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 الملخص
 فدد  المهمدد  السدد ر   ال طنيدد  الخامددا  أحدد  ب صدد   الحلبدد  البيلدد    قابليدد  تقيددي  إلدد  ال راسدد  هدد   تهدد  

 الحلب  البيل    خام من عينا  مخبر   عل  تجارب تطبيق ت  فق . المائي  األوساط من ال  س ا  الج عم
ب ائيد   تراكيد  عند  االدمصدا  دراسد  التجدارب هد   تضدمن (. حلد  غدرب شدما ) حجدار تل منطق  ف 

 وحت   دقائق 5 ح ال بد  تب أ تالمس أزمن  عن  وتجارب الحركي  it.lPmg-1  100 -  5 من لل  س ا 
 لقدد . ال  سدد ا  إزالد  فدد  البيلدد    قد ر  علدد  األي نيدد  القد   وأثددر pH الددد درجدد  أثدر درس كمددا .سداع  24

 غ وبل المائي ، المحاليل من ال  س ا  إزال  عل  جي   بق ر  يتمتع الحلب  البيل    أ  ال راس  نتائج أثبت 
 100إلددد   5 مدددن البددد ائ  التركيددد  رجتددد  عنددد ما%  80 - 50بدددين  المحلددد   مدددن ال  سددد ا  إزالددد  فعاليددد 

1-.LPgm ،  ال  س ا  بين الق    األل   عل  ي   وه ا ،%0.5  عن المتحرر ال  س ا  نسب  ت د كما ل 
 االدمصددا  يل لمدد د الخطيدد  العالقددا  جدد د  قدد   خددال  مددن االدمصددا  نتددائج أكدد تهاقدد  و  والبيلدد  ،
لقد   .للبيلد    المتجدانس غير السطح طبيع  تصفت  ، وال(2R < 0.9رادشكي يتش ) -ودوبينين فر ن ليش

يمكدن  وهد ا ال  سد ا ، إزالد  فد  البيلد    قد ر  عل  ضعي ا   األي ني  الق   وأثر  pH الد درج  تغير أثر جاء
مددن تدد   البيلدد  . كمددا وسدطح ال  سدد ا  نيبدد القائمدد  الرباطددا  تبداد أ  يعطد  مششددرا  علدد  حدد و  ت اعددل 

انخ دددداش مششددددر الخطدددد  التجر بدددد  مددددن ( و 2R  >0.9) ال  الحركيدددد مدددد دي جدددد د  خددددال  االسددددت ال  مددددن
 ل دددددن يددددد   انخ ددددداش قدددددي  ث ابددددد  حددددد و  االدمصدددددا  ال يميدددددائ ،بالتنبدددددش  علددددد   (% 10القياسددددد  )  

 لمحتدد ا   ال  سدد ا  ادمصددا  فدد  فعاليدد  البيلدد    ت سددر. ءح وثدد  يددت  بددب  أ  علدد  2Kو lagK الحركيدد 
 البيلد    اسدتخ ام تطبيق ف  البحث ليت  المجا  ي سح وه ا. ال السي م ا وكرب ن الح ي  أكاسي  من العال 

 .التل   ومعالج  البيئي  لألغراش
الفوسفات. حركيةفعالية اإلزالة،  البيلون الحلبي، الكلمات المفتاحية:  

:مةالمقد   
، و كتسد  Fabaceaeينتمد  إلد  العائلد  البق ليد   ،نبدا  بقد ل  ز تد  عل د    .Arachis hypogaea Lمحصد   فسدتق الحقدل يعتبر

تتمثددل  30 -25 نسددب  البددروتين بددينتتددراوب و  ،45-50%تتددراوب بددين ،ليدد  مددن ال  دد أهميدد  اقتصددادي  كبيددر  الحتدد اء بدد ور  علدد  نسددب  عا
سددب  ممددا يالنهر دد   الع بدد  والدد لتا  المائيدد  لدد  فدد  المسددطحا انمدد  الطحبتسددارم معدد    (Eutrophication) ظدداهر  االثددراء الغدد ائ 
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عددن أنهددا  المالحدد فدد  مشددكال  الن قددا  الضددخم  المترتبدد  عددن  ضددا  لهددا ، و Aquacultureتهدد د االسددت رام السددمك   يمكددن أ  فضددال  
تركيد  ال  سد ا  فد  يك د  أ  ي  د     أند وجد لقد  ،(Correll, 1998التقنيد  التد  تسدببها فد  شدبكا  الدرت المختل د  ) مشدكال المعالجد  

 . ( 2014et alKhan ,.) االثراء الغ ائ ظاهر  تت  ل    (µg P L-1 50)الميا  عن 
مددن مصددادر الميددا  الطبيعيدد  أو  المل ثددا  المختل دد  زالدد إلرخيصدد  ال (surfactants) الطبيعيدد  عددن أفضددل الركددائ جار ددا  حددث البمددا زا  

 تطبيددقو إعدداد  تدد و رها صددار إلدد  لي، ( Zamparas et al., 2012و  Banat et al., 2000) مع نيدد وال عضدد   الالصددناعي  
 .(Yao et al., 2013 و   Bhardwaj et al., 2012)ك سم    المجاال  ال راعي  ف  استخ امها

بهدد   إزالدد  طبيعيدد    ادكمدد ام  دراسددا  ع يدد   إلدد  اسددتخوطندد  واسددع فدد  العقدد د األخيددر ، وقدد  هدد ف  كددا  البيلدد   السدد رت مدد ار بحددث 
 معداد ( والAbo Jamous, 1992و  Abo Jamous, 1990عدن الم داعال  الن و د  )الناجمد  العناصدر المشدع  مدن الميدا  العادمد  

(، أو Kassem, 2015( واألصدددبغ  الصدددناعي  )2010عباسددد  ووخدددرو ، ، وال2009عباسددد  ووخدددرو ، الالثقيلددد  مدددن ميدددا  المعامدددل )
 صدنف و  (.2005ف  تط  ر تنقي  صناعا  األسدم   ال  سد اتي  مدن الشد ائ  العضد    )خرفدا  ووخدرو ،  catalyst  ح كماستخ ام  

( م نتم ر  نيد  كالسدي م وأساسد  ) Dioctahydralمدن الدنم   (2:1السدمكتي  )مدن معداد  البيل   الحلب  بك ن  خام بنت نايد  يتد لف 
 .  ارت  وال ول مي  ك ل ا  مرافق معها الخل  ي، (Kassem، 2015) اللي   باليغ رسكي مع   الو 

تقددع فقدد  علدد  الحدد ا   محدد ود  أل  الم اقددع النشددط  ال  سدد ا ، ناددرا   ربدد  ضددعي   تجددا الطبقيدد   جميددع معدداد  الطددين السدديليكاتي  تعدد   
شددحن  م جبدد   افيهدد طدد رتت أ  يمكددن فحسدد ، حيددثالمنخ ضدد   pHالددد  ا عندد  درجدد  دد   فعالدد [، ت010فدد  المسددت ب البلدد رت   الطبقيدد 

