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 وياً في السلوك الكيميائي للحديد في التربةر معادن الكاربونات المترسبة ثانتأثي

 عبد الباقي داود سلمان المعموري

 جامعة بغدادكلية الزراعة / 
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  لخصالم

المغنيسيوم ونسب  او /محاليل ملحية من كلوريد الكالسيوم و استعمالنفذت تجربة مختبرية تم فيها ترسيب معادن الكاربونات ب        
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هي ) 
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ملي مول .لتر 022,  02وبتركيزين (   

-0
وم كمصدر يواضيفت بيكاربونات الصود 

مليمول.لتر 032,  02للكاربونات بتركيزين 
-0
واستخدم فيها التراكيز  M1ين األولى الترسيب المباشر تأجريت عملية الترسيب بطريق 

واستخدم فيها التراكيز الواطئة من البيكاربونات أذ تم اضافتها على شكل قطرات وبشكل ثابت  M2العالية والثانية الترسيب التدريجي 

ة تأثير الهواء الجوي في تكوين الراسب لمعرف M3ت فيها محاليل الكالسيوم والمغنيسيوم فقط لمعمع الزمن وأجريت معاملة ثالثة است

Fe( مايكرو غرام 02,  05,  02,  5,  2)   وبعد اكتمال عملية الترسيب اضيف الحديد بخمس تراكيز هي
+2

لدراسة االمتزاز  . مل

Feمايكروغرام  .( مل 0..2,  2.800,  2..0واظهرت النتائج ان معدل قيم الربط كانت ) يرمي ثااليزو
+2

  واالمتزاز األعظم 

Fe ( مايكرو غرام040, 0.48, 00.0)
+2

غم.
-0 

كما لوحظ انخفاض في قيم طاقة  .على التوالي M1  ,M2  ,M3للمعامالت  تربة

Fe مل . مايكروغرام ) 0..2,  2.02,  .0.3, 2.402,  0.30,  0.4 ( اذ كانت M1   ,M2الربط مع الزمن للمعاملتين 
+2

خالل  .

Feمايكروغرام  .2.50,  .0..2,  2.323اذ بلغت  M3ساعة في حين ازدادت في المعاملة  .0,  00,  2الزمنية  المدد
+2 

كما  .مل

,  3..2,  2.02,  2..0,  0.43,  4..0نسبة المغنيسيوم اذ بلغت ) مع زيادة  أظهرت النتائج انخفاض في معدل قيم طاقة الربط 

Feمايكرو غرام  (2.08,  2.30,  ...2,  2.58,  2.28 , 2.00, 2.38.  2.54, 0.22,  0.04
+2.

,   M1  ,M2للمعامالت  مل 

M3  كما اثرت التباين في الية الترسيب في معدل قيم الحديد الممتز اذ ازدادت في الترسيب المباشر مقارنة بالترسيب على التوالي .

,   0.8.وبنسبة ) M2مقارنة بــ  M1مع زيادة نسبة المغنيسيوم في  المتحررازدادت معدل الحديد  حين % في03.3التدريجي بنسبة 

% للمعامالت )  (03.5,  00.8,  2.4.,  03.3
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 و 

  

  
 و 

  

  
 و 

 

   
 . ( على التوالي  

 كلمات مفتاحية: ترسيب ثانوي,  معادن كاربونات, سلوك الحديد, نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم

Effect of Secondary Precipitated Carbonate Minerals in the 

Chemical Behavior of Soil Iron 
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ABSTRACT 

        A carbonate minerals precipitation lab experiment was conducted using saline solution of 

Calcium / Magnesium chlorides in different rates of Ca/Mg at (
   

 
 ,
  

  
 , 
  

  
و  
  

  
 and, 

 

