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المستخمص

م0 000م و0000 نفذت تجربة مختبرية لدراسة تأثير التربة دون حرقيا والتربة المحروقة (المفخورة) عمى درجة حرق

كمرشحات إل زالة بعض العناصر الثقيمة كالمنغنيز والنحاس والرصاص والكادميوممن المياه المجموعة من ثالثة مصادر
 وقدرت العناصر في المياه المدروسة بعد مرورىا عمى،(الصرف الصحي وشط العرب وشط البصرة) وبمدد زمنية مختمفة

 واظيرتRemoval efficiency (%) مرشحات التربة المفخورة التي تم تييئتيا في المختبر فضالً عن حساب كفاءة اإل زالة
م في ازالة جميع العناصر المدروسة قياساً مع التربة المفخورة بدرجة0 000 النتائج تفوق التربة المفخورة عمى درجة حرارة

 وكانت أعمى نسب كفاءة،  ساعة عمى بقية االوقات لمترشيح40  كما تفوق وقت الترشيح بعد، م والتربة غير المفخورة0000
 لمرصاص لمياه شط البصرة و%33.66  لمنحاس لمياه شط البصرة و%38.76  لممنغنيز لمياه شط العرب و%09.40 إزالة

. لمكادميوم لمياه شط العرب%74.74
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ABSTRACT
A laboratory experiment was carried out to study the effect of unbaked soil and baked soil
burned at 4000C and 9000C as filters to remove some heavy metals (Mn,Cu,Pb,Cd) from
three water sources (waste water, Shatt al-Arab and Shatt al-Basra) at four periods (0 , 1/2 , 1,
24 hours. Concentrations of these heavy metals were estimated before and after passing
through these filters , and removal efficiency was calculated . The results showed that baked
soil at 9000C had the highest removal efficiency compared with that of 4000C and without
baking. Filtration at 24 hours was the best among other studied periods. The highest removal
efficiencies were 95.20% foe Mn at Shatt al-Arab , 67.83% for Cu at Shatt al-Basra , 66.13%
for Pb at Shatt al-Basra and 82.82% for Cd at Shatt al-Arab.
Key words: heavy metals , removal efficiency , Soil filters.
*Part of MSc . Thesis of third author.
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الصك ك ك نعيؤ التنلاكك ككؤ لمديةيكك ككؤ مجك ك ككنةل محن كك ككؤ اللص ك ككة مك ك ككن

المقدمة

َن يصل عدد سكانن الاكنلف كا عكنف  0252إِلك
من المتوقع أ ْ
 9.9مليك ككنة سك ككمؤد وبك ككإا سك ككيؤدل لك ككدوة إِل ك ك ت ايك ككد ال لك ك ك

وجللك
الحور الداخلا من المح كؤد ُ
الاة د وعي كن

عي كن

مكن ك اللصكة د وضكا

أُخكةل مكن ك
الاي كن

كا ق كن ا

الاك ككنلما عل ك ك ال ك ككإاا الك ككإل ياتمك ككد ال اةعك ككؤ ل ك ك ي ن ال لك ككنتا

ا الب جكؤ تحك دةجكؤ حكةاة ْ 4ف
ل ستيايؤ ياؤد وحا
الم لولؤ وحس ).(12
لحين إِجةاا التحلي

لإل تككنا ال اةعككا وت ككوة )3د و ضك ع عككن ال اةعككؤ كيَن الميككن
الل ككةلِ .إن مصككندة المي ككن
م مككؤ ككا الص ك نعؤ وابسككت

مرشح التربة المفخورة (المحروقة)

والحيك كوا اد والت ككا تاتم ككد علك ك المي ككن اانم ككل أَسنس ككا ومح ككدد

تككف ت يةككؤ المة ككي مككن خ ك ل جمككع عي ككن

تةلككؤ مككن ضككانا

تاككون عةضككؤ للتلككو ل ككال اليككة لنلماككندن الب يلككؤ ع ككد قةل ككن

ال كة وحةق كن ككا المرمده (  )Muffle furnaceعلك دةجككؤ

بكإ المصكن ع

ح ك كةاة ْ )522-422ف وأُخك ككةل عل ك ك دةجك ككؤ ح ك كةاة - 922
ْ )9222فد وأُخإ تةلؤ دون حةو ولاد إلك تكف ح كن وأُخكإ

من المدن والم نةيع الصك نعيؤد إِإ أَن ضك

الم ةوحك ككؤ تامك ككل عل ك ك يك ككند التةاي ك ك الماك ككد ا ك ككا المي ك ككن
ٍ
وياد تلكو الليةكؤ المنةيكؤ
الس حيؤ أَو الجو يؤ عل حد سوااُ .
لنلماندن الب يلؤ أَحدأَبف صوة التلو وأَخ ةبنالتا ت دد الليةؤ
المنةي ككؤد وم ككن ب ككف ت ككؤبة ككا الانة ككن

