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 الملخص
تمت دراسة ادمصاص الفوسفور على ترب من محافظة حمص، وذلك بتطبيق االيزوثيرمات المختلفة، 
ولتحليل هذه النتائج تم تطبيق كل من ايزوثيرم النجمير، وفرندليش وتمكين. وتم حساب معامل التحديد 

2R   ذج فرندليش على  لتحديد مالءمة هذه االيزوثيرمات لدراسة االدمصاص، ولقد أظهرت النتائج مقدرة نمو
بنموذج النجمير وتمكين. كما أظهر نموذج النجمير أن للترب  التنبؤ أكثر بادمصاص الفوسفور مقارنة  

. وتراوحت مغ/ غ(  0.529)  حيث بلغت أقصاها في تربة المستورة  qmaxالمدروسه سعات امتزازية قصوى  
ن االمتزاز من المفضل. وتراوحت أحسب نموذج فرندليش وهذا يدل على  2.725-1.056بين n قيم 

أظهرت عالقات االرتباط   كما  حسب نموذج تمكين.   J/ MOL(0.212و    0.058حرارة االمتصاص بين )
يجابية معنوية بين سعة االدمصاص  إوجود عالقة ارتباط    ،بين سعة االدمصاص العظمى وخصائص التربة

 ومحتوى الترب من الطين.  ،التبادل الكاتيونيوكل من سعة  ،العظمى
 .، تمكينفرندليش ،النجمير ،فوسفور ،ايزوثيرم ،ادمصاص الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
 ،الفوسفات مرتبطة مع السطوح الخارجية والداخلية لدقائق التربة أيوناتنه تفاعل فيزيوكيميائي بوساطته تصبح أيعرف االدمصاص ب

لفوسفور أحد العناصر المغذية األساسية للنبات، ا  يعدو   .Robbins et al., 1999)جاهزية للنبات وتقل االستفادة منه )  أقلوبذلك تصبح  
، تختلف النباتات في حاجتها  (Mengel and Kirby, 1987)في محلـول التربـة  (ppm)  3-  0.003إْذ يحتاج إليه بتراكيـز تتـراوح بين  

في التربة، بل قد يرجع السبب أحيانا  للفوسفور تبعا  لنوع المحصول ومرحلة النمو، وإن أعـراض نقصه التشير إلى عدم وجوده بكمية كافية  
إلى عـدم توافره بشكل قابل لالمتصاص بسبب تعرضه للتثبيت بآليتي الترسيب واالدمـصاص، أي تحوله من الشكل الذائب والمتاح للنبات 

لفوسفور، ومن هذه الخصائص،  تؤثر خواص التربة الفيزيائية والكيميائية على عملية ادمصاص او   ذوبانا  وإتاحة .  قلإلى الشكل المعقد األ
( حيث تزداد سعة  Barrow, 1984حموضة التربة ) و ، Daly et al., 2006)المادة العضوية )و (، Leclerc et al., 2001القوام )

والمحتوى من (   et alMuindi.2015 ,سعة التبادل الكاتيوني )و ،  pHكاسيد ومعادن الطين بانخفاض الـنيوني على سطوح األالتبادل األ
، فضال   Amelidris and Ahmed, 2012)(، ومحتوى الترب من الطين ونوع معدن الطين )Bertrand et al., 2003الكربونات )
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(، ويظهر ذلك جليا  في الترب الكلسية حيث يرتبط مع 2008الفوسفات ومكونات التربة )عودة وشمشم،  أيوناتعن زمن التالمس بين 
زال سـلوك الفوسفور فيها محط اهتمام الباحثين. للفوسفور قدرة عالية على االنجذاب إلى مكونات التربة مما يبطئ من  الكالسيوم، التي اليـ

لى  إكما أن زيادة محتوى الترب من الفوسفور بشكل كبير يؤدي  (، Eghball et al., 1990; Sims et al., 1998)حركته في التربة 
 . (Ahmed et al., 2008)ثراء الغذائي تسرب الفوسفور في المياه ونشوء ظاهرة اإل

% من الفوسفور المضاف إلى التربة وهذا داللة على أن الجزء األكبر 20-15أن المحصول يستفيد من  Ahmed et al., 2008) وجد )
الفوسفور يدمص على مواقع االدمصاص المختلفة في التربة، لذلك فإن إضافة األسمدة الفوسفاتية بشكل مستمر يمكن أن يخفف من  من  

عملية ادمصاصه )في حالة تسميد التربـة بالفوسفـور سنـة بعد أخرى بجرعـات عاليـة فائضة عن حاجة النبات تتشبع التربة بالفوسفور 
 . Abedin and Salaque, (1998) ك تستنفذ كل العوامل التي تساعد على االحتفاظ وتثبيت الفوسفورالمحتفظ أو المثبت بذل

