممرات النقل ومناطق العمل وضمان تثبيت  •

  على المنصات والساللم والدرج تثبيتًا صحيحًا؛ درابزين

تأريض جميع المعدات واألجهزة الكهربائية الموجودة في  •

 . رض للبلل باستمرارالغرف التي تتع

 اإلصابات الناتجة عن الرفع وتكرار العمل ووضعية العاملين  
 أثناء القيام باألعمال 

قد تتضمن عمليات معالجة األلبان مجموعة مختلفة من 

المواقف التي يمكن أن يتعرض فيها العاملون إلى إصابات 

جراء الرفع والحمل وتكرار العمل ووضعية أجسامهم أثناء 

ومن الممكن أن تنتج هذه اإلصابات عن رفع  .ز األعمالإنجا

أوزان ثقيلة يدويًا وتكرار العمل، بما في ذلك تشغيل ماآينات 

التقطيع إلى شرائح والتغليف بالشفط والوضعيات غير السليمة 

ألجسام العاملين أثناء إنجاز العمل والتي تنتج عن عدم مالءمة 

تناقش  .لعملية ذاتهاالتصميم الخاص بمحطة العمل ونشاط ا

 طرق اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

التعامل الموصى بها، بما في ذلك استخدام المعدات واآلالت 

على سبيل المثال، (الميكانيكية حيثما يكون ذلك ضروريًا 
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وذلك للحد من ) استخدامها لنقل باالت علب الحليب الكرتونية

 . هذه اإلصابات

 البيولوجيةالمخاطر 
قد يرتبط التعرض لعوامل بيولوجية وميكروبيولوجية باستنشاق 

 .الغبار والرذاذ وابتالعه، وخاصة في عمليات مسحوق الحليب

آما يمكن أن يؤدي الغبار الناتج عن المكونات المستخدمة في 

معالجة األلبان ومستويات الرطوبة المرتفعة إلى اإلصابة بتهيج 

التفاعالت األرجية حسبما ( من الحساسية الجلد أو أنواع أخرى

  ).تطلق عليها منظمة الصحة العالمية

اإلرشادات العامة بشأن و باإلضافة إلى اإلرشاد المتضمن في 
، تتضمن التوصيات المعنية بالوقاية البيئة والصحة والسالمة

من أشكال التعرض للمخاطر البيولوجية الخاصة بمعالجة 

  :ا ما يلياأللبان والسيطرة عليه

على سبيل (تجنب األنشطة التي ينتج عنها غبار ورذاذ  •

المثال، استخدام الهواء المضغوط أو الماء المضغوط 

، وتزويد المناطق المغلقة أو شبه )ضغطًا عاليًا للتنظيف

المغلقة، حيثما ُيتعذر تجنب هذه األنشطة، بتهوية جيدة، 

 أو لغبار والرذاذالتعرض الللقضاء على احتماالت 

 اإلقالل منه؛ 

أو حلزونات / ترآيب هوايات للعادم مزودة بمرشحات و  •

 عند مصادر الغبار؛ 

تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية المالئمة ألنشطة  •

 العمليات؛

 منشآت العمل ومنشآتضمان الفصل المادي ما بين  •

 الترفيه للمحافظة على النظافة الشخصية للعاملين؛

مباشر بمنتجات األلبان غير المطابقة تجنب االتصال ال •

 . للمواصفات

  

 المخاطر الكيميائية
بما في ذلك (عادة ما يتضمن التعرض للمواد الكيميائية 

أنشطة مناولة المواد الكيميائية ذات العالقة ) الغازات واألبخرة

بعمليات تنظيف وتطهير مناطق العمليات، باإلضافة إلى صيانة 

تناقش ). األمونيا(والتبريد ) ت الحراريةالزيو(أنظمة التسخين 

 التدابير اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

الموصى بها للوقاية من التعرض للمواد الكيميائية والسيطرة 

 .عليها

 الحرارة والبرودة
 معالجة األلبان إلى منشآتيمكن أن يتعرض العاملون في 

يات وإلى البرودة في الحرارة التي تنتج عن أنشطة العمل

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وتقدم . مناطق وغرف التبريد
 توصيات للتعامل مع ظروف التعرض والصحة والسالمة

