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 لخال االنبار لجامعة البديل الموقع بغداد بجامعة الزراعة كلية في الدراسة اجريت 
 ناصرالع تركيز في( pH) المجاري  مياه تفاعل تأثير لتقييم 2017الربيعي الموسم
 قيم ثمانية تحضير تم. المجاري  مياه في والنحاس والرصاص الكادميوم الثقيلة
 10.5, 10.0, 9.5, 9.0, 8.5, 8.0, 7.5 هي (pH) المجاري  مياه لتفاعل

 والنحاس والرصاص الكادميوم وهي المدروسة العناصر من عنصر لكل 11.0و
 ترشيح, بورق  ورشحت رجت. 1-لتر ملغم 100بتركيز المجاري  مياه الى المضافة

 جهاز باستعمال والنحاس والرصاص الكادميوم الثقيلة العناصر تركيز قدر
 مياه تفاعل رفع أن النتائج بينت. Atomic Absorptionالذري  االمتصاص

 فيها والنحاس والكادميوم الرصاص الثقيلة العناصر تركيز خفض الى أدت المجاري 
 تركيزها انخفض إذ والرصاص الكادميوم لعنصري  هي الخفض في تأثير أعلى وكان

 انخفض حين في pH =11.0 المجاري  مياه تفاعل يكون  عندما% 55 بمقدار
 .pH =11.0  المجاري  مياه تفاعل يكون  عندما% 53 بنسبة النحاس تركيز

 

 

DOI -Crossref: 

10.32649/aagrs.2018.153190 

 

Cite as:  

Hassn, A. A., and Muthen, 

H. S. (2018). Evaluate the 

role of waste reaction(pH) 

on the concentration of Cd, 

Pb and Cu. Anbar Journal of 

Agricultural Sciences, 16(1): 

83-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATE THE ROLE OF WASTE REACTION(pH) ON THE 

CONCENTRATION OF CD, PB AND CU 
A.A. Hassn and H. S. Muthen 

University Of Anbar – College of Agriculture  
Abstract 

 A study was conducted in the collage of agriculture/ University of Baghdad- 

Abugraib the alternative location for the University of Anbar during the spring 2017, 

to evaluate. the impact of pH on heavy metals concentration (Cd+2, Pb+2 and Cu+2) 

in sewage, eight different pH values were prepared (7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5 

                                                           
 أطروحة دكتوراه للباحث الثانيالبحث مستل من  1

 

Journal homepage 

www.ajas.uoanbar.edu.iq 

Anbar Journal of Agricultural Sciences 

(University of Anbar – Agriculture College) 

 

 درجة تفاعل, مياه المجاري, عناصر ثقيلة.  كلمات مفتاحية:

©Authors, 2018, College of 

Agriculture, University of 

Anbar. This is an open-access 

article under the CC BY 4.0 

license 

(http://creativecommons.org/l

icenses/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

84 

 

and 11.0) or each studied metal which has to be added to the sewage with 

concentration of 100 mg. L-1. Solutions were shaked and filtered using filter paper, 

and the metal concentration was measured using the Atomic Absorption 

Spectroscopy. Obtained results presented that rising sewage pH led to reduction of 

heavy metals concentration, highest reduction was for the two elements cadmium and 

couplet where their concentration decreased to 55% at pH of 11.0, while the copper 

gave 53% at the same pH value for sewage. 

Keywords: pH, sewage water, heavy elements.                                                                                                                                                                                                   
 

 المقدمة
اصر الثقيلة الموجودة في تلك المياه, كونها تحد من تأثير العناهمية كبيرة  (pHلتقدير تفاعل مياه المجاري )     

ان انخفاض تراكيز  (12)(.  بين 14وذلك الن ارتفاع تفاعل المياه سوف يؤدي إلى قلة جاهزيتها وترسيبها )
 OH- مع جذرا لـ اتحادهاايونات العناصر الثقيلة في الوسط القاعدي يعود إلى ترسيب تلك االيونات عند 

