
 

 تحلٌل تربه , نبات ومٌاه نظري

 المحاضره الرابعه

 تقدٌر عنصر الفسفور

 .  تقدٌر عنصر الفسفور فً التربه - أ

ي من اهم الى قسمٌن فسفور معدنً وفسفور عضوي وٌعتبر الفسفور العضوٌقسم فسفور التربه 

PO4مصادر الفسفور فً التربه ومن اكثر صور الفسفور استقراراً هً صوره الـ 

=
وهً عباره  

ذرات اوكسجٌن وغالباً ما ٌمتز الفسفور على اسطح  عن ذرة فسفور مركزٌه محاطه باربع

الغروٌات المعدنٌة او من قبل اكاسٌد الحدٌد وااللمنٌوم او ٌتفاعل مع اٌون الكالسٌوم عند 

-Fعنصر  Xحٌث تمثل  Ca10 X2 (po4)6فً النهاٌة مركب االباتٌت  اً مستوٌات مختلفة مكون
او  

cl-  اوoH-
  -قتٌن :. وٌتم تقدٌر عنصر الفسفور بطر 

وهذه الطرٌقة تستعمل فً الترب    olsen et . al,1954 (olsen method )طرٌقة اولسن  -1

 المتعادلة والقاعدٌة 

وتستعمل هذه الطرٌقة فً الترب  Bray  à  Kurtz 1945 ( Bray + Kurtz )طرٌقة براي  -2

 الحامضٌة .

ٌة والكلسٌة وتستعمل بشكل من اكثر الطرق مالئمة للترب المتعادلة والقاعد olsen وتعتبر طرٌقة 

شبه الجافة والتً تتمٌز بارتفاع السعه التبادلٌة الكاتٌونٌة ونسبة التشٌع بالقواعد  طبٌعً لترب المناطق

انه ٌذٌب الماده  NaHco3ومن عٌوب المستخلص  Caco3ومحتواها من كاربونات الكالسٌوم 

 ربما تتداخل مع اللون االزرق . co2تنتج فقاعات من   5 المستخلص الى   PHان خفض والعضوٌه 

 olsen* مبدأ طرٌقة 

حٌث بامكان هذا  NaHco3ٌعتمد مبدأ طرٌقة اولسن على استخالص الفسفور الجاهز بمحلول 

على  تزهوالمركبات الفوسفاتٌه االخرى المم Co-pوكذلك    Al-p , Fe-pالمحلول ازاحة كل من 

 السطح .

 * المواد والكواشف المستعمله 

. وٌحضر هذا المحلول  PH 8.5موالري و   0.5كاربونات الصودٌوم تركٌز  NaHco3محلول  -1

لتر ٌذاب جٌداً ومن ثم   2فً كمٌة من الماء المقطر وٌكمل الحجم الى  NaHco3غرام من   84باذابة 

ٌكفً  مل(( وغالباً 100غرام /  (( NaoH  4من ملح موالري  1 باستعمال   8.5. على  PHٌنظم الـ 

 . ثم ٌحفظ فً زجاجه او حاوٌه من البولً اثٌلٌن . PHمل من هذا المحلول لتنظٌم الـ   20 – 25
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 . A  .A  Reagentالكاشف  -2

مل من الماء المقطر ثم   250فً 4H2o .Mo7o24 6(NH4 )غرام من مولٌبدات االمونٌوم  12اذب 

 antimony potassium tartrate  (Kرترات البوتاسٌوم ت -غرام من مادة انتٌمون  0.29اذب 

(sbo) O4 H4 O6. 0.5 H1o  ً1000الى  مل من ماء المقطر ثم اصنف هذٌن المحلولٌن 100( ف  

لتر وٌحفظ  2جٌدا ً ثم ٌكمل الحجم الى  موالري ٌمزج المحلول  2.5تركٌز  H2SO4مل من حامض 

 فً مكان بارد ومظلم . 

