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المقدمة



ها كونه ُيعد الماء واحداً من أهم الجوانب في صناعة الحياة بمختلف أشكالها وضمان استمرار

ة من االمور لذا فأن االهتمام بالموارد المائي، يعد مصدراً طبيعياً ومحدوداً واساسياً للصحة 

ة الضرورية لتأمين وتغطية أغلب متطلبات األنسان من ناحية االستخدامات الصناعي

.والزراعية

تج عنه أدت الزيادة في الكثافات السكانية الى التطور في المجال الصناعي والعمراني مما ن

صورة زيادة في نسب الملوثات الداخلة الى االنظمة البيئية بصورة عامة والنظام المائي ب

ية ذات وهي معروفة على أنها ملوثات بيئخطرهاأخاصة ويعد التلوث بالعناصر الثقيلة من 

ياه االنهار مصدر غير عضوي تميل أساساً الى تلويث المياه، إذ تستخدم عدداً من الصناعات م

برز وتطرحها محملة بأنواع مختلفة من الملوثات السامة والتي من ضمنها هذه العناصر ومن أ

ت هذه الصناعات هي الصناعات الكهربائية وااللكترونية وصناعة البطاريات والصناعا

.والجلديةالدباغية

تميز االنظمة البيئية المائية وتتكمن خطورة هذه العناصر كونها تدخل بصورة ذائبة الى 

ية انتقالية بين عن ذلك فأنها تمتلك خاصفضالً بسميتها العالية وعدم تحللها وثبوت طبيعتها 

ختلفة ممن األنسان تكون أكثر خطورة ومسببة  له  أمراض أقتربتالسالسل الغذائية وكلما 

. مثل السرطانات وتلف الدماغ والكلى واضرار على العظام



بيراً من البلدان ومحط ونتيجة لذلك فقد أصبح التلوث بالعناصر الثقيلة قضية رئيسية في عدداً ك
لملوثة العلماء والباحثين على كيفية إيجاد طرق فعلية لمعالجة هذا النوع من المياه اأهتمام

بأبسط الطرق المتاحة وتحويلها الى نواتج غير  ضارة ال تهدد صحه وسالمة المجتمع
.اإلحيائي

Bioremediationالحيوية المعالجات 
ا قورنت اذا محديثاً لمعالجة المياه الملوثة تعد المعالجة الحيوية من أفضل الطرق المكتشفة 

مثل الحية ت ويكون ذلك عن طريق تسخير بعض أنواع الكائنااالخرى الطرق التقليدية بباقي 
هذه من أجل االزالة التامة أو التقليل من الحد الضار لالبكتريا الفطريات أو الطحالب أو 

جدت في وبإمكانها إزالة الملوثات حتى وإن وإقتصادياً من الطرق غير المكلفة وهي الملوثات، 
.  فيهاتراكيز منخفضة جداً، فضالً عن  ذلك فأن كلف الصيانة منخفضة 

ملية الحيوي تعد من الطرق االكثر شهرًة في هذا المجال وهي عاألمتزازأن استخدام تقنية 
دف بصورة أساسية فيزيائية كيميائية ال إحيائية تحدث بشكل طبيعي في كتلة حيوية معينة وته

مواد التي لها على ربط الملوثات بالهيكل الخارجي لجدار الخلية، وقد ثبت علمياً أن من اكثر ال
ه من مميزات للطحالب، لما تنفرد بالمجففة الحيوية الكتل الحيوي هو استخدام األمتزازخاصية 

تتأثر بها، والالمرتفعة عديدة إذ لها القابلية على مقاومة سموم العناصر الثقيلة ذات التراكيز 
ألكثر من مرة في عمليات المعالجة وليس من الضرورة توفير أوساطإستخدامهاويمكن 

فة الغرزرعيه ألدامتها، أما من ناحية خزنها فيمكن خزنها لفترات طويلة وفي درجة حرارة 
.للبيئةصديقة كون فأنها تإضافة الى ذلك المائية الطبيعية وتتوافر بكميات كبيرة في المسطحات 



