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الممخص
تم استخدام االمتزاز الحيوي أليون عنصر الكادميوم بواسطة الطحمب ( )Chara sp.حيث جفف وتم تشخيص المجاميع

الفعالة لمطحمب والمسؤولة عن االمتزاز باستخدام االشعة تحت الحمراء ( )FTIRوىي

( (C=O ، COOH

والرابطة

( )C-Hاالليفاتية اضافة الى وجود مجاميع ذات شحنة سالبة مثل ( )OHو( )P=Oو ( )CO3و( )CH2و ( )Clو( )Brعمى
سطح الطحمب ،واخذ منيا وزن ( )2غم وعوممت بسمسمة تراكيز مختمفة ( )033 ، 03 ، 23 ، 03 ، 5 ، 3ممغم.لتر

0-

من ايون

الكادميوم وبعدىا حضنت المعامالت عمى درجة ح اررة ( )°298كمفن ،بعد انتياء فترة التحضين تم استخالص رواشح االتزان وقدر
فييا الكادميوم مع وصفيا رياضيا حسب معادالت (النكمير ذات السطح الواحد وذات السطحين ،فرندلخ ،دوبين ،تمكن وبوالني)
عمى التوالي لمكادميوم ،ووجد بان قيم معامل التحديد كانت مؤثرة لجميع المعادالت مما يعطي داللة واضحة عمى امكانية استخدام
اي من ىذه المعادالت الست اال ان معادلة النكمير ذات السطحين تعد االكفأ في الوصف الرياضي لالمتزاز عالوة عمى ذلك فأن

كبير جدا لقيم االمتزاز الفعمية والقيم المحسوبة من ىذه المعادلة وذلك المتالكيا اقل خطأ قياسي
اً
ىذه المعادلة اظيرت تطابقاً

( )303330( )SEواعمى معامل تحديد ( )0033( )R2مماً يكسبيا االفضمية في الوصف الرياضي عمى بقية المعادالت.
تراوحت قيمة سعة االمتزاز االعظم ( )Xmعمى السطح االول والثاني ( )0028و( )069009ممغم.كغم

حين بمغت طاقة الربط ( )Kعمى السطح االول والثاني ( )086062و( )29053لتر.ممغم

0-

0-

عمى التوالي ،في

وعمى التوالي.

الكممات الدالة :االمتزاز الحيوي ،كادميوم.FTIR ،Chara sp. ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

يعود طحمب  Chara sp.الى :
Division: Charophyta
Class: Charophyceae
Order: Charales
Family: Characeae
Genus: Chara
حسب التصنيف ( )Zeneli and Kashta, 2016و(0)Pandey and Trivedi, 1983
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يتكون الطحمب من محور قائم متفرع يتصل بالمادة االساس بواسطة اشباه الجذور ،الساق الرئيسي مقسم الى عقد وسالميات وقد
تنمو من كل عقدة اشباه اوراق وتتكون العقد من العديد من الخاليا الصغيرة بينما السالمية من خمية واحدة كبيرة ،تعتبر ىذه

الطحالب  Chara sp.حمقة الوصل بين الطحالب والح اززيات من الناحية التطورية .وىذه الطحالب تعيش في بيئة المياه العذبة
وبعضيا يفضل البيئة ذات المموحة القميمة (عذبي.)2300 ،

تعد المعالجة الحيوية ( )Bioremediationىي عممية استخدام الكائنات الحية مثل البكتيريا والخمائر والفطريات

والطحالب والنباتات لعالج االوساط المموثة ،بما في ذلك الماء والتربة واليواء ،من خالل تغيير الظروف البيئية لتحفيز نمو

الكائنات الدقيقة وتقميل المموثات المستيدفة في إزالة المواد السامة الخطرة عمى األنظمة البيئية وصحة اإلنسان حيث تجرى عمميات
تحويل المركبات المموثة من خالل التفاعالت التي تقوم بيا الكائنات الحية كجزء من عمميات األيض (محي الدين واخرون،

.)2305

لوحظ في مواقع متعددة من العالم بما في ذلك أوربا وبدرجات متفاوتة من النجاح إن أحدى المشاكل الكبرى في المجتمعات

ا لتي تسودىا الصناعة ىي االستخدام الكبير لممياه مع وجود متطمبات كثيرة لممياه النقية ،لذلك استخدمت عدة أساليب لتقميل
االستيالك المائي ولكن عمى المدى الطويل تبين أنو من الممكن فقط أعادة تدوير مياه المجاري إلى مياه ذات نقاوة عالية

) ،(Kumar et al., 2011; Almukhtar and Ageena, 2012وفي الوقت الراىن تتم مناقشة تقنيات المعالجة البديمة التي

ال عن الدول المتطورة لضمان توفير مياه ذات جودة عالية وان التقنيات المتوافرة لمعالجة مياه
تالئم المجتمعات الصناعية فض ً
المجاري ال تتواكب مع زيادة التموث وخاصة المركبات العضوية التي زاد استخداميا في المجاالت الصحية والمنزلية ،وان التقنيات

التي تستخدم فييا االحياء المختمفة (كالجراثيم ،الفطريات ،الطحالب والنباتات) في معالجة وازالة المموثات السامة (المواد العضوية،
غير العضوية والمعادن الثقيمة) من المياه المموثة ،من افضل الطرائق الحديثة لمعالجة المموثات ،وتتميز بكونيا امنة لمبيئة وقميمة

التكمفة مقارنة بالتقنيات االخرى (طمعت2012 ،؛  Kelly-Vargas et al., 2012؛

 Bulgariu and Bulgariu, 2012؛

الحسيني والميالي.)2305 ،

اجريت العديد من الدراسات حول وجود العناصر الثقيمة في الميااه المحمياة كالكاادميوم  ،النحااس  ،الرصااص ،الخارصاين،

الزئبق ،الكروم ،القصدير والنيكل ،إذ قامت الطائي ( )2012بتقييم نبات عدس الماء في ازالتاو لمعناصار الثقيماة (الزناك ،الرصااص

والنحاااس ) ماان مياااه الفضااالت ولااوحظ انخفاااض معنااوي لتركيااز الزنااك والرصاااص والنحاااس بنساابة  %76092و %93و%06067
عماى التاوالي ،أماا عاذبي واخارون ( )2305قااموا بمعامماة ناوعين مان الطحالاب  Nostoc linckiaو  moenaبتاركياز ( 0.10

و 0.25و 0.50و 1.0و )2.0ممغم .لتر 0-من العناصر الثقيمة (الكوبمت والكاادميوم) حياث ازداد تركياز العنصارين فاي الطحالاب ماع

زي ااادة التراكي ااز ،بينم ااا وج اادت ذج اار واخ اارون ) )2014ارتف اااع تراكي ااز العناص اار الثقيم ااة (الرص اااص ،النيك اال والك ااادميوم) ف ااي الم اااء
وطحمب  Chara sp.في مياه الفضالت الناتجة من معامل انتاج البطاريات.

