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الحمد  هلل زب العاملين وصل هللا على زسىله محمد والائمت الطاهسين من ذزيت 

 الحسين )ع( وسلم حسليما كثيرا ....

لقتراحها  ،غالي عبيس اشهاز  ةالدكخىز  تي املشسفحاسخاذالى بالشكس  ماجقد

،  اممني وافس الاحتر  ايهي وهصحي ، فلهخير عىن لي في جىج مىطىع البحث وكىنها كاهذ

 هللا عني خير الجصاء. اوجصاه

جامعت القادسيت  –كليت التربيت  –اساجرحي في قسم الكيمياء  ول اوس ى فظل

خابعههم وحسصهم على جىفير الاجهصة واملىاد الكيمياويت لدسهيل املهمت البحثيت مل

 . ليث سمير الحيدز  .أ.م. دقسم الكيمياء عمادة كليت التربيت وزئيس   اخصو .

في املسحلت الى شمالء الدزاست  املعطسة بالبىفسج عبازاث الشكس  واهدي اجمل

ت  . حب مني وافس الاحترام والفلهم  الخحظيًر

 

 لباحثا                                                                                     

                                                   
 

 

 
 



 
 
 



 
 

 



 
 

 



 اللصاصـــة
 ، (NPAI) ازو اميدازوؿ نيؿيفنيترو -4 ف البحث تحضير الكاشؼ العضويتضم     

وتحميؿ  المرئية -األشعة فوؽ البنفسجية  وتحت الحمراء األشعة  اتتقني ستعماؿبا وتشخيصو 

 . (C.H.N)العناصر الدقيؽ 

حيث تـ ،  ةفمزيال اتيوناأل بعض ( مع NPAIولية لتفاعؿ الكاشؼ )أجريت دراسة أو  

 Triton X-114وباستعماؿ سطح ال ايوني وىو  (CPE)نقطة الغيمة  استخالص تقنية عماؿاست

 II)) نحاسوال  II)) الزئبؽمف  لتقدير كؿ التقدير الطيفي  عمؿاست بعدمف خطوة اولية و بوصفو 

 مع اتممعقدل  األعظـ  لالمتصاص كاف الطوؿ الموجي  إذباستخداـ ىذا الكاشؼ ،  (Iوالفضة )

عمى  نحاس و الفضةوال الزئبؽ اتمعقدنانوميتر لكؿ مف ( 536و )( 511( و)525)ىو الكاشؼ  

حجـ محموؿ  :)مثؿ  الكاشؼ   بيذا  اتيوناأل  هالفضمى لتقدير ىذالظروؼ  وقد حددتالتوالي ، 

 .( الحامضية وتأثير الدالة  ودرجة الحرارة  والزمنية  مدةال وحجـ محموؿ السطح  والكاشؼ 

-بير)كاف مدى التراكيز التي تطاوع قانوف   ، إذ اتالمعقد هيذل المعايرة  ىد منحند  ح   

وبمعامؿ ارتباط  لزئبؽيوف أل( جزء بالمميوف بالنسبة 5.0-0.3يقع ضمف المدى ) (المبرت

(R2=0.9936 وقيمة معامؿ )الموالري  االمتصاصε 1-.سـ1-لتر.موؿ 104×2.88 تساوي 

ضمف المدى النحاس فقد وقع أليوف اما ،  2-مايكروغراـ.سـ 0.0069وي تسا (ساندؿ)وحساسية 

 ε( وقيمة معامؿ اإلمتصاص الموالري R2=0.9987( جزء بالمميوف وبمعامؿ ارتباط )1.0-5.0)

 ، و 2-مايكروغراـ.سـ 0.0022تساوي  (ساندؿ)وحساسية  1-.سـ1-لتر.موؿ  104×2.85تساوي 

( وقيمة R2=0.9984( جزء بالمميوف وبمعامؿ ارتباط )5.0-0.2يقع ضمف المدى ) فضةلم أليوف

وحساسية ساندؿ تساوي  1-.سـ1-لتر.موؿ  104×1.141تساوي  εمعامؿ اإلمتصاص الموالري 

 .2-مايكروغراـ.سـ 0.0093



 (NPAI)اشؼػػػػػػػػػػػػػػػوالك  اتيوناأل هبيف ىذ  ةالمتكون ةالذائب اتالمعقد طبيعة   اسةدر ت تم   

