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  المقدمة
  

ان الـروائح هــي بــال شــك أكثــر مشــاكل تلــوث الهــواء تعقیــدًا لــیس فقــط لكــون الرائحــة 
ألن الوســیلة الجیــدة الوحیــدة  ولكــن أیضــاً كمیــات قلیلــة جــدًا مــن المــواد، ها یمكــن أن تحــدث

أضـف الـى ذلـك . التي یمكن االعتماد علیهـا فـي تحدیـد الـروائح وشـدتها هـي أنـف االنسـان
یمكــــن ألي شــــخص طـــــرح . تجــــاه الــــروائح المزعجـــــةان النــــاس لهــــم ردود أفعــــال متنوعـــــة 

بشـكل كبیـر فیمـا  إخـتالف االراءموضوع عطر بعض النساء ألبداء الرأي فیه لیدرك مـدى 
  .ق بنوع العطر وما هو مستوى العبیر المرغوب به المنطلق منهیتعل

من روائـح  )االنزعاج(الى ماتقدم هناك تضارب باآلراء فیما یتعلق برد فعل  ةفاأض
  -:محددة ووجود حقیقتان تشخصان أمامنا وهما 

  
وائح معهـا مـن الـر تكـون أكثـر احتمـاًال للتـأقلم ) الغیـر مألوفـة(ان الرائحة الغریبة  -:االولى

  .المألوفة
  

عنــد أعطــاء الوقــت الكــافي ألي شــخص یصــبح معتــادًا علــى أي رائحــة ویمكنــه  -:الثانیــة
  .مالحظتها عندما تتغیر شدتها فقط 

  
أن الوقـــت والمكـــان همـــا عـــامالن نفســـیان مهمـــان فـــي تحدیـــد ردود افعـــال الشـــخص 

ا كـان هـذا الشـخص فمثًال كل شخص تقریبًا یحب رائحة الشكوالته، ولكن اذ. اتجاه الروائح
یســكن بقــرب معمــل شــكوالته ویستنشــق رائحتهــا أربعــة وعشــرون ســاعة فــي الیــوم، ســیكون 

ومثـال مشـابه یكـون الفـالح العائـد مـن المدینـة الـى القریـة أول . عندها أقـل رغبـة فـي شـمها
بعـد فتـرة من ینزعج من رائحة بیته ألن هناك كومة مـن السـماد الجدیـد بـالقرب منـه، ولكنـه 

  .زمن یمكن أن یرجع الى اعتیاده للرائحةمن ال
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زعــاج وهــذا نمــن الواضــح أن تــأثیر الــروائح الكریهــة علــى النــاس هــي تســببها فــي اال
ولكن هناك حاالت تحدث فیها مشاكل مصـاحبة لألنزعـاج . االنزعاج عادةً یعالج بحد ذاته

الى ذلـك أن  ةفاأض. )الغثیان(وتأثیرات ثانویة شدیدة فهناك روائح معینة شدیدة تؤدي الى 
الــروائح المســتمرة بالتواجــد وتتــداخل فــي النــوم ال عــالج لهــا وهــي تــؤثر علــى راحــة االنســان 

  .وسعادته
  

مــــن الجانــــب  یجــــب اثارتهــــا وهــــي عــــدم وجــــود تقیــــیم لألضــــرار همــــةمهنــــاك نقطــــة 
 لغرض تحدیـد التعویضـات بـالقرب مـن مواقـع تجمیـع النفایـات البلدیـةاالقتصادي والقانوني 

نص ألن قــانون حمایــة وتحســین البیئــة یــ قضــیة مهمــة وهــيلمجــازر علــى ســبیل المثــال أو ا
والـــروائح هـــي أحـــد  ، لـــوث تعـــویض المتضـــررین بیئیـــاً تالمصـــدر یتحمـــل وجـــوب أن علـــى 

  .الملوثات البیئیة
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  :مصادر الروائح
  

التـي تحتـوي  ان المصادر الكیمیائیة للروائح األكثر شـیوعًا هـي المركبـات العضـویة
نــواتج التحلــل و  االمینیــةان المركبتانــات . علــى النتــروجین أو الكبریــت فــي تركیبهــا الجزیئــي

هــــي الممثلــــة ) المحتویــــة علــــى كــــال المركبــــات النتروجینیــــة والكبریتیــــة(المعقــــد للبروتینــــات 
  .النموذجیة لذلك الصنف العام

  
صــناعة العطــور ال  هنــاك مركبــات مــن بــین المركبــات الباعثــة للــروائح وتــدخل فــي

هي الفینوالت األیروسـوالت وبعـض االحمـاض الدهنیـة تحتوي على النتروجین أو الكبریت و 
  ).وحوامض الكایرویكالبیوترك، الفالیرك، (مثل 
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  .الجدول التالي یمثل قائمة بالنشاطات الصناعیة المنتجة للروائح
  )١(جدول رقم 