 .للحرارة والبرودة

  الضوضاء واالهتزازات
 معالجة منشآتتتمثل المصادر الرئيسية للضوضاء داخل 

، وأبراج األلبان في أجهزة الطرد المرآزي، وأجهزة المجانسة

، وآالت التعبئة والتغليف التي عادة ما توجد )الترذيذ(الرش 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وتقدم . جميعها في مبان مغلقة
 توصيات للتعامل مع التعرض للضوضاء والصحة والسالمة

 . واالهتزازات

 صحة المجتمع المحلي وسالمته   1.3

ي وسالمته أثناء تتماثل التأثيرات على صحة المجتمع المحل

إنشاء مصانع معالجة األلبان مع التأثيرات الحادثة أثناء إنشاء 

 الصناعية األخرى، وقد تم تناولها بالمناقشة في منشآتال

فخالل  .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 المعالجة موقع منشأة، ينبغي أن يرصد لمنشأةمرحلة تخطيط ال

عن الجيران وأن يتم تقييم طرق الوصول يبعد بمسافة مالئمة 
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اإلرشادات وتناقش  .من أجل االستخدام المناسب لنقل األغذية
 التأثيرات على صحة العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

المجتمع المحلي وسالمته خالل مرحلة التشغيل والتي تعتبر 

 في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك التأثيرات مشترآة

متعلقة بسالمة المرور أثناء نقل المواد الخام والمنتجات ال

ترتبط القضايا الخاصة بهذه الصناعة والتي يحتمل أن . النهائية

 بشكل آبير بالعوامل الجمهورتؤثر على المجتمع المحلي أو 

المسببة لألمراض أو الملوثات الميكروبية، فضًال عن 

لمرتبطة بمنتجات التأثيرات الكيميائية أو المادية األخرى ا

  .األلبان المجهزة

 اآلثار المرتبطة بسالمة األغذية وآيفية التعامل معها
قد يؤدي سحب أحد المنتجات الغذائية من السوق نتيجة تلوثه 

أو ظهور منتجات غذائية مغشوشة إلى إلحاق الضرر بمجال 

وإذا ما استطاعت الشرآات تتبع منتجاتها بناء  .عمل له أهميته

، تصبح )ما يعرف بالتشغيلة(ام محددة لدفعات اإلنتاج على أرق

عملية السحب من السوق مسألة استرداد لجميع األغذية التي 

فالشرآة التي لديها برنامج قوي لسالمة  .تحمل تلك األرقام

األغذية تستطيع أن تحمي نفسها من غش المنتج أو تلوثه ومن 

 . تداعيات استرجاع المنتجات الغذائية

 يجب أن تتم معالجة األلبان طبقًا لمعايير سالمة أغذية ولهذا،

معترف بها على الصعيد الدولي ومطابقة لمبادئ وممارسات 

 ومدونة قوانين 3تحليل مخاطر نقاط التحكم الحرجة"

 وتشمل 4).ما يطلق عليه أحيانًا الدستور الغذائي(األغذية 

 :مبادئ سالمة األغذية الموصى بها ما يلي

ومناطق " نظيفة"يم المناطق إلى مناطق مراعاة تقس •

، وتصميمها طبقًا لشروط نظام نقاط التحكم "متسخة"

                                                 
3 ISO)2005.( 
 ).2005-1962(منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية  4

على سبيل المثال، إجراءات (الحرجة وتحليل المخاطر 

 ، آما تم تناولها بالمناقشة أدناه؛)التشغيل القياسية الصحية

ضمان عدم انقطاع سلسلة التبريد بالنسبة للمنتجات  •

 لتبريد؛ الحساسة التي تتطلب ا

ضمان التتبع الكامل لجميع المواد والمنتجات في آافة  •

 مراحل سلسة التوريد، ما أمكن إلى ذلك سبيًال؛

ضمان إجراء قدر آاف من الفحص البيطري، بما في ذلك  •

فحص شهادات التطعيم للحيوانات في آافة مراحل سلسة 

  التوريد؛

 النفايات االمتثال للوائح واالحتياطات البيطرية للتعامل مع •

 والحمأة والمنتجات الثانوية؛ 

تطبيق جميع شروط نظام نقاط التحكم الحرجة وتحليل  •

 المخاطر، ومنها 

o الصرف الصحي 

o ممارسات التعامل الجيدة 

o  تطبيق برامج متكاملة للتعامل مع اآلفات ووسائل نقل

األمراض، وتحقيق الحد األقصى من مكافحة اآلفات 

ل وسائل ميكانيكية ووسائل نقل األمراض من خال

على سبيل المثال، المصائد واستخدام شبكات على (

األبواب لخفض الحاجة إلى مكافحة اآلفات ووسائل 

  .نقل األمراض آيميائيًا

o التحكم في استعمال المواد الكيميائية 

o السيطرة على مسببات الحساسية 

o آلية فحص شكاوى العمالء 

o التتبع واالسترجاع 
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 رصدهمؤشرات األداء و  2.0
 البيئة   2.1