أهداف الدراسة
ية من خالل مدى كفاءة الطحالب المحلية في معالجة الملوثات بالبيئة المائية العراقإختبار

Chara-:استخدام الكتلة الجافة لطحلبين تابعين الى شعبة الطحالب الخضراء وهما

virgata وCladophora fuebllorneiة في خفض وإزالة العناصر الثقيلة من  المياه الملوث

.لهذه العناصرممتزةواستخدامها كمادة 

معالجة المقارنة بين أنواع الطحالب قيد الدراسة في مدى قابليتها على إزالة الملوثات و

ألغراض متعددةإستخدامهاالمياه إلعادة 

إستخداممحددات جديدة لتحسين نوعية المياه الملوثة بالعناصر الثقيلة من خاللإختبار

.أوزان متنوعة للطحالب ودرجات مختلفة من األس الهيدروجيني 

بالعناصر الثقيلة مواد صديقة للبيئة وغير مكلفة اقتصادياً في معالجة المياه الملوثةإستخدام

.وث البيئيالمواد الكيميائية التي تنتج مخلفات ثانوية تزيد من التلإستخدامكبديل عن 



المواد وطرق العمل



جمع عينات الطحالب

 جمع عينات طحلبchara virgata

. ادريةالج/ جمعت العينات للطحلب من سواقي المياه في نهر دجلة الواقع خلف جامعة بغداد 

ة بقايا بعدها تم غسل العينات بماء الحنفية ومن ثم غسلت ثالث مرات بالماء المقطر إلزال

نات الرمل واالمالح، وجففت العينات بدرجة حرارة الغرفة لمدة يومان، ومن ثم طحنت العي

نات في ووضع المسحوق في قناني بولي اثيلين  وخزنت العيبوساطة طاحونه كهربائية،

.لحين استخدامها ، وكما موضح بالصور التالية شكل الطحلب° م4الثالجة بدرجة حرارة 

عند الجمع                                       بعد التجفيف



 جمع عينات طحلبCladophora fuebllornei

ديثاً في هذا النوع من الطحالب والتي سجلت حأستخداميعتبر ألول مرة في العراق يتم فيها 

ارة العلوم العراقية ، تم الحصول على العزلة النقية للطحلب من مختبرات وزالبيئة المائية 

الى العزلة ت جلببعدها . والتكنولوجيا دائرة البيئة والمياه بصورة نقية وذات كثافة نمو عالية

جريت المختبرات واجريت بعض الفحوصات المختبرية عليها لضمان نقاوتها ، بعد ذلك أ
لنا الحصول على ليتسنى Chu-No.10))باستخدام الوسط الزرعي المغذياألكثارتجارب 

والصور . لدراسةلمعالجة العناصر الثقيلة قيد االكتلة الحيوية المناسبة لعملية االمتزاز الحيوي 

.التالية توضح شكل الطحلب

يفشكل الطحلب من المجهر الضوئي                   شكل الطحلب بعد االكثار والتجف



مختبرياً تحضير تراكيز العناصر الثقيلة 

لتر /ملغم1000بتركيز خزينةتم تحضير المحاليل القياسية للعناصر الثقيلة على شكل محاليل 

ك عن طريق الرصاص، الكادميوم، النحاس، النيكل وذل: الثقيلة التاليةالعناصر لكل عنصر من 

تات النحاس ونترات النيكل وكبريالكادميوم وكبريتات اذابة االمالح النقية لنترات الرصاص 

