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همدماهاي جذب سطحي و رهاسازي بور روي کلسايت :اثر قدرت يوني و  pHمحلول
عزيز مجيدي ،1رسول راهنمايي ،*2محمدجعفر ملکوتي

3

 .1دانشجوی سابق دکتری دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
 .2استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
 .3استاد دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
(تاریخ دریافت 1392/7/24 :ـ تاریخ تصویب)1393/2/27 :

چکيده
به منظور تبيين نقش کلسایت در رفتار شيميایي بور در خاکهای آهکي ،جذب سطحي و رهاسازی بور روی کلسـایت در
چهار نسبت فاز جامد به محلول ،در سه سطح قدرت یوني و در محدودة  7/5 pHتا  11/5بررسي شد .دادههـای آزمایشـي
نشان داد جذب سطحي بور با افزایش نسبت فاز جامد به محلول و با افزایش غلظت تعادلي بور افزایش ميیابد .همچنـين
افزایش قدرت یوني موجب افزایش جذب سطحي بور شد که احتماالً ناشي از مکانيزم جذب سـطحي درونکـرهای بـور و
کاهش ضخامت الیة دوگانة الکتریکي است .جذب سطحي بور با افزایش  pHافزایش یافت و در  9/2 pHبه حداکثر رسيد.
افزایش مجدد  pHموجب کاهش جذب سطحي شد .چهار مرحلة متوالي عصارهگيری بـا محلـول زمينـة نيتـرات کلسـي
موجب رهاسازی حدود  20تا  40درصد از بور جذبسطحيشده شد .به طور کلي ،نتایج نشان داد اگرچه کلسـایت کـاني
غالب خاکهای آهکي است ،نقش ضعيفي در کنترل غلظت بور در فاز محلول دارد.
کليدواژگان :خاک آهکي ،رفتار شيميایي ،الیة دوگانه ،محلول خاک
*

مقدمه

بور ( )Bیکي از عناصر مه در تغذیة گياهـان اسـت .کمبـود یـا
زیادی بور در بسياری از خاکهای مناطق خشك و نيمهخشـك
ایـران و سـایر کشـورها گـزاره شـده اسـت ( ;Rashid, 2006
 .)Majidi and Malakouti, 2007توزیــد دیناميــك بــور بــين
فازهای جامـد و محلـول خـاک کمبـود یـا سـميت آن را بـرای
گياهان کنترل ميکند .بور محلول خاک ممکن اسـت از طریـق
آبشویي از محيط ریشة گياه خارج شود .اما واکنشهای تعادلي
بين فاز تبادلي و محلول خاک دوباره آن را ابقا ميکند .با توجـه
به اینکه مقدار بور جذبسـطحيشـده در خـاک معمـوالً خيلـي
بيشتر از مقدار آن در فاز محلول است ،بور جذبسطحيشده بـه
صورت یك بافر غلظت آن را در فاز محلول کنتـرل مـيکنـد .در
مقابل ،کانيهای حاوی بور یا مانند تورمالين بسيار غيـر محلـول
یا مانند کانيهای هيدراته بسيار محلولاند .بنابراین نقش مهمي
در کنتـرل غلظـت بــور در محلـول خــاک ندارنـد ( Goldberg,
.)1993
خاکهـای منـاطق خشـك و نيمـهخشـك دارای مقـادیر
زیادی کربنـات کلسـي هسـتند .کـاني کلسـایت شـکل دایـدار
* نویسندة مسئولrasoul.rahnemaie@modares.ac.ir :