   
  ) in two 

concentrations of 02,000 mmol.l
-1

 ,and Sodium bicarbonate as a source of carbonate in two 

concentrations of 02, 032 mmol.l
-1

 .precipitation process was contacted following two 

methodologies , the first one is the direct precipitation method (MI) where high concentrations 

of bicarbonates  were used , the second one is the gradual precipitation method (M2) where low 

concentrations were used , as they were added as drops in a fixed rate with time . the third 

treatment was using calcium and magnesium solutions only (M3) to know the effect of 

atmosphere in the formation  of precipitates. After precipitation process was completed, Iron 

was added in five concentrations of (0,5,10,15, and 20) µg ml
-1

.ml to study the adsorption 

isotherms . Results showed that the rate of bonding energy was (2247,1498, and 192) 
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µg.gmsoil
-1

 of M1,M2, andM3 treatment respectively. Also bounding energy was decreased 

with time in M1 and M2 treatment where they were 1.9, 1.73, 0.926, 1.34, 0.70,and 0.41 ml. 

µgFe
+2

. during periods of 6 , 12 ,and 24 hours restively ,while it has increased in M3 treatment 

at 0.363 ,0.474 , and 0.570 ml. µgmFe
+2

. results also showed a decrease in bonding energy rates 

with an increase in Magnesium rates at (2.49 ,1.93 ,1.40 ,0.76 , 0.43, 1.79 ,1.06 , 0.59, 0.38 , 

0.27, 0.68, 0.58, 0.44, 0.37,and 0.28) ml. µgFe
+2

.Differences in precipitation mechanism 

affected the rates of released Iron , where it increased in the direct precipitation method rather 

than the gradual precipitation at 23.3 % and this rate also increased with the increase of 

magnesium rates in M1 as compared to M2 at (41.8 ,23.3 ,40.9 ,11.8 , and 13.5)% of treatments 

(100/0,75/25,50/50, 25/75, and  0/100respectively) .  

Keywords: Secondary Precipitated, Carbonate Minerals , Behavior of Iron, Calcium / 

Magnesium ratio 

 المقدمة 

تعددد معددادن الكاربونددات مددن اهددم مكونددات التربددة األساسددية      

المندداطا الجافددة وشددبف الجافددة اذ تشددير معظددم فددي  وخصوصددا  

ها بعلدى تلدا المعدادن فدي التربدة بدان نسدالدراسات التي أجريت 

 ا(% وقد تتجداوز نسدبها فدي بعدم المنداط35 - 5تتراوح بين )

% كمددا هددو الحددال فددي بعددم مندداطا جنددو  2.الددى اكثددر مددن 

كثيددددرة  . امدددا أنواعهددددا فهددددي (Al-Kaysi ,0483 ) العدددرا 

الددى وجددود اكثددر مددن (  0224 ) ومتنوعددة فقددد أشددار المشددهداني

معدددن كدداربوني فددي الطبيعددة . ان المصدددر الرئيسددي لتلددا  042

الحاويدددة عليهدددا المعدددادن فدددي التربدددة امدددا طبيعيدددة مدددادة األصدددل 

اوحصددول ترسدديب لتلددا المعددادن عنددد وجددود وفددرة مددن ايونددات 

الكالسدديوم والمغنيسدديوم والكاربونددات والبيكاربونددات فددي وسددط 

, Westcot   و 0484, الزبيدددي )تددوازن التربددة او ميددا  الددري 

Ayeres, 0485 ) 

عوامددل منهددا مددايتعلا  ةبعددد هددذ  المعددادن تتددأثر عمليددة الترسدديب 

 فددي الوسددط بالتركيددب االيددوني والقددوة االيونيددة وفعاليددة االيونددات

نعكس بشددكل كبيددر فددي تددإضددافة الددى طريقددة ترسدديبها فددي والتددي 

العوامل المحددة لفعالية تلا المعدادن فدي التربدة كحجدوم الددقائا 

المترسددبة والتددي تدد ثر فددي المسدداحة السددطحية وطبيعددة تواجدددها 

لتلا الدقائا ضمن مفصوالت التربدة وطبيعدة  والتوزيع الحجمي

-Al و  Al-mamooree ) التركيددددددددب المعدددددددددني المتكددددددددون

Kaysi0200  و Al-mamooree ,0205 ) تدددددد ثر معددددددادن .

