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 (5ادارة معامل                                                                        محاضرة )

 اليسمح رمي مخمفات معامل االغذية في االنهار القريبة مهما كان نوعها لالسباب التالية:

المواد العضوية كالبروتينات والكاربوىيدرات والدىون تستيمك االوكسجين المذاب في ماء النير مما يجعل  -1
 االنير غير صالحة لعيش االسماك وبقية االحياء النيرية.

( يصبح مظير النير غير مقبول ومشجع لمتفاعالت الالىوائية وىذه 3ppmتقل كمية االوكسجين عن ) -2
واذا قمت  ppm(8-7ما ان كمية االوكسجين الموجودة في االنير تتراوح بين )تسبب روائح كرييو، عم

 فان جميع االحياء المائية تموت. 3عن 
تتحمل الكاربوىيدرات الى حوامض بوجود االحياء المجيرية او االنزيمات، حيث تتحول الى حامض  -3

 حياء النيرية.الالكتيك والخميك مما يسبب زيادة حموضة النير الذي يوثر عمى نمو اال
عند تعرض البروتين الى الظروف الالىوائية وبوجود االنزيمات المحممة تتحمل الى احماض امينية بفعل  -4

االنزيمات تتحول ىذه االحماض االمينة الى احماض دىنية وامونيا وثاني اوكسيد الكاربون وميثان 
 وكبريتيد اليدروجين مما يسب الروائيح الكريية.

العضوية التي تستخدم في تغذية الطحالب وفي تغذية االشنات)نوع من الطحالب( تجعل ان تحمل المواد  -5
 مظير ماء النير غير مقبول وغير جذاب.

رمي مواد التنظيف والمواد الكيميائية االخرى في النير تؤثر عمى نوعية المياه وصالحيتيا لالستيالك  -6
 البشري او استعماليا في معامل االغذية.

 

 

 

 اكل الفضالت معالجة مش

 منع او تقميل الفضالت الى اقل مايمكن  - أ
 االستفادة من المنتوجات الثانوية مثل الشرش النتاج حامض الالكتيك او تجفيفيا وتحويميا الى عمف  - ب
 مخمفات المجازر يمكن تحويميا الى مركزات البروتين  - ت
 فصل المخمفات الخشنة ومعالجة المواد السائمة ورمييا الى النير  - ث
 يمكن استخدام المخمفات السائمة في السقي كسماد لالراضي الزراعية - ج
 يجب خمو المخمفات السائمة التي ترمى في النير من االحياء المجيريةالمرضية - ح
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 Chemical Oxygen Demand (COD)متطمبات االوكسجين الكيميائية 

النفايات باستعمال مواد مؤكسدة كيميائية تحت  ىي عبارة عن الكمية المكافئة لالوكسجين الالزمة الكسدة
 م لمدة خمسة ايام(.20ظروف محددة من درجة الحرارة وفترة زمنية محددة)

 Biological oxygen demand (BOD) متطمبات االوكسجين الحيوية 

مواد عبارة عن كمية االوكسجين المستيمكة خالل االكسدة الحيوية )اي باستخدام االحياء المجيرية( لم
 العضوية تحت ظروف معينة من درجة حرارة وفترة زمنية محددة.

 وىذه المتطمبات تحتاج الى اجيزة خاصة لقياسيا.

 

 التسويق 

ىو مجموعة من االنشطة المتعمقة بتدفق السمع والخدمات من المنتجين الى المستيمكين او المنتجين    
 ن ىذه المجاميع.االخرين. وقد يكون ىناك وسطاء ثانويون موجودين بي

اما الجمعية التسويقية االمريكية فانيا عرفت التسويق بأنو القيام بمختمف االنظمة التجارية المطموبة لتدفق او 
 انسياب السمع والخدمات من مصادر انتاجيا الى اماكن استعماليا واستيالكيا.

