تصور لتكون المواد الدبالية في االراضى المصرية
دكتور /سعد عبد الصمد السيد عبد الرازق
دكتوراه الكيمياء الطبيعية – جامعة البودن كولتور فينا-النمسا
دكتوراه العلوم البيئية (اراضى ومياه) -جامعة مدينة السادات
ماجستير العلوم الزراعية البيئية (اراضى ومياه)– جامعة عين شمس
دبلوم الدراسه العليا في استصالح وتحسين االراضى (اراضى ومياه) – جامعة اإلسكندرية
دبلوم الدراسه العليا في التخطيط واإلحصاء الزراعي (اقتصاد زراعى)–جامعة اإلسكندرية
بكالوريوس العلوم الزراعية (انتاج زراعى)– جامعة اإلسكندرية
معهد بحوث االراضى و المياه والبيئة  -الجيزة
ج.م.ع

 -1فينوالت
ا -من التحلل التكسيرى للجنين
ب – من تحلل البقايا النباتية  ---تحوالت داخل الجزيء  /تأرجح --أصول حرة ---بلمرة
ح -من تخليق الكائنات الحية  ---------نواة الحامض الدبالى  ---------تكثيف
اليفاتية  / OHاروماتية  / OHأحماض امينية  /كربوهيدرات  /أحماض دهنية HOOC/
 -2أحماض امينية

C=O <---------------------

 -3كربوهيدرات <------------------------
 -4أحماض دهنية <-----------------------

C=O
C=O

 -2تجزئة المواد الدبالية:
Fraction of humic substances:
هناك وسائل عديدة لتجزئة المواد الدبالية و منها :
ا – الترسيب عند درجات مختلفة من أل PH
ب -باستخدام مذيبات عضوية مختلفة .

ح – باستخدام القواعد النيتروجينية .
د – الترسيب بتكوين معقدات من أمالح المعادن الثقيلة أو أمالح القواعد األرضية

ه – التجزئة بكروما توجرافيا األوراق.
و – التجزئة بكروما توجرافيا األعمدة.
ز – التجزئة على الراتينجات االنيونية.
ح – التجزئة بالهجرة الكهربية.

Electrophoreses

ط – التجزئة باستخدام

Gel Filtration

و -عموماااا هنااااك طريقتاااان لتجزئاااة الماااواد الدبالياااة المفصاااولة مااان األرض
وهاتان الطريقتان شائعتا االستعمال:
 – 1فصل حامض الفولفيك  Fulvic acidعن المواد العضوية ذات الاوزن
الجزيئى المنخفض.
 – 2فصل أحماض الفولفيك عن أحماض الهيوميك Humic acid
وياااتم فصااال حاااامض الفولفياااك عااان الماااواد العضاااوية ذات الاااوزن الجزيئاااى
المنخفض بعدد من األساليب منها:
ا – فصاال بعااض الكربوهياادرات عاان حااامض الفولفيااك بالفصاال علااى الفحاام
النباتي المنشط.
ب -فصل الكربوهيدرات عن حامض الفولفيك باستخدام ال
 Gel Filtrationولقاد أمكان بهاذل الطريقاة خفاض نسابة الكربوهيادرات مان
 25 %إلى .5 %