لتر1الىعلى التوالي في حجم مناسب من الماء المقطر بعدها أكمل الحجم 

اذ تم ،اليلللمحالالزمة التخافيفولغرض تحضير التراكيز المطلوبة في التجارب تم اجراء 

عدها لكل عنصر من العناصر التي ذكرت اعاله ومزجت مع بعضها، ب( لتر/ملغم20)تحضير 

مل نظيفة ومعقمة اضيف اليها المحلول المحضر واكمل 250تم تحضير قناني زجاجية سعة 

.مل جاهزة للتجربة250الحجم بالماء المقطر الى 

للمحاليل المختبرية المستخدمة في التجارب pHضبط 

لبيان أي من االوساط الحامضية (6،5،4)ثالثة أوساط حامضية لهذه الدراسة وهي أختيرت

.هاهذه ذات كفاءة عالية في عملية االمتزاز الحيوي للعناصر  الثقيلة التي تم اختيار

تحضير االوزان الجافة للطحالب

الطحلبين غم من المسحوق الجاف لكال (1.5، 1، 0.25،0.5)أربعة أوزان مختلفة أختيارتم 

وأجريت التجارب عليها لغرض تحديد أي من هذه االوزان ذات كفاءة عالية في عملية 

.االمتزاز الحيوي



المحضرة العناصر الثقيلةألمتزازالطحالب قيد الدراسة قابلية مسحوق أختبار

مختبرياً 

مل من عينه المحاليل التي 250مل وتم أضافة 500في قناني زجاجية سعة التجارب أجريت 

معلوم بعدها ذات التركيز الالعناصرالثقيلةتم تحضيرها مختبرياً والحاوية على أربعًة من 

من غم ( 1.5،1،0.5،0.25)وتم اضافة( 6،5،4)ضبطت المحاليل على ثالث داالت حامضية 

100رات المسحوق لكال الطحلبين على التوالي ، وضعت القناني في هزاز كهربائي بعدد دو

مل 25ساعة، بعدها يتم اخذ حجم 24ولمدة ° م25دورة بالدقيقة وبدرجة حرارة ثابتة بلغت 
سبعة أوقات في ترشيحمن المحلول المعامل بالطحلب ويرشح بعد تمريره من خالل اوراق 

ساعة أما المرحلة 3و2.5و2و1.5و1و0.5مختلفة كانت بمرحلتين االولى بعد مضي 

ي ساعة على زمن التجربة، وضعت العينات التي تم ترشيحها ف24الثانية كانت بعد مضي 
أُخذ الراشح وتم قياس تركيز العناصر بعدها (Vials)قناني زجاجية محكمه الغلق ومعقمة 

كفاءة الطحلب إلختبار(Atomic absorption)جهاز المطـياف الذري بأستـخدامالثقيلة فيه 

.فيهاالمدروس في إزالة أو تقليل تراكيز العناصر الثقيلة المعامل 



التجاربواجراء المائية الملوثة جمع العينات 
ستيكية سعة تم أخذ جميع  العينات المائية قبل الدخول الى وحدات المعالجة باستخدام قناني بال

سدة، لتر نظيفة ومعقمة جهزت لهذا الغرض وتم ملئ القناني بالكامل لمنع عملية األك2.5

ائب وجاهزة تصبح العينات خالية من الشوترشيح لكي أوراق بأستخدامبعدها رشحت العينات 
للكشف  (Atomic absorption)جهازللفحص، تم أجراء الفحص الشامل للعينات باستخدام 

بأخذ جارب عن العناصر المعدنية الثقيلة المتواجدة فيها ومقدار تركيز كل عنصر، أجريت الت

من مل من كل عينة وترك األس الهيدروجيني كما هو ولم يتم التعديل علية  لكل250حجم 

يار وتم اخت، الصرف الصحي على التوالي والدباغة ومياه معمل البطاريات ومعمل الجلود 

غم من مسحوق كال الطحلبين كوزن مثالي لعميلة االمتزاز الحيوي ووضعت(0.5)وزن  

ساعة ، بعدها تم 24معالجة بالدقيقة وبزمن دورة 100على هزاز كهربائي بعدد دورات 

الثالث اعادة التجارب بنفس الطرق التي ذكرت أعاله مع تغيير األس الهيدروجيني للعينات