(Borgnino, et al., 2009.)   طبيعد  حامدل ك ند  مدن  البيلد   وتد ت  أهميدcarrier   الركيد  هد   للركيد   االدمصاصدي ، سد اء كاند 
  .كرب نا  كالسي ممن كاسي  أم األ من
  ب البنت نايدد سددط ا  علدد  ال  سدد درسدد  ادمصددا   التدد األبحددا مددن مجمدد م  إزالدد  ال  سدد ا  بهدد  البيلدد    اسددتخ امأتدد  ف ددر  لقدد  

 Zamparas, et( و 2011)  ,.Zamparas, et alقد  بيند  نتدائج تجدارب ف ،نتدائج مهمد المعامل  باألكاسدي  أو ال السدي ، وأعطد  
al., (2012(  التددد  أجر ددد  علددد  سدددط ب البنت نايددد  المنشدددط  بالح يددد )Fe III  أنهدددا أد  إلددد  تحسدددين ادمصدددا  ال  سددد ا )  بنسدددب

 -pH (6مجدا  % مدن االدمصدا  قد  تد  فد  السداع  األولد  عند   80الد  البنت نايد  الطبيعد ، وأ  أكثدر مدن رن  مع حبالمقا% 350
(، كمدا بيندد ا أ  طلدد  سددط ب البنت نايد  بالح يدد  الثالثدد  كددا  أفضددل مدن الح يدد  الثنددائ  عندد ما تد  تطبيددق تجربدد  ادمصددا  ال  سدد ا  7

ثد  المتشدكل علد  سدطح الركيد   أكثدر اسدتقرارا  مدن الح يد  الثندائ  الد ت  س ا  الح يد  الثالأ  ف  ت السب  إل عن  تراكي  منخ ض ، وع
(  دور 2014) ,Perassi and Borgnino بددين  و  .يمكددن أ  يت  ددأ بتدد ثير كاتي نددا  مرافقدد  بددالمحل   كال السددي م بصدد ر  رئيسددي 

ووجد ا أ  االدمصدا  يد داد كلمدا تد رج  ،  بكرب ندا  ال السدي مالمطلدال  سد ا  علد  الم نتم   نيد  الع امل الت  تشثر عل  ادمصا  
 ،mgP.L-1   5 - 0.15[ أت تقر بدا  [ mM 0.160 – 0.005  وباسدتخ ام تراكيد  لل  سد ا  4.5إلد   9من  pHانخ اش درج  الد 

–Gonzales بينمددا وجدد .  لمحلدد  فدد  ا mM 0.1ا زاد تركيدد   عددن كمددا بينددا أ  عامددل القدد   األي نيدد  يحدد  مددن ادمصددا  ال  سدد ا  كلمدد
(1992) ,.et al, Paradas  1 16بتطبيق تركي-mgP.L ، أ  عين  البنت ناي  ال السي م  كان  أفضل ف  ادمصا  ال  س ا  من

 كمدا وجد  البداحث   أ  كليهمدا أقدل ك داء  فد  ادمصدا  ال  سد ا  ،(KClمدن  0.1Mالبنت ناي  الص دت عن  اسدتخ ام محلد   ملحد  )
( األكثدر وضد حا  فد  ت سدير ادمصدا  ال  سد ا  علد  2010)  ,.Tang, et alكاند  نتدائجر ملحد (. عدادت )وسد  غيدء الفد  المدا
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% عنددد  معاملددد  20ازداد  فعاليددد  ادمصدددا  ال  سددد ا  مدددن  فقددد  ،mg.L-1 20 ائ  تدددباتركيددد  ف سددد  رت  عنددد معدددامال  البنت نايددد . 
، ( 9 - 3 )بدين   pHمجدا  فد  بنت نايد  المنشد  بالح يد  الثالثد ، املد  الع  معند %  90البنت ناي  المنش  بالص دي م إلد  أكثدر مدن

 . [4 - 3] بين تقع ف  مجا  pH درج عن  تطبيق االدمصا  ف  وس  كان   معامل  البنت ناي  المنش  باأللمني م وت  ق  عليها
مدن المحاليدل ادمصدا  ال  سد ا   قد ر  علد الالحلب   ل    س  البيي   وال السي  افتراش أ  وج د أكاسي  الح ي  عل بن  ه   ال راس  ت  

ودراسد  الخصدائ  المحل   المائ ، إزال  ال  س ا  من عل   الطبيع  البيل   الحلب إل  تقيي  ق ر  خام  ه   ال راس  ته  ل ا  ،المائي 
دراسد  تد ثير عامدل الد من علد  حركدد  إلد  ف  ، باإلضدا pHدرجدد  الدد تغيدر القد ر  األي نيد  و تغيدر ع امدل مثدل االدمصاصدي  للخدام بتد ثير 

سددطح البيلد  . واشددتقاو المدد ديال  الر اضددي  لت صدديف الخصدائ  الحركيدد  واالدمصاصددي  لل  سدد ا  علدد  سد ا  مددن المحلدد   إلدد  ال   
 سطح البيل  . 

 :هقائوطر البحث  مواد
مدن طحدن وغسديل حلد (. تد  العمدل عليهدا  غربن منطق  تل حجار )شما  من خام البيل   الحلب  م صخر   ت  الحص   عل  عينا 

التحاليددل المخبر دد  فدد  مخبددر كيميدداء التربدد  فدد  كليدد  ال راعدد ،   دد جر أو (، µm 150وتج يددف هدد ائ  وتنخيددل )قطددر الحبيبددا  أقددل مددن 
 ربددد   ل او ، ()بطر قددد  المعددداير  الحجميددد  3totalCaCO  مدددن ال لدددس ال لددد محتددد ب الالعينددد   قددد ر فددد . 2016 عدددام جامعددد  تشدددر ن خدددال 

للعيندا  قبدل وبعد    meter –pHبجهداز  pH  درجد  الدد ، وقيسدand Black (1934) Walkley)بطر قد   totalTOCال ل   العض ت 
بعد  و  ،Cerri et al,  (2002)(. وقيس  سع  التباد  ال داتي ن  للعيندا  ال ل  د  الخدام بطر قد  1:10ف  معلق ) بالماء المقطر الغسيل
تركيددد   EDTAد  اسط دددبخدددال  األم نيددد م، قددد ر المحتددد ب مدددن ال السدددي م والمغن  ددد م بالمعددداير  ب التبادليددد ي ندددا  ال ات اسدددتخال إجدددراء 

(0.02Nأمدا الصد دي م والب تاسدي م ،)  بجهداز اللهد  فقد  تد  قياسدهماflame photometer.   قد ر السدطح الند ع  بطر قد  المعداير  فد
 75من عين  ال ل  منخل  ب قل من  g 0.5ضا  وزن  ما يل : تك( Sear 1954ع من كل ر الص دي م حس  طر ق  )وس  ملح  مشب