 

 أهمية التسويق

 ة ماديًا بين المنتج والمستيمك.نقل ممكية السمع بين البائع والمشتري او نقل البضاع -1
 تعريف المستيمكين بالسمع المتواجدة في االسواق. -2
 دراسة حاجة المستيمك والعمل عمى تمبيتيا. -3
 تصريف السمع المنتجة في المصانع، الذي يؤدي الى انعاش االقتصاد الوطني. -4
 وآخر.التسويق ينظم اسس تخطيط التجارة الدولية ويسيل تبادل المنتجات بين بمد   -5
 كثير من العاممين يمتينون التسويق مما يجعمو مصدر دخل ليم  ويحل مشكمة البطالة. -6
 يعمل التسويق عمى ايجاد توازن بين العرض والطمب. -7
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 الوظائف التسويقية

ىذه الوظيفة تتولى مياميا ادارة المشتريات والمبيعات او مدير المشتريات لتمبية  وظيفة البيع والشراء -*
 امل االغذية من المواد االولية والمواد المساعدة لغرض تصنيع المنتجات المختمفة.حاجة مع

 وىي الطرق المتبعة اليصال السمع والخدمات الى المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيك. منافذ التوزيع -*

 االعالن والترويج. -*

 دراسات وبحوث التسويق. -*

 بعممية النقل وتخزين السمع، وهناك وظائف تسويق اخرى.االهتمام  -*

  وظائف مدير المشتريات 

 *العمل عمى امداد قسمي االنتاج والمبيعات بما يحتاجونو من مواد وسمع.1

 *العمل عمى استثمار اقل رأس مال ممكن من مواد السمع المشترات.2

 *العمل عمى تالفي االسراف في المشتريات وتالفي التمف.3

 *مراعات التجانس في المشتريات قدر االمكان.4

 *التعامل مع مصادر تمتزم بعقود الشراء وتجيز المواد المتفق عمييا.5

 

 

 انواع منافــذ التوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

 من المنتج الى المستيمك مباشرة بدون وجود وسيط.التوزيع المباشر ويكون  - أ
يكون التوزيع بين المنتج ووسيط الى المستيمك )يكون التوزيع بين المنتج والمستيمك بوجود وسيط   - ب

 بينيما(.
 وجود اكثر من وسيط واحد بين المنتج والمستيمك. - ت

 مستيمك.** كمما زادت منافذ التوزيع والوسطاء زاد سعر السمعة التي تصل الى ال
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 االختيار بين منافذ التوزيع 

 التى يجب اخذىا بنظر االعتبار عند اختيار منفذ التوزيع:من االمور 

 حجم المبيعات  -1
 كمفة التوزيع  -2
 سياسة التوزيع -3
 ىدف الربح -4
 خط سير وسائل النقل  -5
 تدريب وتوعية جياز التوزيع  -6
 الحوافز المادية والمعنوية -7
 طبيعة السوق -8
 المنافسة بين الشركات -9
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 االعالن والترويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

ىو جميع االنشطة التي يمارسيا معمل االغذية من اجل تنشيط وزيادة حجم مبيعاتو ، ويتم االعالن  االعالن
 عن طريق:

 عرض السمع في واجهات ونوافذ العرض الخارجية  -*

 عن طريق توزيع النماذج واليدايا واالشتراك في المعارض الدولية.تنشيط المبيعات -*

 ة والمستيمك عن طريق االشتراك في المناسبات العامة واالجتماعية.خمق عالقة جيدة بين معمل االغذي -*

 أهداف االعالن:

 االعالم عن السمع الجديدة المنتجة والتي لم يسبق لممستيمك التعرف عمييا. -1
 تعريف المستيمك والوسيط االجنبي في االسواق العالمية بالمنتجات المراد تصديرىا. -2
 مع االجنبية.تحسين وضع السمع الوطنية امام الس -3
 الحث عمى توسيع نوعية المنتجات الوطنية عن طريق المنافسة بواسطة االعالن. -4
 تثقيف المستيمك العراقي بنوعية وجودة المنتجات واسعارىا وكيفية استعماليا. -5
 توجيو االستيــالك وترشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيده. -6

 

 

 

 

(. ادارة معامل 1986المصدر: التكريتي، ىيالن حمادي عمي؛ يونس، غانم محمود؛ العمران، ناجح موسى.)
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