
12.0 in presence of sulphate to arsenate at concentration ratio of 

(100:1). 

Effect of molybdate on arsenic desorption from 

zerovalent iron: * As desorption decreased sharply with 

increasing the pH up to 7.0 (0.00). Above pH 7.0, the desorption 

of As(V) increased to approximately ( 39.9%) at pH 12.0 in 

presence of molybdate and initial adsorption pH of 5.0. At pH 

9.0 molybdate showed the greatest effect on As(V) desorption at 

pH 3.0 (51.93%) and As desorption decreased with increasing 

the pH up to pH 7.0 (1.30%). Above pH7.0, the desorption of 

As(v) increased to approximately (55.8%) at pH 12.0. in 

presence of molybdate at a concentration of (100:1, MoO4:As).  

انؼـربـى انًهخض  

عنصدددددرر الدددددزرني  ب *حصدددددر األراضدددددى والميددددداه الممو دددددة : ىدددددذه الدراسدددددة الدددددى تيدددددد 
الدزرني  والكدادميوم عمدى ندوعين مددن  رلعنصدر بدت األدمصداص *دراسدة  وا. والكدادميوم

األراضى يختمفا فيما بينيما فى محتواىما من الطين وكربونات الكالسدييوم وكدذلع عمدى 
برادة الحديد النقية عديمة الشدحنة واكسديد الحديدد المحضدرمعمميا  وكدذلع  دراسدة تدا ير 

 الخدددداص دمصدددداصاىفددددى محمددددول اىتددددزان عمددددى ادمصدددداص و عكددددس  pHرقددددم ال 
والكادميوم بواسطة األرض و برادة الحديد النقية عديمة الشحنة واكسيد الحديدد  بالزرني 

وكددددددذلع  وكددددددذلع دراسددددددة حركيددددددة اىدمصدددددداص لعنصددددددر الددددددزرني المحضددددددر معمميددددددا 
 الفوسفات والكبريتات والمولبيدات كل من والسمنيوم و  الزرني اىدمصاص التنافسى بين 

 الكوبمت .الكادميوم و وكذلع بين 
ألتى:ولتحقيق أىدا  ىذه الدراسة تم اجراء ا  

انذراسة انحصرية (1   

تم أخذ عينات 
 بالتموثالمموثة  الوادى الجديد (-القاىرة -الجيزة-)القميوبيةتربة ومياه من بعض األماكن



لذا اختيرت عينات الدراسة  نصرىيم تموث ىذه األماكن من عدمو بعيالصناعى والصحى لتق
ضى والمياه وتم تحميميا لتحديد الزرنيخ والكادميوم فى األراضى المتاثرة بالنشاط من األرا

 الصناعى والمروية بمياه الصرف الصحى فى مناطق الدراسة.
انذراسة انًؼًهية اجريث انحجارب األجية(2  

 انحجربة األونى:

أجريدددت ىدددذه التجربدددة لتقيددديم اىدمصددداص عمدددى ندددوعين مدددن األراضدددى وعمدددى األكسددديد  
مدن ممدل  5.2 جم من التربدة أو1لمخمق معمميا وكذلع برادة  الحديد النقية .حيث أخذ ا

جدددم مددددن بدددرادة الحديدددد النقيددددة عديمدددة الشدددحنة  ووضدددد  فدددى أنابيدددد  1...الجيو ايدددت و
ونتدرات أالصوديوم  زرنيخاتممل  م اضي  الييا محمول  .2بالستيكية مغطاه حجميا 

 ..1 –.1فيدددددو مدددددن   كدددددل منفصدددددل لكدددددادميومالكدددددادميوم  يتدددددراوح تركبدددددز الدددددزرني  و ا
بالنسدددبة لمجيو ايدددت وبدددرادة  ميكروجدددرام /ممدددل .0-..0بالنسدددبة لمتربدددة ميكروجدددرام /ممدددل

  وترع لألتزان لمدة ساعة م  خمفية من محمول كموريد الصوديوم الحديد النقية



ال  ضدبطتدم  بدرادة الحديددمولر . وفدى حالدة الجيو ايدت و  1..تركيزىا  pH  2ليصدب   
الكادميوم بواسطة جياز البالزما وحسبت الكمية  و وبعد األتزان تم تقدبر الزرني  9أو 

 المدمصة منو .
 انحجربة انثانية

أجريددت ىددذه التجربددة لمعرفددة تددا ير ال   pH عمددى ادمصدداص الددزرني  والكددادميوم عمددى
  pHاألراضى المختبرة من خالل تجار  مما مة لتجار  األدمصاص فيما عدا قيم ال

متربدددة حيدددث تدددم ضدددبط الل pH   وكدددان تركيدددز الدددزرني   15-0لممعمدددق فدددى المددددر
ميكروجددرام لكددل ممل.ولدراسددة تددا ير ال .1والكددادميوم  pH    عمددى ادمصدداص الددزرني

ممدل مدن معمدق الجيو ايدت أو  5.2والكادميوم عمى الجيو ايت وبرادة الحديد  حيث أخذ 
ميكروليتدر  .52لصوديوم وتدم أخدذ ممل من كموريد ا 5.2جم من برادة الحديد و  1...