 Barrow, 1983; Beck et al., 1999; Maguireتمت دراسة ادمصاص الفوسفور على نطاق واسع من قبل العديد من الباحثين )
et al., 2001; Novak and Watts 2004; Barrow, 1978 تأثير خواص الترب كالـ (، حيث درسواpH  وجهد االكسدة واالختزال

( أن الفوسفور يدمص Maguire et al., 2001، حيث وجد )على االدمصاص لمنيومومحتوى الترب من الطين وأكاسيد الحديد واأل
أن ادمصاص الفوسفور في التربة يزداد بازدياد   Beck et al., (1999)  على أكاسيد الحديد وااللمنيوم في الترب الحامضية، كما أظهر

 محتوى الترب من معادن الطين. 
تعد ايزوثيرمات االدمصاص أحد المعايير المهمة التي استخدمت لتحديد كل من تركيز الفوسفور في محلول التربة، وطاقة ادمصاص 

إلى العالقة بين الفوسفور المدمص  اإلضافة مصاصها بالفوسفور على سطوح التربة، والكمية العظمى للفوسفور التي يمكن للتربة اد
هناك العديد من األبحاث التي تؤكد بأن (.  Olsen and Watanabe, 1957; Onweremadu, 2007والموجود في محلول التربة )

النجمير وخصائص التربة مثل نسبة لى وجود عالقات ارتباط معنوية بين ثوابت  إ   اإلضافةسلوك االدمصاص يتغير بتغير خواص التربة ب
 (. Agbenin and Tiessen, 1994الطين ومحتواها من المادة العضوية ومحتواها من أكاسيد الحديد وااللمنيوم )

هناك العديد من االيزوثيرمات التي  و يصف االيزوثيرم العالقة بين الفوسفور المدمص والفوسفور الذائب وذلك تحت درجات حرارة ثابتة، 
متها لظاهرة االدمصاص.  ءالنجمير وفرندليش وتمكين وغيرها، وتختلف قدرة كل ايزوثيرم على مال :عملية االدمصاص وأهمهاتصف 

 . ( Niang et al., 2002العديد من األبحاث أن ايزوثيرم فرندليش مالئم للعديد من المناطق في العالم ) تبشكل عام أثبت
االيزوثيرمات العالقة بين كمية المادة المدمصة على سطح ما و تركيز المادة المدمصة عند التوازن وعند درجة حرارة معينة. صنف   تمثل

 ,S, Lايزوثيرمات االدمصاص وذلك باالعتماد على المقاطع االبتدائية لاليزوثيرمات وأعطى لهذا التصنيف الرموز   Gilesالعالم جيلز 
H ,C  .يد من االيزوثيرمات التي تستخدم في وصف عمليات االدمصاص، وتفسير منحنى االدمصاص متساوي درجة الحرارة العد  وتوجد

يعد االدمصاص من أكثر العمليات الكيميائية التي تضبط سلوك وإتاحة  و  وتشمل ايزوثيرم فرندليش والنجمير وتمكين وديبونين وغيرها.
 خفض تركيز الفوسفور من محلول التربة وتحتفظ بها غرويات التربة وتقلل من إتاحته. وكنتيجة لالدمصاص ين، الفوسفور في التربة

هدف البحث إلى تطبيق ايزوثيرمات كل من فرندليش والنجمير وتمكن وبيان قدرتها على التنبؤ بادمصاص الفوسفور عند مستويات ي
هدف أيضا  الى دراسة  يصها الفيزيائية والكيميائية، كما مختلفة منه على مواقع االدمصاص لعشرة ترب من محافظة حمص مختلفة بخوا

 عالقات االرتباط بين ثوابت هذه االيزوثيرمات وخواص الترب المدروسة. 
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 مواد البحث وطرائقه:
( سم وتم نقل 25- 0تم جمع عشر عينات من التربة مختلفة بخواصها الفيزيائية والكيميائية من العمق ) : الموقع وجمع العينات:3-1

 عينات التربة إلى المخبر وجرى تجفيفها هوائيا  وتنقيتها من الحصى والجذور العالقة، وبعد جفاف العينات تم حفظها في عبوات بالستيكية 
 من المعلومات الضرورية عن العينة.مناسبة ثبت عليها من الخارج بطاقة تتض

في محلول  4PO2KHمن الفوسفور باستخدام  mg/ L ( 100، 50، 25، 10، 0) تم تحضير خمسة تراكيزتحضير المحاليل:  3-2
0.01 M  2منCaCl  لى ترسيب الفوسفور(.إ) حيث أن استخدام تراكيز أعلى من تلك المضافة سيؤدي 

