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 وOscillatoria sp . تأثير المادة المضادة لعممية تبخر المياه عمى حياتية الطحمبين
 في البيئة المائيةChlorella vulgares
حسين عمي سبتي أحمد عيدان الحسيني رويدة فاهم كامل
 دائرة البيئة و المياه/ و ازرة العموم والتكنولوجيا
بغداد – العراق

الخالصة

أختبر تأ ثير مادة مانع التبخر المستخدمة في خفض عممية تبخر المياه من االحواض االصطناعية عمى

 تحت ظروف بيئية مالئمة منChlorella vulgares وOscillatoria sp. حياتية المزارع المختبرية لمطحمبين

/ ممغم448 ± ;488  ﹾم وتركيز االوكسجين المذاب2 ± 25 \ ثا ودرجة ح اررة6 مايكروانشتاين \ م245 شدة إضاءة

 قيست بعض العوامل البيئية ذات العالقة المتمثمة بدرجة الح اررة واالس الييدروجيني واالمتصاصية والكتمة4لتر
 أشارت النتائج الى تأثر المجتمع، الجافة وتراكيز االوكسجين المذاب واالمالح الذائبة الكمية والتوصيمية والمموحة

 إذ ادى الى موت جميع الخاليا الطحمبية عند اليوم6 م/ ; مايكروغرام4< الحيوي لمطحمبين عند التركيز المرتفع
74=  خفضت تراكيز المعاممة الى التركيزين، الرابع من التجربة في حين لم يتأثر المجتمع الحيوي لطحالب المقارنة

،  من المادة المضادة لعممية تبخر المياه وتأثيرىا عمى الخاليا الطحمبية6 م/  مايكروغرام54=9  و6 م/ مايكروغرام

 مل لمطحمبين لكال/ خمية7748;9  مل و/ خمية84576 تأثرت قميالً كثافة المجتمعات الطحمبية و سجمت
4التركيزين عمى التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت متقاربة معيا

4  المموحة و الكتمة الجافة،  االمتصاصية،  طحالب،  شدة االضاءة،الكممات المفتاحية >التبخر
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Abstract
A laboratory study on the effect of anti-water evaporation material on the biology of
Chlorella vulgares and Oscillatoria sp. Communities which used in the artificial tanks
was illustrated. Algal culturing was subjected under laboratory conditions which in
cludes illumination density 245µE /m2/Sec, water temperature 25±2ºC and dissolved
oxygen 7.44 ± 0.4 mg/l to this material. Some of environmental Parameters were
measured such as hydrogen ion, water temperature ,absorbance ,biomass , dissolved
oxygen concentration ,total dissolved soiled, electrical conductivity, salinity in this
study . Results indicated that the algal community was effected at high concentration of
ant – water evaporator which was 7.8 µg/m2 and led to the death of all algal cells at the
fourth day of experiments, while the algal community cells of the control group did not
effected.Treatment concentrations of anti-evaporation material reduced to 3.9 µg / m 2
and 1.95 µg / m 2 resnlted in that the algal biomass density was slightly affected and
algal cells density 4.132 cell/ml. and 33.475 cell/ml. for the two algal species
respectively in with control group.
Key words: Evaporation, illumination density, algae, absorbance, salinity and dry mass.
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المقدمة
أن العالم في األلفية الثالثة ال يزال يعاني من

كحول  Stearlyو كحول  Cetylوىي كحوالت

اكبر تجمع تراكمي يواجو النظم البيئية أال وىو التموث

دىنية

الصيدالنية

الطبيعية والتي تمتد عقوداً من الزمن جراء االستخدام

أختبارات من قبل العديد من الشركات ومنيا
McGuire Environmental Consultants,
 Incفي العام  6448لدراسة تأثير ىذا المنتج عمى

