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تبادل دو گانه  K-Caتوسط يک رس جدا شده از خاک با مينرالوژی غالب اياليت (ميکا) -1 :اثر تخليه-فروريزش
رس اياليت (ميکا) بر انتخابگری K-Ca
*2

حسن توفيقی ،1مريم خليلی راد

 .1دانشیار ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  -1931/1/11 :تاریخ تصویب )1931/4/22 :

چکيده
در این مطالعه اثر تخلیه پتاسیم از یک رس ایالیت جدا شده از خاک بر انتخابگری تبادلی  K-Caدر قدرت یونی 0/9
موالر مورد بررسی قرار گرفت .در اثر تیمار رس با محلول تترا فنیل برات سدیم  +کلرید سدیم برای مدت زمانهای ، 6
 21و  110ساعت به ترتیب  90/8 ،22/1و  40/2درصد از پتاسیم کل از نمونههای رس آزاد گردید .سرعت تخلیه پتاسیم
در ابتدا خیلی بیشتر بود و با گذشت زمان کاهش یافت .با افزایش درصد تخلیه ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECنیز افزایش
یافت که گویای آنست که حداقل بخشی از پتاسیم آزاد شده از رس تخلیه گردیده است .در این بررسی خطای
اندازهگیری کلسیم تبادلی در صورت عدم تصحیح انحالل آهک بین  91/2تا  26/2درصد بود .برآورد تفاضل دفع و جذب
آنیونی نیز نشان داد که در این رسها جذب آنیونی بیشتر از دفع آنیونی میباشد .مقایسه همدماهای تبادلی  K-Caبا
همدمای عدم ترجیح نشان داد که در رس تخلیه نشده تا  Ẽ K≤0/8و در رسهای تخلیه شده تا  Ẽ K≤0/26پتاسیم نسبت
به کلسیم و در  Ẽ K>0/8کلسیم اندکی بر پتاسیم ترجیح داده میشود .مقایسه همدماهای تبادلی رسهای تخلیه شده با
هم نشان داد که تخلیه پتاسیم از رس ظاهراً بر ویژگیهای ترجیحی تبادلگر اثری نداشته است .دیفرکتوگرامهای حاصل
پس از اعمال تیمار با جز هم ارز  0/01پتاسیم نشان داد که در جریان تبادل  K-Caفرو ریزش الیهای صورت گرفته است،
اما مقادیر  CECگویای آن است که فروریزش الیهای در این رسها کامل نبوده است .با افزایش قدرت یونی ترجیح
ظاهری  K+افزایش یافت و با کاهش آن یا رقیق شدن محلول تعادلی Ca2+ ،بیشتری جذب گردید .تفاوت همدماها در دو
قدرت یونی متفاوت بیانگر اثر رقت-ظرفیت میباشد.
واژههای کليدی :انتخابگری ،ایالیت تخلیه شده از  ،Kتبادل  ،K-Caتترا فنیل برات سدیم ،قدرت یونی

مقدمه

*

ترجیح نسبی کاتیونها توسط یک تبادلگر در کنار ظرفیت
تبادل کاتیونی از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگهداری و
انتقال کاتیونها در خاک محسوب میگردد .هر چند در خاک
تعداد کاتیونهای رقابت کننده زیاد میباشد ،مطالعات تبادل
کاتیونی اغلب در سیستمهای دوگانه ،گاهی در سیستمهای سه
گانه و به ندرت در سیستمهای چهارگانه صورت گرفته است،
زیرا اینگونه مطالعات با افزایش تعداد کاتیونها پیچیده و در
مواردی غیر عملی میگردد .در نتیجه معموالً اینگونه بررسیها
در سیستمهای دو گانه صورت گرفته است ( Evangelou and
 .)Lumbanraja, 2002انتخابگری کاتیونی تبادلگرهای خاک
توسط عواملی از قبیل غلظت محلول ،pH ،دما ،اندازه  ،ظرفیت و
انرژی هیدریشن یون و نیز ویژگیهای ساختاری و بار تبادلگرها،
* نویسنده مسئولm_khalilirad@ut.ac.ir :

تحت تأثیر قرار میگیرد (

;Goulding and Talibudeen, 1980

.)Goulding, 1983; Chung et al., 1994
ویژگیهای تبادل کاتیونی میکای هوادیده به طور قابل
مالحظهای از سایر تبادلگرها در خاک متفاوت میباشد
(.)Dolcater et al, 1968; Le Roux and Rich, 1969
اندازهگیری انتخابگری در این تبادلگرها با دشواری زیادی همراه
است ،چراکه میکاهای هوادیده تبادلگرهایی با انتقال فازی
( )phase transitionهستند ،یعنی ساختار کانی در طی اندازه
گیری دچار تغییر میگردد .بر روی میکاهای هوادیده و یا
ایالیت مکانهای تبادلی متفاوتی وجود دارد)1963( Bolt et al .
سه نوع مکان تبادلی را در ایالیت پیشنهاد نمودند که شامل
مکانهای سطحی ،مکانهای داخل شبکهای نزدیک به لبهها و
مکانهای داخل شبکهای دور از لبهها میباشد .در کانیهای
میکایی وقتی پتاسیم توسط یونهای هیدراته جایگزین
میگردد ،انبساط ساختاری ناشی از آن باعث تنش ( )Strainدر

151

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،1بهار 1169

میکا گردیده که حاصل آن ترکهای ریز بوده و ذره پیوسته
میکا به واحدهای کوچکتر تقسیم میگردد ( Raussel Colom
et al., 1965; Scott and Smith, 1967; Newman and

 .)Brown, 1969; Brown and Newman, 1970این جدا شدن
واحدها از هم ظاهراً غیر قابل برگشت بوده به طوریکه با جذب
مجدد پتاسیم توسط ساختار ،کریستال اولیه حاصل نمیگردد.
 )2010( Sa´nchez-Pastor et alبا استفاده از روش HAFM
( )Hydro Thermal Atomic Force Microscopyتبادل K-Na
در کانی فلوگوپایت را مورد مطالعه قرار دادند .تبادل پتاسیم با
سدیم باعث انبساط الیهها در حدود  1A°گردید .عالوه بر
انبساط نا منظم الیهها ،متورم شدن یا تحدب الیهها به صورت
منظم هم مشاهده گردید .همچنین مشخص گردید مکانیسم
تبادل یک مرحلهای میباشد .به عالوه ،انتخابگری برای  Kدر
الیههای نزدیک به سطح کمتر بود که علت آن انرژی تنشی
کمتر برای انبساط این الیهها گزارش گردید .همچنین با انجام
فرآیند معکوس یعنی تبادل پتاسیم با سدیم ،الیههای انبساط
یافته کام الً فروریزش نمود و در هنگام فرو ریزش در مناطقی
سدیم در بین الیهها به دام افتاد .ترجیح میکاهای هوادیده برای
یونهای تک ظرفیتی بزرگ مانند  Rb ،Cs ،Kو  NH4در
مقایسه با  Sr ،Mg ،Caو سایر یونهای با غشاء هیدراته بزرگ
به خوبی شناخته شده است ( Sawhney, 1970; Kozak and
Huang, 1971; Murdock and Rich, 1972; Shen and
 .)Kemper, 1997وجود مناطق گوهای شکل در مرز بین مناطق