  عدد من العملیات الصناعیة المنتجة للروائح
  

  المواد الباعثة للروائح  النشاط
االمینــــات، الكحــــوالت، االلدهایــــدات، الفینــــوالت، كبریتیــــد الهیــــدروجین، االمونیــــا،   انتاج الكیمیاویات

  .الخ... المركبتانات، االسترات، الكلورین، الكلوروهیدروكربونات 
  .المركبات الكبریتیة، المركبات االمونیاكیة، المركبات الفینولیة  االفران

  .دقیق العظام، المركبات العضویة النایتروجینیة، االمونیا  االسمدة 
فضالت معامل االلبـان، فضـالت معامـل تعلیـب اللحـوم واالسـماك، فضـالت بیـع   االغذیة والمنتجات المشابهه

السمك، فضالت أفران الصمون والمخابز، الجكلیـت، البهـارات، مخلفـات محـالت 
  .، مخلفات المطاعمالقصابین، نواتج تحمیص القهوة

  .عوادم االفران، زیوت تبرید السبائك  المسابك
روائــــح حــــرق الجلــــود والمطــــاط، تشــــكیل البالســــتك، دخــــان المحــــارق، المــــذیبات،   الصناعات الشائعة

  .الخ... الوارنیش، مواد الطالء، االسفلت 
سـائل زیتـي یسـتخرج مـن (مركبات الكبریت الناتجة مـن الـنفط الخـام، الكریسـوالت   الصناعات النفطیة 

  .، االسفلت)القطران
الفضــــالت والمــــواد البایولوجیــــة المســــتقطرة، المــــواد الســــائلة الناتجــــة مــــن عملیــــة   المواد الصیدالنیة

  .التخمر
  .المركبات الكبریتیة  معامل المصابیح والورق

معامـــــــــــل الصـــــــــــابون ومســـــــــــاحیق 
  التجمیل

  .العطور ، الدهون الحیوانیة

  .ضالت اللحم المسلوخ ، الجلودالشعر ، ف  المدابغ
  

ان المركبات الباعثة للروائح یمكن أن تنتج أو تنبعث من النشـاطات البشـریة أیضـًا 
مواقــــع تجمیــــع النفایــــات البلدیــــة، أعمــــال المجــــاري، الفعالیــــات الزراعیــــة، لســــیارات : مثــــل 
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الشـــعبیة ت االســـواق نفایـــاوأحیانـــًا انبعـــاث مركبـــات الكبریـــت بصـــورة طبیعیـــة أو مـــن تحلـــل 
  .وغیر ذلك

  :قیاس الرائحة
  

  -:ان عملیة قیاس الرائحة تنشطر الى شطرین هما 
  .تحدید عتبة تراكیز الغازات ذات الرائحة  - أ

 .تحدید نوع وشدة الرائحة في الجو   - ب

  
هناك عدد كبیر من الدراسات وضـعت منـذ سـتینیات القـرن الماضـي حـول طـرق قیـاس 

  .المواد وطرق تمییز شدة الروائح المختلفة لمختلف) Thrcshold odor(عتبة الرائحة 
  

 ةســتخدمالموســائل قیــاس الــروائح المختلفــة ل تــم فیهــا وصــفأحــد الدراســات المهمــة 
 تلـكعظـم مقـاییس التنافـذ م. )ذالتنافـمقاییس (واالعمال وهي في بعض االنشطة الصناعیة 

 فــي هــذه. (Vapor dilution method)أســاس طریقــة تخفیــف البخــار  صــممت علــى
بعـد ذلـك . فـي محـیط محـدد الى هواء نقي المنتجة للرائحة مادةال تضاف كمیة منالطریقة 

یصـبح فیـه المستنشـق یسـتطیع بالكـاد اكتشـاف أن یجري زیـادة التخفیـف بـالهواء النقـي الـى 
  .الرائحة تراكیز الغازات ذات عتبة هذه العملیة هي تحدید .الرائحة

  
 ،م لعتبــة الرائحــة لعــدد مــن المــواد الكیمیاویــةاســتطاع عــدد مــن البــاحثین ترتیــب قــوائ

ان  مـن الواضـحالمسـتنتجة لمختلـف البـاحثین یبـدو القیم المختلفة مالحظة ولكن من خالل 
  . دقة الطرق المستخدمة غیر عالیة

  
  .یظهر قائمة وضعت من قبل احدى شركات انتاج الكیمیاویات ) ٢(جدول رقم 
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)٢(جدول رقم   
   (ppm by volume in air)ات الكیمیائیة الشائعة مقاسة بـ عتبة الرائحة للمركب 

 
Response 

Chemical 50 % 100 % 
Acetaldehyde 0.21 0.21 
Acetic acid 0.21 1.0 
Acetone 46.8 100.0 
Acrolein 0.1 0.21 
Acrylonitrile 21.4 21.4 
Allyl chloride 0.21 0.47 
Amine , dimethyl 0.021 0.047 
Amine , monomethyl 0.021 0.021 
Amine , trimethyl 0.00021 0.00021 
Ammonia 21.4 46.8 
Aniline 1.0 1.0 
Benzene 2.14 4.68 
Benzyl chloride 0.01 0.047 
Benzyl sulfide 0.0021 0. 0021 
Bromine 0.047 0.047 
Butyric acid 0.00047 0.001 
Carbon disulfide 0.1 0.21 
Carbon tetrachloride  
    (chlorination of CS2) 