 إرشادات بشأن النفايات السائلة 
 إرشادات بشأن النفايات السائلة في هذا 1يقدم الجدول رقم 

وتشرح القيم اإلرشادية الخاصة باالنبعاثات والنفايات . القطاع

السائلة الناتجة عن العمليات في هذا القطاع بوضوح الممارسة 

في المعايير ذات الصلة الصناعية الدولية الجيدة آما هي واردة 

وتشرح القيم  .للبلدان التي لديها أطر تنظيمية معترف بها

اإلرشادية الخاصة باالنبعاثات والنفايات السائلة الناتجة عن 

العمليات في هذا القطاع بوضوح الممارسة الصناعية الدولية 

الجيدة آما هي واردة في المعايير ذات الصلة للبلدان التي لديها 

آما يمكن تطبيق هذه اإلرشادات في  .ظيمية معترف بهاأطر تن

 المصممة والمشغلة منشآتظروف التشغيل العادية داخل ال

على نحو مالئم من خالل تطبيق أساليب منع التلوث والسيطرة 

عليه والتي تم تناولها بالمناقشة في األقسام السابقة من هذه 

 فيما ال يقل وينبغي تحقيق هذه المستويات بصرامة، .الوثيقة

 في المائة من وقت تشغيل المصنع أو الوحدة، بعد 95عن 

ويجب تبرير  .حسابها آنسبة من ساعات التشغيل السنوية

عن تحقيق هذه المستويات نظرًا ألوضاع مشروع االنحراف 

 . محلي محدد في التقييم البيئي

تنطبق اإلرشادات بشأن النفايات السائلة على التصريف 

فايات السائلة المعالجة في المياه السطحية من أجل المباشر للن

يمكن تحديد مستويات التصريف الخاصة . االستخدام العام

بالموقع بناء على مدى توفر وظروف استخدام األنظمة العامة 

لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي أو، إن آان تصريفها 

تويات يتم مباشرة على المياه السطحية، عندئذ يتم تحديد المس

بناء على نظام تصنيف استخدام المياه المستقبلة آما هو موضح 

  .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةفي 

إن اإلرشادات المعنية بانبعاث الملوثات تنطبق على االنبعاثات 

اإلرشادات العامة بشأن وتعالج . الناتجة عن عمليات التجهيز
ادات الخاصة بانبعاث الملوثات  اإلرشالبيئة والصحة والسالمة

من مصادر االحتراق المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية 

 50والكهربائية من مصادر لها قدرة تساوي أو تقل عن 

 فتعالجها أما انبعاثات مصادر الطاقة األآبرميغاواط؛ 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل الطاقة 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة آما تبين . الحرارية
 أيضًا المبادئ التوجيهية حول اعتبارات البيئة والسالمة

 . المحيطة استنادًا إلى الحمل الكلي لالنبعاثات

  مستويات النفايات السائلة في معالجة األلبان– 1جدول 

 القيمة اإلرشادية الوحدة الملوثات

درجة (األس الهيدروجيني 
 )الحموضة

ألس ا
الهيدروجيني 

درجة (
 )الحموضة

6 – 9 

حاجة حيوية آيميائية 
 5لألآسجين

/  ملليغرام
 50 لتر

/  ملليغرام حاجة آيميائية لألآسجين
  250 لتر

/  ملليغرام إجمالي النيتروجين 
  10 لتر

/  ملليغرام إجمالي الفوسفور
 2 لتر

/  ملليغرام زيوت وشحوم
 10 لتر

/  ملليغرام مجموع الجوامد المعلقة
 50 لتر

درجة   ° زيادة درجة الحرارة
 ب3< مئوية

إجمالي البكتريا القولونية 
 )جراثيم سلبية الغرام(

الرقم األآثر 
/  أاحتماًال 
100 
 ملليلتر

400 
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/ المكونات الفعالة 
 المضادات الحيوية

يتم التحديد على أساس الحالة 
 المحددة

 : مالحظات
 الرقم األآثر احتماًال = MPNأ 
 عند حافة منطقة مزج مثبتة علميًا تأخذ في االعتبار نوعية ب