تخلیه شده از پتاسیم و هسته باقیمانده میکا که پتاسیم را
نسبت کلسیم و یونهای مشابه قویاً ترجیح میدهند به عنوان
علت این ترجیح پیشنهاد شده است ( ;Bolt et al, 1963
 .)Jackson, 1963; Rich and Black, 1964تبادل کاتیونی در
سیستمهای دو تایی شامل سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم در
رس ایالیت و ایالیت جدا شده از خاک حاکی از ترجیح پتاسیم
نسبت به سه کاتیون دیگر و کلسیم و منیزیم نسبت به سدیم
میباشد ( ;Chi et al, 1977;Goulding (1983); Tucker, 1985
 .)Sposito et al, 1986مطالعه انتخابگری  Rbو  Srدر میکاهای
مسکوایت و بایوتایت تخلیه شده از پتاسیم نشان داد که ترجیح
 Rbنسبت به  Srدر درجه متوسط تخلیه پتاسیم به حداکثر
رسیده و سپس با تخلیه بخش اعظم پتاسیم بین الیهای ،این
ترجیح کاهش مییابد ( .)Le Roux and Rich, 1969همچنین
در مطالعه دیگری نشان داده شد که بایوتایت و مسکوایت تخلیه
شده از پتاسیم در جز هم ارز کم  ،Cs+این یون را بیشتر ترجیح
میدهند و همچنین در جز هم ارز کم  ،Sr+2بایوتایت این یون را
ترجیح میدهد در حالیکه مسکوایت آنرا ترجیح نمیدهد ( Cho

 .)and Komarneni, 2009با توجه به اینکه فرایند تخلیه پتاسیم
از رسهای میکایی به طور طبیعی در خاک صورت میگیرد و از
طرف دیگر همزمان تثبیت پتاسیم نیز متعاقب کوددهی به وقوع
میپیوندد این سوال مطرح میگردد که این فرایند تخلیه-
فروریزش چه تأثیری بر انتخابگری رس بر جای میگذارد .لذا،
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تخلیه یک رس ایالیت جدا
شده از یک خاک با مینرالوژی غالب ایالیت (میکا) از پتاسیم و
فرو ریزش بعدی آن بر انتخابگری  K-Caمیباشد که تا کنون
انجام نگرفته است.

مواد و روشها
آماده سازی نمونههای خاک برای انجام آزمايشات تبادلی
جداسازی بخش رس خاک

در این مطالعه از یک خاک با مینرالوژی غالب ایالیت استفاده
شد .خاک برداشت شده پس از هوا خشک و کوبیده شدن از
الک  2میلی متری عبور داده شد .برای جداسازی جز رس خاک
از روش ته نشینی استفاده گردید .به این منظور  100گرم از
خاک مورد مطالعه در بشر  100میلی متری توزین و به آن 200
میلی لیتر محلول  10گرم در لیتر هگزا متا فسفات سدیم اضافه
گردید .محتویات داخل بشر به مدت چند دقیقه با همزن دستی
و سپس به مدت  1دقیقه با همزن الکتریکی بهم زده شد .پس
از آن ،محتویات داخل ظرف همزن به استوانه مدرج یک لیتری
منتقل گردید و با آب مقطر به حجم رسانیده شد .عمل
جداسازی رس مطابق قانون استوکس انجام شد .به این ترتیب
که محتویات داخل استوانه به مدت یک دقیقه با همزن دستی
بهم زده شد و پس از آن به مدت  8ساعت (مطابق قانون
استوکس و با توجه به دما) به حال خود رها گردید .پس از
گذشت  8ساعت ،سوسپانسیون تا عمق  10سانتی متری از
سطح به خارج سیفون و در ظرفی نگهداری شد .سیلندر مجدداً
با آب و هگزا متا فسفات سدیم به حجم رسانیده شد و عمل هم
زدن سوسپانسیون ،مهلت دادن به مدت  8ساعت و سیفون
کردن تکرار گردید .این عمل تا زمانیکه عمق  10سانتیمتری
باالیی سیلندر نسبتاً زالل شود ،ادامه یافت .جز رس جدا شده
با اضافه کردن کلرید سدیم به ظرف حاوی سوسپانسیون،
فلوکوله شد و محلول صاف رویی سیفون گردید .رس فلوکوله
شده به لوله سانتریفوژ منتقل و در  2000دور در دقیقه به مدت
 11دقیقه سانتریفوژ گردید .سپس رس چندین بار با آب مقطر
و یا آب و الکل شسته شد و در انتها به ظروف شیشهای انتقال و
خشک گردید .رسهای جدا شده پس از خشک شدن کوبیده و
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از الک  0/1میلی متری عبور داده شد.
اندازهگيری پتاسيم کل رس

پس از جدا سازی جز رس خاک ،مقداری از رس توزین و پس از
انتقال به لوله سانتریفوژ ،سه بار و هر بار با  90میلی لیتر از
محلول کلرید کلسیم  1موالر شسته شد .در ادامه نمونهها ابتدا
با آب مقطر و سپس با آب و الکل شسته شدند .محتویات داخل
لوله سانتریفوژ با حداقل مقدار الکل به ظرفی انتقال و خشک
گردید .سپس نمونه خشک شده،کوبیده شد 0/1 .گرم از رسی
که به این ترتیب تهیه شد در دو تکرار به ظروف تفلون انتقال
یافت .پتاسیم کل موجود در رس با استفاده از روش هضم
توسط HFاندازه گیری گردید ( Bernas, (1968; Buckley and
.Cranston, 1971
تخليه پتاسيم از رس

به منظور تهیه رسهای تخلیه شده از پتاسیم ،از محلول 0/2
موالر تترا فنیل برات سدیم  1 +موالر کلرید سدیم استفاده شد
( 90 .)Smith and Scott, 1966گرم از رس جدا شده از خاک
توزین و سپس  100میلیلیتر از محلول فوق الذکر به آن اضافه
شد .نمونهها بهم زده شد تا محلول با رس به خوبی مخلوط
گردد .درب ظرف بسته شد و برای مدت زمان مورد نظر به حال
خود رها شد .پس از انقضای زمان مورد نظر ( 6ساعت21 ،
ساعت 110 ،ساعت) ،نمونهها بالفاصله سانتریفوژ و سپس چهار
بار با محلول  0/1موالر کلرید کلسیم و دو بار با محلول 0/001
موالر کلرید کلسیم به منظور خارج کردن باقیمانده تترا فنیل
برات سدیم شسته شدند .نمونههای تهیه شده خشک و از الک
 0/1میلیمتری عبور داده شدند .سپس ظرفیت تبادل کاتیونی
در رسهای تخلیه شده و نیز رس اولیه جدا شده از خاک با
استفاده از روش باور تعیین گردید (.)Bower, 1952
تعيين مقدار پتاسيم تخليه شده از رس

برای اندازهگیری میزان پتاسیم آزاد شده پس از مدت زمان
معین ،با رعایت نسبتها  1گرم از رس در دو تکرار در لولههای
سانتریفوژ توزین و به آن  16/62میلیلیتر از محلول حاوی 0/2
موالر تترا فنیل برات سدیم 1+موالر کلرید سدیم اضافه و شیک
گردید .پس از انقضای زمان ( 6ساعت 21 ،ساعت 110 ،ساعت)
مورد نظر محتویات لوله به بشر حاوی  200میلیلیتر از محلول
 1نرمال کلرید آمونیوم 0/04+موالر کلرید جیوه جوشان منتقل
و به مدت  20دقیقه جوشانده شد .پس از سرد شدن محلول،
محتویات بشر در یک بالن ژوژه  210میلیلیتر صاف گردید.
محتویات روی صافی با محلول  1نرمال کلرید آمونیوم0/04+
موالر کلرید جیوه اندک اندک شسته و سپس بالن ژوژه با
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محلول فوق به حجم رسانیده شد (.)Smith and Scott, 1966
غلظت پتاسیم در بالن ژوژه پس از رقیقسازی نمونهها و تهیه
استانداردهای مربوطه با استفاده از فلیم فتومتر اندازهگیری شد.
تهيه اساليد برای ديفرکتومتری