وبين الجسم الصلب الذي يحدث عليه    الفوسفورنفذت تجارب االدمصاص عن طريق عمل اتزان بين    االدمصاص:: إجراء تجارب  3-3
غ تربة وبعد خمسة أيام )حدوث التوازن( تم فصل المحلول   3مل من التراكيز السابقة إلى  30إضافة االدمصاص، وتم ذلك عن طريق 

دورة/ دقيقة لمدة عشر دقائق، وتم جمع الجزء الطافي    5000رد المركزي بسرعة ( بواسطة تثفيلها بجهاز الطEvan, 1973عن التربة )
، وتم حساب كمية Murphy and Riley, (1962)من المحلول وتم قياس تركيز الفوسفور فيه )الفوسفور المتبقي ( باستخدام طريقة 

 Solutionالمتبقية )غير المدمصة( في محلول االتزان  الفوسفور المدمص انطالقا  من أنها تساوي الفرق بين الكمية المضافة والكمية
Equilibrium 

 (:  (Fares, 1976الكمية المدمصة للفوسفور بالعالقة التالية  حسبتوقد 
)/Q eqC – 0M (adsorbed mg/g) =V ( C 

الفوسفور المضاف المضاف  : تركيز 0C(. mL)  الحجم النهائي للمستخلص :V،(mg/g: كمية الفوسفور المدمصة )M: حيث أن
(mg/L .)eqC:   في الرشاحة مقدرا  بالـ( التركيز التوازنيppm.)  Q( وزن العينة :mg.) 

 وتم إجراء بعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية على عينات الترب المدروسة ومنها:
( وبوجود المادة المفرقة هيكساميتا فوسفات Hydrometer Astm 152H (24-4640)نوع ) باستخدام الهيدرومتر الميكانيكي التحليل

 pH. تقدير  Day, 1965; Bouyouco, 1962; FAO, (1974تحديد قوام التربة عن طريق مثلث القوام االمريكي )ثم تم    ،الصوديوم
قياس meter pH  (McKeague, 1987; Mclean, 1982  .)باستخدام جهاز قياس الـ    2.5:1: تم قياسه في معلَّق تربة: ماء  التربة

  (. Richards, 1954( بواسطة جهاز الموصلية الكهربائية )5:1تم تقديرها في مستخلص مائي للتربة )   (EC):الموصلية الكهربائية
( بطريقة active lime) تقدير الكلس الفعال(. Bascomb, 1961) : أجري القياس بطريقة الكالسيميترتقدير الكربونات الكلية

(Drouineau, 1942 .)تقدير المادة العضوية ((OM  بطريقة األكسدة الرطبة بداي كرومات البوتاسيوم في وسط شديد الحموضة :
(Walkley and Black, 1934 .)تقدير سعة التبادل الكاتيوني :(CEC) ( تم قياسها بطريقة كلور الكلسيومChapman, 1965 .) 

 : نماذج ايزوثيرمات االدمصاص المدروسة
 نموذج ايزوثيرم فرندليش: -1

بيدكر، والمعروفة بنظرية فرندليش في مقدمة نظريات االدمصاص التي استخدمت لوصف ادمصاص الغازات  –تعد نظرية فرندليش 
 اآلتية:( Empirical equation(، وهي تشير إلى أن االدمصاص هو ظاهرة تخضع للعالقة التجريبية )Frendlich, 1906والسوائل )

1/neqCfq= k :حيث 



 

Shamsham et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 295-308 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  308-295(: 4)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون   شمشم 298

q( كمية المادة المدمصة :mg/g.) kf( ثابت فرندلش :mg/ gوهو ثابت تجريبي يعبر عن درجة الشراهية بين طرفي االدمصاص ،)  
 )طاقة االدمصاص(. 

Ceq( تركيز المحلول عند التوازن :mg/ L) .n.)بر عادة  وتخت : عامل التصحيح يدل على سعة االدمصاص)عدد مواقع االدمصاص
 كفاءتها في التنبؤ بالمعطيات التجريبية بتحويلها إلى الشكل اللوغاريتمي الخطي:

eq+ 1/n Log C fLog q = log K 
( (Yويكون تقاطع الخط مع المحور  n/1( يكون الناتج خط مستقيم ميله  X)  على محور  Log Ceq(، و(Yعلى محور    Log qوقعنا    فإذا
 LogKf (Fares, 1974 .) هو