الكاربونات في السلوك الكيميائي للعديد من العناصر الضرورية 

بصددورة مباشددرة مددن خددالل عمليددة التربددة ويكددون ذلددا امددا  فددي

االمتدددزاز والترسددديب لتلدددا العناصدددر علدددى اسدددطحها كالفسدددفور 

, , المشدددهداني0220 ,او نفددد,0442 ,والحديدددد والزندددا )جددددو 

 الل تدأثير تلدا المعدادن فدين خدغير مباشر ماو بصورة (0224

خصائص التربة الكيميائية كدرجة تفاعل التربة والسعة التبادليدة 

الكاتيونية . ويعدد عنصدر الحديدد مدن اكثدر العناصدر التدي تعداني 

علدى تلدا المعدادن ض في الجاهزية في التر  الحاويدة من انخفا

فددي ظددرو  الحديددد السددلوك الكيميددائي لمددا يتعددرض لددف  فهددمو.

طريقددة الترسدديب و متباينددة مددن حيددك التركيددب االيددوني ترسدديب

لتلددا المعددادن أجريددت هددذ  الدراسددة والتددي تهددد  الددى معرفددة 

لمعددادن الكاربونددات فددي امتددزاز وتحددرر  يونلترسدديب الثددااتأثير

 .الحديد في التربة 

     المواد وطرائق العمل 

مختبرية علدى تربدة غيدر كلسدية جلبدت مدن احدد نفذت تجربة     

 32-2وللعمدا الحقول الواقعة في منطقة بنجدوين شدمال العدرا  

 Soil survey staff (0222 )سددم والمصددنفة حسددب نظددام 

مدددنخفم مدددن معدددادن المحتدددو  الوالتدددي تتصدددف بكونهدددا ذات 

ة قدددي و الفيزيائيددد المبيندددة خصائصدددها الكيميائيدددةوالكاربوندددات 

 (0)الجدول رقم 

   -:وأجريت عليها بعض المعامالت 

ملدم  0تجفيف وطحن ونخل التربة بمنخل قطدر فتحاتدف  -0

. 

إزالددة معددادن الكاربونددات باسددتعمال خددالت الصددوديوم  -0

pH=5 (                حسب ماورد فيMattingu  , 

Hotford ,0405 . )   

غسددل التربددة ثددال  مددرات باسددتعمال محلددول كلوريددد  -3

 لضمان تشبع مواقع التبادل . N 0.5الباريوم بتركيز 

غسددل التربددة ثددال  مددرات باسددتعمال كحددول االثيلددي  -.

 % إلزالة االيونات الذائبة .45بتركيز 

 ترسيب معادن الكاربونات

والمحسدوبة علدى  غم من معدادن الكاربوندات0تم ترسيب          

غدم مدن تربدة المعاملدة باسدتعمال محاليدل  5األساس النظري في 

ملحيددة مددن كلوريددد الكالسدديوم و كلوريددد المغنيسدديوم وبتركيددزين 

مليمول لتر 022,  02هما 
-0
ونسدبة متبايندة مدن  

  

  
هدي )  

   

 
 

و
  

  
و  

  

  
و  

  

  
و  

 

   
,  S1   ,S2  ,S3( أعطيددت الرمددوز   

S4 , S5  علدددى التدددوالي. واضددديف بيكاربوندددات الصددددوديوم

مليمددول. لتددر 032,  02بتركيددزين همددا 
-0
كمصدددر للكاربونددات  

 -وتمت عملية الترسيب بطريقتين هي :

 ( M1الترسيب المباشر )
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استعملت في هذ  الطريقة التراكيز العالية من المحاليل اذ          

مغنيسددديوم مدددل مدددن محلدددول كلوريدددد الكالسددديوم و او ال 02اخدددذ 

مليمدددول.لتر022وبتركيدددز
-0
مدددل 052وضدددعت فدددي دور  سدددعف  

 032مل من محلول بيكاربونات الصوديوم بتركيز  05واضيف 

مليمول لتر
-0
وبشدكل مباشدر بواسدطة ماصدة حجميدف ثدم اضديف  

مددل مددن الحديددد علددى هيئددة كبريتددات  05مددل مدداء مقطددر و  0.2

, 02, 5, 2وبخمدددس تراكيدددز هدددي ) FeSO4.7H2Oالحديددددوز 

( مايكروغرام.مل02, 05
-0
 مل.022فاصبح الحجم النهائي  

 (M2الترسيب التدريجي )