الذي تم االستدالل علية من التجارب التي اجريت على درجات 6الى وسط حامضي بلغ 

.المحاليل المحضرة مختبرياً كأفضل وسط حامضي لعملية االمتزاز الحيوي



الفحوصات المختبرية

 (Flame Atomic Absorptionفحص طيف االمتصاص الذري-1

(Spectrophotometer

ياباني الصنع والمتواجد في  AA-6200الجهاز الذي تم استخدامه في الفحوصات من نوع 

.  PPMي ان وحدة القياس للجهاز هعلماً . قسم الهندسة الكيمياوي/جامعة تكريت كلية الهندسة 

.وكما موضح بالصورة ادناه شكل الجهاز



النتائج 



المرحلة االولى

 اختبار كفاءة طحلبChara virgataوCladophora fuebllornei لمعالجة المياه

.الملوثة بالعناصر الثقيلة مختبرياً 

 طحلبChara virgata

Lead     100%                               Cadmium    83.4-91.9%                        **pH 6  

Copper   56-87.9%                         Nickel        59.2-82.3%       



 طحلبCladophora fuebllornei

Lead     92.3-100%                               Cadmium    82.3-90.8%                        **pH 6  

Copper   82.2-95.8%                              Nickel        75.9-84.3%



المرحلة الثانية
مواقع اختبار كفاءة الطحالب لمعالجة المياه الملوثة بالعناصر الثقيلة ضمن

(. صيف ، شتاء)الدراسة المختارة وخالل موسمين 

Charaطحلب -1 virgata

 معمل انتاج البطاريات

موسم الصيف                                  موسم الشتاء 



 معمل الجلود والدباغة

الصيف

الشتاء



محطة معالجة مياه الصرف الصحي

الصيف

الشتاء 



Cladophoraطحلب -2 fuebllornei

معمل البطاريات

موسم الصيف

موسم الشتاء  



معمل الجلود والدباغة

الصيف

الشتاء



 محطة معالجة مياه الصرف الصحي

موسم الصيف

موسم الشتاء 



 في امتزاز لها كفاءة عاليةللطحلبين أّن الكتل الحيوية المجففة الدراسة بينت نتائج

.بيرةمساحات سطحية عالية ومسامات كإلمتالكهاالعناصر الثقيلة قيد الدراسة نتيجة 

 طحلب بأستخدامأن كفاءة اإلزالة للعناصر الثقيلةCladophora sp أفضل من كانت

Charaطحلب  sp لما يتمتع به من وجود عدداً كبيراً من المجاميع الفعالة وذلك.

 نسب إزالة مرتفعة جداً 6غم والدالة الحامضية 0.5الوزن بأستخدامحققت المعاملة

معالجة لجميع العناصر الثقيلة المتواجدة في مواقع الدراسة وبوقت% 100والتي بلغت  

.ساعات 3لم يتجاوز 

الة العناصر لوحظ من خالل النتائج  بعدم تأثر كفاءة الكتلة الحيوية بشكل كبير على إز

(  الصيف، الشتاء)للطحالب الثقيلة ولكال الطحلبين عند التغيير في موسم التنمية والحصاد 

ثقيلة هذه األنواع من الطحالب في معالجة المياه الملوثة بالعناصر الأستخداميمكن لذا 

. على مدار السنة

الل مواقع أشارت الدراسة الحالية الى وجود تفاوت واضح في تراكيز العناصر الثقيلة خ

.وأشهر الدراسة المختلفة والسيما في موقع البطاريات وموقع الدباغة والجلود

تجاوزت العناصر الثقيلة المدروسة الحدود االمنة والمسموح بها من قبل المنظمات

قذف مخلفاتها البيئية المحلية والدولية بسبب قلة الرقابة على المنشآت الحكومية التي ت

.الصناعية غير المعالجة الى مجرى األنهار


