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الممخص

تضممم ت ا ارسممت ا الحاليممة ت ميممة امسممة ا موا مممً الوحالممه الاقي ممة والت م

م

, Chlorella vulgaris, Chlorella sacchrophila -

 Botryococcus braunii,Scendesmus obliquusو  Chlamydomonas reinhardtiiواسمتاااماا فم معالجمة ميماف ال ضممت الم زليمة.

وأظاممرت ال تمما

اً لموحالممه الماروسممة ال ابميممة عمممد ا ممل معمماى الممواممات فم ميمماف ال ضمممت الم زليممة ولجميم المحوممات  .اذ أظاممرت ال تمما

اً

اعمممد سممبة ا ا ممال ف م قمميي التوصمميمية الكاربا يممة بمغممت ( )%31لمماا اسممتعماى وحمممه  ,C. reinhardtiiبي ممما أا ممد سممبة ( )%5سممجمت لمماا

استعماى وحمه . C. sacchrophilaوااتم ت الوحاله المستاامة ف قابميتاا عممد ااتمزاى قميي المموحمة أذ سمجمت اعممد سمبة ا ا مال ()%21

لاا استعماى وحمه  , C. vulgasirبي ما اا د سبة ا ا ال بمعت ( )%6وذلو لاا استعماى وحمه . C. sacchrophila
أعمممد سممبة ارت مما ف م قمميي اجس الايمماروجي

بمغممت ( )%33وذلممو لمماا اسممتعماى وحمممه  , C. reinhardtiiبي ممما اا ممد سممبة ارت مما ()%9.3

سمجمت لماا اسمتعماى وحممه  .C. sacchrophilaكمما سمجمت تما

الا ارسمة اً أعممد سمبة ا ا مال فم قميي ال اعايمة الكميمة كا مت ( )%85لماا

اسمتعماى وحممه  ,C. reinhardtiiبي مما اا مد سمبة ا ا مال ( )%54سمجمت لماا اسمتعماى وحمبم

 C. vulgarisو , C. sacchrophila

أعمد سبة ا ا ال ل يي عسرة الكالسيوي والمغ يسيوي سجمت لاا استعماى وحمه  B. brauniiوالتم كا مت قيماما ( % 75و  )%58عممد التموال ,

بي ممما اا ممد سممبة ا ا ممال ل مميي عسمرة الكالسمميوي بمغممت( )%11لمماا اسممتعماى وحمممه  ,C. vulgarisفم حمميً سممجمت اا ممد سممبة ا ا ممال لعسمرة

المغ يسمميوي ( )%37لمماا اسممتعماى وحمممه  .S. obliquusأعمممد سممبة ا ا ممال ف م قمميي العس مرة الكميممة بمغممت ( )%66وذلممو لمماا اسممتعماى

B.

 , brauniiبي ما اا د سبة ا ا ال بمغت ( )%26سجمت لاا استعماى وحمه .C. vulgaris

أعمد سبة ارت ا ف قيي اجوكسجيً المذاه بمغت ( )%56وذلو لاا اسمتعماى وحممه  , C. reinhardtiiبي مما اا مد سمبة ارت ما بمغمت ()%36

لاا استعماى وحمه  .C. vulgarisالمتومه الحيوي لألوكسجيً ا ا ضت قيمة أذ سجمت اعمد سبة ا ا ال ( )%43لاا اسمتعماى وحممه S.

 , obliquusبي ما اا د سبة ا ا ال بمغت ( )%21لاا استعماى وحممه  .C. vulgarisالمغمذيات المتماممة بمال ترات وال سم ور بمغمت اعممد سمبة

ا ا ممال لم تمرات ( )%64لمماا اسممتعماى وحمممه  ,B. brauniiفم حمميً أً أا ممد سممبة ا ا ممال ( )%38سممجمت لمماا اسممتعماى وحمممه

C.

sacchrophila؛ أا مد سمبة ا ا مال لم سم ور بمغمت ( )%32لماا اسمتعماى وحممه  ،C. vulgarisبي مما أعممد سمبة ا ا مال لم سم ور سمجمت

( )%64لاا استعماى وحمه . S. obliquus

المقدمة

ميماف ال ضمممت الم زليمة لامما تمثاير كبيممر عممد البي ممة الما يمة وذلممو بسممبه

العمميممة والعمميممة المتراكمممة امممى رب م قممرً عمممد فعاليممة ظمماي المعالجممة

ال ضمت التم تحتوياما والتم تسمبه تغيمر فم الصم ات الوبيعيمة لمبي مة

الحياتية وأفضميتاا عمد المعالجات ال يزيا ية والكيميا ية عممد المر ي ممً

الما يم ممة وبالت م ممال فؤ ا م مما سم ممون ت م ممؤار عم م ممد الحيم مماة ال باتي م ممة والحيوا ي م ممة

توور مما وح مماااتاا ،ويع ممزا ذل ممو إل ممد أً ظ مماي المعالج ممة الحياتي ممة يع مما

وبال ااية عمد الحياة اج سا ية  .يسبه التموث ال ات عً ميماف المجماري

وسيمة وبيعية آم ة صحياً وف الوقت ذاته ز ياة الامً بسميوة التجايمز

البحممث الحممايث [ .]1اً اومممه ميمماف المجمماري الم زليممة الغيممر معالجممة

فؤً ل ظاي المعالجة الحياتية ميزة امة جااً و

أ مه ظماي عممم يعتمما

الم زليممة قمممه كبيممر وبالتممال اصممب مصممه ا تممماي ف م جمي م مجمماجت

ج تشممكى عب ماً ماليماً أو ف ي ماً يضممان لتكممالين ا تمماج ,وفضممً عممً ذلممو

الد مجرا اج اار يعتبر مً الظوا ر الت مياية المعروفمة فم العايما ممً

عمم م م ممد الكا م م م ممات الحيم م م ممة الاقي م م م ممة (البكتريم م م مما والوحال م م م ممه وال وري م م م ممات

بمااً العالي وبالتال فا تسبه مشاكى مشتركة لممياف السموحية والميماف

واجبتمماا يات) الت م تسممتووً ممذف الميمماف و ممذا ممما يبممرر اج تشممار الواس م

الجوفيمة  ,يعتبمر العمراه احماا المماوى التم توممه ميمماف المجماري الم زليممة

أل موا أ ظم ممة المعالج ممة فم م م مماً العممالي المت مماي ,ب مماأت فكم مرة اس ممتاااي