 
10.0 

 
21.4 

Carbon tetrachloride  
    (chlorination of CH4) 

 
46.8 

 
100.0 

Chloral 0.047 0.047 
Chlorine 0.314 0.314 
p-Cresol 0.00047 0.001 
Dimethylacetamide 21.4 46.8 
Dimethylformamide 21.4 100.0 
Dimethyl sulfide 0.001 0.001 
Diphenyl ether (perfume grade) 0.1 0.1 
Diphenyl sulfide 0.0021 0.0047 
Ethanol (synthetic) 4.68 10.0 
Ethyl acrylate 0.0001 0.00047 
Ethyl mercaptan 0.00047 0.001 
Formaldehyde 1.0 1.0 
Hydrochloric acid gas 10.0 10.0 
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Response 
Chemical 50 % 100 % 

Hydrogen sulfide (from Na2S) 0.001 0.0047 
Hydrogen sulfide gas 0.00021 0.00047 
Methanol 100.0 100.0 
Methyl chloride (Above 10 ppm) 
Methylene chloride 214.0 214.0 
Methyl ethyl ketone 4.68 10.0 
Methyl isobutyl ketone 0.47 0.47 
Methyl mercaptan 0.001 0.0021 
Methyl methacrylate 0.21 0.21 
Monochlorobenzene 0.21 0.21 
Nitrobenzene 0.0047 0.0047 
Perchloroethylene 4.68 4.68 
Phenol 0.021 0.047 
Phosgene 0.47 1.0 
Phosphine 0.021 0.021 
Pyridine 0.01 0.021 
Styrene (inhibited) 0.047 0.1 
Styrene (uninhibited) 0.047 0.047 
Sulfur dichloride 0.001 0.001 
Sulfur dioxide 0.47 0.47 
Toluene (from coke) 2.14 4.68 
Toluene (from petroleum) 2.14 2.14 
Tolylene diisocyanate 0.21 2.14 
Trichloroethylene 21.4 21.4 
P- Xylene 0.47 0.47 

  
أقـل دقـة مـن تحدیـد قـیم أما عملیة تحدید نوع وشدة الرائحة المنتشـرة فـي الجـو فهـي 

 وضـعت مـن قبـل البـاحثین االمـریكیینأفضـل طریقـة لتقیـیم الـروائح . عتباتها في المختبرات
وتــتلخص بتواجــد مــن خمســة الــى عشــرة أشــخاص بحالــة صــحیة طبیعیــة  . أوبانــلو جــوري 

بصــورة منفــردة طبیعــة وشـــدة  ونیســـجلو نفس الوقــت یستنشــقون الهــواء فــي مكـــان محــدد وبــ
ً تُقـــالرائحـــة  شـــدةیحتـــاج الـــى بعـــض التجـــارب ولكـــن تحدیـــد طبیعـــة الرائحـــة أن . الرائحـــة ر ر

 تكـون. (Predetermined rating System)یر المسـبق تخمـین التقـداسـتنادًا الـى نظـام 
معظـم االسـتجابات  مثـلالـى شـدة الرائحـة  )االنـف( االنسـان للرائحـةجسـم استجابة أعضاء 
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 هامــة وهــيحیــث تتغیــر مــع لوغــارتم التركیــز ولهــذا فــأن هنــاك حقیقــة االخــرى  الفیزیولوجیــة
:-  

  
 )).ضـعفمئـة  المـادة الباعثـة لهـا تركیـزاعفة شدة الرائحة یتطلـب مضـاعفة ان مض(( 

 لقیــاس شــدة الرائحــة وعلــى هــذا االســاس یوجــد هنــاك تــدریج مســتخدم بصــورة واســعة عالمیــاً 
   -:وهو 

  ال توجد رائحة  0
  )Thrcshold level(عتبة مستوى الرائحة   1
  رائحة معرفة  2
  رائحة قویة  3
  )ال تحتمل(رائحة شدیدة جدًا   4

  .عندما یكون الفاحص متردد تستخدم عندها نصف القیم أعاله / مالحظة        
  

التجربـة تحــدد وعـن طریــق إیجـاد معــدل القـیم المســجلة بواسـطة الفاحصــین المشـاركین فــي  
  .قیمة واحدة لشدة الرائحة في مكان معین

  
فـــي عندئـــذ ریـــق الفاحصـــین فـــي مواقـــع مختلفـــة یمكـــن فاذا اجریـــت القیاســـات بـــنفس 

إذا كـان أحــد الفاحصــین . ة الباعثــة للرائحــة بصـورة منفــردةبعـض الحــاالت تحدیـد نــوع المـاد
نــوع منفــرد مــن الرائحــة، یمكنــه التمییــز بصــورة كافیــة فــأن التحدیــد یمكــن أن یقتصــر علــى 

