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الخالصة:
تضم ا بحث مما ب ـممـة بزبحممة أيونــــــممـات عنصمما بحا ـــممـاص حتممايت ا سي ـــممـت ا مختيفتمما بحن ـــــــممـجه
أحده ا مزيجة ط ن ة وبالخاى مي ة,يعمد تيويهم ما وت ضم نم ا مختثايما ح مد  30يومما مم بحتاط مل ح مد بح معة
بح قي ة إلتاحة بحفا ة إلمد اص بيونمات بحا ماص عيمط مدوا ماتر بحتايمة حغما م ـمـاسا حاحمة تيـــمـو
يعمما بحتمماع بحعاب ــممـ ة العضممويا ينيونممات عنصمما بحا ــــممـاص .حوثــممـت بحتـممـاع يتابســـممـ ز مختــــممـيفة مـممـا
بحا ــــمـاص  0و 150و 300و 450و 600ميغم  .حتمما .1-أجايممت تجايممة بحت مما ( (desorptionاليونممات
بحا ممـاص يوب ممدة م يــممـو ( )Na2 EDTA 0.01Mس يممو فاع م الزبحممة بيونممات بحا مماص ممما بحتمماع
وي متويات مختيفمة مما مة باله بحم مد وج نا حي يمو هما  4.5و 5.5و 6.5و,7.5ثم ج عمت بح اح م يعمد
تاش ما عند زما ت اه  180,120,60,30,15قة ,ث ت تقديابيونات بحا اص فا بح يمو  ,وضم ت بحنتمات
ة باله بحم د وج نا حي يو بح متخد فما ع ي مة بالزبحمة و زيما زمما
أن ن ثة بالزبحة أز ب ت م بنخفا
بحت اه ح ا بحو و بحط زما بالتزبن بحذي بختيف يمنختف خصمات بحتماع بحف زيات مة وبحك ات مة و يمنختف
تاس زبحا ممماص بح مممتخد فممما بحتيويممما وبن ن مممثة بالزبحمممة بز ب ت ي كــمممـ طـــمممـا ي مممم زيـــمممـا تاس ــمممـز
بح يــممـو  .بن أفض م ن ممثة سانممت ت ديممدب عنممد ممة باله بحم ممد وج نا  4.5وأ م ن ممثة سانممت عنممد ممة باله
بحم ــممـد وج نا  7.5حي يممو  .وبن ن ممثة بالزبحممة سانممت بسثمما فمما بحتايممة تبت بحن ممجة بحامي ممة مقا نممة م م بحتايممة
بح زيجة بحد ن ة عند ج تابس ز بح يو ما عدب بحتاس ز  0إت سانت بعيط فما بحتايمة بح زيجمة بحد ن مة مقا نمة مم
بحامي ه .ووض ت بحنتات بحدو بحكث ا حي ا بحعضوية ومعا ن بحكايونات فا خفا ن ثة بالزبحة.
كلمات مفتاحية :تلوث ,ترب كلسية ,نسجة التربة ,الرصاص,الفرسنيت.

The effect of pH solution and Contact time In removing lead ions Polluter
for two Calcareous soils with Different Texture
Safaa I. AL-gawwam

Hazim A. Al-Robia

Abstract:
This research includes studying of removal the lead ions for two Calcareous soils
contaminated with Different Texture, clay loam and sand, after polluted and incubated
in lab for 30 days with wetting process until approach to the field capacity to allow Pb
adsorbed on the surface of the soil's particles in order to simulate some of polluted
soils in Iraq, these two soils have been polluted by different concentrations of Pb 0,
;150, 300, 450, and 600 ppm the experiment for desorption of Pb ions by using (EDTA
0.01 M) has been carried out to remove Pb ions from the soils with different values of
a solution pH (4.5, 5.5, 6.5,and 7.5).All solutions have been measure for Pb ions after
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their filtration and collected at contact time180,120,60,30 and 15 minutes.results
revealed That the removal ratio increased with a decrease in the pH value of the
solution used in the removal process, and increase the contact time until reaching the
equilibrium time, which differed depending on properties of soils chemical and
Physical, And different depending on the concentration of lead. and the removal ratio
has increased extrusive with the increase in the concentration of Polluter. The best
ratio of removal was precisely when the pH value was 4.5 and less removal rate was at
7.5 pH value of the solution. the removal rate was higher in sandy soils compared with
clay loam soil, in all the Polluter concentrations except concentration (0), and the
highest was in the clay loam soil compared with sand. The results clarified the
significant role of organic matter and carbonate minerals in reducing the rate of
removal.
Keywords: pollution, calcareous soils,Texture,Lead,EDTA.
المقدمة:
يعممممممزي بح ت خممممممون تممممممدهو بحكه مممممما ممممممما
بح ضمما بت بحقدي ممة س ضمما وب ي بحابفممديا ووب ي
بحن وحضا بالنكا فا أمايكا بحجنوي ة بحمط تمدهو
مممممموب بحتايمممممة و ممممموا ب ب تمممممما وعمممممد بالهت ممممما
يص م انتمابحعانا .)1980( ,تعممد بحعنا مما بحهق يممة ممما
بحـــمممـ يوثات بحث مممة بحخدــمممـا مممما خمممف تيويهمممما
عنا مما بحث ممة بح مماا وبحممموبا و بحتايممة ,وتك ــــممـا
خدــــمـو تما فــــــمـا ـــمـفاتما بحتابس ـــــمـة فـممـا
أج ــــممممـا بحكاتـــــــممممـنات بح ــــــــــــممممـة مممما ,
Mohsen
and
وساممممممممم  )2008(,و(
 .Mohsen,(2008ما به بحعنا ما بحهق يمة بح يوثمة
حيث مممه همممو عنصممما بحا ممماص  ,بت تختيمممف مصممما
بحتيمممو يممممذب بحعنصممما  ,ح ممما تنت ممما فممما بحقدممما
ممناعات سه ممما يممدخ بحا ممماص عنصمما ب ا ممما
مممناعة بحثدا يمممات وبح صمممافا بحنفد مممة
ف ما,مهممم
وم ممايا بحا مماص وج عممما تبت تممنث ا مميثا عيممط
بحث ه  ,ياالضافة بحمط تحما فمنماا بحتمنث ا بح تمنتا مما
ب تخدب بحثنمزيا بح ا م مما ثم بح م ا بت عيمط
بح مماسن ا أو بحعممامي ا فمما بح نمماطر بح ز ح ممة تبت
بحكهافة بحعاح ة مما و مات بحنقم ,إت يعمد بحتماب بيم
وثاحممما بث ممم بحا ممماص بح مممتخد س ممما مضمممافة
حثنممزيا بح م ا بت وبح اسممات بحعام م بحات مما فمما
ن ا بحا اص ين ثة د تكون مختيفة مما مكمان بحمط
بخا ,بت تث ا ب ة بجايت حت ديمد و ماه عنا ما
ثق يممة منممما عنصمما بحا مماص فمما بح ي ممل بحث مماي