البيئي الذي ييدد إياىا بالتغير الكبير في خصائصيا

المفرط وغير المبرمج واليادف الحداث التغييرات

البيئية لمموارد المائية الطبيعية فضالً عن التطور

التقني الكبير وما ينتج عنو من مخمفات ونفايات سامة

ىددت وال زالت تيدد حياتية الكائنات الحية في البيئة
المائية  ،أن

التغييرات الناتجة في الخصائص

الفيزياوية والكيمياوية واالحيائية باتت عامال ميما

يسيم في التيديدات لحياتية تمك األحياء في

المسطحات المائية المختمفة  ،إن الحاجة إلى الموارد
المائية في العراق في تزايد مستمر نتيجة لمنمو

والتوسع السكاني والتطور االقتصادي يقابمو تناقص
في ىذا المورد الحيوي نتيجة لمتوسع التنموي في

استغالل الموارد المائية من قبل الدول التي تدخل
حصصيا المائية مع العراق فضالً عن التأثيرات

الكبيرة التي يتمقى أثرىا العراق من دول المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبات

( تركيا و ايران) 4أظيرت األدبيات و النشريات بانو
باألمكان تقميل نسبة تبخر المياه السطحية بمقدار

يتراوح

 % 84 -74وقد تصل الى  %94عند

أستخدام المواد المانعة لمتبخر لتكوين طبقة أحادية
تقمل من تبخر المياه  44والمنتج عبارة عن مسحوق
حبيبي دقيق ويسوق كمادة مناسبة لمتطبيقات ذات

العالقة بحفظ المياه وتقميل نسبة المياه المتبخرة في
خزانات مصادر الماء الخام المجيز لمياه الشرب

وخزانات خزن ماء الشرب وقنوات المياه وقنوات
ي زر ِ
اعة ومياه سقي المحاصيل كالرز وبرك
وخنادق َر ِّ
السقي والمستنقعات او المياه الراكدة التي تحتاج الى
تقميل تبخيرىا والتطبيقات الصناعية والخدمية (,6002

.)Heinrichأن ىذا المنتج يزعم أستخدامو في تقميل
تبخر مياه الشرب و خزانات ماء الشرب وفي الزراعة

والري

و

أجريت

عدة

أختبارات

عمى

مادة  WaterSavrمجتمعا و عمى كل مكون من
مكوناتيا (ىيدوكسيد الكالسيوم (المكون األعظم) و

تستخدم

في

المستحضرات

ومستخضرات التجميل كمرطب لمبشرة) 4أجريت عدة

النظام البيئي المائي بشكل عام 4ولقد تم أعداد تقرير
مفصل يوضح المادة وطرق التقيم والرأي حول أمكانية

تأثيرىا  ،تعد عممية حفظ المياه واختزال مستويات
التبخر العالية الى أدنى حد ليا ذا أىمية في الحفاظ

عمى المستويات المائية فضال عن استدامة االستخدام
االقتصادي والزراعي واالستثماري االمثل لممياه

( 4)Craig , 6002تعتبر مادة  WaterSavrمادة
تجارية تستخدم في تقميل تبخير الماء السطحي الحر،

وتعد من المواد الصديقة لمبيئة في خفض نسبة التبخر
لمياه المسطحات وذا أىمية كبيرة لمحفاظ عمى كميات
كبيرة من المياه وبشكل خاص عند ارتفاع درجات

الح اررة 4أن البيئة المائية أحد األركان األساسية التي
تيئ الظروف المالئمة والضرورية لمحياة واستمرارىـا ،
فيي المصدر األساسي والمكون الذي يدخل في

تركيب المحيط الحيوي  ،وىو المادة التي تتخمل كل
خمية من خاليا الكائنات وبسبب شحة األمطار من
جانب وارتفاع في درجات الح اررة نتيجة التغييرات

المناخية بسبب المموثات المصرفة الى االنيار وبقية
المسطحات المائية ومنيا التموث العضوي (،حسين ،

 )6449ساىم بتأثير كبير عمى نوعية المياه فضالً

عن خفض حاد في مناسيب المياه الخام وىذا أيضا
يشكل خط اًر في عممية تركيز المموثات وتراكميا  ،أن
تردي نوعية المياه

