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 Abstract :ملخــص البحــث

باستخدام  مبدينة زلينت، لنرتات يف بعض مصادر ادلياهمن ازات العالية لرتكيل ةاحليوي اإلزالةعلى  ىل التعرفإىدفت ىذه الدراسة  
باستخدام وحدات معاجلة معملية ادللوثة عاجلة ادلياه مبوذلك ادلياه،  منالتقنيات احليوية البيئية احلديثة، الختبار الطريقة احليوية إلزالة النرتات 

Bioreactors تعمل و دلثل ىذه التقنيات،  صممت خصيصا( حتت نظام التدفق احليوي العموديVFB)Vertical Flow 

Biofilter  الكربون النشط احملبب مع استخدام مواد ساندة مثل granulated activated carbon (GAC)   ،لنمو  د ساندةاو كم
وفقد  (Biodenitrification) احليويةداخل وحدات ادلعاجلة واليت تقوم بعملية الدنرتة  Biofilmالبكتًنيا وتكوين األشرطة احليوية الدقيقة 

، خاصة على مستوى العامل ويف ليبيا ادلتكررة وادلتناميةأضحى تلوث ادلياه بالنرتات من ادلشاكل البيئية حيث  ،النرتات يف صورة غازات نيرتوجينية
  كانت ىذه الدراسة.  ادلياه النظيفة دلواصلة التنمية ادلستدامةللحاجة ادلتزايدة دلصادر و احمليطة  والبيئة لتزايد خطر التلوث النرتايت على الصحة العامةو 

% يف 9447للنرتات بنسبة عالية كفاءة إزالة   وحتليل عينات ادلياه ادلعاجلة أظهرت نتائج تطبيق وتشغيل وحدات ادلعاجلة احليوية ادلعملية و          
%  1343وكفاءة إزالة للنرتات بنسبة  ،كوزو على ىيئة سكر اجلل لوحدة مبصدر للطاقةمداد اإ، و بادلعلق البكتًني واليت لقحت، [1]وحدة ادلعاجلة 
 تلقيح الوحدة بادلعلق البكتًني. عدم مع ، [2]يف وحدة ادلعاجلة 

الكربون  ة، وأن ادلادة الساندةمثالية وفعالة يف إزالة النرتات من ادلياه ادللوثطريقة ومن نتائج التجارب ادلعملية السابقة نبلحظ أن الطريقة احليوية تعترب 
مرا أ، وأن تلقيح الوحدات ادلعملية بالبكتًنيا Biofilmتعترب مواد ساندة مثالية لنمو وتكوين األشرطة احليوية الدقيقة  (GAC) النشط احملبب

واحملتمل  Microbiotaيف البيئة الطبيعية  ضروريا بالرغم من إمكانية دنو وتكوين األشرطة احليوية الدقيقة من الكائنات احلية الدقيقة ادلتواجدة
  تواجدىا يف كثًن من مصادر ادلياه.

 
، التدفق احليوي (Biodenitrification) ، الدنرتة احليوية(GAC)الكربون احملبب النشط ،  (3NOˉ) النرتات ) :الكلمات ادلفتاحية

 (.Biofilm األشرطة احليوية الدقيقة ، ( VFB)العمودي 
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 Introduction  :ةـــالمقدم .1

 من األيونات الشائعة يف ادلياهNO3) ˉحتتوي ادلياه الطبيعية على تركيزات متفاوتة من الكاتيونات واألنيونات، ويعد أيون النرتات )
يدمص على  ال نوفإ يون النرتات زنمل شحنة سالبةأن ألونتيجة  سدة لعنصر النرتوجٌن يف الطبيعة،كأوىي أكثر الصور الكيميائية ادلت الطبيعية

ونشأ تلوث مصادر ادلياه  ،(2002)الغرياين،  ارـمطألا مياهو أالري  مع مياهغرويات الرتبة احململة بشحنة سالبة وبذلك يكون عرضة للفقد بالغسيل 
ي، وزيادة عدد ادلواشي، واالعتماد بالنرتات نتيجة للنشاط اإلنساين ادلتزايد خبلل النصف األخًن من القرن ادلاضي، بسبب إزالة الغطاء النبايت الطبيع

على نظام البيارات يف التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي، والتسرب من شبكات مياه الصرف الصحي التالفة، والتسميد النرتوجيين 
يف إمدادات  النرتات وارتفاع تركيز ،ة نرتاتادلكثف للمحاصيل الزراعية، وإذابة الغازات النرتوجينية باجلو واليت تصل إىل ادلياه السطحية والرتبة يف صور 

 ،( دلياه الشرب77) ادلواصفات القياسية الليبية رقم) ملجم/لرت نرتات( يعترب ساًما للكائنات احلية 45ادلياه عن احلدود ادلسموح هبا زللًيا وعادلًيا )
ادللوثات اخلطًنة رغم أذنيتها الكبًنة بالنسبة لنمو النباتات، وأهنا (، من األيونات السامة و NO3ˉويَعترب علماء التلوث أن أيون النرتات ) (،0997

حيث يتفق علماء الفسيولوجيا  ،أيونات غًن مرغوب فيها، وذلك للدور الفعال الذي تلعبو يف تلوث ادلياه وما تسببو من أضرار على الصحة العامة
حليوان مسببة عدة أمراض من أذنها مرض ازرقاق األطفال ( لئلنسان وا3NOˉواألطباء والبيطريون على مسية أيون النرتات )

