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 االستغالل مواد مختلفة في معالجة مياه الصرف الصحي لغرض استخدامها في تقييم كفاءة
  الزراعي

 كمال حميد أحميد   فوزي محسن الحمداني                ياس خضير الحديثي  
 األنبارجامعة -مركز أعالي الفرات             األنبار          جامعة -كلية الزراعة                            

 الخالصة

لتحديد إمكانية  2142جامعة األنبار خالل الفصل الخريفي من عام -دراسة في كلية الزراعة أجريت
باستخدام أربعة استعمال بعض المخلفات العضوية والمعدنية في معالجة مياه الصرف الصحي ونفذت التجربة 

( وبثالث فترات والصخر الكلسي ومعدن البنتونايت المادة العضوية والصخر الفوسفاتيمواد مرشحة وهي )
سم  21م وقطر  4صفائح من األلمنيوم بارتفاع  عمود باستعمال  42، تّم ُصنع أشهر  1و 2و  2 زمنية هي 

لمياه المعاملة من أسفل وُملئت بالمواد المعالجة ويتم يوميًا إضافة مياه الصرف الصحي وفي اليوم التالي تجمع ا
 . ري عليها التحليالت المطلوبةوتجالعمود 

في مياه الصرف الصحي قبل  Fe، Zn، Mn، Cu، Cd، Pb أظهرت نتائج الدراسة أن تركيز كل من
 ،1104 ،2111 ،4101 ،0141 إذ بلغتالمعالجة كانت أعلى من الحدود المسموح بها عالميا لالستخدام الزراعي 

ـت ـي إذ بلغـعضوية والصخر الفوسفاتـثم انخفضت نتيجة الري بالمياه المعالجة بالمادة ال 4-لتر ملغم 4114، 2120
بينما  4-لتر ملغم 1112 ،1122 ،1141 ،4142 ،4122 ،2120 ،1114 ،1112 ،1124 ،1142 ،1112 ،41.4

 ،4141 ،4122 ،2142 ،2101 ،1120نتونايت والصخر الكلسي إذ بلغت كانت مرتفعة عند استخدام معدن الب
وبينت نتائج حساب كفاءة اإلزالة للعناصر  .4-لتر ملغم 1112 ،41.2 ،2121 ،4121 ،2141 ،4112 1122

ثم شهر  2 الصغرى والثقيلة وباستخدام المواد المعالجة أّن كفاءة اإلزالة كانت مرتفعة خالل الفترة الزمنية األولى
 كاآلتي:أخذت باالنخفاض مع مرور الزمن وكان ترتيب المواد المعالجة حسب كفاءة اإلزالة 

 البنتونايت الفوسفاتي< الصخر الكلسي< < الصخرالمادة العضوية

Efficiency evaluating of different materials in the wastewater 

treatment for use in agriculture 

             Y.  K.  AL-Hadithi      F. M. Al-Hamdani                        K. H. Ahmaid 
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Abstract 

A study was conducted at the College of Agriculture / University of Anbar 

during the autumn season of 2013 to study the effect of wastewater treated by 

organic matter and phosphate Rock. The experiment was carried out using a four 

filter materials (organic matter , phosphate rock , limestone rock and l bentonite) and 

three time intervals are 2, 3 and 4 months. making 12 column-using sheets of 

aluminum, of 1 m height and 20 cm diameter and filled with filter materials are 

added daily sewage treatment and the next day the pool water from the bottom of the 

column (Tap) and conducted by the requisite analyzes. 
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Results of wastewater analysis showed that Fe, Zn, Mn, Cu, Cd, Pb were 

higher than permitted for agricultural use worldwide fell border International Limits 

values after treatment .Which were 7.10, 5.74, 6.40, 0.71, 2.67, 1.45 mg.L-1 and 

decrease by using the organic matter and rock phosphate pre-treatment compared to 

their value after reaching 1.95, 0.42, 0.56, 0.21, 0.43, 0.01, 2.67, 1.22, 1.13, 0.50, 

0.62, 0.02 mg.L-1. While heavy metals concentrations were high by using for each of 

the Bintonite and Limestone rock, 4.27, 2.70, 3.16, 1.66, 1.18, 1.18, 0.63 and 5.82, 

3.50, 5.24, 2.38, 1.92, 0.86 mg.L-1 respectively. And shown that the removal 

efficiency was higher during the first days of work, processed materials and then 

took to decline with the passage of time and the order was processed materials by 

removal efficiency as follows: 

Organic matter > rock phosphate > limestone rock > bentonite 

    

 المقدمة

وُتعد المياه السطحية  المائية،تتعرض الزراعة العراقية إلى تحٍد كبير في مواجهة النقص في الموارد 
والمتمثلة بنهري دجلة والفرات وروافدها المصدر األساسي للزراعة اإلروائية في العراق والتي تأثرت بالمشاريع 