لح ككدود  922غ ككف م ككن ووض ككع ككا أَعم ككد ل س ككتيايؤ ُس ككد

احككدل تحنت ككن لنسككتخداف الصككوا ال جككنجا ولاككد إِحاككنف غلككو

السككداد السككالا للامككود تككف إِم كةاة لحككدود  922مككل مككن أَ كوا

الحيكككؤ عمومنعواب س ككنن

المي ككن المدةوسككؤ وحس ك

الخ يككة

خصوص كنع) .(13تُاككد الا نصككة الب يلككؤ مككن الملوبككن
ا الليةؤ المنةيؤ لادد من األَسلن التا تمي بن عن غيةبن من

حاك ال اة كي كا ق كن ا جنجيكؤ

الملوبن ؛او ككن ل ية ككؤ الك ك ل ية ككؤ ج ككداع ككا تحلل ك كن ل ككإا تل ك ك
ل ككال عككنلو أَو إاة ك ج ةي كنع ككا المككنا وبككا تككدخل إِل ك جسككف

المحتوى الكمي لمعناصر الثقيمة

).(17إِ نستامنل الت ن كن

بضككم

ال ض ككفدوقير تةاي ال ح ككنر والةص ككني والا ككندميوف والم يك ك

الايميكنةاد

والتل ك ك ككندل األَيكك ك ككو اد والتة ك ك ككييد والمانلج ك ك ككؤ الايموا ةلنةي ك ك ككؤد

وت ن ك ككن

لنستخداف ج ن ابمتصني الإةل.
( Atomic Absorption Spectrophotometer
نوع(( .Phoenix – 986
التحميللل المعللدني لمطللين المسللتخدم لمدراسللة باسللتخدام تقنيللة

األَغ ك ككيؤد لوِاعك ككند التلخك ككة ِل الك ككؤ الا نصك ككة الب يلك ككؤد

وت ليك ككل المحتك ككول الملحك ككا للميك ككن المتوس ك ك ؤ الملوحك ككؤد وميك ككن

اللحككة؛ لتحويل ككن إِل ك ميككن صككنلحؤ ل سككتامنب
ال ك

المختلاككؤ مككن

حيود االشعة السينيةX-Ray

مالاككؤ اقتصككندينع؛ لحنجت ككن الاليككة إِل ك مصككندة ال نقككؤد

لك ككإل حك ككنول اللك ككنحبون اسك ككتخداف خيك ككن اة

تف صكل دقكنةو ال كين إا

أَقك ككل الاك ككؤ وس ك ك لؤد

الصككوديوف ِل الككؤ أَانسككيد الحديككدد وتككف الت ككليع لنسككتخداف ب بككؤ
ةو وبا الت لع لنلم يسيوف والت لع لنلم يسيوف مكع اببلكين

لد اةس ك ككؤ اا ك ككنا م ك ككند التةل ك ككؤ المحةوقك ك كؤ

ا ياول واللوتنسيوف لدون دةجكؤ حكةاة وأَخيك اعة اللوتنسكيوف علك

حك ك كةاة مختلا ك ككؤ وال ك ككين دون حةق ك ككر

دةجكؤ حكةاة ْ 352ف وْ 552ف وتكف تحليلكر لواسك ؤ حيكود اب ككاؤ
السي يؤ وقدة تةايلؤ ال ين عل أَسكنر م كؤ صكا أَعلك

امة ككي ل الككؤ لاككر الا نصككة الب يلككؤ لب بككؤأَ وا مككن الميككن
مين الصةا الصحا و

م يؤ مختلاؤ.

الاة و

اللصكة ) خك ل مكدد

المواد وطرائق العمل مواقع جمع عينات الماءُ :جلل
مين الصةا الصحا من المةا التجمياا ا م

مكع %32

ليةواسك ككيد ال ي ك ككدةوجين ل ال ك ككؤ المك ككند الاضك ككويؤ مك ككع سك ككت اة

ممتك مبكل ال ككين المحكةوو الماخكوة)د والككإل لكرُ ال كدة علك
امتك ا األَيو ككن الماد يككؤد لوِا الككؤ الا نصككة الب يلككؤ .)92لككإل
الماخ ك ككوة ) ك ككا دةج ك ككن

الحجكوف األَقكل مكن  0مكنياةومتة

ِلجةاا تحنليل األَ اؤ السي يؤد وتف مانملؤ الاي كن

لتح يككو إل ك ال ككدا وم ككن اسككتخداممواد متككوا ة محلي كنع امككند

اج ك ككةل ب ك ككإا اللحك ك ك

عي ككن

الميككن امككن جككنا ككا  )90لنسككتخداف حككنمر

ال تةي ك ك المةا ك ك د مك ككع التسك ككخين المسك ككتمة إِل ك ك إتمك ككنف عمليك ككؤ

مسللؤعأَض ك اة اعة مختلاككؤ للاككنةن الحككا

التا لوجيكؤ مبكل التةسكي

ياكؤ لحكين إِجكةاا التحلكي

الم لولؤ.