مليمدول.لتر 02في هذ  الطريقة اسدتخدمت تركيدز          
-0
مدن  

مددن  05مددل واضدديف  022الكالسدديوم و  او المغنيسدديوم بحجددم 

مليمول.لتر 02محلول بيكاربونات الصوديوم بتركيز 
-0
بواسدطة  

السدددحاحة قطدددر  قطدددر  وفدددي زمدددن ثابدددت لجميدددع المعدددامالت 

 05سداعة( مددع الددرس بواسددطة الرجدداس المغناطيسددي واضدديف 0)

 مل من محلول الحديد وبالتراكيز المشار اليها سابقا .

 ( M3فقط )  Mgو  Caإضافة 

لدراسددة تدداثير الهددواء الجددوي فددي معدددل تكددوين الراسددب          

يدة مدن الكالسديوم والمغنيسديوم وبدالتراكيز استخدمت محاليل ملح

مل ماء مقطدر  055المشار اليها في الترسيب المباشر ثم اضيف 

مل من الحديد وبالتراكيز المشار اليهدا سدابقا  بحيدك يصدبح  05و

مل ولجميدع المعدامالت بعددها تدم سدحب  022الحجم النهائي هو 

 ( سددداعة لتقددددير,24,12,6مدددل مدددن محلدددول التدددوازن بعدددد ) 02

الحديد الممتز مع مراعاة الرس بواسطة الرجداس الميكدانيكي لمددة 

سدداعة بعددد كددل عمليددة سددحب حضددنت المعددامالت فددي  0سدداعة 

سداعة فصدلت  .0وبعدد   3˚ ± م08المختبر على درجة حدرارة 

˚ م85التربة عن المستخلص وجففت التربدة علدى درجدة حدرارة 

لددوزن لضددمان عدددم تددأثير معددادن الكاربونددات وأجددري تصددحيح ل

 بعدها تم دراسة مايلي:˚ م025على درجة 

االمتزاز االيزوثيرمي للحديد من خدالل تطبيدا معادلدة  -0

النكمدددددددداير) 
 

  
   

 

  
  

 

 
(خددددددددالل الفتددددددددرات  

 ( ساعة .0.40042)

الحديددد المتحددرر لمعددامالت التربددة المختلفددة وللتركيددز  -0

مدددددددايكرو غرام.مدددددددل 02
-0
وحسدددددددب مددددددداورد فدددددددي  

Lindsay,Norvell (0408  اذ يضددا )مددل مددن  02

غدددم مدددن تربدددة  0الدددى  DTPAمحلدددول االسدددتخال  

ساعة وبعدها تفصل التربة عن  0المعاملة والرس لمدة 

الراشح ويقدر الحديد في محلول االستخال  وكررت 

 . L5و  L4و  L3و  L2و  L1العملية خمس مرات 

تقدددير الحديددد المثبددت مددن قبددل معددادن الكاربونددات بعددد  -3

 (  0.5Nاستعمال حامم الهيدروكلوريا )اذابتها ب

 واجريت كما يلي   -: التحاليل المختبرية

االيصدددالية الكهربائيدددة ودرجدددة التفاعدددل تدددم تقدددديرهما  -

وكمدا    pH-meterو Ec - meterباسدتعمال جهداز 

 .1982واخرون, Page ورد في 

السعة التبادلية الكاتيونية : تم تقدير السعة التبادلية  -

بطريقة اوكزاالت الصوديوم وكما ورد في  الكاتيونية

 0220بشور والصايع.

بالتسددددحيح مددددع  -الكالسدددديوم والمغنيسدددديوم الددددذائبين : -

 Jackson 0458 وحسب  Na2EDTAالفرسنيت 

باسددددتعمال جهدددداز اللهددددب  -الصددددوديوم والبوتاسدددديوم : -

Flame photometer  وحسب Jackson 0458  

االيددددونين قدددددر هدددذين  -الكاربوندددات والبيكاربوندددات : -

وحسددددب  0.01Nبالتسدددحيح مدددع حددددامم الكبريتيدددا 

Richard 045. . 