ح – فصل المادة العضوية عن حامض الفولفيك بترسيب أمالح الباار ياوم و
النحاس والحديد.
كذلك من الطرق الشائعة في فصل أحماض الفولفيك عن أحمااض الهيومياك
الطريقاااة التقليدياااة التاااي تعتماااد علاااى تجزئاااة الماااواد الدبالياااة المستخلصاااة
بهيدروكساااااايد الصااااااوديوم و بيروفوساااااافات الصااااااوديوم بت ياااااار ر اااااام الph
للمستخلص.
 حيث أن أحماض الفولفيك تذوب في المحاليل المائية عند جميع الدرجاتمن ال . PH
 بينما أحماض الهيوميك تذوب في المحاليل المائية ذات ال  PHاكبار مان.2
 بينما أحماض الهيومين ال تذوب في المحاليل المائية عند اى Pالرتباطهابالسيليكات.
 – 3تنقية المواد الدبالية:
Purification of humic substances
تحتوى المواد لدبالية المستخلصاة مان األرض علاى بعاض الماواد المعدنياة
سيلكون – حديد – ألمونيوم – معادن طين ) وكذلك على بعاض الماواد ريار
الدبالياااة إذا لااام يسااابق استخالصاااها بااال اساااتخالص الماااواد الدبالياااة ومااان
األساليب المتبعة لتنقية المواد الدبالية بل توصيفها ما يلى:

ا – إذابة أحماض الهيومك في القلوي و ترسيبه بحامض معادني عادة مارات
ثام امارارل علاى راتانو اياوني  Ion – exchange resinو اد أمكان بهاذا
األسااالوب الاااتخلص مااان %

 30مااان الرمااااد العاااالق باألحمااااض الدبالياااة

المستخلصة من ارض منزرعة بالحشائش.
ب – أمكن تنقية أحمااض الهيوماك بضابط ر ام ال  PHللمساتخلص وأجاراء
عملية الطرد المركزي  Centrifugationعلى سرعة عالية.
ج – أمكاان تنقيااة أحماااض الهيومااك والااتخلص ماان محت اوال الماانخفض ماان
الرمااااااد بمعاملتهاااااا بمخلاااااوط خاااااان خلااااايط مااااان حاااااامض الهيااااادروفلوريك
والهيادروكلوريك) ثام أجاراء عمليااة التنقياة بال سايل بالماااء مان خاالل عمليااة
الديلسة مع وضع كيس من السولوفا به راتنو هيادروجيني فاي أنااء الديلساه
.Hydrogen exchange resin
تمكان العالماان )  Gascho and Stevenson (1968الاتخلص مان
رماااد أحماااض الهيوميااك و خفضاايهما إلااى ا اال ماان

 1%بااأجراء الديلسااه

باستخدام حامض الهيدروفلوريك  0.3ع ومحلول بيرو فوسافات الصاوديوم
 0.2ع وتعاارف اادرة حااامض الهياادروفلوريك فااي خفااض نساابة الرماااد فااي
األحماااض الدباليااة لتكساايرل لمعااادن الطااين المتادرتااه hydrated clay
 mineralsكاااذلك درتاااه علاااى تكاااوين معقااادات ماااع الكاتيوناااات الثنائياااة
والثالثية المرتبطة مع أحماض الهيوميك بروابط تعاونية.

ويجااب أن نعلاام أن الااتخلص ماان الرماااد  Ashيتبعهااا فقااد جاازء ماان كميااة
الحاامض الهياومى بعاض الماواد ال ياار دبالياة المرتبطاة بالحاامض الهيااومى
لتكوين نظام المواد الدبالية) أو على األ ل إحاداث بعاض الت يارات الكيميائياة
ألحماض الهيوميك.
ويمكن تنقية أحماض الهيوميك باى مواد رير دبالياة ذائباة خلطات باه أثنااء
الترسيب بأجراء عملية الديلسه بالماء لعدد من المرات مع ت ير الماء.
يمكاان تنقيااة أحماااض الفولفيااك المختلطااة باألحماااض االمينيااة و السااكريات
بااامرار الخلاايط علااى عمااود ماان الراتنجااات الكااارل للماااء