ميكروجدرام /ممدل فدى انابيد  وتدم ...1من الدزرني  أ والكدادميوم مدن المحمدول القياسدى 
ميكروجدرام .1ممل بواسطة الماء المقطر ليصب  التركيز النيائى  52تكممة الحجم الى 

.15-0فىمدر من   pH/ممل ويتم ضبط ال  
انثانثةانحجربة   

رني  والسددددمينيوم والفوسددددفات والكبريتددددات والمولبيدددددات وكددددذلع لدراسددددة التنددددافس بددددين الددددز 
ل مددن الجيو ايددت مددم5.2الكدادميوم والكوبمددت عمددى  معقدددات اىدمصدداص  السددابقة اخددذ 

جرام من برادة الحدبد النقية عديمة الشحنة وتم رجيم بعد ضبط ال 1...و pH ليكون  
طددر يحتددور عمددى ممددل مددن المدداء المق 52 تكممددة الحجددم الددى مدد  15-0فددى مدددر مددن

نسدد  منلالددزرني  : السددمينوم والفوسددفات والكبريتددات والمولبيددداتو ول الكددادميوم  أربعددة
مددددولر كموريددددد  1..فددددى وجددددود خمفيددددة مددددن  5:1؛  1:5؛  1:1؛ 1:.والكوبمددددتو ىددددم  

 الصوديوم وتم الرج والطرد المركزر والترشي  وقدر كل من الزرني  والكادميوم  
 انحجربة انرابؼة 

ىذه التجربة لتقييم حركيدة األدمصداص لعنصدر الدزرني  عمدى الجيو ايدت وبدرادة  أجريت
 150..ميكروجرام /ممل الدذر يعدادل .1وكان التركيز فييا  9أو  pH  2الحديد عند 

جدم مدن بدرادة الحديدد  1ممدل مدن معمدق الجيو ايدت و .2ميكروجرام /ممل حيث تدم أخدذ 



ممددل مدددن  .2ممددل وتددم اضددافة ..2 وتددم وضددعيا فددى وعدداء مددن البددولى ا يمددين حجمددو
ممل بالماء المقطر. ..2مول وتم تكممة الحجم الى 1كموريد الصوديوم الذر تركيزه   

انخايسةانحجربة   

الكددادميوم مددن عمددى المددواد المدمصددة لددو  و دمصدداصلتحرر و الددزرني إللتقدديم عكددس ا 
 ممدددل وأضدددي  اليدددو محمدددول .2جدددم مدددن كدددل أرض ووضددد  فدددى أنبوبدددة حجميدددا 1أخدددذ 

ميكروجددرام  ..1 – .1الصددوديوم ونتددرات الكددادميوم  بتركيددز يتددراوح مددابين  رنيخدداتز 
  52مددولر وتددم األتددزان لمدددة  1../ممددل فددى وجددود خمفيددة مددن كموريددد الصددوديوم قوتيددا 

سدداعة  ددم تمددت عمميددة الطددرد المركددزر والترشددي  وفددى  10تددم رج العينددات لمدددة  سدداعة
ل محمدول ا ممل من .5نفس العينة تم اضافة  DTPA  سداعة 5لمددة  إلييدا  دم رجدت 

الكددادميوم فددى الراشدد  باسددتخدام جيدداز  و وطددردت مركزيددا ورشددحت وتددم تقدددير الددزرني 
 البالزما

 ل ومدم .2وبرادة الحديد النقية عديمدة الشدحنة أخدذ  ىأكسيد الحديد التخميق حالة وفى  
  ني  والكددادميومالددزر  عمددى الترتيدد  وأضددي جددرام مددن الجيو ايددت وبددرادة الحديددد النقيددة 1

ميكروجرام / ممل فى وجود كموريد الصوديوم وتدم ضدبط ال .1تركيز ب pH  أو 2 عندد
ممدددل مدددن كدددل مدددن الفوسدددفات .1ممدددل وضدددعت فدددى انابيددد   دددم أضدددي .1وتدددم أخدددذ  9

ضدبط ال وتدم 1:..1والكبريتدات والمولبيددات والسدمينات بحيدث تكدون النسدبة  pH  فدى
 سدداعات  دددم طدددردت مركزيددا ورشدددحت وتدددم 2و رجددت العيندددات لمددددة  15-0المدددر بدددين 