الد مجرا اج اار بصور مباشرة قبى اً تتي معالجتاا وذلمو بسمبه قممة

زراعة الوحاله فم عمميمة معالجمة ميماف ال ضممت بحماوا عماي .1973

محوات معالجة المياف [.]2

اً استاااي الوحاله فم معالجمة ميماف ال ضممت الم زليمة يعتبمر افضمى

تسم ممتااي الوحالم ممه الاقي م ممة ( )Microalgaeف م م المعالجم ممة البيولوجيم ممة

أ مية مً الوره الت مياية المسمتاامة فم معالجمة ميماف ال ضممت وذلمو

لميماف ال ضممت الم زليمة حيمث تمتممو قابميمة وبيعيمة عممد ا ازلمة الكماربوً
العضمموي وال تممروجيً وال س م ور مممً الميمماف الممواممة ،وقمما أكمما الماتصمميً

لكو ا م مما تك م مموً (أكا م ممر ربحم م ماً وتتوم م ممه واق م ممة م ا ض م ممة وتا م ممل م م ممً
اجش ممعاعات التم م تس ممبه ارت مما ارج ممات الحم م اررة وتس مماعا فم م تا مميل

بعم مموي الحي مماة والا اس ممة فم م مج مماى معالج ممة المي مماف م ممً ا مممى الابم مرات

تشم ممكيى اجوحم مماى وت م ممت م م مواا كيميا يم ممة فعالم ممة اقتصم ممااياً) كمم مما ويعتبم ممر
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اسم ممتاااي الوحالم ممه ف م م المعالجم ممة مم ممً الت يم ممات ال عالم ممة ومصم ممار مم ممً

جمع العينات المائية

المواد وطرائق العمل

مياف ال ضمت الم زلية  ,بثاذ عي ة مً كى محوة كمى  23يومماً .إذ تمي

جمعممت العي ممات الما يممة موضمموعة البحممث مممً امممث محوممات لمعالجممة

مصاار الوقوا المستارج [.]3

جم م العي ممات مممً كممى محوممة مممً محوممات المعالجممة بعمما إتممماي عمميممة

محطات الدراسة Studied stations.

المعالجممة ال يزيا يممة لميمماف ال ضمممت لمممتامل مممً الم مواا الصمممبة العال ممة

جمي م محوممات معالجممة ميمماف ال ضمممت الم زليممة الت م تممي ااممذ العي ممات

فيامما بوسمماوة ق مماً بمسممتيكية محكمممة الغمممه  ,وتممي تع مميي ميمماف العي ممات

م امما ت م فم م اوعممة ( )Nova Scotiaالك ايممة والتم ت م فم الجممز

ااامى محوممة المعالجممة بوسمماوة األشمعة ال مموه الب سممجية لمممتامل مممً

الج موب الشمرق مممً ك ماا وعاصمممتاا ماي مة  Halifaxوا ممي مما اا م

األحيا المجاريمة المتموافرة فم ميماف ال ضممت جميعاما ,ويمتي بعما ا مى

 Dartmouth , Halifaxو(Truroالصم ممورة  ,)1أذ ي م ممتي جم م م مي م مماف
ال ضم مممت الم زليم ممة وميم مماف اجموم ممار ف م م

العي مات إلمد الماتبمر وتع يماما اا يمةً بوسماوة جاماز األوتوكميمن ؛ لعمماي

م ممذف المحوم ممات  .تم ممي ا ارسم ممته

إب ا أي و مً األحيا المجارية اي تي أاذ العي ة ب سمبة ( )%25ممً

الاص مما ل ال يزيا ي ممة والكيميا ي ممة لمي مماف ال ض مممت قب ممى وبع مما اس ممتعماى

ميمماف ال ضمممت الم زليممة و( )%75مممً الميمماف المع مممة ؛ إ ْذ تممي اسممتعماى

الوحاله وذلو ب يماس العواممى ال يزيا يمة والكيميا يمة لمعي مات كمى امامة

(1533مى) مً المما الم ومر( ( Distill waterو(533ممى) ممً ميماف

اياي ولماة تسعة اياي لكى و مً ا وا الوحاله الاقي ة .

ال ضمممت الم زليممة( (Domestic wastewaterواضممافة ( 233مممى)
مممً عي ممة الوحالممه إلياممما حسممه ممو الوحمممه ؛ ليكمموً الحجممي الكم م
لمعي م م ممة ( 2233مم م ممى) .وبعم م مما ا جم م ممرا إج م م م ار ال حوصم م ممات ال يزيا يم م ممة
والكيميا يممة قب ممى اس ممتعماى الوحال ممه ف م المعالج ممة وبع مما اس ممتعمالاا فم م
المعالجة إ ْذ جرا إج ار ال حل كى اماة أياي ولماة تسعة أياي .

التحاليللل الفيزيائيللة والكيميائيللة ( Physical and chemical

: )analysis

التوصيمية الكهربائيلة والمموحلة Electrical conductivity and
): )salinity

تي قياس قابمية التوصيى الكاربما
باس ممتعماى جا مماز meter

الصورة ( )0خارطة لمقاطعة  Nova scotiaالكندية وتبين محطات جمع

االس الهيدروجيني (: )pH

عزالت الطحالب المستعممة في الدراسة

تممي الحصمموى عم ممد عممزجت ي ممة بم مماار 13مممى م ممً كممى م ممً

قم مميس األس الايم مماروجي

C.
,

لمعي م ممات ماتبري م ماً بصم ممورة مباش م مرة باسم ممتعماى

جااز قياس األس الايماروجي

B.

 pH meterيحتموي عممد قومه يوضم

ف م م أ بويم ممة الم م م  Photobioreactorsوذلم ممو بعم مما معايرتم ممه بالمحاليم ممى

 brauniiو  C. reinhardtiiمممً المركمز الك ماي لما ارسمات البي يممة.

