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  مستخلصال
  

د  ة تع ة طريق ل المائي ن المحالي ة م ات المعدني ة األيون ةإزال تخدام الكتل ة باس ن أ) Biomass( الحيوي  حدثم
اه        المستخدمة  الطرائق   وث المي شاآل تل ى م د   . للسيطرة عل ة   التحري عن   الحالي    بحث  في ال   جرى ولق  إمكاني

ة    آل من أوراق الصبارة والملوخية وورق الحور وأغصانه و استخدام جفيف    ذئب في إزال نبات آشن أرجل ال
سامةبعض   شعة ) Cd وPb وU (العناصر ال دات الم ل ) 133Ba و137Cs و226Ra(وبعض النكلي من المحالي
ائج      .المائية ة      بينت النت ة إزال وم والب  إمكاني ال باستخدام      اريوم اليوراني شكل فع ة ب ل المائي ات  من المحالي  النبات

ادميوم   و أغصان الحور     بنسبة عالية باستخدام   الرصاص   بينما أزيل المدروسة   صبارة  باستخدام آل من       الك ال
غ غ   3.3فبلغت سعة امتزاز اليورانيوم والكادميوم في جفيف أوراق الصبارة          . والملوخية وأغصان الحور   - مل

زازًا للرصاص فبلغت      هذا وآانت أغصان أشجار الحور   .  على الترتيب1- ملغ غ  3.5و 1 ات امت أفضل النبات
دات المشعة              . 1- ملغ غ  1.7سعة امتزازه األعظمية     زاز العظمى للنكلي ومن جهة أخرى، لم تتجاوز سعة االمت

امالت المؤثرة في    باإلضافة إلى ذلك، درس تأثير عدد من المع       . 1- ملغ غ  6-10المدروسة على النباتات القيمة     
ات                        ة ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة والحجم الحبيبي للنبات ات األولي ة معالجة النب زاز آطريق سعة االمت

استخدمت النباتات المدروسة في معالجة بعض       . المجففة وزمن التماس حيث حددت الشروط المثلى لالمتزاز       
  .لنتائج على فعالية الطريقة المستخدمةدلت ا. 226العينات الملوثة بالعناصر النزرة والراديوم 
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 مقدمة .1
وث الب                آبير  عدد  من يعاني عالمنا  ة مشكلة التل ا حيوي ى اإلطالق وأآثره ا عل ي   من المشكالت أهمه واء  ليئ له

ة  اء والترب ن اإل    .والم ة ع ضوية الناجم ضوية والالع ات الع ث ازدادت الملوث اطال حي ةق سائلة ت الغازي  وال
صلبة ادن    وال ة والمع واد الكيماوي دات، والم مدة والمبي تخدام األس ن اس صناعية وع ات ال ن الفعالي ة م  المختلف

اعالت ال     ن المف شعة م دات الم الق النكلي ن إط ك ع ة ناهي ة   الثقيل وادث النووي لحة والح ارب األس ة وتج نووي
شكل فقط         . وغيرها ى     مجموع من % 3ويعد تلوث البيئة المائية بما فيها المياه العذبة، التي ت ة عل اه الكلي  المي

 التلوث في جعل هذه المياه غير قابلة  هذا األرض، من أآثر الظواهر خطورة في العالم، حيث يمكن أن يسبب          
تخدام ر   باإلضافة إ. لالس سان عب ات واإلن ات والنبات ى الحيوان ة إل ا المختلف ات بأنواعه ل الملوث ك، تنتق ى ذل ل

   ].59، 58، 9[السلسلة الغذائية 
  

ذه    تستخدم مكونات البيئة، حيث     من لعناصر السامة والمشعة  آا تستخدم تقنيات عديدة إلزالة الملوثات      بعض ه
ة   ات فيزيائي ات عملي ة التقني وميكانيكي ع اليوراني صل   آجم طة ف ة بواس ة الملوث ن الترب صله ع ستنفد وف م الم

ل           . [41] حبيبات التربة ذات التراآيز المرتفعة     ق تحوي ويمكن أيضًا إزالة الملوثات بوسائل آيميائية عن طري
ه                  الملوث إلى مرآب ثابت أو     ه أو تثبيت معقد غير منحل أو بامتزازه على جزيئات آيميائية أخرى تجعل عزل

ثًال                على مكونات الترب   ة األخرى، فم ى األوساط البيئي ه إل ق انتقال ا ُيعي رًا سهًال مم ة أو الرسوبيات النهرية أم
سفات  يليكات أو ف تخدام س ة باس اط المائي ي األوس سيزيوم ف ز ال انيوم  جرى خفض ترآي تخدام ] 42[التيت واس

ة والنك    ادن الثقيل ة المع صنعية إلزال ة أو ال ات الطبيعي ال أو الزيوليت م الفع شعة آالسترالفح دات الم سيوم لي ون
ة                 .]53 ،49،  37[من المياه   والسيزيوم واليود    وم في إزال ات األلمني د وآبريت ور الحدي  آما استخدم مرآب آل

ا           وم وغيره وم واليوراني سيزيوم والثوري سيوم وال الراديوم والسترون ة آ دات المشعة المختلف د  ]. 17[النكلي ولق
صوديوم             اتجهت بعض الدراسات إلى التحري عن أ       ات البوتاسيوم وال ة آأيون واد الكيماوي ثر إضافة بعض الم

احثون     ]. 52،  21[إلى المياه لخفض معامالت انتقال السيزيوم إلى سلسلة الغذاء           ة     الحق ولقد سعى ب ى إزال ًا إل
ة بطرق  ات البيئ ي مكون ات ف راآمالملوث ويال  الت ، bioaccumulation(] 5 ،6، 8، 9 ،16 ،21 ،27 (حي

ى ]. 60، 58 ،57 ،55، 54 ،53، 48، 39 ذه الطرق عل د ه درة تعتم ا ق ةالخالي بعضالحي ى  اتنباتلا  ل عل
من التربة  والمعادن الثقيلة   عن غيره آالفطر الذي يتميز بامتصاص معظم النكليدات المشعة          ترآيز عنصر ما    

ا  تفظ به ن  .]58، 10[ويح ذا ويمك ة أشجار الحوره ذوره،زراع صل ج ن أن ت ن الممك ي م اه  الت ى المي ا إل
ة دف  ،الجوفي شعة    به دات الم صاص النكلي ق امت ن طري ا ع نيات  ] 53، 46، 9[تنقيته تخدمت األش ا اس وآم

شمس آل من         ويرّآز  ] 6[في إزالة اليورانيوم من األوساط المائية       العالية  والطحالب ذات القدرة     اد ال نبات عب
  ]. 9[السيزيوم والسترونسيوم واليورانيوم من األوساط المائية 

ادن     إزالةالعملية التي يمكن بواسطتها      بأنه   )Biosorption (يعرف االمتزاز الحيوي    مرآبات وجزيئات المع
ز      ،]Biomass(] 15 ( الحيوية الكتلة استخدامأو أشباهها من المحاليل ب     ادة ترآي رة     حيث يجري ع ات آبي  آمي

ل  في المن المعادن  ة  الكت ة أو  الحيوي ة    الحي ل الحيوي ة أو الكت ) inactive biomass(             المثبطة  ميت
يمكن أن                . وتدعى هذه الكتل بالمواد المازة الحيوية      ازة واسعة المجال ف واد الم ويمكن أن تكون بعض هذه الم

ا            ال من أجل           . ترآز وترتبط مع أهم المعادن الثقيلة بدون أي تنشيط خاص له ا تكون بعضها خاص وفع بينم
د اس   . معادن محددة بعينها   شكل سهل              فق ة المتاحة ب ل الحيوي احثين الكت ق استخدامها       تخدم بعض الب عن طري

ام     ة      آاستخدام   بشكلها الخ رة الجع ا آل من خمي وث       والبكتري ل مستوى التل ة    والفطور في تقلي ادن الثقيل بالمع
د. ]60، 48، 34، 25، 10[ اس والرصاص     Tae-Young فوج ن النح ل م زاز آ عة امت الؤه أن س وزم

ى الترتيب     1- ملغ غ  14.3 و 48.9 و 96.4ن األوساط المائية وبواسطة خميرة الجعة قد بلغت         والكادميوم م   عل
رارة     ة الح اد درج زداد بازدي سعة ت ذه ال ض و. ]54[وأن ه أ بع ات   لج تخدام النبات ى اس ر إل ة المعالجهم اآلخ

ات الم    بالتجفيف أو الترميد والطحن  ة ومن النبات ة  في إزالة الملوثات من المياه الملوث  Larrea"ستخدمة نبتت
tridentate"       ي امت تخدمت ف ي اس صحراوية والت ة ال ات الجاف ي البيئ و ف ي تنم ات الرصاص  زاز الت  أيون
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ادميوم        والكادميوم والكروم والنيكل والنحاس والزنك من األوساط المائية          زاز الك ائج أن سعات امت وبينت النت
دار    بواسطة أوراق هذه النبتة    والنيكل والرصاص والزنك   غ غ   6.10 و 36.40 و 5.70 و 9.61 بلغت المق  1- مل

ب ى الترتي ة  وازدادت. عل ة حموض اد درج زاز بازدي درة االمت ائي  ق ط الم ك،  ]. 19 [ الوس ى ذل الوة عل وع
ة        ] 27[استخدام البعض    زاز        اإلشنيات المجففة في إزالة اليورانيوم من المياه الملوث غ   42 فبلغت سعة االمت  مل

د 1-غ ام آ. pH 4.5 عن رون وق ن       خ روم م ادميوم والك زاز الك ي امت د ف وز الهن شر ج سحوق ق تخدام م باس
روم  1- ملغ غ580.45 و295.81 وبلغت قيم االمتزاز الحيوي المقدار األوساط المائية   لكل من الكادميوم والك

ات                    . على الترتيب  اد قطر حبيب زداد بازدي زاز ت ضًا أن سعة االمت ائج أي د       وبينت النت شر جوز الهن  مسحوق ق
تخدم    ].47[ د اس ك، فق ى ذل افة إل د باإلض رون خال ن     ) 1998( وآخ ادميوم م ة الك ي إزال رز ف ات ال ش نب ق

ا عزل آخرون سالالت         .]32 [1- ميلي مول غ    2.84المحاليل المائية ووجدوا أن سعة االمتزاز قد بلغت          بينم
ة  ات الحي ن الكائن ة م وي  معين زاز الحي ات االمت ي عملي تخدامها ف ة أ . الس ن جه رون وم تخدم آخ رى، اس  خ

ة عن عصر                النفايات، والتي تعد آمنتج ثانوي أو ن       صلبة الناجم ا ال صناعية آالبقاي ات ال فاية ناجمة عن العملي
ة      ] 22[والحمأة النشطة الناجمة عن محطات معالجة الصرف الصحي            ] 45 [الزيتون صلبة الحيوي واد ال والم

الحمأة النشطة منزوعة  ) 2003( وآخرون Nortonدم  فقد استخ .  في عمليات االمتزاز الحيوي    وغيرها] 44[
ائج أن      ة فبينت النت الماء الناجمة عن محطة معالجة الصرف الصحي المتزاز الزنك حيويًا من المحاليل المائي

ـ  درت ب زازه ق عة امت ة  0.564س صلبة الحيوي ازة ال ادة الم ن الم رام م ل غ ول لك ي م ا درس .  ميل بينم
Keskinkan الؤه ة  ) 2003( وزم ات المائي طة النبات اص بواس ك والرص اس والزن زاز النح واص امت خ

Myriophyllum spicatum       زاز الرصاص والزنك والنحاس هي غ غ 46.69فوجدوا أن سعات امت  1- مل
ا بحث     . ]31 [ على التتالي  1- ملغ غ  10.37 و 1- ملغ غ  15.59و ة  ) 2002( وآخرون    Pagnanelliبينم إمكاني

صلبة  ات ال تخدام النفاي زاز اس دوا أن سعة امت ة ووج ادن الثقيل ازة للمع واد م ون آم ة عن عصر الزيت الناجم
ين         غ غ   13.5 و 5.0النحاس العظمى تراوحت ب ة        1- مل ة مختلف احثون    . ]43 [ تحت شروط تجريبي رح الب ويقت

رة                   ات آبي وافرة بكمي ثمن ومت ة رخيصة ال ازة حيوي ل م ة آكت ا   حاليًا استخدام المواد الطبيعي ذآر منه وب  ن حب
شور و ذرةال  قولحة  و لحاء الشجر وقشور البصل و   سودانيالفول  ال سودان    ق ول ال درس       ] 32 [يالف م ت ا ل إال أنه

  ]. 1[بشكل فعلي حتى اآلن 
  

ة                      ل المائي ادن من المحالي إن البنية المعقدة لهذه المتعضيات والمواد الحية أدى إلى تعدد وتنوع طرق أخذ المع
ات                   .  المازة بواسطة الخاليا الحية لهذه المواد     سير آلي شكل آامل تف وم ب ر المفه ضًا من الصعب وغي وجعل أي