فهذا يعني   1من    أقل  n/1فإن التوزع بين الطور السائل والصلب يعتمد على التراكيز)االيزوثيرم خطي(، وإذا كانت قيمة    n=1فإذا كانت  
من   n/1 ، وإذا كانت قيمة cooperativeفهذا يدل على ادمصاص مشترك  1أكبر من n/1ان االدمصاص طبيعي وإذا كانت قيمة 

( ومن عيوب هذه  Mohan and Karthikeyan, 1997; Goldberg, 2005فإن االدمصاص من النوع المفضل )   1-1/10
 . adsorption maxima المعادلة عدم كفاءتها في التنبؤ بقيمة االدمصاص العظمى

 نموذج ايزوثيرم النجمير:  -2
  1916، التي وضعت من قبل ارفنغ النجمير في العام  سةالمتجاناستخدمت هذه المعادلة أساسا  لوصف ادمصاص الغازات على السطوح  

(Langmuir, 1916 وتم استخدامها في كيمياء التربة منذ عام ،)بدأ الباحثون يعترضون على استخدام    1970واعتبارا  من عام    1956
 هذه المعادلة في كيمياء التربة، ويعبر عن معادلة النجمير كالتالي:

)Ceq/(1+ kL . Ceq .qmaxLq= k 
 maxq/  eq+  C  L. k  max/ q  =1/ q eqC المعادلة بصورة خط مستقيم تصبح: وبترتيب

: ثابت النجمير له عالقة بقوة االرتباط Lk (.mg/L: تركيز المحلول عند التوازن )Ceq (.mg/g: كمية المادة المدمصة )qأن  حيث
binding strength  ( أو طاقة الرابطةL\ mg .)qmax  .ثابت يتعلق بسعة االدمصاص العظمى : 

  Lk.max1/ qميل المستقيم و  max1/ q( حيث يمثل (Yعلى محور  q  eqC /( و(xعلى محور eqCتمثيلها بيانيا  بعد توقيع  ويمكن
ميزات معادلة النجمير أنها يمكن أن تعبر عن عملية االدمصاص كميا  وذلك بحساب قيم االدمصاص  ومن .  Fares,1976)القاطع )
في هذه المعادلة لحساب قوى االرتباط فهو أمر   Lkولعدد من األراضي ومقارنتها كميا . أما استخدام  adsorption maximaالقصوى 

 مشكوك فيه.
 نموذج ايزوترم تمكين:-3

أكثر من اللوغاريتمي مع زيادة التغطية على سطح  خطييفترض تمكين بأن حرارة االدمصاص للجزيئات على السطح تتناقص بشكل 
(، ويطبق هذا النموذج عند التراكيز المتوسطة (Aharoni and Ungarish, 1977; Tempkin and Pyzhev, 1940المدمصات 

(Kinniburgh, 1985 .)ص ولدعم فرضية الطبقة الوحيدة لالدمصاص على سطح التربة تعطى معادلة تمكن حرارة االدمصا لتحديد
 :   (Shiue et al., 2012) بالعالقة التالية
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تركيز المدمص عند التوازن وتقدر بـ:  K).) eCدرجة الحرارة المطلقة  mg/g .:Tسعة االدمصاص عند التوازن وتقدر بـ:  eqحيث 
mg/L.  TA ( ثابت التوازنL/g.ويقابل طاقة الرابطة العظمى )  R    8.314ثابت الغازات العام ويقدر kJ/kmol K))  T.:b   ثابت ايزوثيرم 

نحصل على مستقيمات ، Ln Ceبداللة  qeالمنحني  رسمناإذا  (.J/ mol: ثابت يتعلق بحرارة االمتصاص )TB (.J/mol Kتمكين )
 .TB،TAيمكن استنتاج قيم

 SPSS(، وبرنامج  2R، اليجاد قيمة معامل التحديد )Excelتم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج حصائي: : التحليل اإل3-5
 %.5لدراسة عالقات االرتباط بين ثوابت االيزوثيرمات وخصائص الترب المدروسة وذلك عند مستوى معنوية 

 : الخصائص األساسية للترب المدروسة
( أن تركيز الكربونات الكلية والكلس 1قلوي خفيف، كما يبين الجدول )  pH( بأن معظم العينات ذات 1يتبين من معطيات الجدول ) 

في حين وصل تركيز الكربونات   ،المستورة(، و ( اختلف اختالفا  كبيرا  حيث كان محتوى العينات منخفضا  )المشرفةActive Limeالفعال )
ر مالحة إلى خفيفة الملوحة، كما تراوحت قيم سعة التبادل  % )صدد(، كما ُيالحظ بأن الترب المدروسة كانت عموما  غي51.34الكلية الى  
اختالفا  واضحا  بين العينات  OM)(. وتظهر نتائج تحليل المادة العضوية )1جدول )ال meq/ 100g 49و 16( بين CECالكاتيوني )