ال ياسية ذات األس الاياروجي

بعا ذلو مت عزجت الوحالمه الماتم مة إلمد اجوسماو السما مة المم ممة

 4و 7و.13

القاعدية (: )Alkalinity

لت ميمة الوحالمه الماتممة اذ اسمتااي وسمو Bold's Basal Medium

قيسممت ال اعايممة لميمماف ال ضمممت الم زليممة ف م الماتبممر وذلممو باسممتاااي

السا ى لت مية كمى ممً وحممه  C. saccharophilaو C. vulgairs
و obliquus

 Benchtopوحي ممث عب ممر ع ممً التوص مميمية

بموحاة )  , ( s / cmبي ما عبر عً المموحة بوحاة (. (ppt

العينات

S. obliquus , C. vulgairs , Saccharophila

والمموحمة لممما فم الماتبمر مباشمرة

جامماز  HANNAاورب م الم شممث وذلممو بعمما تص م ير الجامماز واسممتاااي

 ,]4[ S.ف م حمميً أسممتااي وسممو Bold's Basal

كاشن  HI 93755-0المزي لتحايا قيمة ال اعايمة وذلمو حسمه وري مة

 Medium with 3fold Nitrogen and Vitaminsالسما ى لت ميمة

العمى الموضحة ف

وحممه  , B. brauniiبي مما اسمتعمى وسمو High Salt Medium

[ ]6وعبر عً ال تا

بوحاة ممغي /لتر .

عسرة الكالسيوم ): )Calcium hardness

السمما ى لت ميممة وحمممه  ]5[ C reinhardtiiف م اواره زجاجيممة حجممي

ت م ممي قي م مماس م م مماار ايو م ممات الكالس م مميوي لمعي م ممات فم م م الماتب م ممر بواس م مموة

 253مى ،يحتوي كمى اوره عممد 133ممى ممً الوسمو اضمين اليمه 13

جامماز  HANNAاورب م الم شممث وذلممو بعمما تص م ير الجامماز واسممتاااي

مممى مممً العزلممة الوحمبيممة  ،وتركممت لت مممو بارجممة ح م اررة  25ي ، °وبعمما

ك ممى م ممً كاش ممن 93720A-0

فتمرة أسممبو تكمموً الوحالممه قمما مممت بشممكى جيمما  ,بعمما ا تممي مامما الممد

93720B-0 , HI

 HIو

HI

 93720C-0المزممة لتحايما قيممة عسمرة الكالسميوي وذلمو حسمه وري ممة

اواره مارووية سعة 1333مى وض فياا بحاوا 733ممى ممً الوسمو

العمى الموضحة ف

و133مممى مممً عي ممات الوحالممه وتركممت لممماة اسممبو لت مممو بعمما ا تممي
استاااماا ف عمميات المعالجة .
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النتائج والمناقشة

عسرة المغنيسيوم ): (Magnesium hardness

ت م ممي قي م مماس م م مماار ايو م ممات الكالس م مميوي لمعي م ممات فم م م الماتب م ممر بواس م مموة

التوصيمية الكهربائيلة والمموحلة Electrical conductivity and

جاماز  HANNAاوربم الم شممث وذلممو بعمما تصم ير الجامماز واسممتاااي
ك ممى م ممً الكواش ممن , HI 93719B-0 , HI 93719A-0

))salinity

التوصم مميمية الكاربا يم ممة م م م يم مماس ل ابميم ممة المم مما عمم ممد ايصم مماى التيم ممار

HI

 93719C-0و  HI 93719D-0المزمة لتحايا قيمة عسرة الكالسميوي
وذلو حسه وري ة العممى الموضمحة فم

[ ]6وعبمر عمً ال تما

الكاربمما

بوحماة

و ممذف تعتممما عمممد الممواا الصمممبة الذا بممة وعمممد كميممة اجممممح

الذا بة ف الما وعاا تكافؤ ا وارجة ح اررة الما  ،و ظم اًر ألً األيو مات

ممغي /لتر.

الموجواة ف الما ت وي ب ى الشح ة الكاربا ية فمؤً العمقمة مباشمرة بميً

العسرة الكمية (: (Total hardness

كميممة و وعيممة األممممح المذابممة وقيمممة التوصمميى الكاربمما

وبسممبه ممذف

أتبعممت الوري ممة المعتممماة مممً قبممى [ ]7ف م ت مماير العس مرة الكميممة باتامماذ

العمق ممة يمك ممً اس ممتاااي التوص مميمية الكاربا ي ممة بوصم م اا م ياسم ماً ت ريبيم ماً

( 0.5مممى) مممً المحممموى المم ظي ،وبعمما ذلممو تمممت إضممافة بعممل قوممرت

ا ارسممت ا الحاليممة اً اعمممد سممبة ااتمزاى فم قمميي

وري ممة  ، EDTAإذ تممي أاممذ ( 50مممى) مممً ممما العي ممة وأضممين إليامما
مممً اليممى (black T

لألممح الذا بة ف الما
محممظ مممً امممى تمما

 )Erichromفيصممب الم مموً ب سممجياً وت ممي

[.]9

التوصمميمية الكاربا يممة بمغممت ( )%31ف م المحوممة اجولممد لمماا اسممتاااي

التسممحي م م محممموى  EDTAبتركيممز ( )0.05 Nلحمميً تحمموى الممموً

vulgaris

إلممد األزره  ،وتحسممه كميممة العس مرة الكميممة حسممه ال مما وً ا ت م الممذي

المحو ممة الاا ي ممة لم مماا اس ممتعماى sacchrophila

يما م ممى العسم م مرة الكمي م ممة لم م مما العي م ممة باجل م ممه وح م مماات ممغم م مراي كاربو م ممات

( C.الش ممكى  ،)1بي مم مما اا م ممد سم ممبة اات م مزاى سم ممجمت ف م م
 C.والتم م كا م ممت

(( )%5الشمكى  ,)2فم حميً سممجمت اعممد سممبة ا ا مال لممموحممة مممً

الكالسيوي لكى لتر .