قدر هذا االيون بالتسحيح مع نترات الفضة  -الكلوريد : -

 . .Richard 045وحسب 

  Calcemeterباستعمال جهاز  -معادن الكاربونات : -

 . Hesser 0400وحسب 

النسبة المئوية لمفصوالت التربة قدرت بطريقة  -

والموصوفة من قبل  Pipett methodالماصة 

Kilmer  ,Alxnder  والوارد فيBlack 0425 . 

قدرت بواسطة الترسيب مع كلوريد  الكبريتات  : -

 . Jackson ,0458 الباريوم وحسب 

الحديد الجاهز: : قدر الحديد في محلول التوازن  -

والحديد المثبت  DTPAوالحديد المستخلص بواسطة 

 و Norvellكما ورد في   من قبل معادن الكاربونات

Lindsoy,0408   وباستعمال جهاز االمتصا

 . Atomic absorptionالذري 
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 الكيميائية لتربة الدراسة( بعض الخصائص الفيزيائية و1دول )ج

 النتائج والمناقشة 

 -تأثير طريقة الترسيب في االمتزاز االيزوثيرمي للحديد:

( تددأثير طريقددة الترسدديب لمعددادن 34040تبددين االشددكال )

اذ تفوقددت معاملددة الترسدديب  Kالكاربونددات فددي قدديم طاقددة الددربط 

 M2 - M3علددددى معددداملتي الترسدددديب األخددددر   M1المباشدددر 

,  65.6,  81.0و )% ( 125.8,  92.9,  41.7) وبنسددددددددددددددبة 

,  00,  2الزمنيدة الدثال   لمدددوخدالل ا% على التدوالي ( 38.0

ساعة علدى التدوالي ويعدز  ذلدا الدى طبيعدة حجدوم الددقائا  .0

لهددا تملددا مسدداحة سددطحية جعالتددي تكددون اصددغر ممددا ي ةالمترسددب

عالية إضافة الى حصول امتدزاز داخلدي للحديدد ضدمن الطبقدات 

الداخلية للبلورات المترسبة والتحول من االمتدزاز السدطحي الدى 

 Sauchez)ي وهذا يتفا مع ما أشار اليف كل من االمتزاز الداخل

 ,Luis 0224    ,Christopher  0224واخرون  ,Leslie  ,

Barak 0222( الدددى ان التبددداين فدددي طريقدددة  والدددذين توصدددلوا

سب وتكدوين عددد كبيدر مدن االترسيب ي ثر في طبيعة التنوية للر

الدددقائا المترسددبة مددن المعدددن فددي وحدددة الددزمن وتكددوين مقدددار 

كبيددر مددن البلددورات الصددغيرة الحجددم وتتصددف بعيوبهددا البلوريددة 

والدذي يدنعكس بشدكل كبيدر فدي قابليدة تلدا الددقائا علدى ربددط او 

 مسا االيونات األخر  الموجودة في وسط الترسيب .

 

 ساعة 6بعد ( تاثير طريقة الترسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم طاقة الربط 1شكل)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

S1 S2 S3 S4 S5

م 
را

غ
رو

يك
ما

ل 
 م

ط
رب

 ال
قة

طا
Fe

+2
 

   
  
  

  
  

 

 نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم 

M1
M2
M3

 وحدة القياس الكمية الصفة

 نسجة التربة

 308 الطين

كغمغم.
-0

 3.2 الغرين 

 080 الرمل

  Clay loam صنف النسجة

 - 7.3 0:0درجة تفاعل التربة 

م .دسي سيمنز 2.4 0:0االيصالية الكهربائية
-0 

كغمغم. 44 معادن الكاربونات
-0 

كغم .سنتيمول شحنة 0..0 سعة التبادلية الكاتيوينة
-0 

ت 
نا
يو
ال
ا

ة 
ئب
ذا
ال

بة
ج
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ال

 