قتي التغيرات المستمرة يباستعماؿ طر ،  (L:M)الكاشؼ  إلىالفمزي   يوفاأل نسبة   إيجادمف خالؿ 

 نحاس( لمعقد ال2:1وبنسبة )  pH=6.0د عن لزئبؽا لمعقد ( 2:1فكانت تساوي ) والنسب المولية 

 .pH=10( لمعقد الفضة عند 2:1وبنسبة ) pH=8.0عند 

،  اتيوناأل هباستعماؿ محاليؿ قياسية مف ىذ ةالمتبع  التحميمية  الطريقة  ضبط  دد  ح  وقد 

 = %0.52) (II)زئبؽ ( جزء بالمميوف 5تركيز ) إلىفكانت بالنسبة ، لمكاشؼ  محددمع تركيز 

%R.S.D )( وD.L  =0.079  ، ) نحاس ( جزء بالمميوف 5ولتركيز )جزء بالمميوف(II) 

(%0.3=%R.S.D ))( و D.L =0.045 ) جزء بالمميوف ( ( جزء بالمميوف فضة )5ولتركيزI )

(%1.25=%R.S.D( و ) D.L =0.187 ) جزء بالمميوف. 

+Ag1+ Hg2+, ,   Zn 2+  , Sn2)اتوعينت التداخالت المحتممة أليون 
 
 Cu2+  ( التي و 

ـ    إذ، تتداخؿ مع العناصر قيد الدراسة عند تقديرىا بيذه الطريقة  أفيمكف  باستعماؿ   احجبي  ت

 . مناسبة عوامؿ حجب 

وذلؾ عف طريؽ تقدير عناصر   ، المتبعة   التحميمية لمطريقة  تطبيؽ  اجري  وأخيراً      

باستعماؿ تقنية استخالص نقطة الغيمة  النحاس في نموذج مف حشوة االسنافو والفضة الزئبؽ 

(CPE)  ،متقاربة النتائج  فكانت ،  الذري الميبي متصاصوقورنت النتائج مع مطيافية اإل 

 
 
 
 
 
 



 انفصم االول

 Introduction انًمديخ 
 Tech.  Cloud Point  نقطة الغيمة   اتستلصا تقنية : 1-1

Extraction 
المختمفة  مف العمماء الذيف يعمموف في المجاالت التحميمية ةمتزايد عنايةتكتسب العناصر النزرة 

وجود أو عدـ وجود العناصر ف ألميائية وغذائية وحيوية يلما تمتمكو ىذه العناصر مف اىمية ك. 

عمى قياس  القدرةوذلؾ يتطمب تقنية ليا ، في تحديد سموؾ النظاـ  لو اىمية، النزرة في نظاـ ما 

ىي عبارة عف  والتي  (CPET)تقنية استخالص نقطة الغيمة فر في االتراكيز القميمية جدا وىذا متو 

وفصؿ العديد مف العناصر النزرة مف النظـ البيولوجية  التقنية القادمة لقياس التراكيز القميمة جدا

نقطة صغيرة  استخالص ألنيا تنطوي عمى، ىي  عبارة عف نظاـ مستداـ و الكيميائية المختمفة. و 

في درجات حرارة و المحموؿ وىي السطح المستعمؿ ، وىذا ايضا في تراكيز منخفضة جدا  مف

        .(1) مرتفعة قميال لتشكيؿ الغيـو التي يفصؿ منيا الجزء األكبر

عاـ  Cloud Point Extraction (CPE)ظيرت تقنية استخالص نقطة الغيمة      

النيكؿ  إلغناءبوصفو سطحًا  TritonX-100 باستعماؿوجماعتو   Watanabeـ مف قبؿ 1976

(II) 2-1الكاشؼ العضوي  وباستعماؿ-thiazolylazo-2-naphthol (TAN) (2) وبعد ذلؾ

المعادف والبروتينات والجزيئات  استيدفت و باضطرادأرتفع عدد المنشورات المتعمقة بيذه التقنية 

المتزايد بيذه التقنية وتطبيقيا نابع مف المزايا  االىتماـالعضوية المختمفة ومما يجدر اإلشارة إليو أف 

ة والكفاءة العالية اإلجراءات البسيطة و انخفاض الكمفة والسالمة البيئي مثلالميمة التي تمتاز بيا 

غناءمذيبات قميمة السمية كذلؾ تعد تقنية فصؿ  عماؿوالسرعة واست وطبقت عمى نطاؽ واسع  وا 

(3-6) النزرة لتحديد العناصر
Trace Elements.  