به منظور بررسی رسهای تخلیه شده از پتاسیم اسالیدهایی به
صورت زیر تهیه شد:
 -1رس تخلیه نشده اشباع از منیزیم ( Whitting and
)Allardice, 1986
 -2رس تخلیه شده برای مدت زمان  6ساعت اشباع از منیزیم
 -9رس تخلیه شده برای مدت زمان  21ساعت اشباع از منیزیم
 -4رس تخلیه شده برای مدت زمان  110ساعت اشباع از
منیزیم
 -1رس تخلیه نشده اشباع از کلسیم پس از سه بار شستشو با
محلول با جز هم ارز  0/01پتاسیم با قدرت یونی  0/9موالر
 -6رس تخلیه شده برای مدت زمان  6ساعت اشباع از کلسیم
پس از سه بار شستشو با محلول با جز هم ارز  0/01پتاسیم
با قدرت یونی  0/9موالر
 -2رس تخلیه شده برای مدت زمان  21ساعت اشباع از کلسیم
پس از سه بار شستشو با محلول با جز هم ارز  0/01پتاسیم
با قدرت یونی  0/9موالر
 -8رس تخلیه شده برای مدت زمان  110ساعت اشباع از
کلسیم پس از سه بار شستشو با محلول با جز هم ارز 0/01
پتاسیم با قدرت یونی  0/9موالر
اسالیدها پس از ساخت سوسپانسیونی با غلظت یکسان از
هر یک از رسهای تیمار شده ،تهیه و دیفرکتوگرامها با استفاده
از دستگاه دیفرکتومتر  1000ساخت کارخانه زیمنس و توسط
المپ مسی با ولتاژ  40کیلو وات و شدت جریان  91میلی آمپر
و با زاویه  1 ،2θتا  91درجه آماده گردیدند.
آزمايش تبادلی  K-Caدر رسها

 0/1گرم از هر یک از رسهای تخلیه شده ( 6ساعت 21 ،ساعت
و  110ساعت) و نیز رس جدا شده از خاک قبل از تخلیه (پس
از اشباع با کلسیم) در  2تکرار درون لولههای سانتریفیوژ 10
میلیلیتر توزین گردید .لولههای حاوی رس ابتدا توزین و سپس
به هر نمونه  40میلیلیتر از محلولهای حاوی اجزای هم ارز
متفاوت پتاسیم اضافه گردید .جز هم ارز پتاسیم در محلولهای
مورد استفاده  0/81 ،0/21 ،0/6 ،0/41 ،0/9 ،0/2 ،0/1 ،0/01و
 1بود .محلولها در قدرت یونی ثابت  0/9مول بر لیتر تهیه
شدند .برای تهیه محلولها از نمک کلرید کلسیم و کلرید
پتاسیم استفاده گردید .پس از افزودن محلولهای فوق الذکر به
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نمونهها ،لولههای حاوی نمونههای رس ابتدا به مدت  11دقیقه
تکان داده شده و سپس به منظور جداسازی فاز محلول و جامد
در  2100دور در دقیقه سانتریفوژ و محلول زالل رویی دور
ریخته شد .این عمل سه بار تکرار و محلول رویی در بار سوم
جمع آوری و نگهداری گردید .این محلول تحت عنوان محلول
 Aنامیده شد .سپس به منظور تعیین مقدار محلول باقیمانده در
انتهای مرحله اول ،لولههای حاوی نمونههای رس وزن گردید.
در مرحله بعد برای تعیین مقدار کاتیونهای موجود در فاز
تبادلی از محلول  1موالر نیترات سدیم استفاده شد .نمونههای
رس سه بار با  99میلی لیتر از این محلول شسته شد و هر بار
پس از تکان دادن و سانتریفوژ ،محلول رویی در بالن ژوژه 100
میلی لیتر جمع آوری گردید .محتویات بالن با استفاده از نیترات
سدیم به حجم رسانده شد .این محلول ،محلول  Bنامیده شد .در
محلولهای  Aغلظتهای ،CO32- ،HCO3- ،Cl- ،Ca2+ ،K+
 pH ،SO42و در محلول  Bنیز غلظتهای ،Cl- ،Ca2+ ،K+ CO32- ،HCO3اندازهگیری شد .برای تهیه تمام محلولها ،ازمواد شیمیایی شرکت مرک آلمان با درجه  GRاستفاده شد.
پتاسیم در محلولهای  Aو  Bبا استفاده از دستگاه فلیمفتومتر،
کلسیم توسط روش کمپلکسومتری )(Lanyon and Heald, 1982
کلراید با دستگاه کلراید آناالیزر و کربنات و بیکربنات با استفاده
از روش تیتراسیون ) )Loeppert and Suarez, 1996اندازهگیری
گردید .با استفاده از دادههای به دست آمده جز هم ارز  K+و
 Ca2+در فاز محلول و تبادلی محاسبه و همدماهای تبادلی K-
 Caنسبت به همدمای عدم ترجیح برای رسهایی که به درجات
متفاوت از پتاسیم تخلیه شده بودند رسم گردید .در این تحقیق
خطای ناشی از هوادیدگی و انحالل کلسایت طی مراحل
آزمایش ،محاسبه و در تعیین جز هم ارز کلسیم در نظر گرفته
شد .در آزمایش دیگری تبادل  K-Caدر قدرت یونی 0/002
موالر در رسهای تخلیه شده برای مدت زمان  6ساعت و 110
ساعت انجام شد .جز هم ارز پتاسیم در محلولهای استفاده شده
در این آزمایش  0/41 ،0/2 ،0/1 ،0/01 ،0و  0/6بود .این سری
از آزمایشهای تبادلی دقیقاً با روش مشابهی با آزمایش تبادل
 K-Caدر رسهای تخلیه شده در قدرت یونی  0/9موالر انجام
گرفت.
محاسبات جز هم ارز عناصر در فازهای محلول و تبادلی

در این تحقیق برای محاسبه جز هم ارز پتاسیم و کلسیم در فاز
محلول و تبادلی از دو روش استفاده شد ( Amrhein and
.)Suarez, 1990
روش :I
KX=TK-(TCl+CSO42-+CHCO3-)ẼK

CaX = TCa – (TCl+CSO42-+CHCO3-) ẼCa- Cacalcite- Cagypsum
Cacalcite(mmolc/Kg) = THCO3- CHCO3Cagypsum (mmolc/Kg)= TSO4- CSO42
]CHCO3-(mmolc/Kg)= [HCO3-] TCl / [Cl
]CSO42 (mmolc/Kg)= [SO42 ] TCl / [Cl
)CEC (mmolc/kg

CEC=KX+CaX

در روابط فوق:
 =TKمقدار کل  Kموجود در بالن ژوژه حاوی محلول B
(محلول حاصل از  9بار شستشو با  (NaNO3بر حسب
mmolc/kg