µm  ( 50و ضا  إليها mL  من الماء المقطر كعامل تم ي  فد  دورو مخروطد  سدع )250 mL   و دت  تحر دأ المعلدق بعد د دورا .
(300 rpm  ب اسددط  محددر ) درجدد   ، علدد مغناطيسدد(  25حددرار  ثابتدد CO( يضددا  إلدد  المعلددق .)10 gمددن ) نقدد  مددن  ملددحNaCl 

قياس  تركي    HClللقياس. تستخ م الماص  ل   يضا  حمض كل ر الماء   pHدقيق . يستخ م جهاز قياس الد  30وبقاء التحر أ م   
(0.1 M ) حتدد  تسددتقر قيمدد   قطددر  قطددرpH (  3.05 – 3عندد .)   قياسدد  مددن تددت  المعدداير  ب اسددط  محلدد  NaOH ( 0.1تركيدد M )

. ثد  يدت  البد ء بالمعداير  pH  =4معاير  بد   تضديف إلد  المعلدق مدن القلد ت حتد  تصدبح درجد  الدد   تح ي  نقط  ب ء الل : يتبالشكل التا
( للقلدد ت ثدد  ي حسدد  mLϑ.  يسددجل الحجدد  المسددتهلأ )pH  =9.0تصددبح درجدد  الددد  عندد ما بإضدداف  القلدد ت بشددكل منددتا  وتنتهدد  المعدداير 

 هلأ بالعالق  الر اضي  التجر بي : المست السطح الن ع  لل ل  ب الل  الحج 
(1)  

اقترحدد  هدد   الطر قدد  بعدد  أ  وجدد   أنهددا صددالح  للتطبيددق مددع ال لدد ا  السدديليكاتي ، و شددترط لتطبيقهددا أ  ت دد   الحبيبددا  فدد  المجددا  
لسدل  إجدراءا  سبعد    لمعداير عل  شكل ح ي  ثالث  بطر قد  ا ق ر المحت ب ال ل  من أكاسي  الح ي كما  (.µm 150الغروت األقل من )

)الص صا ( كاشف من حمض الساليسيليأ  م ااستخ ق  ت  (، و Cheng, et al., 1953طر ق  )حس  من الهض  وال صل بالترسي  
 إلي  أضيف  وس  ف (،N 0.02تركي    )EDTA-2Na المعاير  ب اسط  فرسينا  الص دي م وتم  % المم د ف  ال ح  (، 2تركي  )
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 ،2.2المحل   حت   pH وت  تخ يض. (M  0.2ومحل   خال  الص دي م تركي   M 0.8حمض الخل تركي   م  جٌ من )محل   منا  
، ال رسينا  والساليسيال  وبين أت كاتي   مرافق وخر ف  المحل   ما ع ا الح يد  الثالثد تشكل أت معق ا  ثابت  بين ل   نضمن ع م 

عن ما ت ضع بعض بل را  بيرسل ا  األم ني م ف  وس  المعاير ، مدع بقداء  ح ي  ثالث  –ال  ساليسي –فرسينا    تقرار المعقو ت ك  اس
 زوا  الل   ال ردت لل اشف. تنته  المعاير  عن  التحر أ ب اسط  المحرا  المغناطيس .

 :Adsorption – Desorption experiments تحريرتجارب االدمصاص وال
 mL 20إليهدا  ضديفأو ( g 1)  البيلد   عيند  خ  وزنا  متساو   من ( ب  Batch experiment) تجرب  االدمصا  المتقطع  ي تن ت  

ر  ( iC( )5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 60– 75 – 100 1-.LPmg)ليل ف س  ر   مت اي   ف  التركي  من محا ف   المحض 
 25لد  فتدر  التد از ، وب رجد  حدرار    لمحلد   االسدتخال  طيلتثبي  القد   األي نيد M 0.01  تركي   2CaClمحل   من كل راي  ال السي م 

C0    16ثابتددد  طيلددد  فتدددر  الخدددض لمددد (   300سددداع  فددد  الادددالم بمعددد rpm  حتددد  بلددد ا زمدددن التددد از  الترم دينددداميك . ثددد  تددد ) الطدددرد
( eC)التد از  محلد   فد  ا  ال  سد تركيد  حسد  ، و µm 45ر بد رو ميليبد   ترشديح تد  جمع الرائدق بع  و  (،rpm 3000عن  ) المرك ت 

(1-mg.L.)  الم م  ا ال  س  تركي ح س  و (adsQ) (  1عل  سط ب الطد ر الصدل-mg.g) يمثدل فيهدا( 2)لعالقد  مدن ا (eV) :  حجد
 :(gوز  العين  الجا  ): (w) و ،(Lالمحل   )

(2) w /e ) . VeC − i= (C adsQ 

 2CaClسداع  فد  الادالم ب اسدط  محلد   كل رايد  ال السدي م  16خرب م   الم م  خض العين  مر  أ ا   س به   دراس  تحر ر الت  
 ا ال  سددد  تركيددد  وقددد ر ،µm 0.45ب اسدددط  فلتدددر مليبددد ر   ترشددديح ت وإعددداد  وفصدددل الجددد ء الطددداف  بدددالطرد المركددد ،M 0.01تركيددد  
mg.L-( مقد را  بدد )desCإلد  المحلد   ) متحدررالت ازن  لل  سد ا  ال التركي  ( ب الل mg.g-1مق را  بد )( من كتل  العين  desQ) المتحرر

 :(3)(  وفقا  للعالق  1
(3) w/des) . Vdes= (C desQ 

  efficiencyRemoval( RE( ومند  يدت  حسداب فعاليد  اإلزالد  )g( وز  العيند  الجدا  )wو ) (L) التحر رمحل   ( حج  desV) مثلي
 :(4)ق  عالالمن ( %كنسب  مئ    )

(4) ×100i C)/eC– iRE%= (C 

 :(5)العالق  من ( %) Desorbability ratio( RD) القابل  للتحر رنسب  الكما تحس  
 

 .ERR)%(:                                DR   –% = RE ERRومن  نحس  ك اء  اإلزال  النسبي  
 :صالدمصاعلى ا pHأثر درجة الـ 

 20( من العيندا ، وأضديف إليهدا حجد  )g 1المحل   عل  ادمصا  ال  س ا ، أخ   وزنا  متساو   ) pH  ل راس  عامل تغير درج
mL   50( من محل   ف س  رت تركي  (1-.LPmg) (  0.01محضدر فد M  2مدنCaCl وضدبط  درجد  الدد ،)pH   فد  المحلد   علد

قدد ر  ال ميدد  و هي روكسددي  الصدد دي م. لدد ر الماء ( مددن حمددض ك1M) اليددل  مح اسددطأ ب[ وذلدد11 - 9 – 8.2 – 7.4 – 6.2 – 4 

(5) 100 ads ×/ Qdes) = Q%RD( 
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 pHالتغيدر فد  درجد  الدد ( لحسداب مقد ار eqpH)  التد از   بع    pHالد  درج   قيس  ، و عن  الت از   ف  المحل   ا المتبقي  من ال  س 
 .ipH – eq= pH pHΔ خال  فتر  الت از  بالعالق  التالي :

