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  المستخلص
  

على امتـزاز المعـادن الثقيلـة اسـم الكتلـة الحيويـة             القدرة  يطلق على األنواع الحيوية ذات      

)Biomass(  وتـستعمل  . كتريا والطحالب والخمائر والفطريات والمخلفات الزراعيـة      ، ومنها الب

حالياً بشكل واسع، في إزالة المعادن الثقيلة من األوساط المائية، بسبب كمياتها المتوافرة وكلفتهـا               

أحادية ) الريزينية(المنخفضة وفعاليتها الجيدة، وتتميز هذه األنواع عن المبادالت األيونية الراتنجية         

يفة الكيميائية بأنها تحتوي على وظائف متعددة تـشمل زمـر الكربوكـسيل واإليميـدازول               الوظ

تتنـاول الدراسـة    . والسلفيدريل واألمينووالسلفات وثيو اإليثر والفينول والكربونيل واألميد وغول       

مراجعة ببليوغرافية لما أنجز عالمياً ووطنياً حول الكتل الحيوية المـستعملة وكفـاءة امتزازهـا               

لحيوي وطرائق معالجتها األولية وتعديلها وإعادة تنشيطها لتحسين سعتها االمتزازية، وتطبيقاتهـا    ا

  .االمتزازية الفعلية وبخاصة في معالجة المياه الملوثة
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Abstract  
  

Biomaterials, which could be adsorbed heavy metals, such bacteria, algae, yeasts, fungi 

and agricultural waste, is called Biomass. Recently, they are widely used for heavy 

metal removal from aqueous media, due to their large available quantities, low cost and 

good performance. The biosorbent, unlike mono functional ion exchange resins, 

contains variety of functional sites including carboxyl, imidazole, sulphydryl, amino, 

phosphate, sulfate, thioether, phenol, carbonyl, amide and hydroxyl moieties. In this 

paper, the biosorbents wordwidely and nationally used for heavy metal removal were 

reviewed. Their biosorption performance, their pretreatment and modification, aiming 

to improve their sorption capacity, and regeneration/reuse was introduced and 

evaluated. The potential application of biosorption and biosorbents was discussed.  
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 المدخل .١

مـن   أيوناتهـا  أو    مركباتها ية أوجزيئات دنالمع المواديعرف االمتزاز الحيوي بأنه عملية إزالة       

 تـراكم تأن  لهذه األنواع المعدنية    يمكن   حيث،  ]١٩٩٣،  Gadd[حيوية  ال الكتلة باستخدام   محلول

الكتل الحيوية الحية والميتة اإلضافة إلـى        لمعتست.  أو بدونها  المتعضيات بسبببإجراءات عدة   

  .يةالمعدن األنواع هذه في إزالة ريدا السكاتمتعددكالمركبات الخلوية 

  

يعد التلوث بمخلفات الصناعة، التي تستعمل المعادن الثقيلة وتطبيقاتها، مـن مـشاكالت البيئـة       

التعدين وصناعة الحديد والستيل من تعدين وصـهر        علم  تطلق الصناعات المختلفة ل   . المعاصرة

معالجة الـسطوح   وصقل السطوح والطلي الكهربائي والتحليل الكهربائي والتناضح الكهربائي و        

المعدنية وتجهيزات إنتاج الطاقة المختلفة وبخاصة من الـنفط وصـناعة األسـمدة والمبيـدات               

وغدت المعادن خالل فترة قصيرة تشكل مـصدراً        .  والجلود والتصوير الفوتوغرافي وتطبيقاته   

  .من مصادر التلوث البيئي الذي يهدد صحة اإلنسان والحيوان والوسط المحيط

   

  : ]٢٠٠٦، Chen وWang[ثالثة  أنواعفي  عادن الثقيلةلم اتصنف

  . وغيرهاSn وCo وAs وCd وNi وCu وZn وPb وCr وHg: معادن سامة -

 . وغيرهاRu وAu وAg وPtو Pd:  ثمينةمعادن -

  .وغيرها Am وRa وTh وU: نكليدات مشعة -

  

ـ             ات فيزيائيـة   تتضمن طرائق إزالة األيونات المعدنية من المحاليل المائية بشكل أساسـي تقني

استعملت، إلزالة األيونات المعدنية من المحاليل المائيـة، طرائـق تقليديـة             .وكيميائية وحيوية 

كالترسيب الكيميائي والترشيح والتبادل األيوني والمعالجة الكهركيميائية وتقنيات األغشية الرقيقة          

  . واالمتزاز على الفحم الفعال والتبخير وغيرها

  

 الكيميائي والمعالجة الكهركيميائية من أكثر الطرائق فعالية وبخاصـة فـي            تعد طريقتا الترسيب  

، وينتج عنهما كميات مخلفات     ١- ملغ ل  ١٠٠ و ١معالجة المحاليل المائية في مجال التركيز بين        

  .تحتاج إلى معالجة



 ٧

تعد طرائق التبادل األيوني واألغشية واالمتزاز على الكربون الفعال ذات كلفـة كبيـرة عنـد                

الجة كميات كبيرة من المحاليل وبخاصة المياه، وال تستعمل بكفاءة جيدة في معالجـة ميـاه                مع

) ٢٠٠١ (Voleskyلخـص   . الصرف التي تحتوي على تراكيز منخفضة من المعادن الثقيلـة         

  .محاسن ومساوئ الطرائق التقليدية المستعملة في إزالة المعادن

  

ت الحالي، في الـسيطرة علـى التلـوث         راً، في الوق  بيتالقي طريقة االمتزاز الحيوي اهتماماً ك     

بالمعادن وإزالتها بسبب كفاءتها التطبيقية، واستعمالها مواد طبيعية ذات منشأ حيـوي متـوافرة              

  .ومحددة ومتنوعة منها البكتريا والفطر والخميرة والطحالب وغيرها

   

ركيز أيونات المعادن الثقيلـة     تتميز الكتلة المازة الحيوية بالقدرة على احتجاز المعادن وخفض ت         

فهي تستطيع أن تحتجز أيونات المعدن المنحلـة        . ppt إلى مرتبة    ppmفي المحلول من مرتبة     

من المحاليل المعقدة والممددة بسرعة وفعالية عالية، واستعملت في معالجة مياه صرف معقـدة              

   ].٢٠٠٦، Chen وWang[ وبحجوم كبيرة وتركيز منخفض من المعادن

  

 حتـى أول حـد للتـسمم        على تجميع العناصر المعدنيـة     قدرة بعض المتعضيات الحية      لوحظ

]Volesky  ،١٩٩٠  ،a  ،b  ،c.[    المثبطة مع األيونات المعدنية عبر     /وترتبط الكتل الحيوية الميتة

وتوسع مجال استعمال االمتزاز الحيوي بفعالية إلزالة األيونات        . آليات فيزيائية كيميائية متنوعة   

  . ة أو المركبات العضويةالمعدني

  

 إلى ما تحويه الخاليا الميكروبية مـن زمـر           سلوك المادة المازة تجاه األيونات المعدنية      يعزى

آلليات المسؤولة عن االمتزاز الحيوي،     ليمكن   ].١٩٩٥،  Holan و Volesky[وظيفية كيميائية   

االمتـزاز وتفـاعالت   إعـادة الترتيـب و    التبادل األيوني وتشكيل المعقدات و     أن تكون من نمط   

، Benlchini و Veglio[الكهرباء الساكنة وتشكيل المركبات المخلبية والترسـيب الميكـروي          

  ].٢٠٠٦، Chen وWang؛ ٢٠٠٨، Yun وVijayaraghavan؛ ١٩٩٧

  

. درس عدد كبير من الكتل الحيوية كمواد مازة حيوية في إزالة المعادن أو المركبات العـضوية               

) Bacillus subtillis(البكتريـة  : لحيوية في التصنيفات الرئيسية التاليةوتصنف الكتل المازة ا



 ٨

والطحالـب  ) Saccharomyces cerevisiae(والخميـرة  ) Rhizopus arrhizus(والفطر 

والنفايـات الزراعيـة    ) نفاية خميرة الجعة الناتجة عن الصناعات الغذائية      (والنفايات الصناعية   

  ]. ٢٠٠٨، Yun وVijayaraghavan[يرها ومواد متعددة السكريات أخرى وغ

  

ارتباط الكتل الحيوية المدروسة مع عدد كبير من المعادن الثقيلة وفي مجـاالت مختلفـة                لوحظ

]Gupta   ،المتـزاز   بقدرة عالية    تتميز الحيوية التي    الكتلمن  بعض  وعرف   ].٢٠٠٠ وآخرون

فـي   دون انتقائية محـددة،      عها وتجم معظم المعادن الثقيلة   ترتبط مع    هاووجد أن بعض  . المعادن

، Holan و Volesky[خاصية انتقائية ألنواع محـددة مـن المعـادن          ب أنواع أخرى    حين تتميز 
١٩٩٥.[  

  

. الطحالب والفطور والبكتريا  : تشتمل الكتل المازة الحيوية المتاحة بسهولة على ثالث مجموعات        

ت التخمير بكميات كبيـرة المـصدر   وتعد النفايات الزراعية أو الكتل الحيوية الناجمة عن عمليا        

) mycelia(وقد وجد أن بعض نفاية الغـزل الفطـري          . الجديد من الكتل المازة الحيوية البديلة     

؛ ١٩٩٥،  Vijayaraghavan و Kapoor[تكون متاحة بكمية كبيرة إلزالـة المعـادن الثقيلـة           

Wang و Chen  ،ـ           ].٢٠٠٦ ي البحـار   وتعد الطحالب البحرية التي تتوفر بكميـات كبيـرة ف

وقـد درسـت الطحالـب البحريـة وبخاصـة الطحالـب            . والمحيطات مصدر آخر ورخيص   

ويعد السيليلوز من الكتـل      ،]٢٠٠٣c وآخرون،   Davis[إلزالة المعادن   ) Sargasso(السمراء

وجـرى االهتمـام أيـضاً، ألسـباب        . الطبيعية المازة طبيعية المحتملة إلزالة المعادن الثقيلـة       

 وآخـرون،   Bailey [ازة طبيعية أخرى ورخيصة الثمن كالمخلفات الزراعية      اقتصادية، بمواد م  

١٩٩٩.[   

  

يعد اختيار األنواع األكثر مالئمة من الكتل الحيوية من بين العديد من الكتل المـازة الحيويـة                  

 ].١٩٩٨،  Volesky و Kratochvil[والمتاحة والرخيصة أول تحٍد لحقل االمتـزاز الحيـوي          

الممكن أن يرتبط العديد من المواد الحيوية بالمعادن الثقيلة إال أنـه يمكـن              وعلى الرغم أنه من     

فقط استخدام تلك الكتل الحيوية التي تمتاز بقدرة ارتباط عالية مع المعـدن وانتقائيـة للمعـادن                 

جرى دراسة أعداد كبيرة من أنواع الكتل الحيوية لمعرفة قدرتها على امتزاز المعـادن              . الثقيلة

قائمـة شـاملة عـن      ) ١٩٩٥( Holan و Voleskyوأدرج  .  ظروف تجريبية مختلفة   الثقيلة في 

ويكمن التحدي اآلخر لهذه الطريقة في المعالجـة         .الميكروبات وقدرة المعادن على االرتباط بها     



 ٩

تحـسين   ، من حيـث   ]٢٠٠١،  Tsezos[في أن تطبيق االمتزاز الحيوي يواجه صعوبات جمة         

 واسـتخدام المـادة     تنشيطهاتثبيط المواد الحيوية وإعادة      ذلك   إجراءات االمتزاز الحيوي بما في    

  .سهلة التطبيقجعل إجراءات االمتزاز الحيوي المازة و

  

قامت هيئة الطاقة الذرية باستعمال بعض الكتل الحيوية كـورق الحـور وأغـصانه وبعـض                

بالمعـادن  في معالجة مياه الصرف الصناعي الملوثـة        ) قشر الجوز واللوز  (المخلفات الزراعية 

الثقيلة في ظروف تجريبية مختلفة من حرارة ودرجة حموضة الوسط وزمن التماس باإلضـافة              

إلى محاولة تنشيط النفايات الزراعية المستخدمة في االمتزاز من أجل زيـادة سـعة امتزازهـا               

    ]b وa ٢٠٠٩ وآخرون، Al-Masri[ للمعادن

  

 هدف الدراسة .٢

لية مبادئ الكتلة المازة الحيوية وورقـات البحـوث المنجـزة           تتناول الدراسة الببليوغرافية الحا   

ويندرج في هذا اإلطار مناقشة المعالجة األوليـة للكتلـة          . والمنشورة في العالم ومقارنة نتائجها    

المازة الحيوية وتثبيطها وإعادة تنشيطها ونمذجة إجراء االمتزاز الحيوي واقتراح الكتلة المـازة             

كما . سين الكتلة المازة الحيوية المستخدمة وتطبيقاتها العملية ومستقبلها       الحيوية باإلضافة إلى تح   

  .تلخص النتائج المنجزة في هيئة الطاقة الذرية السورية

  

 )Eukaryotes(النواة حقيقيات و )Prokaryots(بدائية النواة  :بنية الخلية .٣

بنية الميكروبات  علماً بأن   . يالبنية األساسية الضرورية لفهم آليات االمتزاز الحيو      نبين فيما يلي    

، Baron[ووظائفها قد ذكرت في العديد من المقاالت والكتب الميكروبيولوجيـة المتخصـصة             

؛ 2002 ، وآخرون Prescott؛  2002 وآخرون،   Moat؛  2000 وآخرون،   Madigan؛  1996

Remacle ،1990 ؛Talaro وTalaro ،2002 ؛Tortoraــرون،  و ، Urrutia ؛2004آخـ

  . لبنية األساسية الضرورية لفهم آليات االمتزاز الحيويا بعرضنا هنا فقط وقم. ]1997

  

وى  وخاليا بدائية النواة تصنف الخاليا الميكروبية في نوعين رئيسين، خاليا       ات الن تتميـز  . حقيقي

وبعدم وجود غشاء حقيقي محيط      ،حقيقيات النواة بنية أبسط وأصغر من خاليا      بدائية النواة   الخاليا  

تمتلـك  . وتفتقد عادة إلى األنظمة الغشائية الشاملة المعقدة الداخلية مع غشاء بالسـمي           . ةبالنوا



 ١٠

واة   خاليا   ات الن العديد من األغشية العضوية، وتكـون   البدائية،غشاء يحيط بالنواة و   بعكس ،حقيقي

وى   أكثر تعقيداً في الشكل وعادة أكبر من         ة الن   تعد الطحالب والفطر والحيوانـات وحيـدة       .بدائي

واة   الخلية والنباتات العليا والحيوانات من       ات الن   تتواجـد  .]٢٠٠٢وآخـرون،    Prescott[ حقيقي

تنقسم معظم البكتريا إلى مجموعتين تبعـاً لبنيـة         . )archaea(األركيا   و افي البكتري بدائية النواة   

مجموعة غرام الموجبة ومجموعـة غـرام       : )Gram(جدارها الخلوي واستجابتها لملون غرام      

تعد معظم البكتريا من الخمائر أحادية الخلية التي يتراوح قطر خالياها النموذجية بـين              . سالبةال

وتتراوح أقطار خاليـا    .  ميكرون ٥٠ ميكرون، ويصل بعض منها إلى أكثر من         ١,٠ إلى   ٠,٥

أبسط وظيفيـاً مـن     بدائية النواة   إن  .  ميكرون ٢٠٠ وأكثر من    ٢النموذجية بين   حقيقيات النواة   

من انقسامات خلوية وانشطارية وإجـراءات      حقيقيات النواة   تعاني خاليا    .حقيقيات النوى خاليا  

البلع واالحتساء والهـضم    : بدائية النوى معقدة في حين ال توجد هذه األفعال في         حقيقيات النواة   

يقوم الغشاء البالسمي   . الخلوي الداخلي وانسياب السيتوبالسما المباشر وحركة األميبية وغيرها       

وعلـى  . حقيقيات النوىبمعظم الوظائف التي تنجزها الالمتعضيات الغشائية في بدائية النواة   ي  ف

إال أن خالياهما   بدائية النواة وحقيقية النواة     الرغم من االختالفات البنيوية الكبيرة والوظيفية بين        

علـى  حقيقية النواة   أو  دائية النواة   تحتوي الخلية النموذجية لب   . تتشابه في مجال الكيمياء الحيوية    

يعد جدار  . الجدار الخلوي والغشاء الخلوي والسيتوبالسما والمنطقة النووية      : أربعة مكونات هامة  

الخلية الطبقة الصلبة الخارجية من غشاء الخلية حيث يوفر الدعم والحماية من التحلل التناضحي              

)osmotic lysis .(عة خلوية إلـى أخـرى  يختلف المحتوى الكيميائي لجدار الخلية من مجمو .

في حين يعد غشاء الخلية     . تحتوي جميع الفطور ومعظم البكترية والطحالب على جدران خلوية        

أو الغشاء البالسمي أو الغشاء السيتوبالسمي الحاجز النفوذي الهام ويتكون من طبقة من الشحوم              

)lipid (        نـد غيـاب جـدران      والبروتين تحيط بالسيتوبالسما، وهو الحد بين الخلية ومحيطها ع

يعد الغشاء النقطة األولى للتماس مع محيط الخلية فهو المسؤول عن االتصال مع العالم              . الخاليا

تختلف نسبة البروتين والشحم في غشاء الخليـة فـي المجموعـات المختلفـة مـن                . الخارجي

ات المتعضيات الميكروية، وغالباً ما تكون نسبة البروتين في الغشاء البالسمي            واة    حقيقي أقـل   الن

 نـانومتر ويمكـن     ١٠ إلى   ٥منها في األغشية البكترية، وتكون ثخانة أغشية الخلية ما يقارب           

أما الشحوم في الغشاء فهي غير متناظرة بنيويـاً مـع           . رؤيتها فقط بواسطة المجهر االلكتروني    

، )hydrophobic(ونهايات القطبية كارهة للمـاء      ) hydrophilic(نهايات قطبية محبة للماء     

 إن أهم اختالف في المكونات الكيميائية       .وغالباً ما تكون هذه الشحوم الالمتناظرة دسم فسفورية       

ات  أن األغشية البكترية ال تـشابه أغـشية   هو حقيقية النواة وبدائية النواة  للغشاء بين خاليا     حقيقي

تشكل الستيروالت  ويمكن أن   . مثل الكولستيرول ) sterols(حيث تكون فقيرة بالستيروالت     النواة  

وتعـد الـستيروالت جزيئـات    . حقيقيات النوىمن كامل الشحوم في األغشية % ٢٠ إلى ٥من  
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في جـين تحـوي     . صلبة مستوية حيث تقوم الحموض الدسمة بتثبيت بنيتها وجعلها أقل مرونة          

ويعـد  . hopanoidsاألغشية البكترية على جزيئات تشبه الستيرول خماسي الحلقـة ويـسمى            

 Garth Nicholson وS. Jonathan Singer المقتـرح مـن قبـل    fluid mosaicنموذج 

  . النموذج األكثر انتشاراً لبنية الغشاء

  

البروتينات المحيطية والبروتينات المتكاملـة إذ ال يـرتبط         : يوجد نوعان من بروتينات األغشية    

لمائية ويشكل حـوالي    النوع األول بالغشاء بإحكام ويمكن أن يزال بسهولة وينحل في المحاليل ا           

% ٨٠ إلى   ٧٠من بروتين الغشاء الكلي، في حين يتكون النوع الثاني من حوالي            % ٣٠ إلى   ٢٠

من بروتينات األغشية، واليمكن استخالصها بسهولة من األغشية باإلضافة إلى أنها غير ذوابة             

ت المتكاملة بنيـة    وأيضاً تأخذ البروتينا  . في المحاليل المائية عندما تكون على هيئة شحوم حرة        

تحتوي السيتوبالسما، المادة المائعة المائية في الخليـة،        ]. ٢٠٠٢ وآخرون،   Prescott[ مستوية

على متعضيات وأنزيمات ومواد كيميائية حيث تحدث معظم النشاطات االستقالبية الخلوية فيها،            

يبـدو داخلهـا    ال تحتوي البكترية على غشاء رابط داخلي عضوي لـذا           . أي الجسيمات الريبية  

تتألف الجسيمات الريبية، وهي جسيمات صغيرة، من البروتين والحمض الريبي النووي           . بسيطاً

)RNA(وهي جزء من جهاز النقل حيث تتم عمليات تصنيع بروتينات الخلية في هذه البنى ،.    

  

لمـصنعة مـن    أحياناً على مواد مشابهة للمواد المخزنة والمركبات ا       بدائية النواة   تحتوي الخاليا   

. الكربون أو اآلزوت أو الكبريت أو الفسفور جرى تشكيلها عند وجود المـواد المغذيـة هـذه                

). chloroplast(المواد الصانعة لليخضور    : تحتوي الطحالب على نوع إضافي من المتعضيات      

بدائية النواة حيث تحوي على متعـضيات       بشكل واضح عن خاليا     حقيقيات النواة   تختلف خاليا   

ية معقدة مختلفة في ماهية السيتوبالسما وموادها الجينية الرئيسية والتي تكون ضمن حدود             غشائ

تحتوي منطقة النواة   . يمتاز كل متعضي ببنية مميزة ترتبط مباشرة بوظائف خاصة        . غشاء النواة 

 فـي المنطقـة     DNAيوجـد   ). DNA(على مواد وراثية، حموض ريبية منقوصة األكسجين        

ففي البكترية تتمركز المواد الجينيـة فـي منطقـة          . لخاليا باستثناء البكترية  النووية في معظم ا   

ال تحتـوي   . ، غير منفصلة عن السيتوبالسما المحاطة بغشاء      )nucleoid(شبه نووية   منفصلة،  

والفرق .  بوظيفة النواة  DNAالخاليا بدائية النواة على نواة حقيقية، فتقوم كل جزيئة مفردة من            

  .يا الحقيقية والبدائية هو أن الخاليا الحقيقية تحوي على نواة حقيقيةاألساسي بين الخال
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يشير التقرير الحالي إلى ثالث مجموعات من مواد الكتل الحيوية المتعلقة بـاالمتزاز الحيـوي               

) الفطور الخيطيـة والخميـرة    (والفطر  ) الموجبة والسالبة لملون غرام   (وهي البكترية   : للمعادن

   . والطحالب

  

  ابنية البكتري .١,٣

  الشكل والحجم. ١,١,٣

كرويـة أو شـبه     :  شيوعاً في ثالثة أشكال    البكتريا  معظم   وتعرض   .تمتاز البكترية ببنية بسيطة   

) bacillusالعصيات، بـشكل أسـطواني،      ( وعلى شكل قضيب     )coccusالمكورات،  (بيضوية  

. الجينات والمحـيط  تالف  ويوجد أيضاً الكثير من األشكال نتيجة الخ      ) spirillum(الحلزونية  و

 في العديد من  تتجمع الخاليا    .تختلف البكتريا عن بعضها بالحجم أكثر بكثير من اختالفها بالشكل         

أزواج أو   (مع بعضها في مجموعات أو عناقيـد بعـد االنقـسام           )prokaryotes( المتعضيات

ضبان على طـول    ويمكن أن تحدث الكريات أو الق     ). رباعيات أو عناقيد أو غير ذلك     سالسل أو   

غالباً خلية بكترية نموذجية الحجم ) Escherichia coli( غرام-المتعضيات سالبةتعد  .سلالسال

وتبلغ أصـغر   .  ميكرون ٦,٠ إلى   ٢,٠ ميكرون وطولها من     ١,٥ إلى   ١,١يتراوح عرضها من    

ى فعلحجوم كبيرة   إلى   البكتريا   عدد قليل من     يمكن أن يصل حجم    ميكرون و  ٠,٣بكترية حوالي   

 نـصف قطـر    ميكـرون و   ٥٠٠  إلى  أحياناً spirochetesسبيل المثال يصل طول بعض من       

  .  ميكرون٧ إلى cyanobacterium Oscillatoria الزرقاء البكتريا 

  

  بنية الخلية. ٢,١,٣  

والمحتـوى  جدار الخليـة وغـشاء الخليـة    على ) E. coli(تحتوي الخلية البكترية النموذجية 

شبه النواة  وجسيمات حبيسة و جسيمات ريبية      : غير محاطة بأغشية  نات   مكو السيتوبالسمي لعدة 

، )flagella(  الـسوطيات   مثـل  بنية خاصـة  ب البكتريا   أنواع بعض   تتميز. مع موادها الجينية  

  .S-الطبقة

  

   السالب)Gram(  غرامغالف خليةجدار الخلية و. ١,٢,١,٣

  :ومن وظائف جدار الخلية

  .ية ويحميها من التحلل التناضحيشكل الخليمنح جدار الخلية . ١
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  .يمكن أن يحمي الجدار الخلية من المواد السامة. ٢

  . المضادات الحيويةمن للعديد أفعاليوفر جدار الخلية مواقع . ٣

  .النقسام الخلية الطبيعييعتبر جدار الخلية ضروري . ٤

 ان واألغلفـة  األصناف األساسية للمكونات الكيميائية في الجـدر       Kwan و Saltonلخص  وقد  

). ١(، الموضــحة فــي الجــدول   غــرام– وســالبةغــرام–للبكتريــة موجبــة 

)htm.002ch/microbook/edu.utmb.gsbs://http(.  

  

-األصناف األساسية للمكونات الكيميائية في الجدران واألغلفة للبكتريـة موجبـة          . ١الجدول  

   غرام– وسالبةمغرا

  أمثلة غرام-جدران الخاليا موجبة

Peptidoglycan جميع األنواع 

Polysaccharides مجموعة Streptococcus  الموادA ،B، C  

Teichoic acids  
Ribitol S. aureus 

 B. subtilis 
 Lactobacillus spp 

Glycerol B. licheniformis 
 M. lysodeikticus 

Teichuronic acids (aminogalacluronic or 
aminomannuronic acid polymers)  

Peptidoglycolipids (muramylpeptide–
polysaccharide–mycolates) Corynebacterium spp 

 Mycobacterium spp 
 Nocardia spp 

Glycolipids (“Waxes”) (polysaccharide–
mycolates)  

Gram-negative envelopes  

LPS (Lipoteichoic acids) جميع األنواع 

Lipoprotein E. coli and many enteric bacteria 
 Pseudomonas aeruginosa 

Porins (major outermembrane proteins) E. coli, Salmonella typhimurium 

Phospholipids and proteins جميع األنواع 
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 معظم األنواع  الببتيد السكري

 ]Saltonو Kwan ،١٩٩٦[ ،http:gsbs.utmb.edu/microbook/ch002.htm 

  

 تتلـون   في حـين  باللون األرجواني    غرام- موجبة البكتريا  ، تتلون   غراموباستخدام تقنية ملون    

 بكونه أكثـر    غرام- يمتاز سطح الخاليا سالبة    . باللون الزهري أو األحمر    غرام- سالبة البكتريا  

الببتيـد الـسكري     وبـسبب أن طبقـة       .مغـرا -من سطح الخاليا سالبة   تعقيداً كيميائياً وبنيوياً    

)Peptidoglycan(   تكون أقـوى منـه فـي        غرام-في الخاليا موجبة  فإن الجدار    أثخنتكون

  .غرام-سالبة البكتريا 

  

 ،ة والبلوريـة  يصلبة ومسام  مادة   وهي،  الببتيد السكري   يعزى شكل الجدار الخلوي وقوته إلى       

خاليـا بدائيـة النـواة      المعظم  تشترك  . البكتريا   في حين يكون اللب متشابهاً جداً في كل أنواع        

 وتختلف  .تقوم بتصنيعها حيوياً  وأنزيمات خاصة    الببتيد السكري جدار الخلية من    بسمات فريدة؛   

ومكوناتها الموجودة فقط في جدران الخاليا حسب المجموعات البكتيريـة           الببتيد السكري كمية  

  .الرئيسية

  

أستيل -Nلمشتقين سكريين؛   خطي من وحدات متناوبة     ليمير  على شكل بو   الببتيد السكري يكون  

-N(موراميـك   أسـتيل   -Nحمـض   و) N-acetylglucosamine  ،NAY(غلوكوز أمـين    

acetylmuramic acid ،NAM) ( عدد مـن أيضاً على الببتيد السكري ويحتوي ).١الشكل  

ميـزو  حمض  وأالنين  -Dغلوتاميك وحمض   -Dالمختلفة، ثالثة منها حمض     مينية  األحموض  ال

أستيل غلوكوز أمين من المكونـات      -N ويعد   .ثنائي أمين ثنائي ماليك الموجودة في البروتينات      

 . البلوريـة للكيتـين    السمراء ثالثية األبعاد باختالف     السمراء تختلف   في حين  .يتينكاألساسية لل 

إلـى   -L و -Dاألمينيـة   حموض  الترتبط سلسلة الببتيد المؤلفة من أربعة أو خمسة أزواج من           

ببتيـد  - السكريات الثنائيـة   وترتبط وحدات . موراميكأستيل  -Nالزمر الكربوكسيلية في حمض     

-Dالزمر الكربوكسيلية الطرفية فـي  وترتبط غالباً   .  أو بببتيدات قصيرة   بروابط ببتيدية مباشرة  

والـشكل الـشائع لجـدران      . حمض ثنائي أمين ثنائي ماليك    مباشرة مع زمرة األمين في       أالنين

الببتيـد  توجد أنواع مختلفة من     . بين سالسل الببتيد  جسور متصالبة   خلية البكتيرية عبارة عن     ال

يمكن أن تنغلق الجسور المتصالبة بين الببتيدات       . وتوضعهوفقاً لطبيعة الجسر الببتيدي      السكري

  المكـورات العنقوديـة     كمـا فـي    غـرام -فـي الخاليـا موجبـة     % ١٠٠المتجاورة بنـسبة    
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)staphylococcus.( ،فإن تواتر الجـسور المتـصالبة فـي     وعلى العكس من ذلكE. coli 

 الببتيد الـسكري   عادة طبقة وتتألف  %. ٣٠يمكن أن يكون االنغالق     ) غرام-المتعضيات سالبة (

 ليبيـدي  دسـكري متعـدد   من طبقة واحدة تحوي علـى الفـسفوليبيد و         غرام-في الخاليا سالبة  

   .يةالشحمالبروتينات ها واألنزيمات والبروتينات األخرى بما في

  
 

  

  . الببتيد السكريمكونات . ١الشكل 

  ]٥٦  ص،٢٠٠٢ وآخرون، Prescott[: المصدر

  

 .غـرام -في الخاليا سـالبة وموجبـة      الببتيد السكري  الروابط المتصالبة للـ     )١(يظهر الشكل   

فـي  . الببتيدية إلى الجسور الداخلية     غرام-في معظم جدران الخاليا سالبة     الببتيد السكري ويفتقر  

مشكلة وتكون كثيفة   )  ضخم الببتيد السكري  ()Sac( جيب    تظهر هذه الروابط المتصالبة في     حين
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 Prescoh[ مرنة ومسامية ويمكن للجزيئات اختراقها       الجيوبوتكون هذه   . شبكة اتصال داخلية  

  ).٢٠٠٢وآخرون، 

 نـانومتر مـن     ٨٠لى   إ ٢٠ على طبقة أحادية ثخانتها من       غرام-تحتوي جدران الخاليا موجبة   

مـن  وتحتوي أيضاً علـى كميـة كبيـرة         .  خارج الغشاء السيتوبالسمي   تتوضع الببتيد السكري 

ن الغليسرول أو الريبيتول المرتبط مع زمر الفسفات         وبوليميرات م  )teichoic(الخلوي  حمض  ال

  ).٢الشكل (

  

   

وجد كل البنى الظاهرة ال ت .غرام- سطوح الخاليا البكتيرية موجبة وسالبةمكونات. ٢الشكل 

  في وصف بنية بعض منM. protein يستخدم بروتين على سبيل المثال. في كل المتعضيات

    أسواطاًوأيضاً ال تملك كل المتعضيات. )streptococci( المكورات السبحية

  ]٣  ص،٢٠٠٢ وآخرون، Moat: [المصدر

  

جدار الخليـة  من مواد % ٩٠إلى  ٤٠من  الببتيد السكرييشكل ،  غرام-في جدار الخاليا موجبة   

 ٤٠ و ٢٠عادة بين    الببتيد السكري  لبطبقات  وتكون ثخانة   . الحاوية على جسور داخلية ببتيدية    

 فتـشكل جزيئـات     وترتبط سالسل الغليسين المتجاورة عرضياً بأسطوانات من حموض أمينية        

أالنين أو الـسكر    -D مثل   ترتبط الحموض األمينية  . ثالثية األبعاد عالية المقاومة تحيط بالخاليا     

 الببتيد السكري بكل من    teichoicبينما ترتبط حموض    . كالغلكوز مع زمر الغليسرول وريبيتول    

 أو مـع شـحوم غـشاء        أستيل موراميك -N هيدروكسيل حمض -٦ة مع   مشتركنفسه بروابط   

تـصنع الحمـوض    ]. ٢٠٠٢ وآخرون،   lipoteichoic] (Prescottوتدعى حموض   (البالسما  



 ١٧

lipoteichoic     ويمكن أن تمتد    ، على سطح الغشاء   غرام-، الموجودة فقط في المتعضيات موجبة 

 كارهه للمـاء    وهي بوليميرات غليكوفسفات  ،  إلى طبقات داخل السطح    الببتيد السكري عبر طبقة   

وهي عبارة عـن مـضادات      . المثبتات في الغشاء السيتوبالسمي   غليكولبيد المحب للشحوم و   مع  

   ).Streptococcus pyogenesمثل  ()adhesions(المواد الرابطة ية وجنية والسميات الخلو

  

وبسبب أنها سالبة الشحنة فتساعد في       الببتيد السكري  ممتدة إلى سطح     teichoicتظهر حموض   

 خاليـة مـن     teichuronic وتكون حمـوض     .غرام-الشحنة السالبة لجدار الخاليا موجبة    منح  

 teichoic تعتمد نـسبة حمـوض       .hexuronicمض  الفسفات وتصنع من السالسل الخطية لح     

وظـائف   لوما تزا . المطبقة وخاصة التزويد بالفسفات   الظروف   على   teichuronicوحموض  

 فـي حـين   . في صيانة بنية الجـدار    هذه الجزيئات غير واضحة، ولكنها يمكن أن تكون هامة          

 teichoicوقـد أثبـت أن حمـوض        . غـرام - سالبة البكتريا   في   teichoicالتوجد حموض   

وتمنح كل مـن زمـر الفـسفوريل فـي          .  وجود المعدن   تترسبان في  teichuronicوحموض  

في السالسل الببتيدية مواقع الشحنات السالبة في جـدار         البوليميرات الثانوية وزمر الكربوكسيل     

، Remacle؛  ٢٠٠٢ وآخـرون،    Prescott؛  ٢٠٠٢ وآخرون،   Moast [غرام-الخلية موجبة 

  ].١٩٩٧، Urrutia؛ ١٩٩٠
  

 Bacillusمثـل   (غرام- فقط في بكترية محددة موجبة لجدار الخليةteichoicتوجد حموض 

spp. ( وجرى توضيح بنيتها في الشكل)٣.(  
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  .  في جدار الخليةteichoic بنية حموض .٣الشكل 

كالـسكاكر  (طبيعـة التعـديل     وتميـز   ). B(أو فسفات الغليسرول    ) A(الريبتول المعدل كيميائياً     بوليمير   هو teichoic حمض   إن(

ويتم تثبيت حمض . الببتيد السكري  مشتركة مع  بروابطteichoic حمض  ويمكن أن يرتبط.البكتريا  نوع مصل   ) والحموض األمينية 

lipoteichoic في غشاء السيتوبالسما بروابط مشتركة مع حمض دسم(.  