 =TCaمقدار کل  Caموجود در بالن ژوژه حاوی محلول
(محلول حاصل از  9بار شستشو با  (NaNO3بر حسب
B

mmolc/kg
 =TClمقدار کل Cl

موجود در بالن ژوژه حاوی محلول
(محلول حاصل از  9بار شستشو با  (NaNO3بر حسب
B

mmolc/kg
 =THCO3مقدار کل HCO3

موجود در بالن ژوژه حاوی محلول
( Bمحلول حاصل از  9بار شستشو با  (NaNO3بر
حسب mmolc/kg
 =TSO4مقدار کل  SO4موجود در بالن ژوژه حاوی محلول B
(محلول حاصل از  9بار شستشو با  (NaNO3بر حسب
mmolc/kg
] [Ca]، [Clو ][HCO3

= غلظت یون در محلول  Aبر حسب

)(mmolc/L

روش :II
]KX=TK-ϴV[K
)]CaX=TCa-THCO3-TSO4+ϴV([HCO3-]+[SO42 ]-[Ca
]ClX=TCl-ϴV[Cl
[ HCO3 ]ClX
] [Cl
[ SO4 ]ClX
SO4 X 
][Cl
HCO3 X 

CEC=KX+CaX-ClX-SO4X-HCO3X
)CEC (mmolc/kg

 =Ѳvحجم محلول باقیمانده (پس از  9بار شستشو با
محلول اولیه) تقسیم بر وزن خاک بر حسب ) .(L/kgدر این
تحقیق دانسیته آب  1گرم بر سانتی متر مکعب فرض گردید.
پس از محاسبه مقادیر پتاسیم و کلسیم محلول و تبادلی،
جز هم ارز پتاسیم و کلسیم در فاز محلول و تبادلی با استفاده از
روابط زیر تعیین گردید:
] [ KX
] [CaX 2 ]  [ KX

EK 

] [K
] [Ca]  [ K

~
EK 

در اینجا  EKجز هم ارز  Kتبادلی ẼK ،جز هم ارز

K
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محلول ]KX[ ،و [ ،]CaX2غلظتهای  Kو  Caدر فاز جذب شده
برحسب  [K] ،mmolckg-1و ] ،[Caغلظتهای  Kو  Caدر
محلول  Aبر حسب  mmolcL-1و  Xبیانگر یک مول بار منفی
میباشد.

نتايج و بحث
واکنش تترا فنیل برات سدیم با پتاسیم را میتوان به صورت زیر
نشان داد:
K+ + NaTphB KTphB + Na+

در اثر تشکیل رسوب نامحلول تترا فنیل برات پتاسیم،
فعالیت پتاسیم در محلول شدیداً کاهش یافته و شیب غلظتی
ایجاد شده سبب آزاد شدن پتاسیم از کانیهای پتاسیمدار
میگردد .مقدار پتاسیم کل رس مورد استفاده برابر با 92/42
گرم بر کیلوگرم یا  9/31درصد  K2Oبود .پس از گذشت 21 ،6
و  110ساعت از تماس نمونههای رس با محلول تترا فنیل برات
سدیم به ترتیب  90/8 ،22/1و  40/2درصد از پتاسیم کل از
نمونههای رس آزاد گردید .شکل  1مقدار پتاسیم آزاد شده از
نمونههای رس را با زمان نشان میدهد .سرعت تخلیه پتاسیم در
ابتدا بیشتر بوده و با گذشت زمان کاهش یافت .مقدار پتاسیم
آزاد شده در  6ساعت اولیه تقریباً برابر با مقدار پتاسیم آزاد شده
در  144ساعت بعدی میباشد .مشابه نتایج اخیر توسط Ross
) (1971گزارش شده است.
15000

5000

)K (mg/kg

10000

0
150

50

100

0

)(h
شکل  -1مقدار پتاسيم آزاد شده از رس با زمان

کاهش سرعت آزاد شدن پتاسیم با زمان به سبب کاهش
غلظت آنیون تترا فنیل برات با زمان نیست ،زیرا نسبت مولی
آنیون تترا فنیل برات به پتاسیم کل رس در سوسپانسیون تترا
فنیل برات سدیم-رس برابر  4میباشد .به عبارت دیگر در
انتهای زمانهای تماس  21 ،6و  110ساعت ،به ترتیب تنها
 2/2 ،1/1و  10درصد تترا فنیل برات سدیم مصرف شده است.
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بر این اساس ،میتوان غلظت تترا فنیل برات سدیم را تقریباً
ثابت در نظر گرفت .علت زیاد بودن سرعت آزاد شدن پتاسیم در
زمان کم آن است که ذرات میکا (در اندازه رس) بخشی از
پتاسیم خود را در اثر هوادیدگی الیهای ()Layer weathering
سریعاً از دست میدهند و متعاقب این مرحله سریع ،آزاد شدن
پتاسیم عمدتاً در اثر هوادیدگی لبهای ()Edge weathering
صورت میگیرد ( .)Scott, 1968آزاد شدن پتاسیم در اثر
هوادیدگی لبهای فرآیندی است که توسط دیفیوژن کنترل
میگردد ( Rausell-Colom et al, 1965; Martin and Sparks,
 )1983; Fanning et al, 1989و لذا عواملی که بر دیفیوژن
پتاسیم از میان الیهها به بیرون اثر میگذارند ،از جمله طول
مسیر ،بر سرعت آزاد شدن مؤثر میباشند .از طرف دیگر ،در
ذرات ریز میکا اگر در اثر هوادیدگی الیهای ،الیهای از پتاسیم
تخلیه گردد ،پتاسیم در الیههای مجاور با نیروی بیشتری نگه
داشته میگردد (; )Bassett, 1959; Scott, 1968و لذا در رس
مختلط ایجاد شده ،تمایل به از دست دادن پتاسیم شدیداً
کاهش مییابد (1973) Norrish .در توضیح این پدیده به
چرخش OHهای ساختار رس به سمت میان الیههای تخلیه
شده اشاره کرده است به صورتی که پروتون  OHدر فاصله
دورتری از پتاسیم موجود در الیههای تخلیه نشده قرار گرفته و
لذا این پتاسیم ها به علت کاهش دافعه با نیروی بیشتری نگه
داشته میشوند .این عوامل سبب میگردد که متعاقب مرحله
سریع آزاد شدن پتاسیم ،سرعت آزاد شدن شدیداً کاهش یابد.
فرآیند آزاد شدن پتاسیم توسط تترا فنیل برات سدیم شباهت
زیادی به تخلیه پتاسیم از میکا (ایالیت) در خاک دارد .در خاک
به علت جذب پتاسیم توسط ریشهها و آبشویی خاک ،فعالیت
پتاسیم در محلول خاک کاهش یافته و در نتیجه به سبب شیب
غلظتی ایجاد شده ،پتاسیم تثبیت شده آزاد میگردد .شکل 1
نشان می دهد که با افزایش تخلیه پتاسیم ،قدرت پتاسیمدهی
( )K supplying powerکانیهای میکائی به صورت نمائی
کاهش مییابد.
شکل 2دیفرکتوگرام یا انگاره)X-Ray Diffraction( XRD
رس جدا شده از خاک و اشباع شده با  Mgرا نشان میدهد.
آنالیز قبلی همین رس نشان داد که پیک  14 A°در این شکل
مربوط به وجود کانی کلرایت در رس میباشد .انگاره XRD
کانیهای مسکوایت ،بایوتایت و ایالیت اساساً شامل دو پیک
قوی  10و  9/9آنگستروم و یک پیک ضعیفتر در ناحیه 1
آنگستروم میباشد ( .)Fanning et al, 1989بر این اساس در این
رس امکان حضور هر یک و یا هر سه کانی وجود دارد .اما در
صورتی که کانی مسکوایت غالب بود میبایست یک پیک 1 A°
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قوی ایجاد میگردید و در صورت غالب بودن کانیهای میکایی
غنی از آهن شامل بایوتایت و گلوکونایت این پیک اساساً وجود
نداشت و یا از شدت کمی برخوردار میبود ( Fanning et al,
 .)1989بر این اساس ،در این رس احتمال حضور مسکوایت به
میزان قابل توجه ضعیف میباشد .از طرف دیگر وجود پیکهای

تیز و قوی گویای آن است که میکای ریز موجود در رس در
اختالط با کانیهای قابل انبساط نمیباشد ( Reynolds and
.)Hower, 1970
شکل  9دیفرکتوگرامهای تابش  Xبرای نمونههای رس
تخلیه شده به درجات متفاوت را نشان میدهد.