المياه المحيطة، واستخدام المياه المستقِبلة، والمستقبالت 
 المحتملة، والطاقة التمثيلية

 
 استخدام الموارد وإنتاج النفايات

 معلومات حول استخدام الموارد وإنتاج 3 و2يقدم الجدوالن 

نفايات في قطاع معالجة األلبان، والتي يمكن اعتبارها ال

مؤشرات لكفاءة هذا القطاع آما يمكن استخدامها لتتبع 

 بيانات 3آما يقدم الجدول  .التغيرات في األداء بمرور الوقت

.  معالجة األلبان للطاقة والمواردمنشآتحول استهالك 

لك ويوضح الجدول اتساع مستوى التباين الناتج، ويعزى ذ

بشكل رئيسي إلى االختالفات في تشكيلة المنتجات وأحجام 

وتعتبر آمية المياه المستعملة أصغر بشكل عام . التشغيالت

ويعود ذلك من ناحية إلى تبخر . مقارنة باستهالك المياه العذبة

بعض المياه المستخدمة لتبريد المكثفات ومن ناحية أخرى إلى 

غير الملوثة خالل تصريفها عدم رصد مياه التبريد المستهلكة و

  .في البيئة المحيطة

ويعود التباين في األرقام المعنية باستهالك الطاقة إلى أن نسب 

على سبيل (استهالك المنتجات للطاقة تختلف باختالف المنتج 

لذا تستهلك مصانع . ضمن نطاق المنتج) المثال، المسحوق

 استهالك إنتاج المسحوق بشكل عام آمية من الطاقة أعلى من

وفي مجموعة الشرآات المنتجة لحليب . المصانع األخرى

 .  قليًال من استهالك الطاقةالزبدالسوق، ُيزيد إنتاج 

 . إنتاج النفايات في قطاع األلبان– 2جدول 

/ آغم (إجمالي النفايات الصلبة  نطاق المنتج
 )  لتر1000

حليب السوق والمنتجات 
المستولدة (المستنبتة 

  أ14–1.7

  )صناعيًا
الجبن، والشرش، 

 والمسحوق 
 ب10–0.5

 ج58–35 اآليس آريم 
  . مصنعًا لأللبان13 استنادًا إلى نتائج مأخوذة من أ
 . مصنعًا لأللبان17استنادًا إلى نتائج مأخوذة من   ب
 . مصانع لأللبان4استنادًا إلى نتائج مأخوذة من   ج
 ).2001(وروبي المجلس الوزاري لبلدان الشمال األ: المصدر 
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مجموعة البنك الد ولي