اتجيت البحوث والدراسات حول إمكانية إستعمال أنواع الطحالب والسيانوبكتريا إلزالة المعادن الثقيمة من الترب المموثة

بسبب إمتالكيا آليات عديدة ومتنوعة في قابميتيا عمى االمتصاص الحيوي والتراكم الحيوي داخل خالياىا إذ أظيرت كفاءة عالية

في ىذا المجال(عذبي واخرون ،) a2305 ،بينما الحظ عبد اهلل ( )2006قدرة ارتباط المعادن الثقيمة في الطحالب الخضر المزرقة
والجينات المسؤولة والتطبي قات المثمى في المعالجة الحيوية لممياه المموثة لغرض استعماليا في الزراعة واستنتج الباحث ان

السالالت المدروسة اظيرت فروقاً معنوية واضحة في قدرتيا عمى إزالة المعادن المختبرة واستجابتيا لمزيادة في تركيز ىذه المعادن
وان  Anabaena varibilisيتبعيا  Tolypthrix ceytonicaاظيرت كفاءة عالية في التراكم الحيوي والقدرة عمى أزالة

( )%033لممعادن الثقيمة المختبرة .وأُختبرت أنواع من السيانوبكتريا في قابمية امتصاصيا لممعادن الثقيمة من خالل استخدام معادن

مفردة ونظام اإلزالة لمعادن متعددة حيث اعطت نتائج إيجابية بسبب قدرة سالالت السيانوبكتريا المدروسة عمى إنتاج سكريات
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متعددة خارج خموية ( Pereiraوآخرون ،)2011،كما إستعممت مزارع السيانوبكتريا قي المعالجة الحيوية لمياه الفضالت الصناعية
واستنتج الباحث ان االنواع المستعممة من السيانوبكتريا والمتضمنة

، Synechococcus sp. ، Oscillatoria sp.

 Nostoc sp. ، Nodularia sp.و Cyanothece sp.والمستخدمة بصورة مفردة أو مجتمعة كانت كفوءة في تقميل التموث

كبير في المعالجة الحيوية لمتموث الصناعي في مدينة بوبال اليندية ( ،)Dubey et al.,2011وفي
مدى ًا
بمعدالت سريعة وأعطت ً
دراسة تطبيقية في إستخدام الكتل الطح مبية كدالئل حيوية ومستخمصات نباتية لمتموث بالمعادن الثقيمة في مياه الصرف الصحي
لمدينة كامباال في أوغندا حيث استخدمت تراكيز مختمفة من الرصاص ،الكادميوم ،النحاس والزنك مع كتل طحمبية وكانت النتائج

انو عند استخدام الكتل الطحمبية اظيرت كفاءة عالية في تراكم المع ادن الثقيمة وأن قيم التراكم الحيوي في الكتل الطحمبية لممعادن

المستخدمة أظيرت  Cd < Pb < Zn < Cuعمى الترتيب في المنطقة المدروسة وذكر الباحث انو يمكن إستخدام الطحالب

لممراقبة المائية ومرشحات حيوية نباتية لإلستخالص النباتي والكواشف الحيوية ( )Bioindicatorلتموث مياه فضالت النظام

البيئي لمدينة كامباال (.)Sekabira et al., 2011

وعميااو كااان الياادف ماان الد ارسااة الحاليااة ىااو اسااتخدام طحمااب  Chara sp.كمعااالج حيااوي واختبااار قدرتااو عمااى إ ازلااة تراكيااز

مختمفة من عنصر الكادميوم.

المواد وطرائق العمل
ألجل

تنفيذ

ىذه

المعالجة

اختيرت

الطحالب

الكارية

(sp.

)Chara

المشخصة

وفقا

لتصنيف

(  )Zeneli and Kashta,2016و (  )Pandey and Trivedi, 1983والموضحة بالشكل ( )0وجففت من خالل اخذ الكتمة
الحية ووضعيا عمى ورق ترشيح في غرفة حارة ومكان معقم لحين جفافيا تماما واخذ منيا وزن ( )2غم ووضعت في أنابيب

بالستيكية سعة ( )023مل وعوممت بسمسمة تراكيز مختمفة من الكادميوم ( )100،40،20،10،5,0ممغم.لتر0-عمى شكل نترات

الكادميوم( )CdNO3وبنسبة ( 0طحمب  23 :محمول) حيث حضنت المعامالت عمى درجة ح اررة ( )°298كمفن وبعد انتياء فترة
التحضين والمتضمنة ( )24ساعة ،رجت لمدة نصف ساعة وتركت لمدة ( )20ساعة لالتزان بعدىا تم فصل رواشح االتزان
بواسطة الطرد المركزي لغرض تقدير الكادميوم فييا بجياز مطياف االمتصاص الذري موديل ( (GBC 933plusوبالطوال

الموجي ( )nm026003مع وصفيا رياضيا حسب معادالت االمتزاز االتية :
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 .1حساب كمية الكادميوم الممتز:

الشكل 1 :طحمب كا ار Chara sp.

تم احتساب كمية االمتزاز لمكادميوم عن طريق الفرق بين تركيز الكادميوم قبل وبعد االتزان وحسب المعادلة التالية:

اذ ان = M+2 :ايون الكادميوم الممتز بوحدات (ممغم .كغم .)0-و  = Cinتركيز ايون الكادميوم قبل االتزان (ممغم .لتر. )0-

و  = Cfinتركيز ايون الكادميوم بعد االتزان (ممغم .لتر )0-و = Vحجم محمول االضافة (مل) و = wوزن الطحمب (غم) .
 .2الوصف الرياضي لالمتزاز :

تم وصف نتائج االمتزاز لمتجربة أعاله وحسب ) )Qadeer,2005وكاالتي :



معادلة النكمير ذات السطح الواحد )(Langmuir,1918) Langmuir equation (I
).…………………… (2

C/X=1/K Xm + C/Xm

حيث ان:

 =Xكمية ايون الكادميوم الممتز(ممغم.كغم .)0-و = Cتركيز ايون الكادميوم في محمول االتزان(ممغم.لتر.)0-
 = Kثابت يمثل طاقة الربط (لتر.ممغم .)0-و =Xmثابت يعبر عن االمتزاز االعظم



(ممغم.كغم.)0-

معادلة النكماير ذات السطحين )(Langmuir,1918) Langmuir equation(II
)X=K1b1C/(1+K1C)+K2b2C/(1+K2C) …..……………… (3
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حيث ان

 =Xكمية ايون الكادميوم الممتز(ممغم .كغم .)0-و = Cتركيز ايون الكادميوم في محمول االتزان(ممغم.لتر .)0-و =K1,K2ثابت
يمثل طاقة الربط(لتر .ممغم  .)0-و = b1,b2ثابت.