Intensity

شکل  -2ديفرکتوگرام رس جدا شده از خاک

Intensity
شکل  -1ديفرکتوگرامهای رسهای تيمار شده و نشده با تترا فنيل برات سديم

مقایسه رسهای تیمار شده با رس تیمار نشده با محلول
تترا فنیل برات سدیم نشان میدهد که شدت پیک  10 A°در
این رسها کاهش یافته و در عوض شدت پیک  14 A°و
پیکهای بین  10و  14انگستروم افزایش یافته که نشان دهنده
تخلیه پتاسیم از ایالیت (میکا) در اثر تیمار با تترا فنیل برات
سدیم میباشد .افزایش شدت پیک  14 A°نشان دهنده آن

است که بخشی از رس ایالیت (میکا) به ورمیکوالیت تبدیل
شده است.
جدول CEC ،1های اندازهگیری شده رسها به دو روش
متفاوت را نشان میدهد .ستون سوم مقادیر  CECDBیا CEC
رسهای تخلیه شده به درجات مختلف به روش باور ( Bower,
 )1952را نشان میدهد.
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جدول  -1مقايسه CECهای اندازه گيری شده رسها به روشهای متفاوت در شرايط مختلف

مدت زمان تخلیه پتاسیم (ساعت)

درصد تخلیه پتاسیم

CECDB

0/0
6/0
21/0
110/0

0/0
22/1
90/8
40/2

92/91
94/94
96/94
92/91

CECM
cmolc/kg

91/22
92/34
98/34
42/22

 CEC -CECDBرس به روش باور بعد از تخليه پتاسيم
 -CECMميانگين CECهای رس تخليه شده از پتاسيم در اجزای هم ارز مختلف پتاسيم و اندازهگيری شده به روش I

50

y = 0.27x + 31.30
R² = 0.98

40
30

y = 0.13x + 32.16
R² = 0.97

20

I

10

)CEC (cmolc kg-1

با افزایش درصد تخلیه پتاسیم CECDB ،نیز افزایش
مییابد .شکل  4نشان میدهد که رابطه این دو پارامتر ( CECو
درصد تخلیه پتاسیم) خطی میباشد ()r2=0/32؛ علت آن است
که با خروج پتاسیم از فضای بین الیهای ایالیت (میکا) و تبدیل
آن به رس مختلط ایالیت-ورمیکوالیت CEC ،نیز افزایش
مییابد .شکل  4نشان میدهد که  CECMمحاسبه شده به روش
 Iنیز با افزایش درصد تخلیه پتاسیم به طور خطی افزایش
مییابد ( .)r2=0/38افزایش خطی هر دو نوع  CECبا درصد
تخلیه پتاسیم به طور غیر مستقیم گویای آن است که بخشی از
پتاسیم آزاد شده ،از فضای بین الیه ای رس ایالیت (میکا)
تخلیه میگردد .تفاوت شیب دو خط در شکل  4به سبب تفاوت
دو روش اندازه گیری  CECمیباشد .در روش باور ( Bower,
 )1952وجود کربنات کلسیم در خاک و یا رس سبب تخمین
کمتر از واقع  CECمیگردد و در روش  Iاوالً اثر انحالل کربنات
کلسیم اصالح میگردد و دوم اینکه در اینجا نوع کاتیون اشباع
کننده ( )K+، Ca2+ ،CaCl+متفاوت از روش باور (سدیم)
میباشد و ثالثاً در این روش خطاهای مرحله دوم روش باور
( )Polemio and Rhodes, 1977حذف گردیده است و  pHنیز
متفاوت میباشد .این تفاوتها سبب میگردد که علی رغم آنکه
در شرایط اندازهگیری  ،CECMبخشی از الیهها فروریزش
( )Collapseمیکنند CECM ،بزرگتر از  CECDBمتناظر آن
باشد.
دادههای اولیه مربوط به تبادل  K-Caدر رسهای تخلیه
شده به درجات متفاوت در جداول  4 ،9 ،2و  1ارائه شده است.
در این جداول [ ]Kو [ ]Caغلظتهای تعادلی دو کاتیون  Kو
 Caبر حسب  mmolc/Lو [ ]KXو [ ]CaX2غلظتهای
کاتیونهای جذب شده  Kو  Caبر حسب  mmolc/kgدر حالت
تعادل میباشد .مقادیر [ ]KXو [ ]CaX2به دو روش  Iو II
محاسبه گردیده است .در روش  ،Iپتاسیم تبادلی از تفاضل
پتاسیم کل موجود در سیستم و پتاسیم محلول محاسبه
میگردد و پتاسیم محلول معادل کسری از مجموع آنیونهای

محلول (شامل  HCO3- ،Cl-و  )SO42-که برابر با جز هم ارز
پتاسیم در محلول میباشد ،در نظر گرفته شده است .در
محاسبه کلسیم تبادلی ] ،[CaX2همانند پتاسیم عمل نموده و
عالوه بر آن اثر انحالل کربنات کلسیم و گچ (در صورت وجود)
بر کلسیم تبادلی نیز اصالح گردیده است .در این روش اثر دفع
آنیونی بر بار کل لحاظ شده و لذا مجموع [ ]KXو [ ]CaX2برابر
با بار کل در غلظت تعادلی کل معین میباشد.
در روش  IIابتدا یک مقدار "مازاد" یا اضافی کاتیون
حساب میگردد؛ این مقدار از تفاضل کل کاتیون موجود در
سیستم و حاصلضرب حجم محلول باقیمانده (بر حسب  )L/kgو
غلظت تعادلی کاتیون به دست میآید .همچنین مقادیر
آنیونهای "مازاد" نیز حساب میگردد .عالوه بر اینها اثر
انحالل کربنات کلسیم و گچ (در صورت وجود) بر کلسیم تبادلی
نیز اصالح میگردد .در این روش دفع آنیونی جداگانه محاسبه
میگردد ،و لذا از لحاظ تئوریک مجموع [ ]KXو [ ]CaX2برابر
بار کل نمیباشد.
شکل  1مقایسه  CECMرسها به روشهای  Iو  IIرا نشان
میدهد .تفاوت  CECMبرای دو روش در رسهای مختلف در
سطح  1درصد معنی دار نیست.
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شکل  -8رابطه درصد پتاسيم تخليه شده و  CECاندازه گيری شده به دو
روش
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]K[

]Ca[
mmolc/L

10/23
49/16
101/93
119/11
200/23
241/04
264/01

131/10
121/1
126/00
38/21
69/88
40/63
22/19

 در رس تخليه نشدهK-Ca  دادههای مربوط به تبادل-2 جدول
[KX]
[KX]
[CaX2]
[CaX2]
Method I
Method II
Method I
Method II
mmolc/kg