الاككنةن الحككا عككن ةيككو ال ككإاا أَو ال كواا أَو الميككن الملوبككؤد

وتت كةااف يككر لمككةوة الوق ك

ابس ككلو المسككتخدف مككن قلككل )9إِإ

م لم ح

األَ اؤ السي يؤ .)8

التحميل االحصائي صمم

عي كن

التجةلؤ المختلةيؤ اتجةلؤ عنمليكؤ

مككن عككنملين ككو المة ككي × الوق ك ) ولب بككؤ ماككة اة لواقككع

ؤ حمدان

 )3×4×3حلل ك
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اللة ككنمال ابحصككنةا GenStatككا تحليككل اللين ككن
وقككد تككف اختيككنة ما ويككؤ المتوس ك ن
ما ك ككول ما ك ككدل
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حك ك ككةو ال ك ك ككين ووق ك ك ك

إحصككنةينع

لنسككتخدامنختلنة أَقككل ككةو
Least

Significant

التة ك ك ككيي غيك ك ككة ما ك ك ككول ع ك ك ككد مسك ك ككتول

احتمنل.2.25

ول ككين الج ككدول  .9ا ككنن لح ككةو ال ككين ت ككيبي اعة ما ويك كنع ككا إِ ال ككؤ

Revised

 (R.L.S.D.) Differencesع كد مسكتول ابحتمنليكؤ2.25

الم ي مع مين

.)0

الم يكك %92.85و%90.72و %95.02لل ككين دون ح ككةو

والحةو لدةجؤ ْ 422ف وْ 922ف عل التوالا لميكن
أَمن لنل سلؤ لميكن ك اللصكة كد لل ك سكلؤ ِ
ال الكؤ للم يك

خصائص مرشح التربة المفخورة المستخدمة فلي الدراسلة

لح ك ك ككدود %80.44و%83.39و %87.99ل ك ك ككدةجن

يلككين ال ككال  .9الخصككنةي الماد يككؤ لل ككين الموجككود ضككمن

ولتيبية ما ول واع

مككن ال ككال ان الماككندن السككنةد ككا مككوإا ال ككين المسككتخدف

ب ك ك ك ك ك ك ك ك ككا ماك ك ك ك ك ك ك ك ك ككدن المو تموةلو ني ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك
و )3.56وماك ككدن اببيك ك

للم ي ك لل ك

)94.28وماك ك ك ك ك ك ك ك ك ككدن

 )7.98وماك ك ك ك ك ك ككدن الانؤولي ني ك ك ك ك ك ك ك

4.85

الل تو ني )تاك ككد ةي ك ككؤ س ك ك لؤ وةخيصك ككؤ وغيك ككة مالاك ككؤ ِل الك ككؤ

الا نصة الب يلؤ من المين الملوبكؤد لوِان ل كين المو تموةلو نيك

و كا د اةسكؤ اكإبن

والانؤولي نيك ك ك ك ك

Takagiو( )99 (Shichiتلككين أَ كيَبف ماككندن ال ككين ال ككنةاؤ

النحاس

والمو تيموةلو ني ك ك  .بك ككإا

ضك ع عككن السككاؤ التلندليككؤ الانتيو يككؤ وقنلليككؤ ابمت ك ا لماككندن

يلك ككين الجك ككدول  .0تك ككيبية مة ك ككي ال ك ككين والوق ك ك
9-

التةتي ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك

الصكحا و ك الاككة و ك اللصككة د حيك

ان ك

ب ككن

ةوقكنع

ما ويككؤ لدةج ككؤ ح ككةو ال ككين ككا تةايك ك ال ح ككنر المتل ككا ككا

الميك ك ككن المدةوسك ك ككؤد إِإ لل ك ك ك

أَعل ك ك ك قيمك ك ككؤ لتةاي ك ك ك ال حك ك ككنر

المتل ككا  3.025مل ككف لتككة )9-لل ككين دون حككةو و سككلؤ إِ الككؤ

لك ككين الجك ككدول  .9إِن لدةجك ككؤ ح ك كةاة الحك ككةو ْ 422ف وْ 922ف
تيبي اعة غية ما وينع ا إِ الؤ الم ي من مين الصةا الصكحا

9-

 %97.02وأَقككل قيمككؤ لتةايكك ال ح ككنر  9.899مل ككف لتككة )

لل ك ككين المح ك ككةوو علك ك ك دةج ك ككؤ حك ك كةاة ْ 922ف و س ك ككلؤ إِ ال ك ككؤ
 %53.04قينسككنع إِلك ك ال يم ككؤ األَص ككليؤ لاي ككن مي ككن الص ككةا

