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Treatment the Disinfected Diary water by using two type of 

Algae Chlorella, Lyngebia 

ABSTRACT 

The study used two types of algae to reduce contaminants in dairy wastewater, 

using Lyngebia and Chlorella. COD, PO4, NO3 and algal growth measured, at 

22 ° C and 32 ° C,. The results of the study showed that the highest removal 

rates for Lyngebia (62%, 83%, 74% and 95% at 22 ° C) while for Chlorella 

(71% and 71% at 32 ° C, 88% and 95% at 22 ° C) (95%, 98%, 99% 95% at 22 

° C) respectively, and Chlorella (95%, 95% and 98% at 32 ° C),. (96% at 32 ° 

C, 99%, 97% and 95% at 22 ° C), and Chlorella (99% at 22 ° C at 97 ° C) (32 

° C and 97% 97% at 22 ° C),. In the optical density test, there was an increase 

in the optical density of both algae halves during the experiment. 
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باستخدام نوعين من الطحالب المعقمة معالجة مياه فضالت معمل االلبان   

Chlorella, Lyngebia 
 احمد ابراهيم عبد هللا العالوي1، إبراهيم عمر سعيد الحمداني 2 ، وليد محمد شيت العبدربه*3

جامعة تكريت/كلية الهندسة -3كلية العلوم/جامعة تكريت -1/2

الخالصة

استخدمت الدراسة نوعين من الطحالب لخفض الملوثات في مياه فضالت معمل البان  

 COD، 4PO. وتم قياس كال من Chlorellaوطحلب  Lyngebiaكركوك حيث استخدم طحلب 

، 3NO   32و° م22باإلضافة الى فحص نمو الطحالب. كما تمت الدراسة في درجتي حرارة وهي 

 %74و %83و Lyngebia  (62%ان اعلى نسب إزالة COD وقد أظهرت النتائج لفحص °. م

°( م22في  %95و  %88و  32في  %71و  71%)   Chlorellaعلى التوالي °( م22في  %95و

و  %98و  Lyngebia  (95% كانت اعلى نسب إزالة    4PO على التوالي وفحص الفوسفات

في  %95و°  م32في  %98و  %95و Chlorella   (95%على التوالي °( م22في  95% 99%

  Lyngebia فقد أظهرت ان  اعلى نسبة إزالة  كانت    3NO على التوالي وفحص النترات°( م22

م 22في Chlorella   (99%على التوالي °( م22في  %95و %97و  %99و ° م32في  96%) 

الضوئية فقد لوحظ على التوالي اما في فحص الكثافة °( م22في  %97 %97و ° م32في  97%

.تزايد في الكثافة الضوئية لكال الطحلبين خالل التجربة
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 المقدمة

، ديمومتها، وضمان اشكالهافي صنع الحياة بشتى المواد يعد الماء اهم 

ات مرا حيويا لتغطية وتامين متطلبأوعليه فان االهتمام بالموارد المائية يعد 

لحاصلة االستخدامات المدنية والزراعية والصناعية. التلوث يعرف على انه الزيادة ا

مال ضارا في تراكيز العوامل الفيزيائية والكيميائية واالحيائية بصفة تجعل الماء عا

ليب اسا. ومع ازدياد مشاكل التلوث تطورت [1]على صحة االنسان والكائنات االخرى 

في  معالجة المياه واصبحت طرائق معالجة متقدمة ومنها استخدام الطحالب الدقيقة

الة معالجة مياه الصرف الصحي حيث استخدمت الطحالب كمعالجة حيوية ثالثية في از

مو المغذيات )النتروجين والفسفور(، كما استخدمت مطروحات المياه كوسط زرعي لن

ب حال . كما تعتبر الطحال[2] [3] الطحالبالحية من الطحالب وزيادة انتاج الكتلة 

لية من بديال عند استخدامها في معالجة مياه الفضالت لتحقيق اهداف المعالجة المثا

ون سم وواسعة المساحة حيث تك 60خالل انشاء برك قليلة العمق ال يتجاوز عمقها 

غذيات والمواد ة جدا من المللطحالب القدرة العالية على التكيف للنمو في التراكيز العالي