Hydrophobic

 resinحيث ترتبط أحماض الفولفيك بالراتنو مواد ا ال ذائبياة فاي المااء
) بينما ال ترتبط األحماض االمينياة والساكريات ماواد ذائباة فاي المااء ) ثام
تتم اذالة حامض الفولفيك بعد ذلك من على الراتنو بواسطة لوي مخفف.
 -4توصيف المواد الدبالية
Characterization of humic substances
بااالررم ماان الصااعوبات التااي تواجهنااا فااي دراسااة الماواد الدباليااة وعاادم اادرتنا
على تقدير التركيب الكميائى لهذل الماواد ولكان أمكان التعارف علاى كام هائال
من المعلومات عن تركيب هذل المواد.
وتختلف المواد الدبالية فاي تركيبهاا و يعتماد ذلاك علاى مصادرها والالسالوب
المتبع في استخالصها وريرها من العوامل و وتعتبر المواد الدبالية مجموعاة

مااان الماااواد أحمااااض فولفياااك وأحمااااض الهيوماااك وهياااومين) بينهاااا تشاااابه
واختالف  ,وأوجه التشابه أكثر من أوجه االختالف.
ولقد اهتم العلماء بطرق توصيف المواد الدبالية و سموها إلى:
 – 1طرق نكسيريه

Degradative methods

وتشمل :
ا -أكسدة تكسيرية

Oxidative degradation

ب – اختزال تكسيري

Reductive degradation

ج – التحلاال باألحماااض والقلااوي والماااء Water , base, Acid
hydrolysis
د – طرق أخرى مثل التحلل الحيوي و التكسير الميكروبي.
 -2طرق رير تكسير تستخدم االجهزل
non – degradative spectroscopic methods
وتشمل :
 – 1األشعة تحت الحمراء
 – 2األشعة فوق البنفسجية

Infrared spectrometry
Ultra – violet spectrometry

 – 3التاارجح الم ناطيساي للناواة Nuclear Magnetic Resonance
Spectrometry

Resonance

 -4التاااارجح االلكتروناااي

Electron

spin

spectrometry
X- ray spectrometry

 – 5األشعة السينية
 -6المرور خالل الجيل

Gel filtration method

-1توصيف المواد الدبالية بالطرق التكسيرية
Degradative methods of humic substances
هي الطرق التي تعتمد على تكسير المواد الدبالية إلى وحدات ثنائية بسايطة تعبار عان
البناء االساسى للمواد الدبالية و تساعد على استنباط التركيب الكمياائى لهاا والجادول
التااالي يوضااح الطاارق المختلفااة المسااتخدمة فااي تكسااير الم اواد الدباليااة للتعاارف علااى
بنائها وتركيبها الكميائى.
Others

Reduction

Hydrolysis

Depolymerization

Acid

Microbiological

Base

Zn dust

Oxidation
Alkaline KMnO4

distillation
Na - amalgam

Per acetic acid

degradation
Pyrolysis

Water

CuO - NaOH

Chromatography
Nitrobenzene
Nitric acid
Hydrogen
peroxide

وهناك عدد من المشاكل التي يجب أن توضع في الحسبان عند توصيف المواد
بالطرق التكسيرية نوجزها فيما يلي:

 – 1يؤدى استخدام الطرق المعتدلة  mild methodsإعطاء نواتو تكسير ضئيلة
وان كانت معبرة عن الوحدات البنائية األساسية.
 -2ياااؤدى اساااتخدام الطااارق القوياااة  drastic methodsحااادوث بعاااض الت يااارات
الكيميائية في وحدة البنااء األساساية إلاى ناواتو تحلال نهائياة مثال H2O , CO2 ,
 CH3COOHفيؤدى ذلك إلى صعوبة التعرف على الوحدات البنائية للمواد الدبالياة
المراد دراستها وان كانت نواتو التكسير بمثل هذل الطرق وفيرة.
 – 3من المشاكل التي تواجه مثل هذا النوع من الدراسة انخفاض كفاءة الفصل.
 – 4و من المشاكل التي تواجه هذا النوع من الدراساة تحارر بعاض الماواد الماد مصاة
والشاااوائب المرتبطاااة بوحااادات البنااااء األساساااية وان كاااان العاااالم