کربنات کلسي در خاکهای آهکي است ( Donner and Grossl,

 .)2002این کاني به صورت دوشش روی سایر ذرات خاک یـا بـه
صورت الیههای سيماني یا بـه صـورت ذرات مسـتقل در انـدازة
ذرات سيلت و رس در خاک وجود دارد .حضور کربنـات کلسـي
در خاک تأثير قابل مالحظهای بر رفتار شـيميایي سـایر عناصـر
دارد ( .)Donner and Grossl, 2002کلسـایت نقـش مهمـي در
جذب سطحي اکسي آنيونهـا و عناصـر سـنگين دارد و موجـب
کاهش فعاليـت آنهـا مـيشـود ( ;Donner and Grossl, 2002
 .)Alexandratos et al., 2007; Opiso et al., 2009عـالوه بـر
واکنشهای جذب سطحي و رهاسازی ،کربنـاتهـای کلسـي از
طریق واکنشهای انحالل و رسوب نيز نقـش بسـيار مهمـي بـر
رفتار شيميایي سایر عناصر ،بهویژه فلزات واسطه ،دارند.
توانایي کانيهای کربناتي در جذب سطحي یونها ناشي از
گــروههــای عــاملي  ≡CaOHو  ≡CO3Hروی ســطح خــارجي
آنهاست .بار این گروههای سـطحي متغيـر و وابسـته بـه  pHو
قـــدرت یـــوني فـــاز محلـــول اســـت .بـــرخال اکســـيدها و
هيدروکسيدهای فلزات و مواد آلي ،که دروتون نقش اصـلي را در
مقدار و نوع بار سطحي آنها دارد ،در مورد کـانيهـای کربناتـه،
نظير کلسایت ،یونهای سازندة فـاز جامـد آن ،یعنـي یـونهـای
کلسي و کربنات ،نقـش اصـلي را در تشـکيل بارهـای سـطحي
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برعهده دارند ( .)Eriksson et al., 2007به عبارت دیگر ،اثـر pH
محلول بر دتانسيل سطح به طور غير مستقي با فعاليت گونة H+

در فاز ماید و به طـور مسـتقي بـا تـوازن کلسـي ـ کربنـات در
شرایط تعادلي مربوط است .این ویژگي منشأ بسياری از ابهامهـا
در تفسير نتایج بار سطحي کلسـایت اسـت .سـطح کلسـایت در
محيطهای آبي عاری از  CO2دارای بار منفـي و در محـيطهـای
آبي محتـوی مقـادیر مناسـبي از  CO2دارای بـار مثبـت اسـت.
تغييرات فشار جزئي  CO2هوا با تـأثير بـر غلظـت  CO2محلـول
موجب تغيير در تعادل حالليت کلسایت ميشود .اثر  pHدر این
رابطة ديچيدهتر اسـت .در سـطح کـاني کلسـایت واکـنشهـای
حالليت و رسوب به طور مداوم در حال انجام اسـت و یـونهـای
دروتون و هيدروکسيد نقشي دوگانه در رابطة با دتانسـيل سـطح
ایفا ميکنند .یونهای دروتون و هيدروکسيد اساساً بـار سـطح را
با تغيير ظرفيت حالليت کلسایت تحت تـأثير قـرار مـيدهنـد و
توزید گونهها را در کل سيست تعيين مـيکننـدEriksson et ( .
 .)al., 2008اندازهگيـری دتانسـيل زتـا تـابعي از  pHنشـان داده
است که بار سطحي کلسایت در محدودة  7/5 pHتـا  11مثبـت
است و یونهای  Ca2+یا گونههـای هيدروکسـيدی آن در سـطح
کاني کلسایت غالباند (.)Eriksson et al., 2007
جذب سطحي بور روی کلسایت از طریق مکانيس تبـادل
ليگاندی با یون کربنـات صـورت مـيگيـرد (.)Goldberg, 1997
بنابراین کلسایت به صورت یك مخزن مهـ بـور در خـاکهـای
آهکــي عمــل مــيکنــد ( ;Goldberg and Forster, 1991
 .)Goldberg, 1997بررسيها نشـان داده اسـت حـذ کربنـات
کلسي از خـاک ( )%18منجـر بـه کـاهش  35درصـدی جـذب
سـطحي بـور مـيشـود ( Majidi et al., 2010; Hassani et al.,
 .)2011در مطالعهای دیگر نشان داده شده حذ کربنات کلسي
از خاکهای دارای  13تا  15درصد کربنـات کلسـي منجـر بـه
کاهش جذب سطحي بور در خاک بهترتيب بـه ميـزان  15و 35
درصد ميشود ( .)Goldberg and Forster, 1991نتایج تحقيقات
مذکور بيانگر نقش مه کربناتهای کلسـي در جـذب سـطحي
بور در خاکهای آهکي است.
بر این اسـاس ،بـه منظـور بررسـي کمـي واکـنش جـذب
سطحي بور روی کلسـایت ،هـ دماهـای جـذب سـطحي آن در
نسبتهای مختلف فاز جامد به محلول و در دامنـهای از غلظـت
تعــادلي بــور ،قــدرت یــوني ،و  pHانــدازهگيــری شـد .همچنــين
ه دماهای رهاسازی آن در چند غلظت اولية بور و در دو غلظت
کلسایت بررسي شد .نتایج این تحقيق بـه درک دقيـقتـر رفتـار
شيميایي بور در خاکهـای آهکـي ،مـدیریت مصـر کودهـای