فما فوق  pH =6.0اليل القاعدية حيث تتكون هايدروكسيدات تلك العناصر في والمتوفر بصورة كبيرة في المح
بينما عنصر الكادميوم  7.0اقل من  pHمما يؤدي إلى ترسيبها ووجد ايضًا ان عنصر الرصاص يبقى ذائبًا في 

لالرتباط  الواطئ تتنافس البروتونات مع ايونات العنصر الثقيل pHفي الـ  اما 6.3اقل من  pHيبقى ذائبًا في 
انه عند اضافة مياه المجاري إلى اوزان مختلفة  (15)بالمجاميع الفعالة مما يؤدي إلى انخفاض االمتزاز. أشار 

 بأوساط 1-غرام لتر 1و 0.9, 0.8 ,0.7 ,0.6 ,0.5 ,0.4 ,0.3 ,0.2 ,0.1من مسحوق الطحالب المجفف
 من تراوحت فقد لعنصر الرصاص 10.0 لقاعديا pHقاعدية واخرى حامضية فكانت نسبة االزالة باستخدام الـ 

% اما  95.5الى  92.0فقد تراوحت نسبة االزالة من  4.0 الحامضي pH% اما باستخدام الـ  95.2الى 90.5
% وفي الوسط  98.7الى  97.0بالنسبة إلزالة الكادميوم في الوسط القاعدي فقد تراوحت نسبة االزالة من 

تأثير كبير في  مياه المجاري  ان لتفاعل (7) %. بين 97.0الى  96.0لة من االزاالحامض فقد تراوحت نسبة 
في قابلية الربط بين  المياه مجال التخلص من العناصر الثقيلة من المخلفات السائلة وذلك بسبب تأثير تفاعل

الثقيلة على قلل من امتزاز العناصر المياه ي ان انخفاض تفاعل (9) أشارالعناصر الثقيلة والمواد المضافة. 
انه في االوساط القاعدية العالية يقل امتزاز ايون الكادميوم وذلك  (5). اشارة ياهالمواد وتزيد من تركيزها في الم

وكذلك وجد ان نسبة االمتزاز تقل  2Cd(OH)بسب حدوث ترسب أليون الكادميوم وتكوين هيدروكسيد الكادميوم 
ى حدوث تنافس بين ايونات الهيدروجين وايون الكادميوم الثنائي على في االوساط الحامضية العالية وهذا يعود إل

المستعملة لري االشجار والمحاصيل  pH . ان قيمة تفاعل مياه المجاري (1) المواقع الفعالة لمادة االمتزاز
(. 2)8.5  – 6.5لمياه المجاري تتراوح ما بين  pH وان قيمة درجة التفاعل 9.0 – 6.0الزراعية والعلفية هي 

ان امتزاز الزنك والنحاس في أربع ترب مختلفة في والية كاليفورنيا وعند مستويات مختلفة من الزنك  (8)اشارة 
 (4)والنحاس فوجدا بأن الكمية الممتزة قد تأثرت بقيمة تفاعل الوسط أكثر من قيمة السعة التبادلية للتربة. بين 

او القاعدية في مياه المجاري اذ ان انخفاضها عن القيمة  لمياه تستعمل في تحديد مستوى الحموضةاتفاعل ان 
المشار اليها في  10.0او االعلى من   5.0تعد إشارة سلبية لمياه المجاري بينما القيمة االقل من  7.0

المخلفات الصناعية تكون غير متوافقة مع العمليات البيولوجية وان معدل درجة التفاعل المناسب لفعالية االحياء 
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اذ ان تفاعل مياه المجاري مهمة نتيجة اضافة تلك المياه إلى االراضي  9.0 – 6.0قيقة هو قريب بين الد
الزراعية لتحد من تأثير العناصر الثقيلة الموجودة في تلك المياه حيث ان ارتفاع تفاعل مياه المجاري يؤدي الى 

التربة بجاهزية العناصر  pH تفاعل ان عالقةاو امتزازها على اسطح غرويات التربة.  او ذوبانها قلة جاهزيتها
في التربة سواء كانت الصغرى أو الثقيلة منها قد تؤدي إلى رفع كمية الكادميوم والرصاص الممتزة من قبل التربة 