Riffaldi and

)  Schmitzer (1973ماان الت لااب علااى مشاااكل الم اواد المدصااة و الش اوائب
المرتبطاة بعمال تحلال بحماض الهيادروكلوريك  6عيااري Hydrolysis with 6N
 Hclللتخلص من المواد النيتروجينية الكربوهيدرات ثم أجراء عمليات التكسير.
وعموما فان الطرق المثالياة لدراساة بنااء وتركياب الماواد الدبالياة يتطلاب طر اا معتدلاة
 mild methodوان ما يترتب على استخدامها من ت يرات تحادث فاي أضايق الحادود
وان تعطى ا ل كمية من النواتو ال ير حقيقية Artifacts
ا – طرق األكسدة

Oxidative methods

تشمل األكسدة التكسيرية للمواد الدبالية أجراء إضافة مجااميع المثيال methylation
ثام األكسادة بالبرمنجاناات و البيركبريتاات ) Per sulfate (S2O7أو أكسايد النحااس
و د وجد  Schmitzerإن ناواتو األكسادة التكسايرية الناتجاة مان أحمااض الهيومياك
عبارة عن سلسلة من أحماض البنزويك أو حلقة من البنزين تحمل ماابين  1 -6مان
مجاميع الكربوكسيل وأيضاا الفيناوالت و األحمااض الدهنياة و نفاس الناواتو نتجات مان

األكساااادة التكساااايرية لاااابعض األحماااااض الدباليااااة المخلقااااة ماااان الفينااااوالت البساااايطة
)  (Mathur & Schnitzer , 1978و اد ترتاب علاى األكسادة المعتدلاة نسابيا
بالبيروساالفات للميالنينااات الفين اوالت الفطريااة) وأحماااض الهيوميااك المستخلصااة ماان
التربة.
و د أتضح سيادة األحماض االليفاتية التي يتراوح فيها سلسلة الكربون مابين
16 –18ذرة كربون وتمثل مابين  70 % – 80 %من المركبات التي تنتو من
الفينوالت الفطرية  ,وعموما يجب أن نشير إلى مزايا و عيوب كل طريقة
واالحتياطيات الواجب مراعاتها عند أجراء األكسدة التكسيرية.
 - 1يعيب طريقاة األكسادة ببرمنجاناات البوتاسايوم أن حلقاات البنازين المحتوياة علاى
مجاميع هيدروكسيل تفاتح عناد أكسادتها بهاذل الطريقاة لاذا يجاب أجاراء عملياة إضاافة
مجااااميع ال مثيااال  Methylationبااال أجاااراء عملياااة األكسااادة لتجناااب شاااق الحلقاااة
وت ير طبيعة النواتو.
 – 2األكسادة بحاامض  Per aceticيعطاى ناواتو أكسادة اليفاتياة أكثار مان الناواتو
االروماتية مما يؤكد أنها طريقة أكسدة تكسيرية ضعيفة و أن كانت تعطى نواتو شابيه
لنواتو األكسدة بحامض النيتريك ولكن ا ل في محتواها من النيتروجين.
 – 3ماان الماواد التااي تسااتخدم فااي أكساادة الماواد لدباليااة أيضااا النيتروبناازين فااي بيئااة
لوية وحامض النيتريك وهيبوكلوريت الصوديوم و فوق أكسيد الهيدروجين.
ب – طرق االختزال

Reduction methods

تعتمد الطارق االختزالياة للماواد الدبالياة علاى تشاجيع أحادى الاروابط المزدوجاة  ,كسار
رابطااااااة أثياااااار و تكااااااوين هياااااادروكرابن و كحااااااوالت  ,فقااااااد مجموعااااااة الكربوكساااااايل
 decarboxlationأو اختااازال مجموعاااة كربونيااال إلاااى الدهياااد ثااام إلاااى هيدروكسااايل