ذه ذ ه د ].47، 35، 7 [األخ ضهم فق زاز صنف بع ات االمت تقالب   آلي ى اس اده عل دم اعتم اده أو ع ق اعتم وف
زال        ،)cell's metabolism (الخلية دن الم ان تموضع المع وي حسب مك زاز الحي  بينما صنف آخرون االمت

ال   . نف ترسيب خارج الخاليا أو امتزاز على سطح الخلية أو تكديس داخل الخاليا            ُصمن المحلول ف   ويقود انتق
ة               المعدن ى استقالب الخلي ة عل ذه اآللي د ه ذا   . عبر غشاء الخلية إلى تكديسه داخل الخلية حيث تعتم تم ه وال ي

ذي         النوع من االمتزاز إال في الخاليا الحية والتي غالبًا ما تترافق مع نظام ال                  ة وال دفاع في المتعضيات الحي
 فيتم أخذ  في حين أن االمتزاز الحيوي الذي ال يعتمد على استقالب الخلية      . بدوره يتفاعل بوجود المعدن السام    

ين                              تم ب ة التي ت ة الكيميائي اعالت الفيزيائي ق التف ازة عن طري واد الم ة بواسطة الم ل المائي المعدن من المحالي
ة    ائف الوظيفي دن والوظ ى          المع ة عل ذه اآللي د ه الي تعتم ازة فبالت واد الم ا الم طح خالي ى س ودة عل  الموج

ة           ى استقالب الخلي اد عل وني دون االعتم ادل األي ائي والتب ائي والكيمي ألف جدران    . االمتزازين الفيزي حيث تت
ة ب          خاليا الكتل الحيوية بشكل رئيسي من السكريات ا        ا غني دات وجميعه ات والليبتي ددة والبروتين الوظائف  لمتع

ة                        سفات واألميني ات والف سيلية والكبريت ذه الوظائف الكربوآ دن ومن ه ط مع المع شكل رواب . الكيميائية التي ت
ة الترسيب    ]. 35[وهذا النوع من االمتزاز عادة ما يكون سريع وعكوس          ا في حال إن  )Precipitation (أم  ف

دن     ة                أخذ المع ى سطح الخلي ول أو عل ا في المحل تم إم ه من الممكن أن يحدث           عالو ]. 11[ي ك، فإن ى ذل ة عل
تج              ة تن إن المتعضيات الحيوي سامة ف ادن ال الترسيب باالعتماد على استقالب الخلية وبهذه الحالة وبوجود المع
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تم                    . مرآبات قابلة للترسيب   ائي ي إن التفاعل الكيمي ة ف أما في حالة الترسيب الذي ال يعتمد على استقالب الخلي
   .بين المعدن وسطح الخلية

  
  :آليات االمتزاز الحيوي

وي الحي         :أوًال شاء الخل ر الغ ل عب دن الثقي ال المع ويجري  ) Transport across cell membrane(انتق
صوديوم         وم وال ار    بنفس اآللية التي يتم بها انتقال األيونات األساسية آالبوتاسيوم والمغنيزي ي االنتث ر عمليت  عب

)Diffusion ( ول ن . )Osmosis(والحل ال   فم ة انتق ضطرب أنظم ن أن ت ات الممك ادنأيون يةالمع   األساس
وني     الشحنة  التي لها نفس    بوجود أيونات المعادن الثقيلة      ات يترافق          . ونصف القطر األي وع من اآللي ذا الن وه

ى خطوتين    )Biosorption (عمومًا يتضمن االمتزاز الحيوي   . مع الفعالية االستقالبية   ة عل .  للمتعضيات الحي
ى، ال ا      األول دران الخالي ى ج ادن عل رتبط المع ث ت ة حي تقالب الخلي ى اس د عل ى   .  تعتم د عل ة، تعتم والثاني

  ]. 23 ،16 ،8[االستقالب الخلوي حيث تمر األيونات المعدنية عبر األغشية الخلوية 
  

ًا ائي :ثاني زاز الفيزي درفالس   )Physical adsorption ( االمت وى فان ساعدة ق تم بم ذي ي  Vander(، وال
Waals' forces .(    وافترض آل منKuyucakو Volesky  ام وم     1988 ع وي لليوراني زاز الحي أن االمت

الل      ن خ تم م ائر ت ور والخم ب والفط ة للطحال ة الميت ل الحيوي ل الكت ن قب ت م اس والكوبال ادميوم والنح والك
ا للمتعضيات ل وجدران الخالي ي المحالي ادن ف ات المع ين أيون ة ب اعالت الكهربائي ات صحة وجر. التف ى إثب

ا   وي للنحاس بواسطة بكتري زاز الحي ة االمت ة بدراس اعالت الكهربائي  Zoogloea ramigeraفرضية التف
 Ganoderma وأيضًا بدراسة االمتزاز الحيوي للكروم بواسطة فطر ] Chiarella vulgaris] 2وطحلب 

lucidum وAspergillus niger.   
  

ا    ًانوعويعد  )Ion exchange( التبادل األيوني :ثالثًا وي جدران الخالي  من أنواع االمتزاز الحيوي حيث تحت
افؤ             ة التك ة ثنائي شحنة        +Mg2 و +Ca2الحيوية على سكريات متعددة وأيونات معدني ات معاآسة في ال  مع أيون

ل                  ة مث ادن الثقيل ات المع  +Cd2 و+Cu2 و+Co2من السكريات وبالتالي يمكن لهذه األيونات أن تتبادل مع أيون
  ]. Zn2+] 33و

  فعلى سبيل المثال ففي التفاعل

4224 )()( CaSOOHNiOHCaNiSO  
  

سيوم            اءات الكال ات النيكل في      ) Ca(OH)2(يالحظ من المعادلة أن أيونات الكالسيوم في م تبدلت بأيون د اس ق
  ). NiSO4(آبريتات النيكل 

  
ًا دات :رابع شكيل المعق ن الم، )Complexation( ت ادن م ة المع تم إزال ن أن ت شكيل يمك ق ت ل عن طري حالي

شطة                     دن والزمر الن ين المع د حدوث التفاعل ب ة بع ا   ]. 2[المعقدات على سطح الخلي ا      فربم دات له شكل معق ت
ة   )coordination complex(نفس الشحنة  دات مخلبي تم    ).chelation complex( أو معق ى  حيث ت األول

ى            ب وي عل ات تحت ات أو أنيون ات مع جزيئ ات   انضمام أي من الكاتيون ة   . زوج حر من االلكترون ذه الحال وبه
اآنة   اء س ط آهرب تكون رواب الروابط س شترآة ) covalent(ية ساندأو ت) electrostatic(ف أو م

)combination .(ومن األمثلة على تشكل المعقدات متساوية الشحنة نذآر:  

    2

422
2 )(4 OHCuOHCu 

    2
4

2 4 CuClClCu  
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سا     روابط الت شكل ال ة من      حيث تت نح أزواج الكتروني ق م ويس،    (-Cl وH2Oندية عن طري  Lewisأساس ل

bases ( إلىCu2+)   ،ويس ا   ).Lewis acidحمض ل اط        بينم ة من خالل االرتب دات المخلبي شكل المعق تم ت ي
دن من       . القوي بين أيون المعدن مع الجزيء العضوي مشكًال بنية حلقية          ع المع وهذه البنية الحلقية الناتجة تمن

ات               . دخول في أي من التفاعالت الكيميائية الالحقة      ال ات الكربون ذا التفاعل أيون ة عن ه CO3(ومن األمثل
2- (

C2O4(وأيونات األوآزاالت 
2-:(  

  
O O

O

M

O    

O

O

O

M

  
  

  
   . في آن واحديمكن أن تحدث جميع آليات االمتزاز الحيوي المذآورة سابقًا

   
  :نمذجة االمتزاز الحيوي

سيطة         زاز ب ل واحد              جرى دراسة االمتزاز الحيوي آأنظمة امت دن ثقي ى مع ا تحوي عل ًا م ر    . ، وغالب ومن أآث
  :ندرج النماذج التاليةالنماذج المطبقة على االمتزاز الحيوي البسيط 

  
  

  المعادلة الرياضية  النموذج

  )Langmiur(النغمير 
f

f

bC

bCq
q




1
max  

Freundlich(  n(فريندليش 
f Ckq

1

  

n  النغمير وفريندليش معًا
f

n
f

bC

bCq
q

/1

/1
max

1
  

Radkeو Prausnitz 
ff bCaCq

111
  

Dubinin Radushkevich  





















2

0

exp



K
W

W  

  
وذج   من الممكن عدم تطبيق نموذج مفرد من أجل الحالة الواحدة وفي ا            لكثير من الحاالت يستخدم أآثر من نم

  :بينما من النماذج التي تطبق على االمتزاز المتعدد المرآبات فنذآر. واحد لتفسير آلية االمتزاز الحيوي
  

معقد آربونات  معقد أوآزاالت
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  المعادلة الرياضية  النموذج

  )متعدد المكونات(النغمير 
f

n

i
i

fiii
i

Cb

Cbq
q







1

max

1
  

  النغمير وفريندليش معًا
i

i

n
fi

n

i
i

n
fiii

i

Cb

Cba
q

/1

1

/1

1 



  

  
  .ترآيز المعدن عند التوازن: Cf :حيث

kو n :ثابتي فريندليش.  
aiو bi :متحوالت النغمير.  
  .مسامية العمود: �

qmax: 1-ملغ غ( سعة امتزاز المعدن العظمى محسوبة وفق نموذج النغمير.(  
Wmو W0 : ل(الحجمين النهائي والبدائي على الترتيب.(  

K :ثابت التوازن الحقيقي.  
Q :1-ملغ غ( المعدن أخذ.(  
  .Polanyiمعامل قياس : �

  .يعبر عن االمتزاز الحيوي بواحدات مختلفة تبعًا لهدف البحث
  

  :العوامل المؤثرة في االمتزاز الحيوي
يتأثر امتزاز المعادن من المحاليل المائية بواسطة المواد المازة الحيوية بعدة عوامل آدرجة حموضة الوسط                 

ة        . غيرات في إجراءات االمتزاز الحيوي    والتي تعد من أهم المت     حيث تؤثر درجة حموضة الوسط على آيميائي
م يالحظ      ]. 18،  13[تنافس األيونات المعدنية    المعادن وفعالية الزمر الوظيفية في الكتل الحيوية وعلى          ا ل بينم

يضًا أن ترآيز    ولوحظ أ  ].2[م على سعة االمتزاز     30o إلى   20أي تأثير لدرجة حرارة الوسط في المجال من         
ل الحيوي  ن الكت ة م التراآيز القليل دن ف ذ المع ى أخ ؤثر عل ول ت ي المحل ة ف ل الحيوي زاز الكت ا خاصية امت ة له

داخل      وآخرون أن الزيادة في ترآيز الكتلة الحيوية         Gaddحيث اقترح   ]. 16 ،14[للمعدن أآبر    ى الت يؤدي إل
ا نفى     . ]16 [بين مواقع الروابط   ذه  ) Roux) 1992 وFourestبينم ا نقصان خاصية     الفرضية ه  حيث عزي

ار               . ]14 [ ترآيز المعدن في المحلول    نقصأخذ المعدن إلى     ين االعتب ذا العامل يجب أن يؤخذ بع ولهذا فإن ه
ات       ة          في آل تطبيق ازة حيوي واد م ة آم ل الحيوي وي هو       .استخدام الكت زاز الحي رئيس لالمت ا أن الهدف ال  وبم

دن واحد                   معالجة المياه الملوثة والتي    ون مع  غالبًا ما تكون حاوية على أآثر من أيون معدن واحد فإن إزالة أي
ا والفطور          . يتأثر بوجود أيونات المعادن األخرى   وم بواسطة البكتري أثر أخذ اليوراني ال ال يت ى سبيل المث فعل

ق والرصاص في المح                     ادميوم والزئب ز والكوبالت والنحاس والك ول   والخمائر بوجود آل من المنغني . ]50[ل
ود  إن وج العكس ف وم بواسطة +Zn2 و+Fe2وب ذ اليوراني ى أخ ؤثر عل ا ].Rhizopus arrhizus ]55 ي  آم

ة          المواد القلوي ة ب ة الحيوي ة للكتل ة األولي ق المعالج ن طري ة ع ة الحيوي دن بالكتل ة المع تحكم بألف ن أن ن يمك
زة   والحامضية والمنظفات ودرجة الحرارة والتي ربما تزيد من آمية ال          دن الممت  Whistlerذآر آل من       . مع

ى                  ) Daniel) 1985و ة عل ة األميني في تقريرهما أن المعالجة بالتسخين تؤدي إلى نقصان في الزمر الوظيفي
اط                 . ]61 [سطح الفطر خالل التفاعل الالأنزيمي     ساهم في ارتب ددة ت سكريات المتع ة في ال وهذه الزمر األميني