معادلة فرندلخ (Freundlich,1906) Freundlich equation
)………….……………… (4

LogX=bLog C+Log K

حيث ان

 =Xكمية ايون الكادميوم الممتز (ممغم.كغم . (0-و = Cتركيز ايون الكادميوم في محمول االتزان (ممغم .لتر .)0-و  =K,bثوابت
.


معادلة تمكن )Temkin, 1934( Temkin equation
)X=α+βLnc………………………………………… (5
حيث ان

 =Xكمية ايون الكادميوم الممتز (ممغم .كغم . (0-و  = Cتركيز ايون الكادميوم في محمول االتزان (ممغم  .لتر .)0-و= α,β
ثوابت.



معادلة دوبين )Dubinin et al.,1947( Dubinin-Radushkevich equation
)Ce/q=1/Kb+1/bCe …………….……………………(6
)Logq=logKf+nLogCe ………………………….….. (7
حيث أن:

 =Ceتركيز النوع االيوني (الكادميوم) في محمول االتزان.

0-

 = qكمية النوع االيوني الممتز(الكادميوم) .و =bأقصى حد امتزازي .و  =Kمعامل طاقة الربط (ممغم  .لتر ) .و
 = Kfمعامل التوزيع .و  =nثابت.
أجرى التحميل لمعامل االرتباط حسب برنامج  .)2303( Excelولكون معادلتي االمتزاز ( النكمير وفرندلخ) ال تعطيان

فكرة عن الية االمتزاز لذلك فقد تم استخدام معادلة (دوبين) لوصف االمتزاز عمى نوع واحد من االسطح ،حيث أن ىذا النوع من
االمتزاز ىو تناظري) )D-Rوأكثر عمومية من النكمير ألنو ال يحتاج الى سطح متجانس وثابت .تم الحصول عمى االمتزاز من
المعادلة التالية :

)lnq=lnqm-KE2…………………………………………(8

)E=[RT ln (1+(1/Ce)]…………………………………. (9
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حيث أن :
 .polani-potential =Eو  = qكمية الكادميوم الممتز عمى سطح الطحمب بوحدات (  .) mole.gو =Kثابت طاقة
-1

االمتزاز ويعبر عنو بوحدة(  .) mole2. Kg2و  = qmسعة االمتزاز.

اما معدل طاقة االمتزاز فيمكن حسابيا ( )Eمن قيمة الثابت ( )Kوحسب المعادلة التالية :
)E=(-2K)-0.5 ……………………………………………(10

وتكمن أىمية حساب ) )Eىو لمكشف عن نوع عممية االمتزاز فأن بمغت القيمة ( )06-8كيموجول مول

0-

تفسر عمى أنيا تبادل ايوني حسب (.)Kumar et al.,2010
)(11

………………………

)..............………………(12

KE2

–

فأن عممية االمتزاز

lnq=lnqm

] )E=[RT ln (1+1/Ce

تم تحديد معايير االمتزاز (سعة االمتزاز وطاقة الربط) باعتماد الصيغة الخطية لممعادالت المذكورة اعاله.
فحص العينات بوساطة طيف االمتصاص لألشعة تحت الحمراء

: Infrared Spectroscopy

أُخذت عدة مميغرامات غير محددة الوزن من العينة المجففة (طحمب كا ار  )Chara sp.ويتم فحصيا بوساطة جياز قياس
طيف األشعة تحت الحمراء( )FT-IRنوع ( )Alpha H10من شركة ( )Bruker Opticsوبأطوال موجية ما بين()0333-033

سم ،0-إذ توضع العينة ويسمط عمييا طيف االشعة تحت الحمراء اذ تعمل العينة عمى امتصاص طيف االشعة ثم بعد ذلك تعمل
عمى تكون الحزم وتظير عمى شكل مخططات وتقاس ب (سم.)0-

النتائج والمناقشة
تشخيص المجاميع الفعالة:

تم تشخيص المجاميع الفعالة لمطحمب  Chara sp.المسؤولة عن االمتزاز باستخدام جياز االشعة تحت الحمراء والموضحة

بالشكل( )2وىي  (C=O ، COOH ( :والرابطة ( )C-Hاالليفاتية إضافة الى وجود مجاميع ذات شحنة سالبة مثل ()OH

و( )P=Oو ( )CO3و( )CH2و ( )Clو( )Brعمى سطح الطحمب ).(Iqbal et al., 2009
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Wave number cm-1

الشكل  :2طيف االشعة تحت الحمراء لطحمب كا ار Chara sp.
تضمنت ىذه الدراسة اختبار تأثير التركيز االبتدائي أليون ( )Cd+2بتركيز (  )100،40،20،10، 5 ،0ممغم .لتر

1-

عمى كمية

المادة الممتزة عمى سطح الطحمب المجفف عند درجة ح اررة ( )298ºكمفن مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة ،وقد اجريت ىذه

التجربة بطريقة الدفعة الواحدة وباستعمال المحمول الحاوي عمى الكادميوم ،و (الجدول  )1يظير مقارنة بين كمية المادة الممتزة من
جية وكفاءة االمتزاز (النسبة المئوية لالمتزاز) من جية اخرى مع التركيز االبتدائي.
الجدول  :1يبين تغير الكمية الممتزة والنسبة المئوية لالمتزاز مع التركيز االبتدائي عند ( )298ºكمفن لمحمول ايون الكادميوم
الكمية الممتزة (ممغم .كغم)1-

النسبة المئوية لالمتزاز

التركيز االبتدائي المضاف(ممغم .لتر)1-
0
5

-21.00
78.80

78.80

10

172.80

86.40

20
40
100

355.00
695.80
1712.40

88.75
86.98
85.62

المعدل

602.96

85.31

تظير النتائج في (الجدول  )1أن أيون الكادميوم أبدى ميال ثابتا في إزالتو من المحاليل المائية عمى أسطح الطحمب ،اذ