64/00
112/18
163/23
134/19
290/10
296/42
221/43

66/23
121/38
131/26
221/22
224/02
228/11
994/93

293/00
123/82
144/30
121/32
80/43
63/06
62/28
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CEC
Method I

CEC
Method II

909/00
232/46
914/13
916/10
910/33
901/19
998/22

900/86
239/49
911/01
906/08
904/12
232/48
994/81

CEC
Method I

CEC
Method II

983/18
924/16
926/62
962/18
962/29
983/90
930/61
981/92
928/29

938/24
922/33
922/42
968/31
963/66
939/19
402/48
401/29
412/81

281/94
219/22
121/32
141/84
34/92
26/14
62/63

 ساعت6  در رس تخلیه شده برای مدت زمانK-Ca  دادههای مربوط به تبادل-9 جدول
]K[

]Ca[

[KX]
Method I

[KX]
Method II

89/13
108/26
192/24
121/26
201/31
226/41
214/20
263/10
914/36

88/01
111/39
119/89
131/24
266/19
281/92
229/66
990/26
410/68

mmolc/L

10/26
21/04
44/19
63/21
102/16
143/68
202/91
292/21
236/24

131/12
131/62
121/28
160/31
191/41
101/10
63/92
49/42
0/00

[CaX2]
[CaX2]
Method I
Method II
mmolc/kg

906/93
261/30
293/42
131/42
161/92
162/81
196/41
112/22
29/22

938/20
991/61
904/61
243/19
246/11
202/14
149/08
129/41
29/20

 ساعت21  در رس تخلیه شده برای مدت زمانK-Ca  دادههای مربوط به تبادل-4 جدول
]K[

]Ca[

[KX]
Method I

[KX]
Method II

86/23
108/19
144/09
180/02
212/64
242/36
211/22
286/43
911/92

30/16
111/61
111/89
132/98
292/33
222/31
260/91
920/23
491/11

mmolc/L

10/14
20/44
42/20
66/19
109/89
144/29
132/26
290/14
288/34

138/91
183/81
124/62
160/10
192/22
109/49
66/23
42/81
0/00

[CaX2]
[CaX2]
Method I
Method II
mmolc/kg

222/11
269/92
291/99
210/62
132/12
110/21
123/29
194/06
44/92

916/04
992/24
289/16
212/60
218/11
121/26
192/80
143/20
44/28

CEC
Method I

CEC
Method II

918/84
921/10
923/96
930/63
403/26
939/62
980/31
420/11
933/64

913/21
980/10
931/31
404/28
426/21
494/39
408/21
461/49
446/11

 ساعت110  در رس تخلیه شده برای مدت زمانK-Ca  دادههای مربوط به تبادل-1 جدول
]K[

]Ca[

[KX]
Method I

[KX]
Method II

[CaX2]
Method I

88/23
119/22
112/64
204/22
296/22
262/12
901/93
901/44
939/26

32/31
120/41
162/22
201/91
211/46
284/23
919/01
991/41
416/02

902/31
288/21
213/01
241/11
211/61
166/11
149/66
126/11
92/23

mmolc/L

10/14
20/24
49/91
62/92
101/02
146/62
200/29
292/21
904/13

139/30
188/29
122/24
118/68
192/92
102/41
62/10
42/26
0/00

[CaX2]
Method II
mmolc/kg

982/10
948/89
233/99
294/40
291/89
122/84
142/18
190/82
92/28

CEC
Method I

CEC
Method II

931/63
402/01
416/20
441/98
442/82
499/22
441/01
491/13
491/01

412/69
411/86
442/12
460/04
464/19
481/69
416/82
462/43
410/00

توفيقی و خليلی راد :تبادل دوگانه  K-Caتوسط يک رس جدا شده ...

50

30
Method I

20

Method II

10

)CEC (cmolc/kg

40

0
150.0

25.0

6.0

0.0

شکل  -5مقايسه  CECMرسها که به دو روش  Iو  IIتعيين گرديده است.

شکلهای  8 ،2 ،6و  3همدماهای جذب پتاسیم در رسها
را که به دو روش  Iو  IIمحاسبه شدهاند نشان میدهند .گرچه
در اجزای هم ارز کم پتاسیم ،اندکی تفاوت بین دو روش
مشاهده میگردد ،ولی این تفاوتها در حدی نیست که این دو
روش را از هم متمایز کند و یا بر ترجیح یک کاتیون بر کاتیون
دیگر اثر گذارد .با این وجود ،از آنجاییکه در روش  IIمجموع
[ ]KXو [ ]CaX2الزاماً برابر با بار کل نمیباشد (مگر آنکه دفع
6.0 hr Method I
6.0 hr Method II

آنیونی معادل صفر باشد) ،در این بررسی محاسبات عمدتاً بر
اساس روش  Iانجام شد که در آن مجموع [ ]CaX2[+]KXبرابر
بار کل بوده و دفع آنیونی نیز در این مجموع لحاظ شده است.
یکی از اشکاالت روشهای معمول اندازهگیری کلسیم
تبادلی آن است که اثرات انحالل یا هوادیدگی کانیهای
کلسیمدار خاک (مثالً  CaCO3و  )CaSO4, 2H2Oدر حین
اندازهگیری را بر روی این پارامتر اصالح نمینمایند .در نتیجه
خطای حاصله ممکن است خیلی زیاد باشد .به گزارش
 )1990( Amrhein and Suarezخطای کلسیم تبادلی در
خاکهای گچی بین  90تا  100درصد و در خاکهای آهکی
بین  9تا  20درصد میباشد .در شکلهای  12 ،11 ،10و 19
اثرات اصالح خطای حاصل از انحالل کربنات کلسیم بر همدمای
جذب کلسیم نشان داده است .در صورت عدم رفع این خطا،
ترجیح کلسیم نسبت به کاتیون یا کاتیونهای دیگر بیشتر از
آنچه هست نشان داده میشود؛ نظیر این نتایج برای تبادل Na-
 Caتوسط  )1991( Amrhein and Suarezنشان داده شده است.

1

1

0.0 hr Method I
0.0 hr Method II
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EK

0.6

0.4

0.4
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0.2
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0.4

0.6

EK
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0.2
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ẼK

0.8

0.6

ẼK
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0.2
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شکل  -1همدمای جذب پتاسيم در رس تخليه شده به مدت  9ساعت و

شکل  -9همدمای جذب پتاسيم در رس تخليه نشده از پتاسيم و محاسبه شده

محاسبه شده به دو روش  Iو II

به دو روش  Iو II

1

150 hr Method I
150 hr Method II

1
25 hr Method I
25 hr Method II

0.8

0.8
0.6

EK

EK

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2
0
1

0.8

0.6

ẼK
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شکل  -6همدمای جذب پتاسيم در رس تخليه شده به مدت  151ساعت و

شکل  -4همدمای جذب پتاسيم در رس تخليه شده به مدت  25ساعت و

محاسبه شده به دو روش  Iو II

محاسبه شده به دو روش  Iو II
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1.0