ة   ادن الثقيل جل  ]. 39[المع ين س ي ح الؤه Galun ف ة    ) 1987( وزم ة الحيوي ة للكتل ة األولي أن المعالج
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Pencillium    100عند الدرجةo   ادميوم والنيكل               5م ولمدة وي للرصاص والك زاز الحي  دقائق تزيد من االمت
ة   مستتر مواقع االرتباط    ظهوروتساهم الزيادة في    والزنك   د المعالجة األولي ة المعالجة     . ]18 [ة بع ا في حال أم
سبقة  د   الم ة فق المواد القلوي ّين ب اءات Pencillium digitatumأن معالجة  ) 1987( وآخرون  Galun  ب  بم

شوائب      وأدت. الصوديوم تزيد من االمتزاز الحيوي للكادميوم والنيكل والزنك         ة ال ل      من    إزال ى سطح الكت عل
زاز ال اط المتاحة من أجل االمت ع االرتب ة وتعرض مواق ة وتمزق األغشية الخلوي د الحيوي دن بع وي للمع حي

دن      وي للمع زاز الحي اد االمت ى ازدي ة إل ة األولي ظ  . المعالج ا الح رون McGahrenبينم ) 1984( وآخ
ة      ) 1990 (Venkobachar و Muraleedharanو) 1985( وآخرون   Brierlyو المواد القلوي أن المعالجة ب

ن األنزيمات التي تسبب للكتل الحيوية ربما تؤدي إلى تحطم   ل الحي تعف ات      الكت دات والبروتين ل اللبتي ة وتزي وي
صوديوم تحرر         . ]43،  40،  4 [التي تحجب المواقع الفعالة    اءات ال باإلضافة إلى ذلك، فإن المعالجة األولية بم

ة محددة                 ات معدني اه أيون ا المعالجة    ]. 39[البوليميرات آالسكريات المتعددة والتي تمتاز بألفتها القوية تج بينم
ة  ـ  األولي ة         A.nigerو Mucor rouxii ل ادن الثقيل وي للمع زاز الحي اقص االمت ى تن الحموض أدى إل ، 30[ب

ة                +Hويعزى ذلك إلى ارتباط أيونات      ] 56 ة البوليميري الحمض نظرًا ألن البني ا ب د معالجته  بالكتلة الحيوية بع
البة     حنة س ة ذات ش ة الحيوي سطح الكتل ضوية    ل ضوية والالع ر الع شرد الزم ة لت رح ]. 24[نتيج  Buxواقت

سلبية الك) Kasan) 1994و ة ذات ال ل الحيوي ات  هأن الكت زاز آاتيون ى امت ر عل درة أآب ا ق ى له ة األعل ربائي
ات   اء أيون ة فبق ادن الثقيل ة    +Hالمع ة الحيوي سبقة للكتل ة الم ن المعلج زاز   M.rouxiiم عة االمت ن س ل م يقل

ادن  وي للمع د  . ]5 [الحي ا وج ة) Huang) 1996 وHuangبينم ر  أن المعالج ة لفط  األولي
Aspergillus.oryzae ض ث       HClO4 بحم ل حي ادميوم والنيك اص والك وي للرص زاز الحي د زاد االمت  ق

اً                     ا واستخدامها الحق الحمض عوضًا عن تجفيفه ا ب  .]23 [استخدمت الكتلة الحيوية الحية مباشرة بعد معالجته
إجراء   يمكن أن تتم عمليات االمتزاز الحيوي للمعادن الثقيلة من األوساط       دة طرق آ ة الواحدة  المائية بع   الدفع

)batch process (   ستمر ائي الخطوة    ) continuous process(واإلجراء الم  two-stage(واإلجراء ثن
process .(  

  

وي  زاز الحي سة االمت رًا لمناف ةنظ ا القوي ة  ت للتقني شية الكهربائي وني واألغ ادل األي ة التب ًا آتقني ة حالي  المطبق
ة                     من حيث وغيرهما   ادن الثقيل ة للمع وم وحساسيتها العالي ى العم صادية فهي األرخص عل حيث   الناحية االقت

رم يمكن لعالجة حجم آبي ادن  من المحالي ى المع ة عل دة الحاوي ة المعق ات المائي نخفض من النفاي ز م  وترآي
ة ف           1- ملغ ل  100 إلى   1الثقيلة من    ستخدمة صديقة للبيئ د   واألسهل تطبيقًا ولكون المواد الم احثون    ق أوصى الب

  ]. 50، 9[باستخدام هذه التقانات الحيوية 
  

شعة ي دات الم ا للنكلي ي تعرف بترآيزه ة الت ات المحلي دد من النبات وفر ع زرة ت ى والعناصر الن ة إل من الترب
وث               حيث ال تتوفر    النبات   ة التل ة في إزال ات المحلي د    ،أية دراسات حول استخدام النبات ار    فمن المفي ذه  اختب  ه

  .باتات المحلية الستخدامها في إزالة التلوث من المياه الملوثةالن
    

  بحثهدف ال .2
ة  إلى  الحالي بحثهدف ال  اً  اختبار قدرة بعض النباتات المحلية المجفف ة    مخبري ى إزال سيزيوم    عل وم وال الرادي

ادميوم وم والرصاص والك اريوم واليوراني ة والب واد  من األوساط المائي ا آم دًا القتراحه اه تمهي لمعالجة المي
ا                .الملوثة بهذه العناصر   حيث أن هذه النباتات يمكن أن تجمع بعد المعالجة وتجفف ثم تضغط لتقليص حجمه

  .ومن ثم تدفن في أماآن خاصة بالنفايات المشعة
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 الطرائق والقياسات .3
    وتحضيرها)الكتلة الحيوية (جمع العينات .1. 3

ه      حور الالملوخية والصبار وأغصان      من جمعت عينات  ذئب         مع أوراق ات آشن أرجل ال  آغ من آل       5(ونب
ة ول ريف دمشق) عين ين الجدول  .من بعض حق مائها 1يب ع أس ات م ذه النبات ا ه ي تنتمي إليه صائل الت  الف

داً            . الالتينية ات جي اء  فصلت األوراق عن األغصان وغسلت العين ا بدرجة حرارة              بالم م جفف جزء منه ، ث
رارة  ة الح ة واآلخر بدرج ات وزن جفيف . م85oالغرف د ثب ات وبع ات النب م طحن العين زمن ت رور ال ع م م

ات ين للحبيب ين مختلف رون و200<( بحجم رون800> ميك م ) ميك ن ث ا  وم ات وحفظه سة العين رى مجان  ج
  .بعبوات محكمة اإلغالق

  

  تجارب االمتزاز الحيوي  .2. 3
ل   ن قب ة م ة المتبع اد الطريق رى اعتم رين Pinoج رين Gardea-Torresdey و) 2004( وآخ  وآخ

جرى تحضير   حيث  . ]47،  25،  19 [في دراسات االمتزاز الحيوي   ) 2004( وآخرين   Husseinو) 1998(
ك بحل أمالح           ة وذل  RaCl2(وأمالح  ) UCl6 وCdCl2 وPbCl2(محاليل بتراآيز مختلفة من المعادن الثقيل

ة محددة من          مل من المحلول المعدني وأضي      100أخذ  . في ماء ثنائي التقطير   ) BaCl2 و CsClو ه آمي فت ل
 ترشحت العينات بعدها وأخذ    . م25o ساعات عند درجة حرارة      4جفيف النبات وحرآت لمدة زمنية حوالي       

  .ا ثم جرى تعيين ترآيز المعادن فيها ودرجة حموضتهاوقييس حجمهرشاحة ال
  

وازن نظام ا                        ة ت ى حال ًا عل ازة غالب ادة الم ل الم زاز يعتمد تعيين سعة امتزاز المعدن من قب تعرف سعة    . المت
   .]34[ الجافة ازة لكل واحد غرام من المادة المز عادة بميلي غرام من المعدن الممتqاالمتزاز 

  :تحسب آمية المعدن المرتبطة بالمواد المازة الحيوية بالعالقة التالية

)1(
)(

m

CCV
q fi   

  ).1-ملغ غ(آمية أيون المعدن الممتزة : q: حيث
V :مل(لعينة حجم محلول ا.(  
Ci : 1-ملغ ل(ترآيز المعدن البدائي في المحلول.(  
Cf : 1-ملغ ل(ترآيز المعدن في المحلول عند التوازن.(  
m : ملغ(آمية المادة المازة الحيوية المضافة.(  

  
ر        وذج النغمي زاز نم وذجي االمت ة نم ات التجريبي ة البيان ل مقارن ن أج تخدم م وذج ) Langmuir(واس ونم

  ).Freundlich(فريندليش 
  

  نموذج النغمير
  ]:36[ويعبر عنه بالمعادلة التالية 

)2(
1

max

f

f

bC

bCq
q


  

  : آما يعبر عن النموذج الخطي لمعادلة النغمير بالشكل التالي

)3()1
1

(
11

max

 fC
bqq 
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ة أحاد             : qmax: حيث شكيل طبق ة لت ة   الكمية العظمى من أيون المعدن لكل واحدة وزن من الكتلة الحيوي ة آامل ي
  ).1-ملغ غ(

  b : 1-ل ملغ(ثابت توازن االمتزاز ويدل على األلفة بين المادة المازة والمادة الممتزة .(  
  

  نموذج فريندليش
دد                           زاز المتع ى االمت ايرة باإلضافة إل ى األسطح المتغ زاز عل ى االمت ذا النموذج التجريبي عل يمكن تطبيق ه

ده               و]. 12) [2(الطبقات ويعبر عنه بالمعالة      رغم من عدم تزوي ى ال يستخدم نموذج فريندليش بشكل واسع عل
  .بمعلومات عن سعة االمتزاز األحادية الطبقة

)4(
1

n
f Ckq   

  ).1-ملغ ل(الترآيز عند التوازن : C: حيث
  q : 1-ملغ غ(آمية أيون المعدن الممتزة.(  

  kfو n :تزاز العظمى وشدة االمتزاز على الترتيبثابتي امتزاز فريندليش واللذين يرتبطان بسعة االم.  
  :بشكلها الخطي بأخذ لغارتم الطرفين فتصبح المعادلة على الشكل التالي) 2(ويمكن استخدام المعادلة 

)5(log
1

loglog C
n

kq f   

  
  إلشعاعيا الكيميائي والتحليل .3. 3

  )Ba133 وCs137 و Ra226و K40(تعيين مصدرات غاما الطبيعية والصنعية  .1. 3. 3
د المعالجة             المختلفة و  جفيف النباتات ين مصدرات غاما في عينات      جرى تعي  ادن قبل وبع  في رشاحة محاليل المع

ة     HpGeباستخدام آواشف   ) Eurysisأنظمة  ( غاما   ةبواسطة مطيافي  ة فصل عالي رون   1.85( ذات دق و إلكت  آيل
ولط     1.33فولط حتى    رون ف ا إلكت ة    )  ميغ داد عالي اءة تع ة م  %) 80(وآف ة طبيعي د مصدرات    وخلفي نخفضة لتحدي

ة،  ا الطبيعي ة  (40Kأشعة غام د الطاق ولط1460عن رون ف و إلكت اريوم )  آيل ة  (133Baوالب د الطاق و 356عن  آيل
ة           137Csوالنكليد المشع الصنعي    ،  )الكترون فولط  د الطاق ولط      661.6 بقياس خطه الغماوي عن رون ف و إلكت . . آيل

ولط      214Bi) 609 تجات تفككه إلى  رات غاما لمن   بقياس إصدا  226الراديوم  ُعّين   رون ف و إلكت ايرة   . ) آيل  جرى مع
ة   ات مرجعي تخدام عين اءة باس ة    ) RGK وRGTH وRGU(الكف ة الذري ة للطاق ة الدولي ل الوآال ن قب زّودة م م

)IAEA.( 15-10 اليتجاوز قيست العينات بزمن قياسي يجعل الخطأ في القياس.%   
دة        بلغت حدود الكشف الدنيا للنكليدات المش      ة  100,000عة الطبيعية مشتقة من قياسات الخلفية الطبيعية لم  ثاني

   . على الترتيب137Cs و133Ba و226Ra و40K لكل من 1- بكرل آغ0.5 و3 و3 و8القيم 
  

  تعيين اليورانيوم الكلي .2. 3. 3
وم  ز اليوراني ين ترآي اتلتعي ي جفيف النب دره   ،ف ة وق ل عين ن آ ذ وزن جاف م ى(غ 2.5أخ ررينعل  ). مك

دة     600oالعينة عند الدرجة    رمدت   دريجياً           6 مئوية ولم ة ت ع درجة حرارة العين ة   .  ساعات برف هضمت العين
ة  الحموض المعدني دة ب ت  (HCl, HF, HNO3)المّرم اف وحل رب الجف ة لق ة المنحل م بخرت العين ن ث  وم

دد   ت المم ول0.25(بحمض الكبري وني   .) ل/ م ادل أني تخدام مب ة باس ن العين وم م صل اليوراني وع   ف ن ن  م
Dowex 1×4 .      ـ وم وحلت ب م قيست   ) ل/ مول HCl) 0.5 مل من   5بخرت الغسالة الحاوية على اليوراني ث