الكادميوم فى الراش  باستخدام جياز البالزماو تقدير الزرني    
 ويًكن جهخيض أهى اننحائج انًححصم ػهيها فيًا يهى:

 *أوال حصر األراضى وانًياه انًحىاجذ فيها انسرنيخ وانكادييىو 

ه االمصددددر  ميكروجرام/لتروفددددى ميددددا 2.22وجدددددت اعمددددى قيمددددة لمددددزرني  لانززززسرنيخ*
الرئيسددل لمصددن  الفحددم فددى التبددين حمددوان بينمددا كانددت اقددل قيمددة لمددزرني  فىبئددر جنينددة 
الوادر الجديد وىذه القيم لدم تتعددر الحدد القياسدى لمدزرني  المقتدرح بواسدطة ىيئدة حمايدة 

ميكروجرام /لتر.1البيئة اىمريكية الذر قيمتو   



الدذين يعتمددون فدى نسان والحيدوان السمية لكل من األ*ىذه القيم لم تصل الى مخاطر 
ميكروجددرام  .5غددذائيم عمددى األرض حيددث الحددد المسددموح لمددزرني  فددى األراضددى ىددو 

 /لتر.
كانت اعمى قيمة لتركيز الكادميوم فى محطة الصر  الصحى بزنين بينما *انكادييىو

كانددت اقددل قيمددة فىبئددر يسددمى ىددابيس فددى منطقددة الددوادر الجديددد وعينددة تربددة واحدددة لددم 
حدد فييا تركيز الكادميومي  

*محتددددور األراضدددددى والميدددداه مدددددن الكدددددادميوم لددددم يتعددددددر الحددددددود المسددددموح بيدددددا وىدددددى 
ممميجرام /لتر بالنسبة لمتربة. .5ممميجرام /لتر بالنسبة لممياه 1...  

*الدددزرني  والكدددادميوم فدددى األراضدددى والميددداه تحدددت الدراسدددة لدددم يصدددل لمرحمدددة الخطدددورة 
التركيز العالى لممياه الممو ة. بالنسبة لالنسان فيما عدا  

 انذراسة انًؼًهية: 

 التجربة األولى :ثوابت االدمصاص لمزرنيخ والكادميوم 
 األراضى 

* تطابقددت نتددائز الزرنيخددات عددار األراضددى مدد  الصددورة الخطيددة لمعددادىت  انززسرنيخ
 منحنيات األدمصاص لالنجمير وفرندلش

صددداص لالنجميدددر حيدددث معامدددل *تطدددابق إدمصددداص الزرنيخدددات مددد  منحنيدددات اإلدم
عمى التوالى ايضا ومنحنيدات اإلدمصداص عمدى  .01..و 790..التحديد كانت قيمتو 

و 800..األراضددى كانددت عاليددة التطددابق مدد   وابددت األدمصدداص لفرندددلش مدد  تحديددد 
عمى التوالى. 908..  

كانددت اعمددى قيمددة ىدمصدداص الكددادميوم غمددى األراضددى الطمييددة الطينيددة انكززادييىو*
التركيزات المختمفة لمكادميوم وكانت اعمى من م يمتيا فى األراضى الطميية. تحت  

 1000و 1258*كاندددت قيمدددة أقصدددى  إدمصددداص لكدددل عيندددات التربدددة المختبدددرة ىدددى 
 ميكروجرام /جرام تربة 
*نتددددائز ادمصدددداص الكددددادميوم عمددددى األراضددددى كانددددت عاليددددة التطددددابق مدددد  منحنيددددات 
 األدمصاص لالنجمير وفرندلش.



 ثايتالجيو 
كانددت أعمددى قيمددة ىدمصدداص الزرنيخددات عنددد *انززسرنيخ pH 2.. بالمقارنددة بددد pH 

9...  
*تركيددددز الزرنيخددددات فددددى محمددددول األتددددزان كددددان عددددالى التطددددابق مدددد  الصددددورة الخطيددددة 

عند ال  989..و 990..لمعادىت األدمصاص لالنجمير وفرندلش م  معامل ارتباط 
pH  2 عمى التوالى. 9و  

 ...2و 11111دمصددداص الزرنيخدددات عمدددى الجيو ايدددت ىدددى *كاندددت اعمدددى قيمدددة ى
. 9و pH 2 ميكروجرام /جرام جيو ايت عند ال   
كانددت اعمددى قيمددة ىدمصدداص الزرنيخايددت عمدددى الجيو ايددت حيددث قدددرت مددن معادلدددة 

