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إختبار كفاءة نبات القصب في المعالجة األولية للمياه الملوثة
مازن نزار فضل السنجري

كلية البيئة  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

( تاريخ االستالم ---- 0222 / 02 / 02 :تاريخ القبول) 0202 / 0 / 01 :

الملخص

درست

كفتاة ببتا

البصت

ويصتتل لىل ت تص تري

 Phragmites australisفت واد ال تراز الحتتواة الملواتا
3

إل ت  / 20اتتا وبمستتاحة حتتول تصتتل ال ت

باإلتافة لمياا الصر الصح والموروحا
الجامعة  ،لوتح
االزالة للفوسفا

الزراىية وال دميتة كتكلا الفتت

البتائج بأب هباا ا ت

المتتونعيح ،حيتتك كابت

 11.64ك ت

0

وتببيتة ميتاا الفتت

يبلت وتول التواد حتوال 01كت

يستتتببل ال تواد ميتتاا األموتتار ومتتا تجرف ت معهتتا متتح ستتوب التربتتة

الصتلبة تت ا تيتار متونعيح المستافة بيبهمتا 0كت تبريبتا دا تل مونت
والتت اب فتت

كبير ف تركيز العباصر فت كتل متح المتاة والببتا

وبكتكل معبتو وملحتوا جتدا بتيح

نيمتتة اال ازلتتة للحمتتل العتتتو ( )%33.3صتتيفا و( )3333كتتتاةا ،كمتتا كتتاح االب فتتال جلت صتتيفا للمغتتكيا

إل ( )%20والبت ار (، )%3.31كما لابت

تركيتتز الكتتادميو ف ت اوراق ببتتا

البص ت

الدراسة لح لببا

البص

ندرا فائبة ىل احتواة العباصتر الابيلتة متح الميتاا  ،إك ارتفت

متتح ( )232.1ملغت /لتتتر ف ت المون ت االول ليصتتل ال ت ( )0.162ملغ /لتتتر ف ت المون ت الاتتاب لمتتا ىبصتتر

البحاس فبد ازداد مح ( )0.064ملغ /لتر فت المونت االول إلت ( )0.088ملغت  /لتتر فت المونت الاتاب فت حتيح لت تستجل للرصتا
دا تتل لبستتجة ببتتا
البص ت

اىتمتتد

البص ت

المعالجت تتة البايولوجيت تتة
استتت دا الكائبتتا

 Bioremediationبت تتالمفهو البيئ ت ت تعب ت ت

الحيتتة كا

فتتل مستتتويا

البتتدر ىلت

الابيلتة والباتائر المكتعة والملواتا
وميل وبيع ف البباتا

التلتتوك ىتتح

حيوية – ايتتية متح نبتل الكتائح الحت المستت د للتبليتل

متتح التلتتوك وحست

نتتدر الكتتائح ،ونتتد تت ا تيتتار واد ال تراز فت هتتكا

بمساحة حول تصل ال  00331ك

0

هتو معترو

البيئتتة الملواتتة وتكمتتح اهميتتة الفوريتتا

وغيرهتا .وتعتد ليوبتا

ايتتتية معيبتتة يبتتو بهتتا الببتتا

وتعتد الفصتيلة الصتليبية  Brassicaceaeمتح لكبتر الفصتائل التت

ف ت مجتتال معالجتتة

تبتم إليها بباتا

ببتتدرتها االبزيميتتة العاليتتة والت ت

تمكبهتتا متتح تحليتتل متتاد الستتليلوزالموجود فت ببايتتا البباتتتا

الفلت از

ولكتباا الفلت از

مجموىتة متح الملواتا

البيئيتة غيتر البابلتة للتغيتر والباجمتة ىتح البكتاو البكتر صتباىيا كمتا

الم تلفتتة  ،لمتتا مصتتولب

 Myco-remediationفيعب ت استتت دا الفوريتتا

 Pbوالكوبلت

Co

والستليبيو  Seواأللومبيتو  Alوالزئبتق  Hgوالكترو  Crوالتزربي As

معيبة لها البتدر ىلت التبليتل

تتتيد ال ت ا ازلتتة او حجتتز او تحليتتل الملواتتا

دورهتا الفستيولوج فت الببتا

ولكتباا فلت از ( متا

ماتل البحتاس  Cuوالحديتد

وايفتة فستيولوجية ماتل الكتادميو  Cdوالرصتا

المعالجت ت تتة البباتيت ت تتة  Phyto-remediationه ت ت ت كت ت تتكل مت ت تتح اكت ت تتكال
التلتتوك ىتتح وريتتق ةليتتا