ن طراز  وروميتري الرقمي م از الفل ورة المناسب Jarrell Ash 27-000بجه د تحضير مصهور الفل  بع
(NaF, K2CO3, Na2CO3). ين م م أخذ حجم مع د ت ادن فق ل المع سبة لرشاحة محالي ا بالن ن الرشاحة  أم
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ة              م    و). HClO4 و HNO3 و HCl(وحمضت ثم بخرت، وجرى تهضيمها بمزيج من الحموض المعدني من ث
  .ةالخطوات السابقجرى إتباع 

  

   بواسطة البوالروغرافتعيين العناصر النزرة .3. 3. 3
شر     ساعات ثم 6م لمدة 600oرمدت حتى الدرجة     و جفيف النباتات عينات   من   اترام غ 5أخذ   وضعت في بي
ات    .  وحمضت ثم بخرت  أخذ حجم معين  ا بالنسبة لرشاحة محاليل المعادن      أم. ل م 250سعة   ى العين أضيف إل

دة خمس       90oهضمت بوضعها في درجة حرارة           و%) 65( مل من حمض اآلزوت المرآز       25 ة ولم  مئوي
ة    ثالث مرات ساعات، ومن ثم بخرت حتى تمام الجفاف، وأعيدت عملية التهضيم السابقة               وأخيرًا جففت العين

د ترشيحه    ، وضبط حجم المحلول     %)25(وحل الراسب المتشكل بإضافة آمية من حمض اآلزوت الممدد           بع
غ           ى بل ل                 50بمحلول ممدد من حمض اآلزوت حت اس بواسطة التحلي ة جاهزة للقي ذلك أصبحت العين ل، وب  م

النزع ال  ) البوالروغراف(بالرسم االستقطابي  ة ب  Anodic Strippigمهبطي  باستخدام طريقة قياس الفولطي
Voltametry. جرى تعيين آل من الكادميوم والرصاص بهذه الطريقة.    

  

 تعيين الكاتيونات واألنيونات .4. 3. 3
ين  رى تعي ن ج ل م ات  آ ة  الكاتيون اطة تق) +Fe3 و+Mg2 و+Ca2 و+K و+Na(التالي ة ابوس  صاصاالمتن

ات    ين األنيون رى تعي ا ج ذري بينم NO3و -Brو -Cl و-F(ال
NO2 و-

SO4 و -2
PO4و -2

ة  )-3 اطة تقان  بوس
  . وذلك في المحاليل المائيةيونيةالكروموتوغرافيا األ

زّودة من                   ة م ات مرجعي ة وعين  EML و IAEAطبقت إجراءات ضبط الجودة باستخدام عينات مراقبة داخلي
ل المكرر ًا . والتحلي ذه الدراسة وفق ي ه ستخدمة ف ابر الم ق والمخ ع الطرائ ك، اعتمدت جمي ى ذل باإلضافة إل

  .17025 واأليزو EURACHEMليل لد
  

 لنتائج والمناقشةا .4
  الحيوية  كتلةتوصيف ال  .1. 4

  نبات آشن أرجل الذئب .1. 1. 4
صيلة    Lycopodium cermuumاسمه الالتيني     من شعبة   Lycopsideوالصف   Lycopdiaceaeمن ف

ضًا    creeping clubاسمه الشائع، )1الجدول ] (Pteridophta ]3التريديات   - ground pins ويعرف أي
foot’rat –wawaeiole  . دم  ينتشريعد أحد أنواع الطحالب ذئب   ق ر   ال شكل آبي د  التي ي المرتفعات  في  ب زي

ة  بها الغابات وترتفع فيها تكثر ، آسلسلة الجبال الساحلية التي     ن سطح البحر  م متر   800عن  ارتفاعها   الرطوب
ة ان وعلى الصخور الصنوبريات والسنديآعلى جذوع األشجار    يشاهد قدم الذئب    . الجوية ة    . والترب اقه متين س

ا  سلقة  طوله ا األغصان 100-30ومت وي وبينم ي الجزء العل ع معظم األغصان ف األوراق وتق ة ب  سم ومليئ
ة  . السفلى مقسمة ومتشعبة وصاعدة متذبذبة باتجاه القمة     تتموضع األوراق حول الساق الخضراء اليانعة منتهي

  ). 1الشكل (ة ع السجاد المتناثر ما يشبه قطمشكًالبسنابل األبواغ و
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  .نبات آشن أرجل الذئب): 1(الشكل 

  
اظ جذ                     يستعمل سلقها واحتف سهيل ت سلقة لت ة المت ات المنزلي دعائم للنبات ة   قدم الذئب بشكل واسع آ ورها الهوائي
ل                         يف. بالرطوبة زل أو مكتب من مث و من اد يخل ة وال يك ات الزين وضع على أعمدة بالستيكية في أحواض نبات

واغ    . الليكوبودين والكالفاتين والكالفوتوآسين   : يحتوي النبات على ثالث قلوانيات سامة     . هذه النباتات  ا األب أم
  ].62،63، 26 [زيت دهني % 50وفهي غير سامة تحتوي على السبورونين ومادة سكرية 

  
  نبات الملوخية .2. 1. 4

صيلة  Corchorus olitroiusاسمه الالتيني    ارة عن  ). 1الجدول  (Tiliaceae من ف شجيرة أو  وهو عب
ا    و أوراقه بيض  بينما.  وتلقح بواسطة الحشرات   وية م أزهاره خنث   3.5عشبة تنمو سنويًا بمعدل      حوالي  ية طوله

  . )2شكل ال ( سم6-2 سم وعرضها بين 12.5

  
  .الملوخيةنبات ): 2(الشكل 

ة الحامضية        . ينمو هذا النبات في الترب الرملية الخفيفة والطفالية المتوسطة والطينية الثقيلة           ويعيش في الترب
ور                       ة ون ة رطب اج لترب ه يحت ة ولكن ديدة القلوي ضًا في الترب ش وي آل    . والمعتدلة والقلوية وينمو أي  100يحت

ى   ه عل ن أوراق رام م اء و) 84.4-84.1(غ ن الم روتين و) 5.6-4.5(غ م م و0.3غ ب غ ) 12.4-7.6(غ دس
ى      اف و    2-1.7آربوهيدرات باإلضافة إل اد   2.4 غ ألي وي     .  غ رم ا العناصر فيحت ى    100أم ورق عل  غ من ال
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سيوم و ) 266-366( غ آال فور و ) 122-97(مل غ فوس د و ) 7.7-7.2(مل غ حدي وديوم و 12مل غ ص  444 مل
يوم و. بوتاس ن الم ضوية وم اروتين و) 7.85-6.41(اد الع ا آ رام بيت امين ) 0.15-0.13(ميكروغ غ تي مل

بينما تحتوي . ملغ حمض األسكوربيك) 80-53(ملغ نياسين و ) 1.2-1.1(ملغ ريبو فالفين و   ) 0.53-0.26(و
  ].62،63، 26 [ وبعض الجليكوزيدات HCNمن المرآبات السامة على حمض سيان الهيدروجن 

  
  نبات الصبارة .3. 1. 4

الجدول  ( Opuntia vulgaris، اسمه الالتيني  )Cactaceae ( من فصيلة الصبارياتات معمر عصارينب
ه   .)1 صل ارتفاع ىي ن إل ر م سقط      ، م2  أآث فية ت غيرة حرش ل أوراق ص ة تحم ساق ورقي ورة ل اقه متح  س

ائد                .بسرعة ى وس ة عل فية أشواك محمول اط األوراق الحرش ار  ، توجد في آب ة   ه أزه ار لبي ردة والثم  مغطاة   مف
  ).3الشكل  (باألشواك

  
  .الصبارةنبات ): 3(الشكل 

  

از     :هيأربع مواد آيميائية    على  يحتوي نبات الصبارة     ستخدم آ  برادي آين ل   وي ان   أمزي م وحكة واحتق  ومرآب  ل
وم  ات المغنزي ذي يالآت ستامين ال شكل الهي ع ت تالندين ومن ضاد البروس ون وم ا . االنثراآين تحوي عصارة بينم

دات   الصبر على ج    ة ألوآزي ة      .نتراآينوني واد الفعال ونين        ( تختلف الم دي أل  باإلضافة   )Aloin(مرآب الغليكوزي
ة      على  ويتوآما تح .  حسب نوع النبات   )Alue-Emodin ومرآب   )Barbalion(إلى باربالونين    واد راتنجي  م

ادن        وأحماض سكر وبعض المع سكر وعلى أح      %12.8وي الصبار على      ت يحف.  عفصية ومتعددة ال ماض  من ال
  ].C] 26 ،62،63 وA يمواد بروتينية وآلس وفوسفور وفيتامين%1 وعلى التفاح والبكتين والتانين

  
  أشجار الحور .4. 1. 4

ائعة في    وهي  ). 1الجدول  (Salicineaeمن فصيلة الصفصافيات  Populus sppاسمها الالتيني  شجرة ش
اً                ة تقريب ة غامق ا خضراء رمادي ا الغابات وهي صغيرة الحجم أوراقه ون وذات ذنيب      وجهه اتح الل سفلي ف  ال

   ).4الشكل  (طويل
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  .أوراق أشجار الحور): 4(الشكل 

  
  ).5الشكل  ( أقدام6 قدم مع قطر 190 إلى  عادةهاعالية يصل ارتفاعشجاره بينما أ

  

  
  .أشجار الحور): 5(الشكل 

  

ه   م  جفيف ه ال رائحة وال طع د صق تيل. ل شكل جي ع بعضهخشب الحور ب هيمكن أن مسمار صغير  ف  م  ،يثبت
ة للنخر ويمك         . ةلدهن جيد قابليته ل تمزق بسهولة و  لل غير قابل و دوم المقاوم ن أن ويصنف بأنه نبات قليل أو مع

د      ى        هتحوي براعم  . تسبب نشارة خشبه التهاب جل ة وعل شتقات فالفوني ى م دات وعل ى غليكوزي ة عل  الزهري
  .]62،63، 26 [وحموض عضوية% 0.7يت طيار بحوالي مواد عفصية وز

ين        .  ترآيز المعادن المدروسة في النباتات     2يظهر الجدول    وم تراوحت ب ز اليوراني ونالحظ من الجدول أن تراآي
بينما آان ترآيز الرصاص متقارب في       .  لكل من الصبارة وآشن أرجل الذئب      1- ملغ آغ  898 حد الكشف و   مادون

ين  راوح ب ات وت غ آغ651 و475آل النبات ى الترتيب1- مل ة عل ز .  في أغصان الحور والملوخي راوح ترآي وت
ين     غ آغ    5702 و 309الكادميوم ب سيزد               . 1- مل وم وال ز آل من الرادي ادون حد آشف    في حين آانت تراآي يوم م

  . على الترتيب 1- بكرل آغ133 و49مطيافية غاما عدا في عينة آشن أرجل الذئب فبلغ ترآيزهما 
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    الحيويزازسعة االمت .2. 4
 Pb و Cd و U من أجل االمتزاز الحيوي لكل من         قيم الثوابت في معادلتي النغمير وفريندليش      3يبين الجدول   

ة Ba وCs وRaو ر حي ة غي ل حيوي طة آت ات  بواس ن النبات ل م ة لك ة  المدروس ذئب والملوخي ل ال ن أرج  آش
ة             .والصبارة وورق وأغصان أشجار الحور     ر من العالق يم ثوابت النغمي د رسم   ) 2( حيث جرى حساب ق بع

ة            . q/1 بداللة   Cf/1العالقة بين    ا من العالق ة    )4(أما قيم ثوابت فريندليش فتم الحصول عليه د رسم العالق  بع
ارتم    ارتم    q الخطية بين لغ ة  وجود  3  من الجدول  الحظ  وي).1الملحق    (C ولغ ة من ال   عالق ة  قريب ين  خطي ب

ة ات المدروس م أسطح النبات ى معظ ة عل ادن الثقيل زاز المع ذا  امت صبح ه ا ي ر بينم ة النغمي ق معادل د تطبي عن
اط  ر االرتب دىخطيأآث دليش  ة ل وذج فرين ق نم ز      .  تطبي ي المت اط الخط ان االرتب ال آ بيل المث ى س از فعل

ر         وذج النغمي ق نم د تطبي ذئب عن ل ال ن أرج ات آش طح نب ى س وم عل ة ) R2=0.40(اليوراني وازدادت قيم
ى ورق الحو        . 0.95االرتباط عند تطبيق نموذج فريندليش إلى        ادميوم عل زاز الك سبة المت  روآذلك األمر بالن

دليش       عن 0.96 عند تطبيق نموذج النغمير إلى       0.40 قيمة االرتباط الخطي من      تفازداد وذج فرين د تطبيق نم
ا               ). 3الجدول  ( دليش عم وذج فرين بينما نالحظ من الجدول نفسه انخفاض قيمة االرتباط الخطي عند تطبيق نم