أدى إلى التأثير السمبي عمى

التوسع في المشاريع اإلنمائية والصناعية والعمرانية

والزراعية فضال عن كونيا أصبحت من العوامل
الميمة في نقل األمراض وكذلك احتوائيا عمى المواد
العضوية الحية والوسط الذي تعيش فيو ىذه الكائنات
 4أن الماء بيذه األىمية ال يمكن األستغناء عنو لبقاء

الحياة وديمومتيا وما يرتبط بذلك من النشاطات
البشرية المختمفة وفي مختمف المجاالت  .تكمن أىمية
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البيئة المائية بأعتبارىا المجيز الرئيس ألحد مصادر

المصـ ــنعة والمطـ ــورة عالميـ ــا ىـ ــي م ـ ـواد صـ ــديقة لمبيئـ ــة

البروتين الحيواني في غذاء األنسان  ،وطبقا

وقابمة لمتحمل أحيائيا  ،إذ تشكل مادة مانع التبخر عند

ألحصاءات األمم المتحدة إتضح إن العالم يحصل

ذوباني ـ ــا بص ـ ــورة تام ـ ــة طبق ـ ــة س ـ ــطحية أحادي ـ ــة عم ـ ــى

عمى  %17من البروتين الحيواني من األسماك

المســطح المــائي وحضــرت التراكيــز باذابــة  5غـرام مــن

بالدراسات البيئية المائية لما لو ما يبرره لعالقتو

اساسي ومنو حضرت التراكيز بطريقة التخفيف4

).(Karaded,2000ومن

ىنا

جاء

األىتمام

الوثيقة بحياة األنسان كونيا تشكل المصادر الميمة

م ــادة م ــانع التبخ ــر ف ــي م ــاء المقط ــر المعق ــم كمحم ــول
جـ -معاممة الطحالب بمادة مانع التبخر .

لمطاقة  ،وىذا ما يتطمب وقوفا عمميا متطو ار عمى

حض ــرت عـ ـزالت الطحال ــب المزروع ــة م ــن بن ــك

فضالً عن دراسة بيئية متكاممة لحياتيتيا والمؤثرات

ومختبرات المياه قسم بحوث المعالجـات اإلحيائيـة فـي

المواد وطرائق العمل

 Oscillatoria spو Chlorella vulgaresبطريقة

المشاكل المختمفة التي تحيط ببيئة تمك األحياء المائية

الكيميائية عمييا4

أ -تحضير عزالت الطحالب .

نقي ـت ع ـزالت الطحالــب بطريقــة الــزرع عمــى وســط

االكــار الصــمب ولعــدة مـرات لمحصــول عمــى عزلــة نقيــة
 unalgae cultureو أكثارىــا ف ــي وســط زرعــي

Chu-10المحور من قبل),)Kassim et al .,1999
عقـ ـ ـ ــيم الوسـ ـ ـ ــط الزرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي باسـ ـ ـ ــتخدام جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياز

565م
ﹾ
التعقـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم (الموص ـ ــدة) Autoclaveبدرجـ ـ ــة
وضــغط  549جــو ولمــدة  64دقيقــة وتــرك لميــوم التــالي
ليبـ ـ ــرد ( 4)Reynolds,5=<8جي ـ ـ ــزت العزلـ ـ ــة بش ـ ـ ــدة

أض ــاءة مق ــدارىا 689مايكروأنش ــتاين /م /6ث ــا وبدرج ــة
ح اررة  69ﹾم 46 ±

ب -مادة مانع التبخر

بم ــادة عم ــى ش ــكل مس ــحوق حبيب ــي ن ــاعم تس ــتخدم

لحفـ ــظ الميـ ــاه عنـ ــد ارتفـ ــاع درجـ ــات الح ـ ـ اررة ومنـ ــع أو
خفض عممية التبخـر فـي مصـادر الميـاه المختمفـة مثـل

المسطحات المائية وخ ازنـات ميـاه الشـرب وقنـوات الـري

وي ــؤدي أس ــتخداميا ال ــى خف ــض تبخ ــر المي ــاه وم ــن ث ــم
تقميــل كميــة الميــاه المتبخ ـرة مــن الميــاه الســطحية والتــي