الحتواة العباصتر الابيلتة دوح اهتور لىترال

Feوالموليبديبو  Moوالبيكل  Niوالزبا  ، Znومبها مح ل يعتر لت

][16

المعالجة البايولجية وتعب است دا بباتا

العتتوية وغيرهتا تعتد اتاهر تراكميتة

ستمية ىليهتا ،ومتح هتكا العباصتر التت تتتراك )فلت از

الد ارس تتة ،إك يبلت ت و تتول الت تواد 01كت ت ويص تتل تصت تريف إلت ت /0 20ا تتا

متتح مستتتويا

الفستتلجية للببتتا

والتتك بتتدورا يتتبعكس ىل ت ىمليتتا

العباصر

المقدمة :

وريق ىمليا

نتي محسوستة

ف ت المون ت األول واهتتر بتركيتتز ( )0.013ملغ ت  /لتتتر ف ت المون ت الاتتاب  ،إح ميكابيكيتتة احت تواة العباصتتر متتح نبتتل ببتتا

ىل ت لمتتور ىتتد لهمهتتا درجتتة الح ترار وكلتتا لمتتا لهتتا متتح تتتأاير ىل ت الفعاليتتا

لاليل وسح

إك وصتتل

بستتبة

كاير كا

نابلية التراك العال متح العباصتر الابيلتة ،

حيك تت هكا الفصيلة ما ال يبل ىح 00جبستا و  87بوىتا  ،مبهتا 7
لجبتاس و  72بوىتا تتراك البيكتل  ،و  3لجبتاس تتت  20بوىتا تتراك

واالوراق ىتتح

الزب ت تا ] [3لح هت تتكا األس ت تتلو يعو ت ت فرصت تتة إلى ت تتاد است تتت دا مي ت تتاا

وريق افرازها ابزي السليلوليز وبهكا تتميز ىتح البكتريتا ببتدرتها التحليليتة
العالية][21

الفتت

إح لصتتل كلمتتة  Phytoremediationه ت متتح  Phytoوتعب ت ببتتا

ونلتهتتا وىتتد تباستتبها م ت الت ازيتتد الس تكاب واالحتياجتتا

الم تلفتتة يوج ت

لالتجتتاا بحتتو تتتدوير الميتتاا واالستتتفاد مبهتتا اك اح اغل ت

ميتتاا الفت ت

و  remediateوتعب ت ت التص ت تتحيب لو الع ت ت
الحيويتتة للببات تا

 ،وهت ت ت مت تتح التكبولوجي ت تتا

ال ت تراة الت ت تستتت د لتباي ت

إح فكتتر استتت دا البباتتتا

كا

الملواتتا

البابليتتة ىل ت ستتح

ف ت البيئ تة

وهتكا متا البتد متح التوجت لت فت هتكا البلتد ،حيتك كتح الميتتاا

الموروحتتة إل ت البهتتر غيتتر معالجتتة وه ت بتتكلا ى ت ة ابيتتل ىل ت بهتتر
دجلتتة مستتببة تل تتوك ف ت ىتتد موانت ت  ،ىلي ت جتتاة

وتجمي ت الملواتتا

فك تتر البحتتك لتس تتلو

اهت تتر ألول مت تتر ىل ت ت حيت تتز التوبيت تتق ىت تتا  02.3رغ ت ت معرفت تتة هت تتكا

الت تتوة ىلت ت وريب تتة بس تتيوة  ،غيرمكلف تتة وفعال تتة ج تتدا فت ت التبلي تتل م تتح

فت معالجتة الميتاا

التلوك كمعالجة اولية للمياا نبل ورحها ال البهتر والتك يعتد

المفهو مبك فتر وويلة ويعد مجتال استت دا البباتتا
واأل ارت ت ت الملوات تتة ف ت ت الون ت ت

مستويا

الحاتت تتر لكات تتر إتست تتاىا ليكت تتمل جمي ت ت

العملي تتا

التت ت تس تتت د فيه تتا الببات تتا

به تتد

الملوا تتا

إح تغيي تتر حرك تتة والملوا تتا

غي تتر العت تتوية ما تتل العباص تتر

المصدر الوحيد لمياا الكر ف مديبة الموصل

المواد و طرائق العمل :