التربة مقياسا مهما جدا في نظام التربة إذ يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في االمتزاز وعكس  pHكما يعد 
وك العنصر وجاهزيته الترسيب واالذابة وتكوين المعقدات وتفاعالت االكسدة واالختزال وكذلك يحدد سلاالمتزاز و 

التربة كأكاسيد الحديد  pH(. وان العديد من مواقع االمتزاز في التربة هي من النوع المعتمد على 3في التربة )
تهدف التجربة لتحديد أفضل  (. لذا11ة )ر والمنغنيز والمادة العضوية والكربونات وحواف معادن الطين المتكس

مياه في  تركيز العناصر الثقيلة الكادميوم والرصاص والنحاس في خفضيحصل عنده اعلى  pHتفاعل 
 المجاري.

 المواد وطرائق العمل

 لتحديد 2017الربيعي اجريت التجربة في كلية الزراعة بجامعة بغداد الموقع البديل لجامعة االنبار خالل الفصل 
ه جمعت ميا في خفض تركيز العناصر الثقيلة )الكادميوم والرصاص والنحاس( لمياه المجاري. pHأفضل تفاعل 

فظت المجاري غير المعالجة من المركز التجميعي في حي الزيتون التابعة لمديرية مجارية قضاء أبو غريب وح
ائية فقد الفيزيو الكيميائية  اليلجريت عليها التحعينات التي افي خزانات معدنية ألجل استعمالها في الدراسة. اما ال

 اليلتحالمجهرية وحفظت ألجراء ال خزنت في اوعية بالستيكية وتم اضافة مادة كلوروفورم لتثبيط نشاط االحياء
 يوضح بعض مواصفاته.  1( جدول 13وفقا لما جاء في ) المختبرية

 ةبعض الخصائص الكيميائية لمياه المجاري المستخدم 1جدول

 وحدة القياس القيمة الخاصية
pH 7.13 ــــ 

 1-سيمنز  مديسي 1.43 ( EC )اإليصالية الكهربائية 
 االيونات الذائبة الموجبة والسالبة

+2Ca 4.20 1-مليمول  لتر 
+2Mg 3.62 1-مليمول  لتر 
+Na 7.17 1-مليمول  لتر 

+K 0.28 1-مليمول  لتر 
2-

4SO 1.16 1-مليمول  لتر 
-Cl 4.85 1-مليمول  لتر 

-
3HCO 2.14 1-مليمول  لتر 

 العناصر الثقيلة
 1-ملغم  لتر Cd 0.95+2الكادميوم 
 1-ملغم  لتر Pb 1.61+2الرصاص 
 1-ملغم  لتر Cu 1.99+2النحاس 
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ملغم  5000 بتركيزثالث عناصر ثقيلة في الدراسة وهي الكادميوم والرصاص والنحاس وحضرت  تماستخد 
غم  8.15أذ أذيب  4CuSOو 2lCdC ,2lPbC, O25Hالحها التي تم جلبها من االسواق وهي من ام 1-لتر

 1النحاس في  كبريتات غم من ملح 19.63الرصاص و كلوريد غم من ملح 6.71الكادميوم و كلوريد من ملح
لتي مل من العنصر الثقيل ا 2مل من مياه المجاري وأضيف اليها  90اخذ  لتر ماء مقطر كاًل على حدا.