على تطور الزراعة في العراق وبالتالي في مستقبل  اإلروائية والنظم والسدود لدول الجوار وهذا بدوره سيؤثر سلبياً 
األمن الغذائي. وبهذا يتضح مما سبق الحاجة الماسة إلى اعتماد طرق علمية رصينة للتعامل مع مصادر المياه 
المختلفة واستخداماتها المختلفة. ومن تلك المصادر هي مياه الصرف الصحي لذلك وضعت العديد من الطرق 

مها صرفها في المياه الطبيعية أو تصريفها للتبخر في مساحات شاسعة من األراضي أو إعادة للتخلص منها وأه
استخدامها للري أو االستهالك الحيواني أو الصناعي بعد معالجتها. وكان هدف هذه الدول الرئيس يتمثل في 

 )المياهان شعار إنكلترا حرصها على عدم تلويث األنهار أكثر من تفكيرها في تحسين اإلنتاج الزراعي وهكذا ك
 (.2)العادمة للتربة ومياه األمطار لألنهار( 

المعالجة على أنها مجموعة من العمليات الطبيعية والكيميائية واإلحيائية التي يتم فيها  وتعرف عملية
عض العناصر إزالة المواد الصلبة والعضوية واألحياء الدقيقة أو تقليلها إلى درجة مقبولة، وقد يشمل ذلك إزالة ب

وُتعد عملية (. 44)الغذائية ذات التراكيز العالية مثل الفسفور والنتروجين التي تحتويها مياه الصرف الصحي 
أحد الطرق الكيميائية المهمة المستخدمة في معالجة مياه المجاري باستعمال ماّدة  (Adsorption)االمتزاز 
( لها القابلية على امتزاز بعض العناصر الثقيلة كالكادميوم والرصاص والنيكل والحديد Adsorbentماّزة )

إضافة إلى امتزاز المواد المذابة غير المرغوب فيها والروائح واأللوان من هذه المياه.  وغيرها،والزنك والمنغنيز 
الصلبة لغازية أو السائلة على األسطح واالمتزاز هو عملية ارتباط الجزيئات أو األيونات أو الذرات من الحالة ا

ماز حتى الوصول إلى حالة إذ كلما زاد تركيز المادة في المحلول كلما زادت الكمية الممتزة على السطح ال (24)
 االتزان.
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تحديد أفضل مادة معالجة يمكن استخدامها لمعالجة مياه  إلىالدراسة  هدفتومن هذا المنطلق 
دراسة تأثير مستويات من المادة الزمنية، و استخدام المادة المعالجة مع الفترة  تحديد كفاءةالصحي، و الصرف 

 العضوة في نمو الشعير باستخدام مياه الصرف المعالجة وغير المعالجة.

 المواد وطرائق العمل

استخدمت في الدراسة ثالثة مواد معدنية هي الصخر الفوسفاتي والصخر الكلسي ومعدن البنتونايت 
 يوضح 2و 4 ين. والجدولمادة رابعة هي المخلفات العضوية إذ تّم استخدام مخلفات تبن الحنطةواستخدمت 

ُجمعت مياه الصرف الصحي الغير معالجة من المركز التجميعي في منطقة التأميم  مواصفات تلك المواد.
ها في عملية التابعة لمديرية مجارية الرمادي وبشكل دوري إذ حفظت في خزانات معدنية ألجل استخدام

المعالجة. أّما العينات التي أجريت عليها التحليالت الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية فقد خزنت في أوعية 
 (22في )م لحين أجراء التحليالت المطلوبة وفقًا لما جاء ˚4بالستيكية وحفظت في الثالجة تحت درجة حرارة 

 . 2وحسب الجدول 

 يبين مواصفات المواد المعدنية المستخدمة في الدراسة 1 جدول

 الخواص
الصخر 
 الفوسفاتي

 البنتونايت
الصخر 
 الكلسي

 الخواص الوحدات
الصخر 
 الفوسفاتي

 الصخر الكلسي البنتونايت

 التحليل العنصري الكلي        التحليل العنصري الكلي                   
2SiO 211 4011 1122 % MgO 112 111 112 
3O2Al - 4211 1121 = O2Na - 211 - 
3O2Fe - 414 1114 = 5O2P 2111 - - 

CaO 4414 111 4412 = CEC 114 2112 21. 
ND  :not detected 

 عملية المعالجة

استخدمت في الدراسة أربعة مواد معالجة هي الصخر الفوسفاتي والصخر الكلسي ومعدن البنتونايت 
عمود  42شهر. وتّم عمل  1 ،2 ،2زمنية ومخلفات تبن الحنطة المتحللة وتمت عملية المعالجة بثالث فترات 