احتت تواة (ى تتزل) لو إ ازل تتة
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ا تيتتر مونع تاح ىل ت بعتتد 0ك ت تبريبتتا ت تمح مبوبتتة غزي ترا ببمتتو ببتتا

لجري

صورة رقم () 6

الفيزيائيتة والكيميائيتة لعيبتا

الفحوصتا

المتبع وكما ماب

البص

تمح واد ال راز (صور 0و)0

النتائج والمناقشة :

الميتاا بتالورق التبليديتة

ف وكالة صحة المجتم األمريكية ][7

صورة رقم ()2

 .6درجة الحرارة

 -تقددددير بعدددا العناصدددر المعدنيدددة الصددديرا والثقيلدددة لعيندددات

يبتتيح الج تتدول ( )0بتتتائج فحوص تتا

الماء

المتتاة للم تتونعيح المدروستتيح ت ت ل

متتد الد ارستتة وىبتتد الباتتر ال ت تغتتاير تركيتتز العباصتتر م ت تغيتتر درجتتة

نتتدر وفبتتا للوريبتتة المتتككور ف ت ] [7حيتتك ا تتك حج ت  50متتل متتح

الح ت ترار ت ت ل مت تتد الد ارست تتة بجت تتد اح هبت تتاا تبت تتايح واتت تتب ف ت ت تركيت تتز

البمتتوك ف ت نتتد واجري ت

ىمليتتة الهت ت بةتتتافة  5متتل متتح حتتامل

الح ترار وبكتتكل مباكتتر

البتريتتا المركتتز ات وتتتع

فتتوق صتتفيحة حتتار ) (Hot Plateويب تتر

يتتا

ونبل الجفا

الملواتتا  ،ويرج ت ستتب
ىلت العمليتتا

إلت كتل ىيبتة  5متل متح حتامل البتريتا المركتز

الجفتتا

ملتتوح ،اكي ت

والحصتتول ىلت ارس ت

حت تتامل البتريت تتا وتغست تتل جواب ت ت
االيوبت تتا

ال ارست

مويتتا

ف ت  2-1متتل متتح

يتبت ت ت تتيح مت ت ت تتح الجت ت ت تتدول ( )0اب ت ت ت ت هبت ت ت تتاا ا ت ت ت تتت

االمتصتتا

ويصتتبب المحلتتول

ابتائ اوكستتيد الكربتتوح ف ت ىمليتتة الببتتاة التتتوئ واح هتتكا ستتييد ال ت
است ت ت تتتمرار تفكت ت ت تتا ايوبت ت ت تتا

بعتتدها تت إيجتتاد تركيتتز كتتل ىبصتتر بوحتتد

التالية :

 -تقدير العناصر المعدنية الصيرا والثقيلة لنبات القصب.

تت جم ت البم توا
جفف

العيبتا

الحدياتتة لببتتا

فت فترح بدرجتة حترار  70لمتد  48ستاىة ات وحبت

وا ك 0.5غ مح الماد الجافة ف ند ولجري

وال تتك ب تتدورا س تتييد الت ت رفت ت نيم تتة االس الهي تتدروجيب به تتا ار ويح تتدك

الهتت

العكت تتس لت تتي ] [9لح ىمليت تتة اب فت تتال األس الهيت تتدروجيب تبلت تتل مت تتح

باستتت دا حتتامل الكبريتيتتا والبتريتتا والبركلوريتتا ببستتبة  0:0:0ىل ت

ادمصتا

التتوال لمتد تتتراو متح  3.5الت  1ستاىة  ،مت م ارىتا تغويتة العيبتا
واكمتتال الحج ت إل ت 50متتل بالمتتاة المبوتتر وحس ت
الكر