تصــل الــى نســب خفــض تصــل الــى  4 %94أختبــرت
ى ـ ــذه المـ ـ ـواد بيئي ـ ــا وج ـ ــد أني ـ ــا ال ت ـ ــؤثر عم ـ ــى الرائح ـ ــة
والالفقريـ ــات والفقريـ ــات وال تـ ــأثير ليـ ــا عمـ ــى صـ ــالحية
المياه لمشرب فضال عن أمكانية تحمميا إحيائيـا  4طبـق

اســتخدام ىــذه الم ـواد المانعــة لمتبخــر عمــى بحي ـرة أوينــز
فـ ـ ــي كاليفورنيـ ـ ــا فـ ـ ــي العـ ـ ــام  4 6449أن ىـ ـ ــذه الم ـ ـ ـواد

الطحالب في وحدة زراعة الطحالـب فـي مركـز بحـوث
و ازرة العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم والتكنولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الطحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الزرع عمـى وسـط االكـار الصـمب لمحصـول عمـى عزلـة
نقي ـ ـ ـ ــة بوس ـ ـ ـ ــط الزرع ـ ـ ـ ــي المغ ـ ـ ـ ــذي المح ـ ـ ـ ــور بحس ـ ـ ـ ــب
( )Kassim et al.,1999وذات كثافة تقـدر ب ـ  5مـل

كمقــاح أبتــدائي مــن كــل عزلــة ولكــل معاممــة مــع مــادة
6

م ـ ــانع التبخ ـ ــر بتركي ـ ــز < ;4م ـ ــايكروغرام  /م و =74
6

6

مـ ـ ـ ـ ــايكروغرام  /م و  54=9مـ ـ ـ ـ ــايكروغرام  /م  ،أمـ ـ ـ ـ ــا
معاممة السيطرة فيي بدون مادة مانع التبخر 4

د -الفحوصات الكيمياوية والفيزياوية .
 -1درجة الحرارة

قيست درجة الح اررة مباشرة في مواقع الدراسة

باستخدام محرار زئبقي مدرج  ،بعد غمره في النماذج

حوالي  5دقائق ثم تسجل قراءة المحرار4
 -2درجة األس الهيدروجيني pH

قيسـ ــت درجـ ــة األس الييـ ــدروجيني لنمـ ــاذج الميـ ــاه

مباشرة باستخدام جياز قياس األس الييدروجيني (pH
 )- meterبع ــد معايرت ــو باس ــتخدام المحالي ــل الدارئ ــة
 Buffer Solutionذات  2 pHو 7و94

 -3قابمية التوصيل الكهربائي والمموحة

قيست قابمية التوصـيل الكيربـائي بوسـاطة جيـاز

قياس التوصيل الكيربائي Ortable Conductivity

 meterمودي ـ ـ ــل  PW9525ص ـ ـ ــنع ش ـ ـ ــركة Philips
وعبــر عــن نتائجيــا بالميكروسيمنز/ســم () S/ cm

واعتمـ ــاداً عمـ ــى قـ ــيم التوصـ ــيمية الكيربائيـ ــة تـ ــم قيـ ــاس
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المموح ـ ـ ـ ـ ـ ــة وفق ـ ـ ـ ـ ـ ــا لممعادل ـ ـ ـ ـ ـ ــة التالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة> وباالعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
عمى)4)Golterman,1978

المموحة  = ‰التوصيمية الكيربائية – <;584

جـــــــدول (  ) 2أختبـــــــار مـــــــادة مـــــــانع التبخـــــــر عمـــــــى نمـــــــو

طحمب( Oscillatoria sp.خمية ×  / 10مميمتر ) بظـروف
4

قيس ــت اإلمتصاص ــية لمتع ــرف عم ــى كثاف ــة خالي ــا

الطحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ب س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز المطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الض ــوئي Spectrophotometerعم ــى ط ــول م ــوجي