حيث إنيا تقمؿ أو تمغي استعماؿ أو توليد   Green Chemistryٓجبدامع  ىذه التقنية  تتفؽ 

المواد الخطرة في تصميـ أو تصنيع أو تطبيقات المواد الكيميائية وىذا النيج الجديد يحمي البيئة 



تمنع التموث مف المصدر  عف طريؽ اختراع العمميات الكيميائية األكثر أمانًا والصديقة لمبيئة التي

 .(7)بداًل مف التنظيؼ في النياية لألنابيب والمنتجات والمموثات الناتجة عف الطرؽ التقميدية

إف نظرية نقطة الغيمة ناتجة عف خاصية ميمة لبعض السطوح عند درجة حرارة معينة           

الذوباف لتظير بشكؿ طبقة لتعطي طبقة جزيئية او مايسيالت فوؽ السطح مع فقداف كمية مف ماء 

تكويف  عمى طوريف و أنما يعتمد عماؿستفي ىذه التقنية ال يتضمف ااف العمؿ فولذلؾ  (8)الغيمة 

-TritonX-100، TritonXٓضَ  surfactantsبعض السطوح  عماؿالطور الثاني مف خالؿ است

114، Tween-80 ٝTween-20 طرؽ الفصؿ في تقنيات .   وغيرىا مف السطوحCPE  تعتمد

ف عمميات الفصؿ عمى  (لممايسيؿ)عمى نوع السطح وتركيبة وطبيعة وتركيب الجزيئات المكونة  . وا 

مالئمة لتكويف طبقة الغيمة وبذلؾ سوؼ ينفصؿ  يةذه التقنيات تحتاج إلى درجة حرار وفؽ ى

 Cloudالمحموؿ إلى طبقتيف ىما طبقة عالية الكثافة الحاوية عمى السطح وتعرؼ نقطة الغيمة 

point  وبسبب الكثافة العالية ليذه الطبقة سيكوف حجميا صغيرًاSurfactant- rich phase 

. أف عممية ((1-1)كما موضح في الشكؿ ) وطبقة المحموؿ المائي ستكوف ذات حجـ كبير

ىو األساس في تطبيؽ تقنيات الفصؿ  الحصوؿ عمى طبقة السطح الكثيفة ذات الحجـ الصغير

 Cloud - point extraction methodology(CPE)قنية نقطة الغيمة واالستخالص وفؽ ت

.(14-9) 

 
 ( طريقة االتستلصا  بنقطة الغيمة1-1شكل )                              



               Surface –active substancesالمواد النشطة تسطحيا :1-2

 خاصة تراكيب ذات عضوية جزيئات مف تتكوف المواد التيوىي  سطحياً  النشطة المواد

 بعضيا مرتبطة مع قطبية غير مجاميع بامتالكيا خاصا بيا تركيبا المركبات ىذه جزيئات تمتمؾ

 كتمة لتكوف قطبية تتجمع أخرى ومجاميع (tail)الذيؿ والمسماة لمماء كارىة وتكوف سمسمة بشكؿ

بالمايسيالت لمسطح  المكونة الجزيئات ىذه وتعرؼ (head)رأسبال تعرؼ لمماء محبة

(micelles)(20-15)  ىذه المركبات ليا القدرة عمى الذوباف في المذيبات القطبية وغير القطبية ،

 بينما ، الماء مثؿ القطبية المحاليؿ في الذوباف إمكانية توفر القطبية فالمجاميع األساس ىذا وعمى

 CCl4.مثؿ  القطبية غير في المذيبات الذوباف إمكانية توفر القطبية غير المجاميع

 لمماء المحب رأس ال فأف المائية المحاليؿ في النشطة السطوح ذات المواد ىذه وجود عند

 الماء مع االتصاؿ سيتجنب لمماء الكاره الذيؿ وأما الماء مع واتصاؿ تماس حالة في سيكوف

كما في  المائي المحموؿ سطح تغطي أحادية طبقة تكوف وبذلؾ المائي المحموؿ خارج والظيور