ومح

العباصتتر الابيلتة وتزيتتد تركيزهتا فت الميتاا ] [14ولبتتد ستتجل

ارتفتتاع بستتيو ف ت نتتي االس الهيتتدروجيب

وريبتتة ] ، [7وت ت

تبتدير تركيتز كتتل متح  Pb, Cd , Cu ,بجهتتاز مويتا

HCO3 CO2  CO3

CO3 CO2 OH

Phragmites australis
ىليهتا ىمليتا

الكربوبت ت ت تتا

والبيكاربوبت ت ت تتا

لتعو ت ت ت ت ايت ت ت تتوح

الهيدروكستتيد وغتتاز ابتتائ اوكستتيد الكربتتوح كمتتا موتتتب ف ت المعتتادال

ملغ  /لتر

البص ت

ف ت ت ت ت نيم ت ت ت تتة االس

الهيتدروجيب  pHوالتت تتتتأار بالعديتتد متح العوامتتل اهمهتتا استتته ا غتتاز

العباصتر  Pb, Cd , Cuوكلتا باستت دا جهتاز
التتكر

الفسلجية بارتفاع درجتة الحترار ولحتد معتيح

 .2األس الهيدروجيني

و كت تتكلا زجاجت تتة الست تتاىة ،يس ت ت ح ويركت تتب المحلت تتول ويكمت تتل

جاه از للبيتاس نيست

والفعاليا

والكائبتتا

الحيتتة بكتتكل ىتتا  ،إك تتتزداد

][19

البت تتد بالمت تتاة المبوت تتر ال ت تتال مت تتح

إلت  50متتل متتح المتتاة المبوتتر ال تتال متتح االيوبتتا

الفستتلجية للبباتتتا

فعالية األبزيما

م مراىا وت زجاجة ستاىة ) (Watch glassواىيتد التب يتر حتت

كلتتا إل ت تتتأاير درجتتا

للفعاليا

االمتصتتا

الفسلجية لببا

البص

ت ل متتد الد ارستتة ونتتد يعتتز

ف تبليل الحمل العتتو اتتافة الت

استه ا غاز ابائ اوكسيد الكربوح ااباة ىملية البباة التوئ ][15

ل المبحب البياس لكل ىبصر يمكح إيجاد تركيز كتل

 .3التوصيلية الكهربائية

ىبصتر متتح ت ل المعادلتة ال اصتتة بكتتل ىبصتر والتعبيتتر ىتتح التركيتتز

وىل العكتس فتاح معات المتغيت ار المباستة ،فبتد ارتفعت

بوحد ملغ  /كغ وزح جا ][22

الكهربائية ف المون الااب

321
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فت تركيت

الحاويتتة ىل ت العباصتتر المعدبيتتة

 Phyto-degradationالتت ت ه ت ت واحت تتد مت تتح االليت تتا

المعروفتة فت مجتال معالجتة ميتاا الفتت

باستت دا البباتتا

ىملية التحلل هكا ستيد ال تحرر المعادح بككل ايوبتا

 .4األوكسجين المذاب

االحمتتال البوويتة وفت تركيت

 ،ATPوالتت تتتعد حوامتل الوانتة ][18
البتت ار والفوستتفا

] [8اح
كائبتة والتت

نبل البباتا

الكائبة ف الماة ][ 6

الفوسفا

المائية لعمليتا

بكتتكل ملحتتوا اك وصتتل

الفت

بتتيح المتتونعيح ت ل

بستتبة اال ازلتتة
متح

استته ا المغتكيا

البمتو وااليتل ،كمتا ي حتا ارتفتاع تراكيتز

ف مياا الواد وند يرج ستب

فت ت التركيت ت

كمتتا تت تستتجل ارتفتتاع فت نتتي األوكستتجيح المتتكا

نتتد اب فتت

ي حتتا متح الجتدول بتاح نتتي

ال ( 3.و  %)20ىل التوال  ،وكلا بستب

لها البدر ىل ببل الكهربائية وبالتال ترتف نتي التوصتيلية والتت تعتمتد
ىل تركيز وبوىية االيوبا

االديبوستيح ا ات الفوستتفا

الكيمي تتائ للمباف تتا

كلتا الت د تول هتكا العبصتر

بك تتكل كبي تتر والتت ت تو تتر فت ت مي تتاا

المبزلية ][1

 .7العناصر الثقيلة

متتد الد ارستتة  ،حيتتك لح الع نتتة بتتيح تركيتتز األوكستتجيح ودرجتتة الح ترار
ىكستتية ،إك إح اب فتتال تركيتتز األوكستتجيح ف ت المون ت األول نتتد يعتتز