 984نــانوميتر يومي ـاً خــالل فت ـرة التجربــة (, 9999
)APHA
النتائج والمناقشة

تشير النتائج الى تأثر المجتمع االحيائي لكال

الطحمبين المستزرعيين  Oscillatoria spو
 Chlorella vulgaresفي المياه الخام المعاممة

بمادة مانع التبخر اذ لم يستمر منحنى النمو ليما بعد
اليوم الرابع عند التركيز االعمى < ;4مايكروغرام  /م

6

أما عند أستزراعيما في التركيزين = 74مايكروغرام /
م

6

و  54=9مايكروغرام  /م

6

لم تتاثر خاليا

المجتمعيين اال قميال مقارنة بمجتمع المجموعة
السيطرة( الجدولين  5و 4) 6

جدول (  )1أختبار تأثير مادة مانـــــــــع التبخر عمى طــــــــحــــمب

( Chlorella vulgaresخمية ×  / 410مميمتر ) بظروف

المختبر 4
االيام

/مميمترخم

8.7

ية ×

مايكروغرام

10

4

/م

2

3.9

1.95

مايكروغرام مايكروغرام
/م

2

المختبر

التراكيز

السيطرة
االيام

/مميمتر

8.7

4

2

خمية × مايكروغرام
10

/م

3.9

1.95

مايكروغرام

مايكروغرام/

/م

م

2

2

1

1.558

1.947

1.341

2.034

2

1.948

0.264

1.644

2.510

3

2.597

0.122

1.774

2.856

4

2.857

0

1.817

2.900

5

3.506

0

2.077

3.462

6

5.375

0

3.879

5.572

7

7.903

0

4.132

6.869

أشــارت الد ارســة الــى عالقــة طرديــة بــين تركيــز المــادة
المضادة لعممية تبخـر الميـاه والكتمـة الحيـة لمطـ ـ ـ ـ ـ ـحالب

(اع ــداد الطحال ــب المس ــتزرعة) اذ ك ــان أفض ــل تركي ــز

1.95مـ ــايكروغرام /م 6لكـ ــال الع ـ ـزلتيين مـ ــن الطحالـ ــب
المســتخدمة فــي ىــذه الد ارســة  4بينمــا ماتــت جميــع افـراد

المجتمعي ـ ــين الطحمب ـ ــين عن ـ ــد أس ـ ــتخدام التركي ـ ــز <;4
6

مــايكروغرام  /م فــي اليــوم ال اربــع وأكتســبت الطحالــب

المسـ ــتزرعة لونـ ــا ابيضـ ــا داللـ ــة عمـ ــى تحمـ ــل كموروفيـ ــل

التراكيز

السيطرة

فـان التركيـز 1.95مـايكروغرام /م 6الـذي لـم يـوثر عمـى
نمو خاليا الطحمب والجدول ( )6يوضح ذلك 4

<59<=44

 -4كثافة خاليا الطحالب

مــايكروغرام  /م 6كانــت تــاثيره جــدا قميــل وبخــالف ذلــك

/م

2

1

12.467

8.132

6.839

8.051

2

16.233

5.127

14.328

17.835

3

20.259

0.432

19.393

36.839

4

23.116

0

22.727

39.739

5

37.012

0

24.977

41.774

6

40.375

0

28.471

48.923

7

45.823

0

33.475

50.127

أما في حالة استزراع الطحمب  Oscillatoria sp.فـي

تراكيـ ــز المـ ــادة المنتخبـ ــة لمد ارسـ ــة لـ ــوحظ أن تركيـ ــز<;4

مـ ــايكروغرام  /م 6ذات تـ ــأثير جـ ــدا عـ ــالي عمـ ــى حياتيـ ــة
مجتم ــع الطحم ــب  ،وبمعامم ــة الطحم ــب بتركي ــز

3.9

الطحال ــب بس ــبب خم ــل ف ــي عممي ــة التركي ــب الض ــوئي
الناتجــة مــن تــاثير المــادة المضــادة لعمميــة تبخــر الميــاه
كمـ ــا موضـ ــح بالصـ ــورتين ( 5و  ، ) 6و بمـ ــادة مـ ــانع