واختزال مجاميع الكينون إلى فينول .و لكسار رابطاة األثيار دور هاام فاي التعارف علاى
الوحدات البنائية للمواد الدبالية.
ويتم اختزال المواد الدبالية بالتقطير مع الزنك لتكسير المواد الدبالية وهى طريقة
بسيطة  Zn – dust distillation and fusionوتعطى نواتو خالية من
األكسجين ويتم فيها االختزال عن طريق كسر الروابط.
أيضا يتم اختزال المواد الدبالية بواسطة سبيكة من الصوديوم و الزئبق وتسمى
) Sodium amalgam (an alloy of Na and Hgواختزال المواد الدبالية
بهذل الطريقة تعطى نواتو اختزال تتراوح كميتها مابين  15 % - 35 %و تذوب فى
األثير وعديد من الفينوالت البسيطة من مصادر نباتية وميكروبية وتتراوح كميتها
مابين  32 % - 3%بالوزن من مادة األرض العضوية.
و د أوضحت دراسات تثر عمليات االختزال على مركباات عضاوية اروماتياة نقياة وهاو
حاادوث عمليااات تكسااير بساايطة و إن كميااة المركبااات الفينوليااة البساايطة هااي نفسااها
الفيناوالت البسايطة الموجاودة فاي المركباات االروماتيااة بال االختازال ماع حادوث بعااض
الت يارات البساايطة مثاال حاادوث عمليااة تحوياال مجموعااات الكربوكساايل إلااى ثاااني أكساايد
الكربااون  decarboxylationوانتقااال مجموعااة هيدروكساايل ماان حلقااة بناازين إلاااى
حلقة أخرى .migration of an OH group
ج – التحلل المائي بالماء و األحماض والقلويات

Hydrolysis procedure

والتحلل المائي للقلوي يعمل على كسر روابط األثير و انطاالق المركباات االليفاتياة والمركباات
االليفاتية والمركبات النيتروجينية المرتبطة باألحماض الدبالياة ويجاب ان نراعاى أجاراء التحلال
المائي للقلوي في عدم وجود األكسجين اى في وجود راز خامل مثل .N2

أما التحلل المائي باألحمااض عناد تركياز  6عياارى مان حاامض الهيادروكلورليك يعطاى أكثار
من  50%من نيتروجين األحماض الدبالية و كانت عبارة عان أحمااض امينياة وهاى أحمااض
امينية من مصادر نباتية و ميكروبية بروتينية وببتيدياة و اد أتضاح ان الببتيادات تمثال ماابين
 6% - 20%من نيتروجين األحماض الدبالية.
د – طرق أخرى

Other methods

هناااك طاارق أخاارى يمكاان اسااتخدامها فااي عماال تشااخيص للم اواد الدباليااة مثاال التحلياال
الحراري والتحليل الكروماتوجرافى ال ازي والتحليل الميكروبي .
 – 1التحليل الحراري الوزنى Thermogravimetry
من الوسائل المستخدمة في توصيف مكونات المادة العضوية التحليل الحاراري التفرياق
الااو زنااى

 ) DTG) differential thermogravimetryوالتحلياال الح اراري

التفرياق ) ) differential thermal analysisو فيهاا ياتم دراساة معادل الفقاد فاي
وزن أحماض الهيوميك وأحماض الفولفيك مع زيادة درجة الحارارة  ,حياث ياتم تساخين
أحماااض الهيوميااك والفولفيااك تحاات معاادل ثاباات ماان الحارارة بهاواء ساااخن حتااى درجااة
 540م.
و د أوضح Hoffman1965 & Schnitzer
يحدث فقد للهيدروجين عند  200م dehydrogenation
أكثااار مااان  280- 250م يحااادث فقاااد لمجااااميع الكربوكسااايل decarboxylation
والجزء االليفاتى.
أما النواة االروماتية تفقد عند درجة حرارة اكبار مان 400م  673مطلقاة) وحياث أن
الفقد في الوزن عند درجات حرارة ا ل من  400م يعبر عن الجزء االليفاتى وان الفقاد
فااي الااوزن علااى درجااات حارارة اكباار ماان  400م يعباار عاان فقااد الجاازء االروماااتى وان