 7.4 الكالسيوم

 

 

 

 

لترمليمول.
-0 

 5.6 المغنيسيوم

 2.1 الصوديوم

 0.3 البوتاسيوم
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 8.7 كلورايد

 Nill الكاربونات

 5.3 البيكاربونات

 6.9 الكبريتات
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 ساعة 12( تاثير طريقة الترسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم طاقة الربط بعد 2شكل)

 

 ساعة 22( تاثير طريقة الترسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم طاقة الربط بعد 3شكل)       

جميع كما لوحظ انخفاض في طاقة الربط مع الزمن ول

 ,  47.0,  51.2,  27.8وبنسبة )  M2,M1المعامالت 

 2الزمنية  ساعة مقارنة بالفترة .0,  00(% للفترتين 69.4

ساعات ويعز  ذلا الى اكتمال عملية الترسيب وتكون بلورات 

ذات عيو  بلورية قليلة االمر ينعكس في قابلية سطح الدقيقة 

المترسبة في امتزاز االيونات األخر  المتواجد  في الوسط . اما 

فان معدل قيم طاقة الربط ازدادت مع الزمن  M3في المعاملة 

Fe(مل. مايكروغرام  0.574,  0.474,  0.363اذ بلغت )
+2

 

وقد يعز  الى البناء المكتمل للراسب المتكون بسبب التجهيز 

المستمر لثاني أوكسيد الكاربون من الهواء الجوي والذي يعتبر 

  Brune)مصدرا  للبيكاربونات وهذا يتطابا مع ماتوصل اليف 

-Nafawa , Al,  0224واخرون  Pye,  0203وآخرون 

kaysi 0222 ) اما تأثير نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم

طاقة الربط فقد أظهرت النتائج انخفاض في معدل قيم طاقة 

الربط مع زيادة نسبة الكالسيوم وانخفاض المغنيسيوم ولجميع 

,  ..0,  0.43,  4..0اذ بلغت ) M3,M2,M1المعامالت 

0.76  ,2..3  ,0.04  ,0.22  ,2.54  ,2.38  ,2.28  ,

Fe  ( مل.مايكروغرام2.08,  2.30,  ...2,  2.58
+2

 

على التوالي ويعود سبب ذلا  S5,S4,S3,S2,S1للمعامالت 

الى انخفاض معدل تكوين الراسب مع زياد  المغنيسيوم الذي 

اليترسب بسبب كبر حجم الغال  المائي المحيط بف والذي 

اندماجف ضمن البناء البلوري للمعدن اما في المعاملة  يحول دون

S1 يكون مكتمل بسبب االلفة العالية للكالسيوم  فان الترسيب

لالتحاد مع ايون  البيكاربونات وتكوين بناء بلوري خالي من 

العيو  البلورية للمعدن المترسب االمر الذي يجعل طاقة الربط 

,    Leslie  ,Barak 0222  ) اكبر وهذا ما أكد 

Wasylenki  والذين وجدوا عدم حصول   ( .022واخرون

ترسيب للمغنيسيوم وانف الكاتيون السائد من وسط التوازن وان 

حتاس الى ظرو  خاصة تعملية دخولف ضمن البناء البلوري 

ودرجف تفاعل اكثر ˚ م 02كأرتفا  درجة الحرارة الى اكثر من 

تأثير التباين في طريقة ( 2, 5,  .وتبين االشكال ).4.5من 

 الترسيب ونسبة
  

  
اذ لوحظ  Xmفي قيم االمتزاز األعظم    

اذ  M2  ,M3مقارنة بالمعاملتين  M1زيادتهما في المعاملة 

مايكروغم 040,  0.48,  0054بلغت 
 0+

Fe غم تربة .
-0
 

ويعز  ذلا الى حجوم الدقائا المترسبة والذي ينعكس بشكل 
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كبير على المساحة السطحية وقابليتها في االمتزاز ويتفا ذلا 

 0228والمشهداني  Al-Mamoorree 0200)مع ما توصل 

الذين وجدوا زيادة في كمية الزنا والحديد  ( 0220او  نفو

والفسفور مع زيادة المساحة السطحية لدقائا معادن الكاربونات 

 المترسبة في التربة . 