لغلق في أسفل العمود. سم مع وضع حنفية محكمة ا 21متر وقطر  4باستعمال صفائح من األلمنيوم بارتفاع 
ُصّمم العمود ليكون مفتوحًا من األعلى ومغلق من األسفل، وضعت طبقة من الحصى المغسول كمرشح في 

كغم لكل عمود وُملئت األعمدة بالمواد المرشحة ويتم يوميًا إضافة مياه الصرف الصحي  1أسفل العمود بمعدل 
 ، الكاتيوناتEC، pHملة من أسفل العمود وُيقاس فيها كل من إلى األعمدة وفي اليوم التالي تجمع المياه المعا

Ca ،Mg، Na، K 4 واألنيوناتSO، Cl، 3CO، 3HCO إلى العناصر  إضافةFe، Cu، Pb، Cd، Zn. 
وبعد انتهاء عملية المعالجة حسب الفترة الزمنية ولنفرض فترة الشهرين األولى نقطع إضافة الماء إلى المرشحات 

 شهر. 1شهر و 2ونستمر بالمعالجة لفترة 
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  الدواجن(الحنطة ومخلفات  )تبنبعض الخصائص الكيميائية للمخلفات العضوية  2جدول

 الصفة
 تبن الحنطة مخلفات

 المتحللة
 الصفة القياس وحدة

 تبن الحنطة مخلفات
 المتحللة

 وحدة القياس

 4-مكغ ملغم Zn 27 4-مكغ غم 122 كاربون عضوي 

 4-مكغ ملغم Mn 422 4-مكغ غم 44122 نتروجين كلي

 4-مكغ ملغم Cu 22 4-مكغ غم 1122 فسفور

 4-مكغ ملغم Cd 11114 4-مكغ غم 4121 بوتاسيوم

C/N Ratio 4  :2211 - Pb 11112 4-مكغ ملغم 

Fe .2 4-مكغ ملغم    

 

 ُحسبت كفاءة إزالة األيونات والملوثات البيولوجية للمرشحات المستخدمة وحسب الفترة )%(حساب كفاءة اإلزالة 
 .(2)الزمنية قيد الدراسة من العالقة التالية حسب 

 في المعاملة النهائية األيوناتتركيز  –في المعاملة االبتدائية  األيوناتتركيز   

 الترشيح(بعد  )                 الترشيح(   )قبل                 

 الترشيح( )قبلفي المعاملة االبتدائية األيونات تركيز             

 يوضح الصفات الكيميائية لمياه الصرف الصحي قبل المعالجة 3جدول
 الوحدات القياس الصفات الوحدات القياس الصفات

EC 111 1-m dS كلــوريدات-Cl 42101 4-لتر  ملي مول 
pH 012 -  4كبـريتـاتSO 1124 = 

 = 3HCO 40111بيـكربونـات  4-لتر  ملي مول K 4144+بوتــاسيــوم 
 4-لتر  ملغم P 41122فسفور ذائب  = Na 41141+صـــوديـــوم 
 4-لتر  ملغم 3NO 20111نتــرات  = 2Mg 1141+مغنـسيــوم 
 = 2Fe 0141+حديـــد  = 2Ca 2114+كالســـيــوم 

SAR 2102 2+زنــك  4.1 (4-لتر  )ملي مولZn 4101 = 
 = Pb 4114رصاص  = 2Mn 2111+منغـــنيـــز 
 = Cd 2120كادميــوم  = Cu 1104نحــاس 

 

 النتائج والمناقشة

 (Feكفاءة إزالة عنصر الحديد )

كفاءة إزالة عنصر الحديد باستخدام المواد المعالجة ، ومنه نالحظ  4 تبين النتائج الموضحة في الشكل
يوم( من عمل  21ية وخالل األيام األولى )أّن أعلى كفاءة إزالة لعنصر الحديد كانت باستخدام المادة العضو 

والصخر  %10122فوسفاتي بنسبة إزالة مقدارها يليها الصخر ال %411.، إذ بلغت كفاءة اإلزالة المادة المعالجة
 الة باالنخفاض تدريجيًا لتصل إلىثّم أخذا كفاءة اإلز  %22122ومعدن البنتونايت بنسبة  %02120الكلسي بنسبة 

لكل من المادة العضوية والصخر الفوسفاتي والصخر الكلسي ومعدن  %20141و  41141،  01122، 02114

100 x   كفاءة اإلزالة(%) = 
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وُيعزى السبب في قدرة المادة العضوية على إزالة عنصر الحديد من مياه الصرف البنتونايت على التتابع. 
( دة العضوية كالحوامض الدبالية )الهيوميك والفولفيكالصحي إلى دور المركبات العضوية الداخلة في تركيب الما

تركيبية وكيميائية والتي لها القدرة ربط ومسك العناصر الثقيلة من خالل تكوين مركبات مخلبية ذات مواصفات 
 ودرجة تفاعلمختلفة تحّددها طبيعة التركيب الكيميائي للحوامض الّدبالية والظروف المحيطة من تركيز األيونات 