ك تتهد

ن تتي العباص تتر الابيل تتة اب ف تتال ملح تتوا ب تتيح الم تتونعيح االول

إلت ارتفتاع تركيتز الحمتل العتتو المستتهلا لت ] ، [2وهتكا يتفتق مت

والااب

اال ازلتة الت (،%32 ،%.3

ما بيب ] [5باح تركيز األوكسجيح المكا

فت بهتر دجلتة يتب فل ىبتد

ل مد الدراسة اك وصتل

 )%.0لعباص تتر الك تتادميو والبح تتاس والرص تتا

امتزاج مت ميتاا البهتر ال وصتر الغبيتة بتالمواد العتتوية  ،وىبتد تحديتد
كمية الماد العتوية بداللة المتول

بست

الفتترق ف ت التركيتتز ال ت بكتتاو ببتتا
لسح

الحيو ل وكسجيح يتبتيح ارتفاىت

البص ت

ىلت ت التت توال

ويعت تود

 ،اك توجتتد اليتتا

م تلفتتة

العباصر الابيلة مح الميتاا الملواتة ] ، [17وفيمتا ي ت

فت ت المونت ت االول ت ت ل م تتد الد ارس تتة ،وكت تهد بف تتس الميك تتر اب ف تتال

الحالي تتة فت تتاح االليت تتة االكات تتر ترجيح تتا ه ت ت ىمليت تتة االست تتت

ملحوا ف المون الااب السته ا الحمل العتو بعمليتة ال ت phyto-

 phyto-extractionبواسوة الجتكور التت يتت متح

 degradationوالت ت يعتمتتدها جتتكر الببتتا
والتتت ل

ف ت تبليتتل المتتاد العتتتوية

مستو الحمل العتو بفعل فعاليتا

الببتا

البصت ت

بستبة إ ازلتة

ىيبتتا

م تتح دوح ل كلف تتة

 .5العسرة

 %)1332وس تتب

اال تتت

تتتيار ىل ت العمليتتا

ه تتو الفرون تتا

الفستتلجية للببتتا
للببتتا

ىتتح وريتتق االستتت

اك يتتت ستتح

او التتراك

 & Phyto-extractionوبالتال امتصتا

األم ت

والبت ار

بتتيح (-.33

ببت تتا

الحت ترار والتت ت
والعباصتتر

والفوست تتفا
الفوستتفا

إح زيت تتاد المركبت تتا

وجتتود ت تراك

واح بت ت تتائج الد ارست ت تة الحالي ت تتة تو ت تتابق م ت تتا توص ت تتل اليت ت ت
البص ت ت

والت ت تتك توتت ت تتب ندرت ت ت ت ىل ت ت ت ا ت ت ت تزال الملوات ت تتا

والكيميائي تتة ومت تتح ت تتمبها العباصت تتر الابيل تتة حيت تتك كابت ت

كمغتكيا

ف ت ت ا ت ت تزال
الفيزيائيت ت تتة
بست تتبة اال ازلت تتة

لعباصتتر الكتتادميو والبحتتاس( )%10302 ، 10313ىل ت الت توال  ،لمتتا
بالبسبة للرصا

والكلوري تتدا

فل تكح هباا نتي محسوستة دا تل الببتا

فت المونت

األول فت حتيح وصتتل تركيتزا إلت ()23203ملغ /لتتر فت المونت الاتتاب
وهكا ييكتد كفتاة ببتا

البصت

اال تزاليتتة إل ت ا تياريتتة الببتتا

المائيتة هت البتت ار

ىل ت تركيتتز و توا

البايتروجيبيت تتة ف ت ت الميت تتاا م ت ت وجت تتود

البروتيبتتا

ىلت ا تتزال الملواتا

ونتد تعتود مبدرتت

ف ت ل تتك العباصتتر وهتتكا بتتدورها تعتمتتد
البانلتتة والغكتتاة الب زم ت  ،حيتتك لح

ىمليتتة الببتتل للمعتتادح تعتمتتد ىل ت االيتتوح المعب ت ا ت االرتبتتاو ب ت وببل ت

تتتيد ال ت ازدهتتار البمتتو ] ، [11ىلمتتا لح وجتتود الفوستتفا

لوحتدا اليحفتتز بمتو البباتتتا

البصت ت ت

الملوات ت تتا

 .1الميذيات (النترات والفوسفات)
إح مح له الم صبا

 ،كمتتا بتتيح الببتتا

(االريت تتاب  )0220،ىبت تتد دارس ت تت لكفت تتاة ببت تتا

بككل ىسر دائمية مح نبل الببا
المساىد ىل بمو البباتا

فت ربتو العبصتر

لعبصر ال ارصيح اك وصتل تركيتزا إلت ( )1.187ملغ /لتتر فت لبستجة

] ،[20إح االب فتتال يكتتمل العستتر المينتتتة الستتته ا  CO2وترستتي
 ، CaCO3لم تتا العس تتر الدائمي تتة في تتت اس تتته ا الكبريت تتا