(Methemoglobinemia والتعرض لؤلورام السرطانية كأورام اجلهاز الليمفاوي، وأورام اجلهاز البويل وأورام ادلعدة، وكذلك أضرار على ،)
ثراء الغذائي إليعرف بظاىرة اوأخطار بيئية مبا  ،النفوق نتاج احلليب ونقص عام يف معدل النمو والوزن واإلجهاض وأخًناإحيوانات ادلزرعة كنقص 

(Eutrophication) .وتلوث ادلسطحات ادلائية 
 103دراسة لتقييم مياه بعض اآلبار القريبة من مكبات اجملاري مبدينة بين وليد، حيث بينت الدراسة أن تركيز النرتات قد تراوح بٌن  ففي

الغواري )العينات اليت مشلتها الدراسة قد جتاوزت احلد األقصى ادلسموح بو للملوث يف مياه الشرب % من 27ملجم/لرت، وكانت ما نسبتو 124 –
% من عينات 31دلراقبة تركيز النرتات يف ادلياه اجلوفية لستة مناطق ضمن حوض بنغازي، أن  أخرى ، كما أوضحت دراسة(7101، والضراط

 Emnisy and)% 544ملجم/لرت كانت نسبتها  45/لرت، بينما اآلبار العميقة اليت جتاوزت ملجم 45اآلبار الضحلة جتاوز تركيز النرتات هبا 

Hasheem, 2012)  ، كما أوضحت دراسة حتليلية لتلوث ادلياه اجلوفية بأيوين النرتات والنرتيت يف آبار شعبية مزدة، أن تركيز أيون النرتات دلياه
% من إمجايل العينات جتاوز تركيز النرتات هبا احلد األقصى للملوث  31481رت، وأن ملجم/ل 321415 - 0479مجيع اآلبار ترتاوح بٌن 

 (. 2006)الوكواك، 
عملية الدنرتة احليوية  بواسطة احليوية البيئةدام التقنيات ستخكاديثة  مع التطور العلمي يف احلقبة الراىنة تطورت التقنيات احلو 

(Biodenitrificationإلزالة النرتات من ا )مثل يف ًفعاال حيث تلعب الكائنات احلية الدقيقة دورا ،للتخلص من مثل ىذه ادللوثات دلياه 
لصقة مبواد ساندة  (Biofilms) حيوية وأشرطة رقيقة (Biomass)حيوية كتل   تكييف نفسها وتواجدىا يف رلموعاتىذه التقنيات وذلك ب
مياه  و يفأمن الرتكيزات العالية للنرتات يف ادلياه الصاحلة للشرب وذلك للتخلص  ،دلثل ىذه التقنيات تصمم خصيصاوحدات تنمو عليها داخل 
الدنرتة احليوية ىي اختزال متباين للنرتات والنرتيت إىل نرتوجٌن غاز و ،  (Rittmann and McCarty, 2001)يوالصناع يالصرف الصح
و تسًن يف دنط تدررني حيث ختتزل النرتات يف أيف الطاقة ادلولدة، والدنرتة تتقدم  لكرتون ادلستخدملئلوىل، والنرتيت والنرتات تكون قابلة ألبالدرجة ا

ا  اخل هانزميإ، ولكل خطوة N2مث إىل نرتوجٌن غاز  N2Oكسيد نيرتوز أو NOكسيد نيرتيك أو ˉNO2شكل تسلسلي إىل نيرتيت
(Rittmann and McCarty, 2001)، ألوحل النشط ما يف اإن الدنرتة احليوية ميكن بلوغها أو( و يف نظامBiofilm يف وحدات )

أن تكون صلبة وعدمية الذوبان يف ادلاء وغًن قابلة للتفسخ  للكتلة احلية ومن خصائص ادلواد الساندة، (Vrtorse and Ros, 2006ادلعاجلة )
 145( وىي حبيبات بقطر GACاحملبب )والتحلل الكيميائي ومقاومة لبلحتكاك، وىي يف أشكال دائرية أو زلببة، ويستخدم الكربون النشط 

 Vrtorsek/جم )2سم 047 - 043أجنستورم وحبجم مسام   28-10/جم، ونصف قطر مسام  2م 2000 - 500مم، ومبساحة سطحية 

and Ros, 2006 Rittmann and McCarty, 2001 ;)،  تؤثر ادلغذيات والعوامل البيئية على بكتًنيا الدنرتة ومن مث تؤثر كما
كمصدر للطاقة و محض اخلليك أو اجللوكوز  أو ادليثانول أيثانول إليستعمل ا، و على سًن تفاعل فقد النرتات على صورة نرتوجٌن غازً فعاالً ثًناتأ

 ,Elliott and Zazoali)) وىي األكثر استعماال كمصدر للكربون لنمو الكائنات احلية الدقيقة بوحدات ادلعاجلة ادلعمليةلنمو البكتًنيا 

مت  فقد( باستخدام اجللوكوز كمصدر خارجي للكربون، Biofilmزالة النرتات يف ادلخترب لوحدة معاجلة )إففي دراسة لتقدير كفاءة  ،2013
ويف  ،(Chevron et al., 2007% ) 99-90تصل اىل نسبة حوايل        زالة عالية للنرتات إاحلصول من خبلل ىذه الدراسة على كفاءة 