ةغك ك ككف ت ك ك كةاوط المتل ك ك ككا مك ك ككن الم ي ك ك ك مك ك ككن 2.522و2.475

و 2.462مل كف لتكة9-لل كين دون حكةو والحكةو لدةجكؤ ْ 422ف
وْ 922ف علك ك ك ك التواليو سك ك ك ك إِ الك ك ك ككؤ تةاوحك ك ك ك لك ك ك ككين %86.2
و %86.7و%87.9للمة ككحن المككإاوة عل ك الت كوالا قينس كنع
ِإلك تةايك الا صكة كا المكنا المضكنا  3.573مل كف لتككة

9-

الصحا 3.863مل ف لتة ) .اإل لل

أَعل قيمؤ لتةايك

ال حنر المتل ا 9.460مل ف لتة )9-لل ين دون حةو و سلؤ

إِ ال ك ك ك ك ك ك ك ككؤ  %49.49وأَقكك ك ك ك ك ك ك ككل قيمك ك ك ك ك ك ك ك ككؤ لتةايك ك ك ك ك ك ك ك ك ال حك ك ك ك ك ك ك ك ككنر

المتل ا 9.232مل ف لتكة )9-لل كين علك دةجكؤ حكةاة ْ 922ف
و سلؤ إِ الؤ وصل إِل  %64.35قينسكنع إِلك ال يمكؤ األَصكليؤ

تككيبية ما ككول ككا سككلؤ إِ الككؤ الم ي ك واككنن

المتل ككا لحككدود  2.729و 2.578و 2.444و 2.983مل ككف

لاي ككن

لتككة 9-ع ككد التة ككيي ملن ككة ولاككد صككا سككنعؤ وسككنعؤ و04
سك ك ك ككنعؤ عل ك ك ك ك الت ك ك ك كوالا ول س ك ك ك ك

ك ككا تةاي ك ك

ال حككنر المتل ككا لاككد التة ككيي مل ككف لت ككة ) لميككن الص ككةا

اآلتك ككاKaolinite<Halloysite<Illite< Mixed :
Carroll (mineral < Montemorilloniteو (Starkey
.)4
كفاءة إزالة المعادن الثقيمة:المنغنيز

 )9واككنن للوق ك

انلي ك ك ك ككؤ عنليك ك ك ك كؤ بمتك ك ك ك ك ا الا نص ك ك ك ككة الب يل ك ك ك ككؤ

94و.)96

ابسك ك ككتامنل بستص ك ك ك ط الميك ك ككن الس ك ك ك حيؤد وميك ك ككن الصك ك ككةا

ال ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككين والتك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا اخك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككإ

2.275و 2.990مل ككف لتككة 9-أل ل س ك

إ الككؤ

وأ ك ك ك ككنة ع ك ك ك ككدد م ك ك ك ككن الل ك ك ك ككنحبين الك ك ك ك ك إِن اس ك ك ك ككتامنل ال ك ك ك ككين

تاس ككية دوة الما ككندن ال ي ي ككؤ الس ككنةد ككا الجك ك ا ال ي ككا م ككن

الصك ككحا بك ككا ماك ككندن الانؤولي ني ك ك

مد  04سنعؤ أَقل سكلؤ تةايك متل كا

للم يك ك ك  %97.4و %94.3ل ك ككوعا المي ك ككن علك ك ك التك ك كوالا.

 4.85و )3.35وبك ككإا يسك ك ف ك ككا

التةلؤ المستاملؤ ا يند ااكنا المة كحن

الح ك ك ككةو

المككإاوة علكك الت كوالاد وا خا ككر تةاي ك الم يكك مككع الوقكك

المسككتخدمؤ ككا التةلككؤ التككا تككف ت خيصك ن وي حك

اللنلياةوسك ك ك ك ك ك ككاني

ك الاكة و ك اللصكة وان ك

ك الاكة د

النتائج والمناقشة

المة ككحن

سك

إ الكؤ

ميككن

ك الاككة

0.892مل ككف لتككةََ .)9-يضكنع لل ك
9-

أَعلك ك قيم ككؤ 9.693مل ككف لت ككة ) لل ككين دون ح ككةو ول س ككلؤ

إ الك ك ك ككؤ  %82.2و%83.8

إِ الؤ  %52.53وأَقل قيمؤ  9.249مل ف لتة.)9-

و %87.6و %94.9لنلتةتيك ك  .وا ككنن التك ككداخل الب ككنةا لك ككين
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4.85

Mg

Mg-EG

Intensity

K

K-350

K-550

شكل .6منحنى حيود االشعة السينية  X-Rayلمعرفة نوع المعادن الطينية السائدة في تجربة التربة باستخدام الطرائق الثالث
التشبع بالمغنيسيوم ،والمغنيسيوم مع األثمين كاليكول والبوتاسيوم بدون درجة حرارة والبوتاسيوم عمى درجة حرارة  690و
990

0
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جدول  .6تركيز المنغنيز المتبقي (ممغم  Mnلتر )6-في مياه الصرف الصحي ومياه شط العرب ومياه شط البصرة والمارة من
المرشحات في أوقات زمنية مختمفة.
ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