لفتـین ت، ألن أي خلـیط مـن رائحتـین مخللتأكـد ولكن فـي هـذه الحالـة یجـب أخـذ االحتیاطـات
  .أو أكثر یمكن أن یكون مظلل جداً 

  
وتــم االتفــاق  لوصــف صــنف أو نوعیــة رائحــة معینــة وضــعت هنــاك كلمــات وصــفیة

، ) Flowerly(، وردي ) Fruity(فـــــاكهي {بعـــــض تلـــــك الكلمـــــات مثـــــل . علیهـــــا عالمیـــــاً 
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أو عبیـــر ، كریهــــة ) Fragrant(أو محببـــة ، أریــــج ) Sweet(، عذبــــة ) Burnt(أحتـــراق 
)foul ( مقززة ،)nauseat (الخ....{.  

  
أحــدى الدراســات العالمیــة التــي وضــعت مــن قبــل كروكــر وهندرســون وضــعت نظــام 

، ) Fragrant(العبیــــر [ لقیــــاس الرائحــــة مؤلــــف مــــن أربعــــة أنــــواع مرجعیــــة للرائحــــة وهــــي 
ولكــــل نــــوع مرجعــــي )]. Caprylic(، والكبریلــــك ) Burnt(، الحریــــق ) acid(الحامضــــي 

  .لقیاس الشدة مؤلف من تسع نقاط )scal( تدریجورد أعاله له 
  

الیــة الكلفــة بعــض الشــيء، اضــافة الــى عأن طریقــة اســتخدام فریــق فاحصــین خبــراء 
ي اســـــتخدام موظـــــف هنـــــاك طریقـــــة اخـــــرى وهـــــ. انهـــــا محـــــددة االســـــتخدام بفتـــــرات قصـــــیرة

  .متخصص واحد یقیم بصورة دائمة في منطقة معینة
  

تــتلخص هــذه الطریقــة بأبقــاء موظــف طــوال فتــرة الیــوم یراقــب رائحــة معینــة منفــردة 
ویالحـــظ عـــدد المـــرات التـــي تتجـــاوز شـــدة هـــذه الرائحـــة الحـــدود ضـــمن فتـــرة محـــددة، حیـــث 

  .تسجل البیانات التي یتم جمعها بصورة بیانیة
  

ل المشترك الـذي یـربط بـین عملیتـي تحدیـد مسـتوى عتبـة الرائحـة للمركبـات أن العام
ذات الرائحة من جهة وتقدیر الروائح في الجو من جهة أخرى في العملیات الصناعیة هـو 

تؤخــذ (حیــث ینمــذج . فــي انبــوب العــادم والمدخنــةتحدیــد تراكیــز المركبــات الباعثــة للرائحــة 
 Odor–Laden)و مـا یسـمى الغـاز المحمـل بالرائحـة الغاز المـراد قیـاس رائحتـه أ) نماذج

gas) حقـن خاصـة ب(hypodermic syringes)   ر فـي مـا یسـمى غرفـة یحـر ثـم یطلـق و
وقـد طـورت . وأحیانـًا تسـمى غرفـة أطـالق الرائحـة  (odor–free room)الرائحـة  تحریـر

مــن الغــاز خــذ نمــاذج قیاســیة تؤ فــة تقنیــة الحقــن هــذه حیــث و احــدى الشــركات العالمیــة المعر 
تضاف عندئذ كمیـات قلیلـة . الرائحة تحریرالمحمل بالرائحة بحقن خاصة وتنقل الى غرفة 

  .من الغاز المراد قیاس رائحته الى الحقنة التي سیتم استنشاقها من قبل الفاحص
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یط الـــى داخـــل أنفـــه بواســـطة لـــیحمـــل الفـــاحص الحقنـــة الـــى فتحتـــي أنفـــه ویـــدفع الخ

بتكـــــرار التجربـــــة أن یحـــــدد مقـــــدار التخفیـــــف الفـــــاحص  یســـــتطیع. المكـــــبس عبـــــر منخریـــــه
 barely perceptible[الضــروري للوصــول الــى مــا یســمى المســتوى المــدروك بالكــاد 

level[ وبتعبیر آخر أوطئ مستوى یمكن التحسس به.  
  

 Odor)یعبــر عــن تركیــز الغــاز الباعــث للرائحــة بصــیغة أو عبــارة وحــدة الرائحــة 

Unit) یة الرائحة الضروریة لتلویـث وحـدة الحجـم مـن الهـواء الـى والتي تعرف بأنها كم
  .مستوى عتبة الرائحة

  
                 التكثیــــــــــــــف أو اتهنــــــــــــــاك طریقــــــــــــــة أخــــــــــــــرى لقیــــــــــــــاس الرائحــــــــــــــة تســــــــــــــمى تقنیــــــــــــــ

(Condensation techniques)  حیــث تجمــع نمــاذج المــواد الباعثــة للرائحــة فــي مجــرى
ة مــن الغــاز أو الهــواء خــالل عمــود مــن الغــاز أو فــي الجــو عــن طریــق امــرار أحجــام محــدد

ثم تؤخذ النماذج الى المختبر حیث یـتم تحریرهـا  (Activated Carbon)ل عالكربون المف
ــــــــالتفریغ  ــــــــزاز ب ــــــــر  (Vacuum adsorption)بواســــــــطة االمت ــــــــم بواســــــــطة التقطی ث

(distillation) على التوالي.  
  