 محلول هيدروكسيد الكالسيوماضيفت قطرات من بعدها  (1-ملغم لتر 5000 بتركيز) سابقًا من امالحها تحضر 
الى مياه المجاري الى حين بلوغ ( بواسطة سحاحة مل ماء مقطر 100في  2Ca(OH)غم من  20اذابة )
 رجت ورشحت .1-ملغم لتر 001 مل ليصبح التركيز 100ويكمل الحجم بمياه المجاري الى  المطلوبة,تفاعل ال

وحفظت في اوعية بالستيكية لتقدير تركيز العناصر الثقيلة فيها. تم   .What man 42بورق ترشيح نوع 
( لكل 11.0و 10.5 ,10.0, 9.5, 9.0, 8.5, 8.0, 7.5مختلفة وهي )(pH) تحضير ثمانية قيم تفاعل

ري س وذلك بسبب محتواها العالي في مياه المجاعنصر من العناصر المدروسة وهي الكادميوم والرصاص والنحا
عناصر الكادميوم والرصاص والنحاس باستعمال جهاز تركيز  قدر للنبات,وكونها عناصر ثقيلة غير مفيدة 

 .Atomic Absorptionاالمتصاص الذري 

 قشةالنتائج والمنا

 تأثير تفاعل مياه المجاري في تركيز عنصر الكادميوم:

ه ميا أذ يالحظ ان ارتفاع تفاعل 2Cd+ في تركيز عنصر الكادميوم pHاعل مياه المجاري تأثير تف 1يوضح شكل
-لتر ملغم100أدت الى انخفاض تركيز الكادميوم في مياه المجاري التي أضيف لها الكادميوم بتركيز  المجاري 

وم لكادميلتفاعل المياه انخفض تركيز الكادميوم في مياه المجاري, أذ كان اقل تركيز  ويالحظ انه كلما ارتفع, 1
ملغم  68أن تركيز الكادميوم ف  =pH 9.0, أمــــا عنـــــد تفــــاعــــل 1-ملـــــــغم لتـــــــر 45هـــــو  pH=11.0 تفاعل عند
  .1-ملغم لتر pH  90=7.5وكان اعلى تركيز عند تفاعل   1-لتر
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 (1-تأثير تفاعل محلول مياه المجاري في تركيز الكادميوم )ملغم لتر 1شكل

لة في يالذين أكدوا ان لتفاعل المياه تأثير كبير في تركيز العناصر الثق ,(14و 3, 2)وهذا يتفق مع كل من  
لى من الى اع تفاعلويعزى سبب انخفاض تركيز عنصر الكادميوم عند ارتفاع درجة ال, المحاليل المائية والتربة

حيث  والمتوفر بصورة كبيرة في المحاليل القاعدية OH-الى ترسيب الكادميوم نتيجة ارتباطه مع جذر الـ  7.5
ل مما يؤدي الى ترسيبها, في حين يبقى الكادميوم ذائبًا في المحلو  2Cd(OH)يتكون هيدروكسيد الكادميوم 

تركيز الكادميوم مع زيادة درجة تفاعل محلول مياه  . وقد تم وصف سلوك انخفاضpH=  6.3 المائي عند
ه تحت ظروف معظم الترب الزراعية ( أي انy=182.82-12.64 xالمجاري بمعادلة خطية من الدرجة األولى )

(pH  =6.0-9.0في العا ) لم فأن ارتفاع درجة التفاعل يؤدي الى خفض تركيز الكادميوم, اال أن هذا
ة جدًا, معنى ذلك أنه تحت ظروف الترب الكلسية العراقية التي يصل فيها درجاالنخفاض ليس بدرجة كبيرة 

 فأن كميات كبيرة من الكادميوم تبقى ذائبة. 8.4التفاعل الى 
 

 تأثير درجة تفاعل مياه المجاري في تركيز عنصر الرصاص 

ة , ان ارتفاع قيم1-ملغم لتر pbفي تركيز عنصر الرصاص  pHتأثير تفاعل مياه المجاري  2 يبين شكل     
تفاعل مياه المجاري لها تأثير واضح في خفض تركيز عنصر الرصاص وكان اقل تركيز لعنصر الرصاص عند 

في  1-ملغم لتر 69كان تركيز الرصاص  pH= 9.0تفاعل  ولوحظ عند 1-ملغم لتر 45بلغ  pH= 11.0تفاعل 
 . 1-ملغم لتر pH 95= 7.5حين كان تركيز الرصاص عند درجة تفاعل 