تربت غَر هفخورة
0
تربت هفخورة علي 400
هئوٍت
هَبٍ صرف صحٌ
0
تربت هفخورة علي 900
هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح
قَنRLSD

هتوسظ الحرق =غ  4م

ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

تربت غَر هفخورة
0
تربت هفخورة علي 400
هئوٍت
هَبٍ شظ العرة
0
تربت هفخورة علي 900
هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح
قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 040576

ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

تربت غَر هفخورة
0
تربت هفخورة علي 400
هئوٍت
هَبٍ شظ البصرة
0
تربت هفخورة علي 900
هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح
قَنRLSD

الترشَح هببشرة
04746

وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت
04504
04657

هتوسظ حرق التربت

بعذ  24سبعت
04092

04500

04706

04565

04426

04205

04475

04674

04513

04400

04254

04460

04709

غم

04444

04183

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 041375
وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت
الترشَح هببشرة
04228
04314
04398

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
34573

الحرق × الترشَح = غ  4م
هتوسظ حرق التربت

بعذ  24سبعت
04130

04267

04389

04288

04121

04055

04213

04259

04167

04092

04040

04140

04349

04256

04147

04075

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 040665
وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت
الترشَح هببشرة
04519
04716
04906

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
24920

الحرق × الترشَح = غ  4م
هتوسظ حرق التربت

بعذ  24سبعت
04217

04590

04887

04657

04506

04184

04558

04765

04514

04279

04174

04433

04853

04629

04435

04192

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 041313
6-

هتوسظ الحرق = 041137

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
34360

الحرق × الترشَح = غ  4م

جدول  .4تركيز النحاس المتبقي ( ممغم  Cuلتر ) في مياه الصرف الصحي ومياه شط العرب ومياه شط البصرة والمارة من
المرشحات في أوقات زمنية مختمفة.
ًوعَت الوَبٍ

وقت الترشَح

درجت حرق التربت
تربت غَر هفخورة
0

هَبٍ صرف صحٌ

تربت هفخورة علي 400
هئوٍت
0
تربت هفخورة علي 900
هئوٍت

الترشَح هببشرة

بعذ 1/2سبعت

بعذ سبعت

بعذ  24سبعت

34636

34303

34182

24697

هتوسظ حرق التربت
34205

34485

34061

24242

14667

24614

24758

24061

14394

14030

14811

34293

24808

24273

14798

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف

هتوسظ وقت
الترشَح

34863
أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405

قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 042475

ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

هَبٍ شظ العرة

تربت غَر هفخورة
0
تربت هفخورة علي 400
هئوٍت
0
تربت هفخورة علي 900
هئوٍت

هتوسظ الحرق = 042070

ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

هَبٍ شظ البصرة

تربت غَر هفخورة
0
تربت هفخورة علي 400
هئوٍت
0
تربت هفخورة علي 900
هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح

قَنRLSD

هتوسظ الوقت = 042858
وقت الترشَح

هتوسظ حرق التربت

الترشَح هببشرة
24182

بعذ 1/2سبعت
14606

بعذ سبعت
14152

بعذ  24سبعت
04909

14462

14788

14394

14091

04727

14250

14788

14212

04879

04242

14030

14919

14404

14040

04626

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف

هتوسظ وقت
الترشَح
قَنRLSD

الحرق × الترشَح = غ  4م

هتوسظ الحرق = 042546

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 042391
وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت
الترشَح هببشرة
14290
14799
24400

24890
الحرق × الترشَح = غ  4م
هتوسظ حرق التربت

بعذ  24سبعت
04963

14613

24002

14561

14222

04796

14395

24013

14267

04646

04272

14049

24138

14542

14052

04677

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 042940
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ألل ك ككين المح ك ككةوو علك ك ك دةج ك ككؤ حك ك كةاة ْ 922ف و س ك ككلؤ إِ ال ك ككؤ
 %67.83قينسنع إِل ال يمؤ األَصليؤ لاي ن مين ك اللصكة
 3.309مل ف لتة )9-أَ نة

إِل ك السككاؤ التلندليككؤ الاتيو يككؤ الانليككؤ لل ككين.ل ككد أَ ككنة((Xue

وآخككةون  )98إِل ك أَن يككند محتككول التةلككؤ مككن ال ككين يككؤدل
إِلك ك

تنةال دةاسؤ )Hosseinpur(7

ي ككند امتك ك ا ال ح ككنر م ككن محنلي ككل التةل ككؤ؛ وإلك ك ل ي ككند

والمتضككم ؤ خصككنةي امت ك ا ال حككنر ككا التةلككؤ الالسككيؤد إِن

المسك ك ككنحؤ الس ك ك ك حيؤد وت ك ك ككي مواقك ك ككع ال يدةواسك ك ككيل المك ك ككن

التةل ك ك ككؤ الالس ك ك ككيؤ ل ك ك ككن س ك ك ككاؤ امت ا ي ك ك ككؤ عنلي ك ك ككؤ لل ح ك ك ككنرد لوِان

لل حنر.