 (.4و 41)الوسط والقوة األيونية وغيرها وهذا يتفق مع 

محتوى أّدت إلى زيادة  )مخلفات( الذي وجد أن إضافة المادة العضوية (4)أيضًا مع  النتائجوتتفق 
الذي بين أن هنالك عالقة ارتباط معنوية بين الحديد الجاهز  (21)د الجاهز في التربة. وتتفق أيضا مع يالحد

 إتاحةللمادة العضوية في  اإليجابيالذين بينوا الدور  (24)مع  أيضاومحتوى الترب من المادة العضوية. وتتفق 
ُيعزى سبب ارتفاع كفاءة إزالة عنصر الحديد من الصغرى عامة والحديد على وجه الخصوص. كما  رالعناص

مياه الصرف الصحي باستخدام الصخر الفوسفاتي إلى أّنه عند إمرار مياه الصرف الصحي في ماّدة الصخر 
 لهذه العناصر من قبل الصخر الفوسفاتي.  Adsorptionالفوسفاتي تحدث عملية امتزاز 

اّلذين توّصال إلى انخفاض في تركيز الحديد في مياه الصرف  (44و 42)وتتفق نتائجنا أيضًا مع 
الصرف الصحي عند معالجتها باستخدام الصخر الفوسفاتي. ونالحظ من الشكل أيضًا أن الصخر الكلسي كانت 

نصر الحديد إال أنها لم تكن عالية مقارنة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وُيعزى سبب له القدرة على إزالة ع
قدرة الصخر الكلسي على ذلك إلى امتزاز الحديد على سطح الكلس ومساهمتها في تبلور كربونات الكالسيوم 

اّلذي توّصل إلى أّن امتزاز العناصر الثقيلة  ( 2) ( وتتفق نتائجنا أيضًا مع  .4وهيدروكسيدات تلك العناصـــــر ) 
على الصخور الكلسية كان قلياًل مقارنة مع بقية المواد المستخدمة في المعالجة ) الصخر الفوسفاتي والصخور 
السيليسية ومعدن البنتونايت ( وعزا سبب ذلك إلى أّنها صخور غير فّعالة وتقل فيها مواقع االمتزاز ، وُيعزى 

 Chemicalالكمية المزالة من عنصر الحديد باستخدام معدن البنتونايت إلى أن األُلفة الكيميائية  سبب انخفاض

Affinity  ( 1بينه وبين العناصر الثقيلة ليست عالية كما هو مع الصخر الفوسفاتي  .) 

 

 

 

 

 

 
 

 (Zn)كفاءة إزالة عنصر الزنك 

ومنه نالحظ أّن أعلى  مختلفة،كفاءة إزالة عنصر الزنك باستخدام مواد معالجة  2يوضح الشكل  
 %1122.إذ بلغت  يوم( 21)كفاءة إزالة لعنصر الزنك كانت باستخدام المادة العضوية وخالل األيام األولى 

 كفاءة إزالة عنصر الحديد باستخدام مواد معالجة مختلفة 1شكل 
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ومعدن البنتونايت  % 20122والصخر الكلسي بنسبة  %14122يليها الصخر الفوسفاتي بنسبة إزالة مقدارها 
 2.114و 12141، 21120 ،20122ثم أخذت كفاءة اإلزالة باالنخفاض تدريجيًا لتصل إلى  % 22122بنسبة 

وربما ُيعزى  .سي ومعدن البنتونايت على التتابعلكل من المادة العضوية والصخر الفوسفاتي والصخر الكل %
دة العضوية إلى دورها في إذابة المركبات الكيميائية الحاوية الزنك باستخدام الما إزالةالسبب في ارتفاع كفاءة 

على الزنك وتحولها من أشكال غير جاهزة إلى أشكال جاهزة وذلك بفعل اإلذابة باألحماض العضوية الناتجة 
 (.0)من خالل عملية تحلل المادة العضوية وهذا يتفق مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما ُيعزى سبب ارتفاع كفاءة إزالة عنصر الزنك من مياه الصرف الصحي باستخدام الصخر 
الذي ذكر أّن اآللة  (41)الفوسفاتي إلى عملية االمتزاز التي تحدث للزنك بواسطة الصخر الفوسفاتي وهذا يتفق 

الدقيقة المسؤولة عن إزالة العناصر الثقيلة بواسطة الصخر الفوسفاتي ال تزال مجهولة وتعتبر عملية االمتزاز 
هي السائدة واستنتج في دراسته أّن الزيادة في كمية الصخر الفوسفاتي أّدت إلى زيادة إزالة العناصر الثقيلة وهو 