 :  على االدمصاص األيونية أثر القوة
[ بإضدداف  كميدا  مكافئد  مدن كل ر دد  0- 0.03 -0.06  - 0.15 - 0.3 -0.6(  ISحاليدل ذا  قد   اي نيد  مختل دد  )  محضدر 

. حسدب  فعاليد  اإلزالد  عند  تغيدر القد   األي نيد  كنسدب  (LPmg.-1) 50 تركيد  بد ائ  مدن محلد   ف سد  رت تركيد  مدن أجدل ال السدي م، 
 :(6)( بالعالق  % ISERمئ    )

 
 

 (.mg.L-1التركي  ال  س ات  الب ائ  ):  iCف  المحل  ،  الت ازن  ال  س ا  عن تركي  eCتعبر 

 موديالت االدمصاص:
و سدط ب صدقيل . هد   المعادلد  أساسدا  ل راسد  ادمصدا  الغدازا  فد   ر: وضع العدال  النغمد  Langmuir Equation معادلة النغموير
صدا  ن عيدا ، والم اقدع االدمصاصدي  نشدط ، وغيدر مشدبع ، وبالتدال  ت د   ذا  ميدل إيجداب  لدرب  رضي  من كد   االدموق  انطلق  ال 

سدت ب البللد رت لسدطح االدمصدا ، الج  ئا . ول دن ت تدرش أيضدا  أ  االدمصدا  يدت  علد  مسدت ب السدطح دو  ن داذ الجد تء إلد  الم
  كطبقد  ج  ئيد  واحد  (، وعلد  هد ا األسداس تعطد  العالقد    )أت يدت  االدمصدابق الج  ئدا  فد  مسدت  ا  متعد دكما ت ترش ع م تط

 :eC ب الل   eq/eC ف  حساب الح  (7) الخطي 

 
(7) 

(: سدع  maxq)وتمثدل (، mg.Kg-1مقد را  بدد ) الم مصد  ل  سد ا تركيد  ا(: mg.L( .)eq-1 ا  )التركيد  التد ازن  لل  سد عن (eC) تعبر
  المحسد ب  أ  ت د   جميدع الم اقدع االدمصاصدي  مشدغ ل  علد  شدكل طبقد  ي ترش النغم  ر عند  هد   القيمداالدمصا  العام  الت  

 الخطي . ب ميل العالق  (، و حس  من مقلL.mg-1) (: ثاب  النغم  رmg.Kg( .)langk-1وحي   )
ــدلي  ــة فروين عددن ادمصددا  المدد اد علدد   وهدد  معادلدد  عامدد  اسددتخ م  علدد  نطدداو شاسددع تعبددر :Freundlich Equation معادل

ت ترش معادل  فرو ن ليش أ  حرار  االدمصا  تت زم ف  الم اقدع السدطحي  بشدكل غيدر و . heterogeneousالسط ب غير المتجانس  
فيمدا بينهدا.  equivalentقع االدمصاصي  ذا  كميا  طاق  ادمصاصي  مستقل  عدن بعضدها أو أنهدا غيدر مت افئد  مت از ، وت    الم ا

 :خطا  مستقيما   (elog Cو  elog q)بين  (8) الق  الل غار تمي لعا رس ت

(8)  

درجد  األل د  بدين طرفد  ارت دام قيمتد  علد     و د  sorption coefficientمعامدل االدمصدا  : ثاب  تجر بد  يعدر  بfrK يمثل الثاب 
طبيعــي  ب ندد االدمصددا  و  صددف  ،  االدمصددا يقددي  سددع  االدمصددا  التدد  تمتدداز بهددا ركيدد   ا  تجر بيدد ا  : ثابتددn  عتبددرو االدمصددا . 
و كد    إلد  الصد ر (n/1) تناهد  قيمد  إذا  سب ند  عكد   االدمصدا   صدفو (، n > 0/1 <1مدن ) n/1وقعد  قيمد  إذا  نمـوججي

(6) ×100i )/CeC– i%= (CISRE 
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اطع ن مدن خدال  قيمد  الميدل والقدين الثدابتيب هد احسدو دت  . ( إلد  ال احد  n/1)قيمد   تناهد ( إذا cooperative) االدمصـاص تاـارايا  
 .(8للمعادل  الخطي  )
ـــين  ـــة دويين  Polany  1914العدددال   :  قددد م هددد ا الم ديدددلDubinin – Radushkevich equation رادوشـــكيفيت  –معادل

ل صف ادمصا  الغازا  علد  السدط ب الصدلب  ذا  الطبيعد  المسدامي ، وت تدرش  Dubinin and Radushkevich,  1947وط ر 
و حد   االدمصدا  بحيدث يدت  تحميدل  ،متلدأ طبيعد  مسدامي ، و تميد  بقند ا  ومسداما  دقيقد ا  يه   النار د  فد  أ  سدطح االدمصد

، بعيد ا  عدن نار د  volume filling of microporesئدا  ضدمن المسداما  ال قيقد  تد ر جيا  حتد  يدت  ملشهدا م اقدع االدمصدا  بالج  
علد  جد را   Layer- by layer surface coverageح و  االدمصا  بشكل غال  ادمصاص  بحيث تتشكل طبقد  تلد  الطبقد  

( Hutson and Yang, 1997 Wibowo, et al., 2017و   Misra, 1969كمدا ت تدرش المد ديال  السدابق  ) .هد    المسدام
ترسد  التد   (9)بالعالقد   الم ديدل النار   كالم ديال  السابق  ت رس االدمصا  عن  ثبا  درج  الحدرار ، و عطد أ   ذلأ يضا  عل 

 (: ε 2ب الل  الح  )  eqlnخطا  مستقيما  بين 
 

 ( والتركيدد  التدد ازن  للمدداد  Ko) T درجدد  الحددرار  بالعالقدد  التاليدد  ب اللدد   Polanyi potentialوهدد  حدد  بدد الن  ( εحدد  )الو عطدد  
eqC(1-mg.L )(  10بالمعادل:) 

(10)  

 ب الل يست    ثاب  الغازا  العام. بينما R(. و mg.g-1االدمصا  ) عل  سطحللماد  عن ال مي  االدمصاصي  العام   maxQتعبر 
     :و سدت اد مند  فد  تح يد  طبيعد  االدمصدا  E (1-KJ.mol)( عل  طاق  االدمصا  للماد  عل  السطح 2-. KJ2mol) DRKالثاب  

(11      )  . 
 : Kineticsتجرية الحراية  -تأثير الزمن على االدمصاص 

وخددر تركيدد   مددن و  (mg.L-1 50( مددن محلدد   ف سدد  رت تركيدد   )mL 20جدد  )حإليهددا  ضددا  و مددن البنت نايدد  ( g 1) ا وزندد تدد  أخدد 
(100 1-mg.L) هددددد   المحاليدددددل حضدددددر ، و (   0.01فددددد  محلددددد   مدددددن كل رايددددد  ال السدددددي م تركيددددد M و  .)  تددددد  إخضدددددام جملددددد  التددددد از