حاوی بور ،مدیریت آبهای آبيـاری محتـوی مقـادیر زیـاد ایـن
عنصر و اصالح خاکها کمك ميکند.

مواد و روشها
از کاني کلسایت ساخت شرکت  BDHانگلستان بـا سـطح ویـژة
 0/8 ±1متــر مربــد بــر گــرم ( )Shirvani et al., 2006در
آزمایشهای جذب سطحي اسـتفاده شـد .سـاختار کریسـتالي و
درجة خلوص این کاني با دراه درتـو  Xتأیيـد شـد .ديـكهـای
دراه درتو  )2θ( Xدر طول مـوج  1/54نـانومتر شـامل ،23/28
 ،36/02 ،29/58و  39/28بودند .بر مبنای رابطة  ،Braggمقـادیر
 2θبــا طــول  ،2/29 ،3/03 ،3/86 dو  3/81آنگســتروم مطابقــت
دارد.
ه دماهـای جـذب سـطحي بـور روی کلسـایت تـابعي از
غلظت تعادلي بور در  pHو قدرت یوني ثابت انـدازهگيـری شـد.
بدین منظور بـه  ،7 ،5 ،2/5و  9گـرم کلسـایت 25 ،ميلـيليتـر
محلول  0تا  5/54ميليموالر اسيد بوریك ( )H3BO3در محلـول
زمينة  10ميليموالر نيترات کلسي اضافه شد .سوسپانسـونهـا
به مدت  20ساعت (زمان تعادل) ( )Goli et al., 2011در درجـة
حرارت ثابت  25°Cدر شيکر انکوباتور رفتوبرگشتي با  180دور
در دقيقه به ه زده شدند .دـ از سـانتریفورکردن ( 5000دور
در دقيقه به مدت  15دقيقه 10 ،)25 °C ،ميليليتـر از محلـول
صا رویي برداشت و با کاغذ واتمن  42صا شد .غلظت بور در
محلول صا شده با اسـتفاده از روه رنـ سـنجي آزومتـين H
اندازهگيری شد ( pH .)Bingham, 1982تعـادلي در بـاقيمانـدة
سوسپانسيون اندازهگيری شد.
به منظور بررسي اثر قدرت یوني محلول بر فرآینـد جـذب
سطحي بور ،هـ دماهـای آن در سـه سـطح  ،0/05 ،0/01و 0/5
موالر نيترات سدی در دامنة غلظت صفر تا  5/54ميليموالر بور
بررسي شد .در این آزمایش نيز محلول زمينة  0/01موالر نيترات
کلسي به سوسپانسونها اضافه شد تا از انحالل کـاني کلسـایت
جلوگيری شود .عالوه بر این ،ه دمای جذب سطحي بـور تـابعي
از  pHتعادلي 1نيز اندازهگيری شد .در این آزمـایش ،بـه  5گـرم
کلســایت  25ميلــيليتــر محلــول  0/46ميلــيمــوالر بــور در 10
ميليموالر نيترات کلسي اضـافه شـد pH .سوسپانسـيونهـا بـا
استفاده از اسيد نيتریك یا هيدروکسيد سدی  10ميليموالر در
محدودة  7/5تا  11/5تنظي شد .سایر مراحـل آزمـایش مشـابه
آنچه گذشت انجام شد.
1. Adsorption Envelope
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ه دماهای رهاسازی بور در مقادیر  2/5و  5گرم کلسـایت
اندازهگيری شد .بدین منظور 10 ،ميليليتر محلول برداشتشده
از هر یك از سوسپانسونهـای دارای غلظـت اوليـة ،1/85 ،0/92
 ،3/69و  5/54ميليمـوالر بـور بـا  10ميلـيليتـر از محلـول 10
ميليموالر نيترات کلسي جایگزین شـد .ایـن سوسپانسـيونهـا
دوبــاره بــه مــدت  20ســاعت بــههــ زده شــدند .دــ از
سانتریفورکردن  10ميليليتر از محلول صـا رویـي برداشـت و
این فرآیند چهار مرتبه تکرار شد.
غلظت بور جذبسطحيشده از اختال غلظـت تعـادلي و
غلظت اولية آن محاسبه شد .غلظت بـور رهاسـازیشـده نيـز از
اختال غلظت تعادلي بور در هر مرحله نسبت به غلظت تعـادلي
بور در مرحلة قبل از آن محاسبه شد .به منظور توصيف دادههای
جذب سطحي و رهاسازی بهترتيب از رابطة النگمویر یكسطحي
(رابطة  ،)1رابطة النگمویر دوسطحي (رابطة  ،)2و رابطـة خطـي
(رابطة  )3استفاده شد.
K L , i ci