كر أّن إزالة العناصر الثقيلة بالصخر الفوسفاتي تكون محكومة بانحالل الصخر ما يتفق تمامًا مع دراستنا وذ
الذي وجد أّن أيونات الزنك تستطيع أن تتفاعل مع  (42)مع  النتائجيتبعه الترسيب اّلالحق . وتتفق   الفوسفاتي

 وجدا انخفاضاّلذين  (44و 42مع )الفوسفات بوساطة تشكيل طور صلب ومعقدات في المحلول. وتتفق أيضًا 
 عند معالجتها باستخدام الصخر الفوسفاتي.  الصرف الصحيفي تركيز الزنك في مياه 

الحظ من الشكل أيضًا أن الصخر الكلسي كانت له القدرة على إزالة عنصر الزنك إال أنها لم تكن يو 
ذلك إلى امتزاز الزنك عالية مقارنة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وُيعزى سبب قدرة الصخر الكلسي على 

 النتائج( وتتفق .4على سطح الكلس ومساهمتها في تبلور كربونات الكالسيوم وهيدروكسيدات تلك العناصر )
 اّلذي توّصل إلى أّن امتزاز العناصر الثقيلة على الصخور الكلسية كان قلياًل مقارنة مع بقية (2) أيضًا مع 

( وعزا سبب ذلك إلى صخور السيليسية ومعدن البنتونايتفوسفاتي والالصخر الالمواد المستخدمة في المعالجة )
أّنها صخور غير فّعالة وتقل فيها مواقع االمتزاز. وُيعزى سبب انخفاض الكمية المزالة من عنصر الزنك 

بينه وبين العناصر الثقيلة ليست  Chemical Affinityباستخدام معدن البنتونايت إلى أن األُلفة الكيميائية 
 .(1)عالية كما هو مع الصخر الفوسفاتي 

 معالجة مختلفةباستخدام مواد زنك كفاءة إزالة عنصر ال 2 شكل
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 (Mn)كفاءة إزالة عنصر المنغنيز 

ومنه نالحظ أّن أعلى كفاءة إزالة  مختلفة،كفاءة إزالة عنصر المنغنيز باستخدام مواد  2ُيبين الشكل 
بلغت  المادة إذمن عمل  يوم( 21)لعنصر المنغنيز كانت باستخدام المادة العضوية وخالل األيام األولى 

ومعدن البنتونايت  %41والصخر الكلسي بنسبة  %.1يليها الصخر الفوسفاتي بنسبة إزالة مقدارها  0122%.
 1111 ،24122 ،01122باالنخفاض تدريجيًا حتى وصلت إلى ثم أخذت كفاءة اإلزالة  %42122بنسبة 

نتونايت على التتابع. إّن لكل من المادة العضوية والصخر الفوسفاتي والصخر الكلسي ومعدن الب %22122و
اه الصرف الصحي نتيجة استخدام المادة العضوية يعود إلى يعنصر المنغنيز من م إزالةسبب ارتفاع كفاءة 

دور المادة العضوية في زيادة جاهزية العناصر الثقيلة والصغرى ومنها المنغنيز من خالل تشكيل المخلبيات 
الثقيلة بواسطة حامض  لربط العناصرإلى أّن المواقع األساسية  (22). وأشار (21)المعقدة وهذا يتفق مع 

 Oxygen-Containg functionalالفولفيك والهيوميك هي المجاميع الفّعالة الحاوية على األوكسجين 

groups  والمتضمنة المجاميع الكربوكسيلية والفينولية والكحولية واألمينية وتلعب المجاميع الكاربوكسيلية دورًا
أو المعقد األكثر ثباتًا واستقرارًا  Phthalicو Salicylateبارزًا في ربط العناصر الثقيلة من خالل مواقع من 

 هو المعقد الحاوي على المجاميع الكاربوكسيلية. 

ى سبب ارتفاع كفاءة إزالة عنصر المنغنيز من مياه الصرف الصحي باستخدام الصخر كما ُيعز 
مع  النتائجالفوسفاتي إلى عملة االمتزاز والحجز التي يتعرض لها المنغنيز بواسطة الصخر الفوسفاتي. وتتفق 

ها باستخدام اّلذين توّصال إلى انخفاض في تركيز المنغنيز في مياه الصرف الصحي عند معالجت (44و 42)
الحظ من الشكل أيضًا أن الصخر الكلسي كانت له القدرة على إزالة عنصر المنغنيز إال وي الصخر الفوسفاتي.