  .php.3morphology/com.digitalproteus.micro://http: المصدر 

مرتبطة إما مع الريبتـول أو الغليـسرول    هي بوليميرات متعدد الفسفات      teichoicإن حموض   

) رابطة إسـتر  (أالنين  -polyol D تتضمن الزمر التبادلية لسالسل      .اإلستر فسفوثنائيبروابط  

. وهي مـضادات جينيـة قويـة     .  والغلكوز  أمين غالكتوزيل  أست-Nأستيل غليكوز أمين و   -Nو

-بآليـة فـصل   عالية الشحنة السالبة في جدار الخلية البكترية        ويمكن أن تقوم هذه البوليميرات      

  .كاتيوني

  

 حيث تبلغ ثخانته حـوالي      غرام- بأنه أكثر تعقيداً من الخلية موجبة      غرام-يعد جدار الخلية سالبة   

 ٧-٢( الببتيد السكري وتمتلك طبقة من    . ن من بنية متعددة الطبقات    تكويو ، نانومتر ٨٠ إلى   ٣٠

 على شـكل    الببتيد السكري يكون  .  نانومتر ٨ إلى   ٧ محاطة بغشاء خارجي ثخانته من       )نانومتر

 دسـكري ومتعـدد    ويتكون من الفـسفوليبيد      شطيرة تقع بين الغشاء البالسمي والغشاء الخارجي      

ن طبقـة   وِّكَال تُ ويمكن أ . ية الشحم البروتينات  ذلك  بما في   واألنزيمات وبروتينات أخرى   دييبلي

 .من وزن جدار الخليـة    % ١٠ إلى   ٥ أكثر من    المجاورة لغشاء البالسما  الرقيقة   الببتيد السكري 

الببتيد طبقة أو طبقتين من      نانومتر ويحتوي فقط على      ٢ فثخانته تبلغ حوالي     E.coliفي بكترية   

وتدل المسافة بـين    . glycan ن الجسور الببتيدية بين سالسل     يوجد فقط نوع واحد م     .السكري  

 شفافة حيث تتوضـع      منطقة وتكونعن المسافة البالسمية المحيطة     الغشائين الخارجي والداخلي    

إلى الغشاء الخـارجي    بروابط تشاركية    الببتيد السكري يرتبط  . األنزيمات المختلفة والبروتينات  

 وفـسفوليبيد   )LPSs (رجي من متعدد سـكريد ليبيـدي       الخا يتألف الغشاء . يةللبروتينات الشحم 

  .وبروتينات

  

 ).LPS(في الجزيئات الـضخمة   معقد لمتعدد سكريد ليبيدي أنواع متنوعة  غرام-للبكترية سالبة 

 بنيـة   ٥ و ٤يوضح الـشكالن    . للغشاء الخارجي  أكثر المكونات غرابة     LPSSوقع أن تكون    يت

LPSS .  

  



 ١٩

 
) B(. Salmonellaفي متعدد السكريد اللببيدي ) A. (كريد اللببيدي بنية متعدد الس.٤الشكل 

  .Escherichia coliشكل جزيئة متعدد سكريد اللببيدي 

  ]٦٠، ٢٠٠٢ وآخرون، Prescott: [المصدر

  

يـد  يب الل -١: تتألف من ثالثة أجزاء   التي   على كل من اللببيدات والكربوهيدرات و      LPSSيحتوي  

)A (٣بي و  متعدد السكريد الل   -٢و- O- يـد   يببنيـة الل  وتتطلب  . السلسلة الجانبيةA   القتحـام 

-٢؛ ارتباط تشاركي لمكون اللب مـن حمـض   الوريقة الخارجية للغشاء الخارجي ثنائي الطبقة  

أستيل غليكـوز   -N وإيتانول أمين و   )heptose(الهيبتوز  و) KDO( ديوكسي أوكتانيك    ٣-كيتو

  . للبسالسل متعدد السكريد مع اوغالكتوز وترتبط 
  

  مضاد جيني- O  بـالل Aالليبيد 

  غلكوز أمين

β-هيدروكسي ميرستات  

  حموض دسمة

  كيتوديوكسي أوكتان

  فسفو إيتانول أمين

  هيبتوز

  غلكوز وغالكتوز

N-أستيل غلكوز أمين  

  :سالسل متعدد السكريد

تكرار وحدات من السكاكر األحاديـة      

رامنـوز ومـانوز    مثل الغالكتـوز و   

  S typhimurium LPSوأبيكوز في 

  . النموذجيLPSالتي تشكل المناطق الرئيسة الثالث لالرتباط التشاركي . ٥ الشكل

  ]http://gsbs.utmb.edu/microbook/ch002.htm، ١٩٩٦، Kwan وSalton: [المصدر 
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 وتمنح مكونات أحـادي     غرام-مضاد الجينات لبكترية سالبة   -Oتتبادل السالسل متعددة السكريد     

 والفسفوليبيدات على عدم تماثـل الغـشاء        LPSيساعد  . صة لهذه المكونات  السكريد أمصال خا  

يمسك كل من   . ارهة للماء الخارجية  ك مع سالسل متعدد السكريد ال     غرام-الخارجي للبكترية سالبة  

LPS        ًويمكـن أن   ) تفاعالت أيونية وكارهة للماء   ( بالغشاء الخارجي بواسطة قوى ضعيفة نسبيا

فعالــــة -وســــائط ســــطحتنفــــصل عــــن ســــطح الخليــــة مــــع 

)htm.002ch/microbook/edu.utmb.gsbs://http .(       تعزى الشحنة السالبة الـصافية لــ

LPSS      وتعطي الزمر الفسفاتية ضـمن      . غرام- سالبة البكتريا   إلى شحنة السالبة لسطحLPSS 

 زمرة كربوكسيلية واحـدة فـي       في حين تكون  . ية لتفاعالت المعادن  والفسفوليبيد المواقع األساس  

LPSS         حرة لتتفاعـل مـع المعـادن ]Moat    ،؛  ٢٠٠٢ وآخرونPrescott    ،؛ ٢٠٠٢ وآخرون

Remacle ،؛ ١٩٩٠Urrutia ،١٩٩٧.[  

  

   الحرةالغالف والمادة اللزجة . ٢,٢,١,٣

 ،البكتريا   لزجة فوق جدار الخلية      أغلفة أو طبقات من مواد     البكتريا  يا  يمكن أن تنتج بعض الخال    

حرة معاد ترتيبهـا مـن الكربوهيـدرات        وبوليميرات  %) ٩٥<(وي نسبة مرتفعة من الماء      تحت

بوليميرات عاليـة الـوزن الجزيئـي مـن         (تحتوي األغلفة على متعدد السكاكر      . والبروتينات

تـسمى  مينيـة   وبعضها يحوي على بروتينات أو بوليميرات من الحمـوض األ         ،  )الكربوهيدرات

). -L أكثر من أيزوميـر      -Dأيزومير الحمض األميني    وغالباً ما تتشكل من     (متعدد البيبتيدات   

 حمـض  مـن الغلكـوز     III النـوع    )pneumoniae(  المكـورات العنقوديـة    فالويحتوي غ 

 وآخرون،  Moat [-٤،  ١-β  و -٣،  ١-βبالتناوب بين روابط     )glucuronic( الغلوكويورنيك

٢٠٠٢:[  

  

  

أغلفة متعدد الببتيد المؤلـف مـن    )Bacillus anthracis(  عصية األنتراكس أن تصنعيمكن

ويمكن أن يكون الغالف ثخيناً أو رقيقـاً، صـلباً أو           . D-وحدات فرعية من حمض الغلوتاميك    

 ويمكن أن توجد حدود متعددة ومختلفة لشرح طبقة الغـالف         .  المحددة مرناً بحسب المتعضيات  

تد إلى خـارج     بأن متعدد سكريد يحوي مواد تم      من المعروف  (ليكوغاليكسكالطبقة اللزجة والغ  

فـي  وتكون عادة بوليميرات الغالف حمضية      ). EPS ( الخلوية خارجال متعدد السكريد ،  )الخلية



 ٢١

 متعـدد الـسكريد المعتـدل       لغالف على أن يحتوي ا   أنه يمكن     من الحاالت الطبيعية على الرغم   

لالرتباط بالمعدن  ويعد ترتيب الغالف مهم     . د الببتيد المشحون  المشحون أو متعد  ومتعدد السكريد   

]Madigan ،؛ ٢٠٠٠ وآخرونMoat ،؛ ٢٠٠٢ وآخرونUrrutia ،١٩٩٧[.  

  

 البروتينـات   تحتوي الكثير من بدائيات النواة على طبقة سطح خلية مؤلفة من بعدين مرتبين من             

 شـكل   S-ون للطبقات كوي. لورية الب شبه أو طبقة السطح     S-غليكوبروتينات تدعى بالطبقات   أو

ية  حسب عدد وبن   )P4( أو الرباعية    )P6( كالبلورات السداسية    P6 و P4 و P2 و P1بلوري متناظر   

تحـدث تفـاعالت ال تـشاركية       . )الوحدات الفرعية المؤلفة لها   (البروتينات أو غليكوبروتينات    

ة في الترابط بين الوحـدات      والتجاذب الكهربائي الساكن والجسور الملحي    كالروابط الهيدروجينية   

بتركيـب صـحيح    الكاتيونات المعدنية ثنائية التكافؤ     اهم  تس.  الجدار توما تح الفرعية المجاورة   

 LPSS مع   S- طبقات فتنفصل.  ويمكن للمعادن أيضاً أن ترتبط بعد أن تتجمع        . بشكل شائع  للبنية

؛ ٢٠٠٠ وآخـرون،    Madigan [غـرام -للخاليا موجبة  الببتيد السكري  أو   غرام-للخاليا سالبة 

Urrutia ،١٩٩٧.[   

  

  بنية الفطر. ٢,٣

  التصنيف والخواص العامة. ١,٢,٣

 خيط فطري فـي    مع استطالة    عفنالتبرعم الكروية و  يتضمن الفطر المجهري الخمائر مع خاليا       

 )Aspergillus(الرشاشيات   عبارة عن فطور شعرية كالبنسلين و       فهو عفن ال أما ،الغزل الفطري 

 ،)thalliجمـع    ()thallus( ثـالوس  بال  النباتية للفطور  السمراءدعى بنية الجسم أو     وت. وغيرها

 متعـدد   عفـن  عنها في ال    الخلية األحادية المجهرية للخمائر    فيحيث تختلف في التعقيد والحجم      

تمعة مع  وتنمو الخيوط الفطرية عادة بشكل مج     . وتدعى الشعيرة المفردة بالخيط الفطري    . الخاليا

  . تصنيف الفطور) ٢( يظهر الجدول ).mycelium(الفطري الغزل بض وتدعى ضها البعبع
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  تصنيف الفطور. ٢الجدول 

 الممثل النموذجي  الخيط الفطري  االسم الشائع  المجموعة

الفطريات األسكية 

)Ascomycetes(  

 Neurospora  ذو فواصل Sacفطر 
Saccharomyces 

Morchella 

  الفطريات البازيدية

)Basidiomycetes(  

 Amanita  ذو فواصل  ، المشرومclubفطر 
Agaricus 

  الفطريات الزيجوية

)Zygomycetes(  

 Mucor  مكدسة مع بعضها  فطر الخبز
Rhizopus 

 فطريات البيضية

)Oomycetes(  

 Allomyces  مكدسة مع بعضها  فطر الماء

  الفطريات الناقصة

)Deuteromycetes(  

 Pencillium  ذو فواصل  الفطور غير الكاملة
Aspergillus 

Candida 

  ]٧٢٩  ص،٢٠٠٠ وآخرون، Madigan[منقول من 

  

  والتي تعد من مجموعات الفطر     بنشوئها النوعي، تتميز   التي   ،جزء من الفطريات البيضية   يرتبط  

يمكن أن يتجمـع    .  تعد الخمائر من الفطريات األسكية وحيدة الخلية       .مع بعضها بشكل متراص   

بنيـة جـسم أو نبـات        والذي هو عبارة عن       الثالوس حسب تطور  خمائرال أو   العفنالفطر في   

عن طريق التبـرعم أو     بشكل ال جنسي     إما   وتنتج ،هي فطور وحيدة الخلية   فالخمائر  أما  . الفطر

مـن  شـعيرات     على العفنحتوي  ي .األبواغ خالل تشكيل     من االنقسام العرضي أو بشكل جنسي    

بـالغزل  كتل متشابكة   الخيوط الفطرية التي تشكل       تدعى ، وتشبه الخيوط  رتبةمتطويلة و الخاليا  

ويمكـن أن   ). بدون فواصل (يمكن أن تكون الخيوط الفطرية إما منفصلة أو متراصة          . الفطري

  ].٢٠٠٢ وآخرون، Prescott[متكاثرة ينتج الغزل الفطري بنى 

  

 ١٠-٥ويكون عرض الخيط الفطري بشكل نمـوذجي       . تكون معظم الفطور على شكل شعيرات     

 Lester [حسب اختالف األنواع   مم،   ١,٠٠ ميكرون إلى    ٠,٥رون ولكن أحياناً يتراوح من      ميك



 ٢٣

تمتلـك  . يتكون الغزل الفطري من كتل معقدة من الشعيرات أو الخيوط         ]. ١٩٩٩،  Birkettnو

وبـشكل شـائع توجـد      .  السيللوز أو الكيتين أو كليهما معـاً       مؤلفة من الخيوط الفطرية جدران    

 -١: للفطر ثالثـة أنـواع     لمتعضيات الخلوية لوهكذا فإن   . الخيوط الفطرية ضمن  السيتوبالسما  

 وتـدعى أيـضاً     على كتل ستوبالسمية متعددة النـوى     المتراصة حيث تحتوي الخيوط الفطرية      

 نواة وحيدة، حيث تنقـسم الخيـوط        ذات) protoplats(بروتوبالست   متصلة مع  -٢المدمجة؛  

الفواصـل مـع    تكون   -٣جيرة تحوي نواة مفردة؛     كل ح  أو فاصل،    رضية ع انالفطرية بجدر 

في الحـاجز    في أنواع الفواصل مسام مركزي       وجدوي. متعدد النوى بين الحاجز   البروتوبالست  

 Lester[ السيتوبالسما والنويـات      من يسمح بهجرة كل  متصل مع سيتوبالسما الخاليا المجاورة      

  ].١٩٩٩، Birkettnو

  

تكون خاليا الخمائر بشكل عام أكبر من الخاليـا         . ادية الخلية  عن الفطور أح   تقدم الخمائر مثاالً  

 ٢,٥ فبتراوح بين عرض خلية الخميرة النموذجية     أما  . تختلف بشكل كبير في الحجم    و،  البكتريا  

وشكل خلية الخميرة الشائع هو الشكل الكـروي        .  ميكرون ٢١ و ٤,٥ ميكرون وطولها بين     ١٠و

تنمو معظـم   . مستوى الميالن والشروط المطبقة   و يرةإلى البيضوي وما بينهما حسب نوع الخم      

، تنتج معظم الخمائر فقط كخلية مفـردة      .  حرة  تجمعات أو مستعمرات   خاليا الفطر المجهري في   

قدرة تبدي بعض الخمائر    . في حين يمكن لبعض الخمائر أن تشكل شعيرات ضمن شروط معينة          

تلـك للبكتريـة    الخمائر لحد كبيـر      تشبه مستعمرات    .التزاوج عن طريق على اإلنتاج الجنسي    

ومن أهم الخمائر التجارية خمائر الخبز وخمـائر        . لينة وبنيتها متناظرة وكذلك مظهرها    لكونها  

تعتبـر خمـائر الخبـز      ]. ٢٠٠٠ وآخرون،   Madigan[خمائر السكر الجنسية     ل التابعةالجعة،  

 تعـدان مـن النمـاذج        لـذا   بسهولة  عليها ويمكن الحصول  ،والجعة من الخاليا حقيقيات النوى    

وتعد خميـرة   . علم أحياء الخاليا حقيقية النوى    الممتازة لدراسة العديد من المشكالت الهامة في        

S.cerevisiae             أول خليـة    أشهر نموذج لخاليا حقيقة النواة من أجل الدراسات العلمية وهـي

  .بمجموع جيني كامل متعاقبحقيقة النواة تقوم 

  

" Saccharomyces"تشتق الفطريات الـسكرية  .  خمائر التبرعم من S.cerevisiae تعد خميرة 

من " cerevisiae"في حين جاءت كلمة ؛ "Sugar mold"من اللغة اليونانية وتعني عفن السكر 

منذ بسبب استخدامها  ويمكن أن تعد أكثر خميرة استخداماً ".of beer"  من الجعةالالتينية وتعني

يمكن (بشكل طبيعي من قشور العنب      ويعتقد أنها عزلت    . عةأزمنة قديمة في صناعة الخبز والج     

وتوجد  لطبقة بيضاء رقيقة على قشور بعض الفواكه غامقة اللون كالتمر؛         رؤية الخميرة كمكون    



 ٢٤

ة النوى المدروسـة فـي      يخاليا الحقيق المتعضيات  نموذج ل  أكثر   د تع ،)البشرة الميتة بين شموع   

 وهي نموذج شـائع     ، كنموذج لبدائيات الخلية   E.coliثل   أحياء الخلية م   مالجزيئات الخلوية وعل  

.  ميكـرون  ١٠-٥قطرها مـن     حلقية أو بيضوية     S.cerevisiae  تكون خاليا  .لتصنيع الخمائر 

لكـشف   S.cerevisiae خاليـا    ولقد استخدمت . وتنشأ من عمليات االنقسام المعروفة بالتبرعم     

، ٢٠٠٦،  Wang و Chen[ميكروب  -ودراسة تفاعالت معدن  خواص االمتزاز الحيوي للمعادن     

٢٠٠٧ ،a ،b ،c ،d ،e ،٢٠٠٨، a ،b ،c؛ Wang ،٢٠٠٢ a ؛Wangو Chen ،٢٠٠٦[.  

  

ومواد حبيسة ونـواة     وسيتوبالسما   سيتوبالسميغشاء  عادة، يكون لخاليا الخميرة جدار خلوي و      

 )Golgi(كـولجي   شبكة بالسمية داخليـة وجهـاز        و )mitochondria(الميتوكوندريا  ومفردة  

  علـى أسـواط     الخميـرة  تحـوي ال  . غليكوكاليكسهيكل الخلية و   و )vacuoles(حويصالت  و

)flagella ( المتعضيات ذوات النوى الحقيقية األخرىولكنها تقوم بعمل معظم.  

   

   السكريدجدار الخلية ومكوناته األساسية من متعدد. ٢,٢,٣

ولكنها تختلف فـي    امة والشكل،    الدع السمراءوتمنح  تكون جدران خاليا الفطر والطحالب صلبة       

وتتكون جدران الخلية الفطرية بشكل أساسي من       . التركيب الكيميائي عن جدران الخاليا البدائية     

  واللبيدات ومتعدد الفسفات واأليونات الالعـضوية من متعدد السكريد مع البروتينات  % ٩٠-٨٠

ويالحـظ  . ار الخليـة الفطريـة    كما يعد الكيتين من المكونات الشائعة لجد      . مشكلة مالط الجدار  

طبقة خارجيـة   ): ٦الشكل  ( في الدراسات البنيوية العميقة لجدران الخلية الفطرية         وجود طبقتين 

 )mannans(  الماناز  أو )glucans(  الغلوكان مثل( ممزوج   )glycans(  الغليكان رقيقة تحوي 

 خيوط متعـدد الـسكريد      نسيجية ميكروية من   وطبقة ثخينة داخلية     ))galactans( االكتان الغ أو

متوازي وأحياناً سالسل السيللوز في مع سالسل الكيتين في ترتيب   مؤلفة من الكيتين أو السيللوز      

  ].٢٠٠٢، Talaro وTalaro؛ ١٩٩٠، Remacle[ال سيللوزي ال الغلوكانخمائر معينة، 

  



 ٢٥

  

ار الخلية  العامة لجدالبنيةلخلية فطرية يظهر مقطع عرضي . glycocalyxبنية . ٦الشكل 

جهاز : Gكييسات مصقولة؛ : CVالقمة النامية؛ : S(.  صورة مجهرية:في األعلى. ووظائفها األخرى

 مؤلف من طبقات معقدة من البنية يكون جدار الخلية ثخين صلب :وفي األسفل). الميتوكوندريا: Mكولجي؛ 

  ].١٢٧، ٢٠٠٢، Talaro وTalaro[من . متعدد السكريد والبروتينات

  

  .)manna (المن والغلوكانبنى السيللوز والكيتين و) ٧( الشكل ويظهر

  



 ٢٦

  

  .manna والغلوكانالسيللوز والكيتين وبنى . ٧الشكل 

  ]http://www.scientificpsychic.com/fitness/carbohydrates2.html[مصدر السيللوز 

  ]http://www.scientificpsychic.com/fitness/carbohydrates2.html[مصدر الكيتين 

  ]http://www.scientificpsychic.com/fitness/glucan.gif [الغلوكان-βمصدر 

  ]٢٠٠٣ وآخرون، Davis [المنمصدر 

  

  الغشاء الخلوي. ٣,٢,٣

مؤلف من طبقتـين مكـونتين مـن اللبيـدات،          يكون غشاء الخلية للخاليا حقيقية النوى رقيق و       

بمعـدل  (وجزيئات بروتينية   ) وى الغشاء من محت % ٤٠ حوالي   بمعدل(كفسفولبيدات والسيترولز   

 ويكون  . والتصرف البنيةفي كل من     الفسفولبيدات   عنويكون السيترولز مختلفاً    %). ٦٠حوالي  

يتألف غشاء الخلية من طبقتـين  .  لبنية الغشاء هي المتوقعة بشكل كبيرfluid mosaic نموذج

نحو الخارج والرأس الالقطبـي      التي تكون موجهة مع رأس لبيدي قطبي      متشكلتين من اللبيدات    



 ٢٧

للمواقع الكثيرة في هذه الطبقات الثنائيـة بروتينـات         وتكون منطمرات   . متجه إلى مركز الغشاء   

.  نـانومتر  ٧وتكون بعض األغشية الخلوية رقيقة جداً معدل ثخانتها فقط          . كروية مختلفة الحجم  

الخاليا البدائية فإن   بخالف  . لنقلبدور حواجز نفوذية انتقائية في ا     وتقوم األغشية السيتوبالسمية    

حيث تكون ممتدة كفاية      فردية ئيةغشا مرتبطة عضيات الخاليا حقيقية النوى تحتوي أيضاً على     

   ].٢٠٠٢ وآخرون، Prescott) [في الحجم% (٨٠إلى % ٦٠لتشغل من 

  

  سماالالسيتوب. ٤,٢,٣

 الميتاكونـدريا فيها   ى بما تحتوي السيتوبالسما على عضيات لها خاصية المتعضيات حقيقية النو        

تحوي على مواد     حويصالت  ويوجد أيضاً  .شبكة النهايات البالسمية الممتدة   الجسيمات الريبية و  و

في الفطر وحيد الخلية مثل الفطريـات األسـكية          .volutinغليكوجين واللبيدات و  مخزنة مثل   

يتوضع ضمن جـدار    حيث   ، الغشاء البالسمي،  نصف النفوذة في األغشية   ينغلق البروتوبالست   

. أطراف الخيوط النامية الفتيـة     أما في األنواع الشعرية فيتركز البروتوبالسم في         .الخلية الصلب 

غير فعالة استقالبياً وتحتوي على كميات كبيرة من الحويصالت         العاجزة  وعادة ما تكون الخيوط     

  فطـر  تطور. جانسةغذائيات ال مت   وتكون   اليخضور تفتقر جميع الفطور إلى      .في السيتوبالسما 

mycelium    اإلنبات األولـي    عن ينتج .األبواغمن إنبات خلية منتجة وحيدة أو        بشكل طبيعي  

الذي يكون  تتفرع لتشكل كتلة الخيط     يتفرع بشكل فروع متعاقبة و     حيث   مفردإنتاج لخيط طويل    

mycelium.  

  

بعد دخولهـا إلـى الخليـة،       . لتتفاعل مع األيونات المعدنية    السيتوبالسما مهمة للخاليا الحية      إن

أي (الخلوية الفرعية المختلفـة     يجري تقسيم األيونات المعدنية إلى أجزاء صغيرة في العضيات          

استراتيجية تكـديس   ) ٢٠٠٤(آخرون   و Vijverلخص  ).  إلى آخره  الحويصالت و الميتاكوندريا

اتيجية تكـديس   يمكن أن تختلف استر   . ه وخاصة انقسامه إلى أجزاء صغيرة داخل      األيون المعدني 

يعـد أخـذ     األساسية، من أجل المعادن     .الالأساسية و األساسية دنا أيونات المع  من أجل المعدن  

المعـادن   أو طـرح   جامـد شـكل   طرح فعال والتخزين في     مع  أو االستراتيجيات    معدن محدد 

حـوض  ، يكون الطرح مـن      أساسيةالالمن أجل المعادن    . المخزنة من االستراتيجيات الرئيسية   

حذفه نهائياً من أهم االستراتيجيات وسيزداد تركيز المعدن        ة المعدن والتخزين الداخلي بدون      زياد

آليات العزل الخلوية بشكل أساسي لها      وأشاروا إلى أن    .  مع ارتفاع التركيز الخارجي    في الخاليا 

من ويتض. ربط المعادن إلى بروتينات ثابتة حرارياً      الضمنية الواضحة و   جساماألتشكيل  : نوعان



 ٢٨

ترسبات البلورية من فسفات الكالسيوم،     ،  Aالنوع   :الحبيباتالناتج عن التشكيل ثالثة أنواع من       

 Hg و Cu و Cd، التكـديس أي     ، يحتوي بشكل أساسي من فسفات الحمـض       B؛ النوع   Znأي  

وترتبط اآللية األخيرة   . haemosidernكـ  ، يخزن الحديد الزائد في الحبيبات       C ؛ والنوع Asو

، حيث يكون منخفض    )metallothioneins) MT،  معدن معين -مع بروتين رابط  بشكل رئيس   

أو المتعضيات  النباتات   وأ، وعادة يتواجد في مملكة الحيوانات       الوزن الجزيئي وغني بالسيستين   

 على الكثير من المواد     MTويمكن أن يحتوي    . المجهرية حقيقية النوى أو بعض بدائيات الخاليا      

 وآخرون،  Vijver[ إلى آخره    Zn و Co و Hg و Cu و Cd ادن الثقيلة مثل  بما فيها أيونات المع   

٢٠٠٢.[   

  

-ساللة تخفيض في تقليل التسمم من أيونات المعادن أن         الحويصالتتظهر الدراسات حول دور     

، Gadd و Ni] Ramsay و Co و Mn و Znكبير ألخذ   تقوم بتحسس أكبر وتقليل      الحويصالت

 والحساسية لكال أيوني المعـدنيين      Cu و Cdضحة في أخذ     اختالفات وا  لم تالحظ  بينما   ].١٩٩٧

أن ) ١٩٩٨ (Gadd و Gharieb ووجـد    .S.cerevisiaeالطفرة في خميرة    النوع الضار و  بين  

 لها حساسية أعلـى للكرومـات       S.cerevisiae والطفرات الخاملة لخميرة     vacuolarنقصان  

أن من احتمـال الـسيلينيت      رغم   مع انخفاض المحتوى الخلوي لكل المعادن، على ال        التلوريتو

 Sr+2يحدث تكديس   أن  ) ١٩٩٢ (Tobin و Averyوأثبت أيضاً   . Se من المحتوى الخلوي    يزيد

   .S.cerevisiaeفي خلية الخميرة الحية لخميرة  الحويصالتبشكل أساسي في 

  

  بنية الطحالب. ٣,٣

  مقدمة وتصنيفها. ١,٣,٣

تحتـوي  . والتربة الرطبة   والبحار المياه العذبة ك  المائية وساطاألتكثر الطحالب في الطبيعة في      

  . وتقوم بعملية التمثيل الضوئيالطحالب على اليخضور

  

يوجد فـي هـذه     .  تقوم بعملية التمثيل الضوئي    هيوتعد الطحالب من المتعضيات حقيقية النوى       

.  صانعات اليخـضور    وهي المتعضيات، كما في النباتات الخضراء، نوع إضافي من العضيات        

 تجميـع    وتقوم بوظـائف   كون صانعات اليخضور خضراء اللون وتوجد حيث يكون اليخضور        ت

  .الضوء عند حدوث التمثيل الضوئي



 ٢٩

  

ويشير طرف الطحلـب إلـى      . لوجودها الغزير في الطبيعة   جرت دراسة الطحالب بكثرة نتيجة      

ية التمثيل  تجميع كبير ومتنوع لمتعضيات حقيقية النوى والتي تحوي على اليخضور وتقوم بعمل           

حيث تقوم أيضاً بالتمثيـل     ،  cyanobacteria يمكن أن يالحظ أن الطحالب تكون من         .الضوئي

وعلـى   .لذا تتميز بتطورها من الطحالب    ) eubacteria(بكترية حقيقية   لكنها  الغذائي الضوئي،   

  من المتعضيات المجهرية    بشكل جلي  ولهذا السبب تعد  الرغم أن حجوم معظم الطحالب ميكروية       

 Madigan[ قدم   ١٠٠األعشاب البحرية ألكثر من     كبيراً، تنمو   إال أن عدد من التشكالت يكون       

   ].١٩٩٧وآخرون، 

  

تجمعـات مـن     على شـكل      وجودها األخير  وكان،  من الخاليا الوحيدة  هي مستعمرة   الطحالب  

ـ    يحدث الشعيراتأشكال  وبين  . ويمكن القول بأن الطحالب عبارة عن شعيرات       ،الخاليا ن  كل م

تحتوي معظـم الطحالـب علـى       . أشكال شعيرات متفرعة أكثر تعقيداً    الشعيرات الال متفرعة و   

بعض األنواع الشائعة من الطحالـب غيـر        في حين يوجد     . لذلك فهي خضراء اللون    اليخضور

، باإلضـافة إلـى      ويعود ذلك إلى أن الطحالـب تحتـوي        الخضراء حيث تكون بنية أو حمراء     

 التي تعطي اللون    )carotenoids(د الصباغية كاألصبغة الجزرية      على بعض الموا   اليخضور،

، بنيتها غـشائية تحـتفظ       تحتوي خاليا الطحالب على صانعة يخضور واحدة أو أكثر         .األخضر

تستخدم خواص عديدة في تصنيف الطحالب بما فيها طبيعة اليخضور          . بأصبغة التمثيل الضوئي  

الخليـة ونـوع مـن المتعـضيات         وبنيـة جـدار      خازنة الكربون الموجود وإنتاج بوليميرات    

)motility.(       تحتوي جميع الطحالب على اليخضور a . يحتوي بعضها أيـضاً علـى       في حين 

ويعـد وجـود مثـل هـذا     . aبشكل ثانوي عن اليخـضور   تختلف أنواع أخرى من اليخضور  

جـرى تلخـيص تـوزع اليخـضور        . اليخضور اإلضافي مميزاً لمجموعات الطحالب المحددة     

تتضمن ). ١٩٩٧( وآخرون   Madiganأصبغة التمثيل الضوئي األخرى في الطحالب من قبل         و

 euglenophyta (Euglenophytaو) طحالب خضراء  (Chlorophytaمجموعات الطحالب   

طحالب  (Phaeophytaو) دياتومبنية،  -حالب ذهبية ط( Chrysophytaو) protozoaوأيضاً  

 وواحدة مـن    ).طحالب حمراء  (Rhodophytaو) dino-flagellates (Pyrrophytaو) بنية

نوع البوليمير المصنع المدخر    الخاصيات األساسية المستخدمة في تصنيف مجموعات الطحالب        

  الطحالـب الخـضراء    رتبـة تنـتج الطحالـب مـن       . تج عن عمليـة التمثيـل الـضوئي       كنا

)Chlorophyta(     تنـتج  وعلى العكس،   . جداً لذاك الناجم عن النباتات األكبر      النشاء بشكل شبيه



 ٣٠

نوع من المواد المخزنة بعضها بوليميري وبعضها على شـكل          مجموعات أخرى من الطحالب     

  .مونومير حر

  

اسـتخدامها   إمكانية   لتحري عن ل، جرى استخدام طحالب متنوعة      االمتزاز الحيوي دراسات  في  

عـات الرئيـسة     المجمو )٣(يبين الجـدول    .  من األوساط المائية   كمواد مازة في إزالة المعادن    

صبغياتها وجدار خليتها والمواد الغذائيـة المـدخرة ومخطـط جـسمها            ع  انوللطحالب تبعاً أل  

]Talaroو Talaro ،٢٠٠٢.[   

  



  خواص المجموعات الرئيسية للطحالب. ٣الجدول 

  ]٥٧٢، ٢٠٠٢ وآخرون، Prescott؛ ٧٣٦، ٢٠٠٠ وآخرون، Madigan[تم اقتباسه من 

  المملكة  تواجدها الرئيسي جدار الخلية المواد مدخرة الكربون النموذج الممثل األصبغة الشكل االسم الشائع المجموعة
Chrysophyta الطحالب الصفراء-

-الخضراء والذهبية

  )دياتوم (السمراء

للعديد مكونين   لبيدات c Navacul وaاليخضور   أحادية الخلية

مترافقين مصنوعين 

 من السيليكا

المياه العذبة والبحر 

   الرطبةالتربةو

خلية مفردة (البروتستا 

أو مستعمرة؛ خاليا 

 )حقيقية
Euglenophyta  Euglenoids ،تقوم  أحادية الخلية

لتمثيل بعملية ا

 الضوئي لها أسواط

  b Euglena Pramylon وaاليخضور 
)β-الغلوكان -٢، ١(  

المياه العذبة وقليل  ال يوجد جدار

 في البحر

 البروتستا

Pyrrhophyta Dinoflagellates       البروتستا 
Charophyta البروتستا       الطحالب النهرية 
Chlorophyta اليخضور   ورقيةأحادية الخلية الطحالب الخضراءaو b Chlamydomonasالنشاء  

)α-1 ،الغلوكان-٤(  

  المياه العذبة والتربة السيللوز

وقليل في  الرطبة

 البحر

 البروتستا

Phaeophyta  ورقية شعيرية   السمراءالطحالب

وأحياناً كبيرة وتشبه 

 النباتات

 c وaاليخضور 

  واليصفور

Laminaria Laninarin) β-٣، ١-

 mannitolو) الغلوكان

 )Plantae(النباتية   البحر السيللوز

متعددة الخاليا (

 )وحقيقية النوى
Rhodophyta أحادية الخلية، ورقية   الطحالب الحمراء

 شعيرية

 d وaاليخضور 

 phycocyaninو

phycoerythrinو

Polysiphonia  نشاءFloridean) α-١ ،

) الغلوكان-٦، ١-α و-٤

 fluoridosideو

)glycerol-galactoside(

  النباتية البحر السيللوز



تـشكل الخليـة    الغـذاء المخـزن و    شكل  يعد نوع اليخضور وكيمياء جدار الخلية والسوط و        

 من الخواص التي يمكـن أن تـستخدم         ادها، إلى آخره  والمنبت؛ البنى التكاثرية؛ وتاريخ أجد    

  والطحالـب األخـرى    الـسمراء ومن االختالفات الهامة بين الطحالـب       . لتصنيف الطحالب 