  
  
  
  
  
  

  :الحد من الروائح
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ـــى مصـــدر الرائحـــة وكمـــا هـــو إن أفضـــل الوســـائل للحـــد مـــن الرا ئحـــة هـــي الســـیطرة عل

هناك العدیـد مـن الحـاالت ال یحتـاج فیهـا األمـر سـوى . معمول به في أي ملوث هواء آخر
الجیــدة والكفـــوءة، كمـــا هــو الحـــال فـــي معظـــم  (Sanitation)ممارســات األصـــحاح البیئـــي 

مـــن أنشـــطة  حـــاالت االنبعـــاث المتواصـــل للـــروائح وبالخصـــوص الـــروائح الكریهـــة المنبعثـــة
تســـــتخدم فـــــي العدیـــــد مـــــن العملیـــــات االنتاجیـــــة فـــــي مجـــــال . التعفـــــین والتخمـــــر الصـــــناعیة

كمــواد أولیــة أو  (odoriferous)الصــناعات الكیمیاویــة ومعالجــات المــواد الباعثــة للــروائح 
تــــداخل فــــي عملیــــة االنتــــاج ال یمكــــن یكمنــــتج رئیســــي أو كنــــواتج عرضــــیة أو كــــأي منتــــوج 

أن معظـم المـواد الباعثـة للـروائح تكـون بشـكل غـازات لهـذا فأنهـا یمكـن  ونظـرًا الـى. اجتنابه
علـــى الـــروائح تـــتم لهـــذا الســـبب فـــأن الســـیطرة . التهویـــة أو المـــداخنأن تنبعـــث مـــن فتحـــات 

  -:بنفس الوسائل المخصصة للسیطرة على الغازات المختلفة ، هذه الوسائل هي 
  
  ).absorption(االمتصاص  -
 .(scrubbing)غسل الغاز  -

 ).Porous solids(المواد النفیذة  بواسطة (adsorption)االمدصاص  -

 ).combustion(أو الحرق ) incineration(الترمید -

  
بالنســبة لألمتصــاص فأنــه یطبــق عنــدما تكــون األبخــرة الباعثــة للرائحــة قابلــة للــذوبان أو 

  .االستحالب في السوائل أو تتحد كیمیائیًا في المحالیل
  

مؤكسدة مثل برمنغنات البوتاسیوم أو غـاز الكلـورین الـى مجـرى میـاه إن اضافة عوامل 
وبســبب الكلفــة العالیــة للمــواد المؤكســدة . المعالجــة تكــون عملیــة فعالــة فــي بعــض الحــاالت

عمومــًا فــأن أنظمــة الســیطرة تــم تحویرهــا للعمــل فقــط علــى الغــازات المحتویــة علــى تراكیــز 
  .واطئة من المواد المؤكسدة
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 Activated)فقد استخدم الكاربون المفعـل  adsorption)(االمدصاص فیما یتعلق ب

Carbon) بصورة واسعة جدًا في السیطرة على الروائح لألسباب التالیة:-  
  

  .ب التمییزياذتجألن الكربون یمتلك صفة اال .١
 .له قدرة عالیة على استبقاء المادة الممدصة وخصوصًا االبخرة العضویة  .٢

اســـتعادتها یمكـــن امتزازهـــا بصـــورة أســـهل مقارنـــة مـــع مـــواد  المـــواد الممدصـــة المـــراد .٣
 .أخرى تقوم باالمدصاص غیر الكربون

 .واستعماله مرة أخرى) reactivate(یمكن اعادة تفعیل الكربون  .٤

  
مـــن جانـــب آخـــر وألعتبــــارات أقتصـــادیة غالبـــًا مـــا تخصــــص طـــرق االمدصـــاص فقــــط 

جزء فـي  ٥ئحة في مجرى الغاز أقل من للحاالت التي تكون فیها تراكیز المواد الباعثة للرا
  .(ppm 5)الملیون 

  
أمــا عنــدما تكــون تراكیــز المــواد العضــویة الباعثــة للرائحــة عالیــة جــدًا فــي مجــرى الغــاز 

 Catalytic(أو الحرق التحفیزي ) direct-flame(فتستخدم حینها تقنیة الشعلة المباشرة 

Combustion ( ة علـى الـروائح هـي لمعالجـة أن نصب وحدات التحفیز ألغـراض السـیطر
محمصـات القهـوة ، محـارق النفایـات ، أفـران : الغازات المنبعثة في االنشـطة التالیـة كأمثلـة