لخص ك ككنةي التةل ك ككؤ مب ك ككل المحت ك ككول ال ي ك ككا والس ك ككاؤ التلندلي ك ككؤ

الرصاص

ي ح من تنةال جدول .3إِن أَعل

الانتيو ي ك ك ككؤ ) (CECت ك ك ككؤدل دو اعة م مك ك ك كنع ك ك ككا عملي ك ك ككؤ امتك ك ك ك ا
ال حككنر .ولككين الجككدول ِ.0إن للوق ك تككيبي اعة ما وي كنع ككا خاككر
تةاي ال حنر ا عي ن

و ك ك اللص ككة د إِإ لل ك ك

مي ككن الص ككةا الص ككحا ان ك ك

ميكن الصكةا الصكحا و ك الاكة

حك كةاة ْ 922ف ح ككين لل ك ك
لتة9-د وأَقكل سكلؤ إِ الكؤ لل كين المحكةوو لدةجكؤ ْ 422ف حيك
لل ك ك  %33.49ولماك ككدل  0.855مل ك ككف لتك ككة 9-قينس ك كنع إِل ك ك

و  9.999مل ككف لتككة )9-و 0.938مل ككف لتككة )9-ع ككد التة ككيي
الملن ككةد وأَق ككل قيم ككؤ 9.798مل ككف لت ككة )9-و  2.606مل ككف

مانملؤ الم نة ؤ اللنل ؤ  4.638مل ف لتة

لتككة )9-و  2.677مل ككف لتككة )9-ع ككد  04سككنعؤ مككن التة ككيي
لاي ك ككن

التداخل لين دةجؤ الحةو والوق
تةايك ك ال ح ككنر ككا عي ككن

و

الاة د و

ككد أَع ك ك

عل ك ك الت ك كوالاد ك ككا حك ككين إِن

متل ا  3.928مل ف لتكة

:الص ككةا الص ككحاد

م ككد ل نة ككر علك ك المة ككي؛ ألن الت ككيبية ق ككد يا ككود إِلك ك الما ككندن

جدول  .6تركيز الرصاص المتبقي ( ممغم  Pbلتر
ًوعَت الوَبٍ
هَبٍ صرف
صحٌ

درجت حرق التربت
تربت غَر هفخورة
تربت هفخورة علي  0 400هئوٍت
تربت هفخورة علي  0 900هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح

قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 043500

ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

هَبٍ شظ
العرة

تربت غَر هفخورة
تربت هفخورة علي  0 400هئوٍت
تربت هفخورة علي  0 900هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح

قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 045456

ًوعَت الوَبٍ

درجت حرق التربت

هَبٍ شظ
البصرة

قَنRLSD

تربت غَر هفخورة
تربت هفخورة علي  0 400هئوٍت
تربت هفخورة علي  0 900هئوٍت
هتوسظ وقت
الترشَح
هتوسظ الحرق = غ  4م

لي م ككن ا ككنن أعلك ك تةايك ك

ع كد التة كيي ملن كة  .اكإل لل ك

9-

 %63.90قينسنع إِل ال يمؤ األَصكليؤ لاي كن
0.839مل ف لتة.)9-

السككنةد

ككا بككإ التة ال ككال  .)9وب ككإا منلي تككر ت ككنةال  4و )99أَو
6-

س ككلؤ إِ ال ككؤ وأَق ككل

لل ك ككين المحك ككةوو لدةجك ككؤ ْ 422ف وأَقك ككل قيمك ككؤ 9.244مل ك ككف
لتة )9-لل ين المحةوو عل دةجؤ حةاة ْ 922ف ول سلؤ إِ الؤ

وبككإا ي ككية إِل ك ت ككنلر ال ككين ككا سككلؤ ِ
ال الككؤ م مككن اختلا ك
السككنةد وبسككيمن ماككندن الانؤولي نيك

9-

9-

أَمن لنل سكلؤ للوقك

أَعل ك قيمككؤ لتةاي ك الةص ككني المتل ككا 9.732مل ككف لتككة )

اللصة عل الةغف من سلؤ ِ
ال الؤ الانليؤ

والمو تموةلو ني ك

9-

الم ككد األَخي ككة 04س ككنعؤ أَعلك ك

تةايك ك متل ككا  9.369مل ككف لت ككة

انن غية ما كول كا خاكر

المي ككن الب

ع ككد ح ككةو ال ككين علك ك دةج ككؤ

 %48.66ولما ككدل  0.389مل ككف

أَعلك ك قيم ككؤ  3.093مل ككف لت ككة)9-

الميك ككن المك ككإاوة اع ك ك

سلؤ ِل الؤ الةصني من

ميكن

ك الاكة

) في مياه الصرف الصحي ومياه شط العرب ومياه شط البصرة والمارة من المرشحات
في أوقات زمنية مختمفة.