ر       وذج النغمي ق نم و طب ا ل ه فيم اط الخطي       . آانت علي ة االرتب ة نالحظ نقصان قيم ذه األمثل زاز ومن ه  المت
ن  صبارة م ات ال ى سطح نب ى 0.97الرصاص عل ى  0.88 إل دليش عل ر وفرين وذجي النغمي ق نم د تطبي عن

 من  عند تطبيق نموذجي النغمير وفريندليش على الترتيب0.54 إلى 0.90الترتيب، وأيضًا نقصان قيمته من     
وذج            .أجل امتزاز السيزيوم على سطح نبات آشن أرجل الذئب         ة عن تطبيق نم وإن الخطية الواضحة، الناجم

دليش ا  ،فرين وم والك ين اليوراني ين          ب رى وب ة أخ ن جه ة م ازة المدروس واد الم ع الم ة وجمي ن جه دميوم م
ة  صبارة وورق الحور من جه ين ال ة وب سيزيوم من جه وم وال ين الرادي ة وب صبارة والملوخي الرصاص وال

ة            ة الموافق ل المنحني     . أخرى تشير إلى االرتباط القوي لهذه العناصر مع المواد المازة الحيوي راوح مي ا ت بينم
ي  ين ) n/1(الخط ين    ) 1.25 و0.77(ب وم وب ل اليوراني ن أج ين    ) 1.67 و2.5-(م ل الرصاص وب ن أج م

ين ) 2.5 و0.83( ادميوم وب ن أجل الك ين ) 2.5 و0.21(م وم وب ن أجل الرادي سيزيوم ) 0.67 و0.83-(م لل
ين  اريوم ) 1.0 و0.56(وب دول (للب ت  ). 3الج ذا الثاب دل ه ى ) n/1(وي ة عل يطرة آلي ال س ي ح زاز ف   االمت

)0<1/n<1] (57.[   دول ن الج ظ م ضًا  3 ونالح ات      أي م النبات ى معظ زان عل اريوم يمت وم والب أن اليوراني
ى آل من     . المدروسة على العكس من الرصاص الذي يمتز على أغصان الحور فقط   ادميوم عل بينما يمتز الك

ور ة وأغصان الح صبارة والملوخي ة أخرى، . ال ن جه ينوم ائج تب عة  النت زازأن س دات االمت  العظمى للنكلي
غ غ   qmax > 10-6(المشعة آانت منخفضة جدًا      اريوم       1- مل سيزيوم والب وم وال ى   . ) لكل من الرادي باإلضافة إل

وني عدم وضوح العالقة الخطية عند تطبيق نموذج النغمير من أجل آل من                 اريوم    أي وم والب الجدول  ( الرادي
ذه      وعلى الرغم من أن سعة االمتزاز األعظمية للنكل       ).3 ار أن ه دًا ولكن يمكن اعتب يدات المشعة منخفضة ج

 بعين االعتبار سعة االمتزاز معبرًا      ناالنباتات جيدة في إزالة النكليدات المشعة من األوساط المائية فيما لو أخذ           
  .عنها بالبكرل لكل غرام من النبات

  

ين بعض      نتائج المقارنة لسعة االمتزاز الحيوي لكل من اليورانيوم4يبين الجدول   ادميوم وب  والرصاص والك
صبارة    . الكتل الحيوية المدروسة وبعض الكتل الحيوية التي درست من قبل بعض الباحثين         ائج أن لل بينت النت

ضًا  ).  على الترتيب1- ملغ غ3.5 و 3.3(أعلى سعة امتصاص لكل من اليورانيوم والكادميوم         ويبين الجدول أي
غ غ   1.6(وآشن أرجل الذئب    ) 1- ملغ غ  2.3(إمكانية استخدام آل من ورق الحور        وم      ) 1- مل ة اليوراني في إزال

ة  ل المائي ن المحالي ور   . م صان الح تخدام أغ ن اس ا يمك غ غ2.1(بينم ة ) 1- مل غ غ1(والملوخي ة ) 1- مل إلزال
ة في امتصاص الرصاص                   . الكادميوم من األوساط المائية    ات أغصان الحور فاعلي في حين لم تبِد سوى عين

ن األوس  ة م غ غ1.7(اط المائي ن      ). 1- مل ل م ة لك وي المدروس زاز الحي عات االمت يم س ع ق ت جمي ا آان بينم
ال، بلغت     . اليورانيوم والكادميوم والرصاص أقل من تلك التي درست من قبل باحثين آخرين    ى سبيل المث فعل

ة         د القيم شر جوز الهن غ غ 295.8سعة امتزاز الكادميوم بواسطة ق زا   1- مل د    وبلغت سعة امت وم عن ز اليوراني
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ة         نيات القيم غ غ   42استخدام جفيف اإلش ة              1- مل ة القيم رة الجع د استخدام خمي غ غ   48.9 وللرصاص عن  1- مل
  ). 4الجدول (
  

 جزء من النتائج المقارنة لسعة االمتزاز الحيوي لكل من الراديوم والسيزيوم والباريوم وبين              5يظهر الجدول   
ة باستخدام آل من اآلشن                    بينت النتائج أ  . النباتات المدروسة  وم من األوساط المائي نه من الممكن إزالة الرادي

صبارة ة وال ة  . وأغصان الحور والملوخي تخدام اآلشن وورق الحور والملوخي ن اس ك، يمك ى ذل وعالوة عل
ذه                              سيزيوم العظمى بواسطة ه زاز ال اء حيث تراوحت سعة امت سيزيوم من الم ة ال وأغصان الحور في إزال

ات ب اريوم ) 1- بكرل غ106×6.6 و105×6.6(ين النبات ة للب زاز األعظمي سعة االمت ة ل ى قيم ا بلغت أعل بينم
ة  رل غ107×2.8القيم ور  1- بك ة وورق الح ن الملوخي ل م دول ( لك ة   ).5الج وفر أي م تت رى، ل ة أخ ن جه م

  . بيانات حول سعة االمتزاز الحيوي للنكليدات المشعة في الدراسات العالمية
  

  ؤثرة في سعة االمتزازالعوامل الم .3. 4
     النباتالحجم الحبيبي لجفيف .1

كال   ر األش زاز      10 و9 و8 و7 و6تظه عة امت ى س ة عل ة المدروس ازة الحيوي واد الم ة الم م حبيب أثير حج  ت
ازة ونوعه من        . المعادن الثقيلة من األوساط المائية     تبين هذه األشكال تابعية متباينة بين حجم حبيبة النبات الم

ة أخرى        جهة وأيون ا   ز من جه شكل       . لمعدن الممت يالحظ من ال ذئب ذات          6ف ات آشن أرجل ال ات نب  أن حبيب
 ميكرون آانت أآثر فعالية في إزالة آل من أيونات اليورانيوم والكادميوم والسيزيوم        200القطر األصغر من    

ازة                        ادة الم ات الم ة حيث أن نقصان قطر حبيب اد      والباريوم، وهذه الظاهرة تتوافق مع الحقيق ى ازدي ؤدي إل ي
زاز   اد االمت الي ازدي ال وبالت سطح الفع ه   ]. 38[ال ر لحبيبات م أآب صبارة ذات حج ات ال ة نب ت فاعلي ا آان بينم

اريوم           )  ميكرون 800>( شكل   (أعلى من أجل إزالة أيونات اليورانيوم والرصاص والكادميوم والب ذا  ) 7ال وه
ت                دى اس ابقة ل ه يتوافق مع دراسة س ادميوم        منافي لما سبق ولكن ة الك د في إزال شر جوز الهن خدام مسحوق ق

ات           ]47[والكروم من المحاليل المائية      ى الحبيب دن عل ر للمع ، حيث عزيت هذه الظاهرة إلى أن االمتزاز األآب
وبشكل مشابه تزداد النسبة المئوية المزالة من  . األآبر حجمًا يعود إلى انتقال الكتلة إلى داخل الحبيبات المازة         

ن اليوراني ى % 38وم م ن  % 54إل اص م ى % 39والرص ن  % 66إل ادميوم م ى % 71والك % 83إل
ر                 % 18إلى  % 8والسيزيوم من    ة ذات الحجم الحبيبي األآب ات الملوخي ات نب شكل   (عند استخدام عين ). 8ال

ر              ات األآب ة   )  ميكرون 800> (وهذا ما يالحظ أيضًا عند استخدام أوراق أشجار الحور ذات الحبيب في إزال
وم                ). 9الشكل  (عادن الثقيلة من الماء     الم ادميوم والرادي وم والك ة من اليوراني ة المزال سبة المئوي بينما آانت الن

ات أغصان أشجار الحور               ة من حبيب و استخدمت حجوم مختلف ا ل ة فيم اريوم متقارب سيزيوم والب شكل (وال ال
10 .(  
  
  آمية المادة الحيوية .2

ين الجدول    ة ال 6يب سبة المئوي ر الن ة       تغي ستخدم في إزال ات الم ة النب ر آمي ادن المدروسة بتغي ة من المع مزال
ازة                 . التلوث ادة الم ة الم اد آمي زداد بازدي ادن ت ة من معظم المع ى  . تظهر النتائج بأن النسبة المئوية المزال فعل

ة نبات آشن  عند زيادة آمي% 20سبيل المثال تزداد النسبة المئوية المزالة من اليورانيوم والباريوم ألآثر من      
 أن آمية أغصان الحور  6 غ، بينما نالحظ من الجدول 10 إلى  1أرجل الذئب المستخدم في إزالة التلوث من        

المستخدمة في إزالة اليورانيوم والرصاص والكادميوم لم تؤثر على النسبة المئوية المزالة منهم بينما ازدادت               
  . غ10 إلى 1عند ازدياد آميته من % 30دار يقارب النسبة المئوية المزالة من الراديوم والباريوم بمق

   
  جفيف النباتتحضير درجة حرارة  .3
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ادن المدروسة من                         7يبين الجدول    ة من المع ة المزال سبة المئوي ى الن ات عل  تأثير درجة حرارة تجفيف النبات
اء ي  . الم دول أن التحضير األول ن الج يالحظ م رارة (ف ة ح ة 25oتجفيف بدرج ا) م80oم وبدرج ت آشن لنب

ة            ل المائي زاز العناصر المدروسة من المحالي . أرجل الذئب والصبارة وأغصان الحور لم تؤثر على سعة امت
د الدرجة                ات ورق الحور عن اد درجة حرارة تجفيف نب ة آل من       80oبينما ازدي لبيًا في إزال م لعب دورًا س

ضت الن   ث انخف ة حي اط المائي ن األوس ادميوم م وم والرصاص والك وم اليوراني زة لليوراني ة الممت سبة المئوي
والي  ت   % 20بح سبة بلغ اص بن ت     % 30وللرص سبة بلغ اض بن ان االنخف ادميوم آ د  % 10وللك ط عن فق

د الدرجة   ًا عن ات المجفف حراري ى ). 7الجدول  (م 80oاستخدام النب سبب إل ذا ال ود ه ا يع أن المعالجة وربم
سكريات   نباتبالتسخين تؤدي إلى نقصان في الزمر الوظيفية األمينية على سطح ال   وهذه الزمر األمينية في ال

ًا من أجل               ].61،  39[المتعددة تساهم في ارتباط المعادن الثقيلة        ورق الحور إيجابي  بينما يكون هذا التجفيف ل
دار        إزالة الراديوم والباريوم من المحاليل المائية        ضًا    %. 10حيث تزداد النسبة المئوية المزالة بمق ونالحظ أي

د         7من الجدول    ة، المجفف عن ات الملوخي  ازدياد فاعلية إزالة المعادن الثقيلة من المياه عند استخدام جفيف نب
ًا      80oالدرجة   ادميوم و        % 20م، بنسبة بلغت تقريب وم والك % 35من أجل الرصاص و      % 9لكل من اليوراني

اريوم     % 14راديوم و من أجل ال   ى أن           . من أجل الب ذه الظاهرة إل ة       ويمكن أن تعزى ه ة للكتل  المعالجة األولي
  .]18[المعالجة هذه ة بعد مستترال مواقع االرتباط ظهور من تزيد حرارة مرتفعةند درجة عالحيوية 
  

    المحلول المائيدرجة حموضة .4
ة         ة واحد )pH(  درجة الحموضة  عدت م العوامل البيئي زاز       ا من أه ى االمت ؤثرة عل ادن      لم ات المع وي أليون الحي

ى                pHتؤثر قيمة   حيث  . الثقيلة ضًا عل  المحلول بشدة ليس على موقع انفصام سطح الكتلة الحيوية فقط وإنما أي
اعالت     /الحلمهة وتشكيل المعقدات مع الروابط العضوية و       : آيمياء المحلول للمعادن الثقيلة    أو الالعضوية وتف