؛ c ٢٠٠٣ وآخرون،  Davis) [٣الجدول   (باإلضافة إلى كيمياء جدار خليتها    المنتجات المخزنة   

Madigan ،؛ ٢٠٠٠ وآخرونPrescott ،٢٠٠٢ وآخرون.[  

  

ج رركازة خارجية تقع خـا    ولبعض الطحالب   . ة الطحالب بجدار خلية رقيق وصلب     تحاط خلي 

غالف نووي نمـوذجي مـع   وتمتلك النواة . وتكون مشابهة للكبسوالت البكتيريةجدار الخلية،   

 .)karyolymph( الـسائل داخـل الخليـة     ة والصبغين و  مسامات تقع ضمن النواة وهي النوا     

 والذي يقوم بالتفاعالت الضوئية مـن أجـل         thylakoidsللكلوروبالست غشاء رابط ويدعى     

حيث تجري تفاعالت   ) stroma(  النسج الضامة   وتضمر هذه المتعضيات في    .التمثيل الضوئي 

 )pyrenoid(،   المنطقة البروتينية الكثيفـة    توجد يمكن أن    .الظلمة لتثبيت ثاني أكسيد الكربون    

بـشكل   الميتاكوندرياتختلف بنية   . ستالذي يترافق مع اصطناع وخزن النشاء في الكلوروبال       

 )cristae(  كريستا  على شكل شبه قرص    )euglenoids(فبعض طحالب   . كبير في الطحالب  

الطحالـب  (والبـاقي   ) الطحالب الخضراء والحمـراء    (cristaeعلى شكل صفيحة    والبعض  

 cristaeتكـون علـى شـكل       ) الدياتومات و السمراءالخضراء و - والصفراء السمراء-الذهبية

   ].٢٠٠٢ وآخرون، Prescott[أنبوبي 

  

   الخلوي للطحالبلجدارا. ٢,٣,٣

وفي العديد مـن الحـاالت      . تنوعاً ملحوظاً في بنية وكيمياء جدرانها الخلوية      تظهر الطحالب   

ات تعديلها بإضافة متعـدد   عادة   يجري   يتألف جدار الخلية من شبكة من خيوط السيللوز، ولكن        

كثيـر   )polygalacturonic(  بـولي غاالكتايورنيـك    مـض ح(السكريد األخرى كالبكتين    

 أو زيالنز أو المانـانز أو حمـض         )رامنوز هكسوز  كميات صغيرة من   ي على الهيدرات يحو 

تتم زيادة قوة الجدار في بعـض الطحالـب بتوضـع إضـافي             . الجينيك أو حمض الفوكنيك   

أو " calcareous"ية   بالطحالـب الطباشـير    تدعى هذه األشـكال   غالباً  لكربونات الكالسيوم؛ و  

أسـتيل  -Nالكيتين، بـوليمير    يوجد في بعض األحيان     ). coralline") corallike"المرجانية  

جـدار خليـة الطحالـب العيينيـة     وال توجـد فـي   . أيضاً في جدار الخليـة  غلوكوز أمين،   

)euglenoids( .            يتألف جدار الخلية في الدياتوم من السيليكا المضاف إلى البروتين ومتعـدد
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 الخارجيـة تبقـى     الـسمراء ياتوم وتالشي المواد العضوية فإن      وحتى بعد موت الد   . السكاكر

 تبقـى هـذه     . لـصالبة الخليـة    السبب األصلي المحتوى السيليكوني   يعتبر   ، في حين  هرةاظ

ويتكـون الـبعض مـن أفـضل        لمقاومته لالنحالل   الدياتومات سليمة لمدة طويلة من الزمن       

  المكونات تكون جدران خاليا الطحالب قابلة لنفوذ     .  البقاء مديدة) fossils(الطحالب األحفورية   

تعـد  . والمواد المغذيـة األخـرى     مثل الماء واأليونات والغازات      صغيرة الحجم جزيئات  من  

غير نفوذة للمكونات األساسية، وحتـى للجزيئـات األضـخم أو الجزيئـات       جدرانها الخلوية   

 تسمح   نانو متر  ٥-٣على مسامات عرضها حوالي      جدران خاليا الطحالب     تحوي .ماكرويةال

فقط بمرور المواد منخفضة الوزن الجزيئي كالماء واأليونات الالعضوية والغازات والمـواد            

يصطنع عـادة مـن     . المغذية الصغيرة األخرى الضرورية من أجل عملية االستقالب والنمو        

 توزع لمواد غيـر متبلـورة     السيللوز و عادة يتألف من     هيكل نسيجي ميكروي متعدد الطبقات    

]Madigan   ،يمكن أن يستبدل السيللوز بـالزيالن فـي         ]. ٢٠٠٠ وآخرونChlorophyta 

حتـوي  ت. Chlorophyta باإلضافة إلـى المانـان فـي       Rhodophytaالطحالب الحمراء   و

ملـح  (حمض األلجينك أو األلجينـات       بشكل أساسي على     Phaeophyta الطحالب السمراء 

تحتـوي  ). fucoidan(المـسلفن     كميات أصغر من متعـدد الـسكريد        مع )حمض األلجينيك 

Rhodophyta      كـل مـن     ويعـد   . كتـانز المـسلفن    على عـدد مـن غالChlorophyta 

مشتقاتهما تحوي  بسبب أن   من المواد المازة المحتملة الممتازة للمعادن الثقيلة         Rhodophytaو

ـ منطمرة البلومركبات متعدد السكريدات    عل كميات عظمى من       بقـدرة  ة جيـداً رية ومعروف

   ].٢٠٠٣c وآخرون، Davis [ بالمعدناارتباطه

  

 مجموعاتتكون ال ، و البكتريا  في الفطر أو    تكون جدران الخاليا في الطحالب أكثر تعقيداً منها         

فـي  الخضراء ذات منفعـة ومطلوبـة      والحمراء و  السمراء من الطحالب أي الطحالب      الثالث

ـ        وآخـرون،   Rincon؛  ١٩٩٠،  Volesky و Kuyicak[ة  دراسات امتـزاز الكتلـة الحيوي

بشكل عام علـى ثـالث      ) Phaeophyta(  تحتوي جدران خاليا الطحالب السمراء     .]٢٠٠٥

الدعامة البنيوية؛ حمض األلجينيك، بوليمير من حمـضي المانورونيـك          و السيللوز: مكونات

لمغنيزيوم والكالسيوم؛  واألمالح الموافقة من الصوديوم والبوتاسيوم وا     ) G و M(رونيك  والغلو

ــسلفن و ــسكريدات الم ــدد ال ــراء ).fucoidan matrix(متع ــب الحم ــوي الطحال  تحت

)Rhodophyta (    االمتزاز الحيوي إلـى متعـدد   ولكن يعود ارتباطها مع أيضاً على السيللوز

بـشكل  ) Chlorophyta(وتحتوي الطحالب الخضراء    . السكريدات المصنعة من غالكتانات   
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ن بروتينات مرتبطة مـع متعـدد       ممن جدار الخلية    نسبة عالية   تتألف  للوز و رئيسي على السي  

  ].٢٠٠٦ وآخرون، Romera[السكريدات لتشكل غليكوبروتينات 

  

 b و a الكلوروفيـل    فمنهـا .  أو الطحالـب الخـضراء بـشدة       Chlorophytaتتنوع شعب   

)chlorophylls(    مثـل النـشاء   الكاروتينات الخاصة والكربوهيدرات المخزنة     مترافقة مع .

وحيـدة الخليـة    أنـواع   ويمكن أن توجد فـي      . ويمتلك العديد منها جدران خلية من السيللوز      

تترافق الطحالب الخـضراء    . الصفيحة واألنبوبية - شبه والمستعمرة والشعيرات و األغشية أو    

 وآخـرون،   Prescott[ الـصفيحية    cristae مـع    الميتاكوندرياتملك  النباتات األرضية و  مع  

٢٠٠٢.[   

  

الغـذاء   ويكـون .  أو الطحالب الحمراء شعرية ومتعددة الخاليـا     Rhodophytaتكون معظم   

 ٦،  ١-α و ٤،  ١-αمؤلف مـن     (florideanبنشاء  ارة عن كربوهيدرات يدعى     بالمخزن ع 

معظم الطحالب الحمراء جزء داخلي صلب مكون        تتضمن جدران خاليا  ). بقايا غلكوز مرتبط  

 تدعى   تتألف الركازة من بوليميرات مسلفنة من الغالكتوز       . صمغية ركازةمن نسيج ميكروي و   

تكون  والتي   )carrageenan و porphysan(الطحالب الحمراء    و )funori(السكاريد  وآغار  

فـي  يستخدم اآلغار بـشكل واسـع       . مسؤولة عن الليونة والبنية االنسيابية للطحالب الحمراء      

 الطحالـب الحمـراء بتثبيـت كربونـات         وتقوم الكثير من  . وسط االستنبات لالمخبر كمكون   

 Prescott[الـشِّعب المرجانيـة     وتقوم بدور هام فـي بنـاء        الكالسيوم في جدرانها الخلوية     

   ].٢٠٠٢وآخرون، 

  

أكثر المواد المازة فعالية إلزالة المعادن، وفـق المراجعـة          جرى إثبات أن الطحالب السمراء      

 وآخـرون،   Romera[المتـزاز الحيـوي      فـي ا   من بين الذين اختبروا الطحالب    اإلحصائية  

. الطحالب األخـرى  خواص الطحالب السمراء و   ) ٢٠٠٣c( وآخرون   Davisلخص  ]. ٢٠٠٦

مخـزن  البنية الخلويـة و   كما جرى عرض البنية الخلوية والكيمياء الحيوية بالتفصيل بما فيها           

 وحمـض   الـسكاريد المـسلفن    ( وجدار الخلية ومتعدد السكريد خارج الخليـة       متعدد السكريد 

 Laminarialesيعـد فقـط     ؛  Phaeophytaمن بين ثالثة عشر حالـة للــ         و). األلجينيك
 )Laminariales(غلوكانات التخـزين     تدعى. الهامين من أجل االمتزاز الحيوي     Fucalesو

خاصية تجميع الماء من أجل     مثل  (ولها العديد من االستخدامات التجارية      " kelps"أيضاً بالـ   
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لحلـوى البودينـغ    خاصية جعل المواد هالمية      والفاكهة المجمدة؛  والعصائر    المجمدة األغذية

)pudding (   مـن    االنفجارات المنتظمة؛ خاصيات االسـتحالب     السريعة وجيالتين الفاكهة أو 

 تنتمي الطحالب   ). و توصيل القضبان والمنظفات    خواص التثبيت في السيراميك   أجل الدهانات؛   

  الطحالـب البنيـة    رتبـة  إلـى    )Sargassum( رية البنية  األعشاب البح  من جنس المعروفة  

)Fucales(      متعـددات  تعد الطحالب السمراء مـن      .  والتي تظهر سعة جيدة الرتباط المعادن

األعشاب البحرية الواضـحة     معظم   تعزى. بشكل واسع في البحر   الخاليا وتوجد على الغالب     

 غلوكـان   ن منتجات التخزين األساسية   تكو. شعبة إلى هذه ال   نياً إلى أخضر زيتوني   التي لونها ب  

  . في البنية)chrysolaminarin(  للسكاريد التخزينشبيهة، )laminarin( التخزين

  

هيكـل نـسيجي    فهو عبارة عن    ،  جدار خلية الفطر في البنية    مع  تشابه جدار خلية الطحالب     ي

 جدار  دعُيو. يةمنتشر مع المادة الالبلور   يحتوي عادة على السيللوز و    ميكروي متعدد الطبقات    

ويمكن أن يتألف من أكثر من عشرة طبقات في أنواع محددة من جـدار              خلية الطحالب معقداً    

تحتوي الركازة  . أو عشوائي  شكل متوازٍ    علىترتب النسج الميكروية     يمكن أن . خلية الطحالب 

 .من جدار خليـة الطحالـب     % ٩٠يشكل السيللوز   . المنطمرة الالبلورية على غليكوبروتينات   

 uronic (نتيجة لوجود حموض اليورنيـك بطبقات دبقة تربط المعدن تغطى خاليا الطحالب 

acids(] Remacle  ،التخطيطيـة   بنية جدار خلية الطحالب السمراء     يمكن أن ترجع  ]. ١٩٩٠

يتـألف جـدار خليـة      ). ٢٠٠٣c( وآخـرون    Davisالمقالة المكتوبة من قبل      ومكوناته إلى 

هيكل نسيجي ميكروي   تحتوي الطبقة الداخلية على     . ين مختلفتين الطحالب على األقل من طبقت    

تسمح باختراق األنسجة    والتي ال  تكون الطبقة الخارجية عبارة عن ركازة منطمرة البلورية       و

تشمل الطبقة الداخلية للطحالب    . على العكس ترتبط بهذه الطبقة عبر روابط هيدروجينية       ولكن  

 غيـر  الغلوكان رابطة-٤، ١-β(مشحون اللسيللوز غير   بوليمير ا  أساسي على    لالسمراء بشك 

 رابطـة   -٣،  ١-βبشكل أساسي    ()xylan (ويوجد جزيئان نسيجيان آخران، زيالن    ). متفرع

D-(والمانان) زيلوز mannan() β-رابطة  – رابطة-٤،  ١D-في الطحالب الحمراء   ) مانوز

يبقى السيللوز  . الب السمراء جدار خلية الطح  األلجينات في تقوية ومرونة     وتساهم  . والخضراء

السكاريد يوجد  ال  . فيما إذا وجدت األلجينات في الطبقة الداخلية      المكون البنيوي األساسي حتى     

  . في الركازة وحسب ولكن ضمن جدار الخلية الداخلية أيضاًالمسلفن
  

فـي   واأللجينات   السكاريد المسلفن  السيللوز الطحلبي والزيالن والمانان و    جرى توضيح بنى    

مثل بوليمير كربوهيـدرات    تتألف البنية الجزيئية للسيللوز     ). ٢٠٠٣c( وآخرون   Davisمقالة  
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عبر وظائف أسـيتالية    غلكوبيرانوز التي ترتبط بشكل تشاركي      -β-Dمن تكرار وحدات من     

يعـد الـسيللوز بأنـه      . )الغلوكان-٤،  ١-C1) β و C4 في زرات الكربون     OHبين زمرة   

غليكـوز  ثالثة لكل وحدة    (زمر الهيدروكسيل   ع عدد كبير من     خطي ضخم م  -بوليمير سلسلي 

 فـإن    متوافقة لروابط المفضلة  ا لجعل زوايا  . المفضلة 4C1بنية  ويوجد في   )) AGU(المائية  

يتوقف طول السلسلة السيللوزية    . المستوي في   ١٨٠o تدور بمقدار    AGUثانية من   كل وحدة   

وتختلف حسب منـشأ  ) DPجة البلمرة، در (AGU على عدد من مقومات وحدات   البوليميرية

للسيللوز شكل شريطي يسمح له بالـدوران واالنحنـاء باتجـاه           . ومعالجة سيللوز المادة الخام   

تحدث هنا تفاعالت قوية نسبياً     . ، وهذا ما يجعل الجزيئة ذات مرونة متوسطة       خارج المستوي 

، )OH-(زمر الهيدروكسيل    نتيجة لوجود     في األنسجة الجافة   بين جزيئات السيللوز المتجاورة   

تحوي النسج  . تشكل روابط هيدروجين جزيئية داخلية    ومن السلسلة   خارجة  والتي تشكل عصا    

ويكون الـسيللوز محـب     .  وحدة مكررة في كل سلسلة     ٥٠٠-٢٥٠المولدة من السيللوز على     

كبيـراً  يعد النشاط الكيميائي    ). degradability(وقابل لالنحالل   ) chirality( لياكيرللماء و 

  ].٢٠٠٨ وآخرون، OH] O'Connellنتيجة لنشاط المنح العالي لزمر 
  

  الزمر الوظيفية المتعلقة باالمتزاز الحيوي .٤

وفقـاً  ] ١٩٩٠،  Remacle) [٤(جرى افتراض ألفة المعدن للروابط وعرضها في الجـدول          

  .)١٩٨٠ (Richardson وNieboerباإلضافة إلى ) ١٩٦٣ (Pearson لـلتصنيف المعادن 
  

  الروابط الموجودة في النظم الحيوية والصفوف الثالث للمعادن. ٤الجدول 

  صفوف المعادن الروابط  صف الرابطة

I :   الروابط المفـضلة
  Aللصف 

F-  ،O2−  ،OH-  ،H2O  ،CO3
2-  ،SO4

2- ،
ROSO3

-، NO3
-   ،HPO4

2-   ،PO4
3- ،

ROH ،RCOO- ،C=O ،ROR  

، A :Li  ،Be  ،Na  ،Mgالصف  
K  ،Ca  ،Sc  ،Rb  ،Sr  ،Y  ،Cs ،

Ba  ،La  ،Fr  ،Ra  ،Ac  ،Al ،
  الالنتنيدات واألكتنيدات

II:  ــة ــط مهم رواب
   أخرى

Cl-،Br-  ،N3
-  ،NO2

-  ،SO3
2-  ،NH3 ،

N2  ،RNH2  ،R2NH  ،R3N  ،=N−  ،-
CO-N- ،R ،O2 ،O2

- ،O2
2-  

، Ti ،V :أيونات الحـد الفاصـل  
Cr  ،Mn  ،Fe  ،Co،Ni    ،Cu ،
Zn ،Ga ،Cd،In ،Sn ،Sb ،As  

III : ــروابط الـــ
 Bلصف المفضلة ل

H-  ،I-  ،R-  ،CN-  ،CO  ،S2-  ،RS- ،
R2S ،R3As  

، B: Rh ،Pd ،Ag ،Lrف الـص 
Pt ،Au ،Hg ،Tl ،Pb ،Bi  

  ].١٩٩٠، Remacle؛ ١٩٦٣، Pearson؛ ١٩٨٠، Richardson وNieboer: [المصدر



 ٣٧

ترجح أيونات معدن   .  وغيرها −CH3CH2و −CH2إلى الجذور األلكيلية مثل      Rيشير الرمز   

 ألفة عاليـة    Bبينما تظهر أيونات الصف     .  من خالل األكسجين   Iروابط   االرتباط ب  Aالصف  

يمكـن أن تـرتبط     . II ولكن تشكل أيضاً روابط قوية مع روابط النـوع           IIIلنموذج الرابطة   

  . أيونات معادن الحد الفاصل مع نماذج الروابط الثالث

 +Naمثل   ،ة يمكن أن تشكل األيونات القوي     )HSAB(ضعيف  -أساس قوي -وفقاً لمبدأ حمض  

HPO4 و -OHروابـط مـستقرة مـع        ،-Fمع  بقوة  التي ترتبط    +Mg2 و +Ca2و
CO3 و -2

2- 

وعلى العكس، تشكل األيونـات     . هذه الروابط على األكسجين   تحتوي  و C=O= و -RCOOو

 روابط قوية مع    +Pb2 و +Hg2القوية والضعيفة، على سبيل المثال أيونات المعادن الثقيلة مثل          

CN- و RS- و SH-- و NH2
تكـون  . تكون زمر حاوية على ذرات النتروجين والكبريـت       و -

تبدي األيونات القوية   .  أقل سمية  +Co2 و +Zn2أيونات معادن الحد الفاصل أو المتوسطة مثل        

 درجة أكبـر    تباط األيونات الضعيفة  ر يظهر ا  في حين  أيونيةبشكل رئيسي ارتباطاً من طبيعة      

؛ ١٩٦٣، Pearson؛ ١٩٨٠، Richardson وNieboer[مـــن االرتبـــاط التـــشاركي 

Remacle ،١٩٩٠.[  

  

مد االمتزاز الحيوي للمعادن بواسطة الكتل الحيوية بشكل أساسي علـى مكونـات الخليـة            تيع

 حمـوض الو الببتيد السكري عد  ي. سطح الخلية الخارجي والبنية الفراغية لجدار الخلية      وخاصة  

جرى . ة هامة لبنى السطح البكتيري     كلها مركبات كيميائي   lipoteichoic و teichoic الخلوية

 وغيرها،  الغليكان متعددات السكريد المختلفة بما فيها السيللوز والكيتين واأللجينات و         إثبات أن 

كمـا أثبـت   . الموجودة في جدار خاليا الفطر أو الطحالب تلعب دوراً هاماً في ارتباط المعدن    

. عدن في أنواع محددة من الكتل الحيوية      لها دور في ارتباط الم    أيضاً أن البروتينات المتنوعة     

التي لها دور في ارتباط أيونات المعـادن، وخاصـة زمـر            وتم إيجاد بعض الزمر الوظيفية      

 -P أو   -S أو   -N أو   -Oوهناك بعض األدلة على أن الزمر المحتوية علـى          . الكربوكسيل

  .تساهم مباشرة في ارتباط معادن معينة

  

األشعة تحت  مطيافية  بواسطة تقنيات المعايرة و   خذ المعدن   ألالة   تعيين المواقع الفع   يجري عادة 

 (X-ray(  األشـعة الـسينية    ومطيافية) EDS(تبعثر االلكترونات    ومطيافية    ورامان الحمراء

والتجـاوب المغناطيـسي    ) نقلأو  /مسح و (والمجهر االلكتروني   ) XPS(االلكترون الضوئي   

البنية الناعمـة   مطيافية   (XAFSو) XRD(  األشعة السينية  ومحلل انعراج ) NMR(النووي  



 ٣٨

 Volesky أهم هذه الزمر من قبل       وجرى تلخيص أكثر  . وغيرها)  األشعة السينية  المتصاص

والـسلفونات والتيـوإيتر    ) تيو(والكربوكسيل وسلفوهدريل   ) كيتون(، منها الكربونيل    )٢٠٠٧(

وجرى عرض الـصيغة    . تروالفسفونات والفسفودي إي  واألمين واألمين الثانوي واإليميدازول     

الحادثة في الجـزيء     الذرة المرتبطة باإلضافة إلى      HSAB وتصنيف   pKaالبنيوية الموافقة و  

  .الحيوي المختار

  

. الزمر الوظيفية الموافقة وصفوف المركبات العضوية في الكتل الحيوية        ) ٥(يعرض الجدول   

 من مركـب    في ذاك الموقع   يرتبط   ما ومكانه في الصيغة إلى    والخط القصير    Rويشير الرمز   

  ).٢٠٠٢ (Talaro وTalaroإلى آخر حسب 
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  النموذجية والصفوف للمركبات العضوية في الكتل الحيوية الزمر الوظيفية .٥الجدول 

  صف المركبات  االسم  صيغة الزمرة الوظيفية

R*-O-H الكربوهيدرات، األغوال  هيدروكسيل  

  

، الحموض الدسمة  كربوكسيل

موض الحالبروتينات، 

  العضوية

  

  الحموض النووية، البروتينات  أمينو

  

  يداتباللب  إستر

  

، )حمض أميني(السيستين   سلفيدريل

  البروتينات

  

  متعدد السكريد، األلدهيدات  نهاية طرفية ،كربونيل

  

  متعددات السكريد، كيتونز  كربونيل، أولية

  

 ATP وRNA وDNA  فسفات

   ].٣٨، ٢٠٠٢، Talaro وTalaro: [المصدر

   

 المازة البكتيرية المواد  .٥

مـن   غرام   ١٨١٠حوالي  يقدر ب تشكل قسماً هاماً     و اً أكثر المتعضيات وفرة وتنوع    البكتريا  تعد  

 أن بعـض    ١٩٨٠وجـد فـي بـدايات        ].١٩٩٠،  Mann [ الكلية الكتل الحيوية البرية الحية   

 ].٢٠٠٨،  Yunو Vijayaraghavan[المتعضيات تراكم العناصر المعدنية وبسعات كبيـرة        



 ٤٠

  تركيـز  بمعامـل و بالرصـاص والكـادميوم   ووجد أيضاً أن بعض المتعضيات البحرية غنية        

المعـادن المنحلـة فـي ميـاه         هذه   كيزا على الترتيب بالنسبة إلى تر     ٥١٠×١,٠ و ٥١٠×١,٧

 كمواد مازة بسبب صغر حجمها ووجودها في        البكتريا  تستخدم  ]. ١٩٩٠،  Mann[المحيطات  

 مجال واسع من الظـروف      على مقاومة وها تحت شروط محكمة وقدرتها      كل مكان وقدرة نم   

ــة  ــل    ]. ١٩٩٧، Urrutia[البيئي ــة مث ــناف بكتيري ــار أص ــرى اختب  Bacillusوج

 ألخذ المعـادن أو  Micrococcus وEscherichiaو Streptomyces  وPseudomonasو

وي للمعادن بواسطة   ن االمتزاز الحي  ع النتائج   أهمبعض  ) ٦(يلخص الجدول   . المواد العضوية 

؛ ٢٠٠٧،  Goyal و Ahluwalia[الكتل الحيوية البكتيرية تبعاً لـبعض المراجـع المنـشورة           

Vijayaraghavanو Yun ،٢٠٠٨.[   

  

  )١-ملغ غ(استخدام الكتل الحيوية في إزالة المعادن . ٦الجدول 

أيونات 

  المعدن

سعة االمتزاز   البكتريا نوع 

  الحيوي

  المرجع

Pb  Bacillus sp  ٩٢٫٣  Tunali et al. (2006)  

Pb  Bacillus firmus  ٤٦٧  Salehizadeh and 
Shojaosadati (2003)  

Pb  Corynebacterium glutamicum ٥٦٧٫٧  Choi and Yun (2004)  
Pb  Enterobacter sp  ٥٠٫٩  Lu et al. (2006)  
Pb  Pseudomonas aeruginosa ٧٩٫٥  Chang et al. (1997)  
Pb  Pseudomonas aeruginosa ٠٫٧  Lin and Lai (2006)  
Pb  Pseudomonas putida ٢٧٠٫٤  Uslu and Tanyol (2006)  
Pb  Pseudomonas putida ٥٦٫٢  Pardo et al. (2003)  
Pb  Streptomyces rimosus ١٣٥٫٠  Selatnia et al. (2004c)  
Zn Streptomyces rimosus ٣٠  Chang et al. (1997)  

Zn Bacillus firmus  ٤١٨  Salehizadeh and 
Shojaosadati (2003) 

Zn Aphanothece halophytica  ١٣٣٫٠  Incharoensakdi and Kitjaharn 
(2002) 

Zn Pseudomonas putida ٦,٩  Pardo et al. (2003)  

Zn Pseudomonas putida ١٧,٧  Chen et al. (2005)  

Zn Streptomyces rimosus ٣٠,٠  Chang et al. (1997)  

Zn Streptomyces rimosus ٨٠,٠  Chang et al. (1997)  

Zn Streptoverticillium 
cinnamoneum  ٢١,٣  Puranik and Paknikar (1997)  

Zn Thiobacillus ferrooxidans  ٨٢,٦  Celaya et al. (2000)  

Zn Thiobacillus ferrooxidans  ١٧٢,٤  Liu et al. (2004)  



 ٤١

أيونات 

  المعدن

سعة االمتزاز   البكتريا نوع 

  الحيوي

  المرجع

Cu Bacillus firmus  ٣٨١  Salehizadeh and 
Shojaosadati (2003)  

Cu Bacillus sp  ١٦,٣  Tunali et al. (2006)  

Cu Bacillus subtilis  ٢٠,٨  Nakajima et al. (2001)  

Cu Enterobacter sp.  ٣٢,٥  Lu et al. (2006  

Cu Micrococcus luteus  ٣٣,٥  Nakajima et al. (2001)  

Cu Pseudomonas aeruginosa ٢٣,١  Chang et al. (1997)  

Cu Pseudomonas cepacia  ٦٥,٣  Savvaidis et al. (2003)  

Cu Pseudomonas putida  ٦,٦  Pardo et al. (2003)  

Cu Pseudomonas putida ٩٦,٩  Uslu and Tanyol (2006)  

Cu Pseudomonas putida ١٥,٨  Chen et al. (2005)  

Cu Pseudomonas stutzeri  ٢٢,٩  Nakajima et al. (2001)  

Cu Sphaerotilus natans ٦٠  Beolchini et al. (2006) 

Cu Sphaerotilus natans ٥,٤  Beolchini et al. (2006) 

Cu Streptomyces coelicolor  ٦٦,٧  Ozturk et al. (2004)  

Cu Thiobacillus ferrooxidans  ٣٩,٨  Liu et al. (2004)  

Cd Ochrobactrum anthropi  -  Ozdemir et al. (2003)  

Cd Sphingomonas paucimobilis  -  Tangaromsuk et al. (2002)  

Cd Aeromonas caviae  ١٥٥,٣  Loukidou et al. (2004)  

Cd Enterobacter sp.  ٤٦,٢  Lu et al. (2006)  

Cd Pseudomonas aeruginosa  ٤٢,٤  Chang et al. (1997)  

Cd Pseudomonas putida  ٨,٠  Pardo et al. (2003)  

Cd Pseudomonas sp.  ٢٧٨,٠  Ziagova et al. (2007) 

Cd Staphylococcus xylosus  ٢٥٠,٠  Ziagova et al. (2007) 

Cd Streptomyces pimprina  ٣٠,٤  Puranik et al. (1995)  

Cd Streptomyces rimosus  ٦٤,٩  Selatnia et al. (2004a) 

Fe(III) Streptomyces rimosus  ١٢٢,٠  Selatnia et al. (2004b) 

Cr(IV) Bacillus coagulans  ٣٩,٩  Srinath et al. (2002) 

Cr(IV) Bacillus megaterium  ٣٠,٧  Srinath et al. (2002) 

Cr(IV) Zoogloea ramigera  ٢  Nourbakhsh et al. (1994)  

Cr(IV) Aeromonas caviae  ٢٨٤,٤  Loukidou et al. (2004)  

Cr(IV) Bacillus coagulans  ٣٩,٩  Srinath et al. (2002)  



 ٤٢

أيونات 

  المعدن

سعة االمتزاز   البكتريا نوع 

  الحيوي

  المرجع

Cr(IV) Bacillus licheniformis  ٦٩,٤  Zhou et al. (2007)  

Cr(IV) Bacillus megaterium  ٣٠,٧  Srinath et al. (2002)  

Cr(IV) Bacillus thuringiensis  ٨٣,٣  Sahin and Ozturk (2005)  

Cr(IV) Pseudomonas sp.  ٩٥,٠  Ziagova et al. (2007)  

Cr(IV) Staphylococcus xylosus  ١٤٣,٠  Ziagova et al. (2007)  

Fe Bacillus sp.  -  Volesky and Holan (1995)  

Ni  Bacillus thuringiensis  ٤٥,٩  Ozturk (2007)  

Ni Streptomyces rimosus  ٣٢,٦  Selatnia et al. (2004d)  

Pd  Desulfovibrio desulfuricans  ١٢٨,٢  de Vargas et al. (2004) 

Pd  Desulfovibrio fructosivorans  ١١٩,٨  de Vargas et al. (2004) 

Pd  Desulfovibrio vulgaris  ١٠٦,٣  de Vargas et al. (2004) 

Pt  Desulfovibrio desulfuricans  ٦٢,٥  de Vargas et al. (2004) 

Pt  Desulfovibrio fructosivorans  ٣٢,٣  de Vargas et al. (2004) 

Pt  Desulfovibrio vulgaris  ٤٠,١  de Vargas et al. (2004) 

U Arthrobacter nicotianae  ٦٨,٨  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Bacillus licheniformis  ٤٥,٩  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Bacillus megaterium  ٣٧,٨  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Bacillus subtilis  ٥٢,٤  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Corynebacterium equi  ٢١,٤  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Corynebacterium glutamicum ٥,٩  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Micrococcus luteus  ٣٨,٨  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Nocardia erythropolis  ٥١,٢  Nakajima and Tsuruta (2004)

U Zoogloea ramigera  ٤٩,٧  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th  Arthrobacter nicotianae  ٧٥,٩  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Bacillus licheniformis  ٦٦,١  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Bacillus megaterium  ٧٤,٠  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Bacillus subtilis  ٧١,٩  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Corynebacterium equi  ٤٦,٩  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Corynebacterium glutamicum ٣٦,٢  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Micrococcus luteus  ٧٧,٠  Nakajima and Tsuruta (2004)

Th Zoogloea ramigera  ٦٧,٨  Nakajima and Tsuruta (2004)



 ٤٣

  

والقـيم  .  بلوغ سعة أخذ المعدن القيمة العظمى من األمور الـضرورية فـي التطبيـق         ال يعد 

أيـضاً  ) ٦(يعـرض الجـدول     .  من نموذج النغمير   يباالمدرجة بعضها تجريبي واآلخر حس    

  . إلزالة األيونات المعدنيةالبكتريا المعلومات األساسية لتقرير إمكانية استخدام الكتل الحيوية 

  

أو لعنصر خاص وذلـك      ذات قدرة على االمتزاز الحيوي للعديد من العناصر          ريا  البكتتكون  

ـ البـسيطة   مشابهة لتلك المتعـضيات       بكترية في المستقبل  وستصنع. تبعاً لنوعها   ةستخدمالم

 تقنيـة الحمـض النـووي المؤشـب         مجموعة من العناصـر باسـتخدام     لعناصر محددة أو    ل

)recombinant DNA technology (ــوراثي باســتخدام المعتمــد ــى التعــديل ال ة عل

endroestrictive nucleases] Mann ،١٩٩٠.[  

  



 ٤٤

 المازة المواد الفطرية .٦

  مقدمةال. ١,٦

فإنـه  هو مجموعة واسعة ومتنوعة من المتعضيات حقيقة النـوى          على الرغم من كون الفطر      

ـ العفـن والخميـرة و   : يقسم إلى ثالث مجموعات رئيسية ذات أهمية عملية وهي         تـم  . رالفط

  . الرتباط العناصر المعدنيةفي عدة مواضع الفطور الشعرية والخمائر مالحظة

  

ووجد أنهـا   . ةيوجد الفطر في كل مكان في البيئات الطبيعية ويعد هاماً في العمليات الصناعي            

كما وجد أن بنية الخمائر تتنوع من البنية وحيدة الخلية إلى الفطور متعددة             تملك أشكاالً كثيرة    

يكمن . المعقدةوالعديد منها يمتلك بنية مخصصة في إنتاج األبواغ الكبيرة          كال والشعيرية   األش

غذاء  دورة ال  في ،للمواد العضوية ) decomposers( ُمحلِّلة   ة حي اتكائندورها الهام في كونها     

 وكمتعضيات تالفة فـي     الممرضة والمتكافلة في الحيوانات والنباتات    المرافق، فهي كالجراثيم    

 جنتاتستخدم أيضاً إل  . والجلد واألغذية واألنسجة  واد الطبيعية أو الصنعية كالخشب والدهان       الم

 كاإليتانول وحمض الستيريك ومتعددات السكريد واألنزيمات والفيتامينـات         هامة تجارياً مواد  

]Gadd ،١٩٩٣.[   

  

، Gadd[لـة   جرى معرفة أهمية األيونات المعدنية في استقالب الفطور والخمائر من مدة طوي           

  يمكن أن تؤثر    نشاطات استقالب الفطر والخميرة كما     في يؤثر وجود المعادن الثقيلة      ].١٩٩٣

 تقـود   .في كيفية ارتباط الفطر مع المعادن الثقيلـة       و ذات الصلة     عمليات التخمير التجارية   في

 إزالة  تقديم فكرة عامة عن استخدام الفطر والخميرة في عمليات        نتائج مثل هذه الدراسات إلى      

كالـذهب  (من مياه الصرف واسترداد المعادن النفيسة ) كالرصاص والكادميوم(المعادن الثقيلة  

 كل مـن خاليـا      تتميز ].Viraraghavan  ،a١٩٩٧ و Kapoor[في عمليات المياه    ) والفضة

  . من األوساط المائية أخذ المعادن السامة والنفيسةعلىقدرة واضحة بالفطر الحية والميتة 

  

المهتمة بالعفن والخميرة كما جرى      العديد من األبحاث     بيانجرى  ل االمتزاز الحيوي،    في مجا 

فطر أحـادي الخليـة      ةري الخم عد ت في حين . حيث يعد العفن من الفطور الشعرية     . مراجعتها

تعتبر خميرة الخبر والجعة من أكثر الخمائر التجاريـة         . ف مع الفطور األسكية   نِّ صُ معظمهاو

توجد هذه الخمائر   . )Saccharomyces(  األعشاب البحرية البنية   راد جنس أفمن  وهي  أهمية  



 ٤٥

يمكن أن تختلف الخمائر التجارية لحد كبيـر        بشكل طبيعي في الفاكهة وعصيرها ولكن حالياً        

 الخاليا حقيقيـة    عبر السنين الطويلة عن طريق اختيار     عن السالالت الشائعة لتطورها الكبير      

لذلك يعد العفن من المواد الممتازة لدراسـة المـشاكل          . راثي الدقيق النوى بعناية وتركيبها الو   

وتكون خاليا الخميرة أضخم من الخاليا البكتيرية       . المتعددة والهامة في حيوية الخاليا الحقيقية     

فمن الممكن تمييزها مجهرياً عن الخاليا البكتيرية عن طريق حجمها ووجودها الواضح فـي              

  ].١٩٩٧ وآخرون، Madigan[لنواة ية الخاليا الداخلية كابن

  

بسهولة وتعطي كميات كبيرة من الكتل الحيوية كمـا يمكـن أن يـتم              تنمو الفطور والخمائر    

جرى استخدام المتعضيات الفطرية بشكل واسـع فـي العديـد مـن             . تشكيلها وراثياً وبنيوياً  

كـروم    في إنتـاج    الرشاشيات فعلى سبيل المثال تستخدم ساللة    . المختلفةعمليات الصناعية   ال

الحديد وحمض كوجيك وحمض غاليك وحمض إيتاكونيك وحمـض الـستيريك واألنزيمـات             

 .S تـستخدم خميـرة   في حين ،كاألميالز والغلكوز إيزوميراز والبكتيناز والليباز والغلكوناز

cerevisiae يمكن أن تُنتج الكتل الحيويـة أيـضاً بـشكل           .ي صناعة األغذية والمشروبات   ف

الستخدامها في عمليات االمتزاز الحيـوي للمعـادن الثقيلـة           ، وبكميات كبيرة  رخيص وسهل 

 حيـث   عن طريق إنتاجها كمنتج ثانوي من عمليات التخميـر الـصناعية          والنكليدات المشعة،   

يمكـن أن   . يعتبر الفطر المادة الخام التي تستخدم في تصنيع المواد الحيوية المازة المناسـبة            

كمواد مازة للسيطرة على التلوث بالمعادن الثقيلة إلى زيادة         حالياً  وية  حييؤدي استخدام الكتل ال   

الفاسدة إلى زيادة في كلفـة       الكتل الحيوية    يؤدي إنتاج حيث   المادية لعملية التصنيع  يرادات  اإل

 تنمو الكتل الحيوية أيضاً عن طريق تقنيات التخمير البـسيطة           وعلى نحو آخر  . حمولة النفاية 

 من وجهة نظر اقتصادية،   و ].١٩٩٥،  Viraraghavan و Kapoor[يصة  وبأوساط إنبات رخ  

مسؤولة عن  ال إال أن الطبيعة الفطرية      فمن غير المناسب استخدام الكتل الحيوية الناجمة كنفاية       

، Volesky [من المواد المازة الحيوية الخـام أفـضل        هاالتكون الوراثي والبنيوي تجعل إنتاج    

a١٩٩٠.[  

  

إزالـة المعـادن الثقيلـة        الدراسات المنجزة حـول     عرض وتلخيص  سيجري في هذه الفقرة   

، .Penicillium sp.، Aspergillus spمثـل  (والنكليدات المشعة بواسطة الفطر الـشعري  
Mucor sp.، Rhizopus sp. (والخميرة )Saccharomyces spp. (من المحاليل المائية.   
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  الخميرة. ٢,٦

 Cr و Co و Cd و Au و Agبنجاح كمواد مازة إلزالة     جرى استخدام كتل حيوية من الخميرة       

حيـث تعـد الخمـائر مـن جـنس          .  من المحاليل المائية   Zn و Th و U و Pb و Ni و Cuو

Saccharomyces وCandida و Pichia من المواد الفعالة المتزاز أيونات المعادن الثقيلة .