6 hr-Not corrected
6 hr-Corrected

0.6

ECa

0.2

0.8

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.8

0.6

ẼCa

0.4

0.2

ECa

1.0

0.8

0.6

ẼCa

0.4

0.0 hr-Not corrected
0.0 hr-Corrected

0.8
0.6

1.0

0.0

شکل  -11اثرات اصالح خطای حاصل از انحالل کربنات کلسيم بر همدمای

شکل  -11اثرات اصالح خطای حاصل از انحالل کربنات کلسيم بر همدمای

جذب کلسيم در رس تخليه شده به مدت  9ساعت

جذب کلسيم در رس تخليه نشده

1.0

150 hr-Not corrected
150 hr-Corrected

1.0

25 hr-Not corrected
25 hr-Corrected
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0.6
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شکل  -11اثرات اصالح خطای حاصل از انحالل کربنات کلسيم بر همدمای

شکل  -12اثرات اصالح خطای حاصل از انحالل کربنات کلسيم بر همدمای

جذب کلسيم در رس تخليه شده به مدت  151ساعت

جذب کلسيم در رس تخليه شده به مدت  25ساعت

در این بررسی خطای اندازهگیری کلسیم تبادلی بین
 91/2تا  26/2درصد بود.
با استفاده از روش  ،IIامکان برآورد دفع آنیونی یا
درستتر امکان برآورد تفاضل دفع و جذب آنیونی وجود دارد .در
جدول  6مقادیر تفاضل دفع و جذب آنیونی برای رسهای تخلیه
شده به درجات متفاوت ارائه گردیده است.
جدول  -9تفاضل دفع و جذب آنيونی در رسهای تخليه شده به درجات
متفاوت

مدت زمان تخلیه رس
ساعت

cmolc/kg

0/0
6/0
21/0
110/0

1/68
6/69
4/14
1/44

تفاضل دفع و جذب آنیونی

 )1975( Reichenbach and Richهنگامیکه جذب آنیونی در
میکاها قابل مالحظه باشد ،احتماالً به سبب پوشش اکسید آهن
روی ذرات میکا میباشد.
شکلهای  16 ،11 ،14و  12همدماهای تبادل  K-Caدر
رسهای تخلیه شده به درجات متفاوت را نشان میدهند .در
این شکلها همدمای عدم ترجیح  K-Caدر شرایط آزمایش
( )μ=0/9 Mنیز نشان داده شده است .همدمای عدم ترجیح
مربوط به شرایطی است که انرژی آزاد استاندارد محصوالت
واکنش با انرژی آزاد استاندارد واکنشگرها در واکنش تبادلی
یکسان باشد ،یعنی  ΔGr°=0باشد ( Jensen and Babcock,
 .)1973; Pal and Poonia, 1978برای تبادل  ،K-Caهمدمای
عدم ترجیح با استفاده از رابطه زیر رسم گردید ( Sposito,
:)2008
) ( -Ẽ
) Ẽ + ( -Ẽ

مثبت بودن مقادیر تفاضل گویای آن است که در این
رسها جذب آنیونی بیشتر از دفع آنیونی میباشد .به گزارش

در این رابطه EKجز هم ارز پتاسیم در فاز تبادلی و
که در آن  γKو  γ Caضرایب فعالیت دو یون

 Kو Ca

توفيقی و خليلی راد :تبادل دوگانه  K-Caتوسط يک رس جدا شده ...

∑
( )+
که در این
در فاز محلول و )
رابطه  CKو  CCaغلظتهای این دو یون بر حسب  mol/Lو  Ǭبر

حسب  molc/Lبوده و

][Ca
] [Ca]  [ K

~
ECa 

که در آن [ ]Caو []K

غلظتهای این دو یون در فاز محلول بر حسب
میباشد .این معادله بر اساس دو فرض زیر استوار است :

mmolc/L

 -1در واکنش تبادلی ثابت تعادل ترمودینامیکی برابر با  1باشد.
 -2کاتیونهای جذب شده در محلول جامد ایده آل قرار دارند.
اعمال این دو فرض به معنی آن است که در معادله ونسلو،
 KV=1باشد.
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شکل  -15همدمای تبادلی  K-Caدر رس تخليه شده به مدت  9ساعت

شکل  -18همدمای تبادلی  K-Caدر رس تخليه نشده
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شکل  -11همدمای تبادلی  K-Caدر رس تخليه شده به مدت  151ساعت

مقایسه همدماهای به دست آمده برای سیستم دو تایی
 K-Caبا همدمای عدم ترجیح نشان دهنده آن است که تبادلگر
(رس) در رس تخلیه نشده در  Ẽ K≤0/8و در رسهای تخلیه
شده در  Ẽ K≤0/26پتاسیم را نسبت به کلسیم ترجیح میدهند.
ترجیح پتاسیم نسبت به کلسیم در خاکها و اجزای آن توسط
محققان مختلف گزارش شده است ( Goulding and
Talibudeen, 1984; Feigenbaum et al, 1991; Saha et al,

 .)2001علت ترجیح پتاسیم توسط تبادلگر آن است که بخشی
از مکانهای جذبی رس در بین الیههای میکای هوادیده در

0.0
1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

ẼK
شکل  -19همدمای تبادلی  K-Caدر رس تخليه شده به مدت  25ساعت

مناطق گوهای شکل ( )Wedge zonesقرار داشته که این
مکانها به علت موقعیت فضائی و اینکه انرژی هیدریشن
( )Hydration energyپتاسیم به مراتب کمتر از کلسیم میباشد،
پتاسیم را به کلسیم ترجیح میدهند ( .)Sawhney, 1972با
افزایش  Ẽ Kو پر شدن تدریجی این مکانها توسط پتاسیم،
ترجیح پتاسیم به کلسیم کاهش یافته و در  Ẽ K>0/8کلسیم
اندکی بر پتاسیم ترجیح داده میشود .به نظر میرسد در این
شرایط ،مکانهای موجود که عمدتاً در سطوح بیرونی رس (و نیز
سطوح ماده آلی) قرار دارند ،فاقد محدودیت فضائی بوده و
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ترجیح کاتیونها بر اساس تفاوتهای دو کاتیون هیدراته پتاسیم
و کلسیم صورت گیرد.
جدول  2مقادیر پتانسیل یونی (که از تقسیم ظرفیت یون
بر شعاع یون به دست میآید) و پارامتر نرمی Misono
( )Misono softness parameterرا برای یونهای  K+و Ca2+
ارائه میدهد .هر چه پتانسیل یونی یک یون بیشتر باشد ،قدرت
جایگزینی پروتون آن یون بیشتر بوده و هر چه نرمی اسید
لوئیس (که از جمله به وسیله پارامتر نرمی  Misonoاندازهگیری
میگردد) بیشتر باشد ،یون کمپلکس قویتری با گروههای
عاملی ماده آلی تشکیل داده و در نتیجه کمتر قابل تبادل
میگردد (.)Fletcher et al, 1984b
جدول  -1پارامترهای مختلف مربوط به دو کاتيون پتاسيم و کلسيم

IPh
)(nm-1

9/02
4/81

Ionic Misono softness Hydrated
Cation potential1 parameter
radius2
-1
) (nm
)(nm
)(nm
2/2
0/13
0/991
K+