 
 (1-تأثير تفاعل محلول مياه المجاري في تركيز الرصاص )ملغم لتر 2شكل

تفاعل مياه المجاري مهمة, الن هذه  قيمة, الذين الحظوا ان معرفة (2و 9 ,6, 15)وهذا يتفق مع كل من 
عناصر الثقيلة مياه المجاري يؤدي الى الحد من تأثير ال ارتفاع تفاعلالمياه تكون غنية بالعناصر الثقيلة فعند 
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 يعود سبب ذلك الى تأثير تفاعلتزازها على أسطح غرويات التربة. الموجودة في تلك المياه وقلة جاهزيتها او ام
في قابلية الربط بين العناصر مما يساعد على ترسبها في المحاليل المائية القاعدية. اما بالنسبة للمحاليل  المياه

قد في مواقع االرتباط على االسطح.  ي عملية االمتزاز وذلك من خالل تأثيرهاالمائية الحامضية يكون لها تأثير ف
تم وصف سلوك انخفاض تركيز الرصاص مع زيادة درجة تفاعل محلول مياه المجاري بمعادلة خطية من الدرجة 

(. أي ان تركيز الرصاص ينخفض عند زيادة درجة التفاعل لمياه المجاري y=194.39-13.786 xاألولى )
لكن ليس بنسبة عالية جدًا مما يتطلب اجراء عمليات معالجة مختلفة لخفض تركيز عنصر الرصاص فيها و 

 وجعل هذه المياه مالئمة لري المحاصيل الزراعية المختلفة.

 ه المجاري في تركيز عنصر النحاستفاعل ميا تأثير

ن مياه المجاري. بينت النتائج افي  1-ملغم لتر Cuفي تركيز عنصر النحاس  pH تأثير تفاعل 3يوضح شكل  
تفاعل المحلول, وان اقل تركيز لعنصر النحاس كان عند تفاعل  ز عنصر النحاس ينخفض كلما ارتفعتركي

11.0 =pH  9.0 عند التفاعل, أما 1-ملغم لتر 47وبلغ =pH  ند عوتركيزه  1-ملغم لتر 79فكان تركيز النحاس
 ذائبة.  أي أن كل الكمية المضافة الى مياه المجاري بقيت بصورة 1-رملغم لت 100بلغ  pH= 7.5 ــلتفــــاعـــ

 
 (1-تأثير تفاعل محلول مياه المجاري في تركيز النحاس )ملغم لتر 3شكل  

 تعتبر مقياسًا مهمًا في المحاليل المائية ونظام pHالذين بينوا ان تفاعل  (,8و, 1, 5)وهذا يتفق مع كل من 
غير مباشرة في االمتزاز وعكس االمتزاز والترسيب واالذابة وتكوين المعقدات  باشرة أوالتربة إذ يؤثر بصورة م

ذلك الى ان عنصر النحاس  ويعزى وتفاعالت االكسدة واالختزال وكذلك يحدد سلوك العناصر الثقيلة وجاهزيتها. 
لول المائي, وانخفاض التفاعل العالية مما يؤدي الى انخفاض تركيز النحاس في المح قيميحصل له ترسيب في 

تركيزه مع زيادة تفاعل محلول مياه المجاري تم وصفه من خالل معادلة خطية من الدرجة األولى 
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(y=212.45-15.238 xان ارتفاع تفاعل .)  ساهم في ترسيب نسبه مهمه من عنصر النحاس ي مياه المجاري
مكن استخدامها في الري. بصورة عامة نجد أن ولكن ليس لها القدرة على أزالته من مياه المجاري بالشكل الذي ي

رفع درجة تفاعل مياه المجاري أدت الى خفض تركيز العناصر الثقيلة )الرصاص والكادميوم والنحاس( فيها 
وكان أعلى تأثير في الخفض هي لعنصر الكادميوم في حين كان اقل تأثير في خفض تركيز عنصر النحاس في 

 لعناصر الثقيلة من مياه المجاري.طرائق أخرى أكثر كفاءة في إزالة ا مياه المجاري, لذا يجب اتباع
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