يب ة االمتاإلرجاع والترس شظي وقابلي ة زاز والت ادن الثقيل وي للمع ة .]60[ الحي ين أفضل درج م تعي ذلك ت  ل
يم                           ة ق ل مختلف ق تحضير محالي ادن المدروسة عن طري وي األعظمي للمع زاز الحي دها االمت حموضة يتم عن

ات               ة من جفيف النبات ات ثابت يم درجات       8ويظهر الجدول     . درجة الحموضة ومن ثم استخدمت آمي  أفضل ق
وي األعظمي           زاز الحي ى أسطح معظم                . الحموضة التي توافق االمت زاز عل ائج أن أعظم امت حيث بينت النت

 4النباتات المدروسة لكل من اليورانيوم والرصاص والراديوم والباريوم والسيزيوم آان عند درجة حموضة               
و                  . للمحلول ة من اليوراني ة المزال سبة المئوي د انخفضت الن ذآر فق وم باستخدام جفيف       فعلى سبيل ال م والرادي

ى  % 55ومن  % 23إلى  % 86الملوخية من    دما ارتفعت درجة حموضة الوسط        % 38إل ى الترتيب عن عل
وم والرصاص        2ويبين الملحق   ). 2الملحق   (7 إلى   4من   ة من اليوراني ة المزال سبة المئوي  أيضًا انخفاض الن

د     7 إلى   4ة من   بواسطة جميع النباتات المدروسة عند ازدياد درجة الحموض        ة عن  ومن ثم بقاء هذه النسبة ثابت
ادميوم األعظمي    7بينما آانت درجة الحموضة   . 10ازدياد درجة الحموضة حتى      زاز الك  هي التي توافق امت

د         ادميوم تزي ة من الك ة مزال سبة مئوي على الكتل الحيوية لمعظم النباتات المدروسة حيث وافقت هذه الدرجة ن
ا انخف   % . 75عن   ى                       بينم ة  وإل ى أغصان الحور والملوخي زازه عل د امت ادون حدود الكشف عن ى م ضت إل

ى      % 5 ات     10عند امتزازه على الصبارة عندما ارتفعت درجة حموضة الوسط إل ك لترسب أيون  ويعزى ذل
ة       ]. 51[ المرتفعة pH عند قيم  Cd(OH)2الكادميوم على شكل     إن معظم النسب المئوي ك، ف ى ذل باإلضافة إل

ة  شعة   المزال دات الم ن النكلي درها      ) Ba وCs وRa(م ة وق ة حموض د درج ى عن ا العظم ت قيمه م 4بلغ  ث
درها               د درجة حموضة وق ستوياتها عن ل م ى أق د درجة      7انخفضت هذه النسب إل اد عن دأت باالزدي دها ب  وبع

  ).2الملحق  (10حموضة 
  
   زمن التماس .5

 ،تماس ال زمن  بازدياد المواد المازة الحيويةباستخدم  المعدن أيونات وآفاءة إزالة زازسعة االمت تزداد   ،ًانظري
ار         البد من أ   بينما عمليًا    ين االعتب زاز بع اءة االنت ين             . خذ آف وازن من رسم المنحني ب جرى حساب زمن الت
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ات المدروسة،   ) t(بداللة تغيير زمن النقع ) M(النسبة المئوية المزالة من المعدن   من أجل آل نبات من النبات
ي   و مب ا ه كال  آم ي األش شكل   . 15 و14 و13 و12 و11ن ف ن ال ظ م وم   11يالح زاز اليوراني عة امت  أن س

د مضي   ى بع ا العظم ور بلغت قيمته طة أوراق الح ن  5بواس ة م ة المزال سبة المئوي ا بلغت الن اعات بينم  س
دارين              صبارة وأغصان الحور المق اتي ال ا العظمى بواسطة نب ى الترتيب  % 91و% 57اليورانيوم قيمته  عل

ومن هذا الشكل نالحظ أن اليورانيوم قد عانى         .  ساعات من زمن التماس بين النبات والمحلول       10بعد مرور   
د مرور                     ول بع ى المحل ات إل ذه النبات ى سطح ه وم        .  ساعات  10من انتزاز من عل زاز اليوراني ان امت ا آ بينم

اً     ت تقريب ذئب ثاب ل ال ن أرج ات آش طة نب شكل  . بواس ين ال سبة ا12ويب ن    أن الن ة م ى المزال ة العظم لمئوي
رة    ) 3الملحق   (على الترتيب    % 100و% 88الكادميوم بواسطة نبات اآلشن وأوراق الحور قد بلغت          د فت عن

ة وأغصان                 10نقع وقدرها    صبارة والملوخي  ساعات في حين ازدادت نسبة إزالة الكادميوم بواسطة آل من ال
ات المدرسة   الحور مع ازدياد زمن التماس، بينما ازدادت نسبة إ        زالة الراديوم والسيزيوم بواسطة معظم النبات

ـ        ى ال زمن حت اد ال اد            10بسرعة مع ازدي ًا أو مع ازدي ة تقريب يم ثابت ى ق م حافظت النسب عل  ساعات ومن ث
سيزيوم          ). 14 و 13الشكالن  (طفيف مع مرور الزمن      فعلى سبيل المثال، ازدادت النسبة المئوية المزالة من ال

ع من           فقط  % 6حوالي   رة النق اد فت د ازدي ى    10عن سبة            24 إل ذه الن ا بلغت ه ـ     % 29 ساعة بينم  10خالل ال
صبارة إال أن                   . ساعات األولى  ة بواسطة ال اريوم من األوساط المائي ة الب ضًا من أجل إزال وهذا ما يالحظ أي

ة آانت سريعة خالل                   إن اإلزال ة ف ـ   عند استخدام نبات اآلشن والحور بورقه وأغصانه والملوخي  ساعات  5 ال
  ).15الشكل (األولى من النقع ثم تباطئ هذا التزايد 

  
    المحلول المائيةراردرجة ح .6

ا من درجة الحرارة                   دن ولكن لحد م ات المع وي أليون زاز الحي ى االمت ضًا عل حيث  . تؤثر درجة الحرارة أي
د        وال يتم إجراء ا   . تعزى إلى حدوث آلية تبادل أيوني خالل عملية االمتزاز الحيوي          ادة عن وي ع زاز الحي المت

راء     ة اإلج اد آلف سبب ازدي ة ب رارة العالي ات الح رارة    ] 60[درج ة الح ارب ضمن درج راء التج م إج ذا ت ل
ن    ة م ى  5oالطبيعي كال   . م35oم إل ر األش رارة     21 و20 و19 و18 و17 و16تظه ة ح ر درج أثير تغيي   ت

اعالت      . ائيةالمحلول على آفاءة إزالة المعادن المدروسة من المحاليل الم         ا تف ادة بأنه زاز ع تعد تفاعالت االمت
وي زاز بلغت سعة االمت].28[ناشرة للحرارة لذا تزداد سعة االمتزاز الحيوي مع تناقص درجة الحرارة         الحي

الملحق  (م لجميع النباتات المدروسة  25oالعظمى عند درجة حرارة المحلول      القيمة  لجميع المعادن المدروسة    
4 .(  
  
   كيميائي للمحلول المائيالترآيب ال .7

ات                 ين النب ادل ب ة للتب د الثالثي القابل ون الحدي وم وأي ين الرادي ربط ب سية ت بينت النتائج وجود عالقة خطية عك
صوديوم                   ). R2=0.94(والمحلول   سيزيوم وال ين ال ة ب ة طردي ة خطي ذه العالق ) R2=0.90(في حين آانت ه

ة    ) R2=0.73(بين اليورانيوم والكالسيوم    وأيضًا  ) R2=0.71(وبين السيزيوم والمغنيزيوم     وشبه خطية طردي
ادميوم       سيوم والك سيوم             ) R2=0.35(بين الكال ين الرصاص والكال سية ب ة عك ا  )R2=0.46(وشبه خطي ، بينم

أي أن أي ازدياد في ترآيز البوتاسيوم في النبات يؤدي          ) R2=0.53(آانت عكسية بين السيزيوم والبوتاسيوم      
ين الجدول     ). 9الجدول   (تزاز النبات للسيزيوم    إلى انخفاض سعة ام    ادن      10يب ين المع اط الخطي ب يم االرتب  ق

رات    . المدروسة وبعض األنيونات القابلة للتبادل بين النباتات والمحلول        فقد بينت النتائج أن أيوني آل من النت
وحظ            ى سعة     والفلور ال يؤثران على سعة امتزاز المعادن المدروسة عدا أيون الفلور حيث ل أثير عكسي عل  ت

وم         (امتزاز الراديوم    زاز الرادي ور سبب انخفاضًا في سعة امت ون الفل ز أي ين  ). R2=0.88) (ازدياد ترآي ويب
 أيضًا التأثير العكسي لكل من أنيونات الكلور والكبريتات والفسفات على امتزاز الرصاص حيث                10الجدول  

ًا    .  على الترتيبR2 (0.51  ،0.70، 0.67(بلغت معامالت االرتباط الخطية      ات إيجابي أثير الكبريت بينما آان ت
  ).13-6المالحق ) (R2=0.75(على امتزاز اليورانيوم 
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  تطبيق الطريقة في إزالة الملوثات من المياه الصناعية .4. 4

. جمعت عينات مياه صناعية آتجربة أولية الختبار الشروط المثلى التي جرى تحديدها في التجارب المخبرية              
ة             أما ا  لعينات فكانت عينات مياه مرافقة في حقول النفط الختبار إزالة الراديوم وعينات صرف صناعي مرافق

وام         ع أآ اآن تجمي ة بأم اه محيط ات مي اص وعين ة الرص ار إزال سفيرة الختب ي ال ات ف ل البطاري لمعم
وم      11يبين الجدول   . الفسفوجيبسوم الختبار إزالة الكادميوم    ادميوم      نتائج إزالة آل من الرادي  والرصاص والك

ات              . من عينات صرف صناعي    دلت النتائج أن جميع النباتات المدروسة آانت ذات آفاءة عالية في إزالة أيون
وم            ة من الرصاص والرادي ة المزال سبة المئوي ة وآانت الن اه الملوث وم من المي ادميوم والرادي الرصاص والك

ر        في . من أجل جميع النباتات المدروسة % 90أآبر من    ادميوم أآب ة من الك ة المزال سبة المئوي حين آانت الن
بينما آانت من أجل آل من         . عند استخدام آل من ورق الحور وأغصانه ونبات آشن أرجل الذئب          % 90من  

  ).11الجدول (على الترتيب % 80و% 74نبات الصبارة وورق الملوخية 
 االستنتاجات والتوصيات .5

 :أوضحت نتائج الدراسة مايلي
قة شبه خطية المتزاز المعادن الثقيلة على معظم أسطح النباتات المدروسة عند تطبيق آل من                 وجود عال  .1

 . نموذجي النغمير وفريندليش
ات من األوساط                        .2 ة الملوث ى إزال ة عل تلعب طريقة تحضير جفيف النبات دورًا هامًا في قدرة الكتلة الحيوي

 . يبات المادة المازةالمائية وذلك تبعًا لنوع النبات ونوع الملوث وحجم حب
وث           )  ميكرون 800>(تعد حبيبات النبات ذات الحجم األآبر        .3 اء المل ادن من الم  أآثر فاعلية في إزالة المع

  .حيث تكون عملية احتباس المعدن داخل الحبيبات أآبر من عملية امتزازه على سطح الحبيبة
ة       .4 ة حموض د درج ة عن وي أعظمي زاز الحي عة االمت ت س ول ل4آان دا    للمحل ة ع ادن المدروس ل المع ك

 . م25o ساعات عند درجة حرارة لمحلول 10الكادميوم وزمن تماس 
 .تتأثر سعة امتزاز المعدن بوجود بعض األيونات في المحاليل المائية .5

زرة                 ونوصي في نهاية هذا البحث البدء بتطبيق الشروط المثلى على معالجة مياه صناعية ملوثة بالعناصر الن
وز      ). Pilot(ى أآبر   ولكن على مستو   شر الل باإلضافة إلى ذلك، توجد العديد من النفايات الزراعية المحلية آق

  .وقشر الجوز والتبن وغيرها، فنقترح إجراء دراسة مماثلة على هذه النفايات السامة
 

 آلمة شكر .6
المستمر ه ودعمه لتشجيع) المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية(ود أن نشكر الدآتور إبراهيم عثمان ن

إنجاز التجارب تحضير العينات والسيد محمد بسام صافية لبذل جهده ووقته في نشكر آما و. للبحث العلمي
بذل ل غاما ة مطيافيمن مخبريوسف   وباللوائل الدبلأحمد  ينديالسآما نشكر .  والتحاليل الكيميائيةالمخبرية

لسيد زهير شعيب منسق ضمان الجودة في قسم الوقاية  ونشكر ا.المحضرة  العيناتقياس في جهدهم ووقتهم
  .واألمان
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ودات .63 ام؛.، مالع تعماالتها، 1994 ،.، ج اللح ة واس ات الطبي شر، النبات ة والن الي للطباع .األه
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  فصائل النباتات المدروسة وأسمائها العربية والالتينية. 1الجدول 
 الفصيلة االسم الالتيني النبات
 Populus spp Salicineae حور
 Opuntia ulgaris Cactaceae صبارة
 Corchorus olitroius Tiliaceae ملوخية