حألمممممات بح اضمممعات ومممما ع نمممات تممم أخمممذها مممما
م ت فط بحوال وبألطفما فما مدينمة بح يمة أضممات
بحنتمممممات بن حي مممممل بالمممممممات بح اضمممممعات ميمممممو
ياحا اص) Nassir et al ,(2013ب ث ت م مكية
بحتيممو فمما بحعمماب بحممد بهم بح مماس بحخد مما بحتمما
تفتا ياحث مه ,همذب مما بشما ت بح مه بحكهما مما بحث مو
وبحد ب مممات بحتممما بجايمممت فممما عمممد مممما م اف مممات
بحعممماب  .فقمممد وجمممد ج عمممة وبالنثممما ي )2010),فممما
ب ه بجايت اع ضفا نما ياحط ب تفاع تاس ز
عنصابحا اص عا بح د بح وا يه حك ما نثات
بحكمممافا وبحفجممم وبح مممع ا وبحثا ممم .ح ممما يعتثممما
عنصمما بحا مماص بحممد بحعنا مما م مما بح م ممة حن ممو
بحنثممات,وحكا فمما بحتمماع بح يوثممه يمممذب بحعنصمما ي كمما
حينثات بن ي تصما وينت عا تحا ب تفماع تاس مز همذب
بحعنصمممما فمممما بالجممممزبا بحو ممممة بو بح ثمممموع فمممما
م ا م حقي مة عمد (Ulysses S.Jones.(2002
وبن تيو بحتاية يايونات بحا ماص ي مثل بنخفما
بحن ممممو وبح ا مممم وبنتممممات بحثممممذو وم توبهمممما ممممما
بحثـــمممـاوت ا وبحكا يوه مممد بت وبحزيمممت ,م مممو و
عثـــد هللا).) 2009س ا ي ا عيا )2010),فا ب ة
بجاتما ح عافة تيو بحتاية فا يعما منماطر يغمدب
بن تاس ز بحا اص تجاوز بح مد بح م وا يمه نت جمة
حيتيو بحنات عا بحفعاح ات بحث اية ي ختيمف بنوبعمما
ون مماب حيكهافممة بح ممكان ة فمما مدينممة يغممدب فضممف عمما
نوبت بحتاب بحو و فا و اتط بحنقم وبح داوحمات
بحصناع ة ال ا بحصناعات بحنفد مة وم دمات توح مد
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بحدا ة بحكمايات ة يضا بحمط تحما مثل تم ا بخما
هممو بح مماوع بحتمما تعمما حممما بحعمماب وممما تض م فه
بحصمموب يو وبحقممذبتف بحتمما تنفجمما ممما عنا مما بحممط
بحتاية .
بن حاسمممة مممماا بحممماي خمممف بحتايمممة بو مممم مممقوط
بح دا عيط دح بحدما ي م معمه بحغثما بح يمو
وفضممفت بالحتمماب بحناتجممة ممما بح م ا بت ومممدبخا
بح نممماز وبح ث مممدبت وبال ممم د بحز بع مممة وبح صمممان
وبحزيمموت بح عدن مممة بحتممما تغدممما بح ممموب ع وبح يوثمممة
ينيونمممات بحا ممماص حتجممماي عيمممط شمممك ممم و بو
ت ممت ممما ث م بحنثممات بو تغ م ا حتص م بحممط بح مماا
بحجمموفا وبحممط م مماا بح ثمماز بوتضمما بحممط بالنممما
وبحث ممممابت وبحث مممما  ,س مممما يمممم ا مزهمممما وأخمممماون
 )2010),فمممممما ب ممممممة ت ي ي ممممممة حن ممممممل بحتيممممممو
ياحا اص فا يعما منماطر م اف مة بحثصما تثم ا
تيو بحتاية وبح اا يمذب بحعنصا.
حممذب ب ممثح ممما بحضمماو ي ب ممة حاسممة بيونممات
بحا ممماص حغممما معافمممة بنتقاحمممه مممما وبحمممط ج ممم
بحتاية ما خف ما يتعما حمه مما تفــــــــــمـاعفت
بالمـــــد ـــممممـاص  Adsorptionوبحتـــــ ــــممممـا
.Desorption

يتابس ممز()600,450,300,150,0ميغم \ حتمما وت ممت
مجان ممة بحع نممات يعممد تيويهممما ووضممعت فمما حاويممات
يف ت ك ة مصنوعة ما بحثوحا أثي ا ث حضنت ت ت
ظاو بح ختثما ح مد  30يومما مم بجمابا بحتاط مل
بح ت ا ياح اا بح قدا ح مد بح معة بح قي مة .ثم جففمت
بحع نات وفككمت ي دا مة خزف مة ومما ت مما منخم
دمممما فت اتممممه()2ميمممم  .يعممممد تم ممممة بناي ممممل بختثمممما
يف ت ك ة مصنوعة ما بحثوحا أثي ا حج  50مم  .بت
تم بضممافة 1م م ممما بحتمماع بح يوثممة ينيونممات عنصمما
بحا اص ي كا يا فا بناي مل بالختثما  .ثم أضمافة
م يو ( 0.01M )EDTAس يو فاع حع ي مة
بألزبحة وي متويات مختيفمة مما بحمـ pHحي يمو هما
( )7.5,6.5,5.5,4.5بحتممما تمممت فممما بحتجايمممة يعمممدها
وضعت بألناي ل عيط جمازبحاجات عند ــــــمـاعة
 220و ياحــمممممممممممـد قة عنممممممممممد زمـمممممممممممـا
ت ـممـاه( )180,120,60,30,15قممة .ث م ج عممت
بح اح ممم يعمممد تاشممم ما مممما بألناي ـــمممـل .و مممت
أيونات بحا اص يجمماز بالمتصماص بحمذ ي يجمماز
Atomic Absorption spectrophotometer
نممموع  AA-7000 SHIMADZUيايانــــــــمممـا
بحصـــــــــن .