التبخـ ـ ــر بتركيـ ـ ــز < ;4مـ ـ ــايكروغرام  /م 6مـ ـ ــن خـ ـ ــالل

الص ــور (7و 8و  9و  ) :ف ــي ت ــاثر ك ــال المجتمع ــين
بمـ ـ ــادة مـ ـ ــانع التبخـ ـ ــر بتركيـ ـ ــز  3.9مـ ـ ــايكروغرام  /م
مقارن ـ ــة بمعامم ـ ــة الس ـ ــيطرة  ،أم ـ ــا تركي ـ ــز
6

6

1.95

مــايكروغرام /م لــم يــؤثر فــي حياتيــة كــال المجتمعيــين
رغم وجود أختالف بسيط بينـو وبـين معاممـة السـيطرة 4

أم ـ ــا االمتصاص ـ ــية المقاس ـ ــة خ ـ ــالل التراكي ـ ــز الثالث ـ ــة
المستخدمة في التجارب المختبرية فكانت الزيـادة ذات

عالقــة طرديــة مــع انخفــاض تراكيــز مــادة مــانع التبخــر
،إذ كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  444و 448و 44968ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوميتر

المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا

لمتراكيــز الثالثــة عمــى التـوالي لطحمــب

(2013,4)2

Chlorella

 vulgaresبعد اليوم السابع وكانت قيم االمتصاصية

 444و; 4489و  44:<7نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوميتر لمجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الطحمب بعد اليوم السابع Oscillatoria sp

Chlorella vulgares

صورة ( )4معاملة طحلب Chlorella vulgares
2
بمادة مانع التبخر بتركيز  3.9مايكروغرام  /م

صورة ( )1معاملة طحلب  Oscillatoria spبمادة
2
مانع التبخر بتركيز  8.7مايكروغرام  /م

oscillatoria sp

صورة ( )5معاملت طحلب Oscillatoria sp
بمادة مانع التبخر بتركيز 1.95مايكروغرام /م

2

صورة ( )2معاملة طحلب Chlorella vulgares
2
بمادة مانع التبخر بتركيز  7.8مايكروغرام  /م

Chlorella vulgares
oscillatoria sp

صورة ( )6معاملت طحلب  Chlorella vulgaresبمادة
2
مانع التبخر بتركيز 1.95مايكروغرام /م

صورة ( )3معاملت طحلب Oscillatoria sp
بمادة مانع التبخر بتركيز  3.9مايكروغرام  /م

2

المجلت العراقيت للعلوم والتكنولوجيا

)2113 , 4 (1

مقارنة بامتصاصية مجتمع السيطرة  44<=7و

مقارنـ ـ ـ ـ ــة بمجموعـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــيطرة التـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــجمت256

< 44;8نانوميتر لمطحمبين المذكورين عمى التوالي،

مايكروسيمنز/سـ ـ ـ ــم ولـ ـ ـ ــن تتـ ـ ـ ــاثر المموحـ ـ ـ ــة  445لكـ ـ ـ ــال

فيي االخرى قد اشارت الى تأثر مجتمعي الطحمبين

المجمـ ـ ـ ـ ـ ــوعتين السـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة والمعاممـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــا االس

اذ كانت اعمى امتصاصية لكال النوعين 0.524

الييدروجيني فقد كانت المياه قاعدية ( الجدول 4 ) 9

جدول (  ) 3االمتصاصية ( نانوميتر ) لطحمب Chlorella

من التحربة لحوض المعاممة والسيطرة 4

و 0.683عمى التوالي ( الجدوليين  7و 4 ) 8
 vulgaresالمعاممة بمادة مانع التبخر .