الترشَح هببشرة
44261
34797
34667
34908

وقت الترشَح
بعذ 1/2سبعت
34126
34111
24871
34036

بعذ سبعت
24243
24800
24111

بعذ  24سبعت
14519
14711
04877

24385

14369

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 044042
وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت
الترشَح هببشرة
14435
24110
24278
14392
24110
24616
04591
14308
14941
24278

14842

14139

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 046300
وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت
الترشَح هببشرة
14607
24076
24552
14323
24363
24930
04942
14558
24174
24552

14999

14291

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 046687

617

هتوسظ حرق التربت
24787
24855
24381
تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
44638

الحرق × الترشَح = غ  4م
بعذ  24سبعت
14013
04802
04338
04717

هتوسظ حرق التربت
14709
14730
14044
تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
24831

الحرق × الترشَح = غ  4م
بعذ  24سبعت
14065
04744
04449
04753

هتوسظ حرق التربت
14825
14840
14281
تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
34782

الحرق × الترشَح = غ  4م
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المتل كا مككن الةصكني ككا المة كي قينسكنع ِإلك ال يمككؤ األَصككليؤ
لاي ن مين ك اللصكة  3.780مل كف لتكة .)9-كا حكين ِإن

أَا ك ككد  )9 (Al-Hilfiإِلك ك ك إِن ب ك ككن دوة ت ك ككيبيةل لماص ك ككوب
التةلككؤ مككن ال ككين وال ككةين ككا محتككول التةلككؤ مككن الةصككني

الالككاد ملي ككؤ إِن ل ةويككن

التةلككؤ الماد يككؤ قنلليككؤ عل ك مس ك

ع صككة الةصككني مككن خ ك ل تاككنع
أَوضككح

للوقك ك ت ككيبي اعة ما ويك كنع ككا خا ككر س ككلؤ تةايك ك الةص ككني ككا
عي ككن ميككن كك الاككة و ك ك اللصككة ِإإ لل ك أَعلك ك قيم ككؤ

التلككندل األَيككو ا .امككن

د اةسككؤ)95 Tolnerإِن الم ككإين

0.078مل ف لتة )9-و 0.550مل ف لتة )9-ا من التة يي

والا نصككة الب يلككؤ

ملن ة وأَقل قيمؤ  2.797مل ف لتة )9-و  2.753مل ف لتة

َن تمتك ك علك ك أَسك ك ي غةوي ككن
الس ككنمؤ تس ككت يع أ ْ
لنل سككلؤ لميككن ك اللصككة ككي ح إِ ككر لككف ياككن لمة ككي ال ككين
المح ككةوو ل ككدةجن

التةل ككؤ .أَم ككن

 )9ع ككد  04س ككنعؤ م ككن التة ككيي لاي ككن

ح اةةي ككؤ مختلا ككؤ ت ككيبي اعة ما ويك كنع ككا التةايك ك

جدول  .0تركيز الكادميوم المتبقي ( ممغم  Cdلتر

6-

المي ككن اعك ك

-

علك ك

التوالا.

) في مياه الصرف الصحي ومياه شط العرب ومياه شط البصرة والمارة من

المرشحات في أوقات زمنية مختمفة.

ًوعَت الوَبٍ

هَبٍ صرف صحٌ

درجت حرق الطَي

الترشَح هببشرة

وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت

هتوسظ حرق التربت

بعذ  24سبعت

طَي دوى
حرق

14102

04998

04782

04527

04852

طَي هحروق بذرجت400

04923

04782

04546

04245

04624

طَي هحروق بذرجت900

04819

04518

04283

04057

04419

04948

04766

04537

04276

تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
14367

هتوسظ وقت
الترشَح

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 041367

ًوعَت الوَبٍ

حرق الطَي

طَي دوى
حرق
هَبٍ شظ العرة
طَي هحروق بذرجت400
طَي هحروق بذرجت900
هتوسظ وقت
الترشَح
قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 040971

ًوعَت الوَبٍ

حرق الطَي

طَي دوى
حرق
هَبٍ شظ البصرة
طَي هحروق بذرجت400
طَي هحروق بذرجت900
هتوسظ وقت
الترشَح
قَنRLSD

هتوسظ الحرق = 041299

هتوسظ الوقت = 041579

الترشَح هببشرة

الحرق × الترشَح = غ  4م

وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت

هتوسظ حرق التربت

بعذ  24سبعت

04622

04414

04339

04207

04396

04462
04424

04367
04164

04264
04104

04094
04000

04502

04315

04235

04100

04297
04173
تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
14007

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 041121

الترشَح هببشرة

الحرق × الترشَح = غ  4م

وقت الترشَح
بعذ سبعت
بعذ 1/2سبعت

هتوسظ حرق الطَي

بعذ  24سبعت

04789

04526

04431

04263

04502

04586
04538

04467
04269

04335
04151

04120
04073

04638

04421

04305

04152

04377
04258
تركَز العٌصر فٌ الوبء الوضبف
14125

أَقل فرق هعٌوً عٌذ هستوى احتوبل 0405
هتوسظ الوقت = 041500

الحرق × الترشَح = غ  4م

إِ الككؤ  %80.80قينس كنع إِل ك ال يمككؤ األَصككليؤ لاي ككن

الكادميوم

9-

ميككن

ك

يلككين الجككدول .4أ ًّ
َن لح ككةو ال ككين تككيبي اعة ما ويك كنع ككا التةايك ك
المتل ككا م ككن للا ككندميوفد إِإ لل ك أَعلك ك قيم ككؤ  2.850مل ككف

