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 الفوسفور

 فوسفور من العناصر الغذائية الكبريال

 مائية العينات التمدير الفوسفور في  -1

 مائيةأحتياطات أخذ العينات ال

 أخذ العينه عكس المجري المائي ومن المنتصف -1

د يذوب ثاني أكسي طبمة من الزيت علي الوجه حتي ال ملي الزجاجه بالماء او وضع -2

 ر في صوره غير صالحه الكربون في الماء ويرسب الفوسفو

 ةيئاذغلا رصانعلا روص ريغتو يوضع في الثالجه لولف نشاط البكتيريا والفطريات -3

 

 تمدير الفوسفور في النبات -2

HPO4صور الفوسفور الصالحه لألمتصاص بواسطة النبات 
-2, H2PO4

يوجد صوره و -

PO4في األراضي الحامضية غير صالحه لألمتصاص 
-3  

الفوسفور  السلسله الكربوهيدراتية لذلن يتم تمدير عند أمتصاص الفوسفور يدخل في

معدني بين الخاليا لم وهو عباره عن الفوسفور العضوي وجزء .  الكلي في النبات

 يدخل في السلسله الكربوهيدراتية

 يمدر الفوسفور بالهضم الرطب أو الحرق الجاف 

 طريمة الحرق الجاف

فور يتم وضع نترات أوخالت أو سترات عند الحرق الجاف للعينة النباتية لتمدير الفوس

ر يتطاير علي درجات الحرارة العاليه وهذه م أو الماغنسيوم وذلن الن الفوسفوالكالسيو

المواد تعمل علي تكوين معمد من فوسفات الكالسيوم أو فوسفات الماغنسيوم الذي ال 

 يتطاير علي درجات الحرارة العاليه

ل من نترات أو سترات أوخالت م15جم نبات ويوضع  2:  5.5يوضع من  -1

( في بوتمه علي لهب بنزين ثم في فرن حريك 0.5Nالكالسيوم أو الماغنسيوم )

muffle  555عليº ساعة 24م لمدة 

  5ml HCl (1:1) :1 gm sampleبمعدل  HClيذاب الرماد في حامض  -2

 طريمة الهضم الرطب

 يتم هضم العينة بأي مخلوط من مخاليط الهضم مثل 

H2SO4+ HNO3+HCLO4 

H2SO4 +HNO3 

H2SO4+ H2O2 

 

 تمدير الفوسفور في التربة -3

 %5.53الفوسفور الذائب في المحلول األرضي يكون نسبة لليلة جدا 
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) يترسب في صورة أحادي ثم ثنائي ثم   CaPO4في األراضي الجيرية يترسب في صورة 

 ثالثي(

 والمنجنيزمضية يترسب مع الحديد والمونيوم في األراضي الحا

 تمدير الفوسفور الكلي:

يتم هضم التربة بالهضم الرطب أو الحرق الجاف )الصهر مع كربونات أو هيدروكسيد 

 الصوديوم(

 تمدير الفوسفور الميسر أو المتبادل :

ر المتبادل وجعله ذائب في المحلول. ومن أشهر طرق أستخالص يتم أوال بأستخالص الفوسفو

 الفوسفور

 + NH4Fتخدم فلوريد األمونيوم و حامض الهيدروكلورين المخفف : يس Brayطريمة  -1

HCL   

تعمل للوريد األمونيوم علي ترسيب الكالسيوم المرتبط مع الفوسفور ويترن الفوسفور 

 حر

مل ماء ممطر  155ر عن طريك الماء ) فو: يتم أستخالص الفوس  MC Gorgeطريمة  -2

مع الماء والكالسيوم ويكون  CO2حتي يتفاعل  CO2جم تربه(وإمرار تيار من 55+ 

 ر حر الذائبة ويترن الفوسفو CaHCO3بيكربونات الكالسيوم 

 Binghamطريمة  -3

 N,P,Kويستخدم إلستخالص الفوسوفر والبعض العناصر مثل  S.Bطريمة سلطان بور  -4

 NH4HCO3 1M + DTPAوبعض العناصر الصغري . تعتمد علي وجود مادتين 

0.005M (PH=7.5) 