(رابطة (1

(رابطة )2

1  K L , i ci

K L 2, i c i
1  K L 2, i c i

 max 2, i

K L 1, i c i
1  K L 1, i c i

 i  max, i

i  max1, i
i  K d , i c i

(رابطة )3
مقدار د ماند ه دمای جذب سطحي نسبت به ه دمـای
رهاسازی با استفاده از شاخص رهاسازی ( )ωبا رابطة  4محاسبه
شد (.)Ma et al., 1993
) max(d  i

 100
(رابطة )4
i
ضریب توزید بور وابسته به غلظت تعادلي  iبرای دادههای
رهاسـازی بـا رابطـة  5محاسـبه شـد ( Oscarson and Hume,
.)1998
d
100
(رابطة )5
kd 
ci
 iو  max,iبهترتيب مقدار جـذب سـطحي و حـداکثر
مقدار جذب سطحي یـون یـا مولکـول  Ci ،)mmol/kg( iغلظـت
تعـادلي  KL,i ،)mmol/L( iو  Kd,iمعـر ميـل ترکيبـي  iبـرای
گروههای عاملي سطح جاذب d ،مقدار رهاسازیشدة یون یـا
مولکول  max(d  i ) ،)mmol/kg( iحداکثر اخـتال بـين
بخشهای جذب سطحي و رهاسـازی یـون یـا مولکـول  ،iو Kd
ضریب توزید بور است.

يافتهها و بحث
جذب سطحي بور روي کلسايت

نتایج اندازهگيری ه دماهای جذب سطحي بـور در نسـبتهـای
مختلف فاز جامد به محلول در شکل  1الـف مـيآیـد .دادههـای
آزمایشي روندی نسبتاً یکنواخت را در جـذب سـطحي بـور روی
کلسایت نشان ميدهد که با افزایش غلظت تعادلي از ميـزان آن
تدریجاً کاسته ميشود .به عبارت دیگر ،در غلظتهای ک تمایل
نسبي باالتری برای جـذب سـطحي آن وجـود دارد .بنـابراین بـا
افزایش تدریجي غلظت تعادلي بور ميزان جذب سـطحي آن بـه
حداکثر مقدار نزدیك ميشود .همچنين نتـایج نشـان مـيدهـد
مقدار بور جذبسطحيشده تابعي از نسبت فاز جامد به محلـول
است و با افزایش این نسبت ميزان جذب سطحي بور نيز افزایش
ميیابد (شکل .)1
بــرای توصــيف دادههــای جــذب ســطحي از معادلــههــای
فروندليچ و النگمویر اسـتفاده شـد .ایـن دو معادلـه دارامترهـای
کمتری نسبت به سایر معادلههای تجربي دارند .محاسبات نشان
داد رابطة النگمویر از نظر آماری بهتر یا مشابه رابطـة فرونـدليچ
دادههای آزمایشي را توصيف ميکند .بنابراین ،رابطة النگمویر به
علت داشتن دایة ترمودیناميکي برای توصيف دادههای آزمایشـي
انتخاب شد .مقادیر دارامترهـای بـهدسـتآمـده از بـرازه مـدل
النگمویر بر دادههای جذب سطحي به تفکيـك نسـبتهـای فـاز
جامد به محلول در جدول  1ميآید.
جدول  .1ضرايب حاصل از برازش مدل النگموير بر دادههاي جذب سطحي بور
روي کلسايت تابعي از غلظت تعادلي ارائهشده در شکل  1الف