 .(2-1الشكؿ )

 

 

 

 

 

    

 ( الرأس والذيل في المايتسل2-1شكل )                                   

  :(21)التاليحسب الترتيب الرأس المحب لمماء  الشحنة التي يحمميا حسبؼ السطوح نيتصويمكف 



السػػػػػػػػطوح األنيونيػػػػػػػػة: وىػػػػػػػػي السػػػػػػػػطوح التػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػحنة سػػػػػػػػالبة وعػػػػػػػػادة مػػػػػػػػا  .1

حمػػػػػض  إلسػػػػػترات عضػػػػػوية، أو أمػػػػػالح الصػػػػػوديوـ وسػػػػػمفونات عضػػػػػوية كبريتػػػػػات تكػػػػػوف

، وىػػػػػػػي مشػػػػػػػتقة مػػػػػػػف المػػػػػػػواد الكيميائيػػػػػػػة الطبيعيػػػػػػػة   حمػػػػػػػض الكبريتيػػػػػػػؾ أو الفوسػػػػػػػفوريؾ

 (3A-1، كما في الشكؿ ) واالصطناعية

وىػػػػػي السػػػػػطوح التػػػػػي تحمػػػػػؿ شػػػػػحنة موجبػػػػػة مثػػػػػؿ أمونيػػػػػـو   :السػػػػػطوح الكاتيونيػػػػػة .2

 .أمالح البيريدينيوـ رباعي

السػػػػػػػطوح غيػػػػػػػر االيونيػػػػػػػة : وىػػػػػػػي السػػػػػػػطوح التػػػػػػػي ال تحمػػػػػػػؿ شػػػػػػػحنة و تحتػػػػػػػوي  .3

 .أكسيد البولي إيثيميف مف قطبية سالسؿ

السػػػػطوح االمفوتيريػػػػة : وىػػػػي السػػػػطوح التػػػػي تحمػػػػؿ الشػػػػحنة السػػػػالبة والموجبػػػػة ،  .4

 (.3B-1)الشكؿومطريات . لمصباغة أساسا كمزلقات ومبطئات تستعمؿ

 
 (B)والتسطوح االمفوتيرية  (A)( التسطوح االنيونية3-1الشكل )                         

A 

B 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9


Triton X-1141-3التسطح :  

 ف شركاتوىي مركبات يمكف الحصوؿ عمييا تجاريًا تحت عناويالتريتونات ) عائمة وىو مف

 tert - octyl phenol poly (ethylene glycolأسـ عاـ الي مجيزة مختمفة وجميعا

ether)n  وأف اإلختالؼ يكوف فيn  إذ إفTritonX-114   يكوف(n=7-8 ))(22)السطح 

TritonX-114 تينات ولو التركيب الكيميائي األيستخدـ لفصؿ البروتي ال أيونيسطح  ىو  :

 ( .4-1الشكؿ )

 
 TritonX-114( التركيب الكيميائي لمتسطح 4-1الشكل )    

أما كثافتو  g/mol) (537الوزف الجزيئي لو   أفف(  C2H4O)nC14H22Oأما صيغتو الجزيئية 

أو)  0.2mMتساوي تقريبًا  CMCأما قيمة   25عند درجة حرارة  g/ml 1.058تساوي ف

0.009% (w/w in water  وقيمةHLB  (23).  12.4تساوي  

 ولو أسماء أخرى أيضاً 

octyl phenoxy poly(ethoxy ethanol) tert- 

polyoxy ethylene mono octyl phenyl ether 

octyl phenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol 

tert-octyl phenoxy poly(oxy ethylene) ethanol 

أف ىذا   ethylene oxideمع  octyl phenolالناتجة مف بممرة   Tritonتمثؿ سمسمة اؿ  Xأف 

  (24-25).( ويذوب في الماء البارد أيضا(1ml/10ml اإليثانوؿالسطح يذوب في 



                                       نًسكجبد االشو  انكىاشف انعضىيخ انتحهيهيخ : 1-4

Analytical Organic Reagents for Azo Compound                         

ثٞطلٜب عضًء ئن اُلظَ ك٢ رو٤٘بد اُزوذ٣ش اُط٤ل٢ ٝثؼغ ؽشاٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اٌُٞاشق رسزؼَٔ 