المواد وطرائق العمل:
بالجابتات بحت م دية:
ت بخت ا تمايت ا سي م ت ا ين مجت ا مختيفتم ا
مزيجممة ط ن ممة و مي ممة ,يعممد ج م ع نممات بحتممايت ا
يصممو ع مموبت ة خيدممت يصممو متجان ممة حي و م
بحوبحد حغا بح صو عيط ن وتت ماسل .
يعمممممد أخمممممذ ع نمممممات بحتممممماع مممممما بح وب ممممم نقيمممممت
بحممممممممط بح ختثمممممممما حتجف فممممممممما هوبت مممممممما وتفك كممممممممما
ين ممممممممتخدب مدا ممممممممة خزف ممممممممة تفف مممممممما حتيممممممممو
بحن مممماتت ,ثمممم ممممما ت بحن مممماتت ممممما منخمممم دمممما
فتممممممممـ اته ( )2ميمممممممم وج عممممممممت فمممممممما حاويممممممممات
يف مممممممممممت ك ة حغممممممممممما بجمممممممممممابا بحت يممممممممممم فت
بحف زيات ة وبحك ات ة .
بالجابتات بح ختثاية:
ما بج تيويما بحتمايت ا ينيونمات عنصما بحا ماص
ج ّزتت س تاية بحط خ ة أجزبا يوب )(2سغ حكم
جممزا ث م بض م ف عنصمما بحا ــممـاص فــممـا ه ـممـة
نتـمممـابت بحا ــمممـاص  Pb(NO3)2بحمممط سممم جمممزا

التقديرات الكيميائية :
بح مما بحعضمموية ممد ت ح ممل ( Walkley,
A. and I. A. Black. (1934و معــمممـا ن
بحكايونمممات بحكمممـي ة ياحدايقمممة بحوزنـــــــمممـ ة بحممموب
فـــا U.S Salinity Laboratory staff,(1954
).و بح ممممعة بحتثا ح ممممة بحكات ون ممممة يدايقممممة بح هــــممممـ
Simplified Methylene Blue
بألز
 Methodعيمممممط وفمممممر طايقمممممة (Savant,(1994
بحخا مممممة يممممماحتاع بحكي ممممم ة و مممممت مممممة بأله
بحم ممممممد وج نا وبإليصــــممممممـاح ة بحكمايات ممممممة فمممممما
م ممممتخي بحعج نممممة بح ممممثعة و مممم ّد ت بأليونممممات
بح وجثمممممة وبح ممممماحثة بحذبتثمممممة يعمممممد بح صمممممو عيمممممط
م مممتخي بحعج نمممة بح مممثعة عيمممط وفمممر بحدابتمممر
بحمموب فمما U.S.D.A Hand Book NO.
) .60,(1954و ممد ت أيونممات بحا مماص بحكي ممة
(aqua
ح ــــممممـل طايقممممة بحمــــــــــــــــممممـض
)regiaبح و ــــمممـوفة فــــــمممـا( M.Pueyo et
. al,(2003
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ح ممثت أيونممات بحا مماص فمما بحجممزا بحصمميل ممما
بحتـممـاية عيممط وفــــــممـر بح عا حممة ( ,)1بح وضــــممـ ة
فا (.APHA, (1998
Metal concentration, mg kg-1= A.B /g
)sample ..........…. (1
ح مممما : A :تاس ممممز بحعنصمممما فمممما بح يممممو ( ابا
بحجماز) mg L-1
بحنماتا حي يو mL
 : Bبح ج
ّ
تمم ح مماع ن ممثة بزبحممة بيونممات بحا مماص
خف معا حة (.)2
 ......نسببببببببببببببة ا زالبببببببببببببة
)(2
تاس ز بحعنصا بحنماتا فا م يو بالتزبن
تاس ز بحعنصا باليتدبتا

ممما
)

100 x ( ppm

النتائج والمناقشة:
حوحظ ما نتات بحد ب ة وجو فماو معنويمة
فمما ن ممثة بالزبحممة فمما تايتمما بحد ب ممة يممنختف
م ممممممتويات ممممممة باله بحم ممممممد وج نا حي يممممممو
 EDTAبح مممتع فممما أزبحمممة أيونمممات بحا ممماص
وزممممما بحت مممماه ,وأن ن ممممثة بالزبحممممة أز ب ت ممممم
ة باله بحم د وج نا حي يمو بح متخد
بنخفا
فممما ع ي مممة بالزبحمممة و زيممما زمممما بحت ممماه ح ممم ا
بحو ممو بحممط زممما بالتممزبن بحممذي بختيممف يممنختف
خصممات بحتمماع بحف زياتممه وبحك ات ممة .و بن أفض م
ن ثة أزبحة سانت ت ديدب عند ة باله بحم مد وج نا
 4.5وأ مممم ن ممممثة أزبحممممة سانممممت عنممممد ممممة باله
بحم ــممـد وج نا  7.5حي يممو بحجممدبو ( )6-2وهممذب
يتفــــــممـر م م مــممـا تو م بح ــــممـه ( Gzar and
 Gatea,(2015وبحيـممـذيا أشمما وب بحممط بن ممثل تحمما
ممد يعممو بحممط بن بيونممات بحم ممد وج ا فمما بح يممو
بالسهممما حامضممم ة ي مممج ع ي مممة بحمممذويان ,و ي كنمممما
بحتفاع مم بح جمام بحفعاحــــــمـة (  Al-OHوFe-
OHو بحمـ  )COOHبح وجمو عيمط مدوا ماتر
بحتاية م ا ي اعد عيط بزبحمة بيونمات بحعنصما بحهق م
مممما بحتايمممة وياح قايممم فمممنن بحزيممما فممما مممة باله
بحم ممد وج نا حي يممو بح ممتخد فمما ع ي ممة بالزبحممة
مممو يقيممم مممما سفممماا بالزبحة,وهمممذب ي مممثل تكمممون
بحمايد وس ـممـ دبت بح مماحثة اليونممات بحا ــــــممـاص]