أنها لم تكن عالية مقارنة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وُيعزى سبب قدرة الصخر الكلسي على ذلك إلى 
  .(.4)ر كربونات الكالسيوم وهيدروكسيدات تلك العناصر امتزاز المنغنيز على سطح الكلس ومساهمتها في تبلو 

 

 

 

 

 

 

 

 

( اّلذي توّصل إلى أّن امتزاز العناصر الثقيلة على الصخور الكلسية كان 2وتتفق النتائج أيضًا مع )
قلياًل مقارنة مع بقية المواد المستخدمة في المعالجة )الصخر الفوسفاتي والصخور السيليسية ومعدن البنتونايت( 

تزاز. وُيعزى سبب انخفاض الكمية المزالة من وعزا سبب ذلك إلى أّنها صخور غير فّعالة وتقل فيها مواقع االم

 باستخدام مواد معالجة مختلفةمنغنيز كفاءة إزالة عنصر ال 3 شكل
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بينه وبين العناصر  Chemical Affinityعنصر المنغنيز باستخدام معدن البنتونايت إلى أن األُلفة الكيميائية 
 (.1الثقيلة ليست عالية كما هو مع الصخر الفوسفاتي )

 (Cu)كفاءة إزالة عنصر النحاس 

ومنه نالحظ أّن أعلى كفاءة إزالة  مختلفة،كفاءة إزالة عنصر النحاس باستخدام مواد  1يوضح الشكل 
يليها الصخر  %11..إذ بلغت  يوم( 21) لعنصر النحاس كانت باستخدام المادة العضوية وخالل األيام األولى

ثم  %2111ومعدن البنتونايت بنسبة  %21122والصخر الكلسي بنسبة  %12122الفوسفاتي بنسبة إزالة مقدارها 
لكل من المادة  %22122و 211.1 ،40120 ،0111أخذت كفاءة اإلزالة باالنخفاض تدريجيًا حتى وصلت إلى 

عدن البنتونايت على التتابع. وُيعزى السبب في قدرة المادة العضوية والصخر الفوسفاتي والصخر الكلسي وم
العضوية على إزالة عنصر النحاس من مياه الصرف الصحي إلى قوة تمخلب النحاس مع المادة العضوية وهذا 

كما ُيعزى سبب ارتفاع كفاءة إزالة عنصر النحاس من مياه الصرف الصحي باستخدام الصخر ، (1)يتفق مع 
أّنه عند إمرار مياه الصرف الصحي في ماّدة الصخر الفوسفاتي تحدث عملية امتزاز  الفوسفاتي إلى
Adsorption  الفوسفاتي.لهذه العناصر من قبل الصخر 

الذي وجد أّن أيونات المنغنيز تستطيع أن تتفاعل مع الفوسفات بوساطة  (42مع )وتتفق نتائجنا  
اّلذين توّصال إلى انخفاض في تركيز  (44و 42)مع  تشكيل طور صلب ومعقدات في المحلول. وتتفق أيضاً 

الذي ذكر  (1)مع  النتائجالمنغنيز في مياه الصرف الصحي عند معالجتها باستخدام الصخر الفوسفاتي. وتتفق 
أّن معدن األبتايت يّتحد مع الفوسفات مكّونًا ما ُيسّمى بـ البيرومورفيت الذي يستخدم إلزالة العناصر الثقيلة مثل 

 لكادميوم والرصاص والزنك والنحاس.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويالحظ من الشكل أيضًا أن الصخر الكلسي كانت له القدرة على إزالة عنصر النحاس إال أنها لم 
تكن عالية مقارنة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وُيعزى سبب قدرة الصخر الكلسي على ذلك إلى امتزاز 

( وتتفق .4تلك العناصر )النحاس على سطح الكلس ومساهمتها في تبلور كربونات الكالسيوم وهيدروكسيدات 
( اّلذي توّصل إلى أّن امتزاز العناصر الثقيلة على الصخور الكلسية كان قلياًل مقارنة مع 2نتائجنا أيضًا مع  )

 باستخدام مواد معالجة مختلفةنحاس كفاءة إزالة عنصر ال 4 شكل
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بقية المواد المستخدمة في المعالجة )الصخر الفوسفاتي والصخور السيليسية ومعدن البنتونايت( وعزا سبب ذلك 
قل فيها مواقع االمتزاز. وُيعزى سبب انخفاض الكمية المزالة من عنصر النحاس إلى أّنها صخور غير فّعالة وت

بينه وبين العناصر الثقيلة ليست  Chemical Affinityباستخدام معدن البنتونايت إلى أن األُلفة الكيميائية 
 (.  1عالية كما هو مع الصخر الفوسفاتي )

 (Cd)كفاءة إزالة عنصر الكادميوم 

ومنه نالحظ أّن أعلى كفاءة إزالة  مختلفة،كفاءة إزالة عنصر الكادميوم باستخدام مواد  4وُيبين الشكل 
يليها الصخر الفوسفاتي بنسبة إزالة  %1122.لعنصر الكادميوم كانت باستخدام المادة العضوية إذ بلغت 

اإلزالة  ثم أخذت كفاءة %11122ومعدن البنتونايت بنسبة  %14والصخر الكلسي بنسبة  %12مقدارها 
لكل من المادة العضوية والصخر  %41144و 4.122 ،4.120 ،.2111باالنخفاض تدريجيًا لتصل إلى 

