الثر البيئيي للمسالخ في حوض نهر الليطاني
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مقدمة:

ينتجج عن عمل المسالخ كميات كبيرة من النفايات الصلبة ومياه مبتذلة ذات مستوى عال من
المواد العضوية .تحتوي المياه المبتذلة الناتجة عن المسالخ على الدم ،السماد ،الشعر ،الججدهن،
الريش والععام ،كما تحتوي على اللفيليات والببتيريا المسببةج للمراض.
حسب معليات وزارة الزراعة ،هناك مسلخا واحدا مرخصا من بين كل  40مسججلخا ً في لبنججان.
تجدر اشاارة الى وجود نوعين من المسالخ ،مسالخ يديرها القلججاع العججام المتمث جلج بالبلججديات،
ومسججالخ يججديرها القلججاع الخججاص (اججركات وأفججراد) .اللفت أن جميججع المسججالخ الججتي تججديرها
البلديات هي مسالخ غير مرخصة (الهرمل/ج بعلبك /بيروت /طرابلس /حلبا /بججرجج حمججود /صججيدا/
صور /بنت جبيل /الخيام/ج النبلية/ج جزين /الغازية /زفتا).
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تأثير مخلفات المسالخ على البيئة:

تحتوي المياه المبتذلة الغير معالجة الناتجة عن عمل المسالخ على مستويات عالية من :الموادج
التي تتللب اشوكسيجين ،المواد الصججلبة العالقججة ،اممونيججا ،النيججتروجين ،الفوسججفور ،النيججترات،
الزيوت والشحوم ،الببتيريا ومسببات اممراض.
تسبب هذه الملوثات عندما تمر في مجججاري الميججاه ضججرر للممججراتج المائيججة ،تزيججد نسججبة نمججو
اللحالب ،تخلق مناطق ميتججة منخفضججة اموكسجججين تججؤدي الى انعججدامج الحيججاة المائيججة وتخنججق
اشسماك وتحول المجاري المائية إلى اماكن محملةج باشخلججار نتيجججة نسججبة الجججراثيم المرتفعججة
فيها.
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تأثير مخلفات المسالخ على النسان:

هناك العديد من اممراض التي يمبن ربلها مباارة مع التخلص الغير صحي للنفايات السائلة
الناتجة عن عمل المسالخ ،حيث ان حوالي  ٪75من اممراض المعدية الججتي أثججرت على البشججر
على مدى السنوات العشر الماضية كانت ناجمة عن المخلفات الحيوانيةج او المنتجات الحيوانيةج.
مصدر العديد من هذه اشمراضج (المسماة  )zoonosisهي المياه الملوثة بمخلفات المسالخ.

رسم بياني يوضح نسبة المراض المسببة من المياه الملوثة وذلك في اطارين مكانيين
مختلفين :الول بالقرب من المسالخي ( 1.5-0كلم) والثاني على مسافة  3-1.5كلم من
المسالخ.
( Source: Environmental and Health Impacts from Slaughter Houses Located on
)the City Outskirts: A Case Study, Journal of Environmental Protection, 2014

يمبنج ان نستنتج من الرسم البياني اعله ان:



اكثرية اشمراضج في المناطق التي تقع فيها المسالخ هي امراض سججببها الميججاه الملوثججة
(تم احصاء  6امراض سببها المياه بينما  3فقط سببها الهواء).
كلما تم اشاترابج من المسالخ كلما زادت نسبة اشمراض ،مما يؤكد مسججؤولية المسججالخ
ومخلفاتها الملوثة في انتشار اشمراض.ج

تجدر اشاججارة الى ان التججأثيرات الصججحية يمبنج ان تمتججد اكججثر لتشججمل امججراضج متلرف جةج مثججل
اممراضج المعديججة المعويججة والعيججوب الخلقيججة والصججرع واججهججاض .كمججا ان التلججوث النججاتج عن
النيتراتج يمبن ان يسبب ميثوغلوبينيميا الدم أو متلزمة اللفل امزرق وهي حالججة مميتججةج تججؤثر
على الرضع (أال من ستة أاهر).
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السس التي يجب ان تقوم عليها المسالخ القائمة:

حدد القانون اللبناني عبر القججرار /7060ت الصججادر عن وزارة الصججناعة في الجريججدة الرسججمية
بتاريخ  2018-5-17اشسس التي يجب ان تقوم عليهججا المسججالخ القائمججة واشجججراءات الملزمججة
شصحاب مسالخ الموااي والدواجن القائمةج والمرخصة وضمت عدة نقاط كان اهمها:
-