واليت عزلت من هنر Azospira sp. OGA 24 رتات من ادلياه ادللوثة بادلعاجلة احليوية، وبتلقيح الوحدة ادلعملية بكتًنيا زلة النإل أخرى دراسة
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Sarno  ادللوثة للمياه % من النرتات90بايطاليا، بينت الدراسة إزالة حوايل (Rossi et al., 2014)  ويف دراسة أخرى باستخدام ،
( كمادة ساندة للمادة احلية، واستعمال اإليثانول كمصدر للكربون والطاقة دلعاجلة ادلياه ادللوثة بالنرتات، حيث GACالكربون النشط احلبييب )
 .(Godini et al., 2012)%  94بنسبة  من ادلياه زالة عالية للنرتاتإحققت التجربة كفاءة 

كانت ىذه الدراسة  ادلتزايدة دلصادر ادلياه النظيفة دلواصلة التنمية ادلستدامة ونتيجة للحاجة والبيئة لتزايد خطر التلوث النرتايت على الصحة العامةو  
 :واليت هتدف اىل

 .(Biodenitrification)مثل استخدام الدنرتة احليوية  باستخدام التقنيات احليوية يف ادلياه للنرتات العاليةالتخلص احليوي من الرتكيزات  -1

اليت تقوم بعملية الدنرتة  ،Biofilmsقيقة احليوية دشرطة الأللنمو ا(GAC)  احلبييبمثل الكربون النشط  دةختبار كفاءة بعض ادلواد السانا -2
 .(VFB)احليوية داخل وحدات تعمل حتت نظام التدفق احليوي العمودي 

كل الندرة ادلائية وحلماية البيئة والرفع من  دلواجهة مشا مدادات ادلياه إلفحص الطريقة احليوية إلزالة النرتات من  استخدام تقنيات جديدة مبتكرة -3
 قتصادية واالجتماعية.نشطة االألكفاءة استعمال ادلياه يف ا

 

 مشكلة الدراسة: -2
أذنها ما يعرف مبرض ازرقاق األطفال  لئلنسان واحليوان مسببة عدة أمراضتعترب ادلياه ادللوثة بالنرتات سامة 

(Methemoglobinemiaوكذلك التعرض لؤل ،)( ورام السرطانية كأورام اجلهاز الليمفاويNon-Hodgkin's Lymphoma ،)
(، والتشوه اخللقي لؤلجنة، Prostate and Bladde Cancer(، وأورام اجلهاز البويل والربوستات )Gastric Cancerوأورام ادلعدة )

وباإلضافة لآلثار الصحية ، النفوق الوزن واإلجهاض وأخًنانتاج احلليب ونقص عام يف معدل النمو و إوكذلك أضرار على حيوانات ادلزرعة كنقص 
ة عند للنرتات السابقة الذكر، فإن استعمال تركيزات عالية من النرتات أعلى بكثًن من احتياجات النباتات ادلزروعة ألغراض الري الزراعي وخاص

العالية للرتبة، قد ينتج عنو آثار بيئية سلبية تتمثل يف تعرض خزانات  زراعة زلاصيل اخلضروات واليت حتتاج إىل التسميد ادلكثف ويف حالة النفاذية
 النرتات تتجمع و ،ادلياه اجلوفية العليا للتلوث بالنرتات اليت قد تنتقل ذلذه اخلزانات مع مياه الصرف الرأسي الناجتة عن الري الدائم وىطول األمطار

حيان تكون سرعة امتصا  ألاتات أيون النرتات ضمن احملاليل الغذائية بالرتبة، ويف بعض امبستويات ملحوظة يف أنسجة النباتات، حيث دتتص النب
على من معدل حتوذلا إىل مركبات حيوية داخل النبات مما يؤدي إىل ختزينها يف بعض أجزاء النبات، وبذلك تصل إىل اإلنسان أالنبات للنرتات 

فانو ال مفر من معاجة مصادر  ولتنامي مشكلة تلوث مصادر ادلياه ة خطر التلوث النرتيت للمياه،ولزياد ،واحليوان نتيجة التغذية على ىذه النباتات
 يف التساؤالت اآلتية: ىذا البحث ، ومن ىذا ادلنطلق مت صياغة اشكاليةالطرق احليويةمثل احلديثة ادلياه ادللوثة ببعض الطرق 

 ة النرتات من ادلياه ادللوثة؟ىل طريقة الدنرتة احليوية، طريقة فعالة ومثالية الزال -0
 مدى كفاءة طريقة الدنرتة احليوية يف ازالة النرتات ادللوثة للمياه؟ -7
 

 :فرضيات الدراسة -3
قة هبذه ادلشكلة، وىي أن الدنرتة احليوية طريقة فعالة الزالة ادلتعل يف مشكلة البحث فإنو من ادلمكن حتديد الفرضيةبناء على ما ذكر 

وحتويلو اىل غازات  الذائب يف ادلاء ادللوث ايون النرتات اختزاللمياه، وذلك باستخدام الكائنات احلية الدقيقة واليت تعمل على النرتات ادللوثة ل
 وحدات معاجلة تصمم خصيصا دلثل ىذه التقنيات. داخل عل بعض ادلواد السامدة مثل الكربون احملبب النشط نيرتوجينية، وذلك بتنميتها