غلظت کلسایت ()g/L

100

200

280

360

النگمویر یكسطحي

max

2/19

1/63

2/37

2/49

)K (L/mmol

0/12

0/23

0/16

0/18

r2

0/98

0/96

0/97

0/97

)(mmol/kg

النگمویر دوسطحي ـ سطح اول

max

5/97

5/2

4/18

2/2

K

0/05

0/08

0/11

0/243

r2

0/61

0/98

0/83

0/99

النگمویر دوسطحي ـ سطح دوم

max

6/61

11/19 10/46

11/5

K

0/025 0/01

0/02

0/03

r2

0/90

0/86

0/97

0/96
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به دليل تنوع در نوع گروههـای عـاملي روی سـطح کـاني
(نظيـر گـروههـای عـاملي  ≡CaOHو  )≡ CO3Hکلسـایت ایـن
احتمال وجود دارد که بور با انرری متفاوتي جذب سطحي آنهـا
شود .به منظور بررسي اثر ناهمگوني سـطح ،1رابطـة دوسـطحي
النگمویر نيز روی دادههای آزمایشي شـکل  1الـف بـرازه داده

جدول  .2ضرايب برازش مدل النگموير بر دادههاي جذب سطحي بور روي
کلسايت تابعي از قدرت يوني ارائهشده در شکل  1ب

نيترات سدی (موالر)

max

K

خطای استاندارد

r2

0/01
0/10
0/50

2/72
3/63
7/71

0/10
0/12
0/09

0/03
0/12
0/09

0/98
0/94
0/97

شد ( .)Sposito, 1982ضرایب محاسبهشدة این مدل در جـدول

1.2



 1ميآید .در این مدل فرض ميشود که بور روی دو نوع سـطح،
ميشود .سطح اول دارای گروه عاملي با انرری زیاد ولي دانسـيتة

0.6

ک و سطح دوم دارای گروه عاملي بـا انـرری کمتـر ولـي دارای
100 g/L calcite
200
280
360
model

دانسيتة بيشـتر اسـت .بـرازه مـدل دوسـطحي النگمـویر روی
دادههای آزمایشي نشان داد ميـانگين قـدرت ديونـدی ( )Kروی
سطح اول در حدود شش مرتبـه بيشـتر از سـطح دوم اسـت .بـا
توجه به همبستگي باال بين ضـرایب مـدل ( Гmaxو  )Kمقایسـة

0.3

0

2
4
Equil B Conc, mmol/L

6

دقيقتر را ميتوان با حاصل ضرب ضرایب انجام داد ( Majidi et

0

2.5

 .)al., 2010این محاسبه نيـز نشـان داد  K×Гmaxسـطح اول در

0.1 M

حدود  2/1مرتبه بزرگتـر از سـطح دوم اسـت .بـر ایـن اسـاس

0.5 M

ميتوان نتيجه گرفت که بـور احتمـاالً روی دو مکـان بـا انـرری

model

0.01 M NaNO3

1.5
1

تفاوت در مکانيزم جذب سـطحي بـور اسـت .بـه عبـارت دیگـر،
0.5

بخشي از بـور ممکـن اسـت بـه صـورت مولکـولي ( )B(OH)3و



بخشي دیگر به صورت یـوني ( )B(OH)-4جـذب سـطحي شـود.
نيز مؤید تفاوت در گونههای جذب سطحي بـور اسـت ( Su and

.)Suarez, 1995, Xu and Peak, 2007

Adsorbed B, mmol/kg

2

متفاوت جذب سطحي ميشـود یـا اینکـه ایـن تفـاوت ناشـي از

بررسي مکانيزم جذب سطحي بور به روه های اسپکتروسـکودي

Adsorbed B, mmol/kg

که دارای نوع متفاوتي از گروههای عاملي هستند ،جذب سطحي

0.9

0

6

2
4
Equil B conc, mmol/L

0

شکل  .1همدماهاي جذب سطحي بور روي کلسايت الف) در چهار نسبت فاز
جامد به محلول در محلول زمينه  0.01 M Ca(NO3)2و ب) در سه سطح
قدرت يوني محلول  .NaNO3هر دو شکل نقاط دادههاي آزمايشي و خطوط