إّن سبب تفوق المادة العضوية في كفاءة إزالة ي ومعدن البنتونايت على التتابع. الفوسفاتي والصخر الكلس
ميك والفولفيك الناتجة من تحلل عنصر الكادميوم من مياه الصرف الصحي إلى دور األحماض الدبالية الهيو 

 . (20)المادة العضوية على تكوين معقدات مع العناصر الثقيلة كالكادميوم وبذلك تحد من حركتها 

إلى أّن المواقع األساسية لربط العناصر الثقيلة بواسطة حامض الفولفيك والهيوميك هي  (22)وأشار 
والمتضمنة المجاميع  Oxygen-Containg functional groupsالمجاميع الفّعالة الحاوية على األوكسجين 

الكربوكسيلية والفينولية والكحولية واألمينية وتلعب المجاميع الكاربوكسيلية دورًا بارزًا في ربط العناصر الثقيلة من 
المجاميع أو المعقد األكثر ثباتًا واستقرارًا هو المعقد الحاوي على  Phthalicو Salicylateخالل مواقع من 

الكاربوكسيلية. كما ُيعزى سبب ارتفاع كفاءة إزالة عنصر الكادميوم من مياه الصرف الصحي باستخدام الصخر 
الفوسفاتي إلى أّنه عند إمرار مياه الصرف الصحي في ماّدة الصخر الفوسفاتي تحدث عملية امتزاز 

Adsorption  اّلذين توصال إلى زيادة كفاءة  (.)مع  جالنتائلهذه العناصر من قبل الصخر الفوسفاتي. وتتفق
إزالة الكادميوم بزيادة كمية الصخر الفوسفاتي المضاف للمحلول المائي، وبينوا أّن اآللية الرئيسية إلزالة 
العناصر الثقيلة بالصخر الفوسفاتي تكون محكومة بانحاللها ف بيئة حامضية يليها الترسيب الحقًا. وتتفق 

صل إلى أعلى امتزاز لعنصر الكادميوم كان عند استخدامه الصخر الفوسفاتي وعزا ذلك الذي تو  (1)أيضًا مع 
وذكر أّن معدن األبتايت يتحد مع  الفوسفاتة،بين الكادميوم والصخور  Chemical Affinityاألُلفة الكيميائية 
العناصر الثقيلة مثل  ةالذي يستخدم إلزال (pyromorphite) )البيرومورفيت(نًا ما يسمى بـ الفوسفات مكو 

  (.44و 42مع )الكادميوم والرصاص والزنك والنحاس. وتتفق أيضًا 

الحظ من الشكل أيضًا أن الصخر الكلسي كانت له القدرة على إزالة عنصر الكادميوم إال أنها لم وي
ك إلى امتزاز تكن عالية مقارنة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وُيعزى سبب قدرة الصخر الكلسي على ذل
وتتفق  (.4)العناصر الثقيلة على سطح الكلس ومساهمتها في تبلور كربونات الكالسيوم وهيدروكسيدات تلك 

اّلذي توّصل إلى أّن امتزاز العناصر الثقيلة على الصخور الكلسية كان قلياًل مقارنة مع  (2)أيضًا مع  النتائج
( وعزا سبب ذلك صخور السيليسية ومعدن البنتونايتبقية المواد المستخدمة في المعالجة )الصخر الفوسفاتي وال

كمية المزالة من عنصر الكادميوم إلى أّنها صخور غير فّعالة وتقل فيها مواقع االمتزاز. وُيعزى سبب انخفاض ال
بينه وبين العناصر الثقيلة ليست  Chemical Affinityباستخدام معدن البنتونايت إلى أن األُلفة الكيميائية 

  .(1)عالية كما هو مع الصخر الفوسفاتي 



 ISSN: 1992-7479                                                      2142، 2العدد  41لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pd)كفاءة إزالة عنصر الرصاص 

ومنه نالحظ أّن أعلى كفاءة إزالة  مختلفة،كفاءة إزالة عنصر الرصاص باستخدام مواد  2ُيبين الشكل  
يليها  %4120.إذ بلغت  يوم( 21)لعنصر الرصاص كانت باستخدام المادة العضوية وخالل األيام األولى 

ومعدن البنتونايت بنسبة  %4411والصخر الكلسي بنسبة  %1211الصخر الفوسفاتي بنسبة إزالة مقدارها 
لكل  % 22120و 21141 ،24114 ،211.1ثم أخذت كفاءة اإلزالة باالنخفاض تدريجيًا لتصل إلى  11122%

ن البنتونايت على التتابع. وُيعزى السبب في من المادة العضوية والصخر الفوسفاتي والصخر الكلسي ومعد
ارتفاع كفاءة إزالة عنصر الرصاص من مياه الصرف الصحي نتيجة استخدام المادة العضوية إلى انخفاض 