ت معظم العينات متوسطة المحتوى وكان  جديدة الشرقية% في تربة ال6% في بعض العينات، ولكنها وصلت الى  1حيث أنها لم ترتفع عن  
 ( أن قوام التربة المدروسة قد تراوح بين المتوسط والثقيل.1من المادة العضوية. كما ُيالحظ من الجدول )

 . بعض الخصائص األساسية المدروسة1الجدول 

 pH الموقع 

EC 

(1:5) 

الكربونات  

 الكلية 

الكلس  

 الفعال 
CEC OM  %التحليل الميكانيكي 

 القوام 

dS/m  % % (meq/100g) %  الطين  السلت  الرمل 

 طينية 50.4 26.47 23.14 1.21 49.38 4.41 4.98 0.148 8.3 االشرفية 

 طينية لومية  35.87 36.82 27.31 0.88 32.88 3.92 5.11 0.072 7.87 المرانة 

 لومية طينية  37.12 33.42 29.46 0.95 32.5 15.19 23.71 0.146 8.34 المختارية 

 طينية لومية  32.74 40.8 26.45 1.6 27 7.84 15.51 0.127 8.35 الرغاما 

 سلتية لومية  21.98 55.97 22.04 1.91 20.88 14.95 36.9 0.3 8.6 السنكري 

 طينية لومية  39.04 41.53 19.44 1.09 37.38 1.47 2 0.146 7.97 المستورة 

 لومية  26.46 38.02 35.51 1.81 17.75 12.01 51.34 0.709 8.36 صدد 

 لومية  23.73 31.5 44.77 6.55 25.13 2.94 8.25 0.287 7.63 عرقايا 

 26.18 15.34 58.47 4.31 25.38 5.15 9.28 0.260 8.39 الجديدة 
رملية طينية  

 لومية 

 طينية لومية  30.48 40.5 29.02 3.17 16 12.25 47.06 0.136 8.5 الصايد 

 مناقشة:النتائج وال
 منحنيات االدمصاص )ايزوثيرمات االدمصاص(:-1

تصف منحنيات االدمصاص العالقة بين تركيز المادة المدمصة عند االتزان وكمية المادة المدمصة على السطح عند درجة حرارة ثابتة. 
ويجب أال يغيب عن التفكير أن منحنيات االدمصاص ما هي إال وصف لعملية االدمصاص وال تثبت بالتأكيد ميكانيكية االدمصاص.  
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منحني معين ال يدل على الميكانيكية وإنما يدل على حدوث االدمصاص، ولذلك ال نستطيع أن نفرق بين لذلك فإن تطابق النتائج ل
 االدمصاص والترسيب باستخدام منحنيات االدمصاص.

( أن لكل تربة 1الحظ من الشكل )يحيث ( منحنيات ادمصاص الفوسفور متساوية درجة الحرارة على ترب المدروسة، 1يبين الشكل )
( وجود عالقة طردية بين كمية الفوسفور المدمص والتركيز التوازني، ويشير 1يتضح من الشكل ) صاص مختلفة من الفوسفور، و سعة ادم
الحظ ييجابية بين الكمية المدمصة من الفوسفور والتركيز التوازني في جميع الترب المدروسة. كما إإلى وجود عالقة ارتباط  2Rاختبار 

صدد،  و )عرقايا،  S-curve شرفية( أو األو الرغاما، و السنكري، و )المختارية، L-curve ميعها من الشكل بأن المنحنيات الناتجة ج
على أن سطح االدمصاص عند التركيزات المنخفضة تكون قابليته لالدمصاص قليلة   S-curveالجديدة(،حيث يدل المنحني و الصايد،  و 

المحلول عند  أيوناتعلى أن سطح االدمصاص له قابلية كبيرة الدمصاص  -curve Lوتزيد بزيادة تركيز المحلول. ويدل المنحني
أغلب مواقع االدمصاص الخالية عند إضافة التراكيز التراكيز المنخفضة ثم تقل قابليته لالدمصاص بزيادة التركيز وذلك نتيجة ملء 

 .المنخفضة
( كمية الفوسفور المدمصة في الترب المدروسة وذلك عند تطبيق تراكيز مختلفة من الفوسفور، كما يبين نسبة االدمصاص 2)   الجدول  يبين

ف تركيز الفوسفور المضاف وخصائص عند كل تركيز مضاف، حيث تبين النتائج بأن كمية الفوسفور المدمصة اختلفت حسب اختال
وكان للتباين في خصائص الترب   ،وبشكل عام فإن كمية الفوسفور المدمصة ازدادت مع زيادة كمية الفوسفور المضاف  ،الترب المدروسة

