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 الخالصة

( والمجهز من قبل الشركة OSD Greenوع )نتم دراسة تأثير المشتت 
 Tilapia العامة لموانئ العراق لمعرفة سميته وتأثيره على اسماك البلطي

zillii  حيث تم اجراء االختبار بتعريضها لتراكيز مختلفة من
ملغم/  1500، و1000،  600،800، 400،  200،300المشتت)
كذلك درست  ملغم/لتر. 300ووجد ان التركيز القاتل المميت هو  لتر(

وتأثيرها على اجهاد االسماك  المميتةفعالية االسماك عند التراكيز تحت 
باالعتماد على حركة الغالصم والزعانف، يفضل عدم استخدام هذا النوع 
من المعالجة اال عند الضرورة القصوى لما هذا المشتت من تأثير ضار 

 على البيئة المائية واالسماك.

 اسماك البلطي.  مشتتات، :مفتاحية كلمات        

 المقدمة
تعتبررر االنسرركابات النفطيررة مررن اكبررر المشرراكل الترري تواجرره البيئررة المائيررة )البحريررة والنهريررة(      

. تحردث االنسركابات النفطيرة  (Jernelov, 2010)وتأتي بالدرجة الثانية بعد التلوث االشرعاعي
طيررة وتسرررح حمولتهررا او تسرررح وقررود امررا بسرربح الحرروادث الترري تتعرررا لهررا سررفن النرراقالت النف

 قريبة من   لمنشآت  نتيجة خلل او اعمال الصيانة، او بسبح طرح المخلفات النفطية السفن 
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المسطحات المائية نتيجة قرارات خاطئة تنتج عنها تلوث البيئرة المائيرة بالمركبرات النفطيرة )الخرام 
ينررتج عررن التلرروث النفطرري نفرروق الكثيررر مررن الكائنررات البحريررة  .(Hien, 2000)المشررتقة(  او

وتسررمم مررن يبقررى علررى قيررد الحيرراة منهررا  بحيررث يصررعح علررى اجسررامها الررتخل  مررن المركبررات 
السلسرلة الغذائيرة وسرتجد طريقهرا  النفطية التي تم ابتالعها وهنا ستدخل المركبرات الهيدروكاربونيرة

الررى االنسرران مررروراي بررالحيوان والنبررات نتيجررة لخطررورة  التسررربات النفطيررة  يتوجررح ازالتهررا او تقليررل 
احررررد مراحررررل معالجررررة االنسرررركابات النفطيررررة هرررري اسررررتخدام المشررررتتات  .بالسرررررعة الممكنررررة تأثيرهررررا
 . (Ogeleka et al., 2011)النفطية

واد كيمياوية ذات تركيبرة سررية تحرتفه بهرا الشرركات المصرنعة لهرا تعطرى المشتتات النفطية هي م
اسم تجاري لتمييزها عن مثيالتها، بصورة عامة تتكون المشتتات بتركيبها من طرفين محرح للمراء 
واخررررر محررررح للهايرررردروكاربون،  يرررررتبط الطرررررف المحررررح للمرررراء بجزيئررررات المرررراء والطرررررف االخررررر 

حلقة وصل بين المكونين )غيرر الممترزجين( لتسرهيل تحويرل بقعرة بجزيئات النفط وبالتالي سيعمل 
هنراك انرواع مختلفرة مرن المشرتتات،   الرى قطررات صرغيرة منتشررة فري المراء. (oil slick)الرنفط 

 ,Rempec)فمشررتتات البيئررة البحريررة تختلررف عررن نهيراتهررا المسررتخدمة فرري بيئررة الميرراه العذبررة 

نسرركح يمتررز  مررء المرراء وينتشررر خررالل عمررود المرراء عمررل المشررتتات هررو جعررل الررنفط الم.(2011
وذلك عن طريق تركيبة المشتت التري تحروي علرى طررف اليرف للمراء )يترداخل مرء المراء( وطررف 

كتلة النفط الكبيرة )التي تكون على شكل طبقة  تتجزأاليف للهيدروكاربون )يرتبط بالنفط( وبالتالي 
على سطح الماء( الى قطرات صغيرة )قطيرات( تحملهرا حركرة الميراه بعيرداي وتنشررها خرالل عمرود 
الماء ومما يسهل قابلية الكائنات الدقيقة على التهامها وبالتالي سيكون ضرر النفط المتسرح اقرل 

 .( (Fingas, 2015على الكائنات المائية 
تسررررتخدم المشرررررتتات كمرحلرررررة ثالثرررررة فررررري معالجرررررة االنسررررركابات النفطيرررررة بعرررررد التطويرررررق والمعالجرررررة 
الميكانيكيررة واحيانرررا عنررردما تكرررون الهرررروف المناخيرررة غيرررر مالئمرررة فيسرررتخدم المشرررتت منرررذ البدايرررة 
بسبح صعوبة السيطرة على البقعرة النفطيرة تررل المشرتتات بواسرطة زوارق خاصرة او مرن خرالل 

بالمشرررررررتتات الخرررررررام ويرررررررتم رشرررررررها بمعررررررردالت محرررررررددة تبعرررررررا لسررررررررعة الرررررررزورق او  طرررررررائرات تملرررررررئ
 . (ITOPF, 2011الطائرة

اذن فالمشرررتتات مرررواد كيمياويرررة يرررتم نشررررها فررري البيئرررة المائيرررة، لرررذا وجرررح دراسرررتها وتحديرررد مررردى 
( OSD Greenاضرارها على البيئة وخطورتها على الكائنات المائية ومرن هرذه المشرتتات نروع )

 دم من قبل الشركة العامة لموانئ العراق.المستخ
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 مواد وطرق العمل

لتررر، ومررن 210 ، 25يترروفر المشررتت الررذي تمررت دراسررته بشرركل تجرراري بعبرروات ذات احجررام مختلفررة 
( بالمررررراء OSD Greenتجاريرررررة مختلفرررررة. ترررررم تحضرررررير تراكيرررررز مرررررن محلرررررول المشرررررتت ) مناشرررررئ
 16، 12، 8، 6، (4ملغم/لتررر( بأخررذ اوزان1500و200،300،400،600،800،1000االترري )
بحيرث يكررون الحجررم  المشرتت( باسررتعمال ميررزان حسراه ومزجهررا مررء المراء (غرم(  للمررادة السرائلة30و

 ,.Bordba et al )علرى ثبرات التركيرز باسرتعمال احرواا زجاجيرة للمحافهرةلتر  2النهائي للسائل 

تم استخدام  ماء الصنبور لوفرته وسهولة الحصول عليه مقارنة بماء البحر او النهر الذي  . (2006
( يمثررل 1يكرون مرن الصرعح ترروفير كميرات كبيررة منرره وبشركل مسرتمر لتغييرر مرراء االحرواا. الجردول )

. اخررذت (standard methodsديرردها حسررح الطرررق القياسررية )مواصررفات مرراء الصررنبور، تررم تح
واالوكسررجين المررذاح بواسررطة    pH meterقرراءات خرروا  المحلررول )الدالررة الحامضررية( باسررتخدام

DO meter   من صنء شركةHanna  .مباشرة بعد اضرافة المشرتت للمراء وبردون ادخرال االسرماك
الى االحواا وكانت برأطوال  .Zillii Tبعد تسجيل القراءات االولية ادخلت اسماك االختبار البلطي 

غم( وتم تسجيل حاالت نفوقها ورصد فعالية الزعانف بواسطة كراميرا رقميرة 13-10سم وبأوزان )4-7
     (.2و 1لوحتين)كما في المتصلة بجهاز حاسوح 

 لماء الصنبور القيم المسجلة  (1) جدول
T.N 

 ملغم/ لتر
Turb. 
NTU 

COD 

 ملغم/ لتر
BOD5 

 ملغم/ لتر
PO4 

 ملغم/ لتر
D.O 

 ملغم/ لتر
Ec 

 
pH 

6.3 10.42 120 2.1 1.84 7.5 3.54 7.97 
 

 
 تحديد فعالية الكائن )سمكة البلطي(  (:1لوحة )

 بواسطة كامرة
   تحوي تراكيز   احواض التجربة التي(: 2لوحة )

 للمشتت بوجود األسماك  مختلفة 
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 والمناقشة النتائج
و  1000، 800، 600، 400، 300، 200تضررررررررمنت الدراسررررررررة تراكيررررررررز مختلفررررررررة مررررررررن المشررررررررتت )

 لتر./ملغم300 ( هو LC50  h96) لألسماكوجد ان التركيز القاتل المميت  ملغم/لتر(1500
المشرتت ) بصرورته الحررة غيرر المخرتلط مرء الرنفط ( علرى بعرا الخروا  الفيزيائيرة  تأثيركذلك دره 

علرى  ترأثيرهوالكيميائية للماء وتحديد ما اذا كان تأثيره على الكائنات مباشر ام غير مباشرر عرن طريرق 
  ء.خوا  الما

 المشتت على درجة الحرارة:  تأثير
( يوضررح تررأثير المشررتت علررى درجررة حرررارة المرراء. يتضررح مررن الشرركل ان المشررتت لرره تررأثير 1الشرركل )

   م19.9⁰طفيف على درجة الحرارة وغير مؤثر. ففي الحوا القياسي )السيطرة( كانت درجرة الحررارة 

م 19.5⁰م. وهو هبوط قليل جدا حتى تصل الى 19.4⁰ملغم/ لتر تصبح  400و  200وعند تركيز 
 لتر. /ملغم 1500عند اعلى تركيز

 

 ( ودرجة حرارة الماءOSD Green  العالقة بين تركيز المشتت )1شكل

يتضح من الشكل السابق ان المشتت لم يغير درجة الحرارة بشكل كبير وهذا يدل على انره لرم يحصرل 
ال مء مكوناته، وبالتالي نتوقء عدم تكرون مرواد جديردة قرد تكرون تفاعل كيميائي ال بين المشتت والماء و 

حيررث يرررتبط اخررتالف درجررة  هرري سرربح النفرروق، وكررذلك فرران الحرررارة ليسررت هرري سرربح مرروت االسررماك
 .) et al.Fingas(1991,حرارة الماء بشكل لوغاريتمي بفعالية المشتتات 

 المشتت على الدالة الحامضية: تأثير
( يمثرل العالقرة برين تركيررز المشرتت والدالرة الحامضرية للمحلررول. تمرت المقارنرة مرء الحرروا 2الشركل )

بزيادة تركيرز المشرتت ترزداد قيمرة الدالرة الحامضرية حترى  7.2المرجء حيث كانت الدالة الحامضية له 
 ملغم/ لتر للمشتت.  1500عند تركيز  8.1تصل الى اعلى قيمة لها وهي 
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يتضررح ان سررلوك المشررتت قاعرردي لررذا فهررو يرفررء قيمررة الدالررة الحامضررية لكررن بصررورة طفيفررة كمررا هررو 

وان مراء شرط  (Udin et al., 2012) ( pH = 8.08 – 8.4)معرروف ان مراء البحرر قاعردي 
وبهذا يكون تغير الدالة الحامضية ضمن الحد  (Saad,1978) (=pH 8)العرح ذو دالة حامضية 

الطبيعي لبيئة اسماك التجربة، نستنتج مما سبق ان تغيرر الدالرة الحامضرية لريه هرو السربح فري نفروق 
يزيررد مررن معرردل وفيررات االحيرراء عبررر  الحموضررةاالسررماك، وان الجمررء بررين المشررتت وانخفرراا درجررة 

 . (Asadi, 2017)بح االتصال السطحيبس األنسجةتراكم المشتت في 

 

 والدالة الحامضية( OSD Green) بين تركيز المشتت  العالقة 2شكل

 تأثير المشتت على االوكسجين المذاب في الماء:
المشتت على االوكسجين المرذاح فري المراء برالتراكيز المرذكورة للمشرتت. أختبرر  تأثيرتمت دراسة      

مررء  التررأثيرينترأثير المشررتت علررى تركيرز االوكسررجين بغيرراح عامررل التهويرة حتررى ال يحرردث ترداخل بررين 
المشتت على االوكسجين الذائح مباشررة )دون انتهرار فتررة مرن  تأثير( يبين 3غياح االسماك. الشكل)

 االضافة(. الزمن بعد

 
 البلطي سماك( وتركيز االوكسجين قبل ادخال اOSD Greenتركيز المشتت )العالقة بين   3شكل
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حيث يبلغ تركيرز  .المشتت بالمقارنة مء الماء )المرجء( بإضافةنالحه ان تركيز االوكسجين ينخفا 
لتررر  /ملغرم 200لتررر امرا عنرد اضرافة المشررتت بتركيرز  /ملغرم 6.62 االوكسرجين فري المراء القياسرري
ملغررم/ لتررر ويبرردأ باالنخفرراا مررء زيررادة تركيررز المشررتت ضررمن التراكيررز         4يصرربح تركيررز االوكسررجين

لتررر، ان هررذا السررلوك يعتمررد علررى طبيعررة المشررتت الكيميائيررة والمجرراميء الفعالررة  /ملغررم800 -200
لتر للمشتت يزداد تركيز االوكسجين عن سرابقتها  /ملغم1000–1500 اما في التراكيز. التي يحويها

 غير معروفة. ألسباحيبقى اقل من ماء السيطرة  لكن
بعرد ذلررك اضريفت االسررماك الررى االحرواا الترري تحتروي التراكيررز المختلفررة واختبررت نسرربة االوكسررجين  

 باألشركالبعد ساعة، وكرذلك ترم اختبرار تركيرز االوكسرجين بعرد سراعتين مرن ادخرال االسرماك موضرحا 
  .( على التوالي5( و )4)

 

 البلطي من ادخال اسماك( واالوكسجين بعد ساعة OSD Greenتركيز المشتت )عالقة   4شكل

 

 البلطي ( واالوكسجين بعد ساعتين من ادخال اسماكOSD Greenتركيز المشتت )عالقة   5شكل
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 تأثير المشتت على فعالية االسماك:

وتكمن اهميةة دراسةة الاليةة  ،المشتت على نشاط االسماك ضمن التراكيز المذكورة تأثير  تمت دراسة

تم تحديةد ملةد    ،االسماك خصوصا تحت التركيز القاتل لتشخيص مدى تأثر نشاطها بالتراكيز القليلة

ضربات زعانف السمكة كمؤشر لفلاليتها والتي تم حسابها بصرياَ من خال  الرصد المستمر لحركتهةا 

( يمثل الالية االسماك لكل من التراكيز المحددة ومقارنتهةا بالحالةة القياسةية 6لشكل ) ة الكامرة بواسط

 )عدم وجود مشتت( .

 

 لكل تركيز من المشتت مقاسَا لفترات زمنية مختلفةالبلطي سماك أ  العالقة بين فعالية 6الشكل

 لفعاليررررة والترررري تتررررراوح قيمتهررررا( ان االسررررماك فرررري الحرررروا القياسرررري متسرررراوية ا6يالحرررره مررررن الشرررركل )
دقيقرة. تقرل فعاليرة الكرائن بزيرادة تركيرز المشرتت وهرذا يردل ان المشرتت لره ترأثير علرى حيراة  /ضربة50

الكائن حتى عند التراكيز االقل من التركيز القاتل وبالتالي سرتتأثر دورة حيراة الكرائن مرن حيرث التغذيرة 
 .(Couillbard et al., 2008)والنمو والتكاثر بوجود المشتت 
ان فعاليررة االسررماك عنررد كررل تركيررز تبرردأ عاليررة ثررم تررنخفا وهررذا ، 6كررذلك يالحرره مررن خررالل الشرركل 

يشير الى تهيج االسماك بفعرل المشرتت )ذلرك يعنري ان للمشرتت ترأثير لحهري علرى الكرائن( وبعرد ذلرك 
تقررل فعاليررة السررمكة امررا بسرربح انخفرراا تركيررز االوكسررجين فرري الوسررط فتقرروم السررمكة بتقليررل حركتهررا 

( او استشعار السمكة لمادة غير محبذة لها في الوسط لألوكسجينها )وبالتالي ينخفا معدل استهالك
وهررررذا يتفررررق تمامررررا  مررررء مررررا توصررررل اليرررره  فتميررررل الررررى الخمررررول و محاولررررة التكيررررف مررررء الوسررررط الجديررررد

(Swedmark et al.,1973)  ،فرري التسلسررل العررام لهررذه االثررار  زيررادة النشرراط ، نشرراط ضررعيف
 .(2جدول ) الشلل ثم الموت
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ساعات االولى من بداية  5للتراكيز المدروسة خالل  ألسماك البلطينسبة النفوق و االغماء   (2جدول )
 التجربة

ملغم/لتر  
1500 

ملغم/لتر 
1000 

ملغم/لتر 
800 

ملغم/لتر 
600 

ملغم/لتر 
400 

ملغم/لتر 
200 

Time(hr) 

Death      - 1 

 Fainting 100%     - 
Death 100% 50%    - 2 

 Fainting  50%    - 
Death  10% 25% 25%  - 

3 
Fainting   50% 50%  - 

Death   50%   - 
4 

Fainting   50%   - 
Death   100% 75% 50% -  

5 Fainting    25% 50% - 
 

 االستنتاجات:
على درجة الحرارة، وهرذا يرؤدي الرى اسرتنتا  انره لرم يحصرل هنراك  تأثيران المشتت ليه له  -1

تفاعررل بررين المشررتت والمرراء او مكوناترره وبالتررالي لررم تنررتج حرررارة او مررادة جديرردة سررببت نفرروق 
 االسماك. 

كذلك لم يؤثر المشتت على الدالرة الحامضرية بصرورة كبيررة )فقرط درجرة واحردة( لمردى كبيرر   -2
 لألسرماكملغرم/ لترر( وهرذا ايضراي ال يعرد قراتال 1500 لرى ا  200مرن تركيرز المشرتت )مرن 

 تررأثيرواذا اخررذنا بنهررر االعتبررار ان ميرراه البحررر واالنهررار هرري محلررول مررنهم يسررتطيء تقليررل 
 التغيير المفاجئ بالنسبة للدالة الحامضية، سيكون تأثيرها اقل حتى من درجة واحدة.

عكسري علرى تركيرز االوكسرجين المرذاح فري المراء. نفروق االسرماك حصرل  تأثيران للمشتت 
ومررررن  لألوكسررررجينملغررررم/ لتررررر(  0.54ملغررررم/ لتررررر( للمشررررتت وتركيررررز )300عنررررد تركيررررز )

ملغرم/ لتررر( كرران كافيررا 200لترر( فرري تركيررز ) /ملغررم0.5 المالحره ان تركيررز االوكسررجين )
وبالتالي يتضح ان  التركيز االخير،االسماك على قيد الحياة حيث لم يحصل نفوق في  لبقاء

 المشتت له تأثير على االوكسجين المذاح اال انه يبقى ليه السبح في نفوق االسماك.
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 .ملغم/ لتر( لسمك البلطي 300هي)( للمشتت LC50)يتضح مما سبق ان الجرعة القاتلة  -3

 /ملغم300 ( يكون مميت للكائنات المائية ضمن تركيز) OSD Greenان المشتت )
او حتى اقل من ذلك باعتبار ان الكائن الذي اعتبر مقياه للتأثر) البلطي( هو ذو لتر( 

الذي اختبر تأثير   [7]كما بين ذلك في المصدرمقاومة عالية للتغيرات البيئية المفاجئة. 
فوجدها تموت  (Balanusعلى قشريات الحشف ) ( BP1100xو BP1100المشتت)

 بسبح االختناق و تأثير المشتت على عملية التبادل الغازي بين الكائن والمحيط.
على الكائنات المائية حتى عند التراكيز دون القاتلة وبصورة آنية لذا فهو  تأثيرللمشتت  -4

  (Accumulable)ائن ودورة حياته وكذلك فان المشتت قابل للتراكم  مؤثر على سلوك الك
في غالصم السمكة حيث تم اختبار بعا االسماك عند االغماء اذا تم وضعها في ماء 

 خالي من المشتت ستعود لطبيعتها.
لتر وهذا يعتمد على التركيز / ملغم300 يوصى ان يكون استخدام المشتت بتركيز اقل من  -5

فان كان المشتت يقوم بدوره ضمن تراكيز  ،للمشتت الذي يقوم بتشتيت البقء النفطيةالفعال 
اما اذا تطلح تشتيت البقء النفطية تركيز  ،لتر فهو جيد لالستخدام /ملغم 300اقل من 
 لتر فال ينصح باستخدامه. /ملغم300 اعلى من 

 
 شكر وتقدير:

مركز علوم البحار لتوفير متطلبات انجاز البحث وكذلك للشركة العامة للموانئ  إلدارةشكر وتقدير  
 العراقية شعبة البيئة لتزويدنا بالمادة الخام للمشتت.
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Abstract 

            General Company for Ports of Iraq used (OSD Green) as a 

dispersant of oil. This type of dispersant has been tested for 

toxicity and effect on aquatic environment. The tests were 

occurred on (Tilapia) fish by applying different concentration of 

dispersant (200, 400, 600, 800, 1000 and1500 mg/l) to identify 

its toxicity and impact on Tilapia fish. It was found the lethal 

concentration is (300mg/l). Fish activity has been studied under 

sub lethal concentration and their effect on fish stress, based on 

the gills and fins movement. This type of dispersion treatment 

should be avoided unless critical situation as it’s harmful for 

aquatic environment and fish. 

           Key words: Dispersant, Tilapia Zilli 