لمعالجة افي عمليات . [4] العضوية والتدفق العالي من هذه المواد الواصلة الى البركة

هذه  الحيوية تم استخدام الطحالب االكثر شيوعا وهي نوع الكلوريلال حيث استخدمت

الطحالب على نطاق واسع في معالجة مياه الصرف الصحي وكانت لها القدرة على 

ج في النتروجين والفسفور والمتطلب الكيمياوي لالوكسجين حيث اظهرت النتائ ازالة

 24لى ابعض الدراسات انها لها القدرة على االزالة والمعالجة من فترة عشرة ساعات 

المعالجة  يوم وهذا ما يشجع على امكانية استخدام الطحالب بدال من الحماة المنشطة في

بين . [5] ةض المواد المغذية وزيادة انتاج الكتلة الحيحيث تكون أكثر قابلية على تخفي

البيئية  المهتمون بمعالجة مياه الصرف الصحي ان الطريقة الحيوية االفضل من الناحية

قية هي استخدام الطحالب وتعتمد هذه الطريقة اساسا على مقدرة الطحالب على التن

 [6]وث حالب كدالة على التلالذاتية للمياه وبينت الدراسات على وجود انواع من الط

ن أحدهما ان اهم ما يميز الطحالب المستخدمة في المعالجة لمياه الفضالت سببان رئيسا

ي كونها كونها لها القدرة العالية على امتصاص المغذيات النتروجين والفسفور والثان

ى عل تقوم بتوليد االوكسجين من خالل عملية البناء الضوئي والذي يساعد البكتريا

لدقيقة . تشير عدد من الدراسات التي تستخدم الطحالب ا[7] تحليل المركبات العضوية

كمعالجة  الى انها تكون مناسبة في حال استخدامها كمعالجة ثالثية وكذلك تكون مناسبة

يتم فيها  رابعية والتي يتم فيها ازالة المواد العضوية السامة ومعالجة خامسية والتي

قابلية  يلة والمركبات العضوية والمعادن الذائبة. وهذا يأتي منازالة المعادن الثق

 الطحالب العالية على ازالة النتروجين والفسفور الالعضوي والمعادن الثقيلة

جة تتميز المعالجة االحيائية عن غيرها من طرائق المعال [8] والمركبات السامة

اثرا او  ملوثات دون ان تتركالتقليدية بعدة محاسن وهي كونها قليلة الكلفة وتزيل ال

 . [9]بيئة وتفكك الملوثات الى نواتجها النهائية الطبيعية في البقايا من ذلك الملوث 

ئة لذا تهدف الدراسة الى خفض نسب الملوثات العضوية والمغذيات من البي

 المائية باستخدام الهائمات النباتية )الطحالب(.

 طرق العمل

 الوسط الزرعي للطحالب

 

مع بعض  )1942 ((الموضحة مكوناته من قبل جو 10 -استخدم الوسط الزرعي )جو

حضر الوسط بشكل محاليل احتياطية وحفظت  )1998(التحويرات التي اجراها قاسم 

مل  2,5لحين االستخدام وحضر الوسط الزرعي بأخذ ° م4 في الثالجة بدرجة حرارة

من الماء المقطر الخالي من من كل محلول االحتياطي محضر الى اللتر الواحد 

وعقم باستخدام جهاز المؤصدة جهاز  7-6,8االيونات ونظم االس الهيدروجيني الى 

دقيقة وحفظ في الثالجة  15جو ولمدة  1,5مئوية وضغط  121التعقيم بدرجة حرارة 

لحين االستخدام ولغرض الحصول على عزلة نقية من الطحالب استخدمت طريقة 

مل  10ساعة وسحب  24حجم معين من العزلة في الظالم لمدة باترسون  حيث ترك 

 منها ونقلها الى الوسط الزرعي الجديد المعقم ويترك مرة ثانية 

 Chu10. [12]( يبين المواد الداخلة في تحضير الوسط الزرعي 1جدول )

 المادة  الكمية 

0.4 )23NOCa( 

0.1 4PO K2h 

0.2 Na2co3 

0.25 Mgso4.7h2o 

0.25 Na2sio3 

0.05 Ferric ammoonmium citrate 

 