نالحظ أن كمية المادة الممتزة والتي تعبر عن مقدار اإلستصالح البيولوجي ( )Bioremediationتزداد مع زيادة التركيز

االبتدائي لمفمز وكما ىو مبين في الشكل (.)3
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الشكل  :3يبين العالقة بين تركيز الكادميوم االبتدائي في محمول ال تزان وكميته الممتزة عمى سطح الطحمب عند درجة حرارة
( )298ºكمفن

وفي ىذا الصدد كشفت العديد من الدراسات في مجال االمتصاص الحيوي لمطحالب عن األلية المسؤولة عن ىذا التفاعل
والذي ىو من نوع التفاعل التبادلي ما بين االيونات الموجبة لممعادن الخفيفة (كالسيوم ،مغنيسيوم ،صوديوم ،بوتاسيوم) المرتبطة
بالطحالب والعناصر االخرى الموجودة في المحاليل المائية ( )Naja and Volesky, 2006والذي يصف التطور في جزيئة

الطحمب المازة من المحمول باتجاه موقع األيون عمى الطحمب.

ان ىناك عاممين رئيسين يحددان عممية اإلمتزاز البيولوجي األول يتمثل في قوة شحنة األيونات ()Electronegativity

الكيروسمبية ،والعامل الثاني ىو حجم األيون الممتز ( القطر الذري لأليون الممتز) ،عموم ًا الكتمة البيولوجية لمطحالب تحتوي عمى

عناصر قاعدية (كالسيوم ،مغنيسيوم  ،صوديوم ،بوتاسيوم) باألصل موجودة في الماء االعتيادي ولذلك عندما تتفاعل الكتمة

البيولوجية لمطحالب مع العناصر الثقيمة المحمولة في المياه فأن المعادن الخفيفة المذكورة أعاله سوف تتحرر مسببة زيادة في

درجة تفاعل المياه مما يؤدي الى تكوين األيونات القاعدية الخفيفة إضافة الى ذلك فإ ن تحرر ىذه االيونات القاعدية سيزيد من
قيمة التوصيل الكيربائي لممياه .النتائج التي حصمنا عمييا تتفق مع ما حصل عميو الباحث

;Sulaymon et al., 2013

) )Wang et al.,2011الذي وجد أن عممية االمتزاز البيولوجي لمعناصر الثقيمة من قبل كتمة الطحالب أزاحت العناصر الخفيفة

القاعدية (كالسيوم ،مغنيسيوم ،صوديوم ،بوتاسيوم) إلى محمول االتزان ،عند اعتمادىم تقنية األعمدة المممؤة بالطحالب الجافة إلى

أن كمية العنصر الثقيل الممتز تعتمد عمى:

 .1حالة االتزان لالمتزاز المتماثل ح ارريا .2 .سرعة االنتقال الكتمي .3 .العوامل الييدروديناميكية (سمك عمود اإلمتزاز

ومدة التماس).

إال أن كفاءة اإلزالة لمطحمب تتناقص مع زيادة التركيز االبتدائي وىذا يعزى إلى أن زيادة التركيز االبتدائي لعدد ثابت من

المواقع الفعالة المتوفرة لالمتزاز مما يجعل كمية المادة المتبقية أكبر فيقمل من النسبة المئوية لإلزالة ىذا من ناحية ،ومن الناحية

الثانية فان زيادة التركيز االبتدائي أليون الفمز يزيد من تنافس ىذه األ يونات لالرتباط عمى العدد الثابت من المواقع الفعالة الفارغة

والمتوفرة لالمتزاز عمى سطح وزن معين من الطحمب مما يقمل من كفاءة االمتزاز وىذا يتفق مع ما أشار اليو  Kassimوجماعتو

( )2336إلى قدرة الطحالب في إزالة ( )%80الى ( )%100من بعض العناصر الثقيمة في أقل من يوم واحد ،ىذا األمر يقمل من
طاقة االرتباط بين أيون الفمز والموقع الفعال بسبب زيادة معامل فعالية السطح الماز.
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من المعروف أن عممية ازالة الفمزات الثقيمة بواسطة الطحالب يمكن إ ن تعزى الى ميكانيكيات مختمفة حيث ترتبط ىذه
العناصر الثقيمة من خالل العديد من االليات لمتخمص من التأثيرات السمية لبعض المعادن الثقيمة وتختمف اليات المقاومة باختالف

نوع الطحمب ونوع المعدن وقد أظيرت بعض أنواعيا قدرتيا عمى إفراز مركبات خارج خموية) )Extracellular compoundsليا

القدرة عمى االرتباط بالمعدن ،وكما ىو معموم فإن لممعادن وأيوناتيا قابمية اإلتحاد مع المجاميع الوظيفية أو الروابط التي توجد
بالجزيئات الفعالة حيويا مثل ( ) SH ، NH4 ، OH ، COOH ، PO4وتحويميا لألشكال التي ال يمكنيا الدخول إلى الخمية او

تخفض فعالية األيون أو من خالل التحكم في نفاذية غشاء الخمية أو امتالكيا لمواقع فعالة عمى جدار الخمية لربط أيونات ىذه

المعادن بجدار الخمية ،إن ىذه األليات التي تستخدميا الطحالب في مقاومة التأثير السمي لممعادن أو منعيا من الدخول إلى الخمية
تعرف باإلقصاء أو االبعاد )Shartooh et al., 2014; Farhan et ; Al-Qahtani, 2012 ; Kamsonlian et al., 2011

 ،)al.,2013كما إن لمعديد من أنواع الطحالب القدرة عمى إزالة التأثير السمي داخل الخمية ( )Intracellularبتكوينيا مركبات
ببتيدية غنية با ( )SHتدعى ) )Y-Glutamyl-cystinilفي حالة التعرض لمتراكيز الحادة من المعادن .أما عند مستوى التراكيز

دون المميتة فيمكن أن تكون مركبات ) )GSH( )Y-Glutamyl- cystinil- cystinilوفي كمتا الحالتين تعرف مثل ىذه

المركبات الببتيدية أ و البروتينية بالمركبات المخمبية النباتية ( )Phytochelating compoundsوىي غنية بالحامض األميني
السستين ) (Cystineوليا القدرة عمى ربط أ يونات المعادن بتراكيبيا الجزيئية عند مواقع ( )SHالموجودة ضمن تركيبيا الكيميائي
منتجة بذلك معقدات المعادن )  ; Cobbet, 2000عبد اهلل  ،)2006 ،ويمكن القول من وجية نظر اخرى أن صفة التراكم قد