 في تحديد الكمية المدمصة على التربة وعلى الفوسفور المتبقي في محلول االتزان.    ا  واضح ا  أثر 
 كمية الفوسفور المدمصة ونسبة االدمصاص في الترب المدروسة  .2جدول ال

 التربة 

 ppm 10 25 50 100التركيز المضاف 

%  100الكمية العظمى المكافئة الدمصاص  

 من الفوسفور مغ/ كغ 
0.1 0.25 0.5 1 

 األشرفية 
 0.583 0.236 0.133 0.070 المدمص مغ/ كغ 

 58.312 47.291 53.362 69.843 نسبة االدمصاص % 

 المرانة 
 0.603 0.232 0.196 0.073 المدمص مغ/ كغ 

 60.308 46.314 78.253 73.028 نسبة االدمصاص % 

 المختارية 
 0.469 0.190 0.106 0.047 المدمص مغ/ كغ 

 46.886 37.946 42.404 47.331 نسبة االدمصاص % 

 الرغاما 
 0.418 0.179 0.103 0.047 المدمص مغ/ كغ 

 41.789 35.822 41.300 47.331 نسبة االدمصاص % 

 السنكري 
 0.510 0.115 0.080 0.065 المدمص مغ/ كغ 

 51.000 22.910 31.992 65.171 نسبة االدمصاص % 

 المستورة 
 0.389 0.193 0.102 0.048 المدمص مغ/ كغ 

 38.858 38.668 40.875 48.181 نسبة االدمصاص % 

 صدد 
 0.321 0.071 0.100 0.075 المدمص مغ/ كغ 

 32.105 14.118 40.000 74.940 نسبة االدمصاص % 

 عرقايا 
 0.359 0.143 0.169 0.063 المدمص مغ/ كغ 

 35.927 28.628 67.549 63.393 نسبة االدمصاص % 

 الجديدة 
 0.492 0.124 0.116 0.056 المدمص مغ/ كغ 

 49.201 24.736 46.312 56.251 نسبة االدمصاص % 

 الصايد 
 0.403 0.135 0.114 0.049 المدمص مغ/ كغ 

 40.273 27.057 45.771 48.952 نسبة االدمصاص % 
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مغ/ كغ(، وأخفضها   0.583مغ/ كغ( واألشرفية )  0.603( أن أعلى كمية فوسفور مدمصة كانت في تربتي المرانة )2حيث يبين الجدول )
وربما يعود ذلك الى ارتفاع محتوى الترب من الطين في تربة األشرفية ذات القوام الطيني، مغ/ كغ(  0.359كانت في تربة صدد )

 وانخفاض محتوى تربة صدد من الطين ذات القوام اللومي.
احظ من الجدول السابق انخفاض نسبة االدمصاصأي أن ازاحة الفوسفور من المحلول تبدأ شديدة في مجال التراكيز التوازنية يكما ن

 ، ولذلك ربما الختالط عملية االدمصاص بالترسيب.ppm  100خيرة  األ  اإلضافةالمتدنية، ثم تتباطأ في المراحل التالية، وتعود لترتفع عند  
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 منحنيات االدمصاص للترب المدروسة  .1شكل ال

 : بارامترات نموذج فرندليش للترب المدروسة-2
(، يمكن القول  3للجدول السابق ) R)2ومن خالل المطالعة األولية لقيم معامالت التحديد )، ( بارامترات نموذج فرندليش3) يبين الجدول

كانت األعلى في تربة  2Rبأن للنموذج في ظاهر األمر مقدرة واضحة على التنبؤ بادمصاص الفوسفور في الترب المدروسة، إن قيم 
يدل   وهذا 2.725-1.056تتراوح بين   nويتبين من الجدول السابق أن قيم  (.0.702( واألخفض في تربة السنكري )0.993المستورة )

في بعض  2R(. إن انخفاض  Mohan and Karthikeyan, 1997; Goldberg, 2005على أن االدمصاص من النوع المفضل )
 ( Mead, 1981الترب بفرندليش توضح أن ادمصاص الفوسفور الينقص لوغاريتميا مع زيادة تشبع السطوح )