لطرد افي الظالم لمدة ثالث ساعات تقريبا بعدها يتم ترسيب الطحلب باستخدام جهاز 

مرة  15دورة /بالدقيقة،  ولمدة خمس دقائق ولعدة مرات ) 300المركزي بسرعة 

زرع تتقريبا (بعدها يتم غسل الراسب بالماء المقطر ومن ثم تزرع العينة، ومن ثم 

حة كد من عدم وجود تلوث مايكروبي اخذ مسالعزلة لغرض تنشيط النمو. ولغرض التأ

مئوية ولمد  37وحضنت على درجة حرارة  10من العزلة وزراعتها على الوسط جو 

 .]10[ساعة  72 – 48

 

 تنمية واكثار عزالت الطحالب 

ي تم استخدمت نوعين من الطحالب من األنواع المتواجدة في البيئة العراقية والت

لب الحصول عليها من مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجيا تنتمي الى شعبة الطحا

والنوع االخر ينتمي  لشعبة الطحالب   .Lyngebia spالخضراء المزرقة وهي 

ا في زالت الطحلبية بواسطة زراعته. اذ تم اكثار الع Chlorella spالخضراء وهو 

 . في مختبرات كلية الهندسة جامعة كركوك.[13]( Chu 10وسط زرعي )

 .[8][15] الدراسة( يبين الفحوصات التي أجريت خالل 2جدول )
 

أتبعت الطريقة الموضحة من قبل منظمة الصحة   3NOقياس النترات

لقياس النتريت   APHA ) 2001األمريكية )

 والمعروفة بطريقة االندول

أتبعـت الطريقة الموضحة  من قبل منظمـة  4POقياس الفوسفات 

لقيـاس   APHA)2001الصحـة االمـريكية )

الفوسفات ، باستخدام  طـريقة  حامـض  

  Ascorbic Acid االسكـوربيك

قياس المتطلب الكيميائي 

 CODلالوكسجين 

الكيميائي لألوكسيجين حسبت كمية المتطلب 

اعتمادا على طريقة الدايكرومات الموضحة من 

 (APHA 2001) قبل منظمة الصحة االمريكية

تم قياس كل نموذج من النماذج على جهاز   OD الكثافة الضوئية

 450المطياف الضوئي وعلى طول موجي 

 نانوميتر

 

 المناقشة 
( ان هناك نسب إزالة متفاوتة للمادة العضوية 1أظهرت النتائج في الشكل ) 

  Lyngebiaمن قبل الطحلب  CODالموجودة في مياه الفضالت متمثلة بفحص الـ 
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بينما كانت ° م 22% في  62كانت اعلى نسبة إزالة حيث ففي اليوم األول من التجربة 

في طور االقلمة والتكيف فقد تأثر وهذا يعزى الى ان الطحلب كان ° م 32في  16%

بدرجة الحرارة العالية والتي حددت من قابلية امتصاصه للمادة العضوية بينما في 

 [17] درجة الحرارة األقل كان له قابلية افضل على امتصاص المواد العضوية والنمو

 22في  %85وفي اليوم الرابع من التجربة فقد بينت النتائج ان اعلى نسبة إزالة كانت 

وهذا يعزى الى تأثير درجة الحرارة ° م 32في  %38وان اقل نسبة إزالة كانت ° م

وفي اليوم العاشر من التجربة  [18]الواضح على إمكانية الطحلب من امتصاص المواد 

في التركيز  %74حيث وصل الطحلب الى طور االستقرار فقد كانت اعلى نسبة ازالة  

وهذا توكد تأثير درجة الحرارة على ° م32في  %46زالة األقل بينما كانت اقل نسبة إ

وفي اليوم األخير من التجربة فقد كانت اعلى  [19]امتصاص الطحلب للمواد العضوية 

° م 22في نفس درجة الحرارة وهذا  %48واقل نسبة إزالة كانت   %95نسبة إزالة 

 .[17]وهذا يعزى الى ان الطحلب وصل الى طور االستقرار 

 

 
ة لمعالجة مياه معمل االلبان المعقم  Lyngebia( يبين استخدام طحلب 1كل )الش

ي وباستخدام ثالثة تراكيز وتمت التجربة ف CODمن المادة العضوية المتمثلة ب 

 درجتي حرارة.