   ascorbic acidغرام من حامض االسكوربٌك  1.056اذب   B .B Reagentشف لكاا -3

 (C6 H8 O6  ًف) مل200 ( من الكاشفA وٌرج ) جٌدا ً وهذا المحلول ٌجب ان ال ٌحفظ الكثر من

 ٌومٌاً وحسب الحاجه. ساعة وٌحضر24

مل من حامض  140فٌف موالري . وٌحضر بتخ  2.5تركٌز  H2SO4 الكبرٌتٌكحامض  -4

 لتر .  1المركز الى الكبرٌتٌك 

غرام  0.439اذب بالضبط   P-Standard stock solutionتحضٌر المحلول القٌاسً للفسفور . -5

عٌاري  7مل من  25مل من الماء المقطر ثم اضف الٌه  500فً  KH2PO4البوتاسٌوم من فوسفات 

ملغم .  100لتر بالماء المقطر وهذا المحلول سٌحتوي على 1ثم اكمل الحجم الى  H2SO4من حامض 

ملغم . لتر  2( ومن هذا المحلول ٌمكن الحصول على محلول بتركٌز Pلتر )
1-

وذلك  PPm2او 

 مره .  50فٌفه بتخ

 * تهٌئة المنحنى القٌاسً .

مل من المحلول القٌاسً  10,5,4,3,2,1ٌوضع  Standard Curveلغرض اكمال المنحنى القٌاسً  

مل من مستخلص )تربة و 5مل ثم ٌضاف الٌه  25( فسفور فً دورته حجمً سعة  2PPmتركٌز )

 2باستعمال حامض  الكبرٌتٌك تركٌز  PH 5كاربونات الصودٌوم ( ثم ٌحمض الوسط  الى ٌبمحلول 

 )) مل من الكاشف   4 عدها اضف مل وب  20 موالري ثم اضف الماء المقطر لٌكمل الحجم الى   5-

B ))  مل ورجها جٌداً .  25ثم اكمل الحجم الى 

مل من   4وماء مقطر و NaHco3 مقارنه . وذلك باستعمال محلول   Blankحضر محلول بالنك 

دقاٌق حتى ٌتطور اللون االزرق اقرأ شدة اللون باستعمال   10فقط . وبعد االنتظار لمدة  B الكاشف 

 نانو مٌتر . nm 882وعلى طول موجً  Spectrophotometerجهاز 

    

 

-2- 



 

 

 -طرٌقة العمل :

ووضعها فً دورق  2mmغرام من تربه مجففه هوائٌاً ماره من منخل قطر فتحاته  2.5اوزن  -

Erlenmyer  . 

ثم  ((20:1))بحٌث تكون نسبة التربه الى محلول  NaHco3مل من محلول   50اضف الى التربه  -

 دقٌقه .   30ترج جٌداً لمدة 

 بدون تربه . ((Blank))حضر محلول مقارنه  -

 رشح خلٌط التربه والمحلول بورقة ترشٌح . -

مل ومن ثم حمضها باستعمال حامض  25مل من المحلول المرشح فً دورق حجمً سعة  5خذ  -

H2so4  موالري الى  5 – 2تركٌزPH 5  مل  4 المقطر ثم اضف  مل بالماء  20ثم اكل الحجم الى

 دقائق   10وبعد مرور  ((B))من الكاشف 

 Spectrophotometerاقرأ شدة اللون االزرق على جهاز الـ

 * الحسابات /

 

 

 

 

 

  

 قٌاس الفسفور فً النسٌج النباتً . -ب 

الفاندٌوم والمولٌبدات ورابع اوكسٌد الفسفور معاً لٌعطً معقد ذو لون اصفر فً الوسط ٌتفاعل كل من 

ان المٌزه االساسٌه لهذه الطرٌقه انها سهلة التنفٌذ , ذات لون ثابت  HNO3الحامضً لحامض النترٌك 

