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تأسس مصنع صافٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وتحدٌداً فً المنطقة 

وهو ٌوفر عبوات مٌاه خمسة جالون العائلٌة , م 1987الوسطى منذ عام 

 .المعبأة وأٌضاً عبوات خمسة لتر استعمال مرة واحدة فقط  ( لتر18,9)

 وهً التً ISOٌتمٌز المصنع بأنه حصل على عدة شهادات مثل 

ولكن , تعطً حكم اإلدارة حٌث أن اإلدارة الجٌدة ترتكز على المنتج الجٌد 

بل شهادة أخرى ُتمنح ,  فقط ISOفً حالة المٌاه ال ٌتم االعتماد على شهادة 

من قبل منظمة مٌاه الشرب المعبأة وهً فقط تنظر للخطوات التً ٌمر بها 

باإلضافة إلى شهادة األثر التً تساعد , المنتج للوصول إلى المنتج النهائً 

وأٌضا , فً تفادي أي أخطاء من المحتمل أن تحصل أثناء اإلنتاج أو بعده 

جمٌع موظفً المصنع التحقوا بدورات وتم الحصول على شهادات موثقة 

حٌث أن , تأكد كفاءة الموظف للعمل فً المختبرات والمصنع بشكل عام 

 .هذا المنتج ٌتعلق بالصحة العامة لألفراد والمجتمع 

 

 

 

 

 

 :-ٌتضمن المصنع ثالثة أنواع من المختبرات 

 مختبر األحٌا ء الدقٌقة   مختبر كٌمٌائً    مختبر تحلٌل البروماٌد 

 



تحتوي المختبرات على أنواع مختلفة من األجهزة مثل جهاز 

chromatography  ,  وهو ٌعمل على إزالة جمٌع أنواع األمالح

بحٌث ٌكون مجموع األمالح فً الماء ٌساوي % 100الموجودة فً المنتج 

وذلك إلزالة جمٌع األمالح ومن ثم إضافة األمالح بالنسب معٌنة , صفر 

, مناسبة حتى ٌصبح المنتج ٌحتوي على كمٌات متكافئة من األمالح 

 " . مٌرك"وتستورد هذه األمالح من شركة أدوٌة عالمٌة تسمى 

 

 وهو ٌستخدم لقٌاس Spectrophotometerأٌضا ٌوجد جهاز 

 .درجة التعكٌر للمنتج فً كل مرحلة من مراحل اإلنتاج 

  

 

 

 

باإلضافة إلى جهاز تحلٌل الكلورٌد حٌث ٌعمل على تحدٌد كمٌة 

األٌونات الموجودة فً الماء وتظهر على شاشة الجهاز ولهذا الغرض 

فإنه ٌستخدم مٌاه منزوعة األٌونات وذلك حتى ال ٌؤثر  (تحلٌل الكلورٌد)

 . فً عملٌة تحلٌل المادة 

 

 



أٌضاً ٌوجد جهاز خاص بقتل البكتٌرٌا باستخدام األوزون حٌث أنه 

بل ٌستبدل , ٌمنع استخدام الكلور فً أي مرحلة من مراحل اإلنتاج 

باألوزون وذلك ألن تأثٌره قوي على البكتٌرٌا حٌث أن التركٌزات القلٌلة 

وٌتم استخدام األوزون فً , من األوزون ال تؤثر على صحة اإلنسان 

أما , المرحلة قبل التعبئة ولمدة زمنٌة معٌنة حتى ال ٌضر بصحة اإلنسان 

بعد كل  (UV)خالل عملٌة اإلنتاج فإنه ٌتم استخدام األشعة فوق البنفسجٌة 

 .وحده فً عملٌة اإلنتاج لمدة معٌنة بحٌث تكون فعالة فً قتل المٌكروبات 

 

وهو , أٌضاً ٌوجد جهاز ٌعمل على فصل األٌونات من الماء كلٌاً 

ولكن هذا  , Chromatographyٌعتمد على نفس مبدأ عمل جهاز 

الجهاز غالً الثمن حٌث أن المصنع هو من أول المصانع التً تمتلك هذا 

 .النوع من األجهزة 

 

 

 

 

 

 

أما فٌما ٌخص المختبر اإلحٌاء الدقٌقة فإنه ٌتم الكشف عن البكتٌرٌا 

 Coli form bacteriaفً المنتج وباألخص مجموعة بكتٌرٌا القولون 



 فً Salmonellaوأحٌاناً ٌتم الكشف عن أنواع معٌنة من البكتٌرٌا مثل 

 .حالة الشك بتلوث المنتج بمصدر معٌن 

 :-ٌتم الكشف عن البكتٌرٌا بطرٌقتٌن 

  . Pour plate method طرٌقة األطباق المصبوبة  

 

 

 

 

 

 

 

  . Membrane filtrationطرٌقة الترشٌح الغشائً  

 

  

 

 

 

 