 

طحلب ( فيبين ان اعلى نسبة إزالة للمادة العضوية من قبل ال2الشكل ) اما

Chlorella  زالة إبينما اقل نسبة ° م  32في  %71في اليوم األول من التجربة كانت

وهذا يعزى الى ان الطحلب في اليوم األول كان في طور ° م  22في  %28كانت 

%  71الة وفي اليوم الرابع من التجربة في كانت اعلى نسبة إز   [6]االقلمة والتكيف 

وهذا يعزى الى كون الطحلب في  °م 22في  %52واقل نسبة إزالة كانت ° م32في 

في و  [11]طور الزيادة االسية فهو له قابلية على امتصاص المواد العضوية والنمو 

في  %19واقل نسبة إزالة °  م  22في  %88اليوم العاشر فقد كانت اعلى نسبة إزالة 

ور نفس درجة الحرارة وهذا االرتفاع في درجة الحرارة هو ان الطحلب في نهاية ط

ي تعتبر بينما اقل نسبة إزالة والت، زيادة االسية وله قابلية على امتصاص الموادال

خير وفي اليوم األ [21]منخفضة جدا فهي ربما تكون بسبب خطا تجريبي في القياسات 

 %61واقل نسبة إزالة كانت ° م 22في  %94من التجربة فقد كانت اعلى نسبة إزالة 

لب وصل الى طور االستقرار وامتص اغلب وهذا يكون سببه ان الطح° م 32في 

 . [16]المادة العضوية في المياه 

 

 
 لمعالجة فضالت مياه معمل االلبان  Chlorella( يبين استخدام طحلب 2الشكل )

وباستخدام ثالثة تراكيز وتمت   CODالمعقمة من المادة العضوية المتمثلة ب

 التجربة في درجتي حرارة.
 

 تقابلية على إزالة النترا Lyngebia( يبين ان للطحلب 3بينما الشكل )

 3NO  22في  %95حيث أظهرت النتائج ان اعلى نسبة إزالة في اليوم األول كانت 

 وهذا يعزى الى ان الطحلب في طور االقلمة° م32% في  44واقل نسبة  إزالة ° 

وم وفي الي  [21]في النمو  والتكيف وله قابلية على امتصاص المغذيات لالستمرار

ة إزالة بينما اقل نسب° م  22في  %97الرابع من التجربة فقد كانت اعلى نسبة إزالة 

بلية وهذا يعزى الى ان الطحلب في طور الزيادة االسية وله قا° م 32في  %59كانت 

 على امتصاص المواد على الرغم من تأثير درجة الحرارة  وفي اليوم العاشر من

في  %12بينما اقل نسبة إزالة ° م 22في  %97ة فقد كانت اعلى نسبة إزالة التجرب

 حلله وهذا سببه ان الطحلب تأثرت بدرجة الحرارة العالية والتي تسببت في ت° م 32

اقل و° م22في  %95انت اعلى نسبة إزالة وفي اليوم األخير من التجربة فقد ك [17]

مكانية ان لدرجة الحرارة تأثير واضح على إوهذا يعود الى ° م32في  %26نسبة إزالة 

 . [14]الطحلب من امتصاص المواد والمغذيات 

على امتصاص  Chlorella( قابلية الطحلب 4أظهرت النتائج في الشكل )

° م 23في  %95ففي اليوم األول من التجربة كانت اعلى نسبة إزالة    3NO النترات

شعبة لوهذا يعزى الى ان الطحلب التابع ° م 22في  %26بينما كانت اقل نسبة إزالة 

لية في الطحالب الخضراء له قابلية على االستهالك الثري لذلك نالحظ امكانيته العا

بة إزالة بع من التجربة فقد كانت اعلى نسوفي اليوم الرا [19]اليوم األول لالمتصاص 

وهذا يعزى الى ان الطحلب في ° م 22في  %53واقل نسبة إزالة ° م 32في  95%

ة إزالة وفي اليوم العاشر من التجربة فقد كانت اعلى نسب  [12]طور الزيادة االسية 

وهذا يعود الى ان ° م 22في درجة حرارة  %61واقل نسبة إزالة ° م22في  98%

لطحلب وصل الى طور االستقرار وامتص اغلب المغذيات الصالحة لالمتصاص ا

واقل ° م 22في  %97وفي اليوم األخير من التجربة فقد كانت اعلى نسبة إزالة   [18]