كثر ونٌه لتراكٌز قد تصل الى اللتداخل عند مدٌات واسعه من االنواع االٌ وهً طرٌقه غٌر حساسه

 اسابٌع . 8دقٌقه وٌبقى ثابت لمدة تصل الى  30ملغم . لتر وٌتطور اللون خالل   1000من 
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X  106 2.24     القراءه * حجم الراشح الكلً                        
  

                                5ml                     * 106وزن التربه 
الجاهز ) كغم .هـ Pالـ 

-1
   = 

*    

 القراءه            50    2.24الجاهز=   Pالـ    

5       2.5                                      
* * 

* 
 8.96      = القراءه  
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 * المواد والكواشف 

 Ammonium molybdate Mo7o24  . 4H2o   .مولبٌدات االمونٌوم  -1

  Ammonium Vanaditeفانٌدات االمونٌوم  -2

 HNO3حامض النترٌك المركز  -3

غرام من  1.25مل من الماء المقطر وٌذاب 400 مولٌبدات االمونٌوم فً غرام من  22.5ٌذاب 

الى محلول  المغلً ثم اضف محلول الفانٌدٌوم مل من الماء المقطر 300فانٌدات االمونٌوم فً 

مل من حامض   250 المولٌبدات وانتظر حتى ٌبرد المحلول الى درجة حرارة الغرفه ثم اضف

 لتر بالماء المقطر . 1 النهائً الى  النترٌك المركز وخفف المحلول

  (P)المحلول القٌاسً للفسفور  -4

فً حجم معٌن من الماء  KH2PO4غرام من فوسفات البوتاسٌوم   0.219وٌحضر هذا المحلول باذابة 

 ملغم . لتر . 50لتر وهذا المحلول ٌعتبر ذو تركٌز  1المقطر وٌخفف المحلول النهائً الى 

 -القٌاسً :* تهٌئة المنحنى 

مل لتحصل على  50( دورانه حجمٌه سعة 6مل من المحلول القٌاسً الى ) 5,4,3,2,1,0انقل 

ملغم . لتر 5,4,3,2,1,0محالٌل بتركٌز 
-1

مل من محلول الفنادٌوم لكل  10( ثم اضف P) فسفور

عد مرور مل بالماء المقطر ورجه جٌداً . ثم اقرأ امتصاصٌة المحلول ب  50دورق واكمل الحجم الى 

نانو مٌتر ثم ارسم   420وعلى طول موجً مقداره   SpectroPhotometerدقٌقه بجهاز   30

فً نموذج النبات ٌخفف محلول   Pالمنحنى القٌاسً باعتماد االمتصاصٌه مقابل التركٌز وعند قٌاس الـ

الفتادٌوم مل من محلول  10مل وٌضاف الٌه   1مل تقرٌباً وٌؤخذ  500نموذج النبات الى حدود 

دقٌقه ثم نسقط  30مل وٌرج جٌداً ثم تؤخذ قراءة النموذج بعد مرور  50وٌكمل الحجم الى 

 االمتصاصٌه على المنحنى القٌاسً لنحصل على التركٌز .

 

 الحسابات/
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%P * ًقراءة المنحنى القٌاس =                               *                                   * 
 10000 حجم المحلول المستعمل وزن النموذج غم

 الحجم الكلً 100 1



 

 

 قٌاس تركٌز الفسفور فً المٌاه -ج

مل من محلول   10مل وٌضاف الٌه   50مل وٌوضع فً دورق حجمً سعته  1ٌؤخذ من المٌاه حجم 

مل بالماء المقطر مع الرج وتؤخذ قراءة النموذج بعد مرور  50الفاندٌوم كما سبق وٌكمل الحجم الى 

دقٌقه ثم نسقط قراءة االمتصاص على المنحنى القٌاسً كما سبق فتحصل على التركٌز ٌعنً   30

 مٌاه .تركٌز الفسفور فً ال

 

 

P  =ملغم . لتر 
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1000 

 50التركٌز من المنحنى القٌاسً * 