تعطي حموالً وذلك بإستغالل كائنات مجيرية ليا القدرة التكيفية عمى تحمل ىذه النسب العالية من المموثات وتركيزىا في أجساميا
وبالتالي العمل عمى تخميص البيئة منيا وىذا ما يدعو الى التفكير بجدية بإستخدام ىذه الكائنات كمعالجات أحيائية او كدالئل

لمتموث حسب حساسيتيا مثل الط حالب التي تمتمك كما كبي ار من األنواع واأل جناس والذي يعطي طيفا واسعا عن التحسس او

التحمل ليذه المموثات ولكن البد من توفير كائنات أو سالالت معينة قابمة لإلستخدام المختبري من خالل إيجاد عزالت نقية
بإعتماد تقنية زراعة الطحالب ،إذ تستخدم بعض أ نواع الطحالب في صناعة منتجات إلزالة الزئبق من المياه حيث يتسبب الزئبق

في حدوث طفرات وأضرار جينية ) ( Sulaymon et al., 2013مما يجعل لالمتصاص الحيوي دو ار ىاما في حل مشكمة تموث

المياه من العناصر الثقيمة والناتجة عن الفعاليات الصناعية حيث أن ليا القدرة عمى ذلك (عذبي واخرون ،)2305 ،ومن ىنا يمكن
البحث عن اجناس تقوم بيذا العمل بشكل فعال .لذلك جاءت ىذه الدراسة لغرض التعرف عمى إمكانية إزالة المعادن الثقيمة من

الترب والمياه المموثة بإستخدام الطحالب المعزول ة من البيئة المحمية والواسعة اإلنتشار كونيا تقنية حديثة وغير مكمفة وتحافظ عمى

البيئة من التموث وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات العالمية بيذا المجال (;Wang and Chen, 2009; Al-Mayaly, 2009

.)Ali,2011;Sulaymon et al., 2010 ; Rathinam et al., 2010
الوصف الرياضي لمعادالت المتزاز:

كار عمى إمتزاز الكادميوم عن طريق اإلتزان الديناميكي المتماثل ح ارريا ألجل الحصول عمى ثوابت
تم اختبار قدرة الطحمب ا

اإلمتزاز البيولوجي ( )Biosorptionوالتي تعبر عن خواص السطح الماز وميمو أو درجة إنجذاب األيونات الثقيمة اليو كوسيمة
معالجة لمتخمص من العناصر الثقيمة في المياه الثقيمة.

يبين (الجدول  )2قيم معدل معامل التحديد ( )R2والخطأ القياسي ( )SEلمعادالت اإل متزاز والتي تم الحصول عمييا بتطبيق
معادالت (النكمير ذات السطح الواحد وذات السطحين ،فرندلخ ،دوبين ،تمكن وبوالني) عمى التوالي لمكادميوم حيث يتضح من

الجدول بإن قيم معامل التحديد كانت مؤثرة لجميع المع ادالت مما يعطي داللة واضحة عمى إمكانية إستخدام أي من ىذه

المعادالت الست إال أن معادلة النكمير ذات السطحين تعد األكفأ في الوصف الرياضي لإلمتزاز عالوة عمى ذلك فأن ىذه المعادلة
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كبير جدا لقيم اإلمتزاز الفعمية والقيم المحسوبة من ىذه المعادلة وذلك إلمتالكيا أقل خطأ قياسي مما يكسبيا
اً
أظيرت تطابقاً
األفضمية في الوصف الرياضي عمى بقية المعادالت.

الجدول  :2يبين الخطأ القياسي ( (SEومعامل التحديد ( )R2لتجارب امتصاص الكادميوم
المعادالت

SE

R2

النكمير ذات السطح الواحد

0.002

0.87

(السطح االول)

0.000

1.00

(السطح الثاني)

0.0001

1.00

المعدل

0.0001

1.00

فرندلخ

0.133

0.95

دوبين

0.133

0.95

النكمير ذات السطحين

تمكن
بوالني

158.31
0.36

0.94
0.93

وان تفوق معادلة النكمير ذات السطحين في الوصف الرياضي لعممية إزالة (اإلمتزاز البيولوجي) األيونات من سطح

الطحمب تم توضيحو بالشكل ( )4لمعادلة النكمير ذات السطحين.

الشكل  :4العالقة بين مقموب تركيز الكادميوم في محمول ال تزان كدالة لمقموب تركيز النوع األيوني المدمص عمى سطح
الطحمب

وىذا يتفق الى ما اشار اليو ( Gupta and Rastogi (2008و ) Reddy et al. (2010و Montazer-Rahmati et al.

) (2011و) Bayo(2012و) Yin et al.(2012و ) Fathi et al.(2012إن عممية اإلمتزاز البيولوجي لمعناصر الثقيمة بفعل
األحياء الدقيقة تمر بمرحمتين األولى إدمصاص سريع ( )Rapid uptakeيعزى إلى اإلمتزاز السطحي عمى مكونات الجدران
الخموية يعقبيا إمتصاص بطيء يعزى إلى اإلنتقال األ يوني عبر الغشاء الخموي الى سايتوبالزم الخاليا ،إن الخاليا السطحية ليذه

معرفة مدى امتصاص طحلب  Chara sp.لتراكيز0000000000000000000000

06

االحياء تتألف من مركبات متعدد السكريات ) )polysaccharidesوالبروتينات والميبيدات لذا تحوي عمى العديد من المجاميع
الفعالة القابمة عمى اإلرتباط مع األنواع األيونية لمعناصر الثقيمة ،لذا فأن عمميات اإلمتصاص البيولوجي تمتمك العديد من الثوابت
تعتمد عمى سرعة اإلمتصاص البيولوجي ( )Biosorptionمثل الخصائص التركيبية ( )Structuralلكل من المادة المازة والسطح

العضوي الماز ( )Biosorpanteوعمى سبيل المثال وليس الحصر فإ ن كل من تركيب البروتينات وكثافة الشحنة السطحية

والمساحة السطحية وطبيعة السطح ( ) Topographyعوامل مؤثرة في عممية االمتزاز البيولوجي وكذلك فأن كمية المادة المازة

) (adsorpentومدة التماس ودرجة تفاعل الوسط ودرجة الح اررة والتركيز األولي لأليون المعدني ليا تأثير كبير في سرعة عممية
اإلمتزاز البيولوجي.

