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 الملخص :

 
 . النفطي التلوث مخلفات تنظيف في األمل تمنح الفطريات

 

و    .كبيب   ايئية مشدكلة  يمثل  الذي النفطي التلوث و  التسدباا  من  تعاني للنفط  المصددة  و الغنية  الدول أغلب و  الكويت  دولة

ا ح ثيدؤ ي دي  لش مشدددداكدل رطب  ت دي  لش يتدل العدديدد من  اليعدد تسددددبف النفط من   تلوثدا  البيئدة اثكثب رطب 

 التسباا   هذه من  التخلص و  المشكلة  هذه  ثل طبيقة  في المطول  البحؤ اعد والكائنا  و لحاق ضبة كبيب علش البيئة ح  

  عند  و ح  الدييقة  الحية  المواد  اضدافة  طبيق  عن  الضداة   الهيدةوكباونية المواد هذه  تفكيك و  تحليلها  يمكن  انه الش  توصدلنا ح

 أمانا    الدييقة المواد أكثب من وح  االربى  المبكبا  اعض  و  الكباون  اكسديد ثاني غاز و الماء لنا  سدينت  المبكبا  هذه  تفكيك

 ماء  تعكب  سدبب  الذي و النفط  اتفكيك يا  و ح  تجباتنا في  اسدتخدامه  تم  الذي  ح  البنسدليو   فطب  هو اسدتخدامها و اسدترةاعها   في

 اكسديد  ثاني  الش  تفككهتكون كباونا  الكالسديو  التي تنت  من تفاعل غاز ثاني أكسديد الكباون مم ماء الجيب و   اسدبب الجيب

 .الماء و الكباون

النفط ااسددتخدا  البنسددليو  و هي كتلة البنسددليو  التي  و يد دةسددنا من ر ل التجباة العوامل التي ت ثب علش سددبعة تحلل 

نضيفها الش كتلة محدد من النفط و اةتفاع دةجة الحباة  ااإلضافة الش دةاسة تأثيب نوع آرب من الفطب علش التحلل الحيوي  

ط اواسددددطة  للنفط و يد ارتبنا فطب عفن الخبب لسددددهوله الحصددددول عليه كما دةسددددنا عامل الرمن و تأثيبه علش تحلل النف

البنسدليو   و توصدلنا الش أن تحلل النفط يتأثب اجميم العوامل السدااقة اطبيقة  يجااية فسدبعة تحلل النفط تتأثب ااةتفاع دةجة  

 الحباة  و زياد  كتلة البنسليو  و زياد  الفتب  الرمنية التي يتعبض لها النفط للبنسليو  .
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 صفحه الشكر و العرفان 

 

 

  العلماء و العلم  نعمة علش تعالش هللا شكبن اوال  

 دعمونا  وساعدونا في القيام بهذا المشروع البحثي  أن نعرب عن شكرنا لمعلماتنا اللواتي نود 

نود أن نعرب عن شكرنا الخاص وامتنانا لمديرة مدرستنا أستاذة فاطمة علي حسن لسماحها  

و معلمة الفيزياء أستاذة فضيلة مختبرات المدرسة في ظل األزمة الحالية كورونا ، لنا بإستخدام 

 الزامل على جميع جهودها وتعليقاتها و مساعدتها التي استفدنا منها في مشروعنا.

   منذ البدايةونا اللذين ساعدونا كثيرا ودعم لوالديناشكر خاص  نوجهنود أن 

لتوليد الطاقة   مهندسة في محطة الدوحة الغربيةنود أيضا أن نشكر م.نوف خليف العنزي ) 

أثناء إجراء   أفادتنامساعدتنا وإعطائها المعلومات التي لالمختبرات(  قسمالكهربائية و تقطير الماء 

 هذا البحث 

جامعة الكويت  - عميد كلية الهندسة والبترولالمسؤولين عن هذه المسابقة  نشكرنود أن و 

واللجنة التنظيمية أ.هند الشايجي و  ،  و مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،  أسامة العميرد.

  على منحنا هذه الفرصة الذهبية للقيام بهذا المشروع الرائع.أ.سعدية النمرسي ،  

 مراجع بحثنا د.فاضل عزيز على جميع أرائه و مساعداته التي قدمها لنا  .لشكر ال و خالص 

  المسااقة إلستكمال معنويا   اثفرن  و اشجعن من كل شكبن و

  لتكون و لتطويرها الكويت دولة  الحبيبة دولتي  الى البحث  هذا  اهدي النهاية في و

  دائما   االفضل
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 المقدمة:

العراقي   العاادوان  ألحقهااا  التي  البيئااة  الكااارثااة  العصاااااور  تعتبر  كاال  في  البيئيااة  الكوارث  أساااااوأ  من  بااالكوياات 

مان   ياقاااارب  ماااا  وتااادمايار  حارو  نافاط  700تام  الاى  بائار  أد   ماماااا  الانافاط  ساااااكاااب  تام  و  الاباكد   أناحااااء  جاماياع  فاي 

مان   اكاثار  تشاااااكالااات  لاااذلااا   وناتاياجاااة   ، باعاااد  باااالاكاااامااال  فاهاماهاااا  ياتام  لام  عاواقاااب  ماع  خاطايارة  باحايارة    300باقاع 

الانافاطاياااةا   باقاع  الاباحار  خامااااد  ،  (١)نافاطاياااةا  مايااااه  ا طافااااء  فارو  اساااااتاخااادمااات  عانااادماااا  الانافاط  باقاع  تشاااااكالااات 

الامايااااه  طاباقاااات  تالاوياااث  إلاى  أد   ماماااا  األر   إلاى  الاباقاع  ماحاتاوياااات  تساااااربااات   ، الامشاااااتاعالاااة  الانافاط  آباااار 

الاعاااذباااة    األلاغاااام الاجاوفاياااة  تاكامان  الاكاويااات  صاااااحااااري  باعا   فاي  كاااذلااا    و   ، والاحاياواناااات  الانابااااتاااات  قاتااال  و 

الاا  غااياار  الاااذخاااائاار  ماان  اطااقاام وغااياارهاااا  عاالااى  كااخااطاار  الااعااراقااي  الااغاازو  ماان  مااوجااوده  كاااانااات  الااتااي  مااناافااجاارة 

الحاااذرة   غير  أمتاااار    (٢)التنظيم  عااادة  إلى  ساااااااانتيمترات  بضاااااع  من  تشاااااكلااات  التي  النفطياااة  البقع  ساااااببااات 

العمق    العااديااد  في  قتاال  و  الشاااااواط   و  التربااة  تلويااث  إلى  أد   ممااا  البحريااة  البيئااة  في   أضااااارار  و  تلوث 

الاباحارياااة   الاحاياواناااات  لاردع  ،  (١٣)  (٣)مان  الاماحااااوالت  فاي  كابايار  ماجاهاود  الاكاويااات  نافاط  شاااااركاااة  باااذلااات  حاياااث 

النفط اساااااتخرا   باادء عمليااات  قباال  ببناااء حواجز رمليااة  قاااماات   ، االنتشااااااار  المتساااااربااة من  النفط  ،  (٤)  بقع 

الى  الوصاااااول  من  لردعهااا   ، التحرير  بعااد  وضاااااعاات  اساااااتراتيجيااات  و  بخطط  النفطيااة  البقع  مع  التعاااماال  باادأ 

الساااااكاناياااة   اظاهارت  ،  الامانااااطاق  الازور  را   فاي  الانافاط  تسااااارباااات  حاااادثاااة  عان  ا باكح  باعاااد  الاطاوار  و  فارو 

الااااااااااا  مااادار  عالاى  تاعامااال  الاتاي  الانافاطاياااة   24الاماخاتصاااااااة  الاباقاع  لاماعاااالاجاااة  حاثاياثاااة  جاهاودا  وتاباااذل  سااااااااعاااة 
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سااااا  على  يتركز  العماال  و  المعنيااة،  الحكوميااة  الجهااات  مع  بااالتعاااون  البقع المتساااااربااة  كميااات  وشااااافط  حااب 

والاقاريا  الاماتاجاماعاااة  السااااااااحااالالانافاطاياااة  مان  فاي  )  باااة  عامالاياااات ،    (٥)(٢٠١٧األنابااااء  تااا خاااذ  قاااد  ناعارف  وكاماااا 

لالاتاناظاياف   وقااات  تااا خاااذ  وكاااذلااا   ماناهاااا  الاكاثايار  تاكالافاناااا  قاااد  أي  الاناقاود  مان  اطاناااان  الاتاناظاياف  عامالاياااات  الانافاط 

على   تمر  اكثر    ٣حيااث  او  حاال (٦)مراحاال  في  فكرنااا  قااد  ممكن  وقاات  باا سااااارع  المشاااااكلااة  هااذه  لتجنااب  و 

وهاو الاناقاود  مان  الاكاثايار  ياكالاف  ان     ال  عارفاناااا  فاباعااادماااا  الافاطارياااات  اساااااتاعاماااال  فاكارناااا  الاحاياااة  فاعاااال،  الاكاااائاناااات 

الاماركاباااات  عالاى  تاتاغاااذ   الاتاي  الاكاااائاناااات  هاااذه  أناواع  عان  باحاثاناااا  الانافاط  باقاع  تاحالايااال  شااااااا ناهاااا  مان  الااادقاياقاااة 

الفطريااات انواع الفطريااات    (٧)الهياادروكربونيااة وكااان من ضااااامنهااا  أساااااماااء لبع    (٨)  كااالبنساااااليومفوجاادنااا 

أنواع أخر  يتم تحضااااايره  ،       (  ١٠)و  الااذي  البنسااااايليوم  أمااانااا هو فطر  األكثر  و  أن األساااااهاال تحضااااايرا  اال 

الليمون   و  كااالبرتقااال  الحمضااااايااات  على  الناااتع  العفن  بعماال ،    (١١)من  وقمنااا   األمر  تجربااة  قررنااا  لااذلاا  

حيااث زرعنااا فطر   باااخااذنااا  ليومسااااا البنمزرعااة للفطريااات  الظروف البرتقااالالحمضااااايااات )    ،قمنااا  لااه  ( و وفرنااا 

باقاع   ظاهارت  و  األبايا   لالاون  تاحاولااات  تاعافاناهاااا  فاباعاااد   ، الاعافان  لاياتاكاون  جاياااد ا  ماغالاق  ماكاااان   و  الامانااااساااااباااه 

  ، سااااانساااااتخاادمااه  الااذي  الفطر  إنشاااااااخضاااااراء وهو  شاااااهر وبعااد  تقريبااا  أخااذت  التي  الفطريااات  ء  مزرعااة 

 .  اخذنا هذه الفطريات الخضراء  ستعمالها في تجربتنا ، والتي خضعت لعدة عوامللتنموا  ، 

 العامل األول الكمية 

 العامل الثاني التغير في درجة الحرارة  

 (١٢)العامل الثالث نوع اخر من الفطر حيث استخدمنا فطر الخبز

 بع الوقتو العامل الرا

لااادراساااااااه   النافاط  من  مخاتالافاااة  كماياااات  اساااااتاخااادمناااا  و  العاوامااال  لكااال  الفاطار  من  ثاااابتاااه  كماياااة  اساااااتاخااادمناااا 

مااد   لرؤيااة  الجير  ماااء  اساااااتخاادمنااا   ، حااالتااه  لاادراسااااااة  العواماال  من  لكاال عاااماال  انبوبتين  ، وفرنااا  العواماال 

 تعكر المياه و في اثناء التجربة الحظنا 

 ون تفاعل ماء الجير مع ثاني أوكسيد الكرب-١

 ظهور ترسبات-٢

 تعكر ماء الجير - ٣

 و نحن نعتقد أن كلما قمنا بتزويد كمية الفطر ستكون نسبة التحلل اسرع .
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 الهدف من المشروع : 

الاكاااائاناااات و  الابايائاااة  فاي  تضااااار  الاتاي  الانافاطاياااة  الاتسااااارباااات  أ    ماعاااالاجاااة  الاقارياااب  الاماااد   عالاى  ساااااواء  الاحاياااة 

الاى  باااا ضاااااااافاااة  الاحاااالاي  الاوقااات  فاي  الاتسااااارباااات  هاااذه  لاماعاااالاجاااة  الاماتاباعاااة  الاطارو  بافاعااال  الاباعاياااد  الاماااد  

 تقليل التكلفة المالية و المجهود ا نساني الذي يبذل في معالجة هذه التسربات  

ال فطر  اساااااتخاادام  أن  الى  التجريبي  البحااث  خكل  من  توصااااالنااا  قااد  لمعاااو  التساااااربااات بنساااااليوم  هااذه  لجااة 

 قد يؤدي الى نتائع إيجابية و غير ضارة في البيئة فهو يفك  النفط الى مكونات صديقة للبيئة 

 :كالتالي   و من خالل توزيع األدوار بيننا في أداء التجربة

ودانااة  الطااالبااة   الفطر  كتلااة  همااا  عاااملين  بين  العكقااة  الحرارة    درساااااات  درجااة  بماا عكقتهارتفاااع  سااااارعااة ا 

 تحلل النفط  

 تؤثر على تحلل النفط  الطالبة سارة درست العكقة بين نوع الفطر و المدة الزمنية التي 

ال باااقي  في  قمنااا  تساااااليمااه  بينمااا  و  التقرير  هااذه  التمااام  بااالتعاااون  المختلفااة  فصاااااولااه  و  أكماال  تقرير  على 

 وجه 
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 الفصل الثاني 

 النفط  ويحتوي. وتركيبها مظهرها في تختلف كثيرة هيدروكربونية مركبات من الخام نفطال يتكون

%  1 من وأقل كبريت %3 -% 1 و هيدروجين %14 و الكربون من%  84 على المتوسط في الخام

 .وأمكح وفلزات والنيتروجين األكسجين من كل من

ونية المعقدة و بعد البحث المكثف في طريقة تحليل تسربات النفط الضارة و مركباتها الهيدروكرب 

و االسبراغو  و الرودوتروال و الككدوسبوريوم  كالبنسيليوم فوجدنا أسماء لبع  انواع الفطريات

الفطريات التي  أنواعو هو احد  البنسيليوم فطر اال أن األسهل تحضيرا و األكثر أمانا هو و غيرها ،

 تنمو على ثمار الفواكه و خصوصا  الحمضيات كالليمون و البرتقال 

 طريقة تكاثر فطر البنسيليوم : 

يتكاثر هذا الفطر ال جنسيا ، حيث يكون في بداية حياته عبارة عن خيوط فطرية رفيعة عديمة 

اللون مقسمة بحواجز، ومنتشرة في عدة اتجاهات على الوسط الغذائي، بعد ذل  تقوم بع   

 الوسط. الخيوط المعروفة بإسم “حامكت الكونيديا” بالتوجه في اتجاه بعيد عن

تبدأ “حامكت الكونيديا”بتكوين فروع من الزوائد األولية التي تغطي الزوائد الثانوية، بعد ذل  تقوم 

الزوائد الثانوية بإنتا  الكونيديات، وهي المسؤولة عن تكوين الجراثيم الكونيدية التي تظهر باللون 

 األزرو أو األسود، وتتميز بشكلها المميز الذي يُشبه المكنسة. 

و من اهم مميزاته هو انه يستخلص منه مضاد حيوي يسمى بالبنسلين نسبة الى الفطر و هو 

و من اضرار فطر البنسيليوم  اول مضاد حيوي مستخدم في عك  االلتهابات و االمرا  المختلفة

اتكف بع  المنتجات : يؤدي وجود الفطر إلى اتكف المنسوجات و الجلود، واالعكف الحيوانية  

 لة تعرضها إلى الرطوبة والحرارة الكزمة لتكونها. في حا

ا صابة باألمرا  : توجد بع  األنواع من فطر البنسيليوم تتسبب في إصابة ا نسان أو الحيوان 

 ببع  األمرا ، مثل األمرا  الرئوية

 و الطريقة هي : في تحليل النفط عن طريق التحلل الحيوي فسنستخدم فطر البنسيليوم

ان خكل عملية المعالجة البيولوجية تتحول المنطقة الملوثة الى بيئة غنية بالكائنات الحيه 

الميكروبية كالفطريات و تحول المولوثات السامه الى مركبات اقل خطورة ، عن طريق تغيير و  
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، و من هذه المواد قد تكون ) ثاني   أخر ترولية الى مواد تكسير المركبات الهيدروكربونية الب

الكربون و الماء ، و الكتلة الحيوية ( كما ان المعالجة الحيوية معروفة ب نها اكثر الطرو امانا   أكسيد

و االستكشاف مثل ) الوحل الناتع عن الحفر و التربة الملوثة  ا نتا مخلفات  إدارةو فعالية في 

 الخزانات النفطية و البحيرات النفطية و تنظيف التسربات النفطية (  بالنفط و رواسب
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 الفصل الثالث :

 التجربة و خطوات العمل : 

 فكرة التجربة )فرضية البحث (: 

على اختكف حاالتها   الهيدروكربونية المرّكباتتكّون النفط الخام كيميائيا  من مزيعٍ معقٍّد من ي

   (١٤) .مركب عضوي  17000الغازية والسائلة والصلبة، والتي قد يصل مجموعها إلى ما يزيد عن 

 فعل االجنا  الميكروبية القادرة على تحليل الهيدروكربونات  تحلك  صديقا  للبيئة يتحلل النفط ب و

استخدام عملية حيوية مثل الكائنات الحية الدقيقة لتسريع التخلص من التلوث )مثل تسرب و 

تقوم   والنفط( البيئي. حيث يتم تحلله إلى مواد غير ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والماء. 

 CO2وتحويلها إلى  التي يحتوي عليها النفط باستخدام المواد الكربونية  المعقدة الفطريات 

الناتع باستخدام ماء الجير    2COو يمكننا االستدالل على غاز ثاني أكسيد الكربون   والماءا.

 حيث يتفاعكن مكونان كربونات الكالسيوم حسب المعادلة التالية :

O2+ H 3CaCO               2(g)+ CO 2(aq)Ca(OH) 

  ، و من خكل دراسة العوامل المؤثرة في التفاعل بين النفط و فطر البنسلينيوم )موضوع البحث ( 

ت ثير  و ، بينهما  ت ثير ارتفاع درجة الحرارة على التفاعل ومنها كمية الفطر الممزوجة مع النفط ،

مع عينة النفط ، كما قمنا بدراسة ت ثر النفط ب نواع    فطر البنسلينيوم مرور الوقت في  تفاعل 

 عفن الخبر  كفطر أخر  من الفطر 

 

 األدوات المستخدمة : 

 احتجنا في هذه التجربة الى : 

 أنابيب زجاجية عدد   -١

 ميزان حسا  -٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
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 حامل أنابيب  -٣

 قطارة   -٤

 عينة من النفط الخامل  -٥

 على البرتقال (  عينة من البنسلينيوم ) المتكون -٦

 عينة من عفن الخبز ) المتكون على الخبز (  -٧

 شرائح زجاجية  -٨

 علبة لدراسة تغير درجة الحرارة -٩

  Uأنبوبة ملتوية على شكل حرف  -١٠

 سدادات من المطاط المثقوبة   ١١

 ماء جير  - ١٢

 مخبار مدر   -١٣

 مشرط تشريح -١٤

 ترمومتر   -١٥

١٦-  

 خطوات التجربة : 

 تحضير فطر البنسلينيوم و عفن الخبر    -١

في مكان مظلم و داف    ما منفصلين و وضعه الخبزت و قطعة من قمنا باختيار عدد من البرتقاال

أيام الى أسبوع (  ٣)المدة الزمنية من مناسبة لتكاثره حتى يتسنى للفطر النمو في بيئة 

 )مراحل تكون الفطر حسب الصور التالية ( 

    الحرارة  صندوقتجهيز  -٢

م تركيبهما على صندوو  تيباستخدام مصباحين ضوئيين و مصدر للتيار الكهربائي  

حرارة الوسط  و ذل  لزيادة درجة مغلف من الداخل باللون األسود من الكرتون  

 و اشعاع األسطح السوداء  باستخدام المصابيح الكهربائية 
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 اجراء التجربة   -٣

 ألربعة متغيرات التجربة  بإجراءقمنا 
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 : كمية الفطر المضاف الى النفط  المتغير األول 

 تفاعله مع النفط  كمية الفطر على زيادة درسنا في هذا المتغير أثر  

كمية ماء الجير ، درجة الحرارة ، نوع الفطر ، وهنا ثبتنا كل من العوامل التالية : كتلة النفط ، 

 المدة الزمنية بين العينات 

 تصفير الميزان الحسا   -١

 فارغة تعيين كتلة األنبوبة الزجاجية المستخدمة  -٢

داخل انبوبة االختبار ( ثم طرح كتلة انبوبة  ) باستخدام الميزان الحسا  تعيين كتلة النفط  -٣

 االختبار من كتلة النفط مع انبوبة االختبار 

 تعيين كتلة الفطر باستخدام الميزان الحسا   -٤
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 من ماء الجير في انبوبة زجاجية و نغلقها باستخدام سدادة مطاطية مثقوبة   (20ml)نضع  -٥

و ثم احكام اغكو االنبوبة بواسطة تحريكهما قليك   ونقوم بإضافة فطر البنسلينيوم الى النفط  -٦

 سدادة مطاطية مثقوبة 

لتصل بين انبوبة النفط الممزو  بفطر البنسلينيوم   Uبوبة ملتوية على شكل حرفناستخدام ا -٧

 و ماء الجير 

 فطر البنسلينيوم  قة بتعيين كتلتين مختلفتين من بنكرر الخطوات السا -٨

 نسجل المكحظات على تعكر ماء الجير  -٩

 تعيين كتلة النفط بعد التفاعل -١٠

 : الفترة الزمنية  المتغير الثاني 

تفاعل فطر البنسلينيوم و النفط و  درسنا في هذا المتغير العالقة بين  

 تأثير الزمن على كمية التفاعل  

 و هنا ثبتنا كل من العوامل التالية :

 عينة واحدة  كتلة الفطر كمية ماء الجير ، درجة الحرارة ، نوع الفطر ،  كتلة النفط ، 

 تصفير الميزان الحسا    -

 تعيين كتلة األنبوبة الزجاجية المستخدمة فارغة  -٢

تعيين كتلة النفط باستخدام الميزان الحسا   )داخل انبوبة االختبار ( ثم طرح كتلة انبوبة   -٣

 نبوبة االختبار االختبار من كتلة النفط مع ا

 تعيين كتلة الفطر باستخدام الميزان الحسا   -٤

 من ماء الجير في انبوبة زجاجية و نغلقها باستخدام سدادة مطاطية مثقوبة   (20ml)نضع  -٥

قليك  و ثم احكام اغكو االنبوبة بواسطة  نقوم بإضافة فطر البنسلينيوم الى النفط و تحريكهما -٦

 سدادة مطاطية مثقوبة 

لتصل بين انبوبة النفط الممزو  بفطر البنسلينيوم   Uاستخدام انبوبة ملتوية على شكل حرف -٧

 و ماء الجير  

 يوم متتالي ١٤خكل نسجل المكحظات على تعكر ماء الجير  -٨
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 تعيين كتلة النفط بعد التفاعل  -٩

   نوع الفطر المستخدم  ر الثالث :المتغي

 و هنا ثبتنا كل من العوامل التالية : 

 عينتينبين كتلة الفطر، الفترة الزمنية  كتلة النفط ، كمية ماء الجير ، درجة الحرارة 

 تصفير الميزان الحسا    -

 تعيين كتلة األنبوبة الزجاجية المستخدمة فارغة  -٢

تعيين كتلة النفط باستخدام الميزان الحسا   )داخل انبوبة االختبار ( ثم طرح كتلة انبوبة   -٣

 االختبار من كتلة النفط مع انبوبة االختبار 

 تعيين كتلة الفطر باستخدام الميزان الحسا   -٤

 انبوبة زجاجية و نغلقها باستخدام سدادة مطاطية مثقوبة من ماء الجير في   (20ml)نضع  -٥

نقوم بإضافة فطر البنسلينيوم الى النفط و تحريكهما قليك  و ثم احكام اغكو االنبوبة بواسطة  -٦

 سدادة مطاطية مثقوبة 

بين انبوبة النفط الممزو  بفطر البنسلينيوم  لتصل  Uاستخدام انبوبة ملتوية على شكل حرف -٧

 و ماء الجير 

 عفن الخبز فطر  معقة بنكرر الخطوات السا -٨

 نسجل المكحظات على تعكر ماء الجير  -٩

 تعيين كتلة النفط بعد التفاعل  -١٠

   ارتفاع درجة الحرارة  المتغير الرابع  : 

 و هنا ثبتنا كل من العوامل التالية : 

 عينتينبين كتلة الفطر، نوع الفطر ، الفترة الزمنية  كتلة النفط ، كمية ماء الجير ، 

 تصفير الميزان الحسا    -

 تعيين كتلة األنبوبة الزجاجية المستخدمة فارغة  -٢
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( ثم طرح كتلة انبوبة   تعيين كتلة النفط باستخدام الميزان الحسا   )داخل انبوبة االختبار -٣

 االختبار من كتلة النفط مع انبوبة االختبار 

 تعيين كتلة الفطر باستخدام الميزان الحسا   -٤

 ماء الجير في انبوبة زجاجية و نغلقها باستخدام سدادة مطاطية مثقوبة  من  (20ml)نضع  -٥

نقوم بإضافة فطر البنسلينيوم الى النفط و تحريكهما قليك  و ثم احكام اغكو االنبوبة بواسطة  -٦

 سدادة مطاطية مثقوبة 

بنسلينيوم لتصل بين انبوبة النفط الممزو  بفطر ال  Uاستخدام انبوبة ملتوية على شكل حرف -٧

 و ماء الجير 

 الحرارة التي تم اعدادها نضع العينة داخل علبة  -٨

 لتحضير عينة أخر   قة بنكرر الخطوات السا -٨

 و األخر  خار  الصندوو   الحرارة صندوو نضع أحد العينتين في  -٩

 تعيين درجة حرارة الصندوو و درجة حرارة الغرفة  -١٠

 الجير  نسجل المكحظات على تعكر ماء -١١

 التفاعل  تعيين كتلة النفط بعد – ١٣

 

 الفصل الرابع : النتائج  

يوم من أداء التجربة، اعتمدنا على كمية تعكر ماء الجير في االنبوبة  ١٤قمنا بتسجيل النتائع بعد 

الثانية المتصلة مع االنبوبة التي تحوي النفط والفطر بواسطة االنبوبة الملتوية على شكل حرف 

U     وعلى كتلة النفط بعد التحلل بواسطة فطر البنسليوم 

 و كمية الفطر  العالقة بين كمية النفط  

 أعددنا عينتين حسب الجدولين التاليين  

 ( الكتلة  )ثابتة  فطر البنسليوم –(الكتلة )متغيرة النفط (  ١)
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الفرو  

بين 

 الكتلتين  

كتلة 

و  النفط 

البنسليوم  

بعد 

 التحلل 

كتلة النفط و  

البنسليوم قبل 

 التحلل  

كمية تعكر ماء  

 الجير 

)وجود الرواسب  

 في ماء الجير ( 

  كتلة الفطر

 البنسليوم

(g) 

كتلة النفط  

قبل  

 (g)التحلل

 

0.4 

4.0 

أعلى كمية   4.4

رواسب بين 

 العينات 

0.2 4,2 1 

0.2 

8.4 

كمية الرواسب   8.6

 متوسطة 
0.2 8.4 2 

0.4 

12.4 

أقل كمية   12.8

 رواسب 
0.2 12.6 3 

 (الكتلة  )متغيرفطر البنسليوم  –(الكتلة  )ثابتالنفط ( ٢)

الفرو  

بين 

 الكتلتين  

كتلة 

النفط  

 بعد

التحلل  

(g) 

كتلة النفط  

+كتلة 

البنسليوم قبل 

 التحلل 

كمية تعكر ماء  

 الجير 

)وجود الرواسب  

 في ماء الجير ( 

كتلة  فطر  

 ( gالبنسليوم )

  كتلة النفط 

  قبل

   (g)التحلل

 

-0.2 

4.4 

أقل كمية   4.6

 رواسب 
0.4 4.2 1 

-0.3 

4.5 

كمية الرواسب   4.8

 متوسطة 
0.6 4.2 2 
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-0.4 

4.6 

أعلى كمية   5.0

رواسب و تعكر 

 واضح 

0.8 4.2 3 

 

الناتجة من تحلل النفط باستخدام فطر    2COالمكحظة : تزداد كمية غاز ثان أكسيد الكربون 

البنسليوم كلما زادت كتلة  الفطر عند ثبات كتلة النفط و درجة الحرارة و الفترة الزمنية  بينما تقل 

الناتجة من تحلل النفط كلما زادت كتلة النفط عند ثبات كتلة  2COكمية غاز ثاني أكسيد الكربون 

زمنية  و هذا يدل على وجود عكقة طردية بين كتلة فطر البنسليوم ودرجة الحرارة و الفترة ال

 البنسليوم الممزوجة بالنفط و كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من تحلل النفط  

 

 العالقة بين درجة الحرارة و تفاعل النفط مع الفطر  

 العينة )أ( داخل صندوق الحرارة 

Day13-14 

39°C 

Day10-12 

39°C 

Day7-9 

35°C 

Day4-6 

32°C 

Day1-

3 

28°C 

درجة 

 الحرارة 

 

oil

penicillium

C
O

2

CO2انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون 

m1 m2 m3
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أعلى كمية  

 رواسب في

زادت كمية الرواسب  

في ماء الجير عن 

 سابقها و 

زادت كمية ماء 

الجير عن السابق  

و تعكر ماء الجير 

 أصبح أوضح 

زادت كمية  

الرواسب في 

ماء الجير و ظهر  

 تعكر خفيف 

أقل 

كمية  

 رواسب

تعكر ماء 

 الجير 

 

 

 ( العينة )ب( خارج صندوق الحرارة )درجة حرارة الغرفة 

Day13-14 

22°C 

Day10-12 

23°C 

Day7-9 

23°C 

Day4-6 

23°C 

Day1-3  

21°C 

درجة 

 الحرار 

زادت كمية  

الرواسب و 

لكنها أقل بكثير  

عن عينة 

 الصندوو 

زادت كمية الرواسب  

زيادة بسيطة في 

ماء الجير عن 

سابقها و لكنها أقل  

من عينة داخل  

 الصندوو 

كمية الرواسب  

 نفسها تقريبا  

زادت كمية  

الرواسب 

في ماء 

 الجير 

أقل كمية  

 رواسب

2 

تعكر ماء 

 الجير 

 

 مقارنة بين كتل المواد قبل التحلل و بعد التحلل  

 كتلة الفطر  كتلة النفط  

النفط +  كتلة 

كتلة الفطر  

 قبل التحلل 

كتلة النفط +  

كتلة الفطر  

 بعد التحلل 

فرو الكتل  

قبل و بعد  

 التحلل 

عينة داخل 

 الصندوو 
4.2 0.2 4.4 3.6 -0.8 

عينة خار  

 الصندوو 
4.2 0.2 4.4 4.0 -0.4 
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 المكحظة : 

الناتجة من تحلل النفط باستخدام فطر البنسليوم    2COتزداد كمية غاز ثان أكسيد الكربون  -١

كلما زاد تغير درجة الحرارة ، العينة التي وضعت في صندوو الحرارة احتوت على رواسب أكثر 

كلما زادت درجة الحرارة مما يدل على ازدياد انتا  غاز ثاني أكسيد الكربون الناتع من تحلل 

 النفط  بزيادة درجة الحرارة عند ثبوت كل من كتلة النفط ، كتلة فطر البنسليوم ، 

 

  العالقة بين نوع الفطر و تفاعله مع النفط  

فرو  

 الكتلة

كتلة النفط  

و الفطر  

 بعد

 التحلل 

(g) 

كتلة النفط و  

الفطر قبل 

 التحلل 

كمية تعكر ماء  

 الجير 

كتلة 

 النفط قبل

التحلل  

(g) 

كتلة 

الفطر  

(g) 

 

-0.4 4.0 4.4 

وجود رواسب 

 في ماء الجير
4.2 0.2 

فطر  

 سليوم بنال

-0.5 3.9 4.4 

كمية  الرواسب 

و تعكر ماء الجير 

أكثر من اليوم 

 الثاني 

4.2 0.2 

فطر عفن 

 الخبر 

 

الناتجة من تحلل النفط باستخدام فطر    2COالمكحظة : تزداد كمية غاز ثان أكسيد الكربون 

عفن الخبز عن كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتع من تحلل النفط باستخدام البنسليوم  عند 

 ثبات كل من كتلة الفطر ، كتلة النفط ، درجة الحرارة و الفترة الزمنية  
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   العالقة بين تفاعل النفط مع الفطر و الوقت 

 الوقت  كمية تعكر ماء الجير

 اليوم االول ال يوجد تعكر 

 الثالث اليوم  وجود طبقة رقيقة خفيفة من كربونات الكالسيوم على سطح ماء الجير 

 ساد  الاليوم  وجود رواسب في ماء الجير أكثر

 تاسع الاليوم  ازدادت كمية الرواسب في ماء الجير 

 من الداخل األنبوبةجدار على تكثف ماء ازدادت كمية الرواسب و ظهور قطرات 

حادي  الاليوم 

 عشر

 رابع عشرالاليوم  من الداخل األنبوبةجدار على تكثف ماء ازدادت كمية الرواسب و ظهور قطرات 

 

 

عفن الخبر  البنسلينيوم

كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج 

Day1-3 day4-6 day7-9 day11-14
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 كتلة الفطر  كتلة النفط  

كتلة النفط +  

كتلة الفطر  

 قبل التحلل 

كتلة النفط +  

كتلة الفطر  

 بعد التحلل 

فرو الكتل  

قبل و بعد  

 التحلل 

النفط مع عينة 

 عامل الزمن
4.2 0.2 4.4 4.0 -0.4 

 

 

 المكحظة : 

الناتجة من تحلل النفط باستخدام فطر البنسليوم كلما   2COتزداد كمية غاز ثان أكسيد الكربون  

زادت الفترة الزمنية فعلى مر األيام يزداد تعكر ماء الجير و زيادة الرواسب المتكونة بفعل غاز ثاني 

ناتع من عملية تحلل النفط بواسطة فطر البنسليوم عند ثبوت كل من كتلة أكسيد الكربون ال

 النفط ، كتلة فطر البنسليوم ، درجة حرارة الوسط 

 

 

 

 و بعد اجراء التجربة  و من خكل الجداول التي تم عرضها توصلنا الى :  

يتفاعل فطر البنسليوم مع النفط و ينتع عن ذل  ثاني أكسيد الكربون )الذي استدلينا عليه   -١

 من خكل ترسب كربونات الكالسيوم في االنبوبة التي تحوي ماء الجير(  و ماء

كلما زادت كتلة فطر البنسليوم في النفط كلما زادت كمية الرواسب في ماء الجير و الذي يدل  -٢

كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتع عند ثبات كمية النفط و الفترة الزمنية و درجة على ازدياد 

 الحرارة التي يتعر  لها مزيع النفط و البنسليوم  

كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت كمية الرواسب في ماء الجير أي ازدياد كمية غاز ثاني  -٣

لبنسليوم عند ثبات كمية البنسليوم وكتلة النفط  أكسيد الكربون الناتع من تفاعل النفط مع فطر ا

 و الفترة الزمنية 
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كلما زادت الفترة الزمنية لتفاعل فطر البنسليوم مع النفط كلما زادت كمية الرواسب في ماء   -٤

الجير الذي يدل على ازدياد انتا  غاز ثاني أكسيد الكربون عند ثبوت باقي العوامل من كمية  

 درجة حرارة الوسط   الفطر و كمية النفط و

 

 و بعد دراسة العوامل المؤثرة في تحلل النفط باستخدام فطر البنسليوم استنتجنا : 

أن تحلل النفط بواسطة الكائنات الحية الدقيقة  مثل فطر البنسليوم و تتوقف كمية التحلل على  

 العوامل التالية :

 نوع الفطر ) يتغير بتغير نوع الفطر (  -١

 رارة ) كلما كانت درجة الحرارة أعلى كلما كان التحلل أكبر ( تغير درجة الح -٢

 كتلة الفطر  ) كلما زادت كتلة الفطر كلما زاد التحلل (  -٣

و الذي   2COو أن هذا التحلل ينتع مواد صديقة للبيئة مثل الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون   

النفطية و تقليل أضرارها على  يمكن من خكلها استخدام نتيجة البحث في محاربة التسربات 

البيئة المحيطة بها مقارنة  بالوسائل المتبعة في الوقت الحالي و التي لها أضرارها المستقبلية  

 على البيئة ، 

و في حين اكتشاف علماء رو  نوعا  من البكتيريا يمكنه أن يصبح أساسا  لدواء لتنظيف التربة 

من المنتجات النفطية اال أن نتيجة هذا البحث هي تحلل النفط تحت درجات حرارة منخفضة تصل 

(2-6)°C   (14)  التي ال يمكن تطبيقها على الكويت خكل فصل الصيف و ذل  الرتفاع درجات

أما النتائع التي توصلنا اليها ب ن تحلل النفط   C° (49)ارة خكل هذا الفصل التي تتعد  الحر

متبعين االحتياطات     C°(39)بواسطة البنسليوم تزداد بارتفاع درجة الحرارة التي تصل الى 

األساسية في التعامل مع الفطر كلب  النظارات الواقية للعين و القفازات و لب  الكمامة حفاظا   

 على سكمة القائمين على هذه التجربة من  التعر  المستمر لفطر قد يؤذي االنسان 

 الفصل الخامس :االستنتاجات و التوصيات  

من خكل النتائع التي توصلنا اليها و العوامل التي يتوقف عليها سرعة تحلل النفط بواسطة فطر 

واء لمعالجة التسربات النفطية بحيث البنسليوم الذي ينتع عنه مواد صديقة للبيئة يمكن تصنيع د
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يكون البنسليوم أسا  هذا الدواء الذي من خكله يتحلل النفط المتسرب و ينتع مواد صديقة  

للبيئة كالماء و غاز ثاني أكسيد الكربون للمحافظة على البيئة من اضرار تلوثها بواسطة النفط  

طية المتاحة في الوقت الحالي و المتسرب أو تضررها بواسطة وسائل معالجة التسربات النف

 التي لها تكلفة مالية مرتفعة با ضافة الى أن بعضها ي خذ وقتا  طويك  لمعالجة التسربات  

 

 التوصيات

و اعتمادا  على النتائع التي توصلنا اليها نوصي بزيادة البحث المتقدم باستخدام مختبرات 

مجهزة  باألدوات الحديثة في هذا المجال حتى نتمكن من التوصل الى دواء أساسه فطر 

البنسليوم الذي يحلل النفط الى مواد صديقة للبيئة خكل فترة قصيرة حيث تمت هذه التجربة  

دوات المختبر المدرسي البسيطة  ثبات العكقة بين تحلل النفط  بواسطة باستخدام األ

 البنسليوم و العوامل التي تعرضنا لها خكل التجربة 
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https://ceps.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/12/22/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84/
https://ceps.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/12/22/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84/
https://ceps.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/12/22/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84/
https://www.almrsal.com/post/505412
https://www.barabic.com/health/12054
https://jas.sabu.edu.ly/index.php/asjsu/article/download/77/58/
https://www.rqiim.com/hatemsaber105/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://www.rqiim.com/hatemsaber105/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://www.rqiim.com/hatemsaber105/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://www.rqiim.com/hatemsaber105/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://m.facebook.com/1860385560934594/posts/1906694946303655/
https://www.syr-res.com/article/10228.html
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14- https://arabic.sputniknews.com/science/202004161045186685 - الرو -العلماء-

  الشمالي/-القطب-في - النفط-تحلل-بكتيريا -كتشفوني
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الروس عثروا  أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن العلماء 

على بكتيريا في القطب الشمالي يمكن أن تصبح أساس دواء 

 .لتنظيف التربة من المنتجات النفطية
وقالت الوزارة: ااكتشف متخصصون من اروسنفطا ومنتزه االقطب الشمالي الوطني 

 Clean الروسيا )منطقة أرخانغيلس ( ، في إطار المشروع المشتر  الشامل

Arctic استخدامها لتطوير دواء مبتكر لتنظيف التربة من المنتجات   ، بكتيريا يمكن

النفطية. ومن السمات الفريدة للبكتيريا أنها تحلل المنتجات البترولية في درجة حرارة 

درجات 6- 2منخفضة )  )". 

كما أوضحت الوزارة، أنه تم اكتشاف الكائنات الحية الدقيقة من قبل العلماء عند أخذ  

زيمليا ألكسندرة. في هذه المنطقة، شكلت   عينات من التربة المل وثة في  جزيرة 

 .المياه الجوفية ما يسمى امناطق الهجرةا للمنتجات النفطية

ا ألن حجم  وقال دميتري كريوكوف، رئي  المشروع في القطب الشمالي: انظر 

للتربة طويلة، فإن التلوث النفطي يمكن أن يكون هائك ، وعملية التنظيف الذاتي 

تكنولوجية الحيوية الستعادة التربة، التي ندرسها حالي ا في أرخبيل زيمليا األساليب ال 

ا بالغ األهمية  ."فرانسوا جوزيف، تكتسب دور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.sputniknews.com/russia/201908271042731786-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-5-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
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 مقاالة :

  . نوف رليف العنري 

 مهندسة كيميائية 

   ٢٠١٩ثصلت علش اكالوةيوس هندسة كيميائية جامعة الكويت 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