، أفــران ســبك المعــادن ، أفــران طـــالء ) wire-enamellings ovens(طــالء االســالك 
ـــــــة  ـــــــوارنیش ، معامـــــــل االســـــــتخالص باالذاب ـــــــاج ال ـــــــات ، انت المعـــــــادن ، معامـــــــل الكیمیاوی

)rendering plants.(  
  

هـي الطریقـة االكثـر شـیوعًا  (Direct-flam incineration)الحرق بالشعلة المباشـرة 
. معـین لحرقهـاحیز عندما تكون هناك امكانیة لحصر وأحتواء جریان الغازات المنبعثة في 
م الــى °١٢٠٠مـن (بهـذه الطریقــة یمكـن تحطــیم معظـم الــروائح بتعریضـها الــى درجـة حــرارة 

أن العـائق االكبـر فـي تقنیـة الحـرق بالشـعلة هـو ). ثانیـة ٠,٣(لفتـرة التقـل عـن و ) م°١٤٠٠
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كلفة الوقود الالزم ألنتـاج درجـة الحـرارة المطلوبـة، علـى هـذا األسـاس یجـب حصـر العـوادم 
في بعض الحاالت یمكـن أن تسـتثمر الحـرارة . ذات الرائحة بأصغر حجم ممكن قبل حرقها

القلیــل مــن الحــاالت یكــون هنــاك . فــي أســتخدامات أخــرىمــن الغــازات المحروقــة المنبعثــة 
فیها من الممكن اعادة تدویر مجرى الهواء المحمل بالروائح الـى شـعلة الفـرن كهـواء ثـانوي 

  .وهكذا یتم التغلب على الرائحة بدون استخدام وقود إضافي
  

فـــي أحـــد األنشـــطة . الشــكل التـــالي یظهـــر شـــكل منظمومـــة الحـــرق بالشـــعلة مـــن الخـــارج
  صناعیة ال

  
  یظهر شكل منظمومة الحرق بالشعلة من الخارج) ١(شكل رقم 

  
 غیـر متـوفرة م° ١٢٠٠هناك حاالت أخرى عندما تكون كلفة تسخین مجرى الغاز الى 

فــــي ). Catalytic Combustion(یمكــــن فیهــــا إعتمــــاد طریقــــة الحــــرق المحفــــز  حیــــث
كثیــر ممــا ب أدرجــة الحــرارة أوطــیمكــن البــدأ بعملیــة األكســدة عنــدما تكــون  .منظومــة التحفیــز

وبـالعكس اذا كانـت درجـة حـرارة الغـازات الداخلـة الـى منظومـة . هو ضروري لشعلة الحـرق
التحفیــز عالیــة جــدًا أو إذا كانــت تراكیــز الجــزء االساســي عــالي وأعلــى مــن القیمــة المحــددة 
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بح غیـر ویصـله، یمكن أن تتحرر الحرارة بصـورة سـریعة جـدًا بحیـث یتلـف العامـل المحفـز 
  . فعال

  
توجــد نقطــة مهمــة أخــرى وهــي وجــوب أن تكــون الغــازات الداخلــة الــى منظومــة التحفیــز 
خالیــة تمامــًا مــن الغبــار والعوالــق التــي تســبب فقــدان العامــل المحفــز بســبب تغییــر فعالیـــة 

  ).active centers(العامل المحفز عن طریق االحاطة به أو تقیید مراكز فعالیته 
  

آلخــر فــي الســیطرة علــى الرائحــة هــو بواســطة االكســدة وخاصــة االكســدة لتوجــه المهــم اا
: ، وهي خطـوة للوصـول الـى األكسـدة مثـال علـى ذلـك )Catalytic oxidation(المحفزة 

لــه رائحــة معتدلــة غیــر مؤذیــة ولكــن عنــد األكســدة تنبعــث ) Botanol(ان بخــار البوتــانول 
الـذي لـه رائحـة شـدیدة بعـض الشـيء ) butylaldehyde(الدهاید  لوتییالرائحة أوًال من الب

ثـم تـأتي . الـذي لـه رائحـة كریهـة جـداً ) Butyric acid(وتیریـك یوثم تنبعث من حـامض الب
وتیریـــك وتحویلـــه الـــى ثنـــائي أوكســـید یالخطـــوة التالیـــة مـــن األكســـدة وهـــي حـــرق حـــامض الب

یـة األكسـدة لهـذا تـرى مـن الواضـح أن عمل. الكربون وبخار الماء وهي مركبات بدون رائحة
المحفزة یجب أن تكون عملیة متكاملة، فأي شـيء أقـل مـن المطلـوب سـوف یفـاقم المشـكلة 

علمـًا أن االكسـدة غیـر المتكاملـة یمكـن أن تولـد مركبـات مخرشـة أو مسـیلة . بدًال من حلها
  .للدموع

  
هنــاك وســیلة أخــرى تســتخدم فــي بعــض االحیــان للحــد مــن الرائحــة وهــي أطــالق العــوادم 