 
 

  Materials and Methodsالبحث: مواد وطرق  .4
يف  ادلتوفرة لبلستخدام البشري مصادر ادلياه كمصدر منبار اجلوفية ذات الرتكيزات ادلرتفعة من النرتات  اآلعلي مياه أحد أجريت ىذه الدراسة      

  .Bioreactorsباستخدام وحدات معاجلة معملية حيوية ودتت معاجلة ادلياه ادللوثة بالنرتات  منطقة زلينت،
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 Bioreactors Set-up and Design   :عداد وحدات المعالجة المعمليةإتصميم و  1.4

مقفل دتاما، أي تعمل حتت  سم 5سم، وقطر  135بطول  الشكل يف صورة عمود اسطواين ، كل منهمامت تصميم وحدتٌن معمليتٌن          
للكتلة كمادة ساندة ( GACالكربون النشط احملبب )  [2]،  [1]حيث وضع داخل وحديت ادلعاجلة  (،Anaerobic) النظام البلىوائي

 حتت تعمل اكانت  تٌنوالوحد، (1كما يف الشكل )سم،   10سم، ومغطاة بطبقة من ادلاء بسمك  115مم، بسمك 145قطر حبيبات باحليوية، 
بادلعلق  [1]مع تلقيح الوحدة  ،لرت/يوم( عند درجة حرارة الغرفة 2 = يوم )بتدفق ثابت ...1( يساوى HRTزمن احتفاظ ىيدروليكي ثابت )

 .   ضافة ادلغذياتوبدون إ بادلعلق البكتًني [2] تلقيح الوحدة عدمو  (،يف صورة سكر اجلليكوز البكتًني وإضافة ادلغذيات )مصدر الكربون
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 .Bioreactors لمعملية المعالجة ا لوحدتي (: رسم تخطيطي مقطعي1شكل )

 عداد وتنمية البكتيريا المستعملة في التجارب: إ  2.4

وكان مصدر البكتًنيا من الرواسب ادلائية لبحًنة سد وادي كعام يف ادلنطقة مت تنمية البكتًنيا دون الرتكيز على نوع معٌن من البكتًنيا، 
مدادىا إلرت من ادلياه ادللوثة بالنرتات(، و 6اىل كجم رواسب مائية   1ة بالنرتات بنسبة )بار ادللوثآلمع كمية من مياه االتحضٌن ، وذلك بقيد الدراسة

 12ملجم/لرت(، والتحريك ادلستمر للخليط دلدة حتضٌن  360ادلستمر بادلغذيات البلزمة كمصدر للطاقة والكربون يف صورة سكر جلوكوز مبعدل )
 [1]ادلعملية  وحدة ادلعاجلة مث تلقيح ،بكتًنيا البلىوائية اليت ميكن استخدامها يف وحدات ادلعاجلةنواع الأيد جلميع ج وتكاثر ودنيوم، وذلك لضمان 
    احملضر. باللقاح البكتًني

  Analytical Techniques    :طرق التحليل  3.4

  مت( تقدير درجة التفاعلpHلعينات ادلياه بواسطة جهاز ) (Jen Way 3310, pH Meter ،) 

  النرتات الذائبةتقدير مت و (NO3ˉ) ( باستخدام تقنيات التحليل الطيفي بواسطة جهازUV Jen Way 6305,).  

 قدير الكربون العضوي الكلى الذائب باختبار وتSpectrophotometer ( جبهاز.(HacH DR LANGE X500 10N   
 تقدير تركيز األكسجٌن الذائب(DO)  هاز جبHANNA instrument HI 9142 Dissolved Oxygen Meter ،10N 5  

  تقدير الكربيتات الذائبة يف عينات ادلياه اجملمعة بالطريقة الوزنيةومت.                 

المجسم%201،%202.ppt
المجسم%201،%202.ppt
المجسم%201،%202.ppt
المجسم%201،%202.ppt
المجسم%201،%202.ppt
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  ر بكتًنياتقديومت Pseudomonas aeruginosa أليف ادلستخلص ادلائي احملتوى على ا( شرطة احليوية الرقيقةBiofilm وادلتكونة )
 حدة ادلعاجلة معملية بطريقة ادلرشحات الغشائية. على ادلواد الساندة ادلوجودة داخل و 

  تقدير البكتًنيا ادلختزلة للكربيتات ومت :(SRB) داخل أشرطةBiofilm  ادلتكونة على ادلواد الساندة يف كل وحدة معاجلة، بطريقة اختبار
(SRB - BART™ وادلنتج من قبل شركة )HACH الكندية. 