 بارامترات نموذج فرندليش  .3 جدولال

 n Kf 2R فرندليش معادلة  التربة 

 y = 0.744x - 1.576 1.344 0.027 0.906 االشرفية 

 y = 0.605x - 1.309 1.653 0.049 0.803 المرانة 

 y = 0.947x - 2.045 1.056 0.009 0.968 المختارية 

 y = 0.872x - 1.984 1.147 0.010 0.975 الرغاما 

 y = 0.660x - 1.661 1.515 0.022 0.702 السنكري 

 y = 0.841x - 1.943 1.189 0.011 0.993 المستورة 

 y = 0.367x - 1.281 2.725 0.052 0.832 صدد 

 y = 0.454x - 1.363 2.203 0.043 0.706 عرقايا 

 y = 0.690x - 1.721 1.449 0.019 0.716 الجديدة 

 y = 0.740x - 1.837 1.351 0.015 0.870 الصايد 

 : النجمير للترب المدروسةبارامترات نموذج -3
في الترب المدروسة على  النجمير لوصف عملية ادمصاص الفوسفور  تم تطبيق نموذج  ، حيث  ( بارامترات نموذج النجمير4يبين الجدول)

عدم مالئمة مغ/ ل لوحظ  50عندما زاد تركيز الفوسفور المضاف عن ( مغ/ ل وذلك ألنه 50، 25، 10التراكيز الثالثة المضافة )
في معظم الترب( وذلك عائد الى عملية التداخل    0.5من    أقل  2R)حيث كانت قيمة    وذج النجمير لوصف عملية ادمصاص الفوسفورنم

كانت  2Rأن قيم ( 4(. يتبين من الجدول )salama, 2008-Alمابين عملية االدمصاص وتفاعالت الترسيب وهذا يتوافق مع ماوجده )
 L/mg(  0.399(، وكذلك قوة الرابطة كان أعالها في تربة صدد )0.848( واألخفض في تربة المستورة )0.999األعلى في تربة صدد ) 

(، أن لتربة المستورة أعلى سعة ادمصاص عظمى من 4، كما يبين الجدول )L/mg( 0.018وأخفضها في تربة المستورة )
مغ/ غ( ويعود سبب  0.127أخفض سعة ادمصاص عظمى من الفوسفور في تربة السنكري ) مغ/ غ(، بينما كانت 0.529الفوسفور)

 االختالف في سعة االدمصاص العظمى للفوسفور الى التباين في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للترب المدروسة. 
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حيته على درجة األلفة التي تقوم بين التربة فثابت النجمير وثابت فرندليش ثابتان يعكسان طاقة الرابطة ومتانتها ويدالن كل من نا
 .والفوسفور المضاف، حيث أن األلفة بين هذين الطرفين تزداد كلما كان الثابتان كبيرين

 بارامترات نموذج النجمير .4 جدولال

 q max (mg/ g) Kl (L\ mg) 2R معادلة النجمير   

 y = 2.788x + 42.54 0.359 0.066 0.902 االشرفية 

 y = 3.593x + 18.31 0.278 0.196 0.961 مرانة

 y = 1.984x + 103.3 0.504 0.019 0.982 المختارية 

 y = 2.479x + 101.1 0.403 0.025 0.986 الرغامى 

 y = 7.859x + 46.2 0.127 0.170 0.959 السنكري 

 y = 1.889x + 105.0 0.529 0.018 0.848 المستورة 

 y = 6.286x + 15.76 0.159 0.399 0.999 صدد 

 y = 6.446x + 16.37 0.155 0.394 0.970 عرقايا 

 y = 7.010x + 36.45 0.143 0.192 0.988 الجديدة 

 y = 5.547x + 62.16 0.180 0.089 0.965 الصايد 

 : ارامترات نموذج تمكين للترب المدروسة ب-4
( وبالتالي يمثل هذا النموذج عالقات 0.5الحظ بأن معامل التحديد جيد )حوالي ، حيث ي( بارامترات نموذج تمكين5)  الجدول يبين

االدمصاص الحاصلة على الترب المدروسة باستثاء ادمصاص الفوسفور في ترية السنكري، ولكن قيم معامل التحديد في نموذج تمكين 
ية للفوسفور في الترب المدروسة الينقص خطيا  مع زيادة مقارنة بنموذجي النجمير وفرندليش، وهذا يعني أن السعة االدمصاص  أقلكانت  

 حسب نموذج تمكين.   J/MOL(0.212و  0.058تراوحت حرارة ادمصاص الفوسفور على الترب المدروسة بين )و  تشبع السطوح.
المفيد اإلشارة في هذا السياق إلى أن الظاهرة التي تعنيها تلك الدراسات ليست ظاهرة ادمصاص نقية خالصة بل ظاهرة مختلطة   ومن