 وقد جـرى    ].٢٠٠٤ وآخرون،   Podgorskii[ مادة مازة نوعية     S.cerevisiaeتعد  في حين   

 في إزالة المعادن السامة واسترداد      S.cerevisiaeإثبات إمكانية استخدام    في عدد من األبحاث     

 جـرى . واسعمجال   في   ها من النكليدات المشعة و    وتنظيفمن المحاليل المائية    المعادن النفيسة   

  فـي بحـث   S.cerevisiaeأشكال  : كمادة مازة  S.cerevisiaeميزات استخدام خميرة    شرح  

واالنتقائية واالمتزاز الحيوي    S.cerevisiaeاالمتزاز الحيوي وسعة االمتزاز الحيوي لخميرة       

  .)٢٠٠٦ (Chen وWang بالتفصيل من قبل S.cerevisiaeالتنافسي لخميرة 

  

ـ ) ألشكال مختلفـة  (الخميرة  بعض المعلومات عن سعات امتزاز      ) ٧(يعرض الجدول    اً حيوي

  .في بحوث سابقةأليونات معدنية مختلفة مسجلة 

  

  ).١-ملغ غ( Saccharomyces cerevisiaeاالمتزاز الحيوي لخميرة . ٧الجدول 

  المرجع aسعة االمتزاز الحيوي  مصدر أو شكل المادة المازة  أيونات المعدن

Pb ٧٩,٢  خاليا حرة  Al-Saraj et al. (1999) 

Pb  خاليا مثبطة بواسطةsol-gel ٤١,٩  Al-Saraj et al. (1999) 

Pb ١٨٩  غسل الوسكي بالتقطير، تجفيد  Bustard and McHale (1998)  

Pb  ١٠٠زرع مخبري ثم تجفيف عندo٢٧٠,٣  م  Ozer and Ozer (2003)  

Pb ١٧,٥  معالجة نفاية خميرة الخبز باإليتانول  Goksungur et al. (2005)  

Cu  ٩,٠٥-٢,٠٤  الخاليا المعدلة والمزروعة  Donmez and Aksu, (1999)  

Cu  
نفاية الخميرة من صناعة الخمور ثم تعقيمها عند 

١٢٠oم  
٤,٩٣  Bakkaloglu et al. (1998)  

Cu  ٦,٤  خاليا حرة  Al-Saraj et al. (1999)  

Cu  ٥,٧  غسل الوسكي بالتقطير، تجفيد  Bustard and McHale (1998)  

Cu   خاليا مثبطة علىsepiolite ٤,٧  Bag et al. (1999a)  

Cu  
 الجعة، خاليا مرتبطة عرضياً نفاية الخميرة من

  بالفورم ألدهيد في أعمدة المفاعالت الحيوية
٨,١  Zhao and Duncan (1997)  

Zn   ١,٩٥-٣,٤٥نفاية الخميرة من صناعة الخمور ثم تعقيمها عند  Bakkaloglu et al. (1998)  



 ٤٧

  المرجع aسعة االمتزاز الحيوي  مصدر أو شكل المادة المازة  أيونات المعدن

١٢٠oم  

Zn  ٢٣,٤  خاليا حرة  Al-Saraj et al. (1999)  

Zn   خاليا مثبطة بواسطةsol-gel ٣٥,٣  Al-Saraj et al. (1999) 

Zn  ١٦,٩  غسل الوسكي بالتقطير، تجفيد  Bustard and McHale (1998)  

Zn   خاليا مثبطة علىsepiolite ٨,٣٧  Bag et al. (1999a)  

Zn  
خاليا مرتبطة عرضياً بالفورم ألدهيد في أعمدة 

  المفاعالت الحيوية
٧,١  Zhao and Duncan (1997)  

Cd 
ة مثبطة من الشركات المنتجة خميرة مبرتن

  للخميرة
٨٦,٣-٩,٩١  Vasudevan et al. (2003)  

Cd ٥٨,٤-٣٥,٥  خاليا حرة معلقة في محلول اإلنبات المخبري  Park et al. (2003)  

Cd ٢٠,٠-١٤,٣  خاليا حرة معلقة في محلول اإلنبات المخبري  Park et al. (2003)  

Cd  خاليا مثبطة علىsepiolite ١٠,٩  Bag et al. (1999a)  

Cd 
نفاية الخميرة من الجعة، خاليا مرتبطة عرضياً 

  بالفورم ألدهيد في أعمدة المفاعالت الحيوية
١٤  Zhao and Duncan (1997)  

Cd ١٥,٦  معالجة نفاية خميرة الخبز باإليتانول  Goksungur et al. (2005)  

Cd 
خاليا غير حية وساكنة من الزراعة الحيوية 

  الهوائية
٧٠  Volesky et al. (1993)  

Hg ٦٤,٢  خاليا حرة  Al-Saraj et al. (1999) 

Co ٩,٩  خاليا حرة  Al-Saraj et al. (1999) 

Ni  
نفاية الخميرة من صناعة الخمور ثم تعقيمها عند 

١٢٠oم  
١,٤٧  Bakkaloglu et al. (1998)  

Ni  ٨  خاليا حرة  Al-Saraj et al. (1999) 

Ni   ١٠٠زرع مخبري ثم تجفيف عندo٤٦,٣  م  Ozer and Ozer (2003)  

Ni  

خميرة مبرتنة مثبطة من الشركات المنتجة 

 ٢٤م لمدة ٨٠oللخميرة وتجفيف حراري عند 

  ساعة

١١,٤  Padmavathy et al. (2003)  

Cr(VI) 
م، ٣٠oإنبات مخبري منزوع الماء عند الدرجة 

  قابلة للنمو% ٨٠,٥رطوبة الخلية و% ١٥
  Rapoport and Muter (1995)  ٥,٥حوالي 

Cr(VI) 
كمنتج ثانوي من الجعة، خاليا مرتبطة عرضياً 

  بالفورم ألدهيد في أعمدة 
٦,٣  Zhao and Duncan (1997)  

Cr(VI)  ١٠٠زرع مخبري ثم تجفيف عندo٣٢,٦  م  Ozer and Ozer (2003)  

Fe ١٦,٨  غسل الوسكي بالتقطير، تجفيد  Bustard and McHale (1998)  

Pd ٤٠,٦  ن نفاية الخميرةخاليا مثبطة م  Xie et al. (2003a)  



 ٤٨

  المرجع aسعة االمتزاز الحيوي  مصدر أو شكل المادة المازة  أيونات المعدن

Pt ٤٤  خاليا مثبطة من نفاية الخميرة  Xie et al. (2003b)  

Ag ٥٩  غسل الوسكي بالتقطير، تجفيد  Bustard and McHale (1998)  

Ag ٤١,٧  سالالت صنعية ثم إنبات مخبري وتجفيد  Simmons and Singleton 
(1996)  

241Am 1880.0-7.45 ةإنبات مخبري، خاليا حرb Liu et al. (2002) 

U ١٨٠  غسل الوسكي بالتقطير، تجفيد  Bustard and McHale (1998)  

U 
UO2 ميلي مول ٨,٧٥خميرة البيرة، 

غ  / 2+

  خميرة
c٢٠٨٢,٥ Popa et al. (2003)  

U 
خميرة غير نامية مغسولة وغير مغسولة من 

   Greeceشركة في اليونان 
١٥٠-٣٦٠  Riordan et al. (1997)  

U   ١٥٠  Tsezos (1997)  

Th   ٦٣  Tsezos (1997)  

a :ليس من الضرورة أن سعة االمتزاز الحيوي عظمى  

b : الواحدة ميكروغرامU١- غ  

c : ميلي مول ٨,٧٥القيمة محسوبة بتحويل البيانات UO2
  غ خميرة / 2+

 

بواسـطة  المعـادن   القيم الكبيرة لسعة أخـذ      يمكن أن تقدر    ) ٧( الجدول   تبعاً لما هو وارد في    

S.cerevisiae   من أجل الرصاص، تكون سعة االمتزاز الحيوي بواسـطة        : على النحو التالي 

S.cerevisiae    ملغ   ٣٠٠ وأقل من    ٣-٢ قوة   ١٠من مرتبة Pb/      غ من وزن الكتلة الحيويـة

غ وزن جاف من    /Cu ملغ   ٢٠ وأقل من    ٢-١أما من أجل النحاس، فكانت من مرتبة        . الجافة

غ /Cd ملـغ    ١٠٠ وغالباً أقل مـن      ٢-١ قوة   ١٠كانت من أجل الزنك من مرتبة       و. الخميرة

 ٤٠ وللكروم والنيكل عادة أكثر بقليـل مـن          ٢مرتبة  وزن جاف ومن أجل الزئبق فكانت من        

 ٢ قـوة    ١٠ فمـن مرتبـة      Pd و Pt و Ag وزن جاف ومن أجل المعادن النفيسة مثل         غ/ملغ  

 سعة امتزاز نكليد اليورانيـوم المـشع      تراوحوت .غ وزن جاف من الخميرة    / ملغ   ٥٠وحوالي  

ه يمكن التعبير   والبد من مالحظة أن   . غ وزن جاف من الكتلة الحيوية     /U ملغ   ٣٠٠ و ١٥٠بين  

 باستخدام طرائق معياريـة   والناجمة عن دراسات مختلفة      نتائج المقارنة    عن سعة االمتزاز من   

اً عند تركيز توازن المعادن نفسها في     غالب qيمكن مقارنة أخذ المعدن     في الوقت ذاته،    . مختلفة

عملياً، التوجد  ]. ١٩٩٨،  Volesky و Kratochvil[كفاءة المواد الحيوية    بغية تقييم   المحلول  

تتوفر درجة حرارة معيارية للتجفيف ومـدة       قياسات عيارية لوزن الكتلة الحيوية الجافة أي ال         

على وزن جـاف    ) ٢٠٠٣(آخرون   و Parkحصل  .  الكتلة الحيوية   لتجفيف  كافية زمنية محددة 



 ٤٩

 قـام   في حـين  . لغاية ثبات وزن الخاليا   م  ٧٠oنتيجة تجفيف الخاليا عند الدرجة      من الخاليا   

Ozer و Ozer) ١٠٠ بتجفيف الخميرة عند الدرجة      )٢٠٠٣o   ومع مراعاة  .  ساعة ٢٤م ولمدة

ظـروف   سيختلف بالتأكيـد نتيجـة الخـتالف      أن القيم العددية للوزن الجاف للكتلة الحيوية        

  .لذا فمن الضروري ذكر هذه الظروف عند مقارنة النتائج. تجفيفال

  

  الفطر الخيطي. ٣,٦

سيتم في هذا الفصل عرض لمحة عن إزالة أيونات المعـادن الثقيلـة والنكليـدات المـشعة                 

 Rhizopus و.Aspergillus spp و.Penicillium sppمثـل  (باستخدام الفطور الشعرية 

spp.   مختلفـة  الصناف  على وجه الخصوص األ   و. من المحاليل المائية  ) يض وفطر العفن األب

يمكن استخدامها كمواد مازة جيدة     والتي   Aspergillus، و  تحت بعض الظروف   ،من البنسلين 

 Rhizopus javanicusو R.arrhizus مثل Rhizopusووجد أن لجنس . لأليونات المعدنية

من النتائج الهامة   بعض  ) ٨( الجدول   يلخص]. Volesky  ،a١٩٩٠[ جيدة نسبياً    لخواص فص 

  .المتزاز المعادن الحيوي باستخدام كتل حيوية فطرية
  

  )١-ملغ غ(االمتزاز الحيوي باستخدام كتل حيوية من الفطر . ٨الجدول 

 المرجع أيونات المعدن نوع الفطر

Aspergillus niger،Mucor rouxii، Rhizopus 

arrhizus )خاليا حية( 

Au Kapoor and Viraraghavan (1997a) 

Ag 
Cu 
Cd 

Penicillium spp. )خاليا حية( 

Pb 

Kapoor and Viraraghavan (1997a) 

Pb 
Cu 
Cd 

Penicillium،Aspergillus، Trichoderma، 
Rhizopus، Mucor، Saccharomyces، 

Fusarium )خاليا حية(  Zn 

Kapoor and Viraraghavan (1997a) 

Th 
U 
Sr 
Cs 

Aspergillus، Penicillium، Rhizopus، 

Saccharomyces ،Trichoderma ،

Mucor،Rhizopus )خاليا حية(   
La 

Kapoor and Viraraghavan (1997a) 

Cd 
Pb 

Phanerochaete chryosporium )خاليا حية(  

Cu 

Day et al. (2001) 

  



 ٥٠

  البنسلين. ١,٣,٦

 Mn و Cd و Zn و Au و Cuالعديد من أيونات المعادن الثقيلة مثـل        ن  يمكن أن يزيل البنسلي   

  ).٩الجدول  ( من المحاليل المائيةTh وUو

  

  )١-ملغ غ ().Penicillium sp(  البنسليناالمتزاز الحيوي بواسطة. ٩الجدول 

سعة االمتزاز  أيونات المعدن النوع

 الحيوي

جعالمر  

Penicillium canescens Cd 102.7 Say et al. (2003b) 
Penicillium canescens Pb 213.2 Say et al. (2003b) 
Penicillium canescens Hg 54.8 Say et al. (2003b) 
Penicillium canescens As(III) 26.4 Say et al. (2003b) 

Penicillium chrysogenum Cd 11 Niu et al. (1993) 
Penicillium chrysogenum Cu 9 Niu et al. (1993) 
Penicillium chrysogenum Pb 116 Niu et al. (1993) 
Penicillium chrysogenum Cd 56 Holan and Volesky (1995) 
Penicillium chrysogenum Cd 39 Fourest et al. (1994) 
Penicillium chrysogenum Th – Gadd and White (1992) 
Penicillium chrysogenum Zn 6.5 Niu et al. (1993) 

Penicillium chrysogenum ( سطح

 (مدموغ

Ni 82.5 Su et al. (2006) 

Penicillium chrysogenum 
 (نفاية كتلة حيوية) 

Ni 56.2 Su et al. (2006) 

Penicillium chrysogenum Cr(VI) – Park et al. (2005) 
Penicillium chrysogenum 

 (معدل)
Cd 210.2 Deng and Ting (2005b) 

Penicillium chrysogenum 
 (معدل)

Cu 108.3 Deng and Ting (2005b) 

Penicillium chrysogenum 
 (معدل)

Cu 92 Deng and Ting (2005a) 

Penicillium chrysogenum 
 (معدل)

Pb 204 Deng and Ting (2005a) 

Penicillium chrysogenum 
 (معدل)

Ni 55 Deng and Ting (2005a) 

Penicillium chrysogenum 
 (معدل)

Ni 260 Tan et al. (2004) 

Penicillium chrysogenum (خام) Cr(III) 18.6 Tan and Cheng (2003) 

Penicillium chrysogenum (خام) Ni 13.2 Tan and Cheng (2003) 

Penicillium chrysogenum (خام) Zn 6.8 Tan and Cheng (2003) 



 ٥١

سعة االمتزاز  أيونات المعدن النوع

 الحيوي

جعالمر  

Penicillium chrysogenum 
 (معالجة قلوية)

Cr(III) 27.2 Tan and Cheng (2003) 

Penicillium chrysogenum 
 (معالجة قلوية)

Ni 19.2 Tan and Cheng (2003) 

Penicillium chrysogenum 
 (معالجة قلوية)

Zn 25.5 Tan and Cheng (2003) 

Penicillium chrysogenum Cd 56 Holan and Volesky (1995) 
Penicillium chrysogenum Pb 96 Skowronski et al. (2001) 
Penicillium chrysogenum Cd 21.5 Skowronski et al. (2001) 
Penicillium chrysogenum Zn 13 Skowronski et al. (2001) 
Penicillium chrysogenum Cu 11.7 Skowronski et al. (2001) 
Penicillium chrysogenum Pb 116 Niu et al. (1993) 
Penicillium chrysogenum Th 150 Veglio and Beolchini (1997) 
Penicillium chrysogenum Th 142 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
Penicillium chrysogenum Pb 116 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
Penicillium chrysogenum U 70 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium digitatum Ni, Zn, Cd, 
Pb 

– Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium digitatum Cd 3.5 Veglio and Beolchini (1997) 
 Pb 5.5  

Penicillium griseofulvum 
 (مثبطة)

Cu 20.47 Shah et al. (1999) 

Penicillium griseofulvum (حرة) Cu 1.51 Shah et al. (1999) 

Penicillium italicum Cu, Th, Zn – Ahluwalia and Goyal (2007) 
Penicillium italicum Cu 0.4–2 Ahluwalia and Goyal (2007) 
Penicillium italicum Zn 0.2 Ahluwalia and Goyal (2007) 
Penicillium notatum Cu 80 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
Penicillium notatum Zn 23 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
Penicillium notatum Cd 5.0 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium janthinellum U 52.7 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
Penicillium purpurogenum Cr(VI) 36.5 Say et al. (2004) 

Penicillium purpurogenum Cd 110.4 Say et al. (2003a) 

Penicillium purpurogenum Pb 252.8 Say et al. (2003a) 
Penicillium purpurogenum Hg 70.4 Say et al. (2003a) 
Penicillium purpurogenum As 35.6 Say et al. (2003a) 
Penicillium simplicissimum Pb 298.01 Xu et al. (2008) 

 Cu 207.68  
Penicillium spinulosum 

 (غير نامية) 
Cd 1.5 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium spinulosum 
 (نامية، طور خطي متوسط) 

Cd 0.4 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium spinulosum  Cu 2.4 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
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سعة االمتزاز  أيونات المعدن النوع

 الحيوي

جعالمر  

 (غير نامية)

Penicillium spinulosum (النامية) Cu 3.6 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium spinulosum  
 (غير نامية)

Zn 1.3 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium spinulosum  
 (نامية، طور خطي متوسط)

Zn 0.2 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

Penicillium spinulosum Cd 84.5 Gabriel et al. (1996) 
Penicillium sp. Al 50 Kapoor and Viraraghavan (1995) 

 Sn 60  
 Pb 5.0  

Penicillium sp. U 1.4 Kapoor and Viraraghavan (1995) 
Penicillium spp. Pb 6.0 Kapoor and Viraraghavan (1997a) 
Penicillium spp. Cu 3 Kapoor and Viraraghavan (1997a) 
Penicillium spp. Cd 3 Kapoor and Viraraghavan (1997a) 
Penicillium spp. U 165 Kapoor and Viraraghavan (1997a) 
Penicillium spp. Sr 75 Kapoor and Viraraghavan (1997a) 
Penicillium sp. Nd 178 Palmieri et al. (2000) 

 

  

 ]٢٠٠٨ وآخـرون،  italicum Penicillium] Mendilجـرى تـسجيل قـدرة كـل مـن     

] ٢٠٠٦ وآخرون، Penicillium oxalicum] Svecova  وPenicillium spinulosumو

ــرون، Penicillium austurianum ]Awofoluو  Penicillium  و]٢٠٠٦ وآخـ

verrucosum ]Cabuk٢٠٠٥،  وآخــرون[و  Penicillium purpurogenum]Say 

 Penicillium و]b٢٠٠٣ وآخرون، Say[Penicillium canescens و]a٢٠٠٣وآخرون، 

griseofulvum] Shah  ،١٩٩٩ وآخـرون [و P. austurianum]Rostamiو Joodaki ،

على سبيل .  على امتزاز المعادن المختلفةوغيرهاPenicillium chrysogenum و] ٢٠٠٢

مـن  على الرغم . الذهب من محلول السيانيد أن تنزع P. chrysogenum يمكن للـ المثال،

 كمـا وجـد أن لــ        ].٢٠٠٠،  Volesky و Vieira[ سـعة االمتـزاز الحيـوي        انخفاض

P.spinulosum  قــــدرة علــــى إزالــــةCuو Auو Znو Cdو Mn] Kapoor 

 .Penicillium sp من بين P.chrysogenum تم غالباً دراسة ].١٩٩٥، Viraraghavanو

  حـرة  الت شـبه معروفـة مجموعـات فطريـة خيطيـة          ، سـال  P.chrysogenum. هذه

)Hyphomycetes gang door(رأس خيوط فطرية ) Hyphomycetes Head()  من نوع

 مجموعـات   . للفطـر  Penicilliumبـواغ   لأل أفـرع  CONGسـالالت   ) Congسالالت  
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Penicillium      للــ    الالتناظرية المصنفة والمجموعـة اآلسـيوية Penicillium  بـروابط 

 المنتجـة  البكتريـا  المتوسطة وتكون بشكل نمـوذجي مـن    P.chrysogenum كشميرية و

 ميكـرون   ٣,٥-٣ ميكرون وعرضـه     ٣٥٠-١٥٠طوله  يمتلك الفطر سطح أملس     . للبنسلين

تبعـاً لنمـو    غصان  األقضبان متفرعة المتناظرة، مصفوفة على طول       وتكون  ،   أفرع ٣-٢و

) ٣,٥-٢,٨(× ميكـرون   ) ٤-٢( بيـضوية    Conidiaتكون  . األغصان واألغصان الصغيرة  

أقوى نوعاً ما وتكـون     متراصة على شكل كشمير أو      وتنمو بشكل أسرع وكروية و    . ميكرون

قطيـرات  ولها أخاديد شعاعية على السطح وغالباً ما تكون         ) بيضاء الحافة (زرقاء وخضراء   

ـ   البني الغامق و  وترجع المستعمرة الصفراء المشعة إلى      . ناضجة لونها أصفر   فر اللـون األص

 والتربة والمـواد العـضوية      تنتشر بشكل واسع في الهواء    . القابل للذوبان المنتشر في الوسط    

مثل  من أشهر المنتجات العضوية، التي يمكن أن تنتج حموضاً عضوية            البنسلينويعد  . الفاسدة

ــض ا   ــوز وحم ــض الغلك ــى   حم ــافة إل ــستيريك باإلض ــوز ل ــسيداز الغلك  أوك

]http://www.chemyq.com/xz/xz4/39623ajqia.htm.[ ــر  P.chrysogenum تظه

  :]١٩٩٩، Paknikar وPuranik [الترتيب االمتزازي التفضيلي التالي

Pb+2>Cu+2>Zn+2> Cd+2>Ni+2>Co+2  

  :غير الحية يصبح الترتيب على النحو P.chrysogenumمن أجل 

Pb+2> Cd+2> Cu+2>Zn+2> As+3  

  :  نفس ترتيب االمتزازP.canescensوتظهر 

Pb(II)>Cd(II)>Hg(II)>As(III) 

 في الـشروط الالتنافـسية تبلـغ سـعة امتـزاز          . وذلك في الشروط الالتنافسية أو التنافسية     

P.canescens   غ من أجل    / ملغ ٢٦,٤ القيمةAS(III) غ مـن أجـل      / ملغ ٥٤,٨ وHg(II) 

بينما تبلـغ   . ، على الترتيب  Pb(II)غ من أجل    / ملغ ٢١٣ و Cd(II)غ من أجل    / ملغ ١٠٢,٧و

 Hg(II)غ من أجـل     / ملغ ٥,٨ و AS(III)غ من أجل    / ملغ ٢,٠متزاز التنافسية القيم    سعة اال 

، وذلك عندما   ، على الترتيب  Pb(II)غ من أجل    / ملغ ٣٢,١ و Cd(II)غ من أجل    / ملغ ١١,٧و

 وتبدو أصناف من االمتـزاز الحيـوي        .١- ملغ ل  ٥٠الداخلي أليونات المعادن    يكون التركيز   

 ].١٩٩٥،  Holan و Volesky[متصاص اليورانيوم والرصـاص     بأنه جيد فقط في ا    للبنسلين  

ككتل حيوية فعالة في إزالة المعادن       والبنسلين   Rhizopusفطر   جرى دراسة جنسي     في حين 

  ].١٩٩٩ وآخرون، Kapoor[الثقيلة من المحاليل المائية 
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  )Aspergillus(  الرشاشيات.٢,٣,٦

قنيـات الحيويـة   دمة في تطبيقـات الت  من أهم المتعضيات المستخAspergillus nigerتعد 

]Bapat   ،وقد جرى استخدامها في إنتاج األنزيمات خـارج الخليـة مثـل             ].٢٠٠٣ وآخرون 

 وفيرلويل أستيراز وأكسيالناز وحموض عضوية مثل       الغلكوأميالز والبكتيناز وأكسيدكيك ليباز   

 A.nigerسطة   منتجة بوا  أنزيمات عدة جرى االهتمام ب  حمض الغلوكونيك وحمض الستيريك و    

من قبـل إدارة الغـذاء والـدواء فـي     ) GRAS) generally regarded as safeمن قبل 

في التحضير الحيوي لحمـض      أيضاً   A.nigerباإلضافة إلى ذلك، استخدم     . الواليات المتحدة 

ويـل  رنأيزوستيفيول والتـربين واللينـالو والجي     وثنائي البربينويد   الفيروليك والبروجستون و  

 هـام   كمـضيف تحويـل    A.niger وفي العقدين األخيرين، تم اكتشاف    . والسيترالوالنيرول  

االضـمحالل الحيـوي     هاماً بيئياً أيضاً في عمليات       A.niger د ويع .لتسريع أنزيمات الطعام  

ولمعالجة نفاية دبس السكر والنفاية الناجمة عـن عـصر          للكيماويات السامة مثل الهكساديكان     

وتستخدم الكتل الحيوية النفايـة مـن   . صرف الصحية للحمأة عن ال  والمعالجة الحيوي  الزيتون

A.niger                الناجمة عن عمليات التصنيع في إزالة أيونات المعـادن الـسامة الخطـرة مثـل

 وكونهـا منتجـة للحمـوض       .الكادميوم والرصاص والكروم والنحاس من المحاليل المائيـة       

يبين .  الخام من المناجم   لمعادنللحيوي  في الغسل ا   A.nigerالعضوية فمن الممكن أن تستخدم      

  .A.nigerأيونات المعادن المختلفة التي يمكن أن تزال بواسطة ) ١٠(الجدول 

  

  )١-ملغ غ (.Aspergillus spاالمتزاز الحيوي بواسطة . ١٠الجدول 

 أيونات المعدن  النوع
  سعة االمتزاز

  )١-ملغ غ(
  المرجع

Aspergillus niger   
 NaOH(  Cu 28.7 Dursun (2006)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger 
 NaOH(  Pb 32.6 Dursun (2006)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger 
 NaOH(  Cu 25.5 Dursun (2003)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger   
 NaOH( Pb 28.9 Dursun (2003)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger )نامية( Cu 15.6 Dursun et al. (2003a) 

Aspergillus niger )نامية( Pb 34.4 Dursun et al. (2003a) 
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 أيونات المعدن  النوع
  سعة االمتزاز

  )١-ملغ غ(
  المرجع

Aspergillus niger )241  )أبواغAm 7.2–142.4 MBq/g Yang et al. (2004) 
Aspergillus niger  

  )خيط فطري(
241Am 5.2–106.5 MBq/g Yang et al. (2004) 

Aspergillus niger Pb 93 Spanelova et al. (2003) 

Aspergillus niger Hg2+, CH3Hg+ – Karunasagar et al. (2003) 

Aspergillus niger Cr(VI), Fe(III)  Goyal et al. (2003) 

Aspergillus niger Cu(II) 9.53 Dursun et al. (2003b) 

Aspergillus niger Cd  Basumajumdar et al. (2003) 

Aspergillus niger Cd – Barros et al. (2003) 

Aspergillus niger Ni – Rajendran et al. (2002) 

Aspergillus niger Ni – Magyarosy et al. (2002) 

Aspergillus niger Ph, Cd, Ni, Cr – Bhattacharyya et al. (2002) 

Aspergillus niger Cu, Zn  Price et al. (2001) 

Aspergillus niger Fe(II), Fe(III)  Bag et al. (2001) 

Aspergillus niger Cu, Zn, Fe, Ni, 
Cd  Bag et al. (1999b) 

Aspergillus niger Cu, Zn, Ni, 
Cr(VI)  Filipovic-Kovacevic et al. (2000) 

Aspergillus niger )حرة(  Cd معقد وCd  Rosa et al. (1999) 

Aspergillus niger Ni, Ca, Fe, Cr  Natarajan et al. (1999) 

Aspergillus niger Tc, U, Am, Ce, 
Cs, Eu, Pa, Sb  Lyalikova-Medvedeva and 

Khijniak (1999) 

Aspergillus niger )حي( Pb 2.25 Kapoor et al. (1999) 

Aspergillus niger )حي(  Cd 1.31 Kapoor et al. (1999) 

Aspergillus niger )حي(  Cu 0.75 Kapoor et al. (1999) 
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 أيونات المعدن  النوع
  سعة االمتزاز

  )١-ملغ غ(
  المرجع

Aspergillus niger )حي(  Ni 1.75 Kapoor et al. (1999) 

Aspergillus niger   
 NaOH( Pb 7.24 Kapoor et al. (1999)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger   
 NaOH( Cd 3.43 Kapoor et al. (1999)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger   
 NaOH( Cu 2.66 Kapoor et al. (1999)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger   
 NaOH( Ni 0.96 Kapoor et al. (1999)معالجة أولية بـ (

Aspergillus niger Cyano-
metal complexes 

(Au, Ag. Cu, 
Fe, Zn)  Gomes et al. (1999) 

Aspergillus niger Pb, Cd, Cu  Kapoor and Viraraghavan 
(1997b) 

Aspergillus niger  
 Cu, Zn  Modak et al. (1996) )مرتبط مع قشر الرز( 

Aspergillus niger Cd, Cu, Zn, Ni, 
Co   

Aspergillus niger Ag  Akthar et al. (1995) 

Aspergillus niger Th  Gadd and White (1992) 

Aspergillus carbonarius Cu, Cr  Alasheh and Duvnjak (1995) 

Aspergillus flavus U, Th  Hafez et al. (1997) 

Aspergillus flavus Au, Ag, Cu  Gomes and Linardi (1996) 

Aspergillus fumigatus U  Bhainsa and D'Souza (1999) 

Aspergillus fumigatus Au, Ag, Cu  Gomes and Linardi (1996) 

Aspergillus nidulans Zn  Zhou (1999) 

Aspergillus terreus  
 Cu 160–180 Gulati et al. (2002) )نفاية فطرية(

Aspergillus terreus Cd  Massaccesi et al. (2002) 

Aspergillus terreus  
 Fe 164.5 Dias et al. (2002)  )مثبط في رغوة متعدد اإليتين(
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 أيونات المعدن  النوع
  سعة االمتزاز

  )١-ملغ غ(
  المرجع

Aspergillus terreus   
 Cr 96.5 Dias et al. (2002) )مثبط في رغوة متعدد اإليتين(

Aspergillus terreus   
 Ni 19.6 Dias et al. (2002) )مثبط في رغوة متعدد اإليتين(

Aspergillus terreus Cu 224 Gulati et al. (1999) 