, ٌستخدم لهذا الغرض نوعٌن من البٌئات : طرٌقة األطباق المصبوبة * 

Nutrient agar و  MacConky agar ,  وللكشف عنE.coli نضٌف 



 MacConky) مل من البٌئة 9 مل من عٌنة الماء المراد اختبارها إلى 1

agar)  أما بٌئة .  ساعة 24م لمدة ° 37 - 35وٌتم تحضٌنها عند

Nutrient agar ًفهً تستخدم لعد البكتٌرٌا الكل Total plate count 

 مل من البٌئة وتحضن عند 90 مل من عٌنة الماء إلى 10حٌث ٌتم إضافة 

وبعد فترة التحضٌن ٌتم عّد جمٌع أنواع ,  ساعة 48م لمدة ° 97 – 95

ٌتم عد , المستعمرات التً تظهر على الطبق بغض النظر عن نوعها 

الخالٌا من خالل وضع الطبق على الجهاز وٌظهر عدد المستعمرات على 

 . شاشة الجهاز 

 

 

 

 

 

Eosin methyl blue( EMB ) تستخدم بٌئة E.coliللكشف عن بكتٌرٌا 

 MACأما على ,  على البٌئة بلمعان اخضر معدنً E.coliحٌث تظهر 

وبذلك ٌصبح ,  فً الماء E.coliفإنه ظهور اللون الوردي دلٌل على وجود 

الماء غٌر صالح لالستخدام اآلدمً والبد من أن ٌمر بمعالجة خاصة حتى 

 . ٌصبح صالح للشرب 

 



 ٌتضمن ترشٌح E.coliأٌضا هناك طرٌقة للكشف عن البكتٌرٌا مثل 

الماء من خالل مرشح صغٌر ذو قطر أقل أو مساوي لقطر خلٌة البكتٌرٌا 

حٌث ٌمر الماء من خالل المرشح وتحتجز البكتٌرٌا فوق سطح المرشح , 

بعد , بعد ذلك ٌوضع المرشح فً طبق صغٌر وٌتم تحضٌنها لمدة معٌنة , 

انتهاء فترة التحضٌن نالحظ أنه فً حالة تغٌر لون ورقة الترشٌح فهذا 

كل لون )دلٌل على وجود نوع معٌن من البكتٌرٌا فً عٌنة الماء المختبرة 

  .( ٌتغٌر اللون إلى الورديE.coliففً حالة , ٌدل على نوع من البكتٌرٌا 

 

 

 

 

باإلضافة إلى أنه ٌمكن الكشف عن البكتٌرٌا من خالل أنبوبة تسمى 

وهً عبارة عن أنبوبة صغٌرة تحتوي على مادة األساس للتفاعل " انفو"

, التً ٌتغٌر لونها فً حالة إفراز البكتٌرٌا لألنزٌم فً أنبوبة التفاعل 

 .وٌتحدد اللون على حسب نوع البكتٌرٌا الموجودة فً عٌنة الماء المختبرة

 

 

 

وتستخدم طرق أخرى للكشف عن عٌنات المٌاه فً مراحل مختلفة من 

حٌث ٌتم تعبئة الماء الثقوب التً تحتوي على المادة / مثال ذلك, اإلنتاج 



 ساعة والكشف عن وجود 24األساس باستخدام الجهاز ثم ٌتم تحضٌنها 

البكتٌرٌا وغٌرها من خالل تغٌر اللون فمثال فً حالة ظهور اللون األصفر 

أذا لم ٌعطً لون ٌدل ذلك على عدم ,  فً العٌنة E.coliٌدل على وجود 

وللتأكد من خلو العٌنة من البكتٌرٌا ٌتم تعبئة , وجود البكتٌرٌا فً الماء 

لوح ٌحتوي على ثقوب بعٌنات الماء وتحضٌنها لمدة معٌنة ثم مشاهدتها 

 . بضوء فلورسنتً E.coliحٌث تظهر  (UV)تحت األشعة فوق البنفسجٌة 

 

 

 

 

باإلضافة إلى ما سبق ٌتمٌز المصنع بأنه ٌتمٌز النظافة العالٌة فً 

 .منطقة اإلنتاج والتعبئة والمصنع بشكل عام 

 

  



 

 مساوئ وممٌزات الرحلة لمصنع صافٌة للمٌاه

 

 /الممٌزات 

تمكنا من التعرف على عدد من التجارب المعملٌة التً تمر بها  -

 .المٌاه فً مختلف مختبرات المصنع 

تعرفنا على تقنٌات حدٌثة ومختلقة تستخدم فً معالجة المٌاه  -

 .وتنقٌتها 

 .تمكنا من التعرف على  خطوات اإلنتاج التً ٌمر بها الماء  -

 

 / المساوئ 

لم نتمكن من الدخول لمنطقة اإلنتاج والتعرف على نوعٌة األجهزة  -

 .وخزانات التعبئة وغٌرها , المستخدمة 

أٌضا لم تجرى أي مناقشات حول كٌفٌة تنظٌف معدات اإلنتاج  -

 .والمواد المستخدمة فً التنظٌف 