 Lycopodium cermuum Lycopdiaceae, Lycopodiales آشن أرجل الذئب
  

  ترآيز العناصر المدورسة في النباتات. 2الجدول 

  )1-بكرل آغ(نشاط النكليد   )1-ملغ آغ(ترآيز العنصر 
  النبات

U Pb Cd 
226Ra 137Cs 

 5±133 5±49 - - 90±898 آشن أرجل الذئب

 1> 6>  177±1333 15±615 4> صبارة

 1>  6>  44±309  35±651  13±131 ملوخية

 1> 6>  29±627 45±504 35±106 ورق حور

 1> 6>  422±5702  22±475 4±42  أغصان حور
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  سعة االمتزاز الحيوي للنباتات. 3الجدول 
  فريندليش  النغمير

  النبات  المعدن
qmax )1-ملغ غ( b) 1-ل ملغ(  R2 kf  1/n  R2 

U 0.95 0.91  20  0.40  21  1.6  آشن أرجل الذئب  
  0.98 0.83  7  0.54  4  3.3  صبارة  

  0.64 0.77  7  0.31  138  0.3  ملوخية  

  0.98 0.83  8  0.91  9  2.3  ورق حور  

  0.62 1.25  70  0.17  97  0.4  أغصان حور  

Pb 0.44 0.63-  33  0.23  60  0.3  آشن أرجل الذئب  

  0.88 1.43  131  0.97  16-  1.0-  صبارة  

  0.95 1.67  911  0.83  38-  0.4-  ملوخية  

  5-10×2  0.87  46-  0.1-  ورق حور  
-2.50 0.47  

  0.83 0.77  23  0.25  60  1.7  أغصان حور  

Cd 5+10×3  0.93  305-  0.1  آشن أرجل الذئب  
2.50 0.81  

  0.98 0.91  15  0.52  9  3.5  صبارة  

  0.91 0.83  20  0.85  48  1.0  ملوخية  

  0.96 1.25  250  0.40  26-  1.3-  ورق حور  

  0.66 0.91  29  0.88  48  2.1  أغصان حور  
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  فريندليش  النغمير

  النبات  المعدن
qmax )1-ملغ غ(  b) 1-ل ملغ(  R2 kf  1/n  R2 

Ra 0.46 0.59  3-10×1  0.14  5+10×6  6-10×1.1  آشن أرجل الذئب  
  1.00 2.50  8+10×4  0.03  4+10×6  6-10×1.3  صبارة  

  0.57 0.21  6-10×4  0.82  6+10×5-  7-10×2.5  ملوخية  

  0.69 1.43  10×2  0.16  5+10×2-  7-10×5.0-  ورق حور  

  0.16 0.24  6-10×6  0.05  5+10×2  6-10×1.0  أغصان حور  
Cs 0.54 0.40  6-10×4  0.90  8+10×8  9-10×2.0  آشن أرجل الذئب  

  0.91 0.83-  17-10×2  0.74  9+10×2  11-10×5.0  صبارة  

  0.54 0.59-  15-10×4  0.50  8+10×2  10-10×2.0  ملوخية  

  0.91 0.67  5-10×8  0.69  8+10×2  9-10×2.0  ورق حور  

  0.14 0.32  8-10×7  0.36  8+10×2  10-10×2.5  أغصان حور  
Ba 5-10×5  0.14  8+10×2  9-10×2.5  آشن أرجل الذئب  

0.56 0.59  

  0.50 0.91  2-10×2  0.02  7+10×2  9-10×2.5  صبارة  

  0.92 1.00  2-10×5  0.13  7+10×3  9-10×3.3  ملوخية  

  0.13 0.83  2-10×2  0.66  7+10×8  9-10×3.3  ورق حور  

       0.97  1-10×2-  2-10×3.3-  أغصان حور  
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  مقارنة سعة االمتزاز الحيوي لبعض المواد المازة الحيوية . 4الجدول 
  سعة االمتزاز األعظمي  المادة المازة

  )1-ملغ غ(
  المرجع

  Pb) 48.9( ،Cd )14.3(  54  خميرة الجعة

Larrea-Tridentate Pb) 9.61( ،Cd) 36.4(  19  

  Cd) 295.8(  47  قشر جوز الهند

  Cd) 0.32(   32  قش نبات الرز

M. Spicatum Pb) 46.69(  31  

  U) 42(  27  جفيف اإلشنيات

  البحث الحالي  )U) 3.3( ،Cd) 3.5  صبارة

  البحث الحالي  )U) 1.6( ،Pb) 0.3( ،Cd) 0.1  آشن أرجل الذئب

  البحث الحالي  )U) 0.3( ،Cd) 1.0  ملوخية 

  البحث الحالي  )U) 2.3  ورق حور

  البحث الحالي  )U) 0.4( ،Pb) 1.7( ،Cd) 2.1  أغصان حور

  
  سعة االمتزاز الحيوية األعظمية للنكليدات المشعة . 5الجدول 

 )غ/نانوغرام  (قدرة النبات على االمتزاز معدنأيون ال

Ra  ورق حور > ) 0.25(ملوخية > ) 1.0( أغصان حور ≈) 1.1(آشن > ) 1.3(صبارة  

Cs  صبارة> ) 0.0002( أغصان حور ≈ملوخية > ) 0.002( ورق حور ≈آشن  

Ba  أغصان حور> ) 0.002( صبارة ≈آشن > ) 0.003( ورق حور ≈ملوخية 
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  النبات على النسبة المئوية المزالة من المعادن آمية تأثير. 6الجدول 
 (%)النسبة المئوية المزالة 

 ةنوع العين
 وزن العينة

 باريوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )غ(

1 71 69 91 81 71 
2  89 55 94 81 69 
5 79 55 87 88 88 

آشن أرجل 
 الذئب

10 93 82 95 99 97 
1 20 52 <3 64 58 
2 59 60 39 58 52 
5 57 58  13 45 42 

 صبارة

10 80 <4 58 74 70 
1 86 60 70 85 59 
2 73  <4 72 61 57 
5 82 30 100 72 72 

 ملوخية

10 83 - 100 78 75 
1 33 16 65 60 68 
2 38 39 73 66 46 
5 82 41 62 44 75 

 ورق حور

10 66 47 75 69 56 
1 90 84 70 65 63 
2 83  84 68 77 74 
5 85 85 79 80 81 

 أغصان حور

10 92 84 65 98 91 
  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5لخطأ في القياس ا

  
  تأثير درجة حرارة تجفيف النبات على النسبة المئوية المزالة من المعادن. 7الجدول 

درجة الحرارة  النبات  (%)النسبة المئوية المزالة 
)oم(  U Pb Cd Ra Ba 

 آشن أرجل الذئب 79 91 95 - 78 25ْ
80ْ 71 69 91 81 71 
25ْ - 52 - 66 51 

 صبارة
80ْ 20 52 - 64 58 
25ْ 66 51 47 50 45 

 ملوخية
80ْ 86 60 70 85 59 
25ْ 55 47 75 51 56 

 ورق حور
80ْ 33 16 65 60 66 
25ْ 87 84 65 63 63 

 أغصان حور
80ْ 90 84 70 65 63 

  

  )2الملحق (  الموافقة لالمتزاز الحيوي األعظمي للمعادن المدروسةدرجة الحموضةقيم . 8ول الجد

Cs Ba Ra Cd Pb U النبات          العنصر  
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 آشن أرجل الذئب 4 7 7 4 4 4

 صبارة 4 4 7 4 4 4

 ملوخية 4 4 4 4  4 4

 ورق حور 4 4 7 4 4 4

 أغصان حور 4 4 7 7 4 4

  
  ترآيز الكاتيونات في مستخلص النبات مع سعة العظمى المتزاز المعدنل) R2(مالت االرتباط الخطية قيم معا. 9الجدول 

 R2قيمة االرتباط الخطي 
 المعدن

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe3+  

U 0.02 (+) 0.17 (+) 0.73 (+) 0.00 0.00 

Pb 0.01 )-( 0.62 )-( 0.46 )-( 0.21 (+) 0.09 )-( 

Cd  0.41 )-( 0.10 (+) 0.35 (+) 0.05 )-(  0.36 )-( 

Ra  0.00 0.08 )-(  0.10 (+) 0.18 (+) 0.94 )-( 

Cs 0.90 (+) 0.53 )-( 0.15 )-( 0.71 (+) 0.15 )-( 

Ba  0.24 (+) 0.23 (+) 0.13 (+) 0.03 )-( 0.11 (+) 
  لمعدن ترآيز الكاتيونات في مستخلص النبات مع سعة العظمى المتزاز ا لتدل على جهة ميل منحني) -(+/

  

  لترآيز األنيونات في مستخلص النبات مع سعة العظمى المتزاز المعدن ) R2(قيم معامالت االرتباط الخطية . 10الجدول 

 المعدن R2قيمة االرتباط الخطي 
F- Cl- NO3

- SO4
2- PO4

3- 

U (+) 0.04 0.37 (+) 0.38 )-( 0.75 (+) 0.14 (+) 

Pb 0.02 )-( 0.51 )-( 0.04 )-( 0.70 )-( 0.67 )-( 

Cd  0.42 )-( 0.54 (+) 0.07 )-( 0.19 (+) 0.03 )-( 

Ra  0.88 )-( 0.12 (+) 0.07 )-( 0.02 (+) 0.40 )-( 

Cs 0.09 )-( 0.28 )-( 0.02 (+) 0.14 )-( 0.21 )-( 

Ba  0.11 (+) 0.11 (+) 0.12 (+) 0.32 (+) 0.50 (+) 
  في مستخلص النبات مع سعة العظمى المتزاز المعدنترآيز الكاتيونات  لتدل على جهة ميل منحني) -(+/
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   من عينات مياه حقيقيةالنسبة المئوية المزالة من المعادن. 11الجدول 

 (%)النسبة المؤية المزالة من المعدن باستخدام النباتات 
  الترآيز البدائي  المعدن  مصدر العينة

 أغصان حور ورق حور ملوخية صبارة آشن أرجل الذئب
 صناعي من معمل صرف

 السفيرة لصناعة البطاريات 
Pb 

0.17±0.01 
 100 100 100 100 100  )1-ملغ ل(

مياه قريبة من أماآن تجميع 
  أآوام الفسفوجيبسوم

Cd  
1.65±0.1 

 92 95 80 74 92 )1-ملغ ل(

  Ra  مياه مرافقة في حقول النفط
84±10 

 93> 93> 93> 93>  93>  )1-بكرل ل(
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  تأثير حجم حبيبات نبات آشن أرجل الذئب على النسبة المئوية المزالة من المعادن. 6الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تأثير حجم حبيبات نبات الصبارة على النسبة المئوية المزالة من المعادن. 7الشكل 
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  معادنتأثير حجم حبيبات نبات الملوخية على النسبة المئوية المزالة من ال. 8الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 تأثير حجم حبيبات أوراق نبات الحور على النسبة المئوية المزالة من المعادن. 9الشكل 
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 تأثير حجم حبيبات أغصان نبات الحور على النسبة المئوية المزالة من المعادن. 10الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زالة من اليورانيومتأثير فترة النقع على النسبة المئوية الم. 11الشكل 
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  تأثير فترة النقع على النسبة المئوية المزالة من الكادميوم. 12الشكل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تأثير فترة النقع على النسبة المئوية المزالة من الراديوم. 13الشكل 
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 السيزيومتأثير فترة النقع على النسبة المئوية المزالة من . 14الشكل 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  تأثير فترة النقع على النسبة المئوية المزالة من الباريوم. 15الشكل 
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  تأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية المزالة من اليورانيوم. 16الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الرصاصتأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية المزالة. 17الشكل 
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  تأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية المزالة من الكادميوم. 18الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية المزالة من الراديوم. 19الشكل 
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  المزالة من السيزيومتأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية . 20الشكل 
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 تأثير درجة حرارة المحلول على النسبة المئوية المزالة من الباريوم. 21الشكل 
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   على النسبة المئوية المزالة من المعادنترآيز العنصر تأثير. 1الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

  الترآيز نوع العينة
 باريوم سيزيوم مراديو آادميوم  رصاص يورانيوم

1 83 <4 47 92 89 92 
2 72 22 86 92 76 83 
3 74 66 94 72 87 68 

 آشن أرجل الذئب

4 78 92 100 78 78 73 
1 53 79 72 33 17 28 
2 67 86 77 68 3 60 
3 49 92 69 <2 2 <2 

 صبارة

4 13 47 80 32 3 31 
1 56 80 86 92 17 45 
2 35 86 78 55 18 54 
3 85 88 72 9 7 <2 

 ملوخية

4 95 96 78 32 11 43 
1 67 59 77 60 28 72 
2 65 71 100 66 13 65 
3 68 87 89 41 18 8 