تقدير حجم النفايات السائلة (م /3يوم).
تجهيز المسلخ بمحلة لمعالجة النفايات السائلة وأخذ عينات وتحليلها.
تصميم المحلة وعروض تنفيذها لتوجيه اصحاب المسالخ وذلك خلل مدة  4ااهر كحد
ااصى من تاريخ تبلغ اصحاب العلاة وتنفيذ المحلة خلل سنة من تاريخ تبلغهم.
تقدم المسالخ القائمة والغير مرخصة بللب ترخيص الى وزارة الصججناعة خلل فججترة ش
تتجاوز ال  3ااهر من تاريخ تبلغهم.
معالجة المخلفات الصلبة او التخلص منها باللرق المناسبة بيئيا.

كما ارفق بالقرار ارح للرق المعالجة اللزمة لمخلفات المسالخ يتبين في الصفحة ادناه.

مسح المسالخ الواقعة في الحوض العلى لنهر الليطاني:
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اام الفريق الفني التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليلاني بمسحج المسالخ الوااعة في الحوض
اشعلى للنهججر وتججبين ان هججذه المسججالخ تججرمي مخلفاتهججا في نهججر الليلججاني وهي غججير ملتزمججة
بالشروط الصجحية والبيئيجةج والفنيجة ممجا يشجبل خلجرا ً على الصجحة العامجة والبيئجةج واشاتصجاد
اللبناني .في ما يلي عججدد المسججالخ الوااعججة في الحججوض اشعلى الججتي تم البشججف عليهججا حججتى
تاريخه.ج
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مسلخ سماحة
المنطقة :سعدنايل – اضاء زحلة
الحداثياتx: 33.81584167480469, y: 35.90609359741211 :
المشكلة  :تحويلج المياه المبتذلة من دون معالجة وبشبل مباار الى مجرى نهر
الليلاني.

المياه المبتذلة المخلوطة بالدم الناتجة عن عمل المسلخ
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مسلخ عبد الحليم وعبد المجيد الفرو
المنطقة :اب الياس
الحداثياتx: 33.7845573425293, y: 35.8309440612793 :
المشكلة :تحويل المياه المبتذلة الناتجة عن عمل المسلخ الى اببة الصرف الصحي
دون اي عملية معالجة.

قسطل تحويل المياه المبتذلة الى شبكة الصرف الصحي
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مسلخ عباس سليمان
المنطقة :بدنايل
المشكلة  :رغم ايام اصحاب المسلخ بانشاء جور ترايدج اش انه ش يعتبر ملتزم كونججه لم
يلبق الشروط المنصوص عليها في طججرق المعالجججة في القججرار /7060ت الصججادر عن
وزارة الصناعة.

تحويل المياه المبتذلة المخلوطة بالدميالى خزان من خرسانة ومن ثم الى جورة ترقيد
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مسلخ جان صعب المعلوف
المنطقة :زحلة
الحداثياتx: 33.839359283447266, y: 35.93449783325195 :
المشكلة  :تجميعج المياه المبتذلة في خزانين من خرسانة ومن ثم تحويلها الى اشراضي
الزراعية كسماد.

انبوب سحب المياه من الخزان الول الذي يتم تجميع وتصفية المياه المبتذلة فيه

الخزان الثاني الذي يتم تحويل المياه المبذلة اليه من الخزان الول
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مسلخ انيس معلوف

المنطقة :زحلة
الحداثياتx: 33.836181640625, y: 35.914371490478516 :
المشكلة  :تحويل المياه المبتذلة الى جورة صحية ومن ثم تفريغها في مبان غير
معروف.

الجورة التي يتم تجميع المياه المبتذلة فيها
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مسلخ محمد مصطفى علي حسن
المنطقة :بدنايل

المشكلة :تحويل المياه المبتذلة الناتجة عن عمل المسلخ الى اببة الصرف الصحي
التي بدورها تصب في نهر الليلاني.
الريغارين الذين يصبان المياه المبتذلة الناتجة عن عمل المسلخ في شبكة الصرف
الصحي
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مسلخ زاهر عقيل
المنطقة :بدنايل

المشكلة  :تحويلج المياه المبتذلة والدم الناتج عن عمل المسلخ الى اببة الصرف
الصحي التي بدورها تصب في نهر الليلاني.

الدم الناتج عن عمل المسلخ والريغار الذي يتم تحويل الدم والمياه المبتذلة اليه