[ Pb(OH)2بحتا تتا ل مما بح يمو وهمذب ي موون ب تخفص بيونات بحا اص ما بحتاية.
أن حزيممممما تاس مممممز بيونمممممات بحمممممـ  H+بحتمممممنث ا
بحكث اعيمممممط مكونمممممات بحتايمممممة ويممممماألخ معممممما ن
بحد ا,ح ممما بن بحتاس مممز بحعممماحا منمممما يع ممم عيمممط
تجوية معا ن بحتاية م ا يت ي بحمط ت ما بحكه ما مما
باليونات فا بح يو ,وهذب يف ا زيا ن ثة بالزبحمة
عنمممد مممة باله بحم مممد وج نا بح مممنخفا حي يمممو
بحذي ي توي عا عيط بيون H+يك مة سث ما مقا نمة
م بح اح بحقاعدية,
بن خصات بح دوا بح عدن ة مما بحعوبمم بح متثا
عيممط بمتممزبز بحعنا مما بحهق يممة وبحتمما تت ه م ي م نة
بح ممدح ح عمما ن بحدمم ا وبألسا مم د وبحم د وس مم دبت
وبحكا يونممممات بحتمممما تتغ مممما ممممم تغ مممما ممممة بأله
بحم د وج نا ونوع معدن بحد ا ياإلضافة إحط شم نة
بحغاويات بحعضوية وبحتا حما بحقايي ة عيط بحتثا مم
بأليونممممممات بح ضممممممما م مممممممثثة ع ي مممممممة بألمتمممممممزبز
بحف زيوس ماتا,و ممما بحعوبمم بح م مة بالخمماى بحتمما
تممممتثا عيممممط بمتممممزبز بيونممممات بحعنا ممممابحهق يه همممما
بح مممممماحة بح ممممممد ة حيغاويات,ح مممممما أن ع ي ممممممة
بألمتممزبز همما ظمماها ممد ة و ممفة ممما ممفات
بح ممممدوا بحصمممميثة  ,ويزيمممما بح مممماحة بح ممممد ة
حيغاويات بح عدن ة تمز ب ع ي مة بألمتمزبز ووفقما إحمط
همممذب بح فممممو فمممنن بألط مممان تبت بح ممماحة بح مممد ة
بحعاح ة تز ب ف ما ع ي ة بألمتــــمـزبز Elzinga and
) Sparks,(1999وهذب يف ا نتات بحد ب ة بح اح مة
مممما تفمممو ن مممثة بالزبحمممة فممما بحتايمممة تبت بحن مممجة
بحامي مة مقا نممة مم بحتايمة بح زيجممة بحد ن ممة بحجممدبو
( )6,5,3وتحمما الن بح ممعة بحتثا ح ممة بحكات ون ممة حيتايممة
بح زيجة بحد ن ة سانت بسثا مقا نة م بحتاية بحامي مة
جدو (. )1
س مما وضممح ) Sidhu et al, (1977أن ـــــممـة
(Maximum
أ صــــمممممممـط حمممممممد أمتمممممممزبزي
) adsorptrionحيعنصــمممـابحهق يممممز ب مممم زيمممما
م تممموى بحتايمممة مممما بحدممم ا نت جمممة حزيممما بح ممماحة
بح مممد ة بح عاضمممة حيتفاعممم  ,وسي ممما سانمممت بح مممعة
عيمط سثما بح مدح
بحتثا ح ة بحكات ون ة حيتاية سث ما
بحنمموعا حيتايممة وهممذب يعنمما زيمما بح مماحة بح ممد ة
بح عاضممممه حيتفاعمممم وتت ممممد ممممة بح ممممعة بحتثا ح ممممة
بحكات ون ممممة ح ممممل م تمممموى بحتايممممة ممممما بحغاويممممات
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وبحتاس ممل بحك مماوي وبح عممدنا حما,فمماحتاع بح اويممة
عيـــــمممممممـط س مممممممة سث ممممممما مممممممما بح ث ـــــــمممممممـثات
بحصــــــممـغ ا (حث ثممات أ مم ممما0.001ميمم ) تت ممز
عا ي معة تثا ح مة عاح مة,بي بن مة بح معة بحتثا ح مة
بحكات ون مممة فممما بحتممماع بحد ن مممة أعيمممط مممما بحتممماع
بحامــــمممـي ة عممموب . )1986(,وهمممذب يتفمممر مممم نتمممات
بحد ب ة بحتا ي نت بنخفما ن مثة بالزبحمة فما بحتايمة
بح زيجممة بحد ن ممة مقا نممة ياحتايممة بحامي ممة و وض م ت
بحنتمممات بن بح مممعه بحتثا ح مممة حيتايمممة بحامي مممة ب ممم مممما
بحتايممة
Texture
-1
بح ممممزي
Clay
g Kg
Silt
جممممممممة
Sand
بحد ممممن
O.M
يمممممممممممة
CaCO3
وبحتممما
Ca++
meq L-1
بحتمممممو
Mg++
ت
Na+
عيمممممط
K+
ن مممممثة
 Cl-2
بسثممممما
CO3
HCO3
ممممممممما
بحممممد ات
بحصمممغ
يممما تبت بح مممعة بحتثا ح مممة بحعاح مممة مقا نمممة ياحتايمممة

بحامي ة جمدو ( )1وياحتماحا زيما بح ماحة بح مد ة
بح عاضممممة حيتفاعمممم وزيممممما بمد مممماص بيونمممممات
بحا اص فا بحتايمة بح زيجمة بحد ن مة  .وحكما ن مثة
بالزبحممة عنممد بحتاس مممز ( )0سانممت بعيمممط فمما بحتايمممه
بح زيجممة بحد ن ممة مقا نممة م م بحامي ممه جممدو ( )2و ممد
يعو بح ثل بحط طث عة توزيـــــــ باليونـــات ــمـاع
ـــدوا بحـــد اتر وبحدــمـثقة بح مـز وجة ( diffuse
 )double layerإت
يكممون تاس ممز بحكات ونممات حممو ممدح قممة بحتايممة
ممممما
Sand
Clay loam
تفمممم
43.8
345
31.2
442.5
جمممدب
925
212.5
ويممممن
1.3
9.3
خمممممف
160
201
4.70
16.2
فممممما
24.8
18.6
بح
0.78
6.46
حممو
0.24
0.31
يع ممد
4.08
5.01
ب
Nill
Nill
4.25
3.3
عممما
مممد
ا
بحمممد
يقة(.Gouy,1910;Chapman,(1913