وهذا يعزى الى ان الطحلب استهلك كمية كبيرة من ° م 32في  %44نسبة إزالة 

  .بلية االمتصاص للطحلبالمغذيات وكان لدرجة الحرارة تأثير واضح على قا



Ahmad A. et,al./ Muthanna Journal of Engineering and Technology, 5-2-(2017) 56-61 

 

59 
 

 
لمعالجة مياه فضالت معمل االلبان   Lyngebia( يبين استخدام طحلب 3الشكل )

ي وباستخدام ثالث تراكيز وتمت التجربة ف3NOالمعقمة من المغذيات المتمثلة ب 

 درجتين حرارة.

 
ن لمعالجة مياه فضالت معمل االلبا   Chlorella( يبين استخدام طحلب 4الشكل )

ة في وباستخدام ثالثة تراكيز وتمت التجرب  3NO لمعقمة من المغذيات المتمثلة با

 درجتي حرارة.

على امتصاص  Lyngebia( ان هناك إمكانية للطحلب 5تبين في الشكل )

نت حيث لوحظ في اليوم األول من التجربة ان اعلى نسية إزالة كا  4PO الفوسفات

وهذا  يعزى الى ان ° م 22في  %70وان اقل نسبة إزالة كانت °م  32في  96%

ليوم وفي ا [9]درجة الحرارة  لها تأثير على اشكال الفوسفات الموجودة في المياه 

 %61ة واقل نسبة إزال° م 22في  %91الرابع من التجربة فقد كانت اعلى نسبة إزالة 

ضافة في نفس درجة الحرارة وهذا يعود الى كون الطحلب في طور الزيادة االسية باإل

نسبة  وفي اليوم العاشر من التجربة فقد كانت اعلى  [ 3]الى تأثير درجة الحرارة 

وهذا يعزى الى نفس ° م32في  %53واقل نسبة إزالة كانت ° م22في  %97إزالة 

ة في ابقة وهي ان درجة الحرارة لها تأثير على شكل الفوسفات الموجوداألسباب الس

خير وفي اليوم األ [10]المياه مما يسبب تفاوت في قابلية الطحالب على االمتصاص 

 %34واقل نسبة إزالة كانت ° م22في  %95من التجربة فقد كانت اعلى نسبة إزالة 

ن الطحلب قد وصل الى طور وهذا سببه األسباب سابقة الذكر .كما ا° م32في 

 . [16]االستقرار 

 

 
ن في معالجة مياه فضالت معمل األلبا  Lyngebia( يبين استخدام طحلب 5الشكل )

 استخدام ثالثة تراكيز وبدرجتي حرارة.4POالمعقمة من المغذيات المتمثلة ب 

 

شعبة التابعة ل Chlorella( الى قابلية الطحلب 6تشير النتائج  في الشكل )

ة حيث بينت النتائج ان اعلى نسب   4PO الطحالب الخضراء على امتصاص الفوسفات

° م 32 في 72بينما كانت اقل نسبة إزالة ° م 22في  %99إزالة في اليوم األول كانت 

وقابلية  وهذا يعزى الى تأثير درجة الحرارة على اشكال الفوسفات الموجودة في المياه

على نسبة وفي اليوم الرابع من التجربة فقد كانت ا [18]الستفادة منها الطحالب على ا

ب وهذا يعزى الى كون الطحل %71وان اقل نسبة إزالة بلغت ° م 32في  %97إزالة 

ليوم وفي ا [ 10]وصل الى طور الزيادة االسية  باإلضافة الى تأثير درجة الحرارة 

قل بينما ا° م22في  %97الة كانت العاشر من التجربة فقد لوحظ ان اعلى نسبة إز

ر وهذا التفاوت في نسب االزالة يعزى الى تأثي° م 32في  %32نسبة إزالة كانت 

تقرار وفي اليوم األخير من التجربة عندما وصل الطحلب الى طور االس درجة الحراة 

 32 في %41بينما اقل نسبة إزالة كانت ° م 22في  %97فقد بلغت اعلى نسبة إزالة 

 وهذا يعزى الى نفس األسباب السابقة .° م

 