البباتيت تتة والت ت ت تكت تتوح غبيت تتة بمت تتاد

فعاليتتة تتتككر بالبستتبة لعبصتتر الرصتتا

Phyto-accumulation
هتكا االمت

تست تتم الم لبيت تتا

ىلت ت إد تتال العباص تتر الس تتامة

السا ىح وريق مجموىتة الستلفهيدريل  ، [4] –SHولت ياهتر الببتا

البادمتتة متتح مصتتادر م تلفتتة اتتتافة الت وبيعتتة المبوبتتة الجيولوجيتتة
فت ت درج تتا

كل تتا إلت ت ن تتدر البب تتا

نيم تتة فت ت

التركيتتز بالبستتبة للبحتتاس

السستيح  Cysteineالك يد ل ف تركيب الكبريت

المعدبيتة المتعتدد التكتافي

] ،[16تكتتير البتتتائج ال ت اب فتتال العس ترا ببستتبة تراوح ت

بس تتبة الك تتادميو حت توال اربع تتة ات تتعا

المتتاة للمونت الاتتاب واكاتتر متتح تتتع

تت تتمح مركبت تتا

نتتي العستتر ارتفتتاع فت ت المون ت االول ت ل متتد الد ارستتة ون تتد

يرجب ستب

اك اابتت ت

ون تتد يع تتود س تتب

هتكا االرتفتاع الت وجتود االيوبتا

البب تتات

البت تتائج تت تراك العباص تتر المباست تة فت ت ابس تتجة البب تتا

(ج تتدول )0اك بلغت ت

تككر

وكتتهد

لهتا امتصتا

 [13], [12] phyto-stabilizationويبتتدو هتتكا واتتتحا ف ت ببتتا

المتتاد العتتتوية بتتيح ( )%333.-3333ت ل متتد الد ارستتة وه ت بستتبة
إ ازل تتة ال بت تأس به تتا كمعالج تتة اولي تتة لمي تتاا الفتت ت

الببت تتات

العباص تتر لي تتت بع تتدها الفع تتل االبزيمت ت وم تتح ات ت ىملي تتة التابيت ت

مبهتتا ] [8وهتتكا يتفتتق مت متتا وجتتدا ] [1متتح اب فتتال فت
ىليت  ،تراوحت

الد ارستة

ل الغكاة الب زم مح لية إل ل ر

المائيتتة ] ، [10وتتتزداد لهميتت كوبت يتد ل
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جدول ( )6نتائج فحوصات المياه
فصل الربيع

المتييرات

الموقع االول

الموقع الثاني

الموقع االول

الموقع الثاني

االس الهيدروجيب pH

2302

2331

332

230

التوصيلية الكهربائية Mmhos/cm

32.31

.003.2

1.2

232

DO

330

130

131

13.

الحيو ل وكسجيحBOD5

002

12

3.

03

العسر الكلية TH

0.3

010

011

002

ىسر الكالسيو Ca H

03033

.2

003

21

ىسر المغبسيو Mg H

00131
0.76

20
0.52

000
0.53

003
0.14

PO4

2.1

1.5

4.1

2.0

الكادميو *Cd

74

54

48

40

البحاس *Cu

68

40

39

27

44

36

23

10

االوكسجيح المكا
المتول

البت ار

NO3

الفوسفا

الرصا




فصل الشتاء

*Pb

جمي البي مباسة بوحد ملغ  /لتر ىدا ما ميكر ازاةا
ل يكح باإلمكاح نياس تركيز ال ارصيح ف ىيبا

العباصر الصغر مباسة بوحد ppb

المياا ألسبا

فبية

جدول ( )2تركيز العناصر الصيرا المقاسة في نبات القصب
الموقع
المون االول
المون الااب


الكادميوم Cd
0.085

النحاس Cu
0.046

الرصاص Pb
0.00

الخارصينZn
0.526

0.162

0.088

0.013

1.187

العباصر مباسة بوحد mg/l

االستنتاجات :