وصول النسبة إلى مة الواحد الصحيح يعبر عن تمام عملية النضاو و تماام التادبل و
فاي تجرباة Esh water 1969علاى الماواد الدبالياة المستخلصاة مان أفاق ال سايل
 A0من أراضى البدزول أتضح أن نسبة الفقد بالوزن عند درجاة حارارة ا ال مان 400
م حوالي  60%و أعلى من  400م حوالي  40%ومعنى ذلك أن :
Degree of aromatichty = 40%/60% =4/6= 0.6
إن عملية التدبل وصلت إلى مراحل متقدمة من التدبل بل ت  67%من النضو
 -2التكسر الميكروبي Microbiological degradation
ا تارح  Mathur and Paul 1967اساتخدم التكساير البيولاوجى للتنباؤ بالتركياب
الخاص باالمواد الدبالياة  ,و اد ثبات أن ال  Penicillm feguentansاادر علاى
اسااااااتخدام نااااااواة الهيوميااااااك االرماتيااااااة كمصاااااادر للكربااااااون مااااااع تكااااااون مركبااااااات
alcohol & salicylaldehyde

 salicylicوبكميااااة تعااااادل  5%ماااان كميااااة

الكربون ألحماض الهيوميك .
و كااذلك فااي دراسااة حديثااة  Mathur 1971بااأجراء التكسااير البيولااوجى لحااامض
الفولفيك بواسطة ال  White rot fungusأمكن الحصول على مركبات :
 P- Benzoquinone, 2 methyl 1-4 napthoquinoneوبكمياة تعاادل
مابين  10% - 15%من كربون حامض الفولفيك.
 -2توصيف المواد الدبالية بطرق رير تكسيرية
Non – degradative methods
تعتبر هذل الطرق من أكثر الطرق استخداما لتوصيف المواد الدبالية وتشمل التحليل
العنصري و القياسات الضوئية للمواد الدبالية ا لضوء المنظور – األشعة فوق
البنفسجية – األشعة تحت الحمراء ) – ياس التارجح الم ناطيسي للنواة  – NMRو

ياس شدة التارجح االلكتروني لألصول الحرة  – ESRتشخيص المواد الدبالية
باألشعة السينية – و ياسات الوزن الجزيئى بال Gel filtration
ا  :توصيف المواد الدبالية بالتحليل العنصري:
Characterization of humic substances by Elemental analysis
لقااد أوضااحت دراسااات  Stevenson 1982أن العناصاار األساسااية الموجااودة فااى
جزيئي المواد الدبالية عبارة عن الكربون و يتراوح مان  50% - 60 %واألكساجين
ويتراوح من  30% -35%و النيتاروجين مان  1% – 6%والهيادروجين مان 4%
 - 6 %و الكبريت من صفر إلى  (Hayes & Swift, (1978) 2%ولقد أتضاح مان
الدراسات المختلفاة أن عناصار الكرباون و الهيادروجين واألكسايجين والنيتاروجين و
الفسفور و الكبريت تكون  100%من وزن المواد الدبالية الخالياة مان الرمااد ash
– Free basis
و الجدول التالي يوضح متوسط النركيب العنصري ألحماض الهيوميك و الفولفيك:
Average elemental composition of soil humic substances (Steclink 1985
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وعموما محتوى أحماض الهيوميك من الكربون اكبر من أحماض الفولفيك بينما
محتواها من األكسجين ا ل.