ميمماف ال ضمممت ( )%21وذلممو ف م المحوممة الاالاممة لمماا اسممتعماى C.
( vulgarisالشممكى  ,)3بي ممما اا ممد سممبة ا ا ممال بمغممت ( )%5والت م
سجمت ف المحوة الاا يمة لماا اسمتعماى ( C. Sacchrophilaالشمكى

األوكسلللجين اللللذائب والمتطملللب الحيلللوي لنوكسلللجين

.)4

D.O and

): )B.O.D

مم ممً ام مممى ال تم مما

تممي قيمماس األوكسممجيً الممذا ه والمتومممه الحيمموي لألوكسممجيً ف م الممما
فم م م الماتب م ممر بص م ممورة مباشم م مرة وذل م ممو باس م ممتعماى جا م مماز

محم ممظ بم مماً لموحالم ممه قم ممارة عمم ممد معالجم ممة مي م مماف

ال ضممت وتا مميل قمميي التوصمميمية الكاربا يممة وقمميي اجممممح المذابممة فم
الممما  ,وبممما اً التوصمميمية الكاربا يممة تعبممر عممً مجموعممة مممً اجيو ممات

AB40

 Dissolved oxygen meterوذلممو بعمما تص م ير الجامماز بواسمموة

الموجبة والسمالبة واجمممح المذابمة فم المما والتم قما تشممى (

الكاشن الم اسه ومً امي يمتي وضم ال ومه فم العي مة وبامذا يمتي قيماس


2

كمية اجوكسجيً المذاه والمتومه الحيوي لألوكسمجيً فم المما وعبمر

, NO

2

Ca

,

2

Mg

,

2
4

, PO


3

 COو


3

 ) HCOو م ممذف تعتب م ممر

ع اص ممر مغذي ممة تس ممتااماا الوحال ممه أل م مرال التغذي ممة وال م ممو وب ممذلو

عً ال ات بم ممغي/لتر.

تعمممى الوحالممه عمممد ا ممل سممبة ممذف الع اصممر واجيو ممات ف م الممما

النترات ): (Nitrate

وبالتال

تي قياس م اار ال ترات الموجوا فم المما لمعي مات فم الماتبمر بواسموة

مذا يمؤاي المد ا مل سمبة التوصميمية الكاربا يمة والمموحمة فم

الما [.]13

جامماز  HANNAوذلممو بعمما تصم ير الجامماز واسممتاااي كاشممن HI
 93728-0الم مممزي لتحايم مما قيمم ممة ال ت م مرات وذلم ممو حسم ممه وري م ممة العمم ممى
الموضحة ف

[ ]6وعبر عً ال تا

بوحاة ممغي /لتر .

الفسفور ): (Phosphorus
ت ممي تحاي مما كمي ممة ال سم م ور الموج ممواة فم م الم مما وذل ممو بواس مموة اس ممتعماى
جااز  HANNAاورب الم شث ذلو بعا تصم ير الجاماز واسمتاااي كمى
مً كاشن  HI 93706A-0و  HI 93706B-0الت تمزي لتحايا قميي
ال سم م ور وذل ممو حس ممه وري ممة العم ممى الموض ممحة فم م
ال تا

[ ]6وعب ممر ع ممً

بوحاة ممغي /لتر.

التحميل االحصائي ): )Statistical analysis
حممممت تمما

الا ارسممة الحاليممة بال سممبة لماصمما ل ال يزيا يممة والكيميا يممة

وذلو بر ام التحميى اجحصا


3

NO

,

الشكل ( )0التغير في قيم التوصيمية الكهربائية

[.]8
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اجس الاياروجي

لمما [ .]11تستامو الوحاله ا ما

لغمرل ال يمماي بعمميممة التركيممه الضممو

اوكسميا الكربموً

فترت م قيمممة  pHف م ال اممار ،

كممما أً اجحيمما المجاريممة المحممممة وب يممة اجحيمما تس متامو اجوكس ممجيً
وتومه ا ا

اوكسميا الكربموً بعمميمة التم س  Respirationفتم ا ل

قيمة  .pHوبامذا تعتمما قيممة اجس الايماروجي
الت م موازً مم مما بم مميً العمميتم مميً الب م مما الضم ممو

بالارجمة اجسماس عممد

والت م م س  ،با ضم ممافة الم ممد

الت اعمت الكيمياويمة اجامرا التم تحصمى فم البي مة الما يمة كت ماعمت
اجكساة واجاتزاى [.]12
م م ممً ا م مممى ال تم م مما
الايم مماروجي

الشكل ( )2التغير في قيم التوصيمية الكهربائية

مح م ممظ اً اعم م ممد سم م ممبة ارت م مما فم م م قم م مميي اجس

كا م ممت ( )%33والت م م سم ممجمت ف م م المحوم ممة الاالام ممة لم مماا

اسممتعماى ( C. reinhardtiiالشممكى  ,.)5بي ممما اا ممد سممبة ارت مما فم
قم مميي اجس الاي م مماروجي

بمغ م ممت ( )%9.3والتم م م س م ممجمت فم م م المحو م ممة

اجولد ع ا المعالجة بم ( C. sacchrophilaالشكى .)6

الشكل ( )3التغير في قيم المموحة خالل مدة المعالجة

الشكل ( )5التغير في قيم االس الهيدروجيني خالل مدة المعالجة

الشكل ( )4التغير في قيم المموحة خالل مدة المعالجة

أظام ممرت ت م مما

التحميم ممى اجحص م مما

عم مماي وج م مموا فم ممروه مع وي م ممة ب م مميً

 S. obliquus , C. reinhardtiiو  B. brauniiبي مما أظامرت
ال ت مما

اً

مماو ف ممروه مع وي ممة ب مميً ممذف الوحال ممه ووحمبم م

 sacchrophilaو vulgaris

 C.فم م ح مميً ل ممي تظا ممر ال ت مما

الشكل ( )6التغير في قيم االس الهيدروجيني خالل مدة المعالجة

C.

محممظ مممً امممى ال تمما

أي

ارت ا تاريج ف األس الايماروجي

فروه مع وية بيً  C. sacchrophilaو . C. vulgaris

م امما ت ممثايرف ف م

م ممو اجحي مما

وتحويم ممى

الوسممو مممً الحامض م الممد ال اعمماي ممذا ربممما يعممزا إلممد عمميممة الب مما

مً العوامى الماممة والممؤارة فم جوا مه عايماة
وبصممورة ااص ممة ف م

المذي تمراوح بميً( )8.8-6أي اً

لموحالم ممه الاقي م ممة ال ابميم ممة عمم ممد رف م م قم مميي اجس الايم مماروجي

االس الهيدروجيني ): )pH
يعتبر الرقي الاياروجي

لجمي م المعمماممت ولجمي م الوحالممه وجمموا

الضو

م ممو الوحال ممه ،اذ

الت ت وي باا الوحاله [.]13

ال ممت تم مما

يعتممما شمماو اجحيمما المجاريممة والوحالممه بصممورة ااصممة عمممد م ماار

التحميم ممى عم مماي وجم مموا فم ممروه مع ويم ممة بم مميً كم ممى م ممً

 sacchrophilaو vulgaris
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 , brauniiبي م مما س ممجمت ف ممروه مع وي ممة ب مميً ممذف الوحال ممه و

فممروه مع ويممة بمميً كممى مممً , S. obliquus , C. vulgaris

C.