جدول( )1بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربتي الدراسة

307

ISSN 2072-3875

حسين وآخرون
مجلة الفرات للعلوم الزراعية )6011( , 11-38 :)4( 4 -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

cmol kg-1
dS.m-1

CEC
pH
EC

3.75
7.90
0.32

21.1
7.60
3.68

جدول( )2إزالة ايونات الرصاص ( ) من الترب غير ملوثة عند مستويات مختلفة من  pHالمحلول
وزمن التماس

Soil
Clay
loam

pH
4.5
5.5
6.5
7.5

) Removal % ( Concentration 0 ppm
Time min
120
60
30
15
71.09
74.88
64.77
39.49
40.05
27.8
24.33
32.23
14.36
18.59
19.19
20.45
11.96
17.13
21.27
10.8

180
76.46
26.08
10.67
16.5
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Sand

4.5
5.5
6.5
7.5

Clay loam
31.9

Soil

pH

12.27
6.58
20.62
6

4.5
5.5
6.5
7.5

65.34
30.1
16.65
15.53

25.74
9.86
18.52
7.38

29.07
21.83
19.88
19.06
8.93
11.01
15.1
6.74
*
LSD = 3.250
Sand
LSD*=0.727
15.07
22.26
14.06
14.36
9.61

22.38
14.91
12.72
12.81

LSD*=1.453

11.37
25.74
15
14.66
32.39
30
*
LSD =1.625
18.25
34.6
60
Time min
15.38
34.37
120
15.71
32.43
180
* )Least significant differences) =LSDأقل فرق معنوي عند مستوى معنوية ()P<0.05
بت بن باليونممات بح وجثممة بحتمما تكممون ايثممه ممما ممدح
قمممة بحتايمممة تكمممون م ممموسة يقمممو سث ممما ويصمممعل
بزبحتما مقا نة يتيا بحتا تكون يع دا عا دح بحد قمة
بحتممما تكمممون م مممكوسة يقمممو ضمممع فة ي مممم بزبحتمممما
يوب ممدة م يممو بال ممتخفص ,وياالمكممان بحممتخي
ممما باليونممات بح مموسة يقممو ضممع فة فمما بحتايممة عنممد
ممماو بح مماا خممف مقممد بحتايممة وتختيممف أزبحممة هممذا
باليونممات ممما بحتايممة يممنختف ن ممجة بحتاية,فاحتايممة
ايي تممما عيممط م مما بح مماا
بحامي ممة تتصممف يننخفمما
وبحعنا اي ثل بنفتاا تاس ثما ووجو ن ثة عاح ة ما
بح ممامات بحكث مما ف ممما بحعممانا )1980),وهممذب يعنمما
حدو م ح ع باليونمات بح موسة يقمو ضمع فة
فا بحتاية بحامي ة خصو ا وبن ن اتت تماع بحد ب مة
مد أخمذت مما تمماع ز بع مة بي بنمما معاضمه حيغ م
يو اطة م ا بحاي ي ك م ت ا ,وما تثقط ياحتاحا هو
باليونممات بح مموسة يقممو سث مماا وياحتمماحا فممان سفمماا

بالزبحمممة فممما بحتايمممة بحامي مممة سانمممت ي يمممة الن مع ممم
باليونممات بح تثق ممة حممو مماتر بحتايممة م مموسة يقممو
سث ممما ويصمممعل بزبحتمممما .مقا نمممة ياحتايمممة بح زيجمممة
بحد ن مممة بحتممما ت تممماز يقايي مممة بسثاعيمممط م ممما بح ممماا
وبحعنا مما وبحتوبتممما عيممط ممما ا عضمموية بسهمما س مما
ي نت نتات بحد ب ة جمدو ( )1وبحتما تزيمد مما ايي مة
بحتايممة حفحتفمماظ ياح مماا وبحعنا مما,وبحتا ح م تتعمما
ف ما مع بيونات بحا ماص بح موسة يقمو ضمع فة
بحط بحغ م ماا بحاي س ا حمد فما بحتايمة بحامي مة
,وياحتممماحا فمممنن بيونمممات بحا ممماص وبح ممموسة يقمممو
ضع فة سانت موجو ين ثة بسثا فما بحتايمة بح زيجمة
بحد ن ة وهذا باليونات سان ما بح م بزبحتما يوب مدة
م يو بال متخفص بحمذي تفمو وتمه مو م ماا بحماي
فمما ب ممتخفص بيونممات بحا مماص,وهنا ممثل زيمما
ن ثة بالزبحة فا بحتاية بح زيجة بحد ن مة عنمد بحتاس مز
( )0جدو (.)2

جدول( )3إزالة ايونات الرصاص( ) من الترب الملوثة بتركيز) (150 PPMعند مستويات مختلفة من
pHالمحلول وزمن التماس

Soil

pH

) Removal % (Concentration 150 ppm
Time min
120
60
30
15
309
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Clay loam

4.5
5.5
6.5
7.5

50.22
41.2
33.18
34.77

48.75
49.66
33.33
50.3

53.11
49.66
35.54
38.37

56.99
64.7
46.7
39.4

65.4
54.99
41.87
43.51

Sand

4.5
5.5
6.5
7.5

50.58
48.59
40.61
41.05

54.57
51.08
52.62
51.51
48.03
46.96
42.31
42.43
LSD = 2.600
Sand
48.62

55.43
52.39
51.23
41.61

53.68
52.98
51.86
42.85

Clay loam
46.58

Soil

LSD= 0.581

pH

4.5
5.5
6.5
7.5

54.89
52.04
38.12
41.27

53.07
51.62
47.74
42.05

LSD=1.163

Time min

15
30
60
120
180

39.84
45.51
44.17
51.95
51.44

45.2
47.99
49.38
50.17
50.34

LSD=1.300

جدول ( )4إزالة ايونات الرصاص( ) من الترب الملوثة بتركـيز(  (300 PPMعند مستويات مختلفة من pH
المحلول وزمن التماس

Soil

pH

Clay loam

4.5
5.5
6.5
7.5

) Removal % Concentration 300 ppm
Time min
120
60
30
15
58.48
51.24
60.96
53.06
55.77
48.9
48.46
44.59
58.38
51.73
44.74
42.7
46.21
42.87
51.15
35.03

180
55.77
54.06
50.65
44.11
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Sand