أما المجاميع الفعالة في المواد الدبالية عبارة عن الكربوكسيل  COOHمجاميع
ومجموعة الهيدروكسيل الكحولية و مجموعة الهيدروكسيل الفينولية OH
الكربونيل O = C

ومجموعة

وترجع طبيعة إن األحماض الدبالية أحماض ضعيفة الحتوائها على مجاميع
الكربوكسيل والحموضة الضعيفة جدا إلى مجاميع الهيدروكسيل الفينولية وعموما يجب
إن نعلم إن :
الحموضة الكلية = مجاميع الكربوكسيل  +مجاميع الهيدروكسيل الفينولية
مجاميع الهيدروكسيل الكلية = مجاميع الهيدروكسيل الكحولية  +مجاميع الهيدروكسيل الفينولية
مجاميع الكربونيل الكلية = مجاميع الكربونيل للكنيونات  +مجاميع الكربونيل للكيتونات

و الجدول التالي يوضح كمية المجاميع الفعالة في أحماض الهيوميك والفولفيك
Functional group composition of soil humic and fulvic acids
)) Stevenson, 1982
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و يتضااح ماان تقاادير كميااة المجاااميع الفعالااة فااي الماواد الدباليااة إن الحموضااة الكليااة
ومجاميع الهيدروكسيل الكحولية ألحماض الفولفياك اكبار مان أحمااض الهيومياك بينماا

مجاااميع الهيدروكساايل الفينوليااة ومجاااميع الكربونياال الكليااة ومجاااميع المثوكساايل تكاااد
تتساوى في كل من أحماض الهيوميك و الفولفيك .
ب – توصيف المواد الدبالية بالطرق الضوئية :
Characterization of humic substances by spectroscopy:
أدى استخدام لطرق الضوئية إلى التعرف على الكثيار مان طبيعاة الماواد الدبالياة ومان
مميزات استخدام القياسات الضوئية في توصيف المواد الدبالية ما يلي:
 -1إنها طرق ال تلجاء إلى تحطيم جزيئات المواد الدبالية المراد دراستها .
 -2يلزم إلجرائها كميات ضئيلة من المواد المراد دراستها.
 -3أجرائها بسيط و ال يتطلب مهارات عالية.
 -4تعطااى معلومااات يمااة عاان التركيااب البنااائى للجاازيء و مااا ااد يعتريااه ماان ت ي ارات
نتيجة معاملته كيميائيا.
استخدام القياسات الضوئية في مدى األشعة فوق البنفسجية و الضوء المنظور:
Spectrophotometer in the Ultra violet (UV) and visible region
ماان المعااروف أن امتصاااص الضااوء فااي ماادى األشااعة فااوق البنفسااجية يت اراوح مااابين
400-200
نانومتر  ,بينما امتصاص الضوء في المدى المنظور يتم مابين  800-400ناانوميتر
ملليميكرون) و يتم امتصاص الضوء فيكتسب اإللكتارون طا اة وير اى فاي المساارات
 ) O ,n , hماان مسااتويات الطا ااة المنخفضااة إلااى مسااتويات الطا ااة األعلااى ,
فالمكونااات المحتويااة علااى إلكتاارون فااردى رياار ماارتبط كااذرة األكسااجين والكبرياات و
الهالوجينات وكاذلك ا ألنظماة المحتوياة علاى رواباط مزدوجاة جميعهاا لاديها ادرة علاى

امتصااااص الضاااوء  .ويسااامى الجااازء العضاااوي المساااؤل عااان امتصااااص الضاااوء باااال
 Chromophoreأو ال  Chromophore groupومن

وكثير من العلماء يعزى اللون ال امق للمواد الدبالية إلى وجود تاأرجح فاي الجازيء باين التركياب
الكيتونى  Ketonic formو التركيب االنيونى Anon; form
-H2C-C-OH=CH-C=O
ENOL FORM

-CH-C=O-CH2-C=O
KETONIC FORM

ومن المعروف أن العال ة بين االمتصاص  ABSORPTIONو التركيز يمكن إيجادهاا مان اانون
المبرت lAMBERT
CL = KLIع =O.D=A=Log I0
حيث :
O.D=optical density.
A=absorbance.
) =Extinction (molar absorptiveع
I0 = Intensity of the incident light
I= Intensity of the transmitted light