 ورق حور

4 36 80 100 69 21 66 
1 65 61 70 92 28 <2 
2 77 80 84 63 12 63 
 أغصان حور 8 7 41 89 92 88 3
4 81 80 100 65 16 55 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10 من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و%5الخطأ في القياس 
 

   من المعادنالنسبة المئوية المزالة على درجة حموضة الوسطتأثير . 2الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

  pH نوع العينة
 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم

4 71 77 72 92 76 83 
7 65 85 80 59 <2 51 

ن أرجل آش
 الذئب

10 60 71 76 95 56 28 
4 39 57 22 68 3 60 
 صبارة 2 2> 5 23 4> 24 7

10 21 <4 5 12 <2 57 
4 86 66 80 55 18 54 
 ملوخية 41 2> 38 52 4> 23 7

10 27 <4 <3 37 6 41 
4 57 50 68 66 13 65 
 ورق حور 14 2> 17 86 7 37 7

10 76 13 22 29 15 56 
4 90 67 68 63 12 63 
 أغصان حور 59 2> 85 75 5 47 7

10 41 <4 <3 75 9 74 
  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5الخطأ في القياس 

  ى النسبة المئوية المزالة من المعادن علعينةفترة نقع ال تأثير. 3الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

 نوع العينة
  الزمن 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )ساعة(
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1 75 12 100 65 63 51 
5 73 <4 54 71 76 76 

10 74 64 88 76 83 82 
16 78 <4 49 89 75 88 

آشن أرجل 
 الذئب

24 83 <4 100 98 68 15 
1 <5 <4 23 12 3 19 
5 38 <4 25 30 3 29 

10 57 <4 47 54 24 54 
16 36 <4 48 32 8 30 

 صبارة

24 34 <4 64 40 11 46 
1 75 <4 11 20 -  22 
5 45 <4 60 29 18 54 

10 78 100 63 67 29 66 
16 96 100 57 69 23 70 

 ملوخية

24 70 <4 100 63 8 67 
1 <5 <4 27 11 5 15 
5 62 31 80 43 13 53 

10 40 <4 100 67 29 66 
16 20 67 87 71 30 66 

 ورق حور

24 54 63 76 65 35 60 
1 83 <4 45 28 5 29 
5 72 <4 60 48 11 63 

10 91 <4 66 50 17 59 
16 86 <4 67 66 18 64 

 أغصان حور

24 84 18 86 64 14 63 
  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10يم الراديوم والسيزيوم والباريوم ومن أجل ق% 5الخطأ في القياس 
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   على النسبة المئوية المزالة من المعادننقعالدرجة حرارة محلول  تأثير. 4الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

 نوع العينة
  درجة الحرارة

)oباريوم ومسيزي راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )م 
5 24 <4 87 89 87 91 

15 35 46 90 98 82 83 
25 71 73 91 92 76 83 

آشن أرجل 
 الذئب

35 51 4 100 90 81 89 
5 <5 17 17 54 <2 31 

15 <5 25 19 14 10 26 
25 39 49 22 68 3 60 

 صبارة

35 <5 18 22 <2 9 64 
5 <5 <4 44 63 11 58 

15 <5 32 52 45 13 <2 
25 46 60 80 55 18 54 

 ملوخية

35 8 43 58 <2 <2 59 
5 57 41 51 77 29 74 

15 <5 51 76 51 21 46 
25 56 41 100 66 13 65 

 ورق حور

35 24 54 73 <2 16 70 
5 83 39 83 <2 33 85 

15 25 30 83 <2 36 67 
 أغصان حور 63 12 2> 100 100 73 25
35 78 61 78 <2 3 67 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5في القياس الخطأ 
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   من المعادنالنسبة المئوية المزالة على  البوتاسيوم في المحلولأيوناتترآيز تأثير . 6الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

 نوع العينة
KNO3 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص ميورانيو  )مول(
0 71 77 72 92 76 83 

0.01 53 <4 94 87 64 85 
آشن أرجل 
 الذئب

0.1 68 54 89 47 18 51 
0 39 57 22 68 3 60 

 صبارة 8 8 21 19 5 5> 0.01
0.1 <5 15 <3 18 8 18 
0 62 66 80 55 18 54 

 ملوخية 2> 2> 53 41 4> 5> 0.01
0.1 43 41 62 27 8 27 
0 63 50 68 66 13 65 

 ورق حور 66 21 65 66 50 7 0.01
0.1 <5 42 64 34 3 24 
0 73 67 68 63 12 63 

 أغصان حور 64 15 70 77 43 84 0.01
0.1 77 49 26 31 8 22 

  .�1ص والكادميوم من أجل من أجل اليورانيوم والرصا% 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5الخطأ في القياس 

  
   من المعادنالنسبة المئوية المزالة على  الصوديوم في المحلولأيوناتترآيز تأثير . 7الملحق 

  (%)النسبة المئوية المزالة 
  نوع العينة

NaNO2 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )مول(
0 71 77 72 92 76 83 

0.01 40 <4 86 38 76 87 
آشن أرجل 
 الذئب

0.1 17 16 37 - - - 
0 39 57 22 68 3 60 

 صبارة 28 2> 29 3> 4> 5> 0.01
0.1 <5 26 <3 9 11 31 
0 62 60 80 55 18 54 

 ملوخية 2> 2> 2> 8 4> 9 0.01
0.1 26 <4 13 17 5 26 
0 63 50 68 66 13 65 

 ورق حور 49 12 43 47 4> 15 0.01
0.1 25 1 25 40 29 52 
0 73 67 68 63 12 63 

 أغصان حور 70 6 67 31 4> 55 0.01
0.1 57 28 <3 38 18 47 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5الخطأ في القياس 
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   من المعادنة المئوية المزالةالنسب على  الكالسيوم في المحلولأيوناتترآيز تأثير . 8الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

  نوع العينة
Ca(NO3)2 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )مول(
0 71 77 72 92 76 83 

0.01 80 26 79 64 81 56 
آشن أرجل 
 الذئب

0.1 72 <4 65 15 74 23 
0 39 57 22 68 3 60 

 صبارة 36 2> 41 3> 4> 40 0.01
0.1 55 45 56 <2 <2 22 
0 62 60 80 55 18 54 

 ملوخية 17 2> 16 16 63 45 0.01
0.1 48 40 55 2 <2 20 
0 63 50 68 66 13 65 

 ورق حور 14 2> 21 42 67 45 0.01
0.1 51 69 56 2 12 21 
0 73 67 68 63 12 63 

 أغصان حور 40 10 49 24 30 75 0.01
0.1 86 57 49 <2 <2 20 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5الخطأ في القياس 

 
   من المعادنالنسبة المئوية المزالة على  في المحلولالحديد أيوناتترآيز تأثير . 9الملحق 

   (%)النسبة المئوية المزالة
  نوع العينة

Fe(NO3)3 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )مول(
0.00 71 77 100 92 76 83 
0.005 85 22 58 41 78 38 

آشن أرجل 
 الذئب

0.01 63 <4 50 30 3 43 
0.00 39 57 22 68 3 60 
 صبارة 50 27 60 32 100 5 0.005
0.01 18 59 31 8 <2 26 
0.00 62 66 80 55 18 54 
 ملوخية 20 16 29 29 100 78 0.005
0.01 38 63 17 <2 3 12 
0.00 63 50 68 66 13 65 
 ورق حور 51 34 53 55 100 85 0.005
0.01 68 71 17 4 11 17 
0.00 73 67 68 63 12 63 
 أغصان حور 30 25 36 49 100 44 0.005
0.01 22 7 3 <2 3 12 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10يزيوم والباريوم ومن أجل قيم الراديوم والس% 5الخطأ في القياس 
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   من المعادنالنسبة المئوية المزالة على  في المحلولالكربونات أيوناتترآيز تأثير . 10الملحق 
  (%)النسبة المئوية المزالة 

  نوع العينة
Na2CO3 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )مول(
0 71 77 72 92 76 83 

0.01 <5 <4 <3 - - - 
آشن أرجل 
 الذئب

0.1 33 <4 <3 88 77 85 
0 39 57 22 68 3 60 

 صبارة 14 22 28 3> 29 5> 0.01
0.1 <5 100 100 <2 3 36 
0 62 66 80 55 18 54 

 ملوخية 2> 16 2> 3> 4> 58 0.01
0.1 <5 11 <3 23 <2 63 
0 63 50 68 66 13 65 

 ورق حور 2> 22 9 3> 4> 70 0.01
0.1 35 23 22 88 <2 76 
0 73 67 68 63 12 63 

 أغصان حور 21 35 21 3> 4> 6 0.01
0.1 <5 <4 23 <2 <2 53 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5الخطأ في القياس 

 
   من المعادنالنسبة المئوية المزالة على  في المحلولالكبريتات أيوناتترآيز تأثير . 11 الملحق

  (%)النسبة المئوية المزالة 
  نوع العينة

Na2SO4 

 باريوم سيزيوم راديوم آادميوم رصاص يورانيوم  )مول(
0 71 77 72 92 76 83 

0.01 63 35 81 94 82 91 
آشن أرجل 
 الذئب

0.1 38 53 72 93 83 71 
0 39 57 22 68 3 60 

 صبارة 93 21 94 11 40 63 0.01
0.1 23 64 32 93 24 71 
0 62 66 80 55 18 54 

 ملوخية 67 38 67 22 41 37 0.01
0.1 <5 34 24 58 20 19 
0 63 50 68 66 13 65 

 ورق حور - - - 69 65 76 0.01
0.1 12 56 47 55 29 58 
0 73 67 68 63 12 63 

 أغصان حور 96 21 95 57 55 80 0.01
0.1 67 41 <3 58 22 71 

  .�1من أجل اليورانيوم والرصاص والكادميوم من أجل % 10من أجل قيم الراديوم والسيزيوم والباريوم و% 5الخطأ في القياس 
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  ترآيز الكاتيونات في مستخلص النبات. 12الملحق 

  النبات  )1-ملغ ل(ترآيز الكاتيونات 
Na+ K+  Ca2+ Mg2+ Fe3+  

 0.01±0.48 4±41 0.6±20.1 0.6±14.7 0.6±15.1 آشن أرجل الذئب

 0.02±0.55 5±25 4±127 1±166 0.2±5.8 صبارة

 0.02±0.70 2±18 0.6±20.7 6±146 0.3±6.7 ملوخية

 0.02±0.84 3±27 1±38 4±111 0.4±9.7 ورق حور

 0.02±0.53 3±31 0.4±13.0 2±39 0.2±4.7  أغصان حور

  
  ترآيز األنيونات في مستخلص النبات. 13الملحق 

  )1-ملغ ل(ترآيز األنيونات 
  النبات

F- Cl- Br- NO3
- NO2

2- SO4
2- PO4

3- 

 0.01±5.09 0.2±9.8 0.01±0.45 0.4±3.3 0.1> 0.2±0.6 0.02±0.11 آشن أرجل الذئب

 0.1±22.1 0.5±27.0 0.1> 0.1> 0.1> 8±180 0.2±1.0 صبارة

 0.1±26.2 0.2±11.9 0.2±8.9 0.9±7.3 0.01±0.17 3±63 0.4±2.0 ملوخية

 0.1±26.5 0.3±14.7 0.1> 0.2±1.3 0.1±1.6 0.6±13.2 1±6 ورق حور

 0.25> 0.1±5.7 0.01±0.46 0.09±0.79 0.1> 0.3±7.5 0.2±1.1  أغصان حور
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Abstract 

 
 

The removal of metal ions from aqueous solutions by biosorption plays an important role in 

water pollution control. In this study, dried leaves of Barbary, Jew's mallow and poplar, branches 

of poplar trees and creeping club as biomass for removal of toxic elements (Cd, Pb and U) and 

some radionuclides (133Ba, 137Cs and 226Ra) from aqueous solution have been evaluated. The 

results show that all studied plants can be effectively used for removing U and Ba from aqueous 

solutions, while Pb was removed using branches of poplar trees. In addition, Cd was removed 

using Barbary, Jew's mallow and branches of poplar trees. The adsorption of U and Cd by leaves 

of Barbary reached 3.3 mg g-1 and 3.5 mg g-1, respectively.  Moreover, the leaves of poplar trees 

were the best plant for biosorping Pb, its maximum capacity reached a value 1.7 mg g-1. On the 

other hand, the maximum capacity for studied radionuclide was less than 10-6 mg g-1. Further 

more, the effect of many factors such as, plant pretreatment, solution temperature, pH, plant 

particles size and  contact time, on biosorption process were performed and the best conditions of 

biosorption were recognized. The studied plants were used for removing 226Ra and some trace 

elements from real polluted water. The results show that the method is effective.  

 
 
 
 
Keywords: Poplar; Barbary; Creeping club; Jew's mallow; Uranium; Radium; Cesium; Barium; 

Cadmium; Lead; Capacity; Biosorption; Water; Pollution. 
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