4.5
5.5
6.5
7.5

50.12
46.09
41.68
39.99
Clay loam
49.94

Soil

58.96
56.7
51.98
50.94
50.46
47.61
44.63
42.11
LSD =3.575
Sand
49.71

53.1
53.06
52.38
42.79

59.73
54.58
50.89
46.41

LSD=0.799

pH

4.5
5.5
6.5
7.5

55.9
50.36
49.64
43.87

55.72
51.33
48.6
43.19

LSD=1.599

Time min

15
30
60
120
180

43.85
51.33
48.68
54.71
51.15

44.47
49.34
51.51
50.33
52.9

LSD= 1.787

جدول ( )5إزالة ايونات الرصاص( ) من الترب الملوثة بتركـيز(  (450 PPMعند مستويات مختلفة من
pHالمحلول وزمن التماس

Soil

pH

Clay loam

4.5
5.5
6.5

) Removal % (Concentration 450 ppm
Time min
120
60
30
15
53.13
52.26
43
46.39
47.59
48.75
52.65
42.12
42.7
41.29
41.55
38.33

180
54.35
47.08
50.13
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Sand

7.5

34.06

38.78

42.68

45.04

48.29

4.5
5.5
6.5
7.5

51.7
49.39
43.57
36.75

53.4
53.06
53.1
52.32
50.54
44.9
44.27
42.98
LSD =2.437
Sand
49.07

53.64
51.82
49.98
43.82

56.55
53.81
50.27
45.51

Clay loam
45.51

Soil

pH

Time min

4.5

49.82

53.67

5.5

47.64

52.09

6.5
7.5

42.8
41.77

47.85
42.67

15

40.22

45.35

30

44

48.32

60

46.24

50.33

120

47.12

49.81

180

49.96

51.53

LSD= 0.545

LSD=1.090

LSD=1.219

جدول ( )6إزالة ايونات الرصاص( ) من الترب الملوثة بتركــــــــــيز(  (600 PPMعند مستويات مختلفة
من pHالمحلول وزمن التماس

Soil

pH

Caly loam

4.5
5.5

) Removal % (Concentration 600 ppm
Time min
120
60
30
15
53.34
52.15
49.5
48.5
47.08
43.37
44.51
40.68

180
58.42
58.85
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Sand

6.5
7.5

38.85
33.08

40.64
35.41

36.43
35.79

40.76
37.1

49.62
38.31

4.5
5.5
6.5
7.5

52.09
49.77
43.52
38.1

50.98
54.2
51.38
51.72
50.18
48.75
45.8
41.78
LSD = 4.062
Sand
49.33

53.6
52.26
50.58
43.5

54.62
54
51.38
48.36

Clay loam
44.12

Soil

LSD=0.908

pH

4.5
5.5
6.5
7.5

52.38
46.9
41.26
35.94

53.1
51.82
48.88
43.51

LSD=1.817

Time min

15
30
60
120
180

40.28
42.51
41.93
44.57
51.3

45.87
49.11
49.58
49.99
52.09

LSD=2.031

وتممتثا ممة باله بحم ممد وج نا حيتمماع عيممط
ع ي ة أمتزبزبيونمات بحعنا ما بحهق يمة يوب مدة معما ن
بحدممم ا مممما خمممف تمممنيا أيونمممات بحمممـ H+وبح اتثدمممة
ي ممدوا معمما ن بح نت و ييونايممت عنممد pH > 6
حي يو وبحتا ت ثل فما بمد ماص بيونمات بحعنصما
بحهق ) Inskeep and Baham,(1983ح ما تمتثا
ة باله بحم د وج نا حيتاية فا بحذويان ة بحك ات مة
حيعنا افا بحتاع مما خمف تنث اهما فما جمة تمنيا
ماسثاتممما ويكممون حممما و ب حا م ا فمما ي ممة بحتايممة ;
Pepper
and
)( Conklin,(2005
 Brusseau,(2006حكونمممممممممما تمممممممممتثافا ح مممممممممـات
بمد ـمممـاص باليونمممات يصــمممـو مثاشـمممـا بو م ممما
مثاشـــــــــمـا (.McLean and Bledsoe,(1992
بن بحعف ممممة يمممم ا ممممة باله بحم ممممد وج نا وع ي ممممة
بمد ـــــمممممـاص باليونـــــمممممـات فـــــمممممـا بحتايـــــمممممـة
وضـــــممممممممـ ت مــــــــممممممممـا ثـــــــــممممممممـ (Garcia-
Miragaya et al,(1978);Farrah and
 Pickering,(1979ح ا بنما تت ه يآح ت ا ه ا