اثر قدرت يوني بر جذب سطحي بور روي کلسايت

اثر قدرت یوني بر جذب سطحي بور روی کلسایت در سه سـطح
 0/01و  0/1و  0/5موالر نيترات سدی اندازهگيری شد که نتـایج
آن در شکل  1ب ميآید .ضرایب حاصل برازه مـدل النگمـویر
روی ایــن دادههــا در جــدول  2مــيآیــد .دادههــای آزمایشــي و
ديشبيني مدلْ اثر قابل مالحظة قدرت یوني محلول روی جـذب
سطحي بور را بيان ميکنند .دادههای آزمایشي نشان ميدهد اثر
نمك در غلظتهای تعادلي دـایين کـ اسـت .ولـي بـا افـزایش
غلظت بور در محلول تعادلي بهتدریج افزایش ميیابد.
1. Surface Heterogeneity

پيشبيني دادهها به وسيلة مدل النگموير را نشان ميدهند.

در pHهــای کمتــر از نقط ـة صــفر بــار الکتریکــي ()PZC
افزایش نمك بار مثبت را در سطح کانيها افزایش ميدهد .ولـي
در pHهای باالتر از  PZCموجـب افـزایش بـار منفـي مـيشـود
( .)Rahnemaie et al., 2006از آنجا که نقطة صفر بار الکتریکـي
کلسایت در  pHحدود  10است ( ،)Kosmulski, 2009مـيتـوان
نتيجه گرفت که بخشي از اثر قدرت یـوني روی افـزایش جـذب
سطحي بور ناشي از افزایش بار مثبت سطح کاني است .عالوه بر
این ،افزایش قدرت یـوني باعـك کـاهش ضـخامت الیـة دوگانـة
الکتریکي سطح کاني مـيشـود .کـاهش ضـخامت الیـة دوگانـه
موجب نزدیك ترشدن مولکـول بـور یـا آنيـون بـورات بـه سـطح
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کلسایت و در نتيجه افزایش جذب سطحي آن ميشـود ( Keren

 .)and Sparks, 1994اثر مثبت قدرت یوني بر جذب سطحي بور
نشــان مــيدهــد مکــانيزم غالــب جــذب ســطحي بــور تشــکيل
کمپلک های سطحي درونکرهای است (.)Goli et al., 2011

مکانيزم جذب سطحي بور مشابه جذب سطحي H4SiO4اسـت
( .)Hiemstra et al., 2007اما با مکانيس جـذب سـطحي سـایر
آنيونها ماننـد فسـفات ( )Rahnemaie et al., 2007و آرسـنات
( )Manning and Goldberg, 1996متفاوت است.

اثر  pHبر جذب سطحي بور روي کلسايت

(رابطة )6
 XOH xz  B (OH )03  XOH xz qq B (OH )03  qH 

(رابطة )7
pK  9.24

B (OH )03  H 2O  B (OH )4  H 

(رابطة )8
B (OH )  (1  q )H 
0
3

z q
x q


4

 XH  B (OH )  XH
z
x

دادههای آزمایشي شـکل  2نشـان مـيدهـد  pHحـداکثر
جذب سـطحي بـور  9/2اسـت)1991( Goldberg and Forster .
نيز جذب سطحي بور روی کلسایت را بررسي کردند و دریافتنـد
که حداکثر جـذب سـطحي بـور در  9/6 pHصـورت مـيگيـرد.
دادههای آزمایشي شکل  2و ومعادلههای یادشده نشان ميدهـد