 
  استهالك الموارد والطاقة– 3جدول 

 المدخالت حسب وحدة المنتج
وحدة إجمالي 

 الحمل
مصانع األلبان 
 أاألوروبية

مصانع األلبان 
 بالسويدية

مصانع األلبان 
 بالدانمرآية

مصانع األلبان 
 بالفنلندية

مصانع األلبان 
 بالنرويجية

المعيار اإلرشادي 
 جللصناعة

 المياه

يب السوق والمنتجات حل
 )المستولدة صناعيًا(المستنبتة 

لتر /لترات
 1.5–1.0 4.1 2.9–1.2 0.97–0.60 2.8–0.96  حليب معالج

لتر /لترات الجبن والشرش
 2.0–1.4 3.8–2.5 3.1–2.0 1.7–1.2 2.5–2.0  حليب معالج

مسحوق الحليب، والجبن، و 
 المنتجات السائلة) أو(

لتر /لترات
 1.7–0.8 6.3–4.6 4.6–1.4 1.9–0.69 4.0–1.7  حليب معالج

آغم آيس /لتر اآليس آريم
 5.0–4.0      آريم

  الطاقة

حليب السوق والمنتجات 
 )المستولدة صناعيًا(المستنبتة 

آيلو واط 
لتر حليب /ساعة
 معالج

0.09–1.11 0.11–0.34 0.07–0.09 0.16–0.28 0.45 0.1–0.2 

 الجبن والشرش
آيلو واط 

حليب لتر /ساعة
 معالج

0.06–2.08 0.15–0.34 0.12–0.18 0.27–0.82 0.21 0.2–0.3 

مسحوق الحليب، والجبن، 
 أو المنتجات السائلة/و

آيلو واط 
لتر حليب /ساعة
 معالج

0.85–6.47 0.18–0.65 0.30–0.71 0.28–0.92 0.29–0.34 0.3–0.4 

 اآليس آريم
آيلو واط 

آغم آيس /ساعة
 آريم

 0.75–1.6 0.8–1.2 

 ريف المياه المستعملةتص

حليب السوق والمنتجات 
 )المستولدة صناعيًا(المستنبتة 

لتر /لترات
 1.4–0.9 2.6 2.4–1.2 0.94–0.83 2.5–0.8  حليب معالج

لتر /لترات الجبن والشرش
 1.8–1.2 3.2 3.2–1.5 1.4–0.77 2.0–1.4  حليب معالج

مسحوق الحليب، والجبن، و 
 المنتجات السائلة) أو(

لتر /اتلتر
 1.5–0.8 3.3–2.0 3.9–1.9 1.5–0.75 4.3–1.2  حليب معالج

آغم آيس /لتر اآليس آريم
 4.0 –2.7 7.8–3.0 5.6 - 4.4–2.7  آريم

 ). 2006(، بالرجوع إلى المفوضية األوروبية )2002(االتحاد األوروبي لأللبان ) أ(
 .رقام الواردة بين األقواس إلى عدد مصانع األلبان التي تم اختيارها للعينةتشير األ). 2001(المجلس الوزاري لبلدان الشمال األوروبي ) ب(
 ). 2001(المجلس الوزاري لبلدان الشمال األوروبي ) ج(
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 الرصد البيئي
يجب تنفيذ برامج الرصد البيئي المحددة لهذا القطاع بغرض 

التعامل مع آافة األنشطة التي تبين أن لها آثارًا آبيرة محتملة 

. لى البيئة تنشأ أثناء العمليات العادية واألوضاع غير المؤاتيةع

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى مؤشرات مباشرة أو 

غير مباشرة لالنبعاثات والنفايات السائلة واستخدام الموارد 

 . المنطبق على المشروع المحدد

وينبغي أن يكون معدل تكرار الرصد بالقدر الكافي لتوفير 

ويجب أن يقوم بعمليات . انات تمثيلية للمعيار الجاري رصدهبي

الرصد أفراد مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ 

بالسجالت مع استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على 

آما ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على . نحو سليم

ى يتسنى اتخاذ فترات منتظمة ومقارنتها بالمعايير التشغيلية حت

وتتوفر إرشادات إضافية عن . أي إجراءات تصحيحية الزمة

اإلرشادات الطرق المطبقة ألخذ العينات وتحليل االنبعاثات في 
 .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية   2.2

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية
بالمقارنة مع إرشادات يجب تقييم أداء الصحة والسالمة المهنية 

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(5مخاطر الكيميائية المنشورة ، ودليل الجيب لل

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

                                                 
 :الموقعين التاليين متاح على 5
 /TLV/org.acgih.www://http 

store/org.acgih.www://http/  

)NIOSH(6 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(7 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، 8 االتحاد األوروبيالمنشورة من قبل الدول األعضاء في

 .أو ما يشابهها من مصادر

 معدالت الحوادث والوفيات
يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال ) المتعاقدين من الباطن

 فقدان وقت العمل، أو سيما الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى

. إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى حدوث وفيات

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

البلدان المتقدمة من خالل استشارة المصادر في القطاع 

مكتب الواليات المتحدة : على سبيل المثال(المنشورة 

صحة والسالمة بالمملكة إلحصائيات العمل وإدارة ال

 .9)المتحدة

 رصد الصحة والسالمة المهنية
يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

 آجزء من برنامج رصد الصحة 10متخصصين معتمدين

اظ بسجالت  االحتفمنشآتآما يجب على ال. والسالمة المهنية

                                                 
  /npg/niosh/gov.cdc.www://http: متاح على الموقع التالي 6
: متاح على الموقع التالي 7

do_show.owadisp/oshaweb/pls/gov.osha.www://http
9992=id_p&STANDARDS=table_p?cument

: متاح على الموقع التالي 8
oel/ds/risks/cticepra_good/int.eu.osha.europe://http/  

 : الموقعين التاليين متاح على 9
/iif/gov.bls.www://http 

htm.index/statistics/uk.gov.hse.www://http
على أخصائيي الصحة الصناعية  يمكن أن يشتمل المهنيون المعتمدون 10

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
 . المعتمدين أو من يكافئهم

http://www.acgih.org/TLV/
http://www.acgih.org/store/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9992
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/
http://www.bls.gov/iif/
http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
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. عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة 