ميكروجرام زرنيخايت /جرام عند ال ....1ىنجمير ىى  pH  29و.  
الادمصدداص الكددادميوم عمددى الجيو ايددت عنددد *انكززادييىو pH  2   يددزداد تدددريجيا مدد

 زيادة محمول األتزان لمكادميوم 
pH*إدمصاص اتكادمبوم عمى الجيو ايدت  عندد  يدزداد مد  زيدادة تركيدز الكدادميوم  9 

ميكيروجدرام كددادميوم لكددل جدرام جيو ايددت فددى 170وكاندت أعمددى قيمدة إدمصاصددية ىددى 
يوم /ممددل بينمددا عنددد ميكروجددرام كددادم.0حالددة اسددتخدام اعمددى قيمددة مددن التركيددز األولددى 

pH يوجدد تشدابو فدى السدموع حيدث يددزداد مد  زيدادة تركيدز الكدادميوم فدى التركيددزات  2 
ميكروجرام كادميوم/ممل .0-0األولية من   

تطابقدت مد  منحنيدات  9و pH 2*نتائز األدمصاص لمكادميوم عمى الجيو ايدت عندد 
و 900..ألرتبداط  األدمصاص لكل من  لالنجميرو فرندلش حيث كانت قيمة معامدل ا

.  919..و .82..و901..  
 188.7و 202* كاندددددت أعمدددددى قيمدددددة ىدمصددددداص الكدددددادميوم عمدددددى الجيو ايدددددت ىدددددى 

عمى التوالى. 9و pH 2ميكروجرام كادميوم /جرام جو ايت عند   
 برادة انحذيذ 

ادمصدداص الزرنيخددات عمددى بددرادة الحديددد عنددد *انززسرنيخ* pH 2   يددزداد تدددريجيا مدد
ممميجددرام  112.078ل األتددزان وكانددت أعمددى قيمددة لالدمصدداص ىددى زيددادة تركيددز محمددو 



القيمدددددة سدددددجمت مددددد  أعمدددددى تركيدددددز أولدددددى لمزرنيخدددددات وىدددددو  /جدددددرام بدددددرادة حديدددددد وىدددددذه
ميكروجرام /ممل..0  

 *تشب  السط  بالزرنيخات لم يكتمل ولم يصل الى أقصى ادمصاص.
المدمصدة عندد كدان أقدل قيمدة بالمقارندة بالكميدة  pH  9* ادمصداص الزرنيخدات عندد
pH  2  ممميجددرام /جددرام  09.012وكانددت أعمددى قيمددة لالدمصدداص لمزرنيخددات ىددى
 تحت نفس ظرو  التجربة 
تطابقدددت مددد   9وpH  2*نتدددائز اىدمصددداص لمزرنيخدددات عمدددى بدددرادة الحديدددد عندددد 

عمى التوالى أيضا النتدائز  920..و 989..منحنيات ىنجمير م  قيم معامل األرتباط 
وعنددددد  870..و708..ات فرندددددلش وكانددددت قدددديم معامددددل األرتبدددداط تطابقددددت مدددد  منحنيدددد

pH . عمى التوالى 9و2  
* يدددزداد إدمصددداص الزرنيخايدددت عمدددى بدددرادة الحديدددد تددددريجيا مددد  زيدددادة تركيدددز محمدددول 
.9الى 2من  pHاألتزان لمزرنيخايت وكانت أعمى قيمة م  زيادة ال  
*بدددرادة الحديدددد أظيدددرت أحسدددن النتدددائز ىدمصددداص الزرنيخدددات والزرنيخايدددت عندددد قددديم 
.9و pH  2الد  
*إدمصاص الزرني  عمى الصورتين كان أعمى من م يمو عمى الجيو ايت وىدذه النتدائز 
 يج  ان تاخذ فى اىعتبار عند عمل تنقية لممياه من الزرني  

ا فددى عمدددل فالتددر لالعمددددة الخاصدددة *بددرادة الحديدددد سدديمة الحصدددول عمييددا واسدددتخدامي
بتنقيدددة الميددداه وبجانددد  ىدددذه المميدددزات لبدددرادة الحديدددد يوجدددد ليدددا عيدددو  وىدددى انياسدددريعة 
 اإلنحالل مقارنة بالجيو ايت.