0/412

0/16

20/2

2+

Ca

)1- Data from Marchuk and Rengasamy (2011
)2- Data from Essington (2004
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از آنجاییکه پارامتر نرمی  Misonoبرای دو یون پتاسیم و
کلسیم نزدیک به هم میباشد ،و از طرف دیگر درصد کربن آلی
رس کم میباشد ،لذا تفاوت عمده دو یون در پتانسیل یونی آنها
میباشد .لذا هنگامی که مکانهای سطحی از محدودیت فضایی
برخوردار نباشند ،تبادلگر باید کلسیم را بر پتاسیم ترجیح دهد.
اما اگر پتانسیل یونی را از تقسیم ظرفیت بر شعاع هیدراته یون
به دست آوریم (یعنی  IPhرا) و کاتیونها به صورت
کمپلکسهای کره بیرونی ( )Outer-sphere complexباشند ،در
این صورت تفاوت برای دو یون کمتر شده و لذا ترجیح کلسیم
توسط تبادلگر به نسبت کمتر میگردد و در نتیجه در Ẽ K>0/8
هر چند کلسیم بر پتاسیم ترجیح داده میشود ولی این ترجیح
زیاد نباشد .به گزارش ) ،Shainberg et al (1980در رس ایالیت
(که سطوح بیرونی غالب میباشد) در  ECaکم (یا در  Ẽ Kزیاد)
تمایل تبادلگر به جذب کلسیم افزایش مییابد .همچنین
هنگامیکه بیشتر مکانهای تبادلی توسط یک کاتیون (در اینجا
پتاسیم) اشغال میگردد ،ترجیح نسبی آن کاتیون به سبب
تغییر آنتروپی آرایشی ( )Configurational entropyبایستی
کاهش یابد (.)McBride, 1979
شکل  18همدماهای تبادل  K-Caرا به صورت یکجا نشان
میدهد .این شکل گویای آن است که همدماهای رسهای
تخلیه شده به مدت  6تا  110ساعت کامالً بر هم تطبیق

نمودهاند .این شکل بیانگر آن است که تخلیه رس از پتاسیم
ظاهراً بر ویژگیهای ترجیحی تبادلگر اثری نداشته است .شکل
 13نشان میدهد که در جریان تبادل  K-Caفرو ریزش الیهای
صورت گرفته است ،زیرا در هر  9رس پس از تیمار با محلول با
جز هم ارز  0/01پتاسیم شدت پیک  10A°افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در جریان تبادل پتاسیم با کلسیم در این رسها،
انتقال فازی ( )Phase transitionصورت گرفته یعنی همزمان
ساختار کانی تغییر نموده است ( .)Reichenbach, 1968اما
مقادیر  CECMدر جدول ( 1که با درصد تخلیه پتاسیم افزایش
مییابد) گویای آن است که فروریزش الیهای در این رسها
کامل نبوده است .عالوه بر این ،وجود پیک  8 A°در شکلهای
فوق که پس از تیمار رس با محلول حاوی پتاسیم ظاهر
میگردد ممکن است شاهدی دیگر بر فرو ریزش ناقص الیهها در
این رسها باشد .این پیک ،پیک مرتبه دوم یک پیک 16 A°
میباشد .احتماالً این پیک حاصل ورود پتاسیم هیدراته (با قطر
0/662نانومتر) در بین الیههایی است که در هنگام تخلیه
پتاسیم از رس در اثر هوادیدگی الیهای ( )Layer weatheringبه
صورت منظم تخلیه شدهاند .بنابراین چنین به نظر میرسد که با
وجود آنکه بخشی از الیههای رس پس از تیمار با محلول حاوی
پتاسیم فروریزش مینماید ،ولی بخش دیگر با یونهای هیدراته
پتاسیم اشغال میگردند .از طرف دیگر معقول است تصور کنیم
که هوادیدگی لبهای در این رسها مشابه بوده و پر شدن
مکانهایی که در مناطق گوهای قرار دارند (پس از تیمار با
محلول حاوی پتاسیم) در رسها یکسان باشد .لذا بر اساس
مطالب فوق باید انتظار داشت ویژگیهای ترجیحی این
تبادلگرها نیز متفاوت نباشد.
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0.0

1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

ẼK
شکل  -14همدماهای تبادل  K-Caدر درجات مختلف تخليه پتاسيم

شکلهای  20و  21همدماهای تبادل  K-Caدر دو قدرت

توفيقی و خليلی راد :تبادل دوگانه  K-Caتوسط يک رس جدا شده ...

یونی برای رسهای تخلیه شده به درجات متفاوت را نشان
میدهد .این نتایج نشان میدهند که با افزایش قدرت یونی
ترجیح ظاهری  K+افزایش مییابد (در  Ẽ Kمعین EK ،بیشتر
می گردد) و با کاهش آن یا رقیق شدن محلول تعادلیCa2+ ،
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بیشتری جذب میگردد .تفاوت دو همدما در هر یک از شکلها
بیانگر اثر رقت-ظرفیت ( )Valence-dilution effectمیباشد .از
طرف دیگر ترجیح ترمودینامیکی  K+بر  Ca2+در هر دو شکل
آشکار میباشد.

Intensity

شکل  -16ديفرکتوگرامهای رسهای تخليه شده به درجات متفاوت و تيمار شده با محلول دارای جز هم ارز  1/15پتاسيم
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شکل  -21همدماهای تبادل  K-Caدر دو قدرت يونی برای رس تخليه شده به

شکل  -21همدماهای تبادل  K-Caدر دو قدرت يونی برای رس تخليه شده به

مدت  151ساعت

مدت  9ساعت

نتيجهگيری کلی

تخلیه پتاسیم از کانیهای پتاسیمدار در ابتدا با سرعت خیلی
زیاد انجام و سپس سرعت آن کاهش یافت .مقایسه همدماهای
جذب پتاسیم محاسبه شده به دو روش مختلف نشان داد که
اگرچه در اجزای هم ارز کم پتاسیم ،اندکی تفاوت بین دو روش

مشاهده میشود ،ولی این تفاوتها به اندازهای نیست که این دو
روش را از هم متمایز کند و یا بر ترجیح یک کاتیون بر کاتیون
دیگر اثر گذار باشد .اصالح اثر هوادیدگی منجر به کاهش 91/2
تا  26/2درصدی کلسیم تبادلی گردید .همچنین در رسهای
مورد مطالعه میزان جذب آنیونی بیشتر از دفع آنیونی بود.
مقایسه همدماهای  K-Caبا همدمای عدم ترجیح نشان داد که

1169  بهار،1  شمارۀ،84  دورۀ،تحقيقات آب و خاک ايران
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در اجزای هم ارز کم پتاسیم تمامی رسها پتاسیم را به کلسیم
 پتاسیم وقوع انتقال فازی در این0/01 تیمار با جز هم ارز
 با این حال.رسها طی تبادل پتاسیم با کلسیم را تائید نمود
 با افزایش زمان تخلیه گویای آن است کهCEC افزایش مقادیر
 مقایسه.فروریزش الیهای در این رسها کامل نبوده است
 در دو قدرت یونی متفاوتK-Ca همدماهای مربوط به تبادل
 و باK نشان داد که با افزایش قدرت یونی ترجیح ظاهری برای
. ترجیح برای کلسیم افزایش مییابد،رقیق شدن محلول

 و پر شدن تدریجی این مکانهاẼ K ترجیح داده و با افزایش
 ترجیح پتاسیم به کلسیم کاهش یافته و در،توسط پتاسیم
 کلسیم اندکی بر پتاسیم ترجیح،اجزای هم ارز باالی پتاسیم
 از سوی دیگر همدماهای تبادلی مربوط به.داده میشود
رسهای تخلیه شده بر هم منطبق بود که گویای آن است که
تخلیه پتاسیم از رس ظاهراً بر ویژگیهای ترجیحی تبادلگر اثری
 دیفرکتوگرامهای به دست آمده پس از اعمال.نداشته است
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