٢ٛ ٓشًجبد راد أٝصإ عض٣ئ٤خ ػب٤ُخ ه٤ِِخ اُزٝثبٕ ك٢ أُبء ٗظشاً ك٢ ػَٔ ٛزٙ اُزو٤٘بد ٝ اسبس٤بً 

ُزؼط٢ ٓؼوذاد ٤ًِز٤خ ِٓٞٗخ ك٢ رٔزبص ثبٓزالًٜب ٓغب٤ٓغ كؼبُخ ، ار ُطج٤ؼخ أٝاطشٛب اُزسب٤ٔٛخ ، 

ٓضا٣ب  ص٣بدح ػ٠ِ، ُٜٝزٙ أُضا٣ب  ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خؼ٘بطش آُٖ   ٌض٤شرؤِٜٛب ُِزلبػَ ٓغ اُؿِت االؽ٤بٕ أ

ك٢ شز٠ أُغبالد ًبُطت ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاُؼِّٞ  ٛزٙ اٌُٞاشق ٣ٌٕٞ ٝاسؼبً  ؼٔبٍأخشٟ عؼِذ اسز

حٝأػطذ ٗزبئظ راد أ٤ٔٛخ ًج٤ش
(27-26) 

. 

ثٜزا اُ٘ٞع ٖٓ  اُخبطخسزؼٔبالد ٌُض٤ش ٖٓ االا ُٚأُزؼذدٍح  ًبٕ  ٕٚ ؽوَ ا٤ٔ٤ٌُبء ثلشٝػإ

ٕ رلبػَ اٌُٞاشق اُؼؼ٣ٞخ ٓغ اال٣ٞٗبد اُالػؼ٣ٞخ ك٢ أُؾٍِٞ ٣ٌٖٔ إ أل،  اُؼؼ٣ٞخاٌُٞاشق 

  ،رأُن ،إُِٞ)٣ؤد١ ا٠ُ ظٜٞس خظبئض ٓخزِلخ كؼ٠ِ سج٤َ  أُضبٍ ٣ٌٖٔ إ ٣ؤد١ رـ٤شا ك٢ 

اٝٓبدح  اً ٓؼوذ بً اُزلبػَ ٌٖٓٔ إ ٣ٌٕٞ ٓشًجًٔب إ ٗبرظ  ( ظٜٞس ساست....اُخ ،رطب٣ش ، رٝثبٕ

االخزضاٍ( -ػؼ٣ٞخ عذ٣ذح )ٝاُز٢ هذ رزٌٕٞ ثسجت ػ٤ِٔخ االًسذح
(29-28) 

كل٢ ٓغبٍ ا٤ٔ٤ٌُبء  .

ٝٓشًجبرٜب أُؼوذح ٖٓ  اُزؾ٤ِ٤ِٚ ٓضالً أٌٖٓ اسزـالٍ اُظلخ ا٤ُِٗٞخ ٌُِٞاشق اُؼؼ٣ٞخ)ًٞاشق االَصٝ

ػٜٔ٘ب( ٓغ اال٣ٞٗبد اُلِض٣خ ك٢ ٓؾب٤ُِٜب أُبئ٤خ ٝ اُؼؼ٣ٞخ ٝ االخزالف اُٞاػؼ ك٢ أُٞإ رِي 

أُشًجبد أُؼوذح ػٖ أُٞإ اٌُٞاشق ٝاُؼ٘بطش أُسزؼِٔخ ٓؼٜب ،األٓش اُز١ أػط٠ اُلشطٚ 

الٌٓب٤ٗخ أسزؼٔبُٜب ك٢ اُزؾب٤َُ اُط٤ل٤خ
(03)

.  

في مركب ما  (NH-)و  (OH-)المترافقة مع مجاميع  (-N=N-)موعة اف وجود مج         

تعد مركبات اآلزو مف أىـ أنواع األصباغ المعروفة فقد تـ اكتشافيا يسمى بمركب اآلزو ، 

وجيف مرتبطتيف معًا إذ شخص وجود ذرتي نتر  Greiss (31)مف قبؿ ـ  1860وتسميتيا عاـ 

تعمؿ ىاتاف الذرتاف كمجموعة جسريو وعندما ترتبط عمى  ، في الجزيئة N=N-بآصرة مزدوجة

ية تسمى حينئذ بمركبات اآلزو االