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و  کانیەهراوەژ ییەایمیک ەمادد ۆیهەب کێکات یتەبیتاەب هاندا،یج مووەه ەل ییەجد یکێپرس ەنگیژ یسبوونیپ
 ەیوێ. هاوشتێبەدروست د ەوەو قارچک ایکترەب کوەو یکانەکارۆه ەندیز ۆیه ەبەک کانەوەرەزێگو یەشۆخەن
 ەیشێک ەوەو خاشاک ڵزب یاویشەن یدانڕێف ۆیهەب راقێع یکوردستان یمێرەه هان،یج ەیکید یکانەشەب
 یکانەیەدیزن ەکارۆه یدوا ەبوو ب انەڕگ ەیەوەنیژێتو مەئ ی. ئامانجەیەه یکانەدانڵو زب ەپاشماو ەیوەکردنۆک

 کانەکیرگانۆئ ەتێ)ئاو کانیەهراوەژ ییەایمیک ە( و ماددرووەو ک ایکترە)ب کانەگوازراو یەشۆخەن ەیوەگواستن
 ەیوەرەد ەتێوەکەد ەک ران،ۆس ەیخانڵزب ەل ینەمەشل یکانڵەسامپ و ڕناو خاک و قو ە( لکانەو کانزا قورس

 ەیشل یرکردنەسەچار ۆب رووەک یکانەرۆج ینانێکارهەب ەو راق،ێع یکوردستان یمێرەه ەل رانۆس یشار
 ۆب تێکرەد نێلۆپ کانەو شل کانەگاز ەیوەکردنۆک یمەستیس یبوونەن ۆیهەب رانۆس ەیخانڵ. زبەکەدانڵزب

 ەیینگیژ یکییەترسەم ەتێبب ەیەه یرەگەئ ەکەنێ. شوکانەزبلخان ۆب کانیەهانیج ەردەستاند ێیپ ەدوو ب یئاست
 کانەداریترسەم ەرەوەندیز ەورد کوەو یشۆخەن یکانەکارۆو ه کانیەهراوەژ ییەایمیک ەمادد ۆیهەب ەک یو گشت

  .(کانۆکاول ی)رووبار ەوەکینز یکێووبارڕناو خاک و  ۆب ەشل یردانەد ەیگڕێ ەل

 ,inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)) یکانەرێئام دا،ەیەوەنۆڵیکێل مەل
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and x-ray diffraction (XRD)) ۆب 

و  کانەیەلیردەگ ەکیکنەت دان،ێپەشەچاندن و گ یکانەوازێش نران؛ێکارهەب کانەنموون ییایمیک یکاریش
چاندن  یکانەوازێش کان؛ەشخوازۆخەن ایکترەب ەیوەنیو ناس ەوەاکردنیج ۆب نراونێکارهەب کانەکینفورماتیئیۆبا

 ینەمەشل ەینیقەاستڕ یکەیەنمون روو؛ەک یکانەرۆج یکردنیاریو د ەوەاکردنیج ۆب نجامدراەئ دانێپەشەو گ

 ، وpH، (EC) ییباەکار یتیەراەبڕێ، (TDS) کانەتواو ەقڕە ەمادد ۆیک یرکردنەسەچار ۆب ەویەکرایتاق

 ینۆلکترەئ یپۆسکۆکری. ماەوەرووەک ینەسڕە یرۆج کەیەژمار نیەالەل ەکەنمون ینگڕە یالبردن
 ،ەییوشەبن رووەس یمیکترێ، سپ(EDX) ەوز یواڵرشوبەپ کسێئ یشکیت یکاریش ەڵگەل (SEM) سکانکردن

 ەیژڕۆپ ەل ەبوون ک ەرانێو ئامەو گواستراو ئ ەیوەنگدانڕە یریرگەمسەج یووناکڕ یپۆسکۆکریو ما
 ەل نجامدراونەئ ەک ەیانەیوەنۆڵیکێل وەب تەبارەس کانییەاریزان ەیوەکردنۆک ۆب نرانێکارهەب داەکەوەنیژێتو

  .رووداەک یرەسەچار ینیزاید

 نجێ. پداەو شل ڕخاک، قو یکانەنمون ەل ارکرانیتوخم د 56 (ICP-MS) یرێئام ۆیه ەب داەیەوەنیژێتو مەل

 ەکانزا قورس کێندەه ۆیهەب کانەییەنگیژ ییەترسەم ینگاندنەسەڵه ۆب نراونێهکارەب سبوونیپ یکانەرەوێپ
 ەب سبوونیپ کان،ەرەوێپ ێیپەب .Ni ، وCd ،As ،Co ،Cr ،Cu ،Mn ،Mo ،Pb ،Zn کەو یکانیەهراوەژ

Cd و Pb ەب سبوونیپ ەو ،یەرزداەب یئاست ەل As ،Cu ،Mn ،Mo و Zn یکاری. شەندەمامناو یئاستەل GC-
MS ۆکرابوون ب نێلۆپ ەدا ک شانین یاوازیج یکیرگانۆئ ەیکهاتێپ 17 ینەمەشل یاوازیج ەیدوو نمون ۆب 

 پوخته
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. کانییەخول ەیکهاتێو پ کانەدیمەئ ک،یفاتیلەئ لکهولەئ ستر،یئ ک،یفاتیلەئ ەیکهاتێگروپ: ترش، پ شەش
گرام  ایکترەب کان،ەنراوێه ستەدەب ایکترەب ەک خستیرەد ەییلیردەدوو گ یورد یکاریو ش نگاندنەسەڵه
 یڤەتەزۆگرام پ ایکترەب هاەروەه ،یالۆک ایچیرێشێو ئ الێگیش کەو کانن،ەشخوازۆخەن یڤەتەگێن
 یرووەو دوو ک زەگڕە 9 ەب رەس رووەک یرۆج 18. ییسایپ یسۆکۆکۆرێنتیئ کوەو کان،ەشخوازۆخەن

 س،ۆلیرجێئاسپ ،ەل نیتیهاتوون بر ستەدەب ەک ەیزانەگڕە وە. ئشانکرانیستنەو د ەوەاکرانیج ناسراوەن
. الێرێرتۆو م میۆدێکلۆلیۆ رما،ێدۆکیتر م،ۆکیتریۆج م،یۆرۆسپۆدێس پوس،ۆزڕی ا،یرنارەلتەئ م،یۆلینسەپ
و  نگڕە یشتنێهەن ەل رنەگیکار ەک ەوتووەرکەد رووەک یکانەرۆج ەک انخستیرەد کانەنجامەئ هاەروەه

 و biosorption کوەو ەوەانیکانیڤەکتەئیۆج ییەچاالک ەیگڕێ ەل PH ، وTDS ،EC یزاندنەداب
biomineralization.  

 ەب یخاک یسبوونیپ ییایمیکیۆو ج یجۆلیۆباۆکریما ینگاندنەسەڵه یکارەورد ەیەوەنیژێتو مەئ ،ەیەوێش مەب
 انەیرچاوەس ەوەرانۆس یدانڵزب ەیشل ەل یتەبیتا ەب ەک کانەو کانزا قورس کانەخشەانبیز ەرەوەندیز ەورد

 یکییەترسەم کانەنجامە. ئووەڕخست یو خاک یوەرزەس یئاو یتەبیتاەب ،یرەوروبەد ەینگیژ ۆب ەگرتوو
 .ەشانداوین ەیینگیو ژ یندروستەت رەسەل انیرچاوەب

يعد التلوث البيئي مشكلة خطيرة في جميع أنحاء العالم ، خاصة عندما يكون بسبب المواد الكيميائية السامة 
والفطريات(. على غرار باقي أنحاء العالم ، تعاني منطقة كردستان العراق من ومسببات األمراض )البكتيريا 

مشاكل في جمع النفايات ومدافن النفايات بسبب التخلص غير المناسب من النفايات. هدف هذه الدراسة هو 
العناصر البحث عن مسببات األمراض )البكتيريا والفطريات( والمواد الكيميائية السامة )المركبات العضوية و 

الثقيلة( في عينات التربة والطين والرشح من مكب سوران الواقع خارج مدينة سوران ، كردستان العراق ، واستخدام 
األنواع الفطرية من أجل معالجة العصارة من المكب. مكب سوران هو موقع للتخلص من النفايات الصلبة من 

ع العصارة. ُيحتمل أن يكون الموقع خطًرا بيئًيا وعاًما ناتًجا المستوى الثاني وهو يفتقر إلى البنية التحتية لتجمي
عن مواد كيميائية سامة وكائنات دقيقة ُمْمرضة خطيرة بشكل كبير من خالل تسرب العصارة في التربة والنهر 

  .القريب
الكتلي للكتلة ، ومقياس الطيف  (ICP-MS) في هذه الدراسة ، تم استخدام مطياف كتلة البالزما المقترن بالحث

للتحليل الكيميائي للعينات ؛ تم تطبيق األساليب المستندة  (XRD) ، وحيود األشعة السينية (GC-MS) الغازية
إلى الثقافة والتقنيات الجزيئية والمعلوماتية الحيوية لعزل وتحديد البكتيريا المسببة لألمراض ؛ تم إجراء طرق 

؛ تم اختبار عينة من المادة المرتشحة فيما يتعلق بالمواد الصلبة الذائبة  االستزراع لعزل وتحديد األنواع الفطرية
، ودرجة الحموضة ، ولوحظ إزالة اللون من العينة بواسطة عدد  (EC) ، والتوصيل الكهربائي (TDS) الكلية

ى جانب إل (SEM) من األنواع المحلية من الفطريات باستخدام تقنية االستزراع ؛ ومجهر المسح اإللكتروني
، والطيف فوق البنفسجي ، والمجهر الضوئي المستقطب المنعكس  (EDX) تحليل األشعة السينية المشتتة للطاقة

والمنقول ، كانت األدوات التي تم استخدامها في المشروع البحثي لجمع البيانات حول التحقيقات التي تم إجراؤها 
  .في تصميم العالج الفطري 

في عينات التربة والطين والمادة المرتشحة. ُتستخدم  ICP-MS عنصًرا حصل عليها 56تشير هذه الدراسة إلى 
 و As و Cd خمسة مؤشرات للتلوث لتقييم المخاطر البيئية المحتملة من بعض المعادن الثقيلة السامة مثل

Co و Cr و Cu و Mn و Mo و Pb و Zn و Ni. وفًقا للمؤشرات ، فإن تلوثات Cd و Pb نما كبيرة ، بي

 
 المخلص
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مركًبا  17لعينتي العصارة المختلفة  GC-MS معتدل. أظهر تحليل Zn و Mo و Mn و Cu و As تلوث
عضوًيا مختلًفا تم تصنيفها إلى ست مجموعات: األحماض والمركبات األليفاتية واإلسترات والكحوالت األليفاتية 

ل أن البكتيريا التي تم الحصول عليها هي واألميدات والمركبات الحلقية. أظهر التقييم والتحليل الجزيئي المفص
، باإلضافة إلى بكتيريا مسببة لألمراض  Escherichia coli و Shigella بكتيريا ممرضة سالبة الجرام ، مثل

اجناس  9نوعا من الفطريات تنتمي الى  18تم عزل وتحديد  .Enterococcus faecalis موجبة الجرام ، مثل
 ,Aspergillus, Penicilliumمعروفة. األجناس التي تم الحصول عليها تشمل واثنين من الفطريات غير ال

Alternaria, Rhizopus, Scedosporium, Geotrichum, Trichoderma, Ulocladium, and    
Mortierella.  وأظهرت النتائج أيًضا أن السالالت الفطرية أثبتت فعاليتها في القضاء على اللون وخفضTDS 

من خالل عناصرها الجيولوجية مثل االمتصاص الحيوي والتمعدن الحيوي. وهكذا ، فقد قدمت  PHو  ECو 
هذه الدراسة بالتفصيل التقييم الميكروبيولوجي والجيوكيميائي لتلوث التربة بالكائنات الحية الدقيقة الضارة والمعادن 

محيطة ، وخاصة المياه السطحية والتربة. الثقيلة الناشئة على وجه التحديد من عصارة مكب سوران في البيئة ال
 أظهرت النتائج مخاطر صحية وبيئية كبيرة.

Environmental pollution is a serious issue all around the world, especially when it is 
caused by toxic chemicals and pathogens such as bacteria and fungi. Similar to the 
rest of the globe, the Iraqi Kurdistan area has issues with waste collection and 
landfills due to the inappropriate refuse disposal. This study's goal was to search for 
bacterial and fungal pathogens and toxic organic compounds and heavy metals in 
soil, mud, and leachate samples from the Soran landfill, located outside of Soran 
City, Iraqi Kurdistan, and use fungal species for the treatment of the landfill leachate. 
Soran landfill is a level 2 solid waste disposal site that lacks leachate collection 
infrastructure. The site is potentially an environmental and public hazard caused by 
toxic chemicals and significantly dangerous pathogenic microorganisms through 
leachate release into the soil and a nearby river . 
In this study, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS), Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), and X-Ray Diffraction (XRD) were 
used for chemical and geochemical analysis of the samples; the culture-based 
methods, molecular techniques, and bioinformatics were applied to isolate and 
identify pathogenic bacteria; culture methods were performed to isolate and 
identify fungal species; a real leachate sample was tested with regard to total 
dissolved solids (TDS), electrical conductivity (EC), pH, and the decolorization of the 
sample by a number of indigenous species of fungi was observed by the use of the 
culture technique; and scanning electron microscope (SEM) coupled with energy 
dispersive x-ray analysis (EDX), UV-spectrum, and reflected and transmitted 
polarizing light microscope were the instruments that were used in the research 
project to collect the data about the investigations that were carried out in the 
design of the fungal treatment . 

Abstract 
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This study reports 56 elements obtained by ICP-MS in soil, mud, and leachate 
samples. Five pollution indices are used to assess potential environmental risks from 
some toxic heavy metals such as Cd, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Pb, Zn, and Ni. According 
to the indexes, Cd and Pb contaminations are significant, whereas As, Cu, Mn, Mo, 
and Zn pollution are moderate. The GC-MS analysis of the two different leachate 
samples showed 17 different organic compounds that were categorized into six 
groups: acids, aliphatic compounds, esters, aliphatic alcohols, amides, and cyclic 
compounds. Detailed bimolecular assessment and analysis showed that the 
obtained bacteria are pathogenic gram-negative bacteria, such as Shigella and 
Escherichia coli, as well as pathogenic gram-positive bacteria, such as Enterococcus 
faecalis. 18 species of fungi belonging to 9 genera and two unknown fungi were 
isolated and identified. The genera obtained include, Aspergillus, Penicillium, 
Alternaria, Rhizopus, Scedosporium, Geotrichum, Trichoderma, Ulocladium, and 
Mortierella. And also results revealed that the fungal strains have been shown to be 
effective in eliminating color and lowering TDS, EC, and pH through their 
geoactivites such as biosorption and biomineralization. Thus, this study detailed the 
microbiological and geochemical assessment of soil contamination with harmful 
microorganisms and heavy metals originating specifically from Soran landfill 
leachate into the surrounding environment, particularly the surface waters and soil. 
The results have shown considerable health and environmental risk. 
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