Aspergillus awamori Cu  Tsekova et al. (2000) 

Aspergillus oryzae Cu, Cd, Zn  Vianna et al. (2000)  

   

في  +Ni2 و+Zn2 و+Cu2لالرتباط مع أيونات لفة جيدة  أ٤٠٥ fungun A.nigerأظهر فطر 

كل من النحاس والزنك فـي محلـول متعـدد    لتكون ألفته فقط  في حيننظام المركب المفرد،   

  ].٢٠٠٠ وآخرون، Filipovic-Kovacevic[المركبات 

  

 ية الحاوية على خاليا ميتة بفعال     A.niger لفطر   جرى استخدام نفاية من الكتل الحيوية الفطرية      

ويمكن . والكالسيوم والحديد والكروم من المحاليل المائية     إلزالة أيونات المعادن السامة كالنيكل      

 وآخـرون،   Natarajan[أيونات المعادن المختلفة علـى النحـو التـالي          ترتيب سعة امتزاز    

١٩٩٩:[  

Ca>Cr(III)>Ni>Fe>Cr(VI) 

  

المرتبط مع قشر الـرز      A.niger جرى استخدام نفاية الكتل الحيوية غير الحية الحاوية على        

ويتبـع االمتـزاز الحيـوي      . كمواد مازة من أجل إزالة النحاس والزنك من المحاليل المائية         

ووجد أن سعة ارتباط الكتلة الحيوية بالنحاس أكبر مـن تلـك            . نوذج النغمير للنحاس والزنك   

رام من الكتلة الحيوية،    لكل غ كما وجد أن سعة أخذ المعدن، المعبر عنها بالميليغرام          . للنحاس

حيث تقل سعة األخذ مع ازديـاد التركيـز         (تركيز المعدن األولي    : تعتمد على العوامل التالية   

) حمولة الكتلـة الحيويـة    سعة األخذ مع ازدياد      حيث تنقص (الكتلة الحيوية   حمولة  و) األولي

وتتـأثر سـعة    ).٦,٠ إلى ١,٥ في المجال من pHازدياد  تزداد سعة األخذ مع ازدياد       (pHو

 سعة أخذ النحاس في وجود الزنك     حيث تنقص   . أخذ المعدن بشدة في وجود األيونات المرافقة      
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على تركيز أيونات المعدن في مكـوني المحلـول         تعتمد نقصان سعة أخذ المعدن      . وبالعكس

من تأثير الزنك على أخذ النحـاس       الزنك أكثر وضوحاً    أخذ  يكون تأثير النحاس على     . المائي

]Modak ،١٩٩٦ وآخرون.[   

  

  فطور أخرى .٣,٣,٦

وجرى إثبات قدرة الكيتـين     . كمية عالية من الكيتين    على   R.arrhizusتحتوي جدران خاليا    

 R.arrhizusويمكـن لــ     ]. b٢٠٠٣ وآخـرون،    Dursun[على تعقيد أيونات المعـادن      

 ١٠,٧٦  إلـى  تـصل بسعة أخذ خاصة عظمـى       Cu(II) القابلين للنمو أن يزيال      A.nigerو

 ].b٢٠٠٣ وآخرون،   Cu(II)] Dursun من   ١- ملغ ل  ٧٥ عند تركيز أولي     ١- ملغ غ  ٩,٥٣و

 Mycotypha africanaو Mucor racemosuو R.arrhizusاألنواع الست للفطـر  ومن 

ــإن Schizosaccharomyces pombe و A.niger و Aspergillus nidulansو  ف

R.arrhizus     أعطت أعلى سعة)qmax =ألعمـق  كما بينت التجارب ا   . )١-غ ميلي مول    ٢١٣

 والشيتوزان   يرتبط مع كيتين جدار الخلية     Zn أن   R.arrhizusأجزاء خليوية مختلفة من     على  

)chitosan( )qmax =كما تم تسجيل امتزاز    ).١- ميلي مول غ   ٢١٣  R.arrhizusكـل مـن   ل 

Th] Gaddو White ،١٩٩٢ [وPb] Naja ،ــرون  Cr وNi وCd وPhو] ٢٠٠٥ وآخــ

]Bhattacharyya   ،بحـث    في حين ]. ٢٠٠٢ وآخرون Brady و Tobin) كفـاءة  ) ١٩٩٥

 وأيونـات   +Sr2 المجفدة على امتزاز أيونات المعادن القاسية        R.arrhizusالكتل الحيوية من    

  . من المحاليل المائية+Pb2 و+Cu2 و+Cd2 و+Zn2 و+Mn2معادن الحد الفاصل 

  

 +Ni2 و+Cd2 و+Pb2  و+Ag و+Liثـل  جرى دراسة االمتزاز الحيوي أليونات المعـادن م 

ــنبواســطة +Al3و +Fe3 و+Fe2 و+Sr2 و+Cu2 و+Zn2و ــة م ــل حيوي  Rhizopus  كت

nigricans،            ١٦٠ وتراوحت سعة امتزازها الحيوية العظمى أليونات المعادن الفردية بـين 

   ].٢٠٠١، Pavko وKogej [١- غميلي مول ٤٦٠و

  

-Ca حبيبـات الواقع في   الحي والميتTrametes versicolor فطر العفن األبيضيمكن ل

قيمة سـعة االمتـزاز الحيويـة    وتكون . Cd(II)أن يمتز  )Ca-alginate beads (ألجينات

 Arica[علـى الترتيـب      ١- ملـغ غ   3.8±120.6 و 3.2±102.3مقـدار   التجريبية العظمى ال  

  ].٢٠٠١وآخرون، 



 ٥٩

  

 بهـالم  عفـن األبـيض  نوع من فطر ال Lentinus sajorajuكتل حيوية من جرى ارتباط 

. Ca(II) وبوجـود أيونـات   )liquid curing method(بطريقة نضح المحلول األلجينات 

 L.sajurcajuللفطور الحية والميتة مـن      ووجد أن سعة االمتزاز الحيوي التجريبية العظمى        

، على الترتيب   ١- غ Cd(II)ملغ   4.3±123.5 و ١- غ Cd(II) ملغ   2.7±104.8بلغت القيمتين   

]Bayramoglu ،٢٠٠٢ وآخرون.[   

  

  المتزاز الحيوي الفطر لاختيار وانتقاء . ٤,٦

 P.chrysogenum وAbsidia orchidisالطبيعـي مثـل   تم استخدام كتل حيوية من الفطر 

 Picea(المعدلـة  ) sawdust spruce(راتنجية نشارة ال وR.nigricans وR.arrhizusو

engelmanii(    وبينت النتائج أن سـعة االمتـزاز الحيـوي           المتزاز أيونات المعادن الثقيلة ،

  ]:١٩٩٥، Volesky وHolan[بواسطة الكتل الحيوية الفطرية هذه تتبع الترتيب التالي 

Pb>Cd>Ni 

  :نفسه التفضيلي في الشروط التنافسية أو الالتنافسية الترتيب P.canescensوأبدت 

Pb(II)>Cd(II)>Hg(II)>As(III) 

 ٥٤,٨ و As(III)غ مـن أجـل      / ملـغ  ٢٦,٤ط الالتنافسية   تكون سعة االمتصاص في الشرو    

، علـى   Pb(II) للـ   غ/ ملغ ٢١٣,٢ و Cd(II)غ للـ   / ملغ ١٠٢,٧ و Hg(II)غ من أجل    /ملغ

مـن  غ  / ملغ ٢,٠ سعة االمتزاز التنافسية أليونات المعادن الثقيلة القيم         ت بلغ ، في حين  الترتيب

 للـ  غ/ ملغ ٣٢,١ و Cd(II)لـ  غ ل / ملغ ١١,٧ و Hg(II)غ من أجل    / ملغ ٥,٨ و As(III)أجل  

Pb(II)    ،١- ملغ ل  ٥٠وذلك عندما يكون التركيز األولي أليونات المعدن        ، على الترتيب] Say 

  .]b٢٠٠٣وآخرون،

  

حيوياً باستخدام خاليا فطرية حـرة       كفاءة امتزاز أيونات المعادن الثقيلة    ) ٢٠٠١ (Sagقارن  

ن مقارنة نتـائج البـاحثين      غم أنه ال يمك   وعلى الر . ومثبطة مختلفة في أنظمة تفاعلية مختلفة     

الترتيـب  تتبع   سعة االمتصاص    أنمن هذه البيانات،     االستنتاج   يمكن ه، إال أن   مباشرة المختلفة

  :التالي

Cd>Co>Cr>Au≈Cu>Fe>Ni>Th>U>Pb>Hg>Zn 
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 يعـد   في حـين  . Zn و Th و Co و Au سعة امتصاص أفضل لكل من       Aspergillusتظهر  

كمـا يبـدو مـن      . Zn و U و Th و Pb و Fe و Cdة ممتازة لكل من     البنسلين مادة مازة حيوي   

أحد أكثر األيونات المعدنية المدروسـة نتيجـة لوظائفـه           هو   Cu(II)، فإن   ١٠ و ٩الشكلين  

وقد .  لكنه يصبح ساماً عند زيادته     يعد مادة مغذية ميكروية لمعظم المتعضيات الحية      : الحيوية

وية الفطرية الحرة والمثبطة والمعالجـة وغيـر        استخدمت أنواع عديدة وكثيرة من الكتل الحي      

مجاالت واسعة من سـعات     في أنظمة تفاعلية مختلفة ولوحظت        حيوياً Cuالمتزاز  المعالجة  

 Ganoderma بواسـطة  ١- غميلي مـول  ١,٠١٥، حيث تراوحت سعة األخذ من االمتزاز

lucidum   بواسطة   ١- غ ميلي مول  ٠,٠١٢ إلى A.oryzae .    ز  ووجد أن سعة امتـزاCu(II) 

، على ١- غميلي مول ٠,٧٥٤ و٠,٧٣٨ و٠,٣٥٣و ٠,٣٠١بلغت القيم  R.arrhizusبواسطة 

 )batch stirred tank reactor ،BSTR(مفاعل حوض تحريك الدفعة الواحدة ، في الترتيب

فـي تمـاس   ) continuous-flow stirred-tank ،CFST(حوض تحريل التدفق المتتابع و

 batch stirred tank reactors (ةفي سلسلك الدفعة الواحدة  حوض تحريمفاعالتومباشر 

in series ،BSTRS( )  العمـود المحـشو   ومفاعـل  ) تستخدم ثالثة مفاعالت فـي سلـسلة

)packed column) ( الطبقة المثبتة، أوfixed bed) (PCR( حيث جرى تطبيقها في نفس ،

  ].٢٠٠١، Sag[الشروط 

  

بواسـطة  االمتزاز الحيوي االنتقائي    حول  ) ٢٠٠٦( Chen و Wang ةمقالالإلى  عودة  يمكن ال 

  ].٢٠٠٦‘ Chen وS.cerevisiae] Wangخميرة 

  

  بمواد مازة حيوية أخرىمقارنة الفطر والخميرة . ٥,٦

الدراسات والنتائج عن االمتـزاز الحيـوي للمعـادن الثقيلـة بواسـطة              بعض   جرى عرض 

S.cerevisiae    من قبل]Wang و Chen، جزء مـن نتـائج     ) ١١(دول   يوضح الج  ].٢٠٠٦

  . ومواد مازة حيوية أخرىS.cerevisiaeبواسطة المقارنة لسعة أخذ المعادن 
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  .)١-ملغ غ( Saccharomyces cerevisiaeمقارنة لمواد مازة حيوية مختلفة مع . ١١الجدول 

 المرجع  )جاف من الكتلة الحيويةغ وزن / ملغ معدن (سعة االمتزاز الحيوية  أيونات المعدن
Zn A.nodosum (25.6) > P. chrysogenum > (19.2) > F. 

Vesiculosus (17.3) > Activated sludge (9.7) > S. 
rimosus (6.63) > Saccharomyces cerevisiae (3.45) 

Bakkaloglu et al. (1998) 

Cu S. rimosus (9.07) > P. chrysogenum (8.62) > F. 
vesiculosus (7.37) > Activated sluge (5.54) > 

Saccharomyces cerevisiae (4.93) > A.nodosum (4.89) 

Bakkaloglu et al. (1998) 

Ni F. vesiculosus (2.85) > S. rimosus (1.63) > 
Saccharomyces cerevisiae (1.47) > A. nodosum (1.11) 

Bakkaloglu et al. (1998) 

Pb Phanerochaete chrysosporium (419.4) > R. nigricans 
(403.2) > M. purpurea (279.5) > S. cerevisiae (211.2) > 

A. terreus (201.1) > M. inyoensis (159.2) > 
Streptomyces clavulgerus (140.2) 

Kogej and Pavko (2001) 

Cd, Cu كتل حيوية مبرتنة: Bacillus lentus (≈30) > Aspergillus 
oryzae > S. cerevisiae (<5) 

Vianna et al. (2000) 

Cu خاليا نامية: S. cerevisiae (7.11) > K. Marxianus (6.44) > 
Candida sp. (4.80) > S. pombe (1.27). 

Donmez and Aksu (1999)  

  

  ذلـك  نماذج مختلفة من نفاية الكتل الحيوية بما فـي        ) ١٩٩٨( وآخرون   Bakkalogluقارن  

 والحمـأة   )P.chrysogenum(والفطر  ) S.cerevisiae(ميرة   والخ )S.rimosus (البكتريا  

 إلزالـة أيونـات     )A.nodosum و F.vesiculosus(الفعالة باإلضافة إلى الطحالب البحرية      

والترسـيب   االمتزاز الحيـوي      مراحل وخصوصاً كفاءة إزالتها في   ،  الزنك والنحاس والنيكل  

ـ  بينت النتائج أن   .واالنتزاز ية متوسطة من أجـل أنظمـة االمتـزاز         فعال S.cerevisiae  لل

 qmaxمقارنة الحد   من   )٢٠٠١ (Pavko و Kogej وجد   .نالحيوي لمعدن واحد أو عدة معاد     

أخذ أيون الرصـاص علـى      وبالناجم عن معادلة النغمير لسبع أنواع من نفاية الكتل الحيوية،           

القيم المقارنة  تقع في منتصف     S.cerevisiaeأن سعة أخذ الرصاص باستخدام      ،  سبيل المثال 

 وآخرون قدرة امتزاز كل من      Viannaبينما درس   . معها للمواد المازة الحيوية الست األخرى     

Cu و Cd و Zn           صناعات الخمـور،   بواسطة ثالثة أنواع من نفاية الكتل الحيوية الناجمة عن

وبينت النتائج أن لـ . S. cerevisiae  وAspergillus oryzae و Bacillus lentusوهي 

B.lentus أعلى سعة امتزاز للـ Cuو Cdالكتل الحيوية من وتتبعها  A. oryzae   المبرتنـة

التـركم الحيـوي أليونـات      ) ١٩٩٩ (Aksu و Donmezفي حين درس     .S.cerevisiaeو

 Kluyceromyces Marxianus  وS. cerevisiaeفي الخاليا المعدلة والنامية لـ النحاس 

 تـنقص  +Cu2 سعة االمتزاز الحيوي من أجـل  ووجدوا أن ..Candida sp وS.pombeو

  :حسب الترتيب التالي



 ٦٢

S. cerevisiae (7.11)> K. Marxianus (6.44)> Candida sp.(4.80)> S.pombe (1.27)  

  

 .S فعالية أعلـى مـن فعاليـة    K. Marxianusو .Candida sp  لكل منفي حين وجد أن

cerevisiaeو  S.pombe راكم النحاس وتفي مقاومة المعادن الثقيلة(II)  الحيوي أعلى فـي 

 Rhizopusمقارنة مع المواد المازة الحيوية الممتازة مـن         . (II)التراكيز األعلى من النحاس     

 المتزاز الرصـاص والكـادميوم والنحـاس والزنـك واليورانيـوم فـإن خميـرة              الفطري  

S.cerevisiae ـ  تصنف كمادة مازة حيوية متوسـطة للم       الشائعة ]. ١٩٩٤،  Volesky [ادنع

تكون أعلى مقارنة مـع      S.cerevisiaeولوحظ أن سعة االمتزاز الحيوي للكادميوم بواسطة        

 Kapoor[والكربـون الفعـال والفحـم الفعـال          كأكسيد األلمنيوم    تلك للمواد المازة األخرى   

المـواد  وبالرغم من سعة أخذها المعادن المتوسطة مقارنة مع          ].Viraraghavan  ،a١٩٩٧و

هي مادة حيوية فريـدة فـي بحـوث          S.cerevisiaeة الفطرية األخرى إال أن      المازة الحيوي 

  . ولها اهتمام طويل ومستمر. وتطبيقاتهاالمتزاز الحيوي 

  

  :]١٩٩٨، Abraham وBai [ تنقص في الترتيب التاليCr(VI)وجد أن سعة أخذ معدن 

R.nigricans>R.arrhizus>A.pryzae>A.niger 
 

 أو B.lentus ثانوية عن عملية التخمير حاوية على كتل حيوية من        ثالثة منتجات    جرى اختبار 

A.oryzae أو S.cerevisiae  لمعرفــة قــدرتها علــى امتــزازCuو Cdو Zn] Vianna 

 كل من الكتلتين     جرى أوالً تعيين مكونات الكتل الحيوية الثالث وتبين أن         ].٢٠٠٠وآخرون،  

وكميات مرتفعة كميات كبيرة من الرماد  تحتويان على A.oryzae و B.lentus  منالحيويتين

معرفة ارتباط أيون المعدن    ل كما جرى إنجاز تجارب      .من اللبيدات في الكتل الحيوية البكتيرية     

 من أجل كل المعـادن      )protonated (المبرتنة( غ من الكتلة الحيوي      ٠,١عن طريق وضع    

 مل من محلـول حـاوٍ       ٥٠على تماس مع    )  فقط Cdالمختبرة وغير المبرتنة من أجل اختبار       

 ٣,٥ و ٤,٥ pHمـل وفـي     / ملغ ٥٠٠ إلى   ١٠كل أيونات المعادن في تركيز مجاله من        على  

 البالزمـا   امتـصاص مطيافية  وجرى تعيين تراكيز أيونات المعادن النهائية باستخدام        . ٢,٥و

)plasma absorption spectrometer( مـن أجـل   سويات إزالة أيونات المعادن  وُحددت

لحيويـة  ابينت النتـائج أن الكتـل       . ند ثبات درجة الحرارة باستخدام نموذج النغمير      النقاط ع 

الكتل الحيويـة    وتتبعها   Cd و Cu أعطت أفضل سعة امتزاز لكل من        B.lentusمن  المبرتنة  

 منخفضاً باستخدام الكتل    Zn كان امتزاز    في حين  ،S.cerevisiaeالمبرتنة و  A.oryzaeمن  
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 ٢,٥( الحمـضية    pH فـي    كـان أن ارتباط جميع المعـادن      حظة  مع مال ،  الحيوية المدروسة 

كتل حيوية غير مبرتنـة مـن        تمت عند استخدام     Cdولوحظ أن زيادة فعالية امتزاز      ). ٣,٥و

B.lentus و A.oryzae] Vianna ،٢٠٠٠ وآخرون .[  

 

 الطحالب البحرية  .٧

  مقدمةال. ١,٧

نتيجة لقـدرتها   ة جديدة وتحسينها    البحث عن مواد مازة حيوي    تمتلك الطحالب أهمية خاصة في      

 فـي البحـار والمحيطـات       كميات غير محـدودة عمليـاً     بالمرتفعة على االمتزاز ولتوفرها     

]Kuyicak و Volesky  ،؛  ١٩٩٠Rincon   ،نشرات قليلة   في حين توجد     ].٢٠٠٥ وآخرون

خرى الكتل الحيوية األ  حول االمتزاز الحيوي بواسطة الطحالب مقارنة مع تلك التي استخدمت           

وما تزال أقل مـن أجـل األنظمـة المعدنيـة المتعـددة             ،  )البكتريا  وبشكل رئيسي الفطر و   (

]Romera   ،للفائدة من خالل الوحـدة     الموضوع مع النمو األسي      وسيكون]. ٢٠٠٦ وآخرون

االمتزاز الحيوي فكانـت     ووفقاً للمقاالت اإلحصائية عن      .العلمية في السنين الماضية األخيرة    

من الكتل الحيويـة وخاصـة      قل استخداماً كمادة مازة حيوية من األنواع األخرى         الطحالب األ 

وآخـرون،   Romera) [في الثانية % ٨٤,٦٩وفي الحالة األولى    % ١٥,٣١ (البكتريا  الفطر و 

٢٠٠٦.[   

  

  اختبار الكفاءة. ٢,٧

من المقاالت المنشورة، نجد أن الطحالب السمراء من بـين مجموعـات الطحالـب الـثالث                

ووجـد أن سـعة األخـذ       . قد استحوذت على معظم االهتمام    ) حمراء والخضراء والسمراء  ال(

 وآخـرون،   Brinza[للطحالب الحمراء والخـضراء      األكبر تعود إلى الطحالب السمراء منها     

 في االمتزاز من الطحالب الحمراء والخضراء       ويبدو لهذا السبب أنها األكثر تفضيالً      ].٢٠٠٧

]Romera   ،الطحالب السمراء المعالجـة     استخدمت األبحاث بشكل رئيس      .]٢٠٠٦ وآخرون

 بينمـا أنجـز     ].٢٠٠٦ وآخـرون،    Romera[بطرائق مختلفة لتحسين قدرتها على االمتزاز       

Volesky              وزمالؤه العديد من األبحاث عن خواص االمتزاز الحيـوي للطحالـب الـسمراء 

، Volesky وDiniz؛ 2003a,b,c ،2004 وآخـرون،  Sargassum sp.] Davisوخاصة 

وجرى نشر مقاالت حول     ].Volesky  ،2003 و Yun؛  2003 وآخرون،   Volesky؛  2005
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 وآخـرون،   Davis[ بواسطة الطحالب السمراء     الكيمياء الحيوية المتزاز المعادن الثقلية حيوياً     

c٢٠٠٣.[  

  

يـة  إمكانية استخدام بعض األنواع الطحلبية البحرية الميكرو      ) ٢٠٠٧( وآخرون   Brinzaبّين  

 مدروسـة الطحالب الميكروية ال  تتضمن.كمواد مازة حيوية أليونات المعادن الثقيلة والمجهرية  

ــي ــة ف  Chlorellaو Chlorella salina وChlamydomonas reinhardtii المقال

sorokiniana وChlorella vulgaris وChlorella miniata وChlorococcum sp 
 Phaeodactylum tricornutumو Lyngbya tayloriiو Cyclotella crypticaو
 Scenedesmus وScenedesmus abundansو Porphyridium purpureumو

quadricaudaو Scenedesmus subspicatusو Spirogyra sp. وSpirulina 

platensis و Stichococcus bacillaris وStigeoclonium tenue.   تتضمن الطحالـب

 .Ascophyllum sp و Ascophyllum nodosum المجهريـة المدروسـة فــي المقالـة   
 Codium fragileو Cladophora fascicularisو Cladophora crispateو
 Fucusو .Ecklonia spو Corallina officinalisو Colpomenia sinuosaو

vesiculosus وFucus ceranoides وFucus serratus وFucus spiralis 
 G. Fischeriو F. spiralis و .Gracilaria spو Gracilaria fischeriو
 Laminaria japonicaو Laminaria digitataو Jania ubrensو .Gracilaria spو

 Palmaria palmateو .Padina spو Padina pavoniaو Laurencia obtuseو
 Sargassumو Porphyra columbinaو Pilayella littoralisو Petalonia fasciaو

asperifolium وSargassum hemiphyllum وSargassum hystrix وSargassum 

natans وSargassum sp. وSargassum sp. وSargassum vulgaris وSargassum 

kjellmanianum وT urbinaria conoides و Ulva fascia وUlva reticulate 
ن الثقيلة أو  وذُكر أن هذه الطحالب لها القدرة على امتزاز أيون واحد من المعاد..Ulva spو

 Mo و Cd و As و Zn و V و Ni و Mn و Cu و Co و Sr و Fe و Ca و Mg و K بما فيها    أكثر

 Chojacka كمـا ذكـر      ].٢٠٠٧ وآخـرون،    Brinza[مع سعة أخذ عالية      Al و Se و Pbو

 بواسـطة   +Cu2 و +Cd2 و +Cr3  أيونـات  لكل من االمتزاز الحيوي   فعالية  ) ٢٠٠٥(وآخرون  

االمتـزاز  ) ٢٠٠٣( وآخرون Nayakودرس . .Spirulina spالطحالب الخضراء المزرقة 

 مـن   بواسطة ثالثة أجناس مـن الطحالـب      الحيوي للمعادن الثقيلة والنكليدات المشعة السامة       



 ٦٥

 Tl-199 و Tl-198 و Hg-197 : النكليدات المشعة التاليـة    مجموعات مختلفة السمية تتضمن   

  .Po-205 وPo-204 وBi-204 وPb-201 وPb-200 وPb-199 وTl-201 وTl-200و

  

من الطحالب إلزالة الكادميوم والرصاص والنيكل والزنـك        جرى اختبار ثالثين ساللة مجفدة      

 تجارب االمتـزاز الحيـوي      وتم إنجاز  ].٢٠٠١ وآخرون،   Klimmek[من المحاليل المائية    

كما جرى اختيار التراكيـز     . نفس التركيز األولي لكل معدن    بطريقة الدفعة الواحدة وباستخدام     

ومـن  .  مـن أجـل الحجـب      بالمعدن عمليـاً   مشبعاً   C.vulgarisية التي تجعل سطح     األول

بدون هذه الطريقة ال     لدراسة الحجب بسبب أن سعة األخذ        ط اإلشباع روشالضروري استخدام   

 ١- ملـغ ل   ٤٠٠في دراسـات الحجـب وكانـت        تم تعيين التراكيز األولية     . يمكن أن تقارن  

) qmax(وجرى استخدام السعة العظمـى      . ث األخرى  للمعادن الثال  ١- ملغ ل  ١٠٠للرصاص و 

يمكن مالحظة مجال واسع مـن قـيم        .  للتمييز بين الطحالب الثالثين هذه     تبعاً لنوذج النغمير  

qmax      جرى عرض النتائج في الجدول     . وبين المعادن األربع   بين السالالت المختلفة للطحالب

   ].٢٠٠١ وآخرون، Klimmek[لب  الطحاة منسالل ٣٠ من أجل qmax الذي يظهر قيم )١٢(

  

   الطحالبة من سالل٣٠ من أجل) qmax(سعة االمتزاز الحيوي العظمى . ١٢الجدول 

 Pb (0.4)a Cd (0.1)a Ni (0.1)a Zn (0.1)a الكتلة الجيوية

S. hofmani 0.85 0.33 0.17 0.37 
L. taylorii 0.84 0.32 0.43 0.37 
A. densus 0.8 0.24 0.26 0.23 

K. spiculiformis 0.71 0.34 0.28 0.42 
V. dichotoma 0.7 0.28 0.37 0.42 

C. kessleri 0.55 0.24 0.12 0.14 
M. species 0.54 0.25 0.2 0.24 

N. parmeloides 0.5 0.23 0.22 0.24 
S. maxima 0.49 0.27 0.12 0.23 
C. vulgaris 0.46 0.29 0.31 0.18 

G. longicauda 0.44 0.27 0.2 0.28 
R. spiculiforme 0.4 0.25 0.26 0.25 
A. hantzschii 0.39 0.27 0.25 0.11 
S. platensis 0.38 0.29 0.4 0.27 

P. tricornutum 0.36 0.23 0.19 0.37 
M. aeroginosa 0.35 0.23 0.21 0.23 
P. purpureum 0.33 0.18 0.2 0.25 

T. species 0.3 0.13 0.26 0.19 
G. verrucosa 0.24 0.15 0.13 0.24 

C. species 0.23 0.2 0.17 0.16 



 ٦٦

 Pb (0.4)a Cd (0.1)a Ni (0.1)a Zn (0.1)a الكتلة الجيوية

A. cylindrica 0.22 0.14 0.14 0.1 
S. laxissima 0.22 0.22 0.13 0.11 

G. planctonica 0.21 0.06 0.11 0.18 
S. species 0.19 0.24 0.09 0.07 
P. species 0.19 0.17 0.18 0.36 

A. africanum 0.18 0.17 0.15 0.11 
E. magnus 0.16 0.09 0.12 0.17 
D. salina 0.1 0.07 0.06 0.06 

A. inaequealis 0.1 0.08 0.12 0.1 
D. bioculata 0.02 0.05 0.05 0.04 

  ]٢٠٠١ وآخرون، Kimmek: [المصدر

a :يشير ما بين القوسين إلى التركيز البدائي أليونات المعدن الفعلية.  

  

سعة أخذ مرتفعة من أجل أيونـات المعـدن األربـع            cyanophyceae  ،L.tayloriiتمتلك  

)qmax :١- غميلــي مــول :(Pb) ١,٤٧ (وNi) ٠,٦٥ (وZn) ٠,٤٩ (وCd) وقــد ). ٠,٣٧

  تحويلهـا إلـى فـسفات عـضوي         بواسـطة  L.taylorliiمازة المعدلة من    حسنت المادة ال  

)phosphorylation(          من قدرة االرتباط مع المعدن وزادت من قيم qmax :Pb) و) ٣,٠٨Ni 

بينما بقيت االنتقائية مشابهة النتقائية الطحالـب غيـر          ).٢,٥٢ (Cdو) ٢,٦٠ (Znو) ٢,٧٩(

  ].٢٠٠١ وآخرون، Klimmek[المعدلة 

  

 طحلب  ٢٠( طحلب مختلف    ٣٧للتحليل اإلحصائي باستخدام بيانات االمتزاز الحيوي لـ        وفقاً  

فـإن المقـال اإلحـصائي      ،   مرجع ٢١٤من  )  طحالب خضراء  ٨ و اءحمرطحالب   ٩أسمر و 

 وآخرون  Romeraلالمتزاز الحيوي للطحالب على شكل كتلة حيوية ميتة قد أعطي من قبل             

وألفة الكتلـة الحيويـة     ) qmax(عة االمتزاز العظمى    البيانات المتاحة عن س   أدرجت  ). ٢٠٠٦(

. فـي المقـال    +Zn2 و +Pb2و +Ni2 و +Cu2 و +Cd2من عالقة النغمير من أجل      ) b(للمعدن  

كما كانت المعلومات   . وصنفت الطحالب السمراء كمواد مازة حيوية جيدة جداً للمعادن الثقيلة         

الناجمـة عـن     qmax كانت قـيم   .يلة جداً األنظمة المعدنية المتعددة قل   المتاحة عن التماس مع     

 للنحاس والرصاص وقـيم أصـغر للمعـادن         ١- غ ميلي مول  ١استخدام الطحالب قريبة من     

العينات من أجل الزنـك كـان       كان استرداد معدني النيكل والزنك سيئاً ولكن عدد         و. األخرى

 س والنيكل والزنـك   أظهرت الطحالب ألفة عالية للرصاص وتبعه الكادميوم والنحا       . قليالً جداً 

وكان أفضل امتزاز حيوي لمعـدن الرصـاص عنـد اسـتخدام            . حيث كانت قيمهم متشابهة   



 ٦٧

 ،جرى جدولة بعض القيم لسعات االمتـزاز      ]. ٢٠٠٦ وآخرون،   Romera[الطحالب السمراء   

    ).١٣( في الجدول ،والمقاالت ذات الصلةتبعاً لبعض المقاالت 

  

 األحادية المعدن باسـتخدام كتـل حيويـة مـن           نظمةمتغيرات االمتزاز في األ   . ١٣الجدول  

   الطحالب غير المعالجة

 )١- غميلي مول( qmax أيون المعدن الطحلب
Ascophyllum nodosum (B) Cd 0.338-1.913 

Ascophyllum nodosum Ni 1.346-2.316 
Ascophyllum nodosum Pb 1.313-2.307 

Chaetomorha linum (G) Cd 0.48 
Chlorella miniata (G) Cu 0.366 

Chlorella miniata Ni 0.237 
Chlorella vulgaris (G) Cd 0.30 

Chlorella vulgaris Ni 0.205-1.017 
Chlorella vulgaris Pb 0.47 
Chlorella vulgaris Zn 0.37 
Chlorella vulgaris Cr(VI) 0.534-1.525 
Chlorella vulgaris Cu 0.254-0.758 
Chlorella vulgaris Fe(III) 0.439 

Cladophora glomerata (G) Pb 0.355 
Chondrus crispus (R) Ni 0.443 

Chondrus crispus Pb 0.941 
Codium fragile (G) Cd 0.0827 
Codium taylori (G) Ni 0.099 

Codium taylori Pb 1.815 
Corallina officinalis (R) Cd 0.2642 
Fucus vesiculosus (B) Cd 0.649 

Fucus vesiculosus Ni 0.392 
Fucus vesiculosus Pb 1.105-2.896 

Galaxaura marginata (R) Ni 0.187 
Galaxaura marginata Pb 0.121 

Gracilaria corticata (R) Pb 0.2017-0.2605 
Gracilaria edulis (R) Cd 0.24 

Gracilaria Salicornia (R) Cd 0.16 
Padina sp.(B) Cd 0.53 

Padina gymnospora (B) Ni 0.170 
Padina gymnospora Pb 0.314 

Padina tetrastomatica (B) Pb 1.049 
Padina tetrastomatica Cd 0.53 

Polysiphonia violacea (R) Pb 0.4923 
Porphira columbina (R) Cd 0.4048 

Sargassum sp. (B) Cd 1.40 
Sargassum sp. Cr(VI) 1.30-1.3257 



 ٦٨

 )١- غميلي مول( qmax أيون المعدن الطحلب
Sargassum sp. Cu 1.08 

Sargassum baccularia (B) Cd 0.74 
Sargassum fluitans (B) Ni 0.409 

Sargassum fluitans Pb 1.594 
Sargassum hystrix (B) Pb 1.3755 
Sargassum natans (B) Cd 1.174 

Sargassum natans Ni 0.409 
Sargassum natans Pb 1.1487-1.221 

Sargassum siliquosum (M) Cd 0.73 
Sargassum vulgare (M) Ni 0.085 

Sargassum vulgare Pb 1.100 
Scenedesmus obliquus (G) Cu 0.524 

Scenedesmus obliquus Ni 0.5145 
Scenedesmus obliquus Cr(VI) 1.131 

Ulva lactuca (G) Pb 0.61 
Undaria pinnatifida (B) Pb 1.945 

  طحالب حمراء) R( طحالب خضراء؛ )G(طحالب سمراء؛ ) B] (٢٠٠٦ وآخرون، Romera: [المصدر

  

  مواد مازة حيوية أخرىبمقارنة الطحالب . ٣,٧

الناجمة عن استخدام الطحالب السمراء والخضراء       النتائج   )٢٠٠٦( وآخرون   Romearلخص  

) ١٤(يعرض الجدول   . حمراء كانت أقل  الطحالب ال متوسط سعة امتزاز    ووجد أن   . والحمراء

 كما يجب إهمال    .لكل معدن في األنظمة أحادية المعدن بواسطة الطحالب        المتوسطة   qmaxقيم  

فإن القيمة الوسطى لن تعبر عـن كـل مجموعـة           القيم الالقياسية من متوسطات القيم، وإال       

كل عمل والمكونـات    في  ويمكن أن تعزى الفروقات إلى كل من الشروط التجريبية          . الطحالب

  .الكيمائية المرافقة لجدران الخاليا

  

من أجل أيون المعدن    )  كتلة حيوية  ١- غ ميلي مول  (qmaxالقيمة المتوسطة لـ    . ١٤الجدول  