 

 ساعة 6( تاثير طريقة الترسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم االمتزازاالعظم بعد 2شكل)

 

 ساعة 12( تاثير طريقة الترسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم االمتزازاالعظم بعد 5شكل)     

 

 ساعة 22الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم االمتزازاالعظم بعد ( تاثير طريقة الترسيب ونسبة 6شكل)   

0

500

1000

1500

2000

2500

S1 S2 S3 S4 S5

م 
را

غ
رو

يك
ما

م 
ظ
ع
ال
ز ا

زا
مت

ال
ا

Fe
+

2
  

 /
ة 

رب
 ت
غم

 

 نسبة الكالسيوم الى الغنيسيوم
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 نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم
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كمددا لددوحظ انخفدداض فددي معدددل قدديم االمتددزاز األعظددم 

,  8..045مع الزمن وبلغ معدل القديم )  M1   ,M2للمعاملتين 

0025.2  ,0550..  ,08.2..  ,0.38.0  ,0002.. )

Feمايكروغرام 
+2

.غم 
-0 

,  00,  2تربة خدالل الفتدرات الزمنيدة 

.ساعة كما لوحظ انخفاض في قيم االمتزاز األعظم مع زيدادة .0

ويعددز   M3,M2,M1نسددبة المغنيسدديوم فددي جميددع المعددامالت 

ذلا الى انخفاض كمية الراسب المتكون نتيجة وجود المغنيسيوم 

الدددذي يقلدددل مدددن ترسددديب الكالسددديوم إضدددافة الدددى عددددم ترسددديبف 

(Christopher  0224واخرون. ) 

تأثير طريقة الترسيب ونسبة 
  

  
 .في الحديد المتحرر  

ونسددبة الكالسدديوم  الترسدديب ( تددأثير طريقددة0بددين جدددول )

الدددى المغنيسددديوم فدددي كميدددة الحديدددد المتحدددرر والمسدددتخلص بدددـ 

DTPA  ولخمس غسالت متتالية اذ كدان معددل الحديدد المتحدرر

قد ازداد في معاملة الترسديب المباشدر مقارندة بمعاملدة الترسديب 

طبيعدددة الددددقائا الدددى % ويعدددز  ذلدددا 03.3 بنسدددبةالتددددريجي و

المترسبة من حيك صغر حجمها وطبيعة سدطحها والدذي يعكدس 

لتلدا الددقائا المترسدبة ممدا  السدطحية بشكل كبير علدى المسداحة

لدى المتحدرر سبب في امتدزاز اكبدر كميدة مدن الحديدد وانعكدس ع

, 0228,المشدهداني )منف وتتفا هدذ  النتدائج مدع مدا توصدل اليدف 

Pyc  والددذين وجدددوا زيددادة فددي كميددة الحديددد  (0224وآخددرون

امدا .المتحرر على زيادة المسداحة السدطحية لمعدادن الكاربوندات 

فقد ازداد معدل الحديد المتحرر عن المعاملتين  M3في المعاملة 

M2,M1 ( ويعدددود سدددبب ذلدددا الدددى ..58,  08.5وبنسدددبة %)

ثدداني أوكسدديد الكدداربون  لانخفدداض كميددة الراسددب المتكددون بفعدد

شكل إيجابي فدي زيدادة كميدة وب انعكس للهواء الجوي االمر الذي

 الحديد المتحرر.

الترسيب ونسبة   طريقة( دور 2) جدول
  

  
Feالمتحرر )مايكروغرام الحديدفي تركيز  

+2  
غم.

-1
 تربة( خالل خمس غسالت . 