 .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالمهنية في 
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وصف عام ألنشطة الصناعة: )أ(الملحق
 

اع األلبان على تحويل الحليب الخام إلى يرتكز عمل قط

ويتراوح نطاق المنتجات من . منتجات آمنة لالستهالك اآلدمي

الحليب المبستر والحليب المعالج بأعلى درجات الحرارة إلى 

منتجات األلبان ذات القيمة المضافة مثل الزبادي والزبد 

وفي الماضي، آانت مصانع الحليب السائل ومنتجات  .والجبن

لبان الطازجة تنزع إلى أن تتخذ لنفسها مواقع داخل المراآز األ

أما النزعة الحديثة للمصانع فهي أن . الحضرية أو قريبًا منها

تتخذ لنفسها مواقع بالقرب من مصادر الحليب الخام وخاصة 

تلك المصانع التي تنتج منتجات تمتد تواريخ صالحيتها لفترات 

المعالج بأعلى درجات على سبيل المثال، الحليب (طويلة 

وآان من شأن النزعة ). الحرارة، والجبن، ومساحيق الحليب

الحالية تجاه إنشاء مصانع آبيرة للمعالجة أن ظهرت شرآات 

ويعيب هذا التطور ما يحدثه  .لديها معدات أآثر أتمتة وآفاءة

من زيادة في األثر البيئي داخل بعض المناطق، وهو ما يتمثل 

ارتفاع ترآيز النفايات وزيادة الحرآة بصورة رئيسية في 

ويمكن تقسيم مصانع معالجة األلبان إلى الفئتين . المرورية

 :التاليتين

تتضمن معالجة الحليب السائل بسترة ومعالجة الحليب الخام  •

إلى حليب سائل لالستهالك المباشر، فضًال عن القشدة، 

والحليب المنكه، والمنتجات المخمرة مثل المخيض 

 .اديوالزب

تتضمن المعالجة الصناعية للحليب بسترة ومعالجة الحليب  •

الخام إلى منتجات ألبان ذات قيمة مضافة مثل الجبن 

والجبنين، والزبد ومنتجات دهون الحليب األخرى، ومسحوق 

الحليب والحليب المرآز، ومسحوق الشرش ومكونات األلبان 

  .خرىاألخرى، واآليس آريم ومنتجات األلبان المجمدة األ

يعتبر مجال معالجة األلبان من المجاالت التي تشهد تحسنًا 

وقد زادت عمليات الترشيح والتجفيف الحديثة من . مستمرًا

. استعادة مواد الحليب الصلبة التي آان ُيتخلص منها في السابق

آما أصبحت العمليات أآثر جدوى بشكل آبير من حيث استهالآها 

أنظمة الرصد والرقابة والتنظيم للطاقة وآان من شأن استخدام 

اإللكترونية أن تحسنت آفاءة العمليات وانخفض الفقد في 

 . المنتجات إلى حد بعيد

 رسمًا بيانيًا تخطيطيًا مبسطًا للعمليات داخل 1-)أ(يقدم الشكل 

مصنع ألبان افتراضي، آما تم أيضًا وصف آل عملية من هذه 

  .العمليات على حدة أدناه

 وتخزين الحليب الخامجمع واستالم 
ينبغي أن تتخذ الخطوات األولى فيما يتعلق بحفظ جودة الحليب 

ولتحقيق أفضل جودة للحليب الخام داخل أماآن . داخل المزارع

الحصول عليه، ينبغي أن تكون أوضاع الحلب صحية قدر 

 درجات مئوية 4+إذ يجب أن يتم تبريد الحليب تحت  .اإلمكان

ي درجة الحرارة هذه أثناء نقله إلى مصنع فور الحلب وأن يحفظ ف

 .األلبان

وتشير أفضل الممارسات إلى أن المزارع أو مراآز الجمع 

الوسيطة يجب أن تكون مجهزة بخزانات مبردة ومصنعة من 

وأن يتم  .لتخزين الحليب السائب) ستينلس ستيل(حديد ال يصدأ 

 مزودة جمع الحليب الخام ونقله إلى مصنع المعالجة في سيارات

بخزانات للحليب السائب معزولة أو مبردة ومصنعة من حديد ال 

أما األسواق التي ال . لترألف  30يصدأ وتستوعب ما يصل إلى 

يزال فيها ألصحاب المزارع الصغيرة السيطرة فال زالت تستخدم 
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أوعية مصنعة من ألومنيوم أو حديد ال يصدأ تتراوح سعاتها ما 