  وبدون معالجةفي األنظمة أحادية المعدن 

 القيمة المتوسة  الخضراءالطحالب  الحمراءالطحالب الطحالب السمراء األيونات المعدنية
Cd 0.930 0.260 0.598 0.812 
Ni 0.865 0.272 0.515 0.734 
Zn 0.676  0.370 0.213 
Cu 1.017  0.504 0.909 
Pb 1.239 0.651 0.813 1.127 

  ]٢٠٠٦ وآخرون، Romera[المصدر 



 ٦٩

 Halimeda tuna بواسـطة  العظمى +Cr6  أن سعة امتزاز)٢٠٠٥( وآخرون Baranذكر 

 Hypnea musciformisو Pterocladia capillacea  وSargassum vulgareو

. ، على الترتيـب ١- ملغ غ٥,٣ و٤,٧ و٦,٦ و٣٣,٠ و٢,٣كانت  Laurencia papillosaو

  .مناسبة إلزالة الكروم من المحاليل المائية S.vulgareوأظهرت النتائج أن 

  

 Bifurcaria bifurcate ،جرى دراسة خمسة أنـواع مختلفـة مـن الطحالـب الـسمراء     
 Pelvetiaو Laminaria ochroleucaو A. Nodosumو Saccorhiza polyschidesو

caniculata، ملـغ   ٩٥ و ٦٤ المائية بين     على إزالة الكادميوم من المحاليل     قدرتهاتراوحت   و 

   ].٢٠٠٥ وآخرون، Lodeiro [١-غ

  

بواسـطة  ) qmaxمعبراً عنها كقيم    (فقد كانت سعة األخذ      على سبيل المثال،     Cu(II)إذا أخذنا   

طحالـب   (A.nodosum:  كالتـالي  )غ/Cu ميلي مـول  : qmax(أنواع مختلفة من الطحالب     

ــمراء ــضراء  (Caulerpa lentilliferaو) ٠,٩٩: س ــة خ ــب ماكروي ) ٠,١٣: طحال

 Durvillaea pototorumو) ١,٤٠، ٠,٦٧: طحالب ميكرويـة خـضراء   (C.vulgarisو

 Glacillariaو) ١,١١: طحالب سـمراء  (Ecklonia radiateو) ١,٣٠: طحالب سمراء(

sp.)  ٠,٥٩: طحالب ماكروية حمـراء (وPading sp.)   ١,١٤، ٠,٨٠: طحالـب سـمراء (

ــمراء (Sargassum filipendulaو ــب س  Sargassum filipendulaو) ٠,٩٨ :طحال

، ٠,٩٩: طحالـب سـمراء  ( .Sargassum spو )٠,٩٦، ٠,٨٠: طحالب ماكروية سـمراء (

: طحالب خضزاء مزرقـة  (.Spirulina sp و)٠,٩٣: طحالب سمراء( S.vulgareو) ١,٤٨

طحالـب   (.Ulva spو) ٢,٧٧: طحالب ماكروية خـضراء ( Ulothrix zanataو) ٠,٠٠٤

إال أنه اليمكن مقارنة هذه النتائج مع       ]. ٢٠٠٧ وآخرون،   Brinza) [٠,٧٥: ماكروية خضراء 

  .ةبعضها مباشرة بسبب أنها تعود لتقارير باحثين مختلف

  

أيضاً كتل حيوية جافة متعددة مـن الطحالـب الكبيـرة           ) ٢٠٠٧(رون   وآخ Murphyدرس  

 Ulvaفيهـا بمـا   (.Ulva sppو )سمراء (Fucus uesiculosusو F. spiralisالبحرية، 

linza وUlva compressa وUlva intestinalis (وUlva lactuca)  و )خـضراءP. 

palmate وP0olysiphonia lanosa) االمتزاز الحيـوي   من أجل استخدامها في)حمراء 



 ٧٠

ميلـي   ٠,٣٢٦(بكفاءة مطلقة في حجز أيونات النحاس  .Ulva sspاستخدمت . Cu(II)للـ 

  .، وربما يعود ذلك لمحتواها المرتفع من حمض اليورينيك)١- غمول

  

 بواسـطة الطحالـب الكبيـرة    Cd وCuامتـزاز وانتـزاز    ) ١٩٩٨( وآخرون   Zhouبحث  

يتبعها  Cd أكبر سعة للـ     S.platensisلتجريبية أن للـ    ، بينت النتائج ا   والطحالب الميكروية 

Nannochloropsis oculata وP.tricornutum وPlatymonas cordifolia 
   . من بين تلك الخمس طحالب الميكروية المدروسةChaetoceros minutissimusو

  

ـ          ) ٢٠٠٠( وآخرون   Leeبحث   ب عزل المادة المازة الحيوية للكروم الـسداسي مـن الطحال

 نوعاً من الطحالب البحريـة الحمـراء أو         ٤٨، تم مقارنة سعة امتزاز الكرومات في        البحرية

جرى توصـيف الطحالـب البحريـة       . الشاطئ الشرقي في كوريا   السمراء أو الخضراء من     

كمادة مازة حيوية ذات انتقائية عالية للكرومات ومع سـعة   .Pachymeniopsis spالحمراء 

بينمـا كانـت    وأظهرت الطحالب أيضاً انتقائية عالية للكرومـات        . غ/ ملغ ٢٢٥امتزاز عالية   

  . منخفضة نسبياً امتزازية أليونات المعادن الثقيلة األخرى كالكادميوم والمنغنيزتهاسع

  

للكادميوم الملوث  احتجاز الطحالب الميكروية البحرية     ) ١٩٩٩( وآخرون   Matsunagaدرس  

أربع وعشرون ساللة مـن أصـل       ، بينت النتائج أن     ية التنقية الحيوية  لماء البحر من أجل عمل    

جرى اختبار هذه السالالت من أجـل       ). Cd(مقاومة للكادميوم     ساللة طحلبية ميكروية   ١٩١

كما أزالت  . Cd ميكرومول من    ٥٠ في أوساط االستنبات الحاوية على       Cdقدرتها على إزالة    

% ١٠  أكثر من   من خمسة من سيانو بكترية     احد طحلب أخضر وو   ١٩ستة سالالت من أصل     

 )١٦٠١٤ Chlorella sp. )NKGوأبد الطحلب األخضر البحري . في الوسط  الكليCdمن 

 NKG بواسـطة    Cd إزالـة    جرى تقدير  %.٤٨,٧ Cd، بلغت كفاءة إزالة     أكبر سعة إزالة  

بعد حـضانة   و. الكمية الممتزة للخلية والمتراكمة داخل الخلية      كمياً عن طريق قياس      ١٦٠١٤

 المزال امتـز    Cdمن  % ٢٥ المزال متراكماً داخل الخلية و     Cdمن  % ٦٧فقد كان    يوماً،   ١٢

 ١- غ Cd ملـغ    ٣٧,٠ العظمى بالمقـدار     Cdوقدرت سعة امتزاز    . على سطح خلية الطحلب   

 ١٦٠١٤ NKG المـزال باسـتخدام      Cdكما جرى تعيين أيـضاً      . باستخدام نموذج النغمير  

 qmaxمن الخاليا الحيـة مـع        بواسطة الخاليا الجافة بشكل أسرع       Cdوجرى امتزاز   . المجفد

  .١- غCd ملغ ٩١,٠



 ٧١

 وآخرون،  Nayak [المجففة غير الحية في الترتيب التالي     تتناقص سعة أخذ الطحالب السمراء      

٢٠٠٣[ :  

U.pinnatifida > H.Hfusiformis > S.fulvellum 

  

أظهـر الطحلـب الميكـروي      . يتهـا عني بألفـة الطحالـب أليونـات المعـادن وانتقائ         كما  

C.reinhardtiiألفة حسب الترتيب التالي  :  

Pb(II) > Hg(II) > Cd(II) 

 بواسـطة الطحلـب     Pb(II) و Cd(II) و Hg(II)وبلغت سعة االمتزاز الحيـوي أليونـات        

 كتلة حيوية جافة،    ١- ملغ غ  0.86±96.3 و 0.54±42.6 و 0.67±72.2القيم التالية   الميكروي  

بينما وجد أن ألفة أيونات المعادن إلـى الطحلـب          ]. ٢٠٠٥ وآخرون،   Tuzun[على الترتيب   

  ]:٢٠٠٤ وآخرون، Prasher[ تتناقص وفق الترتيب التالي P.palmataاألحمر 

Pb2+ > Co2+ > Cu2+ > Ni2+ 

  ]:٢٠٠٠ وآخرون، Figueira[نتقائية من أجل أيونات المعدن األربع وفق مايلي وكانت اإل

Ca > Mg > Cd > Kن أجل  مLaminaria sp.  

Cd > Ca > Mg > K من أجل Durvillaea sp. 

Ca > Cd > K > Mg  من أجل Ecklonia sp. 

Mg > Cd > K > Ca  من أجلHormosira sp.  

  :ومن أجل نموذج التبادل األيوني

Ca > Mg > Cd > K من أجل Laminaria sp.  

Cd > Mg > Ca > K من أجل Durvillaea sp. 

Ca > Cd > K > Mg  من أجل Ecklonia sp. 

Mg > Cd > K > Ca  من أجلHormosira sp.  

  :]٢٠٠٤ وآخرون، Sheng [بشكل عام وفق .Padina spمن أجل ولوحظ الترتيب 

Pb > Cu > Cd > Zn > Ni  
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 U.pinnatifida جرى دراسة كتل حيوية من الطحالـب الـسمراء المجففـة غيـر الحيـة              

 فـي   Chejuمجموعة من البحر بالقرب مـن جزيـرة         ، ال S.fulvellumو H.fusiformisو

تناقصت سعة أخـذ المعـدن      . لمعرفة قدرتها على امتزاز النحاس والزنك والرصاص      كوريا  

  :بواسطة المادة المازة الحيوية بالترتيب التالي

U.pinnatifida > H.fusiformis > S.fulvellum  

 +Zn2 و +Pb2 و +Cu2ن أجـل     م U.pinnatifidaوبلغت سعة أخذ المعدن العظمى بواسطة       

، علـى   ١- ميلي مكافئ غ   ٢,٠٨ و ٢,٦ و ٢,٥٨محلول أحادي المكون المعدني القيم التالية       في  

بينما تناقصت سعة أخذ المعدن بواسـطة المـادة         . ٤,٤-٥,٣ من   pHالترتيب في مجال من     

خـذ  المازة الحيوية في نظام محلول يحوي مزيج من المعادن بشكل كبير مقارنة مع نظام األ              

   ].٢٠٠٢ وآخرون، Lee[أحادي المحتوى المعدني 
  

عزل الكتل الحيوية للطحالب    امتصاص توازن الدفعة الواحدة من أجل       جرى استخدام تجارب    

كما جرى التحري عن االمتزاز الحيـوي       .  العربي خليجالفعالية الكلفة المجموعة من     البحرية  

يمكن لـثالث أنـواع مـن       . راءراء وحم للرصاص بواسطة ثمانطحالب بحرية سمراء وخض     

 بفعاليـة    أن تزيل الرصاص   P.pavonia و S.natans و S.hystrixالطحالب السمراء وهي    

  ].٢٠٠٢ وآخرون، Jalali[عظمى من المحاليل المائية، على الترتيب 
  

الطحالـب  االمتزاز الحيوي للمعـادن الثقيلـة باسـتخدام         ) ٢٠٠٥( وآخرون   Rinconبحث  

 وقورنت مع الطحالب السمراء والمواد المـازة األخـرى،   F.vesiculosusالمنشطة كيميائياً   

  ).١٥(ولخصت النتائج في الجدول 
  

  من أجل مواد مازة مختلفة) ١- غميلي مول (qmaxقيم . ١٥الجدول 

 Cu Pb Cr Ni   المادة المازة
 – – 0.18 – زيوليت طبيعي

 – – 0.10 – مسحوق الفحم الفعال
Pseudomonas aeruginosa) 0.33 0.29 )بكترية – – 

Rhizopus arrhizus) 0.27 0.50 0.25 )فطر – 
 – 0.07 0.15 0.03 حبيبات الفحم الفعال
 – 0.59 1.37 – ريزين مبادل أيوني 

Fucus vesiculosus) 0.08 1.12 1.04 0.97 )طحالب 

 ]٢٠٠٥ وآخرون، Rincon: [المصدر
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 وي االمتزاز الحيفيتأثير المعالجة األولية  .٨

 فإن تعديل جـدار     عزل سطح الخلية  كما أن إجراءات االمتزاز الحيوي تتطلب بشكل أساسي         

وظف عدد من الطرائق لتعديل     . الخلية يمكن أن يغير بشكل كبير االرتباط مع أيونات المعدن         

 وشـرح آليـة      الميكروبية بغية زيادة سعة ارتباط المعادن بالكتل الحيوية        جدار الخاليا لخاليا  

  .از الحيوياالمتز

  

تتـضمن  . التجفيـد التذويب والتجفيـف و   /الغلي والتجميد /تتضمن المعالجة الفيزيائية التسخين   

 لتعديل الكتل الحيوية غسل الكتل الحيوية بالمنظفـات         المستخدمة المعالجات الكيميائية المختلفة  

للمعالجـة   يمكـن    .واالرتباط المتصالب مع المحالت العضوية والمعالجة القلوية أو الحمضية        

بتكشيف مواقع  إما بإزالتها أو االرتباط بالوظائف أو       الوظائف  /األولية أن تعدل خواص السطح    

   ].٢٠٠٠، Volesky وVieira[ارتباط معدني أكثر 

  

تعرضها لشروط كيميائية وفيزيائية حـادة      ل نتيجةخاليا الخميرة المقتولة    أيضاً  يمكن أن تظهر    

 ].١٩٩٦،  Wilkins و Lu[ مقارنة مع الخميرة األصـلية       خواص مختلفة جداً لتراكم المعادن    

تتـضمن الطرائـق    . S.cerevisiaeواآلن ذكرت طرائق أولية مختلفة للتعامل مـع خاليـا           

 تتـضمن   فـي حـين   . التعقيم والطحن اآللـي   التخلية والتجفيد والغلي أو التسخين و     الفيزيائية  

 مثـل الحمـض     عضوية متنوعـة  مركبات عضوية وال  الطرائق الكيميائية المعالجة بواسطة     

  .الكاوي والميتانول والفورم ألدهيد وغيرهاو

  

 المعالجـة   تأظهـر . د معين لى ح إزاز الحيوي للمعدن    وضعت بعض الطرائق لتحسين االمت    

 المعالجـة الحمـضية   لم تؤثر    في حين زيادة ملحوظة   القلوي للفطور زيادة سعة أخذ المعدن       

؛ ١٩٩٥،  Viraraghavan و Kapoor[لحيـوي للمعـدن     للكتل الحيوية غالباً على االمتزاز ا     

Wang ،a٢٠٠٢.[   

  

غلوتارألدهيد، على الترتيب ومن ثـم       و الفورم ألدهيد بالميتانول و  S.cerevisiaeجرى تعديل   

 تظهـر فـي     أسترة الكربوكسيل ومتيلة زمر األمين    بينت النتائج أن    . +Cu2استخدمت إلزالة   

 حيث يعتقد أن كل مـن       االمتزاز الحيوي للنحاس  جدار الخلية بشكل واضح فتنقص من سعة        
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فـي حـين أن     . زمرتي الكربوكسيل واألمين تلعبان دوراً هاماً في االمتزاز الحيوي للنحاس         

الكتل الحيوية المعالجة بالغلوكتارألدهيد غالباً ما حافظت على سعة االمتزاز الحيوي الطبيعـي    

]Wang ،a٢٠٠٢.[  

  

،  بواسطة الخاليا غيـر المتاحـة      في االمتزاز الحيوي للمعادن   نتيجة لدور جدار الخلية الهام      

التعقـيم الكيميـائي أو     تتم زيادة االمتزاز الحيوي للمعادن عن طريق التـسخين أو           فيمكن أن   

مساحة سطح أكبر وتكشف مكونات داخل الخلية       حيث يؤدي تحطيم الخاليا إلى إتاحة       . الطحن

، Vazquez و Errasquin[حطيم أغشية الخاليـا     توزيادة مواقع االرتباط على السطح بسبب       

٢٠٠٣.[  

  

جرى دراسة االمتزاز الحيوي أليونات الكادميوم والرصاص من المحاليل المائية الـصناعية            

خاليا  جرى معالجة نفاية     ].٢٠٠٥ وآخرون،   Goksungur[كتل حيوية من الخميرة     باستخدام  

 وأظهرت سعة أخـذ معـدن       ول والتسخين المادة الكاوية واإليتان    طرائق  بواسطة خميرة الخبز 

 Suhبينمـا اعطـى     .  عند معالجة خاليا الخميرة باإليتـانول      +Pb2 و +Ca2عظمى لكل من    

سعة األخذ عند التوازن للرصاص     تتناقص  . نتائج مغايرة عن المعالجة األولية    ) ٢٠٠ (Kimو

 مرات لمدة   ٥خلية معقمة لـ    > ) ٢٦٠(خلية أصلية    :حسب الترتيب التالي  ) ١- غ +Pb2ملغ  (

  .)٣٠( دقائق ٥خاليا معقمة لمدة > ) ١٠٠(خاليا مطحونة بعد التجفيف > ) ١٥٠ (قيقة د١٥

  

 إلزالـة النحـاس والكـادميوم والرصـاص         F.vesiculosusجرى دراسة الطحلب األسمر     

:  تم تحسين مردود امتزاز المعدن باستخدام أنواع مختلفة من كواشف المعالجة األولية           .والنيكل

HCl وCaCl2  و  والفورم ألدهيد Na2CO3 و NaOH .        كما جرى تطبيـق نمـوذج النغميـر

كـان كلـور    . الختبار كل من الكتل الحيوية غير المعالجة وجميع الكتل الحيويـة المعالجـة            

 Rincon[الكالسيوم فقط هو المادة الكيميائية التي حسنت سعة االمتزاز العظمى للكتل الحيوية             

   ].٢٠٠٥وآخرون، 

  

 باستخدام مـواد كيميائيـة   Mucor rouxiiسة المعالجة األولية للكتل الحيوية من جرى درا

 من أجل االمتزاز الحيوي لكـل مـن         NaHCO3 و Na2CO3 و NaOHمنظفة أو قلوية مثل     

Pb2+ و Cd2+ وNi2+ و Zn2+] Yan و Viraraghavan  ،وجرى دراسة المعالجاب    ].٢٠٠٠ 
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/ NaOH ١- مـول ل   ١٠ سـاعة و   ٢٤/ م٢٠o/ NaOH ١- مول ل  ١(القلوية المختلفة أيضاً    

١٠٧oساعات٦/ م ] (Spanelova ،٢٠٠٣ وآخرون.[  

  

 علـى االمتـزاز الحيـوي للرصـاص         A.nigerُدرس تأثير المعالجة األولية للكتل الحيوية       

بواسطة  A.nigerأدت المعالجة األولية للكتل الحيوية الحية من        . والكادميوم والنحاس والنيكل  

 والمنظفات إلى تحسين ملحـوظ      والفورم ألدهيد وثنائي ميتيل سلفوكسيد    هيدروكسيد الصوديوم   

بينمـا تقلـل    .  الحيـة  A.nigerفي امتزاز الرصاص والكادميوم والنحاس مقارنة مع خاليا         

 Kapoor[ من االمتزاز الحيوي للنيكل مقارنة بالخاليا الحيـة          A.nigerالمعالجة األولية لـ    

   ].١٩٩٨، Viraraghavanو

  

 زراعـة  المتعضيات أو في بداية      باتناست تنجز إما خالل عملية      بعض التعديالت أن  ويمكن ل 

 في محتوى خالياها أو نوع فينـول         شروط استنبات المتعضيات يؤثر    الكتلة الحيوية بسبب أن   

 ومـن   ].٢٠٠٠ وآخرون،   Vianna[والذي بدوره يؤثر على فعالية االمتزاز الحيوي        السطح،  

تأثر محتوى سطح الخلية وبالتالي   في  في شروط االستنبات تغيرات     الممكن أن تؤدي التغيرات     

بينمـا   ].٢٠٠٥،  Gaur و Mehta[خواص االمتزاز الحيوي للمعدن بواسطة الكتلة الحيويـة         

، كتأثير   إنتاج الخاليا على سعة امتزازها الحيوي      لدراسة تأثير شروط  ُأنجزت بعض األعمال    

 -P و -N و -Cشروط مقيـدة لــ      لوريد األمونيوم و  الغلكوز والسيستين وسلفات األمونيوم وك    

 وعلى سبيل   ].٢٠٠٦،  Chen و Wang[، والتي يمكن أن تعود إلى المرجع        -K و -Mg و -Sو

 S.cerevisiaeأن المعالجـة األوليـة لخميـرة        ) ٢٠٠٤ (Torto و Mapoleloالمثال، ذكر   

من أجل  % ٤٠-٣٠ من الغلكوز يزيد من كفاءة اإلزالة من         ١- ل  ميلي مول  ٢٠-١٠بواسطة  

 مـن   ١- ميلي مـول ل    ٦٠، ولكن عند استخدام     +Zn2 و +Pb2 و +Cu2 و +Cr3و +Cd2 كل من 

 حـسب   +Cr6 يمكن أن تختلف آليـة أخـذ         .تقريباً% ٥٠ إلى   +Cr6إزالة  الغلكوز انخفضت   

 +Ni2 و +Cd2 و +Cr6 و +Cu2 أخذ) ١٩٩٦ (Duncan و Stollبحث  . أيونات المعدن األخرى  

وبينت النتـائج   . S.cerevisiaeكهربائي باستخدام خاليا حية من       من تدفقات الطلي ال    +Zn2و

بواسطة الغلكوز تزيد من كمية المعدن المزال، بينمـا لـم           أن المعالجة األولية لخاليا الخميرة      

.  على كميـة المعـدن المتراكمـة       الخميرة-تؤثر اإلضافة المباشرة للغلكوز إلى محلول تدفق      

 +Ag و +Cu2 و +Cd2أليونـات   متـزاز الحيـوي     اال) ٢٠٠٤( وآخرون   Dostalekودرس  

تتناقص سـعة   . S.cerevisiae من   -K و -Mg و -S و -P و -N و -C محدودة باستخدام خاليا 

  : ارتباط خاليا الخميرة من أجل الكادميوم وفق الترتيب التالي
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K- محدود≤ Mg- محدود ≈ C- محدود <N- محدود ≈ S- محدود <P-محدود.  

  :+Agومن أجل أيونات 

P-دودمح  <K– محدود< C-محدود ≤ N-محدود  ≈ Mg - محدود  <S-محدود.  

  :ومن أجل أيونات النحاس

K- محدود< Mg- محدود ≤ C- محدود <N - محدود ≈ P-محدود  <S-محدود.  

 سعة االمتزاز الحيوي للفضة والبروتين وزمـر        سيستين إلى وسط االستنبات   -L إضافةتزيد  

 إلـى   ١من  (سيستين  -Lبينما زيادة تركيز     المجفدة والحية،    السلفيدريل المؤلفة لخاليا الخميرة   

 Simmons[سيستـسن   -Lاختبـار المراقبـة بـدون       يقلل أعداد الخاليا مقارنة مـع       ) ١٥

   ].١٩٩٦، Singletonو

  

  وتدويرهاالستخدامالتفاعالت الحيوية وإعادة لتثبيط المادة المازة الحيوية  .٩

بحـث  فإن هدف ال   وحتى هذا التاريخ،     .وية بالحسبان لمادة المازة الحي   كلفة تحضير ا   أخذيجب  

بالرغم . ، يشبه ريزينات المبادل األيوني     في عمود  ةمواد مازة حيوية معبأ   ى استخدام   يركز عل 

 في المواد   من التفككات الكيميائية والميكروبية   أن الخاليا تمنح القوة الميكانيكية والمقاومة       من  

وتكون الخاليا الحرة غير مناسـبة      . ال يمكن تجاهلها  تثبيط  المازة الحيوية، فإن كلفة كواشف ال     

 كثافتها المنخفضة والحجم تتجه لسد الطبقة مـسببة إلـى            وهذا يعود إلى   لالستخدام في العمود  

لتثبـيط الكتـل الحيويـة      الداعمة المناسـبة    تتضمن الركازات   . تحت الضغط قطرات كبيرة   

لكحولي ومتعدد السلفون والسيليكا جل والسيليلوز      ينيل ا ڤأكريل أميد ومتفدد    األلجينات ومتعدد   

   ].Wang ،b٢٠٠٢[والغلوتار ألدهيد 

  

فإنه من الضروري اسـتخدام تقنيـة تثبـيط         من أجل التطبيقات الصناعية لالمتزاز الحيوي،       

يكروبيـة  مالتي تحتفظ بقدرة الكتل الحيويـة ال       لتحضير المواد المازة الحيوية التجارية    مالئمة  

  . المعادن خالل تطبيق إجراء المعالجة المستمرعلى امتزاز

  

 صغيرة بشكل أساسي، مع كثافـة منخفـضة وقـوة           وبية عموماً جزيئات  رالخاليا الميك  تكون

سائل، -تسبب مشاكل أثناء الفصل صلب     والتي من الممكن أن      ميكانيكية ضعيفة وصالبة قليلة   
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العمود  في   نشوء ضغط عالٍ  ونشيطها  تحتمل، يجعلها غير قادرة على      وانتفاخ الكتل الحيوية الم   

معـدالت  مطلب من أجل توليـد        زيادة الضغظ الهيدروستاتي   وتكون .في التطبيقات الحقيقية  

ويمكن أن تؤدي الضغوط المرتفعة إلى      . تدفق مناسبة في مفاعل ذو الحشوة الثابتة أو الممتدة        

الخاليـا  سـتخدام أنظمـة     ويمكن أن يتم تجنب هذه المـشكلة با       . انحالل الكتل الحيوية الحرة   

مواد مازة حيوية وبحجـم      عن تثبيط الكتل الحيوية في البنى الصلبة         شكليتيمكن أن   . المثبطة

يمكـن  . وصالبة ومسامية ضرورية لالستخدام في اإلجراءات العملية      صحيح وقوة ميكانيكية    

ـ  أن تستخدم المواد المثبطة في طريقة مشابهة لريزينات المبادل األيـوني           ون الفعـال    والكرب

إعـادة تنـشيط الكتلـة الحيويـة وإعـادة           و استرداد المعدن الممتز   (انتزاز-كدورات امتزاز 

تقنيـات التثبـيط    ب بـالتعريف قـام الباحـث     ]. ١٩٩٧،  Beolchini و Veglio) [استخدامها

  ].Wang ،b٢٠٠٢[مقالة الميكروبية في 

  

 فـي  لعناصـر المفتاحيـة   واحدة من ا)immobilization techniques (طيتعد تقنيات التثب

جرى دراسـة  . ، وخاصة عند استخدام الكتل الحيوية الميتة    التطبيقات العملية لالمتزاز الحيوي   

والتـي مـن الممكـن أن         مع مواد داعمة مختلفة     المثبطة S.cerevisiae من   وعةمتنأنواع  

  ].١٩٩٧، Beolchini وVeglio[تستخدم في االمتزاز الحيوي العملي 

  

تتضمن أهم مواد التثبيط المـستخدمة      .  من األوساط من أجل تثبيط الخاليا      جرى توظيف عدد  

الـصوديوم أو الكالـسيوم ومتعـدد       ) alginate(في المواد المازة الحيوية المثبطة ألجينـات        

]. ٢٠٠٨،  Yun و Vijayaraghavan[أكريل أميد ومتعدد يوريثان والسيليكا      السلفون ومتعدد   

لجزيئات المادة المازة الحيويـة     الميكانيكية والمقاومة الكيميائية    يحدد الوسط البوليميري القوة     

اختيار وسط   من المهم جداً     فإنانتزاز المتعاقب ولذا    -دورات امتزاز النهائية لتستخدم من أجل     

  .التثبيط

  

 بنجـاح   S.platensis و C.vulgaris مـن    Caاستخدمت حشوات مائعة من خاليا ارتبـاط        

 CuCl2 و AuCl4المحتوي علـى    الذهب  -محاكاة تصنيع عملية  محلول  السترداد الذهب من    

المثبطـة   P.maltophilliaخاليا  تملك   ].٢٠٠٠،  Volesky و ZnCl2] Vieira و FeCl2و

ويكـون الـذهب    . بواسطة هالم متعدد أكريل أميد أيضاً قدرة عالية لالمتزاز الحيوي للذهب          

). ١- مـول ل   ٠,١( من تيويوريـا      سهل االنتزاز بواسطة محلول    الممتز على الخاليا المثبطة   
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- المثبطة بشكل متكرر في دةرات االمتزاز الحيـوي        P.maltophiliaويمكن استخدام خاليا    

  ].٢٠٠٤، Tsuruta[االنتزاز 

  

 بغية استخدامها في إزالـة      Ca-ألجينات في حبات من     P.chryosporiumجرى تثبيط أبواغ    

 ملغ  ٥٠٠ إلى   ٣٠ي تراكيزها تتراوح من     من المحاليل المائية والت    Cd(II) و Hg(II)أيونات  

 HClمـن   ) ١- ميلي مول ل   ١٠( ويمكن إعادة انتاج حبات األلجينات الفطرية باستخدام         .١-ل

جرى إعادة استخدام المواد المازة الحيوية في ثالث دورات         %. ٩٧وبمردود يصل ألكثر من     

 ].٢٠٠٢آخـرون،    و Kacar[انتزاز مع انخفاض مهمل في سعة االمتزاز الحيـوي          -امتزاز

يتمتـع  يكون المنتج المثبط بالسيليكا قوي ميكانيكياً و      . ومن الركازات الهامة األخرى السيليكا    

  .بخواص تدفق ممتازة

  

ليشكل حبـات   ) CMC(بواسطة كربوكسيل ميتيل سيليلوز      T.versicolorجرى تثبيط فطر    

 أيـام   ٣م لمـدة    ٣٠o ارتباط، ومن ثم حضنت الحبات الحاوية على أبواغ فطرية مثبطة عند          

وبعد الحضن، استخدمت الفطور الحيـة والمثبطـة        . لتحقيق نمو متجانس على سطح الحبات     

واسـتخدمت حبـات    . +Zn2 و +Pb2 و +Cu2المتزاز أيونـات    ) CMC(على حبات   حرارياً  

)CMC (  من أجـل كـل مـن         سعات االمتزاز الحيوي العظمى    بلغت. فارغة كنظام مراقبة 

T.versicolor  ميلي مـول     ١,٨٤ و ١,٥١لمثبطة وغير الفعالة حرارياً      الحية ا Cu2+ ٠,٨٥ و 

من المادة المازة الحيوية،    ) غ( لكل   +Zn2 ميلي مول    ١,٦٧ و ١,٣٣و +Pb2 ميلي مول    ١,١١و

 ميلي مـول    ١٠مع الفطر المثبط باستخدام     ) CMC(حبات  ويمكن إعادة تأهيل    . على الترتيب 

؛ استخدمت المـواد المـازة      %٩٧ألعلى من    وبمردود أليونات المعدن يصل      HCl من   ١-ل

انتزاز بدون أي فقدان فـي سـعة االمتـزاز          - من خمس دورات امتزاز حيوي     الحيوية ألكثر 

    ].٢٠٠٣ وآخرون، Bayramoglu[الحيوي 

  

المتـزاز ويتبعـه االنتـزاز أي    يتضمن إجراء االمتزاز الحيوي التام من أجل إزالة المعادن ا  

استثمار التقانة الحيوية لتقانة االمتزاز الحيوي من أجـل إزالـة           عتمد  ي. مادة المنحلة لتركيز ال 

ومـن  . إعادة تأهيل المواد المازة الحيوية بعد انتزاز المعادن عنها        المعادن الثقيلة على كفاءة     

المنتجـة بـشكل    / توليد المواد المازة الحيوية وخاصة الكتل الحيوية المحـضرة          الهام إعادة   

بواسطة كواشف انتزاز معتدلة ورخيصة مـن أجـل         ترداد غير الهّدام    االسلذا يفضل   . مكلف
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محـالت المناسـببة    وتكون ال . في دورات متعددة  إعادة توليد الكتل الحيوية وإعادة استخامها       

حيث يعتمد بشدة على نوع المـادة المـازة الحيويـة           ضرورة لتحقيق الهدف المالحظ سابقاً،      

 محققـاً للمتطلبـات التاليـة      أن يكـون المحـل       وأيـضاً يجـب   . حركية االمتزاز الحيوي  و

]Vijayaraghavanو Yun ،٢٠٠٨[:  

)i ( اليحطم الكتلة الحيوية  

)ii( وبأقل تكلفة 

)iii ( صديقاً للبيئة 

)iv ( وفعال.  