 0يعتبت تتر ببت تتا

 0استتت دا البباتتتا
البص ت ت

مح مصادر الم تلفة وتعد هكا معالجة لولية بسيوة غير مكلفة

دليت تتل بت تتايولوج لوجت تتود ميت تتاا غبيت تتة بت تتالمواد

 0تو ت تتوير كف ت تتاة الببات ت تتا

العتوية والمغكيا
 0متتح ت ل البتتتائج الت ت ت ت الحصتتول ىليهتتا يمكتتح البتتول اح لببتتا
البص

البدر ىل تبليل مستتويا

و صوصتتا بب تا

البصت

لمعالجتتة الميتتاا الملواتتة

التلتوك العتتو والتلتوك بالعباصتر

العتوية والمعدبية باست دا تببيا

الهبدسة الورااية

 3ا تب تتار كف تتاة بع تتل الكائب تتا

الحي تتة ما تتل الفوري تتا

معالجة مياا الفت

الابيلة

فت ت ت نابلي ت تتة امتص ت تتا

وتت ت تراك الملوا ت تتا
فت ت ىملي تتة

وتحليتل المتاد العتتوية لمتا تمتلكت متح ابزيمتا

فعالة

التوصيات :
المصادر:

 -0األريتتاب  ،ىتتادل نائتتد ( )0221تبتتدير بعتتل العباصتتر الصتتغر
والابيلتتة ف ت ميتتاا وتتتر وبباتتتا

 -1التتوهيب  ،محمتتد بتتح حمتتد ) (2006الم لبيتتا

مجتتار مديبتتة الموصتتل وتحديتتد كفتتاة

البباتيتتة والعباصتتر

الابيلتتة المجلتتة الستتعودية للعلتتو البيولوجيتتة  ،مجلتتد 13-13 )0( 03

زه تتر الك تتمس فت ت إزالته تتا لوروح تتة دكت تتوراا – كلي تتة العل تتو – جامع تتة
الموصل

 -1وليت  ،ىبتتد العزيتتز يتتوبس البتزاز  ،التتد لبمتتاح

 -0الكت تواب  ،و تتايوس محم تتد ( )2001د ارس تتة بيئ تتة ومايكروبايلوجي تتة

ىل ت وستتلي  ،محمتتد مستتل ( )1994د ارستتة تلتتوك ميتتاا بهتتر ال وصتتر

لبهتتر ال ت از األستتفل ف ت مبوبتتة التتتوح كتتوبر ف ت الحويجتتة  /محافاتتة

وتتااير فت بوىيتة ميتاا دجلتة مجلتة هبدستة ال ارفتديح 56 – : )3( 2
45
 -3ىفيف  ،فتح ىبد العزيز ( )0222دور السمو والملواتا البيئيتة

التأمي  ،رسالة ماجستير – كلية التربية /ببا

– جامعة تكري

 -3التوهيب  ،محمتد بتح حمتد ( )0222اتاهر تتراك العباصتر الابيلتة
ف البباتا
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Abstract
The Efficiency (adequacy) of Phragmites australis grown in Wadi Al-Kharazi duct for comprehending
contaminants and purifying sewage water has been illuminated.
This duct is about 15 km long with maximum discharge limits approaching 72 m3.s-1, while it's catchments area
approximates 11.64 km2. The duct receive rain water engulfing what's in it's way of particles and impurities from
soil surface, besides sanitary , municipal agricultural waste water in addition to solid wastes.
Two locations had been chosen 2 km away from each other of about 2 km apart ere chosen within the university
campus. Results showed high difference in elements concentration in water and plant between the two sites
obviously and significantly, where percentage of organic load removal was 33.3% in summer and 33.6% in
winter, as well as a decline in nutrients amounts was so clear with removal percentage of about 71% for PO 4 and
68.5% for NO3.
This study also certifies the high ability of Phragmites to uptake heavy metals from water, the recorded
concentration of cadmium in Phragmites leaves was 0.085 mg/L in the upper stream site and rose up to 0.162
mg/L in the down stream site , while copper concentration reached 0.088 mg/L in site 2 where it was only 0.064
mg/L in site 1, as for lead no susceptible amount encountered within plant tissues in site 1 but in site 2 lead
concentration was 0.013 mg/L .
The mechanism of holding elements by plant tissues depend on many things apriority for temperature where it is
in the top of the list as a consequence of it's high impact upon plant physiological actions which reflected by
itself on metabolism and elements removal
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