الا ك ككندميوف المتل ك ككا 2.520مل ك ككف لت ك ككة ) لل ك ككين دون ح ك ككةو

 2.499مل ك ككف لتك ككة )9-لل ك ككين المحك ككةوو عل ك ك دةجك ككؤ ح ك كةاة

المتل ككا  2.058مل ككف لت ككة )9-لل ككين المح ككةوو علك ك دةج ككؤ

الاككة

لتككة )9-لل ككين دون حككةو و سككلؤ إِ الككؤ  %37.67وأَقككل قيمككؤ

و سك ك ك ككلؤ إِ ال ك ك ك ككؤ  %66.48وأَق ك ك ك ككل قيمك ك ك ككؤ لتةايك ك ك ك ك الا ك ك ك ككندميوف
حةاة ْ 922ف و سلؤ إِ الؤ  %77.26قينسنع إِل ال يمؤاألَصليؤ
لاي ك ك ككن ميك ك ككن ك ك ك اللص ك ك ككة 9.905مل ك ك ككف لتك ك ككة )9-أَ ك ك ككنة

ْ 922ف و سك ككلؤ إِ الك ككؤ  %69.34قينس ك كنع إِل ك ك ال يمك ككؤ األَصك ككليؤ
لاي ككن ميككن الصككةا الص ككحا 9.367مل ككف لتككة)9-د ا ككإل
لل

أَعل قيمؤ لتةاي الاندميوف المتل ا 2.396مل كف لتكة

9.227مل ككف لتككة ) .اككإل لل ك

9-

أَعلك قيمككؤ لتةايك

 )5 (Dudleyإِل أَن أَيون الاكندميوف يمت علك أَسك ي ماكندن

-

 )9لل ك ك ككين دون حك ك ككةو و سك ك ككلؤ إِ الك ك ككؤ  %62.67وأَقك ك ككل قيمك ك ككؤ

ال ك ككين والاةلو ك ككن

2.973مل ككف لتككة)9-لل ككين عل ك دةجككؤ ح كةاة ْ 922ف و سككلؤ

يتةس ك ك ك
618

واألانس ك ككيد المنةي ك ككؤ للحدي ك ككد والم يك ك ك أَو

ل يةك ك ككؤ اةلو ك ك ككن

الاك ك ككندميوف أَو بيدةواسك ك ككيدات من أَو
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وسككانت مند وأَن ميان يايككؤ ابمتك ا بككا المصككدة األَول ِل الككؤ
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) إل ك التاككوو الواضككي6 الاككندميوف مككن التةلككؤد ا حككين أ ككنة
الاكندميوف علك الكةغف
م خاضككؤ مككن المحتككول

التةلؤ ا امت ا أَيو ن
مككن س ك

تيبي اعة ما وينع ا خار سلؤ تةايك
الاة و ك

للار ماو ن

ممككن ت ككالر بككإ الماو ككن
 وانن للوق.الالا للتةلؤ

مين الصةا الصحا و

) و9- مل ك ككف لت ك ككة2.948 أَعلك ك ك قيم ك ككؤ

الاندميوف ا عي ن

اللص ك ككة د إِإ لل ك ك ك

) كا مكن التة كيي9-مل كف لتكة2.638 ) و9-مل ف لتة2.520

-

 مل ف لتة2.922 ) و9-مل ف لتة2.076 ملن ة د وأَقل قيمؤ

 س ك ككنعؤ م ك ككن التة ك ككيي04 ) ع ك ككد9- مل ك ككف لت ك ككة2.950 ) و9
الميكن علك التكوالاد كا حكين اككنن التكداخل لكين دةجككؤ
غي ككة ما ككول ككا خاككر س ككلؤ الاككندميوف ككا
الصككةا الصككحاد و ك الاككة د و ك:

لاي كن

الح ككةو والوق ك

الميككن الب

عي ككن

ي كة مكن ال تكنةال السكنل ؤ أَن لمة كي ال كين المحكةوو. اللصة

 ْف اا ككنا عنلي ككؤ ككا إ ال ككؤ الا نص ككة الب يل ككؤ م ككن922 لدةج ككؤ
ٍ المين الملوبكؤ كا ك الاكة و ك اللصكة ل
كال عكنف ووقك
 سكنعؤ ح ككو04 التة كيي اكنن بككو اآلخكة م مكنع والتة ككيي لمكد
.لإل الؤ

أالة س
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