-1عنممد م باله بحم ممد وج نا بحوبط ممة فممنن بنخفمما
بمد مماص بحعنا مما ممما ث م مكونممات بحتايممة يكممون
ي ممثل تنمممافا بيونمممات بحم مممد وج ا وبالح ن مممو عيمممط
موب مممم بحتثمممما -2 ,وعنممممد بحقمممم بحعاح ممممة حممممأله
بحم ممد وج نا فممان زيمما بمد مماص بحعنا مما يكممون
ي ثل بحت ي بح اتا حيعنصما وبحمذي يتثعمه بمد ماص
تفضممم يا ممموي ح عقمممد ه د وس ممم بحعنصممما .وهمممذب
بحتمممنث ا ال ي كممما بحتعويممم عي مممه حي قا نمممة يممم ا ن مممثة
بالزبحة حيتمايت ا وي مك وبضمح ,نت جمة حتقما ع باله
بحم مممد وج نا حتايتممما بحد ب مممة بحمممط حمممد سث ممما س ممما
وض ت بحنتات جدو ( )1ي ا بن تنث اا د ال يكون
وبضح ,وحكا عيمط بال م فمنن بضمافه بح يمو بحمذي
يكممون باله بحم ممد وج نا حممه مممنخفا حيتايممة ي ممثل
بنخفا فا باله بحم د وج نا حيتاية  ,وهذب يف ما
زيما ن مثة بالزبحممة فما تايتما بحد ب ممة فما بح يممو
بحممذي يكممون ممة ب ممه بحم ممد وج نا مممنخفا مقا نممة
ياح يو بحذي تكمون مة ب مه بحم مد وج نا ماتفعمه
بحجدبو (. )6-2
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بن وجمو معمما ن بحكا يونممات يك مة سث مماا فمما
مممة باله بحم مممد وج نا وي نممم
بحتايمممة ي مممثل فممم
تغ مممما باله بحم ممممد وج نا ن ممممو بح امضمممم ة عمممموب
 )1986(,و مممما همممذب ي كممما بن نف ممما زيممما ن مممثة
بالزبحة فا بحتاية بحامي ة عيط ح اع بحتايمة بح زيجمة
بحد ن ة بحجدبو ( )6,5,3نت جة الحتوبا بالخ ا عيط
ن ثة بعيط ما معا ن بحكا يونات جمدو ( )1م ما أ ى
مة باله بحم مد وج نا حي يمو بح متخد
بحط فم
فمما بالزبحممة بحممذي تكممون ف ممة سفمماا بال ممتخفص عمما
ب ما بح يو بالسها حامض ة.
فا بحتاع بحكي ة وجد بن بحتماع تبت بحن مجة
بحناع مة ت تمموي عيمط س ممة بسثما ممما بحكا يونمات ممما
مه يتممممممما خ ممممممنة بحن ممممممجة( FAO,(1973ووضممممممح
ب مة
بح صد نف ه بن هذا بحنت جمة بتفقمت مم نتمات
بجايممت عيممط تممايت ا مختيفتمما بحن ممجة فمما بحعمماب ,
وهذب يتفر م ما وض ته نتمات بحد ب مة بح اح مة سمون
معمما ن بحكا يونممات بسهمما فمما بحتايممة بح زيجممة بحد ن ممة
مقا نة ياحامي مة بحخ منة بحن مجة جمدو ( )1وهمذب همو
بحد بال ثاع بحتا ثثت زيا ن ثة بالزبحة فما بحتايمة
بحامي ممة مقا نممة ياح زيجممة بحد ن ممة بحجممدبو ()6,5,3
ممممة باله
حتممممنث ا معمممما ن بحكا يونممممات عيممممط فمممم
بحم مممد وج نا حي يمممو فممما بحتايمممة بح زيجمممة بحد ن مممة
بحممذي يممت ي بحممط بحتقي م ممما ن ممثة بالزبحممة .ويمماحن ا
اله ة معا ن بحكايونات فا تنث اهما عيمط مة باله
بحم د وج نا حي يمو  ,ومما ثم تنث اهما عيمط ع ي مة
بزبحمممة بيونمممات بحا ممماص فمممنن بحتغمممايا فممما م تممموى
تايتمما بحد ب ممة ممما معمما ن بحكا يونممات ممثل بختففمما
فا ن ثة بزبحة بيونات بحا اص .بت بن أميل معما ن
بحكايونات فا بحتاع بحعاب ة تكمون فما ه مة منفما
أو ما بيدة ,ون ثه ي ية منما تكون فا ه مة أميفمة
حو اتر بحتاية بحناع ة(.Al-kaysi,(1983
أشمما )Slavek and Pickering,(1986
إحط أن بختف م توى معا ن بحكا يونات فا بحتاع
و بحاوب مممل ي مممثل بخمممتف فممما بحقمممد بألمتزبزيمممة
حيعنا مما بحهق يممة وبحتمما تختيممف م م بخممتف بحعنا مما
بحهق يممة  .بن ممثل م مما أيونممات بحا مماص يوب ممدة
بحتمماع بحقيويممة يعممو إحممط وجممو معمما ن بحكا يونممات
وه د وس م د بح نغن ممز Singh and Mn(OH)2
) .Sekhon ,(1977وهممذب يتفممر م م نت مات بحد ب ممة
بحتا وض ت بن ن ثة بالزبحمة سانمت بسثما فما بحتايمة
بحامي مممة مقا نمممة مممم بح زيجمممة بحد ن مممة نت جمممة حكمممون