0.15

0.1

0.05

Adsorbed B, mmol/kg

ه دمای جذب سطحي بور روی کلسایت تابعي از  pHتعادلي در
غلظت اولية  0/46ميليموالر بور در شکل  2مـيآیـد .دادههـای
آزمایشي نشان ميدهد در  pHنزدیك به  7ميزان جذب سطحي
بور حداقل است .سپ  ،با افزایش  ،pHميزان جذب سطحي بور
تا  pHحدود  9/2افزایش ميیابد .د از آن از جذب سطحي بور
بهتدریج کاسته ميشود.
محاسبة توزید گونههای محلول بور در سيستمي مشابه با
این آزمایش نشان داد در  7 pHتقریباً  99درصد بور در محلـول
به شکل  H3BO3است .از نظر الکترواستاتيکي ،سطح باردار کاني
تمایل چنداني برای جذب سطحي مولکـول غيـر بـاردار H3BO3
ندارد .در  pHبيشتر از  H3BO3 ،7بهتدریج تفکيك و یون بورات
تشکيل ميشود؛ طوری کـه در pHهـای  8و  8/5و  9بـهترتيـب
فقط  91و  83و  60درصد بور به صورت  H3BO3است .بنابراین،
با افزایش  ،pHجذب سطحي بور به طور قابـل تـوجهي افـزایش
ميیابد .در pHهای باالتر ،این فرآیند در تقابل با دروتونزدایي از
گروههای عاملي سطح کـاني قـرار مـيگيـرد کـه دتانسـيل بـار
سطحي برای جذب سطحي بور را کاهش ميدهـد .اثـر متقابـل
این دو مکانيزم که موجب افزایش و سپ کاهش جذب سطحي
بور روی کلسایت ميشود در رابطـههـای  6و  7و  8ارائـه شـده
است ،مشابه با واکنش آن روی هيدروکسيدهای فلزات ( Goli et
 .)al., 2011در این واکنشها  XOHنمادی از گروههـای عـاملي
سطح کاني کلسایت است.

0.2

0
12

11

9

10

8

7

pH

شکل  .2همدماهاي جذب سطحي بور روي کلسايت تابعي از  pHمحلول در
غلظت 0.01 M Ca(NO3)2

همدماهاي رهاسازي بور روي کلسايت

ه دماهای رهاسازی بور در دو سطح  100و  200گـرم در ليتـر
کلسایت بررسي شد که نتـایج آن در شـکل  3مـيآیـد .دادههـا
نشان ميدهد بخش عمدهای از بور جذبسطحيشده آزاد نشـده
اســت .در غلظــت اولي ـة  10ميلــيگــرم در ليتــر (معــادل 0/93
ميليموالر) بور ،ميزان رهاسـازی تجمعـي در حـدود  21تـا 39
درصد بـود کـه بخـش عمـدة آن در مراحـل اول و دوم صـورت
گرفت .هرچند درصـد رهاسـازی بـور در مراحـل  3و  4کـاهش
یافــت ،در هــر چهــار مرحلــه از رونــدی تــدریجي تبعيــت کــرد
(دادههای درصد رهاسازی سطحي نشان داده نشدهاند).
ه دماهای رهاسازی نشان ميدهـد بعضـي واکـنشهـای
دخيل در فرآیند جذب سطحي ممکن اسـت برگشـتنادـذیر یـا
خيلـي کنـد باشـد ( .)Elrashidi and O'Connor, 1982جـذب
سطحي درونکرهای ناشي از تبادل بورات با کربنات یا رسوب بور
با کلسي در سطح یا داخل شبکة کلسایت ممکن اسـت از علـل
ددیدة دسماند باشند.
ميزان اختال بين ه دماهای جذب سطحي و رهاسـازی
بور را ميتوان به وسيلة شاخصهای مختلـف ،از جملـه شـاخص
 ،ωتوصيف کرد (جدول  .)3مقادیر  ωباالتر از صفر بيانگر وجود
ددیدة دسماند است .صر نظر از غلظت تعادلي بور ،مقـدار  ωدر
حضور  200گرم در ليتر کلسایت بيشتر از مقـدار آن در حضـور
 100گرم در ليتر بهدست آمد .اما در هـر دو حالـت بـا افـزایش
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غلظت بور در محلول مقدار این شاخص نيز افزایش یافت .رفتـار
مشابهي در جذب سطحي کادميوم روی کلسایت گـزاره شـده
است (.)Shirvani et al., 2006
1
100 g/L calcite