  

 CaCl2كما جرى ذكر المحالت مثل      .  في االنتزاز  جرى استخدام الشروط الحمضية والقلوية    

أظهـرت  ]. ٢٠٠٨،  Yun و NaOH] Vijayaraghavan و EDTA مـع    HCl و HClمع  

 يمكن أن تنتز Mucor hiemalisالمنتزة عن  Cr(VI)من % ٩٩بيانات االنتزاز أن حوالي 

مـن الدفعـة الواحـدة مـن        جرى دراسة استخدام الحلقة     . NaOH نظامي من    ٠,١بواسطة  

M.hiemalis    وبينت النتائج أن كفاءته تبقى ألكثر مـن خمـس            بشكل متكرر بعد االنتزاز ،

كفاءة  بين االنتزاز بحمض اآلزوت      ].٢٠٠٥ وآخرون،   Tewari[تزاز  ان-من امتزاز دورات  

 +Cd2 و +Cr3(انحالل عالية والمحافظة على خواص االمتزاز الحيوي أليونات المعادن الثقيلة           

 وآخـرون،  Spirulina sp.] Chojnacka بواسطة الطحلـب األزرق المخـضر   )+Cu2و

٢٠٠٥.[  

  

يعبر الصلب عن المادة    .  أي نسبة صلب إلى سائل     S/L يعبر غالباً عن كفاءة االنتزاز بالنسبة     

). بواحدة مـل  (السائل عن كمية المحل المطبقة      ويعبر  ) بواحدة ملغ وزن جاف    (المازة الصلبة 

وفي . أكثر لجعل اإلجراء اقتصادياً  من أجل االنحالل التام و     S/Lويرغب بالقيم المرتفعة من     

ـ . قـب المعـدن   وتعتمد حركية تعا  دن  محالت انتقائية للمع  ان، يرغب في    بعض األحي  رى وج

 KHCO3 و NH4OH والكربونات والبيكربونات و   EDTAحموض معدنية ممددة و   استخدام  

   ].٢٠٠٠، Volesky وVieira[المحملة بها  من الكتل الحيوية  إلزالة المعادنKCNو

لحيويـة، فمـن    واد المازة ا  قابلية إعادة توليد الم   وحتى اآلن، ما يزال االهتمام قليالً في بحث         

  .ح إجراء أعمال ذات صلة أكثر من أجل تطبيقات االمتزاز الحيوي المستقبليةلِّالُم
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هـم  مومن ال . هدف تطبيق االمتزاز الحيوي   يعتبر تثبيط المواد المازة الحيوية السمة المفتاحية ل       

لحيويـة  للمـواد المـازة ا    وزع بشكل تاٍل وإعادة التوليد واالسـتخدام        التتقليل كلفة التثبيط و   

]Tsezos  ،وعلى الرغم أم اإلجراء المستمر إلزالة المعادن بواسطة الخاليا المثبطة          ]. ٢٠٠١

الطريق طويالً لجعل االمتزاز الحيوي مشروعاً      قد أنجز عند المقاييس المخبرية فإنه ما يزال         

لحيويـة  تثبيط المواد المـازة ا    إن اختيار المواد المحتملة الجيدة والرخيصة من أجل         . تجارياً

تعزيز خواص المواد المازة الحيوية المثبطة مثـل نـسبة          وتحسين طرائق إعادة االستخدام و    

  .لشدة الميكانيكية والثباتية الكيميائية جميعها أيضاً عوامل هامة للتطبيقالمسامات وا

  

  محدودية نقل الكتلـة :أن يسبب تثبيط المواد المازة الحيوية على األقل مشكلتين عمليتين         يمكن

 أن التطبيق الصناعي     وكما أشرنا سابقاً   ].٢٠٠٨،  Yun و Vijayaraghavan[وكلفة إضافية   

بعض النباتـات اإلرشـادية     لالمتزاز الحيوي بواسطة الخاليا الميتة المثبطة قد أنجز من أجل           

تحضير المواد المازة الحيوية المتطلبة من نفايـة الكتـل          لالمتزاز الحيوي، ولكن كانت كلفة      

تمتاز إجراءات إعـادة    . جداً لتقنيات التثبيط ولعمليات المعالجة األولية المتنوعة      مكلفة  الحيوية  

 األيونات الموجودة المرافقة والمركبات العـضوية       أدت. توليد واالستخدام بأنها معقدة ومكلفة    

، Chen و Wang[تعقيـداً    أيضاً أكثر صعوبة وأكثر   جعل التدفقات الحقيقية    إلى  في المحلول   

 ويجب األخذ بعين االعتبار المشاكل المالحظة آنفاً عند تطوير تقانة التثبيط وإعـادة              ].٢٠٠٦

  .اإلنتاج في تطبيقات االمتزاز الحيوي

  

لكتـل حيويـة ميكروبيـة فـي     لنماذج مختلفة تطبيقية    المخطط التوضيحي   ) ٨(يظهر الشكل   

  ].٢٠٠٠، Volesky وVieira[استخدامها كمواد لالمتزاز الحيوي 
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مخطط لنماذج مختلفة تطبيقية لكتل حيوية ميكروبية في استخدامها كمـواد           . ٨كل  الش

  لالمتزاز الحيوي 

  ] ٢٠٠٠، Volesky وVieira[: المصدر

  

 نموذج ثباتية درجة الحرارة والحركية: نمذجة االمتزاز الحيوي .١٠

دفعـة  اختبارات توازن ال  : نوعين من البحث  سائل على   -يعتمد عادة تقييم نظام امتزاز صلب     

 ].١٩٩٥،  Holan و Volesky[ر لالمتزاز   دراسات حركية التدفق المستم   الواحدة لالمتزاز و  

.  المتزاز مكـون وحيـد  النموذج المتساوي درجة الحرارة ) ١٩٩٠ (Neretnieks و Yuبين  

؛ Aksu  ،2005[وصـفاً تفـصيلياً لنمذجـة االمتـزاز الحيـوي           كما أعطى بعض الباحثين     

Kratochvilو Volesky ،؛١٩٩٨ Pagnanelli ،؛ ٢٠٠٢ وآخــــــــرونVeglio 

 Sorption "في كتابهأيضاً  Volesky عرض ].Volesky ،2003 ؛١٩٩٧، Beolchiniو

and biosorption) "http:www.Biosorption.mcgill.ca(  مقدمة مفصلة عن تـوازن 

 لممتـزة توازن االمتزاز أحادي المادة الممتزة ومتعدد المادة ا       االمتزاز الحيوي وحركيته، أي     

 المتعددة مع لفت االنتباه إلى االرتباط الكهربائي الساكن وتأثير          )Langmuir (نماذج النغمير (

 ونمـوذج   الـشدة األيونيـة    مع   )Donnan (والنموذج معقد السطح ونموذج دونان     pHالـ  

حركية الدفعـة الواحـدة لالمتـزاز        و )من أجل التبادل األيوني وغيرها    ) Wilson(ويلسون  
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احتكاك التـدفق   /تفاعلوأنظمة  ) موذج انتقال الكتلة من أجل معدل االمتزاز الحيوي       ن(الحيوي  

 بما فيها نموذج العمود المتـوازن ونمـوذج         نمذجة األعمدة إنجاز  المستمر الحركي من أجل     

نمذجة حركيـة االمتـزاز     ) ٢٠٠٥ (Aksuوصف  . انتقال الكتلة وتقسيم نموذج انتقال الكتلة     

   .حركية االمتزاز الحيوي) ٢٠٠٣ (Volesky بينما لخص .للنظام المستمرالحيوي 

 

  االمتزاز الحيوينمذجة توازن . ١,١٠

 النمـاذج   عتمـد تو. في معادالت تجريبية ونماذج رياضية    يجري عادة وصف نماذج التوازن      

للتوضـيح وإنمـا    تكون قادرة فقط    ال  الممتز حيوياً والتي    الرياضية على حركية أيون المعدن      

  ].٢٠٠٣، Volesky؛ ٢٠٠٢ وآخرون، Pagnanelli[وتوقع السلوك التجريبي  للشرح أيضاً

  

  ).١٦(جرى جدولت بعض النماذج التجريبية ألنظمة المادة الممتزة األحادية في الجدول 

  



  نماذج االمتزاز أحادي المكون المستخدمة بكثرة. ١٦الجدول 

  المراجع  المصطلحات  المعادالت  أنواع النماذج

  )Langmuir(النغمير 
e

emax
e bC1

bCq
q

+
=  qe :سعة امتزاز المعدن عند التوازن  

Ce :تركيز المادة الممتزة في المحلول  

qmax و b :    أحادية الطبقـة  سعة  (سعة االمتزاز العظمى    ثوابت النغمير وترتبط (

   .، على الترتيب)أو األلفة(وطاقة االرتباط االمتزاز 

Langmuir (1918) 

  )Freundlich(فريندليش 
n
1

efe Ckq =  
Kf :وممثل عن سعة االمتزازثابت توازن االمتزاز الحيوي   

n :ثابت يدل على شدة االمتزاز الحيوي  

Freundlich (1906) 

  فريندليش-النغمير
1/n
e

1/n
emax

e
bC1

bCq
q

+
=  

 لتفـاعالت هو عملية تشاركية نتيجـة      أن السطح متجانس ولكن االمتزاز      لتقدير  

 متزازا-امتزاز

Sips (1948) 

  )امتزاز متعدد الطبقات (BETنموذج 

[ ]sC/)1(1)( ees

e
0

e C-BC-C
CBQ

q
+

=  
Cs: للمكون الممتز تركيز اإلشباع  

B :ثابت يدل على طاقة التفاعل بين المحل وسطح المادة المازة  

Q0 : المادة المذابة الممتزة والمشكلة طبقة أحادية كاملةكمية ثابت يدل على   

Brunauer et al. 
(1938) 

Redlich-Peterson 
β
e

eRP
e

Ca

CK
q

RP+
=

1
  

KRPو aRPو β متغيرات Redlich-Peterson .  

  ١=β ويتحول النموذج إلى شكل النغمير عندما ١ و٠بين  βتتراوح قيمة األس 

Redlich and 
Peterson (1959) 

Radke-Prausnitz 
1-p

e

p
e

e
rCa

arC
q

+
=  

aو rو p ثوابت ترتبط بالنموذج  Radke and 
Prausnitz (1972) 

ede  نموذج معامل التوزع CKq =  Kd :معامل التوزع  Aksu (2005) 

  



ونمـوذج  )  المعتمد على االمتزاز أحادي الطبقة للمادة للممتـزة        L النمط(نموذج النغمير   يعد  

خداماً فـي    األكثر قبـوالً واسـت     )الالمتجانسة المتطور من أجل السطوح      Fالنمط   (فريندليش

االمتزاز متعدد الطبقات على سطح المـادة المـازة          BET يصف نموذج    في حين . المقاالت

يمكن لهذه النماذج إعطاء معلومـات      . وبفرض أن نموذج النغمير يمكن تطبيقه على كل طبقة        

 Kapoor[االختالف فـي أخـذ المعـدن بـين األنـواع المختلفـة              عن سعة أخذ المعدن و    

ــرون، Pagnanelli؛ ١٩٩٥، Viraraghavanو ، Holan وVplesky؛ ٢٠٠٢ وآخـــ

١٩٩٥[.  

  

وبشكل صـعب يمكـن      التشير هذه النماذج التجريبية إلى أي آلية حركية ألخذ المادة الممتزة          

إلى ) ١٩٩٥ (Holan و Voleskyأشار كل من    . التفسير الفيزيائي المقصود لالمتزاز الحيوي    

تقدر استقرائياً وال يوجد خالصات متوقعة يمكـن        ال يمكن أن    أن النتائج من النماذج التجريبية      

كل من النمـوذج    تأثيرات  وال يمكن دمج    . تستنبط من أنظمة اإلجراء تحت شروط مختلفة      أن  

الناجمـة عـن العوامـل البيئيـة        ) ونموذج فرينـدليش  نموذج النغمير   (األساسيين البسيطين   

ظـم  االمتزاز الحيوي وفـي مع من نماذج وعلى الرغم أنها قادرة أن تصف العديد     الخارجية،  

تظهـر  عالوة على ذلـك،     . النماذج المالئمة فقط  ويجب تجنب استنتاج الحركية من      . الحاالت

للطبيعة المعقدة لكل من المواد المـازة       نماذج االمتزاز الحيوي مخططات غير نظامية نتيجة        

لمحلول المعقدة لـبعض    كيميائية ا الحيوية ومواقعها الفعالة المتعددة والمتنوعة، باإلضافة إلى        

؛ ١٩٩٥،  Holan و Vplesky؛  ١٩٩٥،  Viraraghavan و Kapoor[المركبات المعدنيـة    

Kim ،١٩٩٨ وآخرون.[  

  

أو نماج  ) نموذج النغمير التنافسي  وتدعى أيضاً   (جرى تطوير نماذج النغمير الممتدة المتنوعة       

 Aksu [كثـر من أجل وصف نظام امتـزاز حيـوي أليـونين معـدنيين أو أ              نوع فريندليش 

ــرون،  ــرونPagnanelli؛ ١٩٩٥، Volesky وChong؛ ١٩٩٧وآخـ ؛ ٢٠٠٢،  وآخـ

Volesky ،وتشير هذه النماذج التجريبية بشكل كبير آللية االمتزاز].٢٠٠٣ .  

  

االمتزاز الحيوي مهتمين بآليـات      وزمالؤه سلسلة من األعمال حول نمذجة        Voleskyأنجز  

وتهتم هـذه النمـاذج     . أو تشكيل المعقدات  /ادل األيوني و  االمتزاز الحيوي للمعدن بما فيها التب     

 Chong[التجاذب الكهربائي الساكن     وحتى   pHبالشكل الكيميائي للمادة الممتزة في المحلول و      
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 Schiewer؛ ١٩٩٩، Schiewer؛ ٢٠٠٠ وآخــــرون، Figueira؛ ١٩٩٥، Voleskyو

، Volesky و Yang؛  ٢٠٠٠،  Wong و Schiewer؛  b١٩٩٧ و a و ١٩٩٦،  Voleskyو

 pHطوروا نموذج رياضي لنموذج االمتزاز الحيوي المتوقع لليورانيوم فـي قـيم          و ].١٩٩٩

تبعاً آللية التبادل األيوني بين بروتونات الكتلة الحيوية وشـظايا أيـون اليورانيـوم              مختلفة،  

  ].١٩٩٩، Volesky وYang [المحلمه

  

جرى تطـوير   لذا  . ت المعادن مزيج من أيونا  مياه الصرف الحقيقية بشكل شائع على       تحتوي  

  ).١٧(نماذج االمتزاز الحيوي للمعادن المتعددة وجرى جدولة بعضها في الجدول 

  

 علـى  )Surface Complexation Model ،SCM(يعتمد نموذج تشكيل معقدات الـسطح  

المذبذبة القادرة علـى شـرح التفاعـل بـين     مواقع السطح مفهوم توليد الشحنة السطحية من  

  ].٢٠٠٣، Volesky[كاتيونية أو األنيونية الممتزة لتشكيل معقدات على السطح شظايا الال

  



  نماذج االمتزاز للمكونات المتعددة والمستخدمة بكثرة. ١٧الجدول 

  المراجع  المصطلحات  المعادالت  أنواع النماذج
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  .من الكتلة الحيوية الجافة عند التوازن على الترتيب) غ(مكون لكل 
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  aiو bi: لممتز األحادي في المعادالتتركيز طور المكون ا  Spis (1948) 

 Redlich-Petersonنموذج 
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  KRPiو aRPiو βi متغيرات Redlich-Peterson مشتقة من معادالت نموذج 

Redlich-Petersonالفردية الموافقة .   
Bellot and Condoret 
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  نمذجة حركية االمتزاز الحيوي لنظام الدفعة الواحدة. ٢,١٠

وفق ح العديد من النماذج الحركية لوصف ترتيب التفاعل ألنظمة االمتزاز الحيوي            ااقترجرى  

 كمعادلـة   المـادة المـازة   سعة  المعتمدة   نماذج الحركية    عرضأيضاً  جرى  . تركيز المحلول 

 وتعتبـر معادلـة     ].٢٠٠٦،  Ho] Ho والدرجة الثانية لــ      Lagergrenالدرجة األولى لـ    

 معادلة شـبيهة بالدرجـة الثانيـة      و] ١٨٩٨،  Lagergren ]Lagergrenالدرجة األولى لـ    

)pseudo second-order equation(  األكثر استخداماً في النماذج الحركية من أجل وصف

  ).١٨(وجرى جدولتهما في الجدول عملية االمتزاز الحيوي، 

  

  ثانيةمعادلة شبيهة بالدرجة ال وLagergrenمعادلة الدرجة األولى لـ . ١٨الجدول 

  المراجع  المعادالت المكاملة   المشتقةالمعادالت  أنواع النماذج

معادلة الدرجة 
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  tكمية الملوث الممتزة على المادة المازة الحيوية عند الزمن : qحيث 

k1 : ثابتLagergren جة األولىالمتزاز الحيوي من الدرل  

v1 :معدل االمتزاز األولي  

Lagergren 
(1898) 

معادلة شبيهة 
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  ثابت معدل االمتزاز الحيوي من الدرجة الثانية: k2حيث 

v2 :معدل االمتزاز األولي  

Ho and 
Mckay 
(1999) 

  

للبيانات بشكل جيد في عدد كبيـر مـن مقـاالت            مالئمة   لثانيةمعادلة شبيهة بالدرجة ا   كانت  

لمحـة عـن    ) ٢٠٠٦ (Ho قـدم    ].١٩٩٩،  Mckay و Ho؛  ٢٠٠٦،  Ho[االمتزاز الحيوي   

معادلة معـدل االمتـزاز      بما فيها    تطبيق النماذج الحركية من الدرجة الثانية ألنظمة االمتزاز       

 Elovich ومعادلـة    والمـواد الـصلبة   لنظام من السوائل    البدائية المعتمدة على سعة الصلب      

 أنظمـة   معادلة معدل الدرجة الثانية المطبقة من أجل      المتزاز الغازات على األجسام الصلبة و     

 لتفـاعالت التبـادل األيـوني       صلب وتعبير معدل الدرجة الثانية    /محلولصلب و / غاز امتزاز

  .وتعبير الدرجة الثانية الكاذبة
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والمعلومات المعروضة عـن معـدل      ة  المستمر الحركي  تعد دراسات الحركية وأبحاث التدفق    

تحريك الموائع هامة جداً من أجل تصميم عملية         مع متغيرات    ترافقال و امتزاز األخذ المعدني  

دراسـات حركيـة االمتـزاز      في حين أن    ]. ١٩٩٥،  Holan و Volesky[االمتزاز الحيوي   

   .غير كافية تبعاً للمقاالت المنشورةالحيوي 

 

 دة المازة الحيوية وتقييمهااختيار الما .١١

  رة؟ختبكيف يتم اختيار المادة المازة المناسبة من بين األعداد الكبيرة من الكتل الحيوية الم

ويعتبـر  . يعد اختيار المادة المازة المناسبة من أجل عملية فصل معطاة من األمور المعقـدة             

وغالباً يكون معدل االنحـالل     . ةنموذج التوازن هو األساس العلمي السائد الختيار المادة الماز        

فـإن الـوفرة والناحيـة      العملية  من إلقاء نظرة على التطبيقات      . هو األمر الثاني في األهمية    

االقتصادية يعدان من العوامل الرئيسة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في اختيـار الكتلـة                

يضاً التقييم الـصحيح    ويعد أ . ]٢٠٠٠،  Volesky و Vieira[الحيوية بغرض عملية التنظيف     

كيف يتم تقييم كفـاءة     . المعدن لبعض أنواع الكتل الحيوية من األمور الهامة جداً        رتباط  لسعة ا 

من قبـل   وكيف يتم تقييم النتائج التجريبية المدونة       االمتزاز من أجل مواد مازة حيوية محددة؟        

ـ    وزمـالؤه    Voleskyباحثين من أقطاب مختلفة؟ ناقش        Kratochvil[ة  المعـادالت المرافق

  ].١٩٩٥، Holan وVolesky؛ ١٩٩٨، Voleskyو

  

) a: (سـائل - نظام امتزاز صـلب     اختبار  من أجل  لبحثل االعتماد على طريقتين  ويمكن  هذا  

  .دراسات امتزاز التدفق المستمر الحركية) b(اختبارات امتزاز توازن الدفعة الواحدة و

  

لالمتزاز عند التوازن المقبولين    نموذجان  ) ١٦الجدول  (يندليش  يعد نموذج النغمير ونموذج فر    

 لتغطيـة    هي سعة االمتزاز العظمى المرافقة     qmax . المادة المنحلة الوحيدة   لنظام بشكل واسع 

تركيز المادة المنحلة عنـد     ) ١-ميلي مول ل   (Ceو) ١-ول غ مميلي  (طبقة أحادية بشكل كامل     

ثابتـا   n و Kfو) ١-ل ميلي مول   ()لفةاألأو  ( ثابت التوازن ويتعلق بطاقة االمتزاز       bالتوازن و 

يمكن أن تـستخدم    . فريندليش ويتعلقان بسعة االمتزاز شدة المادة المازة الحيوية على الترتيب         

  .في مقارنة كفاءة المادة المازة الحيويةهذه المتغيرات 
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طريقة تجارب التوازن ب  نموذج االمتزاز التقليدي المشتق من      يعتمد تقييم أنظمة االمتزاز على      

). القـوة األيونيـة   حرارة و ال ودرجة   pHأي  (الدفعة الواحدة عند تطبيق نفس الشروط البيئية        

نهائي، (امتزاز مختلفين فقط تركيز التوازن نفسه       أن تتم المقارنة الكمية لنظامي      مكن  من الم و

 وتركيز تـوازن  )١- ملغ ل١٠أي  (Cf لتركيز توازن منخفض  كميةمقارنةاذا جرى  ). متبقي

 )٩( في الشكل     على سبيل  المبينةاالمتزاز الحيوي    لبعض   )١- ملغ ل  ٢٠٠أي  ( Cfمرتفع  خر  آ

]Kratochvilو Volesky ،١٩٩٨[.  

  

  

  مقارنة كفاءة مادتين مازتين. ٩الشكل 

  ]١٩٩٨، Volesky وKratochvil: [المصدر

لمختـارة، أي   ا(نفسها   في حدود سعة أخذ المعدن أنها         كفاءة االمتزاز الحيوي   تعتبريمكن أن   

 نافعة  qmax وتكون مقارنة    ).النهائي(من تركيز المعدن عند التوازن      ) ١- ملغ ل  ٢٠٠أو  / و ١٠

وتشير القيم المنخفـضة    . b و qmax:  يدمج نموذج النغمير ثابتين قابلين للتفسير بسيطين       .أيضاً

من عموماً  لذا،  . انحدار أولي شديد لمنحني االمتزاز، وهذا يصف وجود ألفة عالية          إلى   bلـ  

لمنحني االمتزاز  شديد   مرتفعة وانحدار    qmaxنبحث عن   ؛  مواد مازة جيدة  الحصول على   أجل  

  ].١٩٩٨، Volesky وKratochvil) [ منخفضةb: أي(البدائي 

  

مقارنة   تستخدم في االستنتاج،فعندما خطأ  إلى  مقارنة أخرى   تؤدي  يمكن أن   ومن جهة أخرى،    

لم تشير إلى   و )النسبة المئوية المزالة من المعدن    %" (إزالة   "علىالمعتمدة  كفاءة المادة المازة    

 Kratochvil[ استنتاجات مضللة حول كفاءة االمتزاز المرافقـة          تقود إلى  فإنهاالتركيز  مجال  

ه وشدد الباحثون على أنه حتى إذا أعطيت كل المتغيرات التجريبية فإن          ]. ١٩٩٨،  Voleskyو
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وتكـون  ) كفاءة أفضل أو أسوأ    ( المقارنة النوعية والنسبية   فيفقط  أن ينتج   يمكن لهذا المعيار    

 يؤدي إلـى    كونه ويكون أي رقم معطى مضلل بشكل أساسي      . لهدف عرض المواد  كافية فقط   

تعقد ويمكن لوجود األيونات األخرى في المحلول أن        . وحسابات مقارنة خاطئة  حسابات مهملة   

تفاعل شظايا المادة المنحلة مع المـادة       طريقة  من تقدير نظام االمتزاز إلى درجة كبيرة وفقاً ل        

متاحـة  عن هـذه األصـناف      ويمكن أن ال تكون هذه المعرفة       . األيونات األصلية المازة ومع   

وجود ثـالث أيونـات     تكون التقديرات المناسبة والمفهومة عن نظام المادة المازة مع           .حالياً

يمكن أن تفيـد    . أجل كل األهداف العملية   إن لم تكن مستحيلة من      معدنية أو أكثر، أكثر تعقيداً      

لتقييم سـريع    البسيط مثل المقارنة الكيفية والتي تستخدم غالباً         هدففي ال فقط  % نسبة اإلزالة   

  .]١٩٩٨، Volesky وKratochvil) [الحيوية(وتقريبي للمواد المازة 

  

 االمتـزاز   فيجب أن يعطى وقت كاٍف لنظـام      للحصول على بيانات امتزاز التوازن المخبرية       

 ويجب أن ينجز اختبار حركيـة االمتـزاز   ].٢٠٠٦، Chen وWang[للوصول إلى التوازن    

الوقت من أجل إعطاء جزيئات المادة المازة       لتعيين زمن التعرض الضروري      التمهيدي البسيط 

) فـي المحلـول    المنحلـة خاصية عدم تغيير تركيز المـادة       (الالزم لتصل إلى حالة التوازن      

]Voleskyو Holan ،١٩٩٥.[      

  

عن الحركيات وتقييم اختبـارات     إكمال الدراسات    امتزاز التوازن    تقييم كفاءة وبالتالي، يتطلب   

.  المتغيرات الحركية المائيـة    معيعيين معدل االمتزاز وأخذ المعدن      . التدفق المستمر الحركية  

 التجـارب تـصميم   ومن أجل المقارنـة     هذه المتغيرات التطبيقية المفتاحية     يمكن أن تستخدم    

  ].١٩٩٥، Holan وVolesky[القياسية 

  

 ةلمعتحسين المواد المازة الحيوية المست .١٢

بـشكل    والفطر والطحالـب   البكتريا  الكثير من المواد المازة الحيوية مثل       وتمييز  تم اكتشاف   

وقد جرى اختبار بعـض الكتـل الحيويـة المتاحـة           .االختبار والتجارب روتيني عن طريق    

من أجل معرفة كفاءتها في االمتزاز      حالتها الطبيعية أو بعد اإلجراءات البسيطة        والبسيطة في 

عمليـة صـناعة    تتولد النفايات الحيوية كمنتجات ثانوية وبكميات كبيرة عـن          الحيوي، عملياً   

مياه الـصرف   يا الصلبة من عصر الزيتون والحمأة الفعالة من محطات معالجة           الخمور والبقا 

 والنباتـات األخـرى     )macrophytes ( المائيـة  النباتاتلبة الحيوية و  الصحي واألجسام الص  
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) ١٩٩٩( وآخـرون  Bailey ذكـر  ].٢٠٠٧، Goyal و Ahluwalialia[المشتقة من المواد    

المواد الحيوية المتوفرة في الطبيعة أو المنتجـات        بعض المواد المازة منخفضة الكلفة بما فيها        

كاللحاء والمواد األخرى الغنيـة بحمـض       ناعات المختلفة   الثانوية أو النفايات الناجمة عن الص     

ونفايات تصنيع الغذاء البحري والكتـل الحيويـة        ) chitosan (الشيتوزان التنيك والليجينين و  

حبيبات هالم العظم   وعفن الخث والعفن و   واأللجينات من األعشاب البحرية     الميتة وقشور الرز    

  .دل المعالقطنالخشب المعدل وفطر األوراق وو

  

يمكن أن تزيـد أو تنـشط مواقـع          كيميائياً   تعديل الكتلة الحيوية  لوحظ سابقاً، أن طرائق     كما  

ومواقـع  ، وتتضمن المعالجة األولية ووفرة مواقع االرتباط        االرتباط على سطح الكتلة الحيوية    

ينتج   وعلى سبيل المثال،   ].٢٠٠٨،  Yun و Vijayaraghavan[االرتباط المعدلة والمتبلمرة    

من خالل التطعيم المباشـر أو      على سطح الكتلة الحيوية     تطعيم سالسل البوليمير الطويلة      عن

) Ting) b٢٠٠٥ و Dengعـدل   .  زمر وظيفية على سطح الكتلة الحيويـة       بلمرة المونومير 

P.chrysogenum   البلمرة بواسطة حمض األكريليك     باستخدام)AAC (   الكتلـة  على سطح

 كبير نتيجـة    م بشكل ازدادت سعة امتزاز النحاس والكادميو    . وزونالحيوية المعالجة مسبقاً باأل   

على سطح الكتلة الحيوية، وخاصة عنـدما تتحـول         لوجود عدد كبير من الزمر الكربوكسيلية       

  .NaOHزمرة حمض الكربوكسيليك إلى أيونات الكربوكسيالت باستخدام 

  

 والتي لهـا    قنية الهندسة الجينية  ومن الطرائق األخرى لتحسين المواد المازة الحيوية الجديدة ت        

لتعزيز الحساسية باإلضافة إلـى الخـواص       القدرة على تحسين أو إعادة تصميم المتعضيات        

 والتـي تعـد     العناية والقيام بتطبيق التقنية الحيوية الجزيئيـة      يجب  مستقبالً   .التراكمية للخاليا 

لتـصبح سـعة   ت هندسـياً  لبناء المتعـضيا لشرح الحركية في مستوى الجزيئة و     وسيلة فعالة   

  .المدروسةاالمتزاز أكبر ومخصصة أكثر أليونات المعادن 

  

]. ٢٠٠٢،  Rosen[بقائها  إزالة سميتها أو    الجينات ألخذ المعادن أو     جرى توصيف العديد من     

 +As3 بدور مهم في بقاء أيونات المعادن مثل S.cerevisiae Arr4pفعلى سبيل المثال، تقوم 

3و +Cu2 و+Co2 و+As5و
4VO−] Shen ،٢٠٠٣ وآخرون.[   
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) glutathione  ،GSH (غلوتـاثيون تنتج المتعضيات األكبر ببتيدات غنية بالسيستين مثـل         

 التـي   )metallothioneins  ،MTs(ونين   وميتالوثي )phytochelatins  ،PCs(كالتين  وفيتو

الببتيدات فـي   وجد عادة هذه    ت. ) وغيرها Hg و Cu و Cd(يمكن أن ترتبط مع أيونات المعدن       

 .بعض بدائيات النـوى    وأ  حقيقية النوى  المتعضيات المجهرية  وأالنباتات   وأالمملكة الحيوانية   

العديد من المواد بما فيها أيونات المعادن       ، بروتين يرتبط بمعدن محدد،      MT يمكن أن تحدث  

 بينما يمكن أن    ].٢٠٠٤ وآخرون،   Vijver [وغيرها Zn و Coو Hg و Cu و Cdالثقيلة مثل   

ويجـب حاليـاً    . Cu-MT، حيث تـدعى     Cu فقط بواسطة    S.cerevisiae في   MTتحدث  

هناك ،  MT باإلضافة إلى . بسبب تطبيقاتها المحتملة في إزالة المعادن      MTاالهتمام أكثر بـ    

تتـضمن الغلوتـاثيون    تيوالت خلوية أخرى لها تـأثير علـى حـساسية المعـادن الـسامة               

)glutathione  ،GSH( وفيتوكالتين   و)≡cadystins) γ-Glu-Cys (nGly( سلفيد غير  ال و

 ويكون ثالثـي ببتيـد      ].١٩٩٧،  Howell و Perego؛  ٢٠٠٤،  Gadd و Gharieb[المستقر  

وظائف تكون كمخزن مشكل من     ثيول خليوي وزنه الجزيئي منخفض وال      )GSH(الغلوتاثيون  

 فـي   GSH ويبلـغ وزن  و.  الـسامة  يوناتاألإزالة  الكبريت الداخلي واآلزوت باإلضافة إلى      

S.cerevisiae من وزن الخلية الجافة % ١ حوالي]Ghariebو Gass ،٢٠٠٤.[  

  

تقنية هيئة سطح الخلية،     بما فيها    ،فقد استخدمت التقانات الهندسية   وفقاً لفهم آلية أخذ المعادن،      

؛ ٢٠٠٣وآخـرون،    Bae[الكتلة الحيوية في إزالة المعادن من المحاليل المائية         لتحسين كفاءة   

Kuroda و Ueda  ،؛  ٢٠٠٣Kuroda   ،بنى   ].٢٠٠٢ وآخرون Kuroda   ٢٠٠٢( وآخرون (

ويمكـن أن   نشر هيستيدين هكـسا ببتيـد،       حيث   S.cerevisiaeسطح خلوي هندسي لخميرة     

تجميع ذاتي مـشيرة إلـى تطبيقـات        أن يقوم بعملية    وترتبط الخميرة الهندسية بأيون النحاس      

 على سـطح    PCs أو   MTsالمقدار  ويمكن أن يزداد    . لمعادن الثقيلة ة ل لإلزالة الحيوي محتملة  

  .وكل الخلية تراكم أيونات المعادنالخلية بشكل كبير 

  

، والذي يملك ألفة عالية وحساسية      MerRأن البروتين المعدني    ) ٢٠٠٣( وآخرون   Baeذكر  

.  إلزالة الزئبـق   جرى استغالله من أجل بناء مواد مازة حيوية ميكروبية خاصة         نحو الزئبق،   

على سطح خاليـا     MerRجيني لـ   تغيير هندسي   جرى بناء مواد مازة من كامل الخلية مع         

E.coli   أدى وجود السطح المعرض من      . نووي ثلجي بروتين   بواسطةMerR   على السالالت 

 بمقدار ستة أضعاف عما كان عليـه        +Hg2من أجل امتزاز    الهندسية إلى زيادة سعة االمتزاز      

مع عـدم    خاصاً جداً،    MerR المرتبط بواسطة    +Hg2كان  . JM109البرية نوع   يا  في الخال 
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وجرى أيضاً دراسة   . +Zn2 و +Cd2 ضعف زيادة من     ١٠٠مالحظة أي ذبول حتى مع وجود       

 ووجـود   pHباختالف القوى األيونيـة و     المرتبط مع كامل خاليا المادة المازة        +Hg2خاصية  

أنه يمكن استخدام المواد المازة الحيويـة       ) ٢٠٠٣ ( وآخرون Baeافترض  . المعادن المخلبية 

ظيف من المعادن الثقيلة األخـرى      نللبروتينات المعدنية بشكل مشابه في عمليات الت      الميكروبية  

  .الهامة

  

 لبروتين مرمز على     هي الجينات المصنعة   الطريقة البديلة الفعالة األخرى لتطوير المتعضيات     

جـرى   ].٢٠٠٠ وآخـرون،    nGly(ECs)] (Bae(Glu-Cys)( بالصيغة العامة    PCsطول  

 نظام اندماج الجين الحاوي على تعاقب وحيد والحموض التسعة األمينيـة للبـروتين              استخدام

 )OmpA (Aحقل غشاء النقل من خـارج بـروتين الغـشاء           مع  المرتبطة  ) Lpp(الشحمي  

 وآخـرون،   Richins[العتماد مجموعة من البروتينات واألنزيمات على سطح الخلية         بنجاح  

. )recombinant E.coli (المؤشب E.coliسالالت ) ٢٠٠٠( وآخرون Baeبنى . ]١٩٩٧

 Gly(n)(Glu-Cys)(مع معادن عدة على طول جرى تصنيع جينات مصنعة مرمزة لترتبط 

(EC8 (n=8)و EC11 (n=11)و EC20 (n=20) ( من قبلBae وآخرين )٢٠٠٠ .(  

  

  االمتزاز الحيوياتتطبيق .١٣

تركيز المعـادن   أسس ظاهرة   د كبير من األبحاث حول االمتزاز الحيوي لتوضيح         تم نشر عد  

يعتبر االمتزاز الحيوي تقنية حيوية فعالـة مقبولـة         .  سنة الماضية  ٣٠الفعالة هذه خالل الـ     

مياه الصرف ذات الحجم الكبير والتركيز المنخفض والمعقـد الحاويـة علـى             لمعالجة   الكلفة

 جرى توصيف بعض المواد المازة الحيوية الطبيعية        ].٢٠٠٦،  Chen و Wang[معادن ثقيلة   

عن تقدير  وهناك القليل من األبحاث     .  والتي تحتاج إلى القليل من التعديل في تحضيرها        الفعالة

  بينما جرى عدة محاوالت    .مع التدفقات الصناعية الحقيقية    المواد المازة الحيوية     استجابةمدى  

تجارياً باالعتمـاد     جعل اإلجراء   أو  على مقاييس كبيرة   الحيوي عملية االمتزاز    لتطبيق فاشلة

لم يتم تطبيق االمتزاز الحيوي حتـى اآلن، بينمـا يبـدو أن             . عمليات االمتزاز التقليدية  على  

التطبيقات البيئية إلزالة    في أنواع كثيرة من      نافسيكون له م  من الصعب أن    االمتزاز الحيوي   

  .]٢٠٠٥، Naja وVolesky[المعادن 

)http://biosorption.mcgill.ca/publication/BVibs05.pdf(.   
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  المتزاز الحيوي ل الجانب التجاري. ١,١٣

ظهرت أول التـسجيالت، مطالبـة      ،  ١٩٨٠في بدايات   . تم ذكر بعض المواد المازة التجارية     

لصرف باستخدام أنواع من الكتل الحيوية الميكروبية الخاصة كمواد مازة حيوية لمعالجة مياه ا            

]Tsezos  ،جرى تحسين مواد حيوية أخرى وجعلهـا تجاريـة         ،  ١٩٩٠وفي بدايات   ]. ٢٠٠١

الكتلــة الحيويــة  (AMT-BIOCLAIMTMو) AlgaSORBTM) C.vulgarisتــضمنت 

Bacillus) (MRA( و Bio-fix         وغيرها، المحضرة عن طريق تقانة التثبـيط ]Garnham ،

تبدو عملية تثبـيط الكتـل       ].Volesky  ،c١٩٩٠؛  ١٩٩٧،  Beolchini و Veglio؛  ١٩٩٧