B.

 brauniiو  . C. reinhardtiiبي ما اشارت الد وجوا فمروه مع ويمة

. reinhardtii

بميً كممى ممً  C. sacchrophilaو C. vulgarisممً جاممة و S.

القاعدية (: )Alkalinity

 B. braunii , obliquusو  C. reinhardtiiمً جاة اارا .

ال اعاي م ممة م م م م م مماار م م مما يحتوي م ممه الم م مما م م ممً ايو م ممات البيكربو م ممات و
الكربو ممات والاياروكس مميا وتس ممتعمى لمعرف ممة ص مممحية الم مما لمس ممتاااي

عسلرتا الكالسليوم والمغنيسليوم ( Calcium and magnesium

أل رال ماتم ة وتعتبر احاا اج ى التموث[ .]14وقا تعزا إلمد وجموا

: )hardness

أممممح الح موامل وال واعمما الضممعي ة وال ويممة فض ممً عمممد أممممح أاممرا

يعتبر ع صر الكالسيوي والمغ يسيوي السبه الر يس المكموً لعسمرة المما

تؤار فياا كثممح حمامل اليوريمو والسمميكات وأحممال عضموية أامرا

بممالر ي مممً وجمموا ع اصممر فمزيممة أاممرا ماممى الحايمما واجلم يمموي والز ممو

ماى حامل الاباى الت تزيا مً قاعاية الما [.]15
أظارت ال تا

والم غ يممز والسممترو تيوي  ،يعمما ع صممر الكالسمميوي مممً الع اصممر الشمما عة
ف م الممما والممذي يعتبممر مممً المغممذيات الت م تحتاجامما ال باتممات واألحيمما

فم الا ارسممة الحاليممة حمماوث ا ا ممال لم اعايمة إذ بمغممت

اعم ممد سم ممبة ااتم مزاى لم اعاي ممة ( )%85وذل ممو فم م المحو ممة الاا ي ممة ل مماا
اس ممتعماى reinhardtii

الما ية بكميات قميمة وله ال ابمية عمد ااتزاى قابمية ذوباً ا ما

اوكسميا

( C.الش ممكى  ,)7بي م مما اا ممد س ممبة ااتم مزاى

الكم مماربوً ف م م المم مما  ،أمم مما المغ يسم مميوي فؤ م ممه يوجم مما بكميم ممات أقم ممى مم ممً

سجمت لاا استعماى  C. vulgarisوالت بمغت (( )%54الشكى .)8

الكالسيوي بصورة ذا بة وذلو ل ابميتمه عممد الترسمه بكميمات كبيمرة [.]17
يوج مما المغ يس مميوي فم م المي مماف الوبيعي ممة ويكا ممر وج ممواف فم م مي مماف العي مموً
المعا ية والبحار وله تثاير عمد صمحة ا سماً إذا زاا تركيمزف فم المما
ع ممً الح مما المس ممموح ب ممه و ممو ض ممروري لمس ممتعماى الز ارعم م فا ممو م ممً
الع اصم ممر الضم ممرورية ل مم ممو ال باتم ممات وتكم ممويً الكموروفيم ممى إج أً لزيم ممااة
تركيممز ممذيً األيممو يً تممثاي اًر سمممبياً عمممد صمممحية الممما لمسممتااامات

الماتم ة [.]13

مممً امممى ال تمما

محممظ بمماً لموحالممه قابميممة كبي مرة عمممد اات مزاى قمميي

عسمرة الكالسمميوي والمغ يسميوي حيممث سمجمت اعمممد سمبة اا ا ممال لعسمرة
الكالسمميوي ( )%75ف م المحوممة اجولممد لمماا اسممتعماى B. braunii
(الشكى  ,)9بي ما اا د سبة ا ا ال سجمت ف المحوة اجولمد لماا

الشكل ( )7التغير في قيم القاعدية خالل مدة المعالجة

اسم ممتعماى vulgaris

 C.ب يمم ممة بمغم ممت (( )%11الشم ممكى )13؛ امم مما

بال سبة لعسرة المغ يسيوي ف ا سجمت اعمد سبة ااتمزاى ل يماما ()%58
وذلممو ف م المحوممة اجولممد لمماا اسممتعماى ( B. brauniiالشممكى ,)11
فم حمميً اا ممد سمبة ااتمزاى سممجمت فم المحوممة اجولممد ب يمممة ()%37
وذلو لاا استعماى ( S. obliquusالشكى .)12
اً الزي ممااة فم م أع ممااا الوحم ممه تيجم ممة مو مما ق مما تعم ممى عم ممد ترسم مميه
كربو ممات الكالس مميوي الت م ب مماور ا أات إلممد ت ميممى عسم مرة الكالسمميوي الممما
وذلممو بسممبه اسممتعماى الوحمممه الاقي ممة مماز CO2صممن الذا ممه فم م
عمميممة الب مما الضممو

و تيجممة لممذلو تممزااا قمميي األس الايمماروجي

الممذي

بمماورف يسمماعا فم ترسمميه كربو ممات الكالسمميوي ولاممذا تم ا ل قمميي العسمرة
[ .]18كما تعمى الوحاله عمد ا مل قميي عسمرة المغ يسميوي وقما يعموا

الشكل ( )8التغير في قيم القاعدية خالل مدة المعالجة

محممظ م ممً امممى ممذف ال ت مما

سممبه ذلممو الممد اسممتاااي الوحالممه الاقي ممة ايو ممات المغ يسمميوي ف م ب مما

أً الوحالممه لا مما ال ابميممة عم ممد ا ممل

ص ممبغة الكموروفي ممى فزي ممااة م ممو الوحال ممه ت ممؤاي ال ممد زي ممااة فم م تك ممويً

ال اعايم م ممة مم م ممً ام م مممى تكم م ممويً كربو م م ممات الكالسم م مميوي بوسم م مماوة عمميم م ممة
) (Calcificationوك م ممذلو اس م ممتامو الوحال م ممه لغ م مماز ا م مما