0.6
ads data
des, 10
des, 20
des, 40
des, 60
model

0.4

Adsorbed B, mmol/kg

0.8

0.2

2
4
Equil B conc, mmol/L

0

200 g/L calcite

0.6
ads data
des, 10
des, 20
des, 40
model

0.4

0.2

Adsorbed B, mmol/kg

0.8

0

4

0

2

Equil B conc, mmol/L

شکل  .3همدماهاي رهاسازي بور در دو غلظت  100و  200گرم در ليتر
کلسايت در محلول زمينة  0.01 M Ca(NO3)2در مقايسه با همدماهاي جذب
سطحي
جدول  .3مقادير شاخص پسماند  ωبور در دو نسبت فاز جامد به محلول

غلظت اولية
بور

غلظت کلسایت ()g/L
100

200

0/92

16/25

30/58

1/85

19/45

30/39

3/69

24/53

39/17

5/54

29/56

51/43

)(mmol

کلسایت در غلظتهای اوليه بيشتر اسـت .بيشـتربودن  K dبـه
مفهوم تمایل بيشتر بور برای جذب سطحي روی کلسایت ،وقتي
تعادل از مسـير رهاسـازی سـطحي برقـرار مـيشـود ،شناسـاگر
دسماند تعریف شده است (.)Essington, 2004
جدول  .4ميانگين ضرايب توزيع بور

غلظت اولية بور

1

6

مقادیر ميانگين ضرایب توزید بور  K dدر جدول  4ميآید کـه
در سيست مورد مطالعه تمایـل بـور بـرای جـذب سـطحي روی

Kd

مربوط به دادههاي رهاسازي

سطحي
0

6

مـورد بررسـي اسـت ( .)Oscarson and Hume, 1998مقایسـة

یکي دیگر از شاخصهای مه در بررسـي ددیـدة دسـماند
ضریب توزید ( )Kdاست Kd .شاخصي از ميل ترکيبي کاني برای
ديوند با یون یا مولکول مورد بررسي است .محاسـبات نشـان داد
در غلظتهای مختلف کلسایت مقدار  Kdدادههای جذب سطحي
با افزایش غلظت تعادلي بور کاهش ميیابد .کاهش مقدار  Kdبـه
ميــزان اشــباع فــاز جــذب ســطحي نســبت داده مــيشــود و
توصيفکنندة رفتار غير خطي جذب سطحي در محدودة غلظـت

ضریب توزید ()L/kg

)(mM

2/5

5

0/92
1/85
3/69
5/54

1/03
0/92
0/64
0/50

0/93
0/80
0/63
0/35

نتيجهگيري
ه دماهای جذب سـطحي بـور روی کلسـایت نشـان داد جـذب
سطحي بور با افزایش غلظت تعادلي آن به تدریج افزایش ميیابد
و در غلظت حدود  2ميليمول بر کيلـوگرم بـه مـاکزیم مقـدار
ميرسد که بسيار کمتر از ماکزیم جذب سطحي مشـاهدهشـده
روی اکسيدها و کانيهای رس آلومينوسيليکاتي است .به عبارت
دیگر ،نقش کلسایت در کنترل اکتيویتي بور در فاز محلول بسيار
ضعيف است کـه احتمـاالً ناشـي از سـطح ویـژة کوچـك آن در
مقایسه با سایر کانيهاست .دادههای آزمایشـي همچنـين نشـان
داد ماکزیم جـذب سـطحي بـور در  pHحـدود  9/2اسـت کـه
تقریباً مشابه سایر ذرات کلوئيدی است .عالوه بر این ،بررسي اثر
قدرت یوني نشان داد افزایش غلظت امالح موجب افزایش شدید
جذب سطحي بور ميشـود .دو نکتـة اخيـر نشـان مـيدهـد در
درورههای اصالح خاک ،اصالح  pHو آبشـویي موجـب کـاهش
ظرفيت جذب سطحي خاک ميشود .بنابراین فرآیند اصالحي را
تشدید ميکند .ه دماهای رهاسازی نيز نشـان داد اگرچـه بـين
جذب سطحي و رهاسازی بور روی کلسایت دسماند قابل توجهي
مشاهده ميشود ،بور جذبسطحيشده در مقایسه با سایر یونها
بهسهولت از سطح کلسایت آزاد ميشود.
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