( 16 – 8 – 4 – 2( دقيقدد  ومتسلسدل  مددن أزمند  ط  لدد  )120 - 60 – 30 – 15 – 5)( إلدد  أزمند  متسلسددل  قصدير  بيلد   )محل   
 ت  تق ير التركي  الت ازن  الم م و ، ب لتر المليب رترشيح وال بع  ال صل المرك ت (، و rpm 300ت  الخض وفق المع   ن س  )ساع . و 
 :(21) بالعالق  (mg.g-1عل  سط ب الط ر الصل  عن  كل زمن مقيس مق را  بد ) لل  س ا 

(12) 
 

 موديالت الحراية:تعريف 
، Lagergrenوضع  العال  الغرغر ن   : Pseudo-first-order modelالموديل اللوغاريتمي الخطي من الدرجة األولى 

   عر  و  ،السيلل ز عل  سيليكا  ال السي م بادمصا  ثالث  خال  1973ؤ  مالوز  Trivediعل  ي   وطبق  بشكل عمل  1898

(9)  
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( حت  ال ص   إل  min) (t( عل  سطح االدمصا  مع تغير ال من )tq( )1-mg.g ديل ب ن  إذا تغير  كمي  الماد  الم مص  )الم
ثاب  مع   تغير االدمصا  من ال رج  األول  مق را  بد وه   ( lagk( فإ  التغير يت  وفق مع   ثاب  )eq( )1-mg.gالتركي  الت ازن  )

(1-.min1-mg.g.) ب الل  ال من  ترس  خطا  مستقيما   الت   (31) ل غار تمي المعادل    من الحسيt (McKay 1999 andHo  :) 

(13)  

 Hoدقيق  األول  من زمن الت از  الترم ديناميك . ) 30إل   20من أجل األزمن  األول  حت   دقيقبشكل  يصلح ه ا الم ديل الر اض 
McKay, 1998 and)لت ازن  بشكل ر اض  يل سع  االدمصا  ا، و حس  ه ا الم دqe  1مق ر  بد-mg.g. 

طدد ر البدداحث   هدد ا الم ديددل كحاجدد   :Pseudo second order modelلم ديددل الل غددار تم  ال دداذب الخطدد  مددن ال رجدد  الثانيدد  ا
 Ho and McKay, 1998االدمصدا  ال يميدائ ، )لت سير االدمصا  وفق االنتشدار الغشدائ  علد  سدط ب الركدائ ، وت سدير ظداهر  

 (:tو  tt/q) ( ب الل  14الخطي  ) ( و عط  بالعالق  Saha, 2010 andChowdhury، وMcKay, 1999 and Hoو 

(14) 
 

التركيدد  التدد ازن  الدد ت  eq(، وmin1-g.mg.-1)ثابدد  سددرع  الت اعددل وفددق الم ديددل الخطدد  ال دداذب مددن ال رجدد  الثانيدد    2k الثابدد  يمثددل
ي ي  اسدتخ ام هد ا الم ديدل  .(13)الميل والقاطع للمعادل  الخطي   من خال   2kو  eqمن  وت حس  قيم  كل(. mg.g-1) تتنب  ب  العالق 

يمكدن ب اسدط  2e q × 2= k ps-2thh حسد  العالقد :  min1-(g. mg.-1(( مقد را  بدد ps-2thhاالبتد ائ  )فد  حسداب معد   االدمصدا  
 ( إل  الص ر.ps-2th1/hمقل ب )  والركي   عن ما يتناه  ال من إل  الص ر يتناه  ه   القيم  تقيي  األل   بين ال  س ا

، 1963قدد م هدد ا الم ديددل و بددر ومدد ر س  :Intraparticle diffusion Modelمدد ر س(  –م ديددل االنتشددار   ال اخليدد  ) م ديددل و بددر 
   Dوانتشار   المحلد   ضدمن الركيد    rحبيب  للركي   أ  االدمصا  عل  السط ب المسامي  يت قف عل  نصف القطر ال اعن ما افترض
 et , Dogan)  األزمند  األوليد  مدن االدمصدا  تحد   االنتشدار   البينيد  ضدمن السدطح  عند   ندب اووجد  طبقدا  للتدابع 
al., 2004  و Hameed , et al., 2008)جي  خطيدا  بتغيدر الجد ر ، وأثبتد  المعطيدا  التجر بيد  أ  تغيدر ال ميد  الم مصد  يسدت

 :خطا  مستقيما    1/2tو  tq، ل ا تعط  العالق  بين tر زمن التالمس بالنسب  لتغيالتربيع  لل من أكثر مما ه  علي  
(15)  

إذا كانددد  االنتشدددار   البينيددد  هددد  فددد  ،(min1-mg.g .-1/2) للج  ئدددا  داخدددل مسدددام الركيددد   االنتشدددار   البينيددد معددد   عدددن  (D) تعبدددر
 أ أت معادلد  سط ب فمن الم تدرش بعالقد  و بدر مد ر س أ  ترسد  خطدا  مسدتقيما  يمدر مدن المبديكانيكي  الت  تحك  االدمصا  عل  الالم

فتد   ز داد  قيمتهدا علد   idB، أمدا قيمد  القداطع Dتشدار   البينيد  قيمد  االن a(. و حس  الميدل 2R ← 1( وت    قيم  )Y=aXالشكل ) 
 .  Boundary layer effectعل  السط ب  ا  بت ثير ظاهر  االنتشار   الخارجيانحرا  ميكانيكي  االدمص

 (.(Riley 1962و  Murphyف  المحل   ف  جميع التجارب السابق  بطر ق   تركي  ال  س ا  ي ق ر
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 النتائج:
 :البيلون الحلبي خاممواصفات  -1

 كرب ندا  ال السدي م  وأكاسدي لحلبد  أند  يحتد ت علد  نسدب  عاليد  مدن ت   التحاليدل ال يميائيد  التد  أجر د  علد  الخدام الطبيعد  للبيلد   ا
 SSفضال  عن ذلأ يس د ال السي م التبادل  عل  سط ب حبيباتد ، كمدا يتميد  بقيمد  مرت عد  للسدطح الند ع   ،بالترتي  23و  24 الح ي 

 =80 (1-.g2m(  جدد و )1).  ارت ددام قيمدد  ب تتميددpH  لسددي م االع التبادليدد  للم نتم ر  نيدد  بم اقددبعدد  الغسدديل يدد   علدد  تشددبع القبددل 
 (.1992)عجي ، ف  وس  غن  بالق اع  وخص صا  المغن   م  المنش  الرس ب  له ا الصخر يع د إل  وه ا ،موالص دي  

 Nat -Bلبيلون الحلبي لمواصفات الكيميائية البعض  .1جدول ال

pH 

TOC 
3O2Fe-T 3CaCO-T 

+2 Ca +2Mg +K +Na CEC (1)SS 

1-.100 gg )2(  1-g100.eqm 1-gK.gm 1-eq.100 gm 1-.g2m 

11.2 0.0 23 24 37.11 28.2 0.5 1.05 71 80 

(4)(8.9)  (3)± 0.12  ± 0.21     ± 5.33 1.35± 

 الكربون العضوي الكلي. TOC ،سعة التبادل الكاتيوني  CEC ،: قيمة السطح النوعي للبيلون الحلبي(1)
العينززة الموسززولة بالمززاط المغطززر )ىوسززولة  pH(: قيمززة 4) (.p<0.05ىعنويززة )لتجريبززي عنززد ىسززتو  : تشززير ىلززخ الاطزز  ا)3( التبادليززة.  :  تركيززا الكاتيونززات(2)

 األىالح(.