جدول ( )5الفحوصات الكيمياوية والفيزياوية بعد 72ساعة
الحوض المعامل

السيطرة

7.44

8.2

التراكيز
االيام

السيطرة

8.7

3.9

2

2

1.95

نانوميتر مايكروغرام مايكروغرام مايكروغرام/
/م

/م

م

1

0.213

0.126

0.201

0.208

2

0.334

0.086

0.290

0.322

3

0.357

0.0004

0.321

0.346

4

0.492

0.00

0.342

0.398

5

0.557

0.00

0.347

0.4

6

0.590

0.00

0.384

0.475

7

0.893

0.00

0.4

0.524

جدول (  ) 4االمتصاصية ( نانوميتر) لطحمب

االيام

السيطرة
نانوميت

1.95

مايكروغرام

مايكروغرام

مايكروغرام/

1

0.5=3

0.164

0.162

0.183

2

0.294

0.102

0.185

0.252

3

0.363

0.012

0.291

0.3

4

0.382

0.00

0.371

0.398

5

0.477

0.00

0.391

0.421

6

0.632

0.00

0.412

0.506

7

0.748

0.00

0.457

0.683

ر

/م

2

/م

2

677

652

مايكروسيمنز/سم

0.1

0.1

Sal ‰

8.1

7.7

6:

26.4

TDS
EC

pH
º

T C

أما فيما يتعمق بعممية منع وتحديد كميات المياه
المتبخرة من عمود الماء فيي األخرى كانت ذات
تأثير ايجابي في تقميل كميات المياه المتبخرة بنسب

مدى انخفاض  445 – 44447م 44444;9 7و

التراكيز
8.7

ممغم/لتر
ممغم /لتر

DO

مختمفة متأثرة بدرجات الح اررة لممياه  ،اذ سجمت

 Oscillatoria spالمعاممة بمادة مانع التبخر .
3.9

305

2

294

الفحوصات

م

2

رافقــت عمميــة اســتخدام المــادة المانعــة لمتبخــر بعــض
القياســات لمعوامــل الفيزيائيــة والكيميائيــة ذات العالقــة،

أذ لــم تتــاثر ىــذه العوامــل بشــكل حــاد حيــث انخفــض
تركي ــز االوكس ــجين م ــن  <46ممغ ــم /لت ــر ف ــي معامم ــة

 444;9خالل يوم واحد خالل خمسة ايام من
المعاممة كما مبين ذلك في جدول (4 ):

جدول ( )6التبخر اليومي العمدة المياه التي تحتوي عمى
الطبقة االحادية من مادة مانع التبخر يومياً من المساحة

السطحية لحوض المعاممة بتركيز 8.7مايكروغرام  /م 2لممادة

المانعة لمتبخر والسيطرة معب ارً عنها (م.) 2
نسبة

الخفض

الزمن

درجة

حوض

حوض

المعاممة
م

2

السيطرة
م

4

( يوم)

الحرارة

4

4

69

4

69

5

69

444;9

445

<6:4

6

;674

444:

444<6

6=49

7

694:

4447;9

444976

99

8

6845

444669

4449

;9

9

6946

44444;9

44447

%

2

السـ ــيطرة الـ ــى  ;488ممغـ ــم /لتـ ــر 4كمـ ــا تشـ ــير نتـ ــائج

استخدمت مادة مانع التبخر في دراسات عديدة عالمياً

 /لت ــر مقارن ــة بمجموع ــة الس ــيطرة  6=8ممغ ــم  /لت ــر

الح اررة (4)APHA , 9999استخدمت ىذه المادة

 TDSتأثرىــا ىــي االخــرى أذ ارتفعــت الــى  749ممغــم

لخفض التبخر المائي

وكـ ـ ـذلك العام ـ ــل  ECفس ـ ــجل ;; :مايكروسيمنز/س ـ ــم

لتنظيم تدفق الماء الى النباتات لتسميم المياه مباشرة

في فترات ارتفاع درجات

المجلت العراقيت للعلوم والتكنولوجيا

)2113 , 4 (1

الى منطقة الجذر بدالً عن استخدام بمورات الزيواليت
الماصة لممياه في عممية التغذية لمنباتات والتي تحوي