االمتزاز األعظم لمنوع األيوني الثقيل عمى سطح الطحمب وطاقة ربطه:
إ ن معادلة النكمير ذات السطح الواحد وذات السطحين تعتمد عمى إفتراض بأن القوى ما بين الجزيئات تتناقص بسرعة مع

المسافة وامكانية التنبؤ بحدوث تغطية أحادية الطبقة لأليون الماز عمى سطح المادة المازة كما تفترض بأن اإلمتزاز يحدث عمى
مواقع متخصصة ومتجانسة لممادة المازة إن قيم ثوابت اإلمتزاز لمصيغة الخطية لمعادلة النكمير من قبل الطحالب تم إستخراجيا

من قاطع العالقة وميميا أ ن قيم معامل التحديد القوية التي حصمنا عمييا ليذه المعادلة تقودنا لإلستنتاج بأن كتمة الطحالب

المستخدمة في اإلمتزاز تخضع وبدرجة قوية ليذه المعادلة في عممية اإلمتزاز .لقد تراوحت قيمة سعة اإلمتزاز األعظم عمى السطح

األول لمطحالب الكارية ( )1.28ممغم.كغم ،1-في حين بمغت طاقة الربط عمى السطح األول لمطحالب الكارية ()186.62
لتر.ممغم

1-

وكما ىي موضحة في (الجدول .)3

الجدول  : 3يبين قيم ثوابت معادلة النكمير ذات السطحين لمتصاص الكادميوم عمى سطح الطحمب قيد الدراسة
xm2
K2
xm1
K1
0101(ممغم.كغم )
(لتر.ممغم )
(ممغم.كغم )
(لتر.ممغم )
1.28

186.62

169.49

29.50

وبمغت قيم سعة اإلمتزاز األ عظم عمى السطح الثاني لمطحالب الكارية (( )069909ممغم.كغم ،)0-في حين بمغت طاقة
الربط عمى السطح الثاني لمطحالب الكارية ( )29.50لتر.ممغم

1-

وكما ىي موضحة في (الجدول  .)3وىذا ما يؤكد بوجود سطحين

في عممية اإلمتزاز البيولوجي أو ما يسمى باإلزالة البيولوجية كوسيمة لمتخمص من العناصر الثقيمة في المحاليل المائية وىذا يعود
الى وجود اكثر من مادة فعالة في جسم الطحمب المستخدم وىذا يتفق مع ما أشار اليو  Montazer-Rahmatiوجماعتو ()2011

عمى سعة إمتزاز أعظم لمطحمب قدرىا ( ) 16.35, 16.17, 19.36ممغم.كغم

1-

لعناصر الكادميوم والنيكل والرصاص عمى

التوالي .وأشار ىذا الباحث أيضا إلى نجاح معادالت النكمير وفرندلخ وتمكن ودوبين في الوصف الرياضي لعممية اإلمتزاز

البيولوجي،

كما

وتتفق

ىذه

النتائج

مع

ما

توصل

).(Chakravarty et al.,2010; Babarinde,2011;Almasi et al.,2012; Tarbaoui et al.,2017

إليو

حيث حصل  )2005( Al-Khazragy et al.إلى تفوق معادلة النكمير عمى فرندلخ في الوصف الرياضي لعممية إمتزاز

العناصر الثقيمة من قبل الطحالب.
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االستنتاجات
أظيرت النتائج التي حصمنا عمييا والموضحة في (الجدول  )1إختالفاً في سموك وكميات اإلمتزاز لكل أيون عمى سطح

الطحمب وىذا اإلختالف يعود إلى الخواص الفيزيائية لكل أيون (السالبية الكيربائية ونصف القطر وجيد التأين) وبذلك يمكن

اإلستنتاج بأن إستخدام الطحالب ضروري في إزالة العناصر الثقيمة من المياه قبل إستخداميا في الزراعة
المصادر العربية

الحسا ااني،عبداليادي كا اااظم ،الميا ااالي ،ايثا ااار كاما اال ( .)2305اال ازلا ااة الحيويا ااة لمع ا اادني الرصا ا اااص والكادما ا اايوم بوس ا اااطة طحا ا اامب
 . Westiellopsis prolificaالمجمة العراقية لمعموم 0( 25 .ب).0032-0390 ،

ذجاار ،لمياااء عبااد السااادة ؛الحساايني ،احمااد عياادان ؛ ناجي،ىاااني سااعيد ؛ طالااب ،رساال مكااي ( .)2300االمت ازاز الحيااوي لعناصاار
الرص اااص والكا ااادميوم والنيك اال ما اان مي اااه الصا اارف الص ااناعي باسا ااتخدام الطحالاااب الكبي ا ارة الجافاااة .مجما ااة بغاااداد لمعما ااوم.

.0337-999،)2(11

الطا ااائي ،نضا ااال تحس ا ااين ( .) 2302تتبا ااع العناص ا اار الثقيما ااة الزن ا ااك والحديا ااد والرصا اااص والنح ا اااس باسا ااتعمال نب ا ااات عا اادس الم ا اااء
 Lemna sp.فااي السمساامة الغذائيااة واختبااار سااالمتيا فااي غااذاء االنسااان بنيايااة السمساامة .مجمااة جامعااة تكرياات لمعمااوم

الزراعية.97-85،)2( 12 .

طمعاات ،رياام أياااد( .)2012د ارسااة بيئيااة وبكتريولوجيااة لمياااه الصاارف الصااحي لمصااب قاره ساراي فااي مدينااة الموصاال وبعااض تقنيااات
المعالجة .رسالة ماجستير ،قسم عموم الحياة  ،كمية التربية ،جامعة الموصل.

عبداهلل ،لنا ساعيد محماد( .)2006قادرة ارتبااط المعاادن الثقيماة فاي الطحالاب الخضاراء المزرقاة والجيناات المسائولة والتطبيقاات المثماى
في المعالجة الحيوية لممياه المموثة بغارض اساتخداميا بالز ارعاة .اطروحاة دكتاوراه ،معياد البحاوث والد ارساات العربياة ،قسام

الدراسات البيئية ،جامعة االسكندرية ،مصر.

عااذبي ،احمااد محساان؛ ناصاار ،صااباح ىاااني ؛ عيااال ،عباادالوىاب ريسااان ( .)a2305المعالجااة الحيويااة لاابعض العناصاار المعدنيااة
الثقيماة باساتعمال بعاض الطحالاب الخضار المزرقاة المعزولاة ماان نيار الفارات عناد مديناة الناصارية .مجماة جامعاة ذي قااار

لمبحوث الزراعية.08-0،)2( 4 .