Ratio الترسيب طريقة
  

  
مجموع  المتحرر خالل خمس الغسالت الحديد 

 L1 L2 L3 L4 L5 الغسالت

 

 الترسيب

 المباشر

 

0/100 2.4. 2.53 2.00 2.24 2.22 0.83 

25/55 0.30 2.22 2.03 2.23 2.22 0.28 

50/50 0.08 2.00 2.00 2.20 2.22 0.58 

55/25 0.43 2.00 2.24 2.22 2.22 0.03 

100/0 0.02 2.80 2.03 2.02 2.20 3.00 

 

الترسيب 

 التدريجي

0/100 2.80 2.30 2.00 2.22 2.22 0.04 

25/55 2.40 2.50 2.00 2.22 2.22 0.24 

50/50 0.20 2.50 2.00 2.28 2.22 0.83 

55/25 0.53 2.23 2.08 2.20 2.20 0... 

100/0 0.00 2.00 2.30 2.02 2.23 0.88 

 

 الكالسيوم

+ 

 المغنيسيوم

0/100 0.00 2.50 2.23 2.22 2.22 0.80 

25/55 0.83 2.08 2.00 2.28 2.22 0.40 

50/50 0.40 2.88 2.30 2.22 2.22 3.00 

55/25 0.40 0.04 2.50 2.02 2.23 3.40 

100/0 0.20 0.08 2.22 2.00 2.24 ..05 

 

امددا تددأثير نسددبة الكالسدديوم الددى المغنيسدديوم فقددد أظهددرت 

Mgالنتائج زيادة الحديد المتحدرر مدع زيدادة نسدبة 
+2

وانخفداض  

Caنسددبة 
+2

,  03.2 ) فددي وسددط التددوازن اذ بلغددت نسددبة الزيددادة 

فددددأن نسددددبة  M2امددددا فددددي  M1فددددي %  ( 04.0,  5.8,  2..0

(% وللمعددددامالت 08.2,  33.3,  8.0,  30.2الزيددددادة كانددددت )

S5,S4,S3,S2,S1  علددى التددوالي ويعددز  ذلددا الددى انخفدداض

Mgكددون مددع زيددادة نسددبة تكميددة الراسددب الم
+2

رضددف وعدددم تع 

ليددل ثباتيددة معدددن الكالسددايت للترسدديب اضددافف الددى دور  فددي تق

ديد االمر انعكدس المترسب والذي لف ميل شديد المتزاز ايون الح

Feعلى كمية 
+2

المتحرر وتتفا هدذ  النتدائج مدع مدا توصدل اليدف  

Christopher)  0224واخرون  ,Rosenberg 0223) 

نسأأبة الكالسأأيوم الأأى المغنيسأأيوم فأأي  وتأأأثير طريقأأة الترسأأيب 

 -الحديد المثبت:

تددأثير طريقددة الترسدديب فددي كميددة الحديددد  0بددين الشددكل 

المثبددت مددن قبددل معددادن الكاربونددات المترسددبة اذ تظهددر النتددائج 

مقارنددة بالمعدداملتين  M1المثبددت فددي المعاملددة  Feزيددادة كميددة 

M2,M1 ويعدددز  ذلدددا الدددى كميدددة % ( 8.0., 4.4) بنسدددبةو

ل ودخددو الدددقائا المترسددبة طبيعددةالددى الراسددب المتكددون إضددافة 

الحديددد بددين الطبقددات البلوريددة االمددر الددذي يجعددل عمليددة تحددرر 

Fe
+2

 .قليلة  
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 ( تاثير طريقة الترسيب ونسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم في قيم الحديد المثبت7شكل)

اظهرت النتائج  اما تأثير نسبة الكالسيوم الى المغنيسيوم فقد

مع زيادة نسبة المغنيسيوم انخفاض كمية الحديد المثبت 

ويعود ذلا الى انخفاض كمية الراسب بسبب وجود 

المغنيسيوم الذي اليتعرض للترسيب إضافة الى دور  في 

 )عدم اكمال النمو البلوري للمعدن وهذا ما أكد  كل من

Christropher  0224واخرون  ,Zunbule 0223 ,

Al-kaysi   ,Al-mamooree 0205)   من خالل

 EDS   SEMهم للمجهر االلكتروني المستقطب استعمال

في الكشف عن البناء البلوري للمعدن المترسب بوجود 

ايونات 
0+

Ca  ,Mg
+2

  ,Fe
+2

 . 
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