  .معها أو تسليمها إلى مصنع المعالجة لتر يتم ج50 إلى 30بين 

وحيثما ال تتوافر المياه والكهرباء ينبغي أن يتم تسليم الحليب إلى 

 للتبريد أو أن يتم تسليمه إلى منشآتنقطة جمع مرآزية مزودة ب

آما ينبغي أن يتم غسل وتطهير . مصنع األلبان للمعالجة فور حلبه

غ الحليب منها داخل خزانات أو أوعية الحليب السائب فور تفري

وأن يستخدم الماء لشطف وتنظيف خطوط  .مصنع األلبان

وتستخدم المصانع  .االستالم واألوعية وخزانات سيارات النقل

 . الحديثة أنظمة التنظيف في المكان وأجهزة مؤتمتة لغسل األوعية

ويتم أخذ عينات من الحليب الخام عند نقطة االستالم بغرض 

، بعد قبوله، بالحجم أو الوزن ويبرد في تحليل الجودة ويقاس

ويخزن الحليب، بعد  . درجات مئوية4+درجة حرارة تقل عن 

وعادة . تبريده، في صومعة يظل فيها إلى أن يحين موعد معالجته

 . ما يستخدم الماء المثلج في إجراء التبريد

 الفصل والتوحيد 
 في مشترآةاليعتبر الفصل والتنقية بالطرد المرآزي من األساليب 

مجال معالجة األلبان وذلك لزيادة ضمان معالجة المنتجات 

ففي معظم مصانع األلبان،  .القياسية وتجنب التفاوتات في الجودة

يتم إجراء فصل وتنقية القشدة باستخدام أجهزة فصل ذاتية 

وينتج أيضًا عن أجهزة الفصل رواسب تتكون من . التنظيف

وبكتريا وخاليا دم بيضاء جزيئات من أوساخ وخاليا ضرعية 

  .تجمع أو يتم توجيهها إلى بالوعات المياه المستعملة

وعادة ما يتم توحيد المواد الجافة لمحتوى الحليب من الدهون 

. والبروتين واللكتوز في مرحلة إنتاج معظم منتجات األلبان

وتتضمن األساليب األآثر شيوعًا مزج الحليب الخالي من الدسم 

 . تبخير، والترشيح الغشائيوالقشدة، وال

 المجانسة 
تهدف عملية المجانسة إلى منع رقود الدهون في المنتج بفعل 

الجاذبية وتحسين ثبات طرد الشرش في المنتجات المستنبتة 

ويتكون جهاز المجانسة الذي تتم إدارته بمحرك قوي  .الرئيسية

يعمل بالطاقة الكهربائية من مضخة عالية الضغط وصمام 

 . ةمجانس

 المعالجة الحرارية وتبريد منتجات األلبان
بصرف النظر عن الماهية التي سيصير عليها المنتج النهائي، 

عادة ما يتم معالجة الحليب بالحرارة لضمان القضاء على 
ويتم هذا بالبسترة . جميع الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض11

 معظم البلدان أو التعقيم ، وهو إجراء حراري يلزم به القانون في

 .12باستثناء بعض أنواع الجبن المصنع من حليب غير مبستر

ولتوفير الطاقة، ينبغي أن تتضمن عملية البسترة مبادلة حرارية 

تجددية، وهي العملية التي تعني استخدام الحليب المبستر بالفعل 

وبعد إجراء التسخين، يتم  .آوسيط تسخين للحليب البارد الوارد

إلى درجة حرارة مناسبة لمعالجته بعد ذلك أو تبريد الحليب 

 .تخزينه

 إنتاج الحليب ومنتجات األلبان
 إنتاج الجبن 

يتم الحصول على الجبن عن طريق تخثير الحليب ويتكون بشكل 

تتكون عملية و .رئيسي من بروتين وأجزاء من دهون الحليب

إنتاج الجبن من عدة خطوات شائعة في إنتاج معظم أنواع الجبن 

تتضمن تخثير وفصل خثارة اللبن، والكبس، والتمليح، و

وبحسب نوع الجبن المنتج، يتم فصل ما  .واإلنضاج، والتغليف

 في المائة من حجم الحليب األصلي 90 إلى 85يتراوح بين 

آمنتج ثانوي سائل متبق وهو ما يطلق عليه الشرش الذي يحتوي 

                                                 
الكائن المسبب للمرض هو الكائن المسؤول عن اإلصابة بمرض، أو داء  11

 .أو تسمم
 غير مسموح به في جميع البلدان 12
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الممكن ومن . جزء لكتوز من الحليب وبعض البروتينات على