 : pHأثر درجة الـ  -2
قدددا  فو ركيددد   االدمصدددا  وشدددارد  ال  سددد ا ، الطبيعددد  ال ي  ائيددد  لالدمصدددا  بدددين  علددد  االدمصدددا  فددد  إبدددراز pHيتجلددد  أثدددر درجددد  

  وأمدا الجاند  ارخدر فيتجلد  مدن خدال  دور الهيد روجينلجانبين: الجان  األو  من خال  ت ثير  عل  شدحن  سدطح ركيد   االدمصدا ، 
بدين ي(.  Stumm, 1992)عل  ح  سد اء فد  ممانعد  أو تح يد  ادمصدا  ال  سد ا  علد  السدطح ( H   -OH+ش ارد الهي روكسيل )

يسدب  تغيدرا   pHل د   التغيدر فد  درجد  الدد   pH درجد  الدد  تغيدرعدن  مستقلعل  حبيبا  البيل      س اادمصا  ال أ    (1الشكل )
حتد    6.25 أقدل مدن pHكلمدا انخ ضد  درجد   pHي داد مع   تغير الدد و الحظ أن   ،(0.462R=ضعي ا  ف  كمي  ال  س ا  الم ا  )

 .ipH  4 =عن    pHΔ =1.74 تصل إل 
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وتركيا بدائي للفوسفات  (t = 4 hrعند زىن التجربة ) pHعلخ كمية الفوسفات الماال، وتوير درجة الـ  pHير درجة الـ وير تت ث  .1 شكلال

(100 1-mg.L). 

يبن ون. بعد حدوث التواز  pHىلخ تويرات      البدائية، بينما تبين النغاط pHىلخ توير نسبة ىزالة الفوسفات عند تاايد قيمة     النغاطتشير قيم  

لخ جودة (. حيث تدل عp= 0.001عند ىستو  ىعنوية ) pHالاط المستغيم العالقة االرتباطية بين نسبة الفوسفات الماال وبين درجة الـ 

 ىحدود. الفوسفات ىزالةعلخ علخ توير قدرة البيلون  pHىتوسطة، أي أن ت ثير الـ 

 :Ion strength effect(IS)  أثر القوة األيونية -3
 ،(2شدكل )ال مهما ازداد  الق   األي نيد  فد  المحلد  ياد تركي  االل ترولي  عل  نسب  ال  س ا  الم ا  من المحل   المائ ، ازد ل  يشثر
أ  تقتددرب  ممددا يسددمح ألي نددا  ال  سدد ا ارت ددام القدد   األي نيدد  يضددغ  علدد  الطبقدد  ال هربائيدد  الم دوجدد  علدد  سددطح االدمصددا  إذ إ  

ددض مددن نسددب  اإلزالدد  فيمددا ل كددا  االدمصددا  قائمددا  علدد  قدد ب التجدداذب   أكثددر علدد  السددطح ذو الشددحن السددالب ، وهدد ا ي تددرش بددا  يخ  
أ  ارتبدداط ال  سدد ا  مددع السددطح قدد  يكدد   ناجمددا  عددن تبدداد  رباطددا  أو معقدد ا  سددطحي  داخليدد   ال هربددائ  السدداكن. لدد ا يمكددن القدد  

  (Sposito, 2008أل  ه ا الن م من االرتباط غير قائ )  (  للتنافس مع أي نا  االل ترولي  عل  الم اقع االدمصاصيPerassi and 
Borgnino 2014.) 
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 .المحلول ىزالة الفوسفات ىن نسبة علخ األيونيةالغوة  توير ت ثير .2شكل ال

 االدمصاص: ومنحنى التحريرو  دراسة فعالية االزالة -4
أظهدر  إذ  ،نتدائج مقب لد  التحر درن، فق  ق م  دراس  فعالي  اإلزال  ودراس  االدمصا  و بالرغ  من ك   البيل   الحلب  غضارت الت   

انخ اضدا    قد  أظهدر  ، -وقد   أي نيد  ثدابتين  pHعند  درجد   -النتائج أ  ك اء  البي   الحلب  عل  إزال  ال  س ا  من المحاليل المائيد  
الشددكل . L.mg-1 100إلد   L.mg-1  5عند  ازديداد التركيد  البد ائ  مدن تقر بدا   % 55.3إلد   % 81فد  نسدب  ال  سد ا  المد ا  مدن 

من ال مي  الم مص ، ع ا عن  التركي  الب ائ  األو   % 0.5ال تتجاوز  فه إل  المحل    المتحررت كر نسب  ال  س ا   وال ت اد. (3)
 % من التركي  الب ائ . 2.5نسب  ال  س ا  المتحرر للمحل   بنسب  كان  

 
 المحلول.نسبة ىزالة الفوسفات ىن  فيت ثير توير التركيا االبتدائي  .3 شكلال

(، يالحدظ mg.L-1( والتركيد  فد  المحلد   عند  التد از  الترم دينداميك  )mg.g-1)الم مصد  ال  س ا    كمي  ل ب دراس  العالق  بين و 
 strict plateau(، و  خ  شدكل عتبد  L مح با  من النم  )( ازدياد االدمصا  مع ارت ام التركي  الب ائ  و صنع منحن   4من الشكل )
(. وبعد   2007et alLimousin ,، وه ا يشير إل  مح ودي  سدع  االدمصدا  وإلد  بلد ا حد  التشدبع )Lmg.-1 50 – 30ف  الم ب 
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طد  مدن ال  سد ا  علد  السدطح ، يتخ  المنحند  خطدا  مقعدرا  و د داد إلد  الحد  الد ت تصدل فيد  ال ميد  المرتبmg.L-1 50التركي  الب ائ  
(1381 1-mg.L)،   ظدددددداهر  الترسددددددي  المرافددددددق السددددددب  فدددددد  ذلدددددأمصددددددا ، و حتمدددددل أ  الحيددددد د عددددددن ظدددددداهر  االديددددد   ذلددددددأ علدددددد 

coprecipitation ( لل  س ا  عل  شكل ف س ا  كالسي مSposito, 2008.)  
 