المغذيات واالحياء المايكروبية ذات االىمية الكبيرة
لمنباتات 4جرت تطبيقات الستخدام ىذه المادة المانعة

الطحمبية المستزرعة في المياه المعاممة  ،اذ استمرت
ىذه الخاليا الطحمبية العائدة لمـ

Chlorella

 vulgaresو Oscillatoria spحتى اليوم السابع
( فترة المعاممة ) مقارنة بمعاممة السيطرة وىذا ما

لمتبخر من خالل اربعة طرائق االولى من خالل نشر

يؤكد أىمية تمك التراكيز المخففة في المعاممة لتقميل

الطريقة

تبخر المياه من أحواض التجارب وىو ما يؤكد سماح

محاليل

حاوية

عمى

المادة

والثانية

االوتوماتيكية والثالثة طريقة النشر لمنطقة اكثر من

ىذه الطبقة االحادية عمى اسطح أنابيب االختبار

 94ىكتار واالخرية تعتمد عمى نوع الموقع

واالحواض بأن لم تمنع نفاذية االضاءة المختبرية

الكميات الكبيرة المتبخرة من المسطحات المائية

تثبيط لعممية التركيب الضوئي 4سجمت كثافة المجتمع

وخصائصو 4أسيمت ىذه المواد الميمة في منع

والبحيرات والخزانات فضالً عن كونيا تمثل طبقة
رقيقة أحادية الطبقة غبر مرئية من خالل نشر

وأشعة الشمس الى عمود المياه ومن ثم لم يحصل أي

االحيائي لمطحمب % 79.5 Chlorella vulgares
و  %9..9ولمطحمب  %27.2Oscillatoriaو

جزيئاتيا لتكوين درع واقي عمى السطوح المائية ،أن
 Hexadecanolأَو
من
متكونة
المادة

 %70..لمتركيزين  3.9مايكروغرام  /م 6و 1.95

مايكروغرام /م عمى التوالي مقارنة بمجموعة السيطرة

 Octadecanolأَو مزيج منيا مع نسبة عالية من

التي سجمت نسبة ; 4%;64وتعد ىذه الكثافة

الكالسيوم (4)Ben , 644:تشير
مثال ىيدروكسيد
َ
نتائج الجدولين ( 5و  )6الى أحداث موت سريع

باحدىما مستقبال 4

لمجتمع الخاليا الطحمبية المتواجدة في عمود المعامل

المصادر

الييدروكسيد أو قاعدة قابمة لمذوبان وبشكل محدد

بتركيز < ;4مايكروغرام  /م ،6أذ لم تستمر تواجد
تمك الخاليا بعد اليوم الثالث في التجارب المختبرية

لكال الطحمبين  Oscillatoria spو Chlorella

، vulgaresحيث بدأ االنخفاض مباشرة في اليومين
الثاني والثالث من المعاممة بنسب = %7:4و

 %=84:لمطحمب

 Chlorella vulgaresو

6

الطحمبية غير متأثرة بيذين التركيزين ويمكن التوصية

سبتي ،حسين عمي )6449(،دراسة استخدام طرائق
التيوية الميكانيكية في زيادة المحتوى االوكسجيني
لممياه المصرفة واثرىا في بعض االحياء المائية

4رسالة ماجستير -كمية التربية ابن الييثم – جامعة

بغداد  5794صفحة 4

 %<:48و  %=748لمطحمب  ،Oscillatoriaأذ
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the Examination of Water and
Wastwater .17th ed .American Public
Health Association , 18 Street, New
york.
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تعد ىذه النسب غير مالئمة الختزال االعداد لمخاليا

الطحمبية في البيئة المائية وبنسب كبيرة جدًا مقارنة
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تشكل الطحالب القاعدة االساسية النتقال الطاقة

الالزمة لتمك االحياء المائية (.)O'Brien , 6009

أما بقية التراكيز المستخدمة في منع تبخر المياه
مختبريا فانيا لم تؤثر كثي ار عمى اعداد الخاليا

)Craig, I. and Hancock, N.,( 2004
Methods
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Evaporation.National
Centre
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