م توى بحتاية بحامي ة ما معا ن بحكا يونمات ب م مما
ممما هممو فمما بحتايممة بح زيجممة بحد ن ممة جممدو ( )1وبن
زيمما ن ممثة معمما ن بحكا يونممات فمما هممذا بحتايممة ممثل
زيممما بمد ممماص أيونمممات عنصممما بحا ممماص ف مممما
مقا نة م بحتاية بحامي ة.
ت تازبح ممما بحعضممموية يمممنن حمممما مممعة تثا ح مممة
سات ون ة تثيم حموبحا  300ميما مكمافل حكم 100مم
أي بســــها يكــــمـه ا مما بح ــــمـعه بحتثا ح مة بحكت ون مة
حيدــــــــ ا عوب  (1986),وهذب يفــــــمـ ا بنخفما
ن ممثة بزبحممة بحا مماص فمما بحتايممة بح زيجممة بحد ن ممة
مقا نممة ياحتايممة بحامي ممة نت جممة حزيمما بح مما بحعضمموية
فممما بحتايمممة بح زيجمممة بحد ن مممه مقا نمممة ياحامي مممة س ممما
وض ت بحنتات جدو ( )1وبحذي يعنا زيا بح ماحة
بح مممممد ة بحنوع مممممة بحتممممما ت مممممد عي مممممما ع ي مممممة
بالمد ممماص فممما بحتايمممة بح زيجمممة بحد ن مممة ,وياحتممماحا
زيمممما بمد مممماص بيونممممات بحا مممماص فمممما بحتايممممة
بح زيجة بحد ن ة مقا نة ياحتاية بحامي ة.
ي نت نتات بحد ب ة بن ن ثة بالزبحة فا تايتما
بحد ب مة أز ب ت يزيمما زممما بحت مماه ح م ا بحو ممو
بحممط حاحممة بالتممزبن وهممذب يتفممر ممم ( Gzar and
 Gatea,(2015وحكا زما بالتمزبن أختيمف يمنختف
بحن مجة  ,و يممنختف تاس زبحا مماص بح ممتخد فمما
بحتيويمما .سممان زممما بالتممزبن حيتايممة بح زيجممة بحد ن ممة
أسثمما مقا نممة م م بحتايممة بحامي ممة ح مما تممابوا زممما
بالتزبن فا بحتاية بح زيجة بحد ن ة يم ا  60قمة عنمد
بحتاس ز ()0بحجدو ( )2ث بز ب ح ص بحط 120قمة
عنممد بحتابس ممز  )150,300(ppmبحجممدبو ()4,3وح م
ي ممممممما زممممممما بالتممممممزبن عنممممممد بحتابس ممممممز بحعاح ممممممة
)450,600(ppmبحجممدبو ( )6,5ح مما سانممت بعيممط
ن ثة بزبحة ف ما عند زما بحت ماه  180قمة  ,بمما فما
بحتايممة بحامي ممة فممنن زممما بالتممزبن سممان  60قممة عنممد
تابس ممز بحتيويمما  )450,300,150,0(ppmبحجممدبو
( )5,4,3,2وح ي ما زما بالتزبن ي ك وبضح عنمد
بحتاس ز بحعاحا ()600 ppmح ا مجيت بعيمط ن مثة
بزبحة عند زما بحت اه  180قة جدو (. )6
حوحظ بن زما بالتزبن حيتاية بح زيجمة بحد ن مة
بسثما مقا نمة ياحتايمة بحامي مة  .بن همذب يتفمر مم نتممات
بحد ب مممة بح اح مممة بحتممما وضممم ت بن بحتايمممة بح زيجمممة
بحد ن ة ت توي عيط س ات بسثما مما بح ما بحعضموية
ومعمممما ن بحكا يونممممات وتبت ممممعة تثا ح ممممة ست ون ممممة
بسثاجدو ( )1مقا نة ياحتاية بحامي ة م ا يعنما زيما
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ايي ة بحتاية بح زيجة بحد ن مة عيمط بمد ماص بيونمات
بحا مماص وبنممما ت تممات بحممط زممما بسهاحيو ممو بحممط
حاحمممة بالتمممزبن ,وبن ثثات مممة تج عمممات بحتايمممة تتغ ممما
ينختف بح ا بحعضوية فا بحتايمة ,ح ما بنمما تع م
س ما بيدمة ( .Capriel et al,(1990وهمذب يعنما
بن بحتايممة بح زيجممة بحد ن ممة يكممون يناتممما بسهمما ثثات ممة
الحتوبتممممما عيممممط ممممما عضمممموية بسثمممما ممممما بحتايممممة
بحامي ة,س ا وضم ت نتمات بحد ب مة بح اح مة ,ومما ثم
فننما تع م س ما بيدمة م ايجعيمما ت تمات بحمط زمما
ت اه بسثا حت د يناتما ,إت بن زيا زما بحت اه مد
يزيممد ممما بزبحممة بيونممات بحا مماص ممما خممف تمموف ا
و ت سافا حت د يناا بحتاية م ا ي ح يت ما ماتر
بحتايمممممة بح تابيدمممممة وهمممممذب يعنممممما و مممممو م يمممممو
بال تخفص بحط بسثا س ة م كنمة مما مدوا ماتر
بحتاية الزبحة بسثا س ة م كنة ما بيونات بحا ماص
وبحو و بحط حاحة بالتمزبن  .وبن زمما بالتمزبن سمان
ي م عنممد بحتابس ممز بح نخفضممة,و يعممو بح ممثل بحممط بن
بحتابس مممز بحقي يمممة اليونمممات بحا ممماص ي كممما بزبحتمممما
يو ممممت ب مممم ممممما خممممف تفاعمممم بحتثمممما ممممم ممممدح
بالمتزبز,مقا نممة يمماحتابس ز بحعاح مة وبحتمما ت تممات بحممط
فتا زمن ة بسثا.
بما ياحن ثة بحمط أخمتف تاس مز بحا ماص بح متخد
فممما بحتيويممما فقمممد وضممم ت بحنتمممات بن ن مممثة بالزبحمممة
بز ب ت ي كــممممـ طـــممممـا ي ممممم زيـــممممـا تاس ــممممـز
بح يــممـو وهـممـذب يتفـــممـر مـممـ Hayward and
) Trapnell(1964بن ايي ة بحتاية حألمد ماص تقم
ن ث ا يزيا بحك ة بح د مة .وي كما تف م ا تحما مما
خف ما وض ة ) More et al (1992فا مو يفت
و مممف بمتمممزبز بحعنا ممما بحهق يمممة يوب مممدة مممدوا
بحغاويممات ,وهممو بن بيونممات بحعنا مما ت ممدص عيممط
ممدح ماويممات بحتايممة وتكممون طثقممة م تممز بحا يممة
يتثعما تكون موب م ن مو م تمز ثفث مة ثم تتقما ع تيما
بح وب م ممما يعضممما يزيمما بحك ممة بح تممز ,ح مما بن
زيا تاس ز بح ا بح د ة يعنا زيا تكون طثقمات
بمتزبز.وسي مما بيتعممدت باليونممات بح د ممة عمما ممدح
بالمد ممماص يزيممما بحتاس مممز وبال مممت اب فا تكمممويا
طثقممات بالمتممزبز تصممثح باليونممات بحثع ممد عمما ممدح
بالمد مماص م ممموسة يدا مممة يممط ب ممم مقا نمممة مممم
باليونممات بحقايثممة ممما ممدح بالمد مماص بحتمما تكممون
م ممممممموسة يدا مممممممة يمممممممط بسثممممممما ,ح ممممممما بشممممممما
( Gouy,1910;Chapman,(1913بحمممط بن تاس مممز

بحكممات ون حممو ممدح بح ث ثممة ماتفم جممدب ثم يممنخفا
فمما بح يممو يع ممدب عمما ممدح بالمد مماص وياحتمماحا
فننممما ت م بحممط بالنت مما ) )diffusionفمما بح يممو
يع دب عا بح دح  ,وهذب يعنا موحة بزبحتما وهذب سيه
يف ا زيا ن ثة بالزبحة يزيا تاس ز بح يو .
ا ستنتاجات :
 -1ي نت بحد ب ة بحدو بحكث ا ح عا ن بحكايونات
وبح ا بحعضوية المتزبز بيونات بحا اص .
 -2بن ن ثة بزبحة بيونات بحا اص تتنا ل
ة باله بحم د وج نا ح يو بالزبحة و
عك ا م
طا يا م زما بحت اه ح ا بحو و بحط زما
بالتزبن.
-3أختف زما بالتزبن ينختف تاس ز بح يو
و فات بحتايت ا.
 -4تفو ت بحتاية تبت بحن جة بحناع ة فا بحقد
عيط بمد اص بحا اص مقا نة ياحتاية بحخ نة
بحن جة .وبن بحقد بحكث ا المتزبز بيون بحا اص
فا بحتاية بحكي ة بحناع ة بحن جة د يع عيط بعا ة
بنتقا جزا ما بيونات بحعنصا بح يو م م اا بحاي
و و بالمدا خف مقد بحتاية بحط بح اا بحجوف ه
بوم اا بح ثاز وياح قاي فنن هذب د يعنا يقاا جزا
ما بيونات بح يو عيط بال خف بح ندقه بحجذ ية
وبحعكا م بحتاية خ نة بحن جة.
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