عذبي ،احمد محسن؛ ناصر ،صباح ناىي ؛ عيال ،عبدالوىاب ريسان ( .)2305دور بعض الطحالب الخضر المزرقة في المعالجة
الحيوية لبعض العناصر المعدنية الثقيمة .مجمة كمية التربية لمعموم الصرفة.200-200،)2( 5 .

عذبي،احمد محسن(".)2300الطحالب العممي"  .مطبعة دار الكتب لمطباعة والنشر /جامعة البصرة.

محا ا ا ا ا ااي الا ا ا ا ا اادين ،محما ا ا ا ا ااد عما ا ا ا ا اار؛ الصا ا ا ا ا ااوفي ،محما ا ا ا ا ااد عبا ا ا ا ا اادالرزاق؛ موسا ا ا ا ا ااى ،عا ا ا ا ا ااادل تركا ا ا ا ا ااي ( .)2305اسا ا ا ا ا ااتخدام خمي ا ا ا ا ا ارة
 Saccharomyces cerevisiaeفي المعالجة الحيوية لبعض المعادن الثقيمة .مجماة مركاز بحاوث التقنياات الحياتياة9 .

(.50-06، )2

المصادر األجنبية
Ali, A.H. (2011). Performance of Adsorption/Biosorption for Removal of Organic and Inorganic
Pollutants. Ph.D. Thesis, Univ. of Baghdad, College of Engineering.
Al-Khazragy, S.M.; Hussein, H.K.; Shareef, N.K. (2005). Efficacy of Spirogyrra spp. in adsorption
of Cadmium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Mercury, Nickel, and Zinc Ions from aqueous
solution. J. the Univ. of Kerbala, 3(11), 1-15.
Almasi, A.; Omidi, M.; Khodadadian, M.; Khamutian, R.; Gholivand, M.B. (2012). Lead(II) and
Cadmium(II) removal from aqueous solution using processed walnut shell: kinetic and
equilibrium study. Toxicol. Environ. Chem. 94,660–671.

08

0000000000000000000000 لتراكيزChara sp. معرفة مدى امتصاص طحلب

Al-Mayaly, I. K. (2009). Removal of Nickel ions by Scenedesmus quadricauda from contaminated
water under laboratory conditions . Iraqi J. Sci., 50(4), 458-461.
Almukhtar, R.; Ageena, S.; Nagham, A. (2012). Water recycling / reuse in factories case study soft
drink factory . Eng.and Tech. J. 30(1),1-14.
Al-Qahtani, K.M. (2012). Biosorption of binary mixtures of heavy metals by medicago sativa.
World Appl. Sci. J., 16 (3), 465-473.
Babarinde, N.A.A. (2011). Kinetic, equilibrium and thermodynamic of the biosorption of Pb(II),
Cd(II) and Cr(III) by neem leaf. J. Innovative Res. Eng. Sci., 2,291-306.
Bayo, J. (2012). Kinetic studies for Cd(II) biosorption from treated urban effluents by native
grapefruit biomass (Citrus paradisi L.): The competitive effect of Pb(II), Cu(II) and Ni(II).
Chem., Engineering J., 191, 278-287.
Bulgariu, D.; Bulgariu, L. (2012). Equilibrium and kinetics studies of heavy metal ions biosorption
on green algae waste biomass. Bioresour. Technol.,103,489-493.
Chakravarty, P.; Sarma, N.S.; Sarma, H. (2010). Biosorption of cadmium(II) from aqueous solution
using heartwood powder of Areca catechu. Chem. Eng. J., 162,949–955.
Cobbett, C.S. (2000). Phytochelatins and their role in Heavy Metal Detoxification. Plant
Physiology, 123, 825-832.
Dubey, S. k.; Dubey, J.; Mehra S.; Tiwari, P.; Bishwas A. J. (2011). Potential use of cyanobacterial
species in bioremediation of industrial effluents. African J. Biotechnology, 10(7), 11251132.
Dubinin, M.M.; Zaverina, E.D.; Radushkevich, L.V. (1947). Sorption and structure of active
carbons. I. Adsorption of organic vapors Zh. Fiz. Khim., 21 , 1351-1362.
Farhan, A.M.; Al-Dujaili, A.H.; Awwad, A.M. (2013). Equilibrium and kinetic studies of
cadmium(II) and lead(II) ions biosorption onto Ficus carcia leaves. Intern. J. Industrial
Chem., 4(24), 1-8.
Fathi, A.A.; Azooz, M.M.; Al-Fredan, M.A. (2012). Abolishing toxicity of copper by some
environmental factors using green alga Chlorella vulgaris. Am. J. Environ. Sci., 8, 633-641.
Freundlich, H.M.F. (1906). Over the adsorption in solution. J. Phys. Chem., 57, 385-471 .
Gupta, V. K.; Rastogi, A. (2008). Biosorption of Lead(II) from aqueous solutions by non-living
algal biomass Oedogonium sp. and Nostoc sp.-A comparative study. Colloids and Surfaces
B: Biointerfaces. 64,170-178.
Iqbal, M.; Saeed, A.; Zafar, S.I. (2009). FTIR spectrophotometry, kinetic and adsorption isotherms
modeling, ion exchange and EDX analysis for understanding the mechanism of Cd2+and
Pb2+ removal by mango peel waste. J. Hazard Mater 164,161–171.
Kamsonlian, S.; Suresh, S.; Majumder, C.; Chand, S. (2011). Characterization of Banana and
Orange Peels: Biosorption Mechanism. Intern. J. Sci. Technol. and Manag. 2 (4), 1-7.
Kassim, T.I.; Al-Rikabee, S.A.W.; Al-Rubaiee,G.H. (2006). Ability of Cyanophyceae species
(Oscillatoria pseudogeminata and Spirulina major) in reduction of some pollutants from
wastewater treatment plant, South Baghdad. Euro-Arab Environment Conference and
Exhibition 2006, 612-621.
Kelly-Vargas, K.; Cerro-Lopez, M.; Reyna-Tellez, S.; Bandala, E.R.; Sanchez Salas, J.L. (2012).
Biosorption of heavy metals in polluted water using different waste fruit cortex. Phys.
Chem. Earth. 39,26-39.
Kumar, A.; Bisht, B.S.; Joshi, V.D.; Dhewa, T. (2011). Review on Bioremediation of Polluted
Environment: A management Tool. Intern. J. Environ. Sci., 1(6).
Kumar, P.S.; Ramalingam, S.; Senthamarai, C.; Niranjanaa, M.; Vijayalakshmi, P.; Sivanesan, S.
(2010).Adsorption of dye from aqueous solution by cashew nut shell: Studies on
equilibrium isotherm, kinetics and thermodynamics of interactions. Desalination, 261,5260.

عبدالستار جبير زبن الحياني واخرون

09

Langmuir, I. (1918). The adsorption of gasses on plane surfaces of glass, mica and platinum. J.
Am. Chem. Soc. 40, 1361–1368.
Montazer-Rahmati, M.M.; Rabbani, P.; Abdolali, A.; Keshtkar, A.R. (2011). Kinetics and
equilibrium studies on biosorption of cadmium lead, and nickel ions from aqueous solutions
by intact and chemically modified brown algae. J. Hazard. Mater. 185,401-407.
Naja, G.; Volesky, B. (2006). Behavior of mass transfer zone in a biosorption column. Environ. Sci.
Technol. 40(12), 3996-4003.
Pandey, S.N.; Trivedi, P.S. (1983). Tikret University Textbook of botany. Printed by typographers
at Rashtravani printers (India) 509 p.
Pereira, S.; Micheletti, E.; Zille, A.; Santos, A.; Moradas-Ferreira, P.; Tamagnin, P.; De Philippis,
R. (2011). Using extracellular polymeric substances (EPS)-producing cyanobacteria for the
bioremediation of heavy metals: do cations compete for the EPS functional groups and also
accumulate inside the cell. Microbiology. 157, 451–458.
Qadeer, R. (2005). Adsorption of ruthenium ions in activated charcoal: influence of temperature on
the kinetics of the adsorption process. J. Zhejiang University Science. 5,353-356.
Rathinam, A.; Maharshi, B.; Janardhanan, S.K.; Jonnalagadda, R.R.; Nair, B.U. (2010). Biosorption
of cadmium metal ion from simulated wastewaters using Hypnea valentiae biomass: A
kinetic and thermodynamic study. Biores. Technol., 101, 1466–1470.
Reddy, D.H.K.; Harinath, Y.; Seshaiah, K.; Reddy, A.V.R. (2010). Biosorption of Pb(II) from
aqueous solutions using chemically modified Moringa oleifera tree leaves. Chem. Eng. J.
162,626–634.
Sekabira, K., Oryem,O. H.; Basamba, T.A.; Mutumba, G.; Kakudidi, E. (2011). Application of
algae in biomonitoring and phytoextraction of heavy metals contamination in urban stream
water. Int. J. Environ. Sci. Tech. 8(1), 115-128.
Shartooh, S. M.; Kasim, S.A.; Obaid, R.H.; Hadi, A.A.; Abdulmajeed, A.A. (2014). Lettuce leaves
as biosorbent material to remove heavy metal ions from industerial wastewater. J. Baghdad
for Sci. 11(3), 1164-1170.
Sulaymon, A.H.; Mohammed, A.A.; Al-Musawi, T.J. (2013). Multicomponent Biosorption of
Heavy Metals Using Fluidized Bed of Algal Biomass. J. Engineering, 4(19), 469- 484.
Sulaymon, A.H.; Ebrahim, S.E.; Abdullah, S.M.; Al-Musawi, T. (2010). Removal of Lead,
Cadmium, and Mercury Ions Using Biosorption. Desalination and Water Treatment
24,344-352.
Tarbaoui, M.; Oumam,M.; Benzina, M.; Bennamara, A.; Abourriche, A. (2017). Development of a
new biosorbent based on the extract residue of marine alga Sargassum vulgare: application
in biosorption of heavy metals. New Springer J.: Euro-Mediterranean J. for Environmental
Integration View Project. I (4),1-13
Temkin, M. (1934). Die gas adsorption under nernstschewärmesatz. Acta. Physicochem. URSS, 1,
36-52.
Wang, D.; McLaughlin, E.; Pfeffer, R.; Lin, Y.S. (2011). Aqueous phase adsorption of toluene in a
packed and fluidized bed of hydropholic aerogels. Chemical Engineering. 168, 1201-1208.
Wang, J.; Chen, C. (2009). Biosorbents for heavy metals removal and their future. Biotechnol.
Advances, 27, 195-226.
Yin, P.; Wang, Z.; Qu, R.; Liu, X.; Zhang, J.; Xu, Q. (2012). Biosorption of heavy metal ions onto
agricultural
residues
buckwheat
hulls
functionalized
with
1Hydroxylethylidenediphosphonic Acid . J. Agric. Food Chem., 60,11664-11674.
Zeneli, V.; Kashta, L. (2016). Some Charophyta (Charales) from Coastal Temporary Ponds in
Velipoja Area (North Albania). J. Environ. Sci., and Engineering B., 5., 69-77.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03

0000000000000000000000 لتراكيزChara sp. معرفة مدى امتصاص طحلب

Identitying The Absorbtion Range of Chara sp. Algae for Different
Concentrations of Cadmium
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ABSTRACT
The adsorption of the cadmium element ion was used by the Chara sp., where it was dried and
the effective groups of algae responsible for adsorption using infrared (FTIR) were COOH, (C=O)
and aliphatic nexus (C-H), in addition to the presence of groups with a negative charge such as
(OH), (P = O), (CO3), (CH2), (Cl) and (Br) on the surface of the algae, and taking them at a weight
of 2 g and treated with a series of different concentrations (0,5,10,20,40,100) mg.L-1 of Cadmium
ion where incubation coefficients at (298°) Kelvin,
After the incubation period, the stabilizers were extracted and Cadmium was quantified with
mathematical description according to the equations of the single-surface (Langmuir, Freundlich,
Temkin, Dubinin and Polani) respectively for Cadmium, It was found that the values of the
coefficient of determination were effective for all equations, which gives a clear indication of the
possibility of using any of these six equations. However, the two-sided Langmuir equation is the
most efficient in the mathematical description of adsorption. Moreover, this equation showed a very
large correlation between the actual adsorption values and the calculated values of this equation
because they have the lowest standard error (SE) (0.0001) and the highest coefficient of
determination (R2) (1.00), which gains the advantage in the mathematical description on the rest of
the equations. The maximum adsorption capacity (Xm) on the first and second surfaces (1.28) and
(169.49) mg. Kg -1 respectively, while the binding capacity (K) on the first and second surfaces
(186.62) and (29.50) L.mg-1 respectively.
Keywords: Bioadsorption, Cadmium, Chara sp. , FTIR