تسـمح بتشـتیت طبیعــي باالسـتفادة مــن خـواص الجــو ائحـة مـن خــالل مدخنـة طویلــة ذات الر 
  .كیز االرضیة دون قیمة العتبةاوذلك للحفاظ على مستویات التر 

  
عنــد اســتخدام وســیلة المدخنـــة الطویلــة یجــب إتخــاذ االحتیاطـــات فــي تحدیــد علــو المدخنـــة 

  -:ألمرین
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  .وصًا إذا كانت في إتجاه الریحاحتمال وجود محطة أنواء جویة قریبة خص -:األول
  

قـدرة الجـو  مـنوجوب أن تكون عوادم المدخنة ذات درجة حرارة عالیـة لكـي ترفـع  -:الثاني
  .الدخان المنطلق من المدخنة ولكي یكون التشتیت الجوي كفوءاً  سحابةعلى تعویم 

  
  :معادلة الروائح

  
التقنیــة الالزمــة  هــي .حجــب الرائحــة وهــي معادلــة الــروائح عبــارة أخــرى یطلــق علــى

بســـبب  لحجـــب أو معادلـــة الرائحـــة، وقـــد أصـــبحت اآلن شـــائعة فـــي الســـیطرة علـــى الرائحـــة
  .(area sources)كفاءتها في الحد من الرائحة المنبعثة من المصادر المساحیة 

  
عملیــة حجــب الرائحــة تــتم علــى أســاس طریقــة خلــط رائحتــین عنــدها ســتكون الرائحــة 

مـزج مقـدار كـافي مـن رائحـة مستسـاغة مـع نجـد ان ذا االساس على ه. األقوى هي السائدة
ولكــن . أخــرى غیــر مستســاغة یمكــن أن یجعــل الرائحــة غیــر مستســاغة ال یمكــن مالحظتهــا

حــل مشــكلة رائحــة مــا بــالطبع هــو أكثــر تعقیــدًا مــن مجــرد أضــافة مــع كــل مــا تقــدم نجــد أن 
لتـوازن ضـمن حـاالت مـن بسیطة لرائحة مستساغة الى مجرى الروائح بسـبب الحاجـة الـى ا

ـــروائح الغریبـــة وغیـــر االعتیادیـــة ـــؤ بهـــا للنـــاس اتجـــاه ال . ردود االفعـــال التـــي ال یمكـــن التنب
غـــاز ســـام إضـــافة عامـــل حجـــب الـــى رائحـــة  ســـيء النیـــة إضـــافة لـــذلك یمكـــن ألي شـــخص

یجـــب أیضـــًا مـــن جهـــة أخـــرى إتخـــاذ االحتیاطـــات لكـــي ال تكـــون المـــادة . لغـــرض اجرامـــي
ـــــة لألشـــــتعال أو مســـــببة للتآكـــــلال ةســـــببمالمضـــــافة  ـــــذلك وبســـــبب كـــــل . حساســـــیة أو قابل ل

التعقیــــدات الــــواردة أعــــاله فــــي حجــــب الرائحــــة یجــــب أن یتــــرك أختیــــار كمیــــة ونــــوع المــــادة 
  .المضافة الى متخصصین في هذا المجال
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. للرائحة للحـد مـن الـروائح أو الحاجبة توجد عدة طرق ألستخدام المركبات المعادلة
. المضــاف لغــرض المعادلــة مــن مــادة متبخــرة مــرذوذة مباشــرةً فــي المدخنــةیتكــون المركــب 

وفي حـاالت معینـة أخـرى یمكـن أن  .كما یمكن أن تضاف بشكل محلول الى محلول مائي
مثلمــا تضــاف بعــض المــواد (یضــاف المركــب الحاجــب مباشــرةً الــى المــادة المــراد معالجتهــا 

بــالطبع فــي ). ل رائحــة الطعــام مستســاغةالعظــام المكســرة وقطــع اللحــم لتجعــالــى إنــاء طــبخ 
غیـر مـؤثر علـى المنتـوج ) masking agent(یجـب أن یكـون عامـل الحجـب هـذه الحالـة 

  .بشكل مضر بالصحة أو یتلف في عملیة الطبخ
تستخدم عوامل الحجب أیضًا للسیطرة على اصدار الروائح في البیئة الخارجیة فـي   

وفـي هـذه الحالـة یجـب أن یكـون المركـب . ات الراكدةمواقع جمع النفایات البلدیة والمستنقع
المستخدم كعامل حجب مادة سریعة التبخر بشكل یكفي للتغلب على الرائحة غیر المقبولـة 

كل یكفــي لیــدوم لفتــرة مقبولــة مــن الوقــت بطــئ التبخــر بشــ یكــون وفــي نفــس الوقــت یجــب أن
  .قبل أن ینفذ