 
لبان في معالجة مياه فضالت  معمل اال  Chlorella ( يبين استخدام طحلب 6الشكل )

 ة.استخدام ثالثة تراكيز وبدرجتي حرار  4PO المعقمة  من المغذيات المتمثلة ب

 

في اليوم األول كان    Lyngebia( نالحظ ان نمو الطحلب 7من الشكل )

افضل ° م 32افضل بينما في اليوم الرابع كانت النمو في درجة الحرارة ° م 22في 

وفي اليوم العاشر من التجربة لوحظ ان درجة الحرارة ليس لها تأثير حيث أظهرت 

النتائج ان النمو متساوي في درجات الحرار بينما في اليوم األخير من التجربة لوحظ 

هذا التفاوت في النمو للطحلب يعود ° م 32كان افضل منه في ° م 22في ان الطحلب 
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الى ان الطحلب في مراحل نموه يمر بأطوار وفي كل طور يختلف قابلية تحمله لدرجات 

الحرارة كما ان حيث نالحظ انه في نهاية طور الزيادة االسية في اليوم العاشر كان  

ذلك فان للمواد المتواجدة في المياه تأثير وك  [11]نشاطه  في درجة الحرارة متساوي 

على نمو  الطحلب ففي األيام األولى من التجربة ربما تكون المواد غير متاحة للطحلب 

 .[17]ولكن مع مرمر الوقت تكون هذه المواد سهلة االمتصاص بالنسبة للطحلب 

 

 
 في مياه فضالت معمل االلبان المعقمة  Lyngebia( يبين تنمية طحلب 7الشكل )

للمادة العضوية متمثلة  وفي درجتي حرارة وتمت الزراعة في ثالثة تراكيز

 .CODبالـ

 

ة في اليوم األول بدرج  Chlorella( ان نمو طحلب 8بينما يبين الشكل )

° م 22وفي اليوم الرابع أظهرت النتائج ان النمو في ° م 32افضل منه في ° م 22

ة افضل منه في درجة الحرارة األخرى وفي اليوم العاشر استمرت نفس الحالأيضا 

ة الحرارة الى اليوم األخير حيث تبين عدم وجود تغير للنمو وهذا يعزى الى  تأثير درج

يضا على األعلى بصورة كبيرة على النمو  كما ان للمواد الموجودة في المياه تأثير أ

 .  [15]درجة الحرارة النمو وكذلك قوة الطحلب في تحمل 

 

 
ة في مياه فضالت معمل االلبان المعقم  Chlorella( يبين تنمية طحلب 8الشكل )

 .CODوفي درجتي حرارة وبثالثة تراكيز للمادة العضوية متمثلة بالـ 

 

 

 

 االستنتاجات والتوصيات 

ى في األيام األول° م32أفضل في امتصاص المادة العضوية في  Chlorellaطحلب -1

أفضل في  Lyngebiaبينما طحلب° م22ثم بعد منتصف التجربة يكون أفضل في 

 طيلة أيام التجربة °م22امتصاص المادة العضوية في 

يكون في   4PO لوحظ ان امتصاص Lyngebia ,Chlorella لكال الطحلبين  -2

وفي °م22ثم في بقية أيام التجربة يكون افضل في ° م 32اليوم األول من التجربة في 

 °م22اليوم األخير يعود ويكون افضل في 

بينما ° م32منه في ° م22في   3NO أفضل في امتصاصLyngebia طحلب -3

 يكون في األيام األولى من التجربة يكون افضل في امتصاصChlorella طحلب 

 3NO  م22وفي األيام األخيرة يكون افضل في °م32في .° 

كما ان النمو  Lyngebiaأفضل في النمو من طحلب ° م22في  Chlorellaطحلب -4

 في الطحلب الواحد يختلف في كل طحلب. 

 °. م 32من درجة حرارة ° م22كال الطحلبين أفضل في النمو في درجة حرارة  -5
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