 وازني في المحلول.العالقة بين التركيا المدىص علخ سطح البيلون والتركيا الت .4شكل ال

 موديالت االدمصاص: -5
( 2في   الج و  )البيل   الحلب ،   ادمصا  ال  س ا  عل  سط ب  بسع    رتها عل  التنبشنتائج م ديال  االدمصا  ف  ق   تباين

<  R 2 كاند  قيمد  بعكدس المد ديلين ارخدر ن و  ،(2R =30.5 ) ر فد  ت سدير نتدائج االدمصدا  م ديدل النغمد ت  عد م مالءمد  علد  
نمدد ذج فدد   n/1قيمد  وجدداء   .Heterogeneous  غيددر متجانسد يددت  علد  سددط ب  يعبدر كددل منهمدا علدد  كدد   االدمصدا إذ  0.9

رادشددك يتش  –بينمددا حدد د م ديددل دوبنددين   إلدد  حقيقدد  أ  االدمصددا  نمدد ذج ،، وهدد ا ي ضدد  (n =0.9/1) أقددل مددن ال احدد فر ندد ليش 
(DR)   السع  االدمصاصي  العام  للبيل(  1384.2 =-1  الحلب mg.gDRQ،)  وبلغ  طاق  االدمصا 

 الدىصاصية للفوسفات علخ سطوح البيلون الحلبيالاصائص ا .2جدول ال

 eq/Q = 0.0004 CeqC 0.0287 +  يروموديل النغم
2R LangK  )1-(L.mg maxQ )1-(mg.g 

0.525 0.013 2727.2 

 eqlog Q = 0.0004 log C 0.0 +287  موديل فريندليش

2R frK 1/n 

0.973 36.62 0.90 

  = 7.23292ε0.393 ( - ln Q + (  رادشكفيتش –موديل دوبينين 
2R )2-. KJ2(mol DRK )1-(mg.g DRQ )1-(KJ.mol E 

0.914 0.393 1384.2 1.13 

تتحد د ، مدن دو  أ  يد  ي  ائال تد طبيعيتصدف بأ  االدمصا  ت   عل  وه  ، E )1-(KJ.mol 1.13 = (11من العالق  ) المحس ب 
 المحل   المائ . الميكانيكي  الت  تجرت بها عملي  إزال  ال  س ا  من
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 :التالمس زمنتأثير  -6
ج أ  تدددد ر  ( 5يبددددين الشددددكل )البيلدددد   الحلبدددد . تقدددد م دراسددددا  الدددد من  ت ضدددديحا  حدددد   أداء ادمصددددا  ال  سدددد ا  علدددد  سددددط ب حبيبددددا  

ن ثانيدد  مددوعندد  السدداع  الصدد ر  أسددي  بعدد  الربددع سدداع  األولدد  مددن زمددن الددتالمس، ب الدمصددا  فدد  األزمندد  القصددير  مددنخ ض، و دد دادا
 100و  50التركيددد  ن البددد ائيين  عنددد ، مدددن التددد از  ركيددد  عنددد  ز لتمدددن ا %  28و  % 24 إالال ميددد  الم مصددد   تمثدددل االدمصدددا  لددد 

1-.LPmg  . بالترتي  

 
 توير الكمية المدىصة بتوير زىن التالىس. .5شكل ال

 الت الحراية:ديمو  -7
ل  سطح البيل   الحلب  وفقدا  للمد ديال  الحركيد  الم ديدل ال داذب ( ملخصا  عن الخصائ  الحركي  لل  س ا  ع3) يعرش ف  الج و 

 من ال رج  األول  وال رج  الثاني ، وم ديل االنتشار   البيني . 
 خطية للموديالت والبارامترات الماتقة منهاال، والمعادالت الخصائص الحراية للفوسفات على سطح البيلون  .3جدول ال

iC 

1-mg.L 

كاذب ىن الدرجة الموديل الاطي ال

 األولخ
2R 

lagK calq SE 
1-min 1-mg.g % 

100 3.21t +  0.069 -) = tq-e(q log 0.987 0.030 1613.07 0.86 

50 2.86+  t 0.054-=  )tq-e(q log 0.991 0.023 727.44 2.3 

iC 

1-mg.L 

وديل الاطي الكاذب ىن الدرجة لما

 الثانية

2R 
2K calq SE 

1-min1-g.mg 1-g.gm % 

100 + 0.0027 t= 0.0005  tt/q 0.996 0-×100.8654 2051.41 6.8 

50 + 0.0062 t= 0.0011  tt/q 0.942 04-1.84×10 938.75 6.1 

iC 

1-mg.L 
 2R ىوديل االنتشارية البينية

D 
IDB .50-min1 -mg.g  

100 + 0.343 t√ 0.0024= t Q  0.949 397.32 0.34 

50 8+ 0.1t √= 0.0057 t Q  0.976 171.775 0.18 
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الحلب  إل  ق   العالق  تنس  ق ر  الم ديل عل  التنبش بالميكانيكي  الت  تحك  العالق  بين ال  س ا  وسطح ادمصا  البيل   
(، %) SEكما تنس  إل  قيم  الخط  التجر ب  القياس   ،المشتق  من كل م ديل ي بين متغيرت المعادل  الخط (2R→1االرتباطي  )

جاء  جميع الم ديال  الر اضي  الت  تصف الحركي  مالئم  ف  التنبش عل  حرك  لق  %. 10و صلح عن ما ت    قيمت  أقل من 
(. لق  ق م 0.92R<بين البارامترا  ق    ) ي العالق  االرتباط أ   (3فق  بين الج و  ) سطح البيل    عل ادمصا  ال  س ا  

  ا  ب   انتشار   ال  س ا  عل  السطح ه  ميكانيكي  سائ  ، تق يرا  ق  من ال رج  األول  وال رج  الثاني   ا  ال اذبا  الخطيالم ديال
قيم  )تجرت بب ء مع ال من ا (، ل نهDRقائم  عل  أساس في  ائ  ) وه ا تشك   قيم  حرار  االدمصا  المحس ب  من قبل م ديل 

lagK  2ير العك س بب ء من خال  قيم  تجرت عملي  االرتباط غكما  ، (المنخ ضK   1 10-4من رتب   تع   الت-min1-g.mg ، وكما
وعل  العكس من ذلأ ف ا  مع   . الب ائ  (  تتناس  عكسا  مع ازدياد التركي 2Kو قيم   lagKوج  أ  ه ين المع لين )أت قيم  

 .دورا  مهما  تلع   الطين  طبقا    ضمن نتشار   البينياالميكانيكي  يت اي  مع التركي  الب ائ ، و حتمل أ   نتشار   البيني  اال
 :المناقاة

أ  إزالدد  ال  سدد ا  مددن المحلدد   قددائ   فدد  بيندد  نتددائج الخصددائ  االدمصاصددي  لل  سدد ا  علدد  سددط ب البيلدد   والخصددائ  الحركيدد  
المنخ ضد ( ال  lagK)مدن خدال  قيمد   ((، وتجرت بمع   بط ء مع الد من2ف  الج و  ) Eفي  ائ  ) من خال  قيم   اسب ايت  عل  أس