 (.adsorption copreciptionترسيبية ) - ادمصاصية
 بارامترات نموذج تمكين  .5 جدولال

 Bt (J/ mol) b (J/ mol k). AT (L/g) R2 معادلة تمكين   

 y = 0.212x - 0.255 0.212 11765.094 0.300 0.671 االشرفية 

 y = 0.146x - 0.078 0.146 17083.562 0.586 0.677 المرانة 

 y = 0.163x - 0.276 0.163 15301.840 0.194 0.771 المختارية 

 y = 0.144x - 0.242 0.144 17320.833 0.186 0.815 الرغاما 

 y = 0.118x - 0.139 0.118 21137.288 0.308 0.486 السنكري 

 y = 0.133x - 0.215 0.133 18753.383 0.199 0.848 المستورة 

 y = 0.058x + 0.000 0.058 43003.448 1.000 0.658 صدد 

 y = 0.076x - 0.029 0.076 32818.421 0.683 0.647 عرقايا 

 y = 0.128x - 0.175 0.128 19485.938 0.255 0.512 الجديدة 

 y = 0.117x - 0.175 0.117 21317.949 0.224 0.679 الصايد 

 عالقات االرتباط بين االدمصاص وخصائص الترب المدروسة:
 ( عالقات االرتباط بين السعة االدمصاصية العظمى حسب نموذج النجمير وخصائص الترب المدروسة. 6يبين الجدول )

 عالقات االرتباط بين السعة االدمصاصية العظمى وخصائص الترب المدروسة  .6جدول ال

 R pH EC 
الكربونات  

 الكلية 
 الطين  المادة العضوية  CEC الكلس الفعال 

qmax -0.153 -0.5 -0.449 -0.175 0.654* -0.607 0.719* 
 %5وجود عالقة معنوية عند مستوى  *
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( ، كما r= 0.654االدمصاص العظمى قد ارتبطت بعالقة ايجابية معنوية مع سعة التبادل الكاتيوني )(، أن سعة 6يبين الجدول )
 ;Muindi et al., 2015( وهذا يتوافق مع )r= 0.719ارتبطت أيضا  بعالقة ارتباط ايجابية معنوية مع محتوى الترب من الطين )

Hoseini and Taleshmikaiel, 2013; Hadgu et al., 2014) ادمصاص أنيونات الفوسفات على سطوح فلزات . وذلك بسبب
، الطين حيث يعتقد أنه هناك تبادال  أنيونيا  يحدث بين أنيون الفوسفات وأنيون هيدروكسيل أو أكثر موجود في الهيكل البنائي لفلز الطين

 يوناتشوارد الكالسيوم أن تشكل جسور تربط األ(، كما يمكن ل2008أو مكان أنيون السيليكات في شريحة رباعيات الوجوه )عودة وشمشم،  
(، عدم وجود عالقة ارتباط بين 6الحظ من الجدول )يالفوسفاتية بفلزات الطين وخاصة في الترب القاعدية والترب الخفيفة الحموضة، كما  

كربونات الكالسيوم يحتاج الى زمن طويل الفوسفور المدمص ومحتوى الترب من كربونات الكالسيوم وذلك ألن ادمصاص الفوسفات على  
 (. 2008)عودة وشمشم، 

أظهرت الدراسة أن نموذج فرندليش أكثر دقة بالتنبؤ بادمصاص الفوسفور في الترب المدروسة مقارنة مع نموذجي النجمير وتمكين وهذا  
 Khan et al., 2010; Hoseini and Taleshmikaiel, 2013; Mehmood et al., 2010; Hadgu etيتوافق مع ما وجده )

al., 2014; Sanyal et al., 1993; Espenjo and Cox, 2008; Muindi et al., 2015 أما قيم ايزوثيرم تمكين فكانت ،)
(، فعلى الرغم من أن طاقة االدمصاص تنخفض Mehdi et al., 2008قدرتها محدودة في تفسير ادمصاص الفوسفور وهذا يتوافق مع )

 Muindiالتغطية السطحية فإن العالقة بين كمية الفوسفور المدمص ولوغاريتم التراكيز المضافة لم تعطي خط مستقيم ) خطيا  مع زيادة
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Abstract 

Phosphorus adsorption from aqueous solution on soils of Homs governorate has 

been studied by adsorption isotherms applications. The experimental data have 

been analyzed using Langmuir, Freundlich and Temkin models. According to 

(R2) values, the results showed the ability of Frendlish model to predict 

phosphorus adsorption more than Langmuir and Temkin models. The maximum 

monolayer coverage (qmax) calculated from Langmuir model was 0.529 mg/g in 

Al-Mastora. Adsorption intensity (n) calculated from Freundlich model, was 

between (1.056-2.725) indicated favorable adsorption between phosphorus and 

adsorbent surface. Heat of adsorption process was estimated by Temkin model 

ranged between (0.058 and 0.212) J/mol. Analysis of correlation coefficient 

between adsorption maximum value and soil characteristics revealed that 

adsorption is positively correlated with clay content and cation exchange 

capacity. 
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