ادمصداص الكدادميوم عمدى بدرادة الحديدد تطدابق مد  منحنيدات األدمصداص *انكادييىو
عندد  905..و 902..مد  قديم معامدل األرتبداط  9وpH 2لالنجميدر عندد  pH 2 9و 
 عمى التوالى 
pH*كاندددت اعمدددى كميدددة ىدمصددداص الكدددادميوم عندددد   وذلدددع  ربمدددا بسدددب  عمميدددات  
 اىدمصاص او الترسي  التى تمع  دور ىام فى كيمياء الكادميوم فى المحاليل 



 9وpH 2*فى حالة منحنيات ادمصاص لفرندلش النتدائز تطابقدت بدرجدة عاليدة عندد 
 8.199اقصددددددددددددى ادمصدددددددددددداص لمكددددددددددددادميوم ىددددددددددددو  ايضددددددددددددا واوضددددددددددددحت النتددددددددددددائز ان

ممميجرام /جرام برادة حديد عمى التوالى 89.1.8و  
* تشددير النتددائز الددى قدددرة بددرادة الحديددد عمددى ادمصدداص الكددادميوم فددى المحاليددل عاليددة 
 التركيز منو لذا يمكن استخداميا فى صناعة اىعمدة لتنقية المياه
 *انحجربة انثانية 

صاص يغ اخحالف يظاريف االديصاص )اإلدي pH  )  

 االراضى

: تحت ظرو  التجربة كان اعمى إدمصاص لمزرنيخات فدى اىراضدى *انسرنيخ 
ميكروجرام /جرام قوية عند  29.2ىو  pH 5 وادمصاص الزرني  يقل تدريجيا م   

pHزيدددادة  الدددد  وكاندددت اقدددل قيمدددة عندددد  ..2 pH % مدددن الزرنيخدددات 0.2بنسدددبة 15
 الكمية المدمصصة بواسطة التربة 

.سمع إدمصاص الكادميوم سموكا معاكسا إلدمصاص الزرنيخات حيث * الكادميوم
و لوحظ ان أعمى قيمة ىدمصاص الكادميوم  pHتزداد الكمية المدمصة بزيادة  الدد

وكانت اعمى قيمة  7اكبر من  pHم  قيمة  ابتة لالدمصاص عند  pH 7عند 
% من .2ة و التى تعادل ميكرو جرام كادميوم /جرام ترب 98ىدمصاص الكادميوم 

 الكمية الكمية المضافة لمتربة

 * الجيوثايت

مظدداري  اىدمصدداص بالنسددبة  لمزرنيخددات عنددد بدايددة التركيددز األول  :انززسرنيخ 
ميكدرو جدرام  .1لممحمدول الدذر يعدادل  زرنيخدات / ممدل تشدير الدى اقتدرا  نسدبة  

ل % مددن الكميددة المضددافة مددن الزرنيخددات مددن خدددال..1اىدمصدداص الددى  pH 
مدد  زيددادة  2الددى  0مددن pH الزرنيخددات يقددل بشدددة حتددى  ادمصدداص 2اكبددر مددن   

% من الكمية المضافة عند .0يصل الى  pH 15  

ميكروجددرام زرنيخددات لكددل جددرام  0119*ادمصدداص الزرنيخددات يقددل معظمددو مددن 
pHجيو ايت عند  ميكروجرام /جرام عند  908الى  2 pH11 



قيمة الدد *اىدمصاص اىقل لمزرنيخات عند ارتفاع pH   يرج  الى الصورة السالبة
 عمى اىسط  

أخذ الكادميوم اىتجاه المعاكس فى سموكو بالنسبة لمزرنيخات حيث . * الكادميوم
 pH7ولوحظت اعمى قيمة لالدمصاص عند  pHتزداد الكمية المدمصصة بزيادة ال

مصاص وكانت اعمى قيمة  ىد 7عن  pHم  قيمة  ابتة لالدمصاص م  زيادة الدد
% من الكمية 29ميكرو جرام كادميوم / لكل جرام والتى تعادل  0.99الكادميوم ىى 

 الكمية المضافة من الكادميوم 

 * برادة الحديد

: مظدداري  اىدمصدداص لمزرنيخددات عنددد بدايددة التركيددز والددذر يعددادل *انززسرنيخ 
ميكروجددددرام زرنيخددددات /جددددرام تشددددير الددددى ان اىدمصدددداص يقتددددر  مددددن نسددددبة  .1

مددن الكميددة الكميددة المضددافة مددن الزرنيخددات خددالل الدددد  %..1 pH  2الددى  0مددن  
p Hوم  زيادة ال ادمصداص الزرنيخدات يقدل بشددة حتدى يصدل  2عن اكبدر مدن  

% مددددن اقصدددى  ادمصدددداص عنددددد ال10الدددى  pH و عندددد اقددددل قيمددددة  ل  15 pH 
 الزرنيخات تدمص بكمية كبيرة