فد   pHرجد  الددوخص صدا  عند ما ت د   د pHإل  معق ا  سطحي  خارجي  وداخلي ، تخلف وراءها ارت اعا  ف  درجد  الدد تلبث أ  تتط ر 
الركيد   علد   ا  مدع (، وبالمثل فإ  الطبيع  ال يميائي  الالعك س  الرتبداط ال  سدSposito, 2008( )1)الشكل 6.25المحل   أقل من 

فد  انخ داش  . وهد ا انعكدسالرئيسد   ال  سد ات تمثدل ركيد   ادمصدا   سدط ب األكاسدي  فد  البيلد   سدط ب البيلد  . ومدن المحتمدل بد   
كما تق م ق   العالقد   ،pH   األي ني ، وب رج  أقل بتغيرا  درج  الد لقعن تغيرا  ا التحر رواستقاللي   ،إل  المحل     تحرر التال مي  

 Hoالرتباطي  ف  الم ديل الخط  ال اذب مدن ال رجد  الثانيد  دلديال  حاسدما  أ  الميكانيكيد  األساسدي  لالدمصدا  هد  ت اعدل كيميدائ  )ا
and McKay 1998.)   وخص صددا  عندد   ال  سدد ا  إزالدد فدد   مشداركا  را  دو الخددام المدد روس كمددا يلعدد  محتد ب كرب نددا  ال السددي م فدد

، وربمدا ت د   هد  المسدشول  عدن حد و  الترسدي  (3وف  تراكي  ال  س ا  الب ائي  المنخ ضد  ) الشدكل  8 الت  ت    عن pHدرجا  الد 
الب ائيدد  المرت عدد    ( عندد  التراكيدد4ال السددي م، وحدد و  الحيدد د عددن ظدداهر  االدمصددا  )الشددكل  المرافددق لل  سدد ا  علدد  شددكل ف سدد ا 

 .(Borgnino et al., 2009كما افترضها )  لل  س ا 
بحسدد  مددا ق مدد   هيماتيدد (الغ تيدد    ال)  كاسي  الح يدد مددا يجددرت بددين ال  سدد ا  المدد م  وسددط ب البنت نايدد  المطليدد  بددد ت سدديرمكددن و 

تنشدد  بددين معقدد ا  سددطحي  داخليدد    أ  ا، فقدد  افترضدد ,.Ioannou, et al  (2013)و Dimirkou, et al., (2002) البدداحث   
علد    quasi crystal formationوصد ها بالتشدكيل شدب  البلد رت وتد  ، تتط ر بشكل بطد ء  تشاركي رواب بال  س ا  وأكاسي  الح ي  

 بععل  سط ب بنت ناي  مشادمصا  ال  س ا   Chmielewská, et al., (2013) ، بينما وصفالطيني  للطبقا السط ب الخارجي  
وهد ا مشداب  إلد  حد  بعيد  للادرو   .Intercolationالطينيد   الطبقدا ب ند  انتشدار بيند  علد  شدكل ان سداس بدين ، باأللمني م والمغن   م

 التجر بي  الت  خضع بها البيل   ف  ال راس .
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 االستنتاجات والتوصيات:
 ا  مدن المحاليدل المائيد ،   ال  سدن  يتمتدع بقد ر  جيد   علد  إزالدأ يعتبر البيل   الحلب  أح  الخاما  ال طني  الس ر   الت  أثبت  ال راس 

وال  .mg.L-1 100إلد   5% من ال  س ا  ف  المحل   عن  ت رج التركي  مدن  80 - 50أن  يق ر عل  إزال  أكثر من نتائج الف ثبت  
 :بع   ش اه   س ا  والبيل  ، وانعكس ل ما ي   عل  األل   الق    بين ام ،%0.5ت اد ت كر نسب  ال  س ا  المتحرر أكثر من 

يصددف طبيعدد  السددط ب غيددر وهدد ا ، (2Rرادشددكي يتش )-االدمصددا  فر ندد ليش ودوبينددين  يلقدد   جدد د  العالقددا  الخطيدد  لمدد د (1
  . المتجانس  للبيل  

اطدا  ر وليد  تبداد  الرباهوبتغيدر القد   األي نيد ، وهد   مدن ظد   pHالت ثير الضعيف ال ت تت ثر ب  فعالي  اإلزال  بتغيدر درجد  الدد  (2
 .القائم  بين ال  س ا  وسطح البيل   

% باإلضاف  إل  انخ اش ث اب  الحركي  SEق   العالق  الخطي  لم ديال  الحركي  وانخ اش مششر الخط  التجر ب  القياس  ( و 3
lagK   2وK  ألكاسددي  الح يدد  علدد  أ   كدد حدد   بددب ء. ممددا يش ت ، هدد ا يتنبدد  بدد   االدمصددا  يتجدد  إلدد  ظدداهر  ادمصددا  كيميددائ

 ال عالي . له    وكرب نا  ال السي م ال ور األساس 
بحيدث ه   ال راس  خط   أولي  لتمهي  الطر ق نح  ت ظيف خدام البيلد   الحلبد  كمداد  حاملد  إذا تمد  معاملتهدا بمحاليدل ف سد  ر  ،  تع   

  كركيد   ادمصدا  ت يد  فد  معالجد  التلد  مي  الت  يتمي  بهدا ق ر األهب لالنتاج ال راع . بطيئ  التحر ر إدخالها ك سم   ف س اتي يمكن 
 باإلثراء الغ ائ  بال  س ا  ف  البيئ  الطبيعي .
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Abstract 

Aleppo Bentonite (Bayloun) is one of Syrian ores used for many industrial purposes. 

This study aims to evaluate Bayloun validity for phosphate (P) treatment in water 

solutions. Batch experiments were carried out to study P sorption on Bayloun surfaces 

where initial P concentration had ranged between 5- 100 mg.L-1, and kinetics study 

was applied where contact time effect is taken place from 5 min to 24 hours. Besides, 

pH effect and ion strength effect on phosphate removal efficiency were also studied. 

Results proved that Bayloun had good ability to P removal from water solutions with 

50 – 80% as P concentration gradient 5 to 100 mg.L-1. Desorbed P ratio were no more 

than 0.5% describing the high affinity between P and Bayloun, moreover, it was 

confirmed that adsorption models of Freundlich and Dubinin- Radushkevich had high 

linear regression (R2> 0.9), describing the heterogeneous surfaces of Bayloun. It was 

shown restricted effect of pH and ion strength on removal efficiency, as a result of 

ligand exchange mechanism phenomena between P and Bayloun surface. In the other 

hand, high linear regression value of kinetic models (R2> 0.9) and standard error ratio 

(<10%) explained that models predictably describes chemisorption phenomena, but the 

low value of Klag and K2 indicated that adsorption occurs quietly slow. Bayloun 

efficiency can be explained by iron oxides and calcite content. This research showed 

that Bayloun ore was capable to be used for environmental purposes and pollution 

treatment processing.   
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