أيضًا معالجة الشرش بالترآيز والتجفيف إلنتاج مساحيق، 

آما يمكن أن . ومرآزات بروتين الشرش، وأعالف الحيوانات

ومن الممكن أن  .يباع أيضًا بصورة مباشرة آعلف للحيوانات

ُيستخدم الترشيح الغشائي في إنتاج الجبن آوسيلة فعالة للحد من 

تنظيف األغشية يتطلب آميات فقد مواد الحليب الصلبة، غير أن 

 . آبيرة من الماء والحرارة ومواد التنظيف

 إنتاج الزبد

 بنظام التشغيالت في مماخض أو بالنظام يمكن أن يتم إنتاج الزبد

وبرغم أن المماخض . المستمر في ماآينات مستمرة لصناعة الزبد

ما زالت مستخدمة حتى اآلن، إال أن معظمها قد تم استبداله 

وتسفر عملية المخض عن إنتاج المخيض الذي . ات مستمرةبماآين

آما تسفر . يمكن أن يصبح سيًال من النفايات ما لم يتم جمعه وبيعه

 وماآينات التغليف عن بدعمليتا تعبئة وتنظيف معدات صناعة الز

  .إنتاج النفايات والمياه المستعملة التي تحتوي على دهون

 مكونات األلبانالحليب المرآز، ومسحوق الحليب، و

اسُتحدث، من أجل هذه المنتجات، التبخير والترشيح الغشائي 

للترآيز المسبق للحليب الخالي من الدسم، والحليب الكامل الدسم، 

وعادة ما يتم التجفيف . والمخيض، والشرش قبل المعالجة النهائية

، وفيه ينثر ِمْرذاذ )الترذيذ(النهائي عن طريق التجفيف بالرش 

 المرآز مسبقًا آرذاذ يشبه الضباب وذلك داخل غرفة الحليب

ويتبخر ماء  .آبيرة يسحب منها الهواء الساخن بشكل حلزوني

الحليب الذي يتم ترذيذه بصورة فورية وتتكون جزيئات 

وآبديل عن ذلك، يمكن استخدام العملية القديمة  .المسحوق

دوارة للتجفيف باألسطوانات، وفيها يتبخر الماء على أسطوانات 

 .يتم تسخينها بالبخار

 اآليس آريم

تتضمن صناعة اآليس آريم تداول مواد خام جافة وسائلة على حد 

السواء بما في ذلك استالم الحليب، والقشدة، والسكر والمكونات 

األخرى؛ وعمليات المزج، والبسترة والتجميد والتقسية؛ 

 . ية درجة مئو18-والتغليف؛ والتخزين عند درجات حرارة تحت 

 تغليف الحليب ومنتجات األلبان 

من شأن عملية التغليف حماية المنتجات من التلوث بالبكتيريا 

ويمكن أن يتم تغليف منتجات األلبان . والضوء واألآسجين

السائلة في علب مصنعة بشكل أساسي من الورق المقوى 

البولي إيثيلين المخصص للمواد  ومغطاة بطبقة رقيقة من

وتتميز علب الحليب  .سطحيها الداخلي والخارجيالغذائية على 

المستخدمة لتغليف الحليب الذي يمتد تاريخ صالحيته لفترة 

آما تستخدم أيضًا  .طويلة بطبقة إضافية من رقائق األلومنيوم

العديد من مواد التغليف التي تمتد من األآياس البالستيكية 

من مادة البسيطة إلى العبوات الزجاجية والعبوات المصنعة 

البولي إثيلين تيرفتاالت والعبوات المصنعة من مادة البولي 

وقد ازداد استخدام العبوات المصنعة من مادة  .فينيل آلورايد

البولي إثيلين تيرفتاالت ويتم تصنيعها بالنفخ داخل المصانع من 

حبيبات، وال ينتج عنها إال آميات صغيرة من النفايات التي 

آما يتم تغليف المنتجات  . الحاويةتأتي من جراء قطع عنق

المستنبتة في علب المشروبات أو في آؤوس وعبوات 

بالستيكية مزودة بسدادات مصنعة من رقائق األلومنيوم أو 

ويتم في بعض الحاالت حزم الحاويات مع بعضها  .الورق

 .البعض في علبة لطرحها آحزم متعددة
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