C = molar absorptive
L = the bath length of the cell
K = Extinction coefficient
C = Kع عندما يكون سمك أنبوبة القياس =  1سمو من القانون الساابق يتضاح أن معامال االمتصااص يسااوى الكثافاة الضاوئية عنادما يكاون سامك
األنبوبة  1سم و تركيز المادة المقاسة  1جزيء في اللتر .
شدة الضوء السا ط = I0
شدة الضوء النافذ= I
ثابت يعتمد على نوع المادة المقاسة و طول الموجه = ع
سمك أنبوبة القياس = L
معامل االمتصاص = K

ونظ ار الختالف الوزن الجزيئى أو عدم معرفة الوزن الجزيئى للماواد الدبالياة فعاادة ماا
يستخدم تركيز يتراوح ما بين  0.4 -0.2جم من المواد الدبالية في اللتر أو ماا يعاادل
 0.2 -0.1جم كربون لكل لتر.
و د أتضح من الدراسات المختلفة و عند استخدام تركيز ثابات مان الماواد الدبالياة أن
االمتصاص الضوئي للمواد الدبالية يزداد بزيادة:
ا – درجة تكثف الوحدات االروماتية في المواد الدبالية.
ب – نسبة الكربون االروماتى إلى الكربون االليفاتى .
ح – كمية الكربون الكلى للمواد البالية المقدرة.
د – الوزن الجزيئى للمواد الدبالية المقدرة.
ه – نااوع المجاااميع الفعالااة المسااتبدلة علااى المركبااات الفينوليااة و موضااع االسااتبدال
على الحلقة الفينولية.

و – محتوى المواد الدبالية من النيتروجين.
ز – ر م التفاعل الهيدروجيني لمحاليل المواد الدبالية المقدرة
تأثير المواد المستبدلة على المركبات الفينولية:
ماان المعااروف أن امتصاااص الم اواد الدباليااة فااي ماادى األشااعة فااوق البنفسااجية يرجااع
أساساا لوجاود المركباات الفينولياة و لقاد أتضاح مان دراساة ل Flaig and salfeld
) (1958أن أناااواع المجااااميع المساااتبدلة علاااى المركباااات الفينولياااة مثااال ال

P-

 benzoquinoneعناد ازايتهاا فاي راباع كلوريااد الكرباون و اساتبدال بعاض المجاااميع
على الحلقة مثل إضافة مجموعة مثيل – مجموعاة ميثوكساى – مجموعاة هيدروكسايل
 ,فأعطى مركب الباراينزوكينون ا صر مة امتصاص عند طول ماوجي  282ناانوميتر
وأن مااة االمتصاااص حاادث لهااا إزاحااة إلااى طااول مااوجي أعلااى عنااد إضااافة مجموعااة
الميثيال أو الميثوكساى أو الهيدروكسايل لتصابح  309 , 351 , 372ناانوميترعلى
التوالي.
و أن مة االمتصاص تم أ ازحتها إلى الطول الموجى األعلى بمقادار 27 , 69 , 95
نااانوميتر عناادما تاام االسااتبدال علااى حلقااة مركااب البااارابنزوكينون بمجاااميع الميثياال و
الميثوكسى والهيدروكسيل على التوالي.
كااذلك فااي مركااب ال  methyl p-benzoquinoneترتااب علااى اسااتبدال مجموعااة
الميثيل في الوضع ميتا أو الوضع با ار إزاحة مة االمتصاص للمركب مان طاول ماوجي
 309نانوميتر إلى  310نانوميتر وأنهاا إذا اساتبدلت علاى نفاس المركاب ولكان فاي
الوضع اورثو أزيحت مة االمتصاص إلى طول موجي  332نانوميتر.
والجادول التاالي يوضااح أن االمتصااص الضااوئي يتاأثر بناوع المركبااات الفينولياة وبنااوع
وموضع مجاميع االستبدال عليها.
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