ص م ممبغة الكموروفي م ممى و م ممذا ب م مماورف ي م ممؤاي ال م ممد زي م ممااة اس م ممتامو ايو م ممات

اوكس م مميا

المغ يسيوي والت تعتبمر المذرة المركزيمة لمكموروفيمى وبالتمال تم ا ل قميي

الك مماربوً  CO2الموج مموا فم م الم مما الض ممروري لعممي ممة الب مما الض ممو

ايو ات المغ يسيوي والت تؤاي المد ا مل قميي عسمرة المغ يسميوي [.]19

) (Photosynthesisوبم م ممذلو ت ا م م ممل ال اعاي م م ممة [ .]65الم م ممت تم م مما

أضافة الد ذلو تعمى الوحاله الاقي مة عممد اسمتاااي ايو مات الكالسميوي

تحميممى البيا ممات احصمما ياً عمماي فممروه مع ويممة ع مما مسممتوا مع ويممة بمميً

والمغ يسمميوي والت م تعتبممر كع اصممر مغذيممة تسممتااماا الوحالممه لمتغذيممة

وحمب م  C. sacchrophilaو  , C. vulgarisوكممذلو عمماي وجمموا
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وال مممو وبالتممال ت م ا ل قمميي ممذف الع اصممر مممما يسممبه الممد ا ممل قمميي
عسرة الكالسيوي والمغ يسيوي [.]13

الشكل ( )02التغير في قيم عسرة المغنيسيوم خالل مدة المعالجة

تمما

التحميممى اجحصمما

لبيا ممات كممى مممً عسمرة الكالسمميوي والمغ يسمميوي

أظارت عاي وجوا فروه مع وية بيً كى ممً وحمبم  C. vulgarisو

الشكل ( )9التغير في قيم عسرة الكالسيوم خالل مدة المعالجة

 S. obliquusوكممذلو بمميً كممى مممً  C. sacchrophilaو

C.

 ,reinhardtiiبي م مما كشم م ت ع ممً وج مموا ف ممروه مع وي ممة ب مميً

C.

 sacchrophilaوvulgaris
ال تا

 C.و braunii

 ,B.كم مما أظا ممرت

وجوا فروه مع ويمة بميً  S. obliquusو C. sacchrophila

و.B. braunii
العسرة الكمية ): )Total Hardness
العسرة الكمية

تعبير عً التركيز الكم لمعايا ممً األيو مات الموجبمة

ااصممة أيو ممات الكالسمميوي والمغ يسمميوي [ .]23ويعمما قيمماس العس مرة الكميممة
لمم م مما با ا م مما م م ممً األم م ممور المام م ممة التم م م تح م مماا م م مماا مم م م ممة الم م مما
لمس ممتااامات الماتم ممة وتعتب ممر اح مماا مؤشم مرات تم مموث الم مما و م م ج
تتسممبه مممً تممثاير مممااة واحمماة ولكممً بوسمماوة ماتمممن اجيو ممات المعا يممة

الشكل ( )01التغير في قيم عسرة الكالسيوم خالل مدة المعالجة

المتعممااة التكممافؤ ماممى أيو ممات الكالسمميوي والمغ يسمميوي الموجبممة الت م تعمما
اجيو ات السا اة فضمً عمد أيو مات موجبمة أامرا مامى البماريوي والحايما
والم غ يز والز و تشارو ف جعى الما عس اًر [. ]21

بي ممت تمما

ا ارسممت ا الحاليممة اً اعمممد سممبة اات مزاى ل مميي العس مرة الكميممة

بمغممت ( )%66وذلممو ف م المحوممة الاا يممة لمماا اسممتعماى B. braunii
(الشكى  ,)13بي ما اا مد سمبة ااتمزاى سمجمت فم المحومة اجولمد لماا
استعماى  C. vulgarisوب يمة بمغ م اار ا (( )%26الشكى . )14

الشكل ( )00التغير في قيم عسرة المغنيسيوم خالل مدة المعالجة

الشكل ( )03التغير في قيم العسرة الكمية خالل مدة المعالجة
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الشكل( )05التغير في قيم االوكسجين المذاب خالل مدة المعالجة

الشكل ( )04التغير في قيم العسرة الكمية خالل مدة المعالجة

اً زيم ممااة مم ممو الوحالم ممه اا م مما معالجم ممة ميم مماف ال ضم مممت الم زليم ممة ف م م
اج ظمممة المغم ممة

أات إلممد ا ا ممال العس مرة الكميممة مممً وبشممكى كبيممر

و ذف الزيااة ف أعااا الوحمه قا تكوً

التم شمجعت عممد ترسميه

كربو م ممات الكالسم م مميوي التم م م بم م مماور ا أات إل م ممد ت مي م ممى عس م م مرة الم م مما ألً
الوحمممه اسممتعمى  CO2صممن الذا ممه فم عمميممة الب مما الضممو
ي ممؤاي إل ممد زي ممااة األس الاي مماروجي

و ممذا

ال ممذي ب مماورف يس مماعا فم م ترسم مميه

كربو ات الكالسيوي [.]22
كش م ت تمما

التحميممى اجحصمما

وحمبم م vulgaris

عمممد عمماي وجمموا فممروه مع ويممة بمميً

 C.و reinhaedtii

 C.مم ممً جا ممة و

S.

 obliquusو  B. brauniiممً جاممة ااممرا  ,فم حمميً لممي تسممجى أي
فممروه مع مموي بمميً , C. vulgaris , C. sacchrophila

الشكل ( )06التغير في قيم االوكسجين المذاب خالل مدة المعالجة

S.

أظا ممرت ت مما

 obliquusو . B. braunii

اجوكسممجيً المممذاه فم الممما بسممبه كو ممه احمما ال موات الر يسممية لعمميممة

االوكسجين المذاب ): (Dissolved oxygen

الب مما الضممو

يعمما اجوكسممجيً المممذاه احمما ا ممي المعممايير الت م تحمماا ممماا صمممحية

[.]24

فيمما يتعممه بمماا صممحيته لماعي الحيماة الما يمة .

المتطمب الحيوي لنوكسجين (: (Biological oxygen demand

يعمما األوكسممجيً أحمما ا ممي الغممازات الحيويممة الذا بممة ف م الممما إذ تكمممً

المتوم ممه الحي مموي لألوكس ممجيً يما ممى كمي ممة اجوكس ممجيً التم م تحتاجا مما

أ ميتم ممه ف م م كو م ممه م ظم م ماً لألفعم مماى الحيويم ممة ،و م ممو مم ممً بم مميً العوامم ممى

اجحيمما المجاري ممة الاوا ي ممة المتواجمماة فم م البي ممة الما يممة لغ ممرل تحمي ممى

الكيميا ي ممة األكا ممر حرجم ماً فم م البي ممة الما ي ممة وذل ممو ألً معظ ممي الكا ممات

المممااة العضمموية مممما يممؤار سمممباً ف م

الحيممة باسممتا ا األشممكاى الم وا يممة تحتمماج إلممد األوكسممجيً ف م عمميممة

أظاممرت ال تمما

ا ارس م ممت ا الحالي م ممة اً لموحال م ممه ال ابمي م ممة عم م ممد رفم م م ق م مميي

بمماً لموحالممه قممارة عمممد اات مزاى قمميي المتومممه الحيمموي

لألوكسم ممجيً ميم مماف ال ضم مممت اا م مما معالجتام مما اذ سم ممجمت اعمم ممد سم ممبة

اجوكسممجيً المممذاه ف م الممما  ,اذ سممجمت اعمممد سممبة ارت مما ف م قمميي
اجوكسممجيً المممذاه ( )%56ف م المحوممة الاا يممة ع مما اسممتعماى

وعيممة ممذف الميمماف ،اي اً ارت مما

قيمة ذا المؤشر ياى عمد وجوا تموث عضوي [.]25

الت س[.]23
بي م ممت ت م مما

والت م تممؤاي الممد اات مزاى كميممة ا مما

اوكسمميا الكمماربوً

وزيممااة كميممة اجوكسممجيً والت م قمما تممؤاي الممد اات مزاى سممبة تممموث الممما

وتممموث الممما  ،اذ يمكممً مممً امممى معرفممة تركيمزف فم الممما الت بممؤ بحالممة
ذلو المصار المما

الا ارس ممة الحالي ممة ب مماً لموحال ممه قابمي ممة عم ممد زي ممااة ق مميي

ا ا م ممال ( )%43وذلم ممو ف م م المحوم ممة الاالام ممة لم مماا اسم ممتعماى

C.

S.

( obliquusالشممكى  ,)17بي ممما سممجمت اا ممد سممبة ا ا ممال لممتومممه

( reinhardtiiالشم ممكى  ,)15بي مم مما أا م ممد سم ممبة ارت م مما سم ممجمت ف م م

الحيوي لألوكسجيً ( )%21سجمت فم الموحمة الاالامة ايضماً لكمً ع ما

المحوممة الاالاممة لمماا اسممتعماى  C. vulgarisوب يمممة بمغممت ()%36

استعماى ( C. vulgarisالشكى .)18

(الشكى . )16
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سممجمت فم المحوممة اجولممد ع مما اسممتعماى  B. brauniiوب يمممة بمغممت
(( )%64الشكى . )23

الشكل ( )07التغير في قيم  BODخالل مدة المعالجة
شكل ( )09التغير في قيم النترات خالل مدة المعالجة

الشكل ( )08التغير في قيم  BODخالل مدة المعالجة

محممظ مممً امممى ال تمما

اً لموحالممه الاقي ممة ال ابميممة عمممد ااتمزاى قمميي

المتومه الحيوي لألوكسجيً وذلو بسمبه قياماما بعمميمة الب ما الضمو

شكل ( )21التغير في قيم النترات خالل مدة المعالجة

والت م مممً املامما يممتي زيممااة سممبة اجوكسممجيً المممذاه ف م الممما والممذي

محظ مً اممى ال تما

بم مماورة يسم مماعا عمم ممد تحميم ممى الم م مواا العضم مموية وا م ممل سم ممبة المتومم ممه

بماً لموحممه الاقي مة قابميمة كبيمرة عممد ااتمزاى

قمميي ال تم مرات م ممً مي مماف ال ض مممت الم زلي ممة وذل ممو بس ممبه اس ممتاااماا فم م

الحيمموي لألوكسممجيً وكممذلو قمما ت مموي الوحالممه باسممتاااي بعممل الم مواا

عمميم ممة التغذي م ممة وال مم ممو [ .]27يمك م ممً اسم ممتاااي الوحال م ممه الاقي م ممة فم م م

العضمموية ف م عمميممات التغذيممة و ممذا ممما يممؤاي الممد ااتممزى قمميي المتومممه

معالج ممة مي مماف ال ض مممت الم زلي ممة وذل ممو ل ابميتا مما عم ممد ااتم مزاى ال تم م ارت

الحيوي لألوكسجيً وبذلو ست ت باً لموحاله الاقي ة قمارة كبيمرة عممد

[ .]28وباذا يمكً استاااي الوحاله الاقي مة فم المعالجمة الاالايمة لميماف

معالج م ممة مي م مماف ال ض م مممت الم زلي م ممة وتا م مميل ق م مميي المتوم م ممه الحي م مموي

ال ضمممت بسممبه قابميتامما عمممد ا ازلممة الم مواا المغذيممة الموجممواة ف م ميمماف

لألوكسجيً [.]22

ال ض مممت وتعتب ممر اح مماا الو ممره الر يس ممية فم م المعالج ممة ل م ممة تكالي ا مما

النترات ): )Nitrate

[.]29

تعتبممر ال تمرات احمماا ا ممي مصمماار ال تممروجيً الممذي يكمموً لممه تممثاير قمموي

الفسفور الكمي ): (Total Phosphorus

عمممد العمميممات اجيضممية وال مممو التم تحمماث فم الوحالممه ,و م احمماا

يعا ال س ور احما العواممى المحمااة فم ممواوً الميماف العذبمة ويعتبمر ممً

اشكاى ال تروجيً الموجواة ف الما واجكامر وفمرة ممً اجشمكاى اجامرا

أ ممي المغم ممذيات الت م م تسم ممتااماا الوحال ممه إا م مما مو م مما ,يعتمم مما تركيم ممز

وذل ممو بس ممبه تح مموى الص مميغ اجا ممرا ال ممد تم مرات  ,فاألمو ي مما م م اح مما