يمكن أن تجعل استخدام مفاعـل      الحيوية الميكروبية أساسية لتطبيقات االمتزاز الحيوي وأيضاً        

فق نحو األعلى أو نحو األسفل ومفـاعالت        دالحشوة الت  كمفاعالت   الهندسة الكيميائية التقليدية  

لتطـوير نظـام     أميريكا    في شمال  لماع بعض األ  أجريت،  ١٩٩٠وفي بداية   . الطبقة المائعة 

  .االمتزاز الحيوي

  

 المازة الحيويـة  الكتل في مونتريل في كندا سلسلة من .B.V.SORBEX, Incشركة أنتجت 

 A.nodosum و S.natans الحيويـة منهـا الطحالـب        الكتلأنواع مختلفة من    معتمدة على   

 .C.vulgaris وChondrus cripus وPalmyra pamata وHalimeda opuntiaو

مجال  وشروط المحلول ويمكن أن تمتز حيوياً        pH المازة فعالة في مجال من قيم        الكتلانت  وك

بالكالـسيوم أو المغنيزيـوم، وال      اليتأثر امتزاز المعدن الحيوي     . واسع من األيونات المعدنية   

  ].Volesky ،c١٩٩٠[وليدها بسهولة يتأثر أيضاً بالمواد العضوية ويمكن إعادة ت

  

 كتلـة لورادو  في غولدن في كو.Advance Mineral Technologies Incطورت شركة 

، ولكنها توقفت فـي  Bacillus spدن باالعتماد على امازة حيوية إلزالة مجال واسع من المع

  ].Volesky ،c١٩٩٠ [١٩٨٨نهاية 

  

كاس  في الس كر.Bio-recovery System Inc من قبل شركة AlgaSORBجرى إنتاج 

في ) طحلب مائي طازج   (Chlorellaتثبيط   المازة الحيوية على     الكتلةتعتمد  . في نيومكسيكو 

وبإمكانه إزالة أيونات المعادن بشكل فعال من المحاليل        . السيليكاجل أو هالم متعدد أكريل أميد     

.  أو أقل  ١- ملغ ل  ١، وبذلك يمكن إنقاص التركيز إلى مادون        ١-ل ملغ   ١٠٠ إلى   ١الممددة من   

تشبه المـواد   . Mgو Caوي للمعادن الثقيلة بوجود المعادن الخفيفة مثل        االمتزاز الحي ال يتأثر   
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انتـزاز  - حلقة امتـزاز   ١٠٠ ريزين التبادل األيوني ويمكن أن ينجز أكثر من          المازة الحيوية 

]Garnham ،؛ ١٩٩٧Kuyucak ،١٩٩٠.[  

  

جرى معالجته بمحلول قلـوي  . Bacillus subtillis من AMT-BIOCLAIMTMيتكون 

بولي إيثيلين إيمين وغلـوتر ألدهيـد        وجرى تثبيطه ككرات مسامية على        بالماء قوي وغسل 

؛ ١٩٩٧،  Garnham؛  ١٩٩٠،  Brierley[ذي يكون فعاالً في إزالة األيونـات المعدنيـة          وال

Veglioو Beolchini ،؛١٩٩٧ Vijayaraghavanو Yun ،ــر ].٢٠٠٨  Brierley ذكـ

ويمكـن أن   .  المعتمد كمادة مازة   Bacillusإنتاج وتطبيق هذا النوع من      في مقدمته   ) ١٩٩٠(

 كاتيونـات المعـادن    Bacillus المعتمد على الكتل الحيوية      AMT-BIOCLAIMTMيراكم  

 وأ ١- غ Zn  ميلـي مـول    ٢,٠٩ وأ ١- غ Cu  ميلي مول  ٢,٣٩ وأ ١- غ Pb  ميلي مول  ٢,٩٠

مـن  مع فعالية عالية تصل إلى أكثر        ١- غ Ag  ميلي مول  ٠,٨ وأ ١- غ Cd  ميلي مول  ١,٩٠

ال توجد انتقائية وإمكانية إلزالة المعـادن       ]. ١٩٩٠،  Kuyucak[في المحاليل الممددة    % ٩٩

 ويمكن للشكل المحبب أن يعاد       أو كواشف تشكيل المعقدات    NaOH أو   H2SO4عند استخدام   

-AMTيمكـن لــ     ]. ٢٠٠٠ وآخـرون،    Gupta[خدام المتكـرر  إنتاجه من أجـل االسـت     

BIOCLAIMTM   كـون  يوبـذلك   كادميوم والزنك من محاليل الـسيانيد       راكم الذهب وال  ي أن

  ].١٩٩٨  وآخرون،Atkinson[ في العمليات النهائية للمعادن اًمناسب

  

على . المواد الكيميائية المصنعة والحيوية المصنعة    بحث امتزاز المعادن بواسطة     جرى أيضاً   

بطة للزئبق وتـدعى    جرى تحضير نوع من المواد المازة الحيوية المصنعة الرا        ،  سبيل المثال 

VitrokeleTM وهذه المواد المازة الحيوية مركبات     . ، واستخدمت من أجل إزالة الزئبق     ٥٧٣

تثبت بشكل تشاركي    في جزيئات السيستين،     Hg-غير حلولة مقارنة مع المجموعات الرابطة     

-R-وتكون الصيغة األساسية للمجموعة هي حامـل      . مع سطح الحامل غير المنحل المناسب     

Cys  ،  حيثCys   باقي السيستين و R    السلسلة الهيدروكربونية ]Huber    ،١٩٩٠ وآخـرون.[ 

وأثبتت اختبارات الدفعة الواحدة واألعمدة أنه يمكن إزالة الزئبق بشكل فعال مـن المحاليـل               

يمكن إعادة استخدام المواد المازة الحيوية      . المحتوية على تركيز مرتفع من الكبريت والكلوريد      

 األخرى المادة المازة    VitrokeleTM ومن منتجات    ].١٩٩٠ وآخرون،   Huber[عدة دورات   ل

للحديد الـشائعة الهيدروأوكـسامات     ومن المجموعات رابطة    . حديد- رابطة  المصنعة الحيوية

جـرى  ]. ١٩٩٠ وآخـرون،    siderophore] Huber وتوجد عادة فـي      الخلبية-والفينوالت

د وكوبالـت    ميكرومول حدي  ٦٠٠ يحوي    من النوع المخلبي في عمود     VitrokeleTMاختبار  
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كانت ألفتـه    ولكن   Fe ألفة جيدة من أجل      VitrokeleTM أظهر. وصوديوم وكادميوم مشعيين  

ريزينـات  به  هشبوعلى الرغم من عدم     . Cd أو   Na ولم يبِد أية ألفة مع       Coضعيفة من أجل    

مـن  ) مقفيـات  ( كميات ضئيلة جداً   VitrokeleTMالتبادل األيوني التجارية، يمكن أن يزيل       

وبدون أن تتداخل مـع     . الحديد من مياه البحر وبوجود تراكيز مرتفعة من الكاتيونات األخرى         

  ].١٩٩٠ وآخرون، Huber [بدون أن تشبع بسرعةالكاتيونات األخرى و

  

 لأليونات المعدنية والمواد العـضوية لكامـل        االمتزاز الحيوي في  جرى التأكيد بشكل رئيس     

خـالل العقـود    ) مادة نصف متفحمـة   () peat(من الخث   المازة الحيوية    على المواد    المجال

 أنظمـة معالجـة ميـاه       معالخث   بعض   استخدام جرى   ].١٩٩٧ وآخرون،   Wase[الماضية  

اعتبر الخث كمادة قابلـة     . ي وأالسكا وكندا وإيرلندا   م من أجل إزالة األيونات في ميا      الصرف

، ام المواد المازة الحيوية القابلة للتجديد الجاهزة       ومع التأكيد على استخد    .لالستخدام ومستهلكة 

غـشاء  -كعمليـة اسـتخالص الوسـط     هندسية وخاصية   تصبح األنظمة المزودة بالخث أكثر      

 Lakewood في .Harrison Western Environmental Servic Incقبل المطورة من 

ـ   استخدم إجراء كبسوالت عفن الخث وكان       . في كولورادو   Pb و Cd و Asة  قادراً على معالج

المياه الناجمة عـن     ومعادن أخرى بفعالية من عدة أنواع من مياه الصرف بما فيها             Se و Niو

مياه الـصرف المحليـة     والتفريغ الكهربائي لمطحنة عجينة الورق والورق       الطلي الكهربائي و  

ز  نفايـة سـيلليو    استخدمت ،نظراً للطلب على المواد القابلة للتجديد     و. مياه تصريف الحمض  و

  ].١٩٩٧ وآخرون، Pb] Waseمن الخث من أجل إزالة أكبر فعالية بالساغو 

  

ويمكـن  . وأكثر نجاعة في حالتيهـا الطبيعيـة أو المعدلـة         اعتبر الخبث كمادة مازة حيوية      

في حين يكون تزويد الخبـث      . خبث-استخدامها في مجال واسع من تطبيقات إجراء االمتزاز       

أنواع لذا فمن الضروري تطوير     . تسويقاًاألفضل  واد الحيوية   من الم وبالتالي فهو ليس    محدوداً  

 تم اقتـراح    ].١٩٩٧ وآخرون،   Wase؛  ١٩٩٧،  Wase و Forster[أخرى من المواد المازة     

نفايات الكتل الحيوية كمـواد مـازة   ثالث نماذج من الكتل الحيوية بما فيها الطحالب والفطر و   

  ].١٩٩٧، Wase وFoster[متزاز الحيوي التوقعات المستقبلية لتطبيق االمحتملة بعد 

  

   العلمي والبحثة العملياتالتطبيقاالمتزاز الحيوي في . ٢,١٣

فقـد ذكـر   على الرغم أن هناك محاوالت مهمة عن تطبيقات االمتزاز الحيوي أو تـسويقها،        



 ٩٧

Tsezos) ٢٠٠١ (   باإلضافة إلىVolesky و Naja) أن هذه المحاوالت قد بـاءت      ) ٢٠٠٥

تطبيقـات االمتـزاز   وبشكل جلـي، تعـد    .حصول على تطبيقات تجارية ناجحة  بالفشل في ال  

 االمتزاز الحيوي لها الميـزات      عملياتالحيوي الوجه اآلخر لتحديات كبيرة، بالرغم من كون         

  : التالية

  يمكن استخدامها في مجال واسع من التطبيقات -١

 مالئمة -٢

 ةانتقائية للمعادن الثقيلة حتى للمعادن القلوية الترابي -٣

تملك قدرة على انقاص تراكيز المعادن إلى سويات منخفضة جـداً لتـصبح تراكيزهـا                -٤

 كتراكيز مياه الشرب في بعض األحيان

 ].١٩٩٧، Garnham [الطرائق األخرى مقارنة مع منخفضةكلفتها  -٥

  

أولوية وأوضحا   ،إمكانية إجراء االمتزاز الحيوي بالتفصيل    ) ٢٠٠٥ (Naja و Voleskyحلل  

) الترسيب والتناضح العكسي والتبادل األيوني واإلنقـاص الحيـوي        (يات التنافسية   بتقدير التقن 

وتقدير حجم التسويق باإلضافة إلى تقدير كلفة المواد المازة الحيوية الجديدة كخطوة أولى فـي               

تقييم العملية التجارية وإمكانية تطبيق التقنية الجديدة المعتمدة على عائلة منتجات المواد المازة             

 وزمالؤه بعـد التحليـل بـاألمور        Volesky أوصى   ].٢٠٠٥ ،Naja و Volesky[حيوية  ال

  :التالية

يوجد حالياً سوق ضخم للمواد المازة الحيوية الرخيصة بسبب تلوث المياه بكميات كبيـرة               -١

  .ة األيونيتبادالممن المعادن الثقيلة الناجمة عن الصناعات المختلفة وأيضاً بسبب غالء ال

. لشراكة مفضالً من أجل طلب إجراء جديد أي تحويـل المـادة الـصلبة             يصبح أسلوب ا   -٢

 ويعـد أخـذ القـرار       .ويظهر االمتزاز الحيوي كمنافس مباشر لريزينات التبادل األيوني       

الفعال صعباً نظراً للعدد القليل من الشركات العالمية الضخمة المتحكمة بـسوق ريـزين              

 .  االستشارية النشطة في العواصم الغنيةكما أنه ال توجد الشركات. التبادل األيوني

 المصنعة جـاهزة مـن أجـل        AMDن تطبيق االمتزاز الحيوي لمعالجة النفاية السائلة        إ -٣

 هنـاك عـدد    ، وزمالؤه Voleskyمن وجهة نظر    . اختبارات اإلثبات على سبيل المثال    

 ممـا   التقنيةتطبيق االمتزاز الحيوي وميزاته االقتصادية القوية و      من الكتل الحيوية ل   ضخم  
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  الكثير من األعمـال     هناك  وبالطبع سيظل  ].٢٠٠٥،  Naja و Volesky[تسويقها  ب يسمح

 ]. ٢٠٠٧، Volesky[فعلي لتقنية االمتزاز الحيوي التي تحتاج إلى تطبيق 

  

وخلص إلى أنه يجب األخـذ       .إمكانية تطبيق المواد المازة الحيوية    ) ١٩٩٠ (Kuyucakناقش  

الحيوية دن وكلفة المواد المازة الحيوية والسعة االنتقائية ومصير المادة          بعين االعتبار حالة المع   

 مع تقنيات عديدة متوفرة كالتبخير وتقنيـات التناضـح          كما قارن االمتزاز الحيوي   . المستنفدة

والتصنيف والكربون الفعـال وريـزين التبـادل        العكسي وعمليات األغشية وتقنيات الترسيب      

  : الحيوي بخواص فريدة وهييمتاز االمتزاز. األيوني

 االنتقائية في تراكيز المعادن المنخفضة -١

 Mg وCaاأللفة المنخفضة للـ  -٢

 ٤مـن   (والحرارة  ) ٩ إلى   ٣من   (pHمنها  الفعالية حتى خارج مجال الحدود المدروسة        -٣

 )م٩٠oإلى 

 منتظمة -٤

 البسيط وكلفة التشغيل المنخفضةاالستثمار  -٥

تجات مفيدة وبذلك يمكـن الـتخلص مـن الكلفـة           إلى من تحويل المعادن من مواد ملوثة       -٦

يبقى مـصير المـادة المـازة الحيويـة         و. الناجمة عن معالجة النفاية السامة    والمسؤولية  

 ]. ٢٠٠٨، Yun وVijayaraghavan[المستنفدة بدون إجابة تقريباً 

  

. ةجرى اقتراح إجراءات الترسيب والجذب الكهربائي السترداد المعادن من المحاليل المركـز           

دفنها في األرض أو حرقها هما الحـل        ومايزال  . وبذلك ال بد من دراسة النفاية األخيرة للمواد       

  ].٢٠٠٨، Yun وVijayaraghavan[لتلك المشاكل 

  

اسـتخدام المـواد المـازة       ب أنه من الضروري االهتمام   ) ١٩٩٨( وآخرون   Atkinsonكر  ذ

مـن الـضروري تزويـد عمليـة        ف. يةالحيوية إلزالة المواد الالعضوية من التدفقات الصناع      

لمقارنتها مع الطرائق المتوفرة وذلك     كلفة العملية وكفاءتها    باالمتزاز الحيوي من أجل التنافس      

  : تتضمن هذه العوامل.صنيع المواد المازة الحيويةقبل البدء بتطبيقها وت
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محلـول  خواص التدفقات الصناعية كحجم ونوع الملوثات واأليونات المنافسة وكيميـاء ال           -١

  ودرجة الحرارةpHوضبط درجة 

 وانتقاء المعـادن   كفاءةال كالوفرة وقابلية الثباتية الميكانيكية والسعة و      خواص الكتل الحيوية   -٢

 وتعيين   توليد الكتل الحيوية   للمواد المازة الحيوية وسهولة استرداد المعادن وخواص إعادة       

ظـروف  تـدفقات األخـرى أو      التلوث والتفاعالت الحركية والوقاية من بعض مكونات ال       

 التشغيل

لعمليـات  اوكفـاءة    كالكلفة الرئيسية أو كلفة التشغيل والميزان االقتصادي         العمليةخواص   -٣

تعـد  . الفراغتحت   و المستمرة/ةمستلزمات الدفعة الواحد  الكيميائية والفيزيائية الموجودة و   

عيـين وتـصميم    رورية لتطبيق االمتزاز الحيوي وت    تقنيات التثبيط مناسبة ورخيصة وض    

 ).مستمر/دفعة واحدة (االواجب تطبيقهطريقة االمتزاز 

  

 تطبيق المـواد    فيمعامالت عديدة مؤثرة    ) Viraaraghavan) a١٩٩٧ و Kapoorافترض  

  :المازة الحيوية عملياً

 سعة االمتزاز الحيوي -١

 وفرة المادة المازة الحيوية -٢

 كلفة المادة المازة الحيوية -٣

 المواد المازة الحيوية ثانيةام سهولة إعادة توليد واستخد -٤

 .سهولة المواد المازة الحيوية الممكن استخدامها في مفاعالت مختلفة -٥

  

بة لتطبيـق   و بعض المستلزمات الهامة المطل    )٢٠٠٨ (Yun و Vijayaraghavan  أيضاً ذكر

  . ناجح لتقانة االمتزاز الحيوي في ظروف حقيقية

  

ويجب أن تكـون كلفـة      . نظمة المواد المازة الحيوية   تعد التكلفة من العوامل الرئيسة لتطبيق أ      

والكربون الفعـال والوسـائط     المواد المازة الحيوية التجارية أقل من ريزينات التبادل األيوني          

 ١٠٠٠٠-٢٠٠٠الطحالب والفطور المستنبتة وغير المعبـأة بحـوالي         وتقدر تكلفة   . األخرى

 ٣٠٠-٢٠٠جففة بغرض تجاري بحوالي      تقدر تكلفة الحشائش البحرية الم     في حين . طن/يورو



 ١٠٠

بما فيها النفايات الزراعية أرخص من      ويتوقع أن تكون تكلفة نفايات الكتل الحيوية        . طن/يورو

المواد المازة الحيويـة    كلفة  ) ١٩٩٠ (Kuyucak ناقش   ].١٩٩٧ وآخرون،   Edyvean[هذه  

لهما الكلفة الرئيسية    يف ووجد أن الحصاد والتجف    .والتقييم االقتصادي إلجراء االمتزاز الحيوي    

وعادة ما يكون تثبيط الكتل الحيوية بسيطاً وغيـر         . من أنواع الكتل الحيوية للطحالب البحرية     

، لذا يكون مصدر الكتلة الحيوية الخام هو ما يعبر عن التكلفة النهائيـة للمـادة المـازة            مكلف

وامـل  ز الحيوي وغيرهـا الع     إعادة اإلنتاج والحركيات وكفاءة االمتزا      عملية وتعتبر. الحيوية

  .األساسية لتكلفة إجراء االمتزاز الحيوي

  

وصف .  استرداد المعادن  –لم تذكر الكلفة الكلية للطحالب المعتمدة في نظام االمتزاز الحيوي           

Garnham) متزاز  تكلفة إجراءين لال   قدرت.  عن تقدير التكلفة   بعض أعمال الباحثين  ) ١٩٩٧

كان تركيز  (تبادل األيوني من أجل معالجة نفاية الطلي الكهربائي         الحيوي، الترسيب القلوي وال   

، مـع معـدل تـدفق       )الكروم والزنك  تتضمن النيكل والكادميوم و    ١- ملغ ل  ٦٠المعدن الكلي   

 وجد أن سعر التجهيزات     .) ل ٤,٥= غالون  ١(يوم وخمسة أيام في األسبوع      / غالون ٥٠٠٠٠

  . واسترداد المعدنمادة المازة الحيوية أنظمة إزالة المعدن وإعادة إنتاج اليتضمن 

  

 جهود هيئة الطاقة الذرية السورية ومنجزاتها .١٤

قشور ( بواسطة بعض النفايات الزراعية      Cdو Pb و Uتعيين كفاءة عملية إزالة كل من       جرى  

 Pb و Uووجد أن كفاءة امتزاز     . من المحاليل المائية  ) الجوز واللوز وأوراق الحور وأغصانه    

المعالجة ودرجـة   نفايات الزراعية المدروسة من المحاليل المائية تتعلق بزمن          بواسطة ال  Cdو

عالوة على ذلك بينـت     .  وحجم حبيبات المادة المازة وتركيز األيونات المرافقة       pHالحرارة و 

 ٦٠النتائج أن توازن تركيز العناصر المدروسة بين المحلول والمادة المازة يتم بعـد مـضي                

بلغت سعة  .  ساعات من أجل أغصان الحور وأوراقه      ١٠جوز واللوز و  دقيقة من أجل قشور ال    

 عند استخدام األوراق وبلغت القيمتان      ١- ملغ غ  ٢,٣االمتزاز الحيوي العظمى لليورانيوم القيمة      

 من أجل امتزاز الرصاص والكادميوم على األغـصان، علـى           ١- ملغ غ  ٢,١ و ١- ملغ غ  ١,٧

 ١- ملغ غ  ١,٥ظمى المتزاز المعادن المدروسة المقدار      في حين لم تتجاوز السعات الع     . الترتيب

 علـى   Cd و Uمن جهة أخرى، تجاوزت النسبة المنتزة مـن         و. بواسطة قشور اللوز والجوز   

لذا ينصح بإجراء عمليات المعالجة وإزالة الكتل الحيوية المازة بسرعة تجنبـاً            % ١٥القشور  

غير المعالج  ( قشر الجوز واللوز الطبيعي      باإلضافة إلى ذلك، يعد   . لعودة المعادن إلى المحلول   
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وعالوة على ذلك، كانت    . أكبر كفاءة في إزالة الملوثات من القشور المعالجة كيميائياً        ) كيميائياً

 في حين كانت المحاليل القلوية األفضل مـن         Uالمحاليل الحمضية هي األنسب من أجل إزالة        

ام الكتل الحيويـة المدروسـة إلزالـة        باإلضافة إلى ذلك، جرى استخد    . Pb و Cdأجل إزالة   

 وآخرون،  Al-Masri [الرصاص والكادميوم من المياه الملوثة ووجد أن الطريقة كانت فعالة         

  .]٢٠٠٩ و٢٠٠٨

 

 مستقبل االمتزاز الحيوي .١٥

.  عظيمة وافترض بعض الباحثين اقتراحات عديدة       لتحديات ةيعد تطبيق االمتزاز الحيوي واجه    

عدم تزويـد  عملية التسويق يعود بشكل أساسي إلى       أن فشل   ) ٢٠٠٥ (Naja و Voleskyفكر  

  .  االبتكارات التقنيةاألخطار التقنية في تسويق

  

لتطوير االمتزاز الحيوي من أجل إزالة      من أجل مستقبل االمتزاز الحيوي فإنه يوجد اتجاهان         و

، ]٢٠٠١،  Tsezos[استخدام تقنية التهجين من أجل إزالة الملوثـات         يتجه األول إلى    . المعادن

مواد مازة حيوية تجارية جيدة تشبه      تطوير  ى  لإويتجه اآلخر   . باستخدام الخاليا الحية  وخاصة  

  ].٢٠٠٧، Volesky[استغالل السوق بمحاوالت ضخمة من ثم وريزين التبادل األيوني 

  

الهتمام بتطبيـق تقنيـة     ا الباحثين إلى تحث الصعوبات الموجودة في تطبيق االمتزاز الحيوي        

متنوعة وتم اقتراح إجراءات    . حيث تتضمن إجراءات عديدة لمعالجة التدفقات الحقيقية      لتهجين  ا

فإن وبالتالي  . والترسيب الحيوي تعتمد على التقانة الحيوية كاالمتزاز الحيوي والخزل الحيوي         

ميتة تطبيقات االمتزاز الحيوي بواسطة الخاليا الحية القت اهتماماً أكبر منه بواسطة الخاليا ال            

]Malik  ،وتعد اإلجراءات الحيوية المالحظة سابقاً مع إجراءات أخرى تعتمد علـى           ].٢٠٠٤

 الترسـيب الكيميـائي والتعـويم وإجـراءات الطلـي           التقانات الالحيوية، على سبيل المثـال     

إجراءات قد تساعد أيضاً في معالجة مياه الصرف وفي مجـال           الكهروكيميائي وتقنية األغشية    

وقـد  . اإلزالة اآلنية للمواد العضوية وأيونات المعادن الثقيلة في المحلول        أجل  واسع حتى من    

؛ ١٩٩٧ وآخـرون،    Riordan؛  ١٩٩٤ وآخـرون،    Brady[بعـض األمثلـة     جرى نـشر    

Thomas و Macaskie  ،أن تتم في مفاعل واحد، لذا       ويمكن لجميع هذه اإلجراءات      ].١٩٩٦

   ].٢٠٠١، Tsezos[ موافقة مبتكرةيجب تصميم مفاعالت 

  



 ١٠٢

في اسـتخدام االمتـزاز      كبدائل مناسبة    الميكروبات النامية باستخدام  ) ٢٠٠٤ (Malikنصح  

) ٢٠٠١ (Tsezosاقتـرح  . التدفقات الصناعية المعقدةالحيوي في إزالة الملوثات المعدنية من    

موحد مـن   جاعلة استخدام   إما التقانة الحيوية الداخلية أو التقانة الحيوية البينية،         تقانة التهجين   

يعد االمتـزاز الحيـوي مـن المكونـات         . اإلجراءات المختلفة من ضمنها االمتزاز الحيوي     

بسبب أن االمتزاز الحيوي يمكن أن يحجز المعـادن         لمرغوب بها في تصميم صفائح التدفق       ا

وهـذه  . بحركيـات حقيقيـة سـريعة     المنحلة بفعالية من محاليل ممددة ومعقدة بفعالية عالية و        

لمعالجة حجوم كبيرة تحتوي على تراكيز      ل من االمتزاز الحيوي فكرة مرشحة       الخصائص تجع 

ثانويـة  كتطبيقات   يبدو االمتزاز الحيوي     ].٢٠٠١،  Tsezos[صرف معقدة   منخفضة في مياه    

حيث تكون منافـسة لريـزين التبـادل        أو محسنة إلزالة المعادن من جداول النفايات الممددة،         

لنهائية للتحليل ويمكن أن يـتم االسـتخدام األعظمـي لالمتـزاز     الكلفة ااأليوني المعتمد على    

نموذجي من أجل الشركات الـصغيرة أي مـن أجـل المعالجـة الخاصـة                في نظام    الحيوي

]Edyvean ،١٩٩٧ وآخرون.[  

  

إلى اختيـار المتغيـرات األمثـل       يتطلب االتجاه اآلخر تحسين تثبيط المواد الحيوية باإلضافة         

. ئية الكيميائية بما فيها إعادة االسـتخدام والتـدوير        وي والشروط الفيزيا  إلجراء االمتزاز الحي  

  معـدن  -يكروبيةالم التفاعالت   أوفي االمتزاز الحيوي    المزودة  اآلليات الحركية   يجب دراسة   

 ويجـب االهتمـام بمعامـل التـسويق         ].٢٠٠٦،  Chen و Wang[أكثر مع محاوالت أعمق     

 فـإن   ]٢٠٠٧،  Volesky] Voleskyب وجهة نظر    وحس. لتطبيقات ناجحة لالمتزاز الحيوي   

تكـون معرفـة االمتـزاز       عندما   ،كون الهدف تطبيقات لنماذج محددة من االمتزاز الحيوي ت      

  .جديدةوجداً جريئة ومظهراً تحديات مختلفة " تقانة جديدة"جاذبة كافية، الحيوي 

  

. "tip of the iceberg" "قمة الجبل الجليـدي "فقط هي أن المعادن ) ٢٠٠٧ (Voleskyظن 

مختلف كلياً، ركز على التنقية واسترداد كميات كبيرة         إلى نموذج من االمتزاز الحيوي       أشارو

 vinblastin أو   digoxinمثـل   ات والسترئيدات والمركبات الصيدالنية والعقاقير      من البروتين 

تجـات  اسـترداد المن  ليس من أجل امتزاز حيوي منخفض الكلفة مشرق بيئياً وإنما من أجـل              

من مازة   األجسام المضادة كمواد حيوية   على سبيل المثال،    . المركبات الصيدالني غالية الثمن   

  . واستخالصه واسترداده وتنقيتهفي المزيجأجل تثبيت واحد من الجزيئات الهدف الموصوفة 
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ـ  كتـل  الحيوية المازة ونوعها دوراً هاماً في تعيين الكلفة الزائدة لل          الكتلةيلعب مصدر    ازة  الم

المعامل سـتدمج نفقـات     إذا احتاجت الكتل الحيوية إلى إنبات خاص لهذا الهدف فإن           . الحيوية

ويمكن أن تكون هذه التكلفة     . الرسوم التجارية الصيانة واإلنتاج في التكلفة الكلية باإلضافة إلى        

أي  (الـضوئية - ذاتيـة التغذيـة    طحالبالأن تنمو   في أنواع من الكتل الحيوية المحددة ك      قليلة  

Chlorellaو Oscillatoria spp.(  تجـاري من أجل االستخدام البشكل ناجح بكميات كبيرة 

أظهرت الطحالب البحريـة مثـل      ). CO2ماء وضوء الشمس و   (نتيجة لمتطلبات نموها القليلة     

S.fluitans وA.nodosum   الحيوي على الرغم أن تكاليف حصاد الكتـل         متزازكفاءة في اال 

أنواع نفاية الكتل الحيوية الـصناعية      جرى بحث العديد من     . ثبطة لتطبيقاته مالحيوية أن تكون    

 الناجمة عن صناعة    S.cerevisiaeالخمائر،  تضمنت هذه األنواع    . من أجل االمتزاز الحيوي   

 من تـصنيع األغذيـة،   R.arrhizusالعفن، ، Candida albicansاألطعمة والمشروبات و

P.chrysogenum     الحيوية و  من معامل المضاداتA.niger   إجراءات تحضير حمـض     من

تخمـرات  ، المـستخدمة فـي   .Bacillus spp، البكتريـا  السيتريك واألنزيمات الصناعية؛ 

. الـصناعة الدوائيـة   من Streptomyces nourseiالحموض األمينية والمضادات الحيوية و

المنتجـين  تقريباً مـن    بدون كلفة   يمكن الحصول عادة على هذه المواد المازة الحيوية الفعالة          

والتكلفة الوحيدة لها ناجمة عن تجفيفها، إذا لـزم األمـر،           . حيث أنها تسبب مشاكل في إتالفها     

  .ونقلها

  

 فائدة تجارية عالية ومنافس عملياً للتطبيقـات        اتذ التكلفة المنخفضة للمواد المازة الحيوية       إن 

ـ  المعـادن و   ل طلي مث في مجال إزالة المواد السامة من التدفقات،         البيئية ا والتعـدين   معالجته

) محطـات حـرق الوقـود     (طاقة الحرارية   المراكمات ومولدات ال  والخام ومعامل البطايات و   

  .ومولدات الطاقة النووية وغيرها

  

 الخاتمة

في السيطرة على التلـوث بالمعـادن وإزالتهـا         بيراً،   طريقة االمتزاز الحيوي اهتماماً ك     تالق

ذات منشأ حيـوي متـوافرة      رخيصة الثمن   ، واستعمالها مواد طبيعية     بسبب كفاءتها التطبيقية  

  .ومحددة ومتنوعة منها البكتريا والفطر والخميرة والطحالب وغيرها
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الكتل المازة الحيوية بالقدرة على احتجاز المعادن وخفض تركيز أيونات المعـادن            هذه  تتميز  

ي تستطيع أن تحتجز أيونات المعـدن       فه. ppt إلى مرتبة    ppmالثقيلة في المحلول من مرتبة      

المنحلة من المحاليل المعقدة والممددة بسرعة وفعالية عالية، واستعملت فـي معالجـة ميـاه               

لوحظ قدرة بعض المتعضيات    كما   صرف معقدة وبحجوم كبيرة وتركيز منخفض من المعادن       

المثبطة /حيوية الميتة وترتبط الكتل ال  .  حتى أول حد للتسمم    الحية على تجميع العناصر المعدنية    

وتوسع مجال اسـتعمال االمتـزاز   . مع األيونات المعدنية عبر آليات فيزيائية كيميائية متنوعة     

  . الحيوي بفعالية إلزالة األيونات المعدنية أو المركبات العضوية

  

يعزى سلوك المادة المازة تجاه األيونات المعدنية إلى ما تحويه الخاليا الميكروبية من زمـر               

يمكن لآلليات المسؤولة عن االمتزاز الحيوي، أن تكون من نمـط التبـادل             . ظيفية كيميائية و

األيوني وتشكيل المعقدات وإعادة الترتيب واالمتزاز وتفاعالت الكهربـاء الـساكنة وتـشكيل        

درس عدد كبير من الكتل الحيويـة كمـواد مـازة     و.المركبات المخلبية والترسيب الميكروي 

وتصنف الكتل المازة الحيوية في التصنيفات      .  المعادن أو المركبات العضوية    حيوية في إزالة  

والخميرة ) Rhizopus arrhizus(والفطر ) Bacillus subtillis(البكترية : الرئيسية التالية

)Saccharomyces cerevisiae ( والطحالب والنفايات الصناعية) نفاية خميرة الجعة الناتجة

   .غيرهاومواد متعددة السكريات أخرى ووالنفايات الزراعية ) عن الصناعات الغذائية

  

. عادن الثقيلة وفي مجاالت مختلفة    لوحظ ارتباط الكتل الحيوية المدروسة مع عدد كبير من الم         

ووجد أن بعـضها    . وعرف بعض من الكتل الحيوية التي تتميز بقدرة عالية المتزاز المعادن          

معها دون انتقائية محددة، في حين تتميز أنـواع أخـرى           ترتبط مع معظم المعادن الثقيلة وتج     

تشتمل الكتل المازة الحيوية المتاحة بسهولة على        و .بخاصية انتقائية ألنواع محددة من المعادن     

تعد النفايات الزراعية أو الكتل الحيويـة       كما  . الطحالب والفطور والبكتريا  : ثالث مجموعات 

. يرة المصدر الجديد من الكتل المازة الحيوية البديلـة        الناجمة عن عمليات التخمير بكميات كب     

على الرغم أنه من الممكن أن يرتبط العديد من المواد الحيوية بالمعادن الثقيلة إال أنه يمكـن                 

فقط استخدام تلك الكتل الحيوية التي تمتاز بقدرة ارتباط عالية مع المعدن وانتقائيـة للمعـادن                

ة من أنواع الكتل الحيوية لمعرفة قدرتها على امتزاز المعادن          جرى دراسة أعداد كبير   . الثقيلة

  . الثقيلة في ظروف تجريبية مختلفة
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قامت هيئة الطاقة الذرية باستعمال بعض الكتل الحيوية كورق الحـور وأغـصانه وبعـض               

في معالجة مياه الصرف الصناعي الملوثة بالمعـادن        ) قشر الجوز واللوز  (المخلفات الزراعية 

في ظروف تجريبية مختلفة من حرارة ودرجة حموضة الوسط وزمن التماس باإلضافة            الثقيلة  

إلى محاولة تنشيط النفايات الزراعية المستخدمة في االمتزاز من أجل زيادة سـعة امتزازهـا               

بينت نتائج هذه الدراسات فعالية هذه المواد في معالجة مياه الصرف الصناعي بكفاءة             . للمعادن

   . الدراسة عدم فعالية تنشيط هذه المواد الستخدامها في معالجة المياه الملوثةكما أظهرت. جيدة
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