 أولسن : وهي الطريمة المستخدمه في األراضي المصريةطريمة  -5

NaHCO3 (0.5N عند )PH= 8.5 وذلن الن 

Na مادة مفرلة تعمل علي تفريك الحبيبات 

HCO3  يستخرج الفوسفور من علي معمد التبادلH2PO4 , HPO4 

0.5N  تعمل علي تكسير معادن النسبة األنسب ألستخرج الفوسفور. أذا زادت النسبة

وأستخرج صور الفوسفور من معادن الطين )غير ميسره للنبات( وبالتالي تزيد الطين 

 ةنيعلا يف نسبة الفوسفور

PH=8.5  أي يوجد وفرة من أيونات الهيدروكسيلOH-  التي ترتبط مع الكالسيوم

CaOH ر حرويكون أكثر ثباتا ويترن الفوسفو 

  25:1نسبة األستخالص 

 طريمة أولسن :

 مل 255جم تربة في كاس 5وضع  -1

 ( NaHCO3 ,0.5N, PH=8.5مل من محلول أولسن )155ضافة إ -2
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وضع نص معلمه صغيرة من فحم نشط ) وذلن للتخلص من كل المادة العضوية في  -3

 المحلول وجعل المحلول رائك ال يوجد به شوائب(

 لمدة نصف ساعة أو يملب لمدة ساعة تمليب متمطع shakerتوضع علي الشيكر  -4

 

يعتمد تمدير الفوسفور  في المستخلصات النباتية أو المائية أو التربة روفتمدير الفوس

علي الطريمة اللونية وهي تكون معمد له لون ويماس شدة اللون عن طريك 

spectrophotometer   

 شدة اللون تتولف علي تركيز الفوسفور 

  )يستخدم مولبيدات األمونيوم لتكوين فوسفو مولبيدات األمونيوم )لون أًصفر

لتكوين هذا اللون. ولكن يحدث أكسدة  PH=5والبد أن يكون المستخلص عند 

 وأضمحالل لهذا المعمد أي يضمحل اللون 

  ويظل اللون ثابت فترة طويله البد من إضافة مادة مختزلة الختزال المعمد 

  يعطي لون أزرق ويسمي  –كلوريد المصدروز  -1من العوامل المختزلة

للمستخالصات المائية والتربة الن تركيز الفوسفور تصلح  –الطريمة الزرلاء 

 ساعة فمط ويضمحل 24دلائك ولمدة  15يتكون اللون بعد  -يكون ألل

  كلوريد المصدروز يذوب في حامضHCl  يكون ألل حساسية ويستخدم في

 تمدير التركيز الكلي المرتفع مثل التربة او النبات

ت المنخفضة يكون أعلي حساسيه ويستخدم في التركيزا H2SO4أو يذوب في 

 ةبرتلا يفالميسر مثل الماء أو الفوسفور

تصلح  -يعطي لون أصفر وتسمي الطريمة الصفراء –فندات األمونيوم  -4

من مميزات هذه الطريمه أن  –للمستخالصات النباتية الن تركيز الفوسفور أعلي 

  اللون ثابت لمدة شهر

 

 P-nitrophenolريك دليل بارانيتروفينول عن ط في العينات  PH=5ضبط 

الفوسفور  مثل المائية و  PH>5عينات  مثل المهضومه  PH<5عينات 

 المتبادل

وضع الدليل علي العينه المهضومه 
يعطي لون شفاف يضاف نمط من 

 األمونيوم يعطي لون أصفر
 1Nيضاف نمط من حامض كبريتين 

 يختفي اللون األصفر
 

 لون أصفر يتم وضع الدليل يعطي
حتي يختفي  5Nينمط بحامض كبريتين 

 اللون يصبح شفاف
 يضاف نمط من األمونيوم ليصبح أصفر

 1Nمط من حامض كبريتين نيضاف 

 ليختفي اللون
 

 

 

 خطوات التمدير

 في العينات PH=5بعد ضبط  -1
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مولبيدات  5mlمن العينات ويضاف عليها  ml 5يأخذ   25mlفي دورق معياري  -2

 األمونيوم ويرج 

 يضاف كمية من الماء الممطر  -3

  2mlيضاف كلوريد المصدروز ) العامل المختزل(  -4

دلائك لتكوين  15ثم يكمل حتي العالمه علي الدورق بالماء الممطر ويترن لمدة  -5

 اللون

 يتم عمل محاليل لياسية من الفوسفور معروفة التركيز لمياس شدة اللون  -6

ويضاف  25mlفي دوارق معيارية  من المحاليل المياسية ووضعها ml 5يتم أخذ  -7

موابيدات األمونيوم ثم ماء ممطر ثم كلوريد المصدروز ثم يكمل للعالمه بالماء 

 الممطر )بنفس الكيماويات علي العينات(

يماس شدة لون المحاليل المياسية من صفر حتي اعلي تركيز ويدون لراءة شدة  -8

 ي اللون المتكون(علي حسب الطريمة أ nm 830-660اللون علي طول موجه )