الوسط وهذا االنخفاض ناتج عن انطالق أيون الهيدروجين من مجموعة الهيدروكسيل والفينول والتي  pHقيمة 
ومالئمة لربط العناصر الثقيلة ومنها الرصاص مع المادة  Active Sitesتسبب في نشوء مواقع نشطة 

 (.2)مع  النتائجالعضوية وتتفق 

كما ُيعزى سبب ارتفاع كفاءة إزالة عنصر الرصاص من مياه الصرف الصحي باستخدام الصخر 
الفوسفاتي إلى أّنه عند إمرار مياه الصرف الصحي في ماّدة الصخر الفوسفاتي تحدث عملية امتزاز 

Adsorption  يادة كفاءة اّلذين توصال إلى ز  (.)لهذه العناصر من قبل الصخر الفوسفاتي. وتتفق نتائجنا مع
إزالة الكادميوم بزيادة كمية الصخر الفوسفاتي المضاف للمحلول المائي وبينوا أّن اآللية الرئيسية إلزالة العناصر 

 (1مع )الثقيلة بالصخر الفوسفاتي تكون محكومة بانحاللها ف بيئة حامضية يليها الترسيب الحقًا. وتتفق أيضًا 
األُلفة  إلى ادميوم كان عند استخدامه الصخر الفوسفاتي وعزا ذلكالذي توصل إلى أعلى امتزاز لعنصر الك

وذكر أّن معدن األبتايت يتحد مع  الفوسفاتية،بين الكادميوم والصخور  Chemical Affinityالكيميائية 
الذي يستخدم ألزالة العناصر الثقيلة مثل  (pyromorphite )البيرومورفيتالفوسفات مكونًا ما يسمى بـ 

 . (44و 42مع )وتتفق أيضًا  والنحاس،وم والرصاص والزنك الكادمي

 

 

 باستخدام مواد معالجة مختلفةكادميوم كفاءة إزالة عنصر ال 5شكل 
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الحظ من الشكل أيضًا أن الصخر الكلسي كانت له القدرة على إزالة عنصر الرصاص إال أنها لم وي

تكن عالية مقارنة بالمادة العضوية والصخر الفوسفاتي وُيعزى سبب قدرة الصخر الكلسي على ذلك إلى امتزاز 
( .4)كسيدات تلك العناصر العناصر الثقيلة على سطح الكلس ومساهمتها في تبلور كربونات الكالسيوم وهيدرو 

اّلذي توّصل إلى أّن امتزاز العناصر الثقيلة على الصخور الكلسية كان قلياًل مقارنة  (2)أيضًا مع  النتائجوتتفق 
مع بقية المواد المستخدمة في المعالجة ) الصخر الفوسفاتي والصخور السيليسية ومعدن البنتونايت ( وعزا سبب 

ّعالة وتقل فيها مواقع االمتزاز. وُيعزى سبب انخفاض الكمية المزالة من عنصر ذلك إلى أّنها صخور غير ف
بينه وبين العناصر الثقيلة  Chemical Affinityالرصاص باستخدام معدن البنتونايت إلى أن األُلفة الكيميائية 

  . (1)ليست عالية كما هو مع الصخر الفوسفاتي 

يتبّين لنا أّن تراكيز  2 ،4 ،1 ،2 ،2 ،4النتائج المتحّصلة من األشكال  وبناءًا على ما تقّدم من
على المواد المعالجة المختلفة قد انخفضت تراكيزها عن  إمرارهاالعناصر الصغرى والثقيلة المدروسة وبعد 

ة في قدرتها كما بينت األشكال تباين المواد المعالج .(41)الحدود الطبيعية المسموح باستخدامها عالميًا حسب 
على إزالة أو التقليل من العناصر الثقيلة والصغرى من مياه الصرف الصحي المستخدمة ومن خالل النتائج 

 كالتالي:تبين لنا أّن أفضلية المواد المعالجة كانت 

 < الصخر الفوسفاتي < الصخر الكلسي < معدن البنتونايت مخلفات تبن الحنطة المتحللة

مّما نستنتج من خالل نتائج دراستنا الحالية إمكانية استعمال المادة العضوية والصخر الفوسفاتي في 
إزالة العناصر الثقيلة والصغرى كمعالجة كيميائية لمياه الصرف الصحي كما أوصى بذلك عدد من الباحثين 

 (44و 2و 40و 42و 22و 21)منهم 

 المصادر

. دراسات عن تأثير بعض العوامل المؤثرة على جاهزية الحديد 4.14 ،مزيدون احمد عبد الكري ،األعظمي-4
 الموصل. جامعة-الزراعة كلية-ماجستيررسالة  والبنية.بالترب الرسوبية 

 باستخدام مواد معالجة مختلفةرصاص كفاءة إزالة عنصر ال 6 شكل
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