  
لــروائح علـى أسـاس إن كــل مـن جانـب آخــر تنـتج عوامـل الحجــب بشـكل مضـادات ا

زوج من رائحتان معینتان بتركیزان نسبیان مناسـبان تكونـان متضـادتین، علـى هـذا األسـاس 
. عنــدما تخلــط رائحتــان مختلفتــان تكــون قابلیــة االحســاس بــأي منهمــا ضــعیفة بشــكل كبیــر

طبقـــت هـــذه الطریقـــة فـــي مجـــال تكییـــف الهـــواء وهـــي مؤلوفـــة لكـــل شـــخص حیـــث تســـتخدم 
إن . بصـــیغة قنـــاني رذاذ ســـائل أو مـــادة متســـامیة (Counteraction)ئح مضـــادات الـــروا

إختیـــار عوامــــل  مــــناختیـــار مضـــادات للــــروائح مناســـبة لرائحــــة معینـــة هـــو أكثــــر صـــعوبة 
إن هنـاك مـن المعـروف . الحجب، لهذا یجب التأكید مرة أخرى على تـرك األختیـار للخبـراء

حجــب الــروائح وانتــاج مضــادات موثوقــة ومتخصصــة فــي  عدیــدة ومعروفــة شــركات تجاریــة
  . الروائح
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مشــابهة لتلــك  هــي یمكــن القــول بصــورة عامــة إن طریقــة إضــافة مضــادات الــروائح
المســتخدمة ألضــافة عوامــل الحجــب والشــكل التــالي یمثــل هــذه الطریقــة بأســتخدام معــدات 

  .بسیطة
  
  
  

  
  

  ) ٢(شكل رقم 

  
  
  
  

  :ومحددات االنبعاثنوعیة الهواء المحیط 
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نین شـیوعًا فـي مجـال على الرغم مـن إن الـروائح هـي أكثـر مسـببات شـكاوي المـواط
نجـــد حتـــى فـــي الـــدول المتقدمـــة أن هنـــاك فقـــط بعـــض التشـــریعات المتعلقـــة  تلـــوث الهـــواء،

السبب الرئیسي في ذلك هو الحاجة الـى طـرق تقـدیر كمـي . بمواجهة روائح مصادر معینة
لرائحــة معینــة  (The obnoxiousness) أو االجبــاري رض القســريعامــة ومقبولــة للتعــ

وكمــا مــذكور  (Semi quantitatively)علــى االقــل قیاســها بشــكل شــبه كمــي  أو الشــدة
بنـاءًا علـى ذلـك نجـد . سابقًا فـي هـذه الدراسـة رغـم وجـود تنـاقض واضـح فـي نتـائج البحـوث

لكـن تشـریعات . زعـاج للـروائحأفضل تعلیمات السیطرة على الروائح مضـمنة فـي قـوانین اال
  .وغیر مؤثرة ما عدا في الحاالت الشدیدة التي التطاق ضعیفةاالزعاج مشهورة بأنها 

  
تمت قبل سـنوات محـاوالت لصـیاغة كـال محـددات نوعیـة الهـواء المحـیط ومحـددات 

ن التخفیف المسموح به في الوالیات المتحدة والدول االوربیـة والیابـااالنبعاث بصیغة مقدار 
  .وأثبتت التجارب أن هناك نجاح لهذه المحددات ولكن لیس بصورة كاملة في هذا المجال

  
أفضل التشریعات فعالیة هي تلـك التـي توجـه مباشـرةً الـى انبعـاث محـدد ومـن أمثلـة 
ذلــك تشــریعات لــوس أنجلــوس ضــد الــروائح الصــادرة مــن أنشــطة اإلنتــاج الحیــواني ومعامــل 

وهكــذا . ، حیــث تــم تحدیــد انبعاثــات مركبــات الكبریــت فیهــامصــابیح اإلنــارة والــبعض غیرهــا
  .یمكن أن تصاغ تشریعات فعالة ضد األنشطة األخرى الباعثة للروائح

  
  الجدول التالي یمثل الئحة محددات وطنیة للروائح في أحد الدول

  
  

  )٣(جدول رقم 
 الئحة محددات وطنیة للروائح في أحد الدول

 
ODORLEVEL STANDARD 
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A. Odor from single odorant 
 

No Parameter Unit Limit 
value 

Measurement 
Method 

Equipment 

1 Ammonic ( NH3) ppm 2.0 Indophenol method Speotrophotometer 
2 Methyl Mercaptan (CH3SH) ppm 0.002 Gas absorption Chromatograph gas 
3 Hydrogen Sulphide (H2S) ppm 0.02 a. Mercury thiocyanate 

b. Gas obsorption 
Speotrophotometer 
Chromatograph gas 

4 Methyl Sulphide ((CH3)2)S ppm 0.01 Gas absorption Chromatograph gas 
5 Styrene (C6H5CHCH2) ppm 0.1 Gas absorption Chromatograph gas 

 
 
B. Odor from mixed odorants 
 

The level of odor exuded by mixed odorants expressed as odor 
threshold which can be detected sensorically by more than 50% 
of the tester members totaling minimum 8 (eight) persons. 
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