ثم يماس العينات المجهوله وعن طريك المنحني المياسي بمعلومية شدة اللون سوف  -9

 .نجد التركيز الممابل لشدة اللون

 عمل المحاليل المياسية:

بتركيز  K2HPO4أو   KH2PO4من الفوسفور في ملح   stock solutionيتم عمل 

100PPm 

 KH2PO4                                      1 Pالحسابات 

39+1*2+31+16*4                                     31                  

136mg                             31mg                       

X                              100 mg                      

X= 
       

  
   = 438.71mg 

 %83أذا علمت أن نماوة الملح 

100mg                                 83mg 

Y                            438.71mg 

Y= 
          

  
     = 528.6 mg from KH2PO4/1L= 100ppm 

           105ºCالبد أن يكون الملح جاف تماما أي في الفرن علي 

  stock solutionمن   standard solutionتحضير 
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 100mlفي دورق   ppm 0,2,4,6,8,10المطلوب حضر تركيزات 

 `V*C= V`*Cيحضر عن طريك لانون التخفيف 

 الحجم * التركيز لبل التخفيف = الحجم * التركيز بعد التخفيف 

0PPm                                                                   v1*100=100*0 

V1 =0ml from 2PPm/100ml water= 0PPm 

2PPm                                                                       v2*100=100*2 

V2= 2ml from 2PPm/100 ml water=2PPm 

4PPm                                                                       v3*100=100*4 

V3=4ml from 2PPm/100ml water=4PPm 

6PPm                                                                      V4*100=100*6 

V4= 6 ml from 2PPm/100ml water =6PPm 

8PPm                                                                       v5*100=100*8 

V5= 8ml from 2PPm/100 ml water=8PPm 

10PPm                                                                       v6*100=100*10 

V2= 10ml from 2PPm/100 ml water=10PPm 

 مل بالماء الممطر 155الي  يأخذ الحجوم المطلوبه وتكمل

من المحاليل المياسية وإضافة الكيماويات الالزمه لتكوين اللون األزرق   2mlثم تأخذ 

 spectrophotometerثم تمرأ علي جهاز 

 spectrophotometerفكرة عمل جهاز 
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ر منشومن لمبه هيدروجينيه تخرج كل األطوال الموجية ثم تمر علي يتكون الجهاز 

يضبط علي طول موجه  -لمرور الطول الموجي المحدد لنفس اللون مثل األزرق 

660nm-   ويخرج الطول الموجي للون األزرق الذي يمر علي العينه التي لونها أزرق

بسبب تكون فوسفو مولبيدات األمونيوم المختزله والتي تمتص جزء من الطول الموجي 

تعطي ئية التي يمر علي خليه ضو (ةيذافنلا )وينفذ جزء أخر (ةيصاصتمألا)األزرق 

 يعطي شدة لون لراءة علي الجلفانوميتر الذي 

  2الي  0يتم لياس األمتصاصية علي الجهاز الذي يعطي لراءة من 

 وتضبط المراءة علي صفر 0PPmأول لراءة تكون علي تركيز 

ثم يوضع التركيزات المختلفة ولراءة األمتصاصية لكل تركيز ثم يرسم منحني بين 

              لمراءة العينةصيةومن المنحني نجد التركيز الممابل التركيز واألمتصا

O.D األمتصاصية PPm 
0 

0.25 
0.53 
0.81 
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2 

0.64 
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8 

10 
 العينة

 

Ws                                  Vt                       Vs                                    Vend   

                                           

Vt  1:20هي الحجم الكلي بعد الهضم أو بعد األستخالص حيث نسبة األستخالص 

Vs حجم العينه المأخوذ لتمدير الفوسفور 

Vend الحجم النهائي للدورق المعياري لتكوين اللون األزرق 

 الحسابات:

%P= 
               

               
 

 مثال :

 7mlثم أخذ  50mlتم هضمها وأكمل الحجم الي  %7بها رطوبة  1.2gmعينة نباتية وزنها 

ومن المنحني المياسي وجد  25mlزمة لتكوين اللون األصفر في دورق وإضيف الكيماويات الال

 كيز الفوسفور في العينة النباتية.. أوجد تر PPm 3.8تركيز الفوسفور 