مدر *توض  مظاري  اىدمصاص اقصى ادمصاص لمزرنيخات فى  pH  0من 
و الددذر يقددل تدددريجيا بزيددادة  2الددى  pH والددذر يقددل حتددى يصددل الددى  2اكبددر مددن 

pka ابت التحمل ال انى  لمزرنيخات 0.9  

ميكدددرو جدددرام  .5290*ادمصددداص الزرنيخدددات يقدددل معظمدددو بصدددورة خطيدددة مدددن 
pH/جرام عند  ميكرو جرام  زرنيخات لكل جرام  برادة حديد  .210وتصل الى  2
pHعند  11  

م  قيمة  pH.  لوحظ ان أعمى قيمة ىدمصاص الكادميوم كانت عنددميوم*الكا
واعمى قيمة ىدمصاص الكادميوم كانت  7اكبر من  pH ابتة لالدمصاص م 

% من الكمية الكمية المضافة 99ميكروجرام  كادميوم لكل جرام  التى تعادل  52970
 من الكادميوم 

 

 

(انحجربة انثانثة ) اإلديصاص  انحنافسى    



.فى وجود الفوسفات قل ادمصاص الزرنيخات عمى *الزرنيخات و الفوسفات 
ميكرو جرام  زرنيخات  5891الكمية  pH7وعند   pHالجيو  ايت م  زيادة ال

قمت  9اكبر من  pHادمصت من الكمية المضافة لكل جرام جيو  ايت م  زيادة ال
جرام /لكل جرام  ميكرو 922و  1005الكمية المدمصة من الزرنيخات حتى وصمت 

 عمى التوالى  11.8و  pH11جيو  ايت عند

pH*ادمصاص  الزرنيخات يقل م  زيادة ال  عندما تا  الزرنيخات بمفردىا او  
ومدددددن  دددددم لدددددوحظ زيدددددادة ادمصددددداص  1:5و 1:1و .:1مددددد  الفوسدددددفات بمعددددددىت  

م  كل قيم الدد 1:5الزرنيخات عندما اضيفت بمعدل  pH المختبرة 
كبيدددر لمجيو ايدددت عمدددى ادمصددداص الددددد*اتضددد  التدددا ير ال pH وتركيدددزه فدددى محمدددول  

 اىتزان
*لددوحظ اقددل ادمصدداص لمزرنيخددات مدد  معدددل اضددافة مددن الفوسددفات والزرنيخددات 

عند رقم ال1:5بنسبة  pH  المرتفعة 
*اتضدد  عدددم منافسددة الفوسددفات مدد  الزرنيخددات عمددى األسددط  اذا اضددي  بمعدددل 

5:1اقل من   

اإلدمصدددداص لمزرنيخددددات تتددددا ر بصددددورة رئيسددددية *تشددددير النتددددائز الددددى ان اسددددط  
 وتركيز األنيونات األخرر. pHبواسطة ال

ادمصاص  1:5.م  معدل من الزرنيخات والسمينوم بنسبة *الزرنيخات والسمينات 
 الزرينخات أك ر بالمقارنة م  المعدىت األخرر 

*السدددددمينات تتندددددافس مددددد  الزرنيخدددددات عمدددددى أسدددددط  األدمصددددداص وتقمدددددل الكميدددددة 
% وتكدددون الكميدددة 08.7صدددة مدددن الزرنيخدددات عمدددى الجيو دددات حتدددى تصدددل المدم

المدمصدددة لمزرنيخدددات أقدددل مدددن الكميدددة التدددى اتضدددحت مددد  الفوسدددفات تحدددت نفدددس 
 الظرو  
*زيددادة التركيددز لمزرنيخددات بالمقارنددة بالسددمينات أو مدد  أر مددن األنيونددات األخددرر 

ات.من الزرنيخات : السمين 5:1التا ير التنافسى يظير م  معدل   

اقل   pH% من الزرنيخات ادمصت عند 92. أك ر من *الزرنيخات والمولبيدات
بمفرده او م  وجود المولبيدات عمى الجيو ايت والنتائز تشير الى ان  2من 



لذلع يظير  pHالمولبيدات تؤ ر عمى سط  اإلدمصاص لمزرنيخات من خالل ال 
 المنخفض. pHالتا ير الواض  لممولبيدات عند ال 

رنيخات والكبريتات. ىتو ر الكبريتات عمى ادمصاص الزرينخات عند اضافتيما *الز 
 عمى األسط . .pH 1معا ويظير التا ير فقط عند 

مددن 1:5*الكددادميوم. كانددت اعمددى قيمددة الدمصدداص الكددادميوم مدد  اسددتخدام معدددل 
.1:1الكادميوم الى الكوبمت بينما كانت اقل القيم عند معدل   

الكدادميوم عندد ال *الكميدة المدمصدة مدن pH  2.2  ومد  معددىت مدن الكدادميوم
حيث كاندت اعمدى القديم الموضدحة عندد 1:5و1:1و1:.الى الكوبمت  pH  2 وعندد

كانددت الكميددة المدمصددة مددن الكددادميوم ى تعتمددد عمددى اخددتال   pH 9.0قدديم ال
%م  كل المعدىت المختبرة...1معدىت األضافة حيث سجمت نسبة   

  .*برادة انحذيذ

. لوحظ زيادة الكمية المدمصة من الزرنيخات عند لزرنيخات مع الفوسفات *ا
م  كل نم السمينات والفوسفات والكبريتات والمولبيدات  1:5اضافة الزرنيخات بمعدل 

 وتركيز الزرنيخات فى المحمول   pHوكان تا ر برادة الحديد واض  بواسطة ال

عندددد اضدددافة الزرنيخدددات مددد  *اتضددد  ان الكميدددة المدمصدددة مدددن الزرنيخدددات تدددزداد 
م  اختال  بسديط بالمقارندة بعددم  pHالفوسفات معا وتزداد تدريجيا م  زيادة ال 
اضددافة الفوسددفات ومددن  ددم الفوسددفات يددو ر تددا ير كبيددر عمددى الكميددة المدمصددة مددن 

عندد .5029الزرنيخات حيث سجل  pH 2 عندد .1205ويقدل حتدى يصدل pH 9 
مكيروجرام عند  980حتى يصل  pHويقل بشدة م  زيادة ال pH 15 

فددى وجددود او عدددم وجددود الفوسددفات pH*ادمصدداص الزرنيخددات يقددل مدد  زيددادة ال
عندد .5290ميكروجدرامو  حيدث تصداللكمية المدمصدة الدى .1عند بداية التركيدزل 

pH 0  

% عمددى بددرادة ..1ميكددرو جددرام تصددل الكميددة المدمصددة الددى .1*وعنددد التركيددز 
pHالحديد عند  % 98ة الزرنيخات بمفردىا بينما تصل الى عند اضاف 7اقل من  

وتقل الكمية المدمصة ن الزرنيخات عندد اضدافة 1:1عند اضافة الفوسفات بمعدل 
5:1الزرنيخات الى الفوسفات بنسبة   



عندد اضدافة الزرنيخددات  pH*تقدل الكميدة المدمصدة مددن الزرنيخدات مد  زيددادة ال
واك دراختال  عندد اضدافة 5:1و1:1و1:.بمفرده اوم  اضافة السمينات بمعدل اقل 

.1:5السمينات بنسبة   

*يتندددددافس السدددددمينات مددددد  الزرنيخدددددات عمدددددى اسدددددط  األدمصددددداص ويقمدددددل الكميدددددة 
المدمصددة وتقددل الكميددة المدمصددة بدرجددة اكبددر عددن تمددع التددى مدد  الفوسددفات تحددت 
 نفس الظرو 

% من الكمية المدمصة من الزرنيخات 92.اك رمن  *الزرنيخات والمولبيدات
 احلديد عند اضافتيا بمفردىا او م  المولبيدلت عمى برادة 2اقل من pHتدمص عند 

.عند اضافة الزرنيخات والكبريتات تقل الكمية المدمصة *الزرنيخات والكبريتات 
م  اختال  ضعي  بالمقارنة بعدم اضافة الكبريتات وبالتالى  pHم  زيادة ال

 الكبريتات ىتو ر عمى الزرنيخات.

اعمى كمية مدمصة بالنسبة لمكادميوم م  استخدام معدل  . كانت*الكادميوم 
من الكادميوم الى الكوبمت بينما وصل الى اقل قيمة عند استخدام معدل 1:5
توض  ان الكمية المدمصة تختم  وتعتمد عمى معدل الكادميوم  pHومظار  ال1:1

 والكوبمت.

 *انحجربة انرابؼة 

.*حركيات اديصاص انسرنيخ  ت عندد ادمصداص الزرنيخدا pH يدزداد بسدرعة  2
% مددن الكميددة 99دقيقددة األولددى مددن زمددن التفاعددل وتصددل النسددبة الددى 5عاليددة فددى 

 الضافة 
مددن الكميددة المضددافة  99.9*تفاعددل األدمصدداص يددزداد تدددريجيا حتددى يصددل الددى 

 بعد ساعة واحدة من بداية التفاعل
دقيقة .2الزرنيخات ادمصت بسرعة م  زيادة الوقت من صفر الى   pH*عند الدد
اسرع بالمقارنة  pH 2وم  التركيز المنخفض ومن  م ادمصاص الزرنيخات عند 
  pH 9بادمصاص الزرنيخات عند 

 *انحجربة انخايسة انطالق انسرنيخ وانكادييىو 



 *األراضى 

انطالق الزرنيخات من األراضى الطميية يزداد تدريجيا م  زيادةالتركيز .انسرنيخ 
 من الزرنيخات

الددى  .2الددى .0ة طفيفددة فىددانطالق الزرنيخددات مدد  زيددادة التركيددز مددن *لددوحظ زيدداد
ميكروجرام زرنيخات /ممل  ..1الى  .9ومن  .0  

% كانددددددت مدددددد  التركيددددددز  2..2و 09.2و ..09*أقصدددددى نسددددددبة انطددددددالق كاندددددت 
ميكروجرام .8و .0و.9  

*انطالق الزرنيخات يقل تدريجيا م  زيادة تغطية الزرنيخات عمى اسط  الطمييدة 
ية الطن  

ميكروجددرام كددادميوم .5الددى .1. انطددالق الكددادميوم يددزداد مدد  زيددادة *انكززادييىو
 /ممل

*لوحظ فى األراضى الطميية الطنية يزداد اىنطالق بشدة م  زيادة التركيز 
. 71الى 01ويزدادتدريجيا م  زيادة التركيز من  31الى 01لمكادميوم من   

يوثابت:*تأثير الفوسفات على انطالق الزرنيخ من الج  

pH* تأ ير الفوسفات عمى انطالق الزرني  من الجيو ايت تا ير قور عند  2 
% وانطالق الزرنيخات يزداد زيادة طفيفة م  زيادة الد 2015وبنسبة  pH  6فوق  

% واكبر من الدد 22وبنسبة تصل  pH انطالق الزرنيخات يزداد الى ان يصل تقريبا  
% عند الدد 6115الى  pH مرة بالنسبة  011فات وبتركيز فى وجود الفوس 01

pHلمزرنيخات وعنز الدد  %  م يزداد إنطالق الزرنيخات م  3216وصمت  النسبة  
pHزيادة الدد  % 6414% وويزداد األنطالق حتى يصل الى 35وبنسبة  6اكبر من  
pHعند  01.  



 

 

 

 *تأثير الكبريتات على انطالق الزرنيخ من الجيوثابت:

ى انطالق الزرنيخات حيث وصمت نسبة * ليس لمكبريتات تا ير عم
pHاألنطالق عند  % وكذلع ى يزداد م  زيادة الدد 1123 2 pH  م  6اكبر من  

% عند 4817يزداد حتى يصل  pH 01.  

 *تأثير المولبيدات على انطالق الزرنيخ من الجيوثابت:

* كانت المولبيدات اكبر تأ يرا عمى انطالق الزرنيخات حيث وصمت 
pHالنسبة عند  % وتقل م  زية الدد 21الى  2 pH %و  م 1104ل 6اكبر من   

% عند 4718تزداد لتصل  pH  011: 0فى وجود المولبيدات عند معدل  01
 بالنسبة لمزرنيخات.

 *تأثير الفوسفات على انطالق الزرنيخ من برادة الحديد:

pH* الفوسفات ذات تا ير قور عمى الزرنيخات عند  حيث وصمت  2
pH م وصمت عند  % 0110النسبة الى  %  م تزداد 617الى  6اكبر من  

% عند 3710لتصل الى  pH فى وجود الفوسفات واألدمصاص األول كان  01
pHعند  بينما كان األدمصاص األول عند  4 pH وصمت النسبة عند  8 pH 2 



% 4416%  م يزداد مرة اخرر الى 1118%  م يقل اإلنطالق الى 1214الى 
pHعند  .0: 011الفوسفات والزرنيخات فى وجود نسبة بين  01  

 *تأثير الكبريتات على انطالق الزرنيخ من برادة الحديد:

% وىذه النمسبة ى تتغير م  زيادة 1117* بداية يكون تا يرىا ضعي  
pHالدد % عند 1117حيث وصمت الى    pH اكبر من وتصل النسبة الى  

% عند 3414 pH وعند ادمصاص الزرنيخات عند  01 pH pH بينما عند 4 8 
% م  زيادة الد 1182وصمت النسبة الى  pH %  م 0168وصمت النسبة الى  7

% عند 5417تزداد لتصل الى  pH فى وجود نفس المعدل السابق 01  

 0 :011.  

 *تأثير المولبيدات على إنطالق الزرنيخ من برادة الحديد:

pH* يقل إنطالق الزرنيخات بشدة م  زيادة الدد  واكبر لو عند   pH 01 
% فى حالة ادمصاص الزرنيخات عند 2812مغت نسبة المطرود حيث ب pH 4 

pHبينما عند  وصمت نسبة انطالق الزرنيخات عند رقم  8 pH % 0182الى  2
% عند 012 م يقل ليصل الى  pH % عند رقم 4417 م يزداد ليصل الى  6

pH .0: 011فى وجود نسبة المولبيدات: الزرنيخات  01  

 

 