           Sampling Procedure from Reactors :تجميع العينات من وحدات المعالجة 4.4

مكانية إادلعاجلة للتعرف على  يتوحد من ادلعاجلة لكل يتمن مياه التدوير قبل ضخ ادلياه ادلراد معاجلتها داخل وحد واحدة جتميع عينةًل 
 .بلىوائية داخل وحدات ادلعاجلةلبكتًنيا الل جيد  على تواجد ودنو استهبلك النرتات خبلل فرتة التدوير واليت تعطى مؤشرا

كل مبعدل  ، و كل مخسة أيام لتقدير النرتات والرقم اذليدروجيينمبعدل  ادلعاجلة  جتميع عينات من ادلياه الداخلة واخلارجة من وحدايتمث  و
 . يٌنشهرين متتالعشرة أيام لتقدير تركيز الكربون العضوي الكلي، وذلك خبلل فرتة التشغيل واليت استغرقت حوايل 

، لتقدير والتعرف على ادلعاجلة يتشرطة الرقيقة احليوية ادلتكونة داخل وحداأل ادلتمثلة يف جتميع عينات من رواسب وحدات ادلعاجلةمت و 
،   Pseudomonas aeruginosaمثل بكتًنيا) :ادلعاجلة ةداخل وحدلنرتات ل لكةستهدلشرطة الرقيقة احليوية انوع البكتًنيا ادلكونة لؤل

  .( (SRB) اتبكتًنيا ادلختزلة للكربيتوال

   Results and Discussion    :. النتائج والمناقشة 5

  Bioreactor [1] :وحدة المعالجة الحيوية المعملية 1.5

كتًنيا احملضر مع تلقيح الوحدة بادلعلق الب(، GACحتتوى ىذه الوحدة على ادلادة الساندة للكتلة احليوية الكربون النشط احملبب )و          
 واستعمال اجللوكوز كمصدر خارجي للكربون والطاقة.

 [1تركيز النترات في المياه المعالجة بوحدة المعالجة المعملية ] 1.1.5

Concentration of Nitrate in Water after Treatment by Bioreactor  
ة يوم متتالي 12أثناء عملية التدوير واليت استمرت ملجم/لرت  243ىل إات ( نبلحظ اخنفاض تركيز النرت 2( والشكل )1من خبلل اجلدول )          

خبلل فرتة تدوير مياه البئر  ادلتواجدة (Denitrifying)البكتًنيا ادلستهلكة للنرتات لتكاثر نتيجة ويفسر ىذا االخنفاض  ،دون ضخ ادلياه ادلراد معاجلتها
 ,Moreno et al (microbiota)كوينو من الكائنات احلية الدقيقة ادلتواجدة يف البيئة الطبيعيةممكن ت(  (Biofilmكما تشًن الدراسات أن نظام،  

 ثو حدمث زالة النرتات من ادلياه، إمكانية إوعلى تواجد ودنو البكتًنيا البلىوائية داخل وحدات ادلعاجلة  مؤشراوىذه النتيجة تعطى ، ( (2005
، وبعد العينة الثالثة أي بعد مخسة أيام فقط من ادلعاجلة حيث د ثبلثة أيام من بداية تشغيل وحدة ادلعاجلة بع تدررني وسريع لرتكيز النرتات ضاخنفا

(، وىذه النتائج تدل على جناح عملية ادلعاجلة 1992من احلد األقصى للملوث )ادلواصفات الليبية دلياه الشرب، بكثًن ىل اقل إوصل تركيز النرتات 
وىذا يعىن أن الكربون  ،زالة زادت فاعليتها مع مرور فرتة وجيزة من الزمنإلمن الرتكيزات ادلرتفعة للنرتات، وان عملية ايف ىذه الوحدة للتخلص 

(، وأن الكفاءة الكلية إلزالة Biofilmsالنشط احملبب مادة ساندة مثالية لنمو وتطور الكائنات احلية الدقيقة داخل األشرطة احليوية الرقيقة )
 2يوم )بتدفق ثابت =  1433( يساوى HRT% خبلل فرتة التشغيل، عند زمن االحتفاظ اذليدروليكي )9447النرتات يف ىذه الوحدة بلغت 

تخدام % إلزالة للنرتات مع اس99( على كفاءة Vrtovsek and Ros, 2006لرت/يوم( وىى تتوافق مع كثًن من الدراسات، فقد حتصل )
(، وتتفق مع الدراسة اليت قام Biofilms( كمادة ساندة لتكوين )PVC, PACاألسيتات كمصدر للكربون والطاقة واستخدام خليط من )

سم، مع الكربون النشط كمادة ساندة، وااليثانول كمصدر  245سم وبقطر  100باستخدام برج بطول  ،(Pekdemir et al., 1998هبا )
 %.95زالة نرتات إللكربون، فتحصل على 



 م7102 ديسمرب( 3العدد )-اإلسالميةاجلامعة األمسرية -كلية الرتبية-جملة الرتبية

77 

 

 [.1( ونسبة إزالة النترات في المياه المعالجة بالوحدة المعملية ]pH( وقيم )ˉNO3(: تركيز النترات )1جدول )

الزمن     العينة*
 )يوم(

قبل  تركيز النترات بالبئر
 (mg/lالمعالجة )

تركيز النترات بعد المعالجة 
(mg/l) 

الرقم الهيدروجيني 
pH)) 

ات زالة النتر إنسبة 
)%( 

1 0 12647 243 7477 9842 
2 1 120 35 7462 7048 
3 5 93 5 7456 9446 
4 10  86 3 7447 9645 
5 15  90 4 7450 9546 
6 20 94 349 7465 9549 
7 25 100 249 7475 9741 
8 30 100 9 7460 91 
9 35 90 642 7450 9341 
10 40  85 846 7448 8949 
11 45 100 11 7443 89 
12 50 100 544 7432 9446 
13 55 104 142 7430 9848 
14 60 100 243 7421 9747 
15 65 96 241 7420 9748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.1(: تركيز النترات في المياه قبل وبعد المعالجة بالوحدة ]2شكل )

 pH in Water after Treatment in reactor :في مياه وحدة المعالجة pH)الرقم الهيدروجيني ) 5...2

[1] 

 عينات بعد ادلعاجلة هبذه الوحدة،ىل االرتفاع حنو التعادل لكل الإدتيل  (pH)نبلحظ أن قيم ( 3والشكل ) ( 1من خبلل اجلدول )   
اكم يف ىذا ادلدى يقلل من تر  pH وأن تواجد قيم  ،(1992ىذه القيم يف ادلدى ادلقبول يف مياه الشرب )ادلواصفات الليبية دلياه الشرب، أن و 

  دراسة الختباروىذه التجربة تتفق مع  ،(Rittmann and McCart, 2001)متوسطات الدنرتة الغًن مرغوب فيها يف ادلياه كالنيرتيت السام
 - 7ت عند ـكان  pHوالتلقيح بكائنات أوحال الفضبلت، حيث بينت أن أقصى رد فعل لقيم  pHزالة النرتات وتراكم النيرتيت مع متغًنإكفاءة 
  .(Wang et al., 2009) %، وتراكم للنيرتيت صفر تقريبا99بنسبة  للنرتات زالةإكفاءة   ىواحلصول عل، 747
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 .[1]في المياه قبل وبعد المعالجة بالوحدة  (pH)(: قيم درجة التفاعل 3شكل ) 

  [1]  ( في الوحدة C/NO3ˉ ratio) :لى النتراتإنسبة استهالك الكربون  3.1.5

Ratio Consumption of C:NO3ˉ (C/N ratio) in Bioreactor [1] 
نسبة  أن، و  ضافة عنصر الكربون كان تقريبا ضعفي تركيز النرتات يف ادلاءإ(، نبلحظ أن 4والشكل ) (2) ،( 1من خبلل اجلدول )        

 مكن التخلص من النرتات ادللوثة للماء، والذي أ = 342C/NO3ˉ ratio كانت  يف وحدة ادلعاجلة استهبلك النرتاتاىل استهبلك الكربون 
نسبة  بينت الدراسة أنحيث  ،Vrtovsek and Ros, (2006)اليت حتصل عليها  الدراسة مع نتائج ىذه الدراسة ، وتتفقوبكفاءة عالية

 ..7C/NO3ˉ ratio = 3 بوحدة ادلعاجلة كانت استهبلك النرتات إىل الكربون

 [.1ى للمياه قبل وبعد المعالجة بالوحدة ](: تركيز الكربون العضوي الكل2جدول )

العينة
* 

الكربون العضوي الكلى 
 ((mg/lفي مياه التغذية 

الكربون العضوي الكلى 
 ((mg/lفي مياه البئر 

الكربون العضوي الكلى في 
 (mg/lالمياه بعد المعالجة )

نسبة استهالك الكربون العضوي 
الكلى داخل وحدة المعالجة 

)%( 1 325 43420 52 8549 
2 325 43420 27 9247 
3 325 43420 12 9647 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [.1(: تركيز النترات والكربون العضوي الكلى في المياه قبل وبعد المعالجة بالوحدة ]4شكل )
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 Type of Bacteria in Bioreactor [1] :وحدة المعالجة  فيزالة النترات إنوع البكتيريا الفعالة في  4.1.5

البكتًنيا ادلختزلة ، نبلحظ ىيمنة وحدة ادلعاجلةب الكتلة احليوية( يف رواسب SRBمن خبلل الكشف عن البكتًنيا ادلختزلة للكربيتات )            
10×  7 حوايل ، حيث تشكلتBiofilmعلى نسيج ( SRBللكربيتات )

 من رواسب مل10 (/CFUخلية كوحدة مكونة للمستعمرة ) 5
 كان مرتع برتكيزتركيز الكربيتات أن وذلك بسبب تفضيل بكتًنيا اختزال الكربيتات للنرتات قبل الكربيتات بالرغم من ة،وحدة ادلعاجلب الكتلة احليوية

10 حوايل ، وتشكلتقبل ادلعاجلة مياه ادلصدرملجم/لرت يف  470
مل لرت من رواسب نسيج  10(/CFUخلية كوحدة مكونة للمستعمرة ) 2

Biofilm  كتًنياوحدة ادلعاجلة من بيف Pseudomonas aeruginosa  مع  ىذه التجربة تتفقحيث زالة النرتات، إلاألكثر شيوعا
(، وكل من بكتًنيا Biofilmحيث عزلت مخس أنواع من بكتًنيا الدنرتة من نسيج ) ، ((Gomez et al, 2003البحث الذي قام بو 

خرى باستعمال النظام ادليكرويب إلزالة النرتات من ادلاء أوىف دراسة  ،Biofilmالنرتات والبكتًنيا ادلختزلة للكربيتات كانت موجودة يف رواسب 
 ,Reising))( يف وحدات ادلعاجلة ادلعمليةBiofilmسيطر على دناذج كتلة ) Pseudomonas بكتًنيا ن جنسأالصاحل للشرب، اتضح 

 . للكربيت ىي ادلهيمنة على نسيج الكتلة احلية بوحدة ادلعاجلة نتائج ىذه الدراسة اليت بينت أن البكتًنيا ادلختزلةمع عارض توىو ما ي ،1996

     Bioreactor [2] :المعملية وحدة المعالجة 2.5

ضافة إوبدون تلقيح بكتًني للوحدة وبدون (، GACحتتوى ىذه الوحدة على ادلادة الساندة للكتلة احليوية الكربون النشط احملبب )و           
 ادلغذيات.

 :المياه المعالجة بوحدة المعالجة  فيالنترات  تركيز 1.2.5

Concentration of Nitrate in Waters after Treatment in Reactor[2]  

( نبلحظ اخنفاض طفيف يف تركيز النرتات خبلل األيام األوىل لعملية 5( والشكل )3اجلدول )فی ومن خبلل النتائج ادلتحصل عليها           
يف ادلياه اجلوفية وخاصة ادللوثة، كما تشًن الدراسات أن  (Denitrifying)نتيجة لتكاثر البكتًنيا ادلستهلكة للنرتات ا االخنفاض ويفسر ىذ ادلعاجلة،
مث  ،( (Moreno et al, 2005(  (microbiota)ممكن تكوينو من الكائنات احلية الدقيقة ادلتواجدة يف البيئة الطبيعية(  (Biofilmنظام
مياه الشرب  أعلى من ادلستوى األقصى للملوث يف تادلياه ادلعاجلة كان يف ، وأن تركيز النرتات12العينة  بعديوم أي  55كيز بعد مرور الرت  يفارتفاع 
يوم متتالية  85% خبلل 1342(، وأن الكفاءة الكلية الستخدام ىذه الوحدة كانت ;1992ملجم/لرت( )ادلواصفات الليبية دلياه الشرب،  45)

كفاءة   تدينلرت/يوم(. ويعزى  2يوم )مبعدل تدفق ثابت كان  1433( يساوى HRTزمن االحتفاظ اذليدروليكي ) عندة تشغيل الوحدة، من بداي
لعدم تلقيح الوحدة بالبكتًنيا واليت تستهلك النرتات الذائبة يف ادلياه، وكذلك تدين عملية ادمصا   السابقة ةىذه الوحدة إلزالة النرتات عن الوحد

الحتواء ادلياه على بعض ادلواد العضوية نتيجة التلوث، وأن ادلاء الذي يعامل هبذه الطريقة رنب  رتات ادللوثة على سطح حبيبات الكربون النشطالن
%، ولوجود عوامل أخرى مؤثرة أذنها وجود مواد أخرى منافسة للنرتات كالكربيتات 98من اجلزيئات العضوية بنسبة  دتاما أن يكون خاليا

ادلصدر ملجم/لرت يف مياه  470 حبوايلتركيز الكربيتات  حيث بينت نتائج التحاليل وجود ارتفاع يف ،(2002والفوسفات واالمونيوم )عبد ادلاجد، 
( Denitrificationاحليوية اليت لقحت بالبكتًنيا واليت قامت بعملية الدنرتة ) ةومن نتائج ىذه الوحدة نبلحظ أن كفاءة الوحد، قبل ادلعاجلة

(، حبجز أيون النرتات على سطح ادلادة ادلدمصة )الكربون Adsorptionدمصا  )إلتفوق بكثًن كفاءة ىذه الوحدة واليت تعتمد على عملية ا
ثًنات ألوحظ ىناك تأنو برتكيا بطريقة االدمصا  ،  Eskisehirمبدينة  Porsukإلزالة النرتات يف مياه هنر  دراسة النشط احملبب(، وتشًن

 (.  Ozturk and Bektas, 2004ر الكربيتات والفوسفات والنرتات واالمونيوم على ادمصا  النرتات )حلضو 
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( ونسبة إزالة النترات في المياه المعالجة بوحدة المعالجة المعملية pH( وقيم الرقم الهيدروجيني )NO3ˉ(: تركيز النترات )3جدول )
[2.] 

الزمن       العينة*
 يوم((

ات قبل المعالجة تركيز النتر 
(mg/l) 

تركيز النترات بعد 
 (mg/lالمعالجة )

الرقم الهيدروجيني 
(pH) 

نسبة إزالة النترات 
)%( 

1 1 170 140 6480 1747 
2 5 172 160 7445 7 
3 10 150 150 7434 00 
4 15 150 150 7423 00 
5 20 12647 110 7442 1344 
6 25 93 60 7466 3545 
7 30 85 60 7470 2944 
8 35 90 65 7468 2748 
9 40 94 65 7464 3049 
10 45 100 80 7455 20 
11 50 100 85 7466 15 
12 55 90 90 747 00 
13 60 90 90 7467 00 
14 65 100 90 746 10 
15 70 100 100 7465 00 
16 75 104 100 7462 348 
17 80 100 85 7458 15 
18 85 96 80 746 1646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.2(: تركيز النترات في المياه قبل وبعد المعالجة بوحدة المعالجة ]5كل )ش
 

  pH in Water after Treatment in Reactor [2] :في المياه المعالجة بالوحدة(pH)  الرقم الهيدروجيني  2.2.5

ل لكل عينات ادلياه بعد ادلعاجلة بوحدة ادلعاجلة ىل االرتفاع حنو التعادإدتيل  pH( نبلحظ أن قيم 6(، والشكل )3من خبلل اجلدول )        
 (.1992( )ادلواصفات الليبية دلياه الشرب، 7.1-6.1، وىى يف ادلدى ادلقبول يف مياه الشرب )[7]
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 .[2]( في المياه قبل وبعد المعالجة بالوحدة pH(: قيم الرقم الهيدروجيني )6شكل )

  Summary and Conclusions :الخالصة واالستنتاجات .6

أن تطبيق و  ،ادلعملية وحتليل عينات ادلياه ادلعاجلة اخنفاض كبًن يف تركيز النرتات ادللوثة للمياه احليوية تبٌن نتائج تطبيق وتشغيل وحديت ادلعاجلة 
[، احملتوية على ادلادة 1دة ادلعاجلة احليوية ]% يف وح9447 عالية بنسبة ادلعاجلة احليوية طريقة مثالية وفعالة إلزالة نرتات ادلياه وبكفاءة إزالة يتوحد

 ،كوزو مبصدر للطاقة على ىيئة سكر اجلل ىاوامدادوتلقيح ىذه الوحدة بادلعلق البكتًني  (،GACالساندة للكتلة احليوية الكربون النشط احملبب )
(، وبدون تلقيح بكتًني وبدون إضافة ادلغذيات، GAC[، واحملتوية كذلك على الكربون النشط احملبب )2]ادلعملية بوحدة ادلعاجلة مقارنتا
 .%1342 إزالة بنسبة كفاءةوب

( تفوق بكثًن كفاءة Denitrification) احليوية اليت لقحت بالبكتًنيا اليت قامت بعملية الدنرتة[، 1وحدة ادلعاجلة احليوية ]نبلحظ أن كفاءة و  
الحتواء ادلياه على بعض  [2وحدة ادلعاجلة ] (، ويعزى نقص كفاءةAdsorptionدمصا  )إلواليت تعتمد على عملية ا[، 2بوحدة ادلعاجلة ]

%، ولوجود 97من اجلزيئات العضوية بنسبة  دتاما ادلواد العضوية نتيجة التلوث، وأن ادلاء الذي يعامل هبذه الطريقة رنب أن يكون خاليا
تركيز  د ارتفاع يفو وج بينت نتائج التحاليل حيث ،يتات والفوسفات واالمونيوم عوامل أخرى مؤثرة أذنها وجود مواد أخرى منافسة للنرتات كالكرب 

 .ادلصدر قبل ادلعاجلةملجم/لرت يف مياه  470 حبوايلالكربيتات 

أن ادلادة الساندة ومن نتائج التجارب ادلعملية السابقة نبلحظ أن الطريقة احليوية تعترب طريقة مثالية وفعالة يف إزالة النرتات من ادلياه ادللوثة، و  
، وأن تلقيح الوحدات ادلعملية Biofilmتعترب مواد ساندة مثالية لنمو وتكوين األشرطة احليوية الدقيقة  (GAC)الكربون النشط احملبب 

ن الكائنات احلية الدقيقة بالرغم من إمكانية دنو وتكوين األشرطة احليوية الدقيقة م للحصول على كفاءة عالية إلزالة النرتاترا ضروريا أمبالبكتًنيا 
 واحملتمل تواجدىا يف كثًن من مصادر ادلياه.  Microbiotaا يف البيئات الطبيعية احملتمل وجودى

 
 Recommendations   :التوصيات .7

ات ادللوثة للمياه بطريقة الدنرتة وامكانية إزالة النرت  نظرا لؤلخطار اليت تشكلها النرتات على الصحة العامة، وتنامي ىذه الظاىرة مع الزمن،          
 :التالية التوصياتاىل أمكن التوصل  احليوية،

قيام الالتشاركيات الصناعية و إصدار التشريعات والقوانٌن واللوائح اليت تنضم استغبلل مصادر ادلياه ومحايتها من التلوث، وإلزام الشركات   -1
 العامة، والتوجو حنو الصناعات البيئية النظيفة غًن ادللوثة.  بادلعاجلة األولية دلياه الصرف قبل طرحها يف اجملارى

مة وقف ضخ ادلياه ألغراض الشرب من اآلبار ادللوثة بالنرتات، وتوجيو ىذه ادلياه لؤلغراض الصناعية والزراعية، مع وجود اسرتاتيجيات وأنظ  -2
 ماية خزانات ادلياه اجلوفية من التلوث بالنرتات.ري وتسميد للتحكم يف تركيز نرتات مياه الري حسب نوع احملصول ادلزروع حل
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        الدراسات ادلستقبلية رنب أن تتضمن الصحة العامة للسكان وتعرضهم الطويل ادلدى بسبب تناول مياه ذات تركيزات عالية من النرتات،   -3
 . دون الستة أشهرلتناسلية وموت األجنة واألطفال جهاض التلقائي والتشوىات اإلومدى مساذنة نرتات ادلياه لئلصابة ببعض السرطانات وا

ادللوثة للمياه وخاصة ادلياه ادلعاجلة، وإمكانية استخدام ىذه األنواع يف عمليات ادلعاجلة احليوية للتخلص من احمللية دراسة اجملموعات البكتًنية  -4
 ملوثات إمدادات ادلياه. 

وتطوير ة وإعداد اخلربات والكوادر الفنية والتعاون ادلشرتك على ادلستوى احمللى والعادلي لتطبيق دعم البحث العلمي وتوفًن ادلستلزمات البحثي -5
 دلعاجلة إمدادات ادلياه ادللوثة.  التقنيات احليوية البيئية احلديثة
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