ال سم ور عممد وبيعمة وكميمة المام مات الم زليمة الموروحمة وعممد وبيعمة

اشممكاى ال تممروجيً الموجممواة ف م الممما اضممافة الممد ال تريممت وال تممروجيً

األرل المحيوة وكاافة الاا مات ال باتيمة .يعتبمر ال سم ور ممً محمااات

العض مموي  .فاألمو ي مما عب ممارة ع ممً مماز س ممرعاً م مما يتو مماير ويا ممرج م ممً

ال مو الر يسية فاو يستعمى مً قبمى الاا ممات ال باتيمة وال باتمات الما يمة

الما او يتثكسا الد تريت والذي بحا ذاته يتثكسا الد ترات []62

األاممرا التم توجمما ف م األ اممار والبحيمرات وزيممااة تركيمزف تسممبه ظمما ر

اا د سبة ااتزاى لم ترات بمغت( )%38سجمت ف المحومة الاا يمة ع ما

ا ا م ار الغممذا

استعماى ( C. sacchrophilaالشمكى  , )19بي مما اعممد سمبة ااتمزاى

 eutrophicationوالت م تممؤاي إلممد مممو م ممرو مم مما

يسم ممبه م ممل كبيم ممر ف م م تركيم ممز األوكسم ممجيً المم ممذاه ممم مما يسم ممبه قتم ممى
األسماو والكا ات الما ية [.]33
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اً لموحال م ممه ق م ممارة كبيم م مرة عم م ممد ااتم م مزاى ق م مميي ال سم م م ور

تب م مميً ال ت م مما

) وذل ممو فم م%64( وال وسم م ات اذ بمغ ممت اعم ممد س ممبة ااتم مزاى لم سم م ور
 بي مما اا مد,)21  (الشمكىS. obliquus المحومة الاالامة لماا اسمتعماى
س م ممبة ااتم م مزاى لم سم م م ور س م ممجمت فم م م المحوت م مميً الاا ي م ممة والاالا م ممة ل م مماا
. )22 ) (الشكى%32(  وب سبة بمغتC. vulgaris استعماى

) التغير في قيم الفسفور خالل مدة المعالجة22( الشكل

اً تراكيمز ال سم ور كا مت عاليمة جمااً وقما تعمزا

محظ مً اممى ال تما

ذف الزيااة إلد مواا الت ظيمن الحاويمة عممد سمبة ممً ال وسم ات وكمذلو
بسممبه سمميى اجرص م ة والش موار والت م تممؤاي ايض ماً الممد زيممااة تركيممز
اً لموحاله قارة كبيرة عممد ااتمزاى قميي ال سم ور

ال س ور وبي ت ال تا

.]31[ وذلو بسبه استاااماا ف عمميات التغذية وال مو

) التغير في قيم الفسفور خالل مدة المعالجة21( الشكل

جدول يبين النسبة المئوية لالختزال بعض المموثات من مياه الفضالت المنزلية بوساطة الطحالب الدقيقة
C. reinhardtii
% ال سه الم وية
S3
17
13
75
33
58
53
61
47
35
61
63

لممعالجة
S2
13
12
85
26
49
53
44
56
39
53
59

S1
13
7
75
23
55
55
59
54
34
57
57

B. braunii
%ال سه الم وية
S3
18
7
79
26
73
49
65
49
26
57
58

لممعالجة
S2
13
12
73
27
66
58
62
46
34
59
56

S1
6
7
58
18
75
58
66
49
22
64
54

S. obliquus
%ال سه الم وية
S3
23
13
79
26
68
43
56
44
43
59
64

لممعالجة
S2
26
13
83
27
54
43
48
39
38
53
63

C. vulgaris
% ال سه الم وية
S1
27
7
75
18
63
37
49
51
38
56
59

S3
21
21
54
27
67
44
35
36
21
62
32

لممعالجة
S2
26
16
67
29
54
45
38
39
23
53
32

S1
31
14
67
21
11
42
26
43
26
49
37

C. sacchrophila
% ال سه الم وية
S3
13
13
69
21
31
53
43
43
25
46
41

لممعالجة
S2
5
6
54
23
29
43
35
45
23
38
47

S1
8
8
64
9.3
32
46
39
52
28
43
46

ال حوصات

E.C
Salinity
Alkalinity
PH
Ca. Har
Mg. Har
T.H
D.O
B.O.D
NO3
P
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Study of using some microalgae in treatment of domestic wastewater
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1
2
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Abstract
The present study includes growing five species of microalgae which are Chlorella sacchrophila, Chlorella
vulgaris, Scendesmus obliquus, Botryococcus braunii, Chlamydomonas reinhardtii algae and using of
biological treatment of domestic wastewater. The present study shows that the studied microalgae has ability to
reduce the pollutants average in domestic wastewater for all stations. As the results show that the highest
percentage of removal in electrical conductivity (31%) register in case using C. vulgaris, while the lowest
percentage (5%) register when using C. sacchrophila. The used algae variant in their ability to reduce Salinity
value which reaches the highest percentage of reduce for salinity values (21%) when using C. vulgaris and the
lowest percentage of reduce was ( 6%) register when using C. sacchrophila .
The highest percentage of highness of PH (30%)when using C. reinhardtii. The lowest percentage of highest
(9.3%) register when using C. sacchrophila. The highest percentage of lowness in alkalinity value (85%) when
using C. reinhardtii, whereas lowest percentage lowness was (54%) when using C. sacchrophila and C.
vulgaris. The highest removal percentage of calcium and magnesium hardness value register when using B.
braunii was (75% and 58%) respectively, while the lowest percentage of removal calcium hardness was (11%)
when using C. vulgaris, whereas the lowest percentage of removal magnesium hardness was (37%) when using
S. obliquus. The highest lowness percentage in values of total hardness when using B. braunii (66%), while the
lowest percentage of lowness was registered in case using C. vulgaris which reaches (26%).
The highest percentage of highness for dissolved oxygen values was (56%) register when using C. reinhardtii,
while the lowest percentage of highness was (36%) when using C. vulgaris. BOD values were low which
reaches the highest percentage of lowness (43%) when using S. obliquus, while the lowest percentage of
lowness (21%) when using C. vulgaris. Nutrients represented by nitrate and phosphors, reach the highest
percentage of lowness for nitrate (64%) register when using B. braunii, whereas the lowest percentage was
(38%) register when using C. sacchrophila. The lowest removal percentage of Phosphors reaches (32%) when
using C. vulgaris whereas the highest removal percentage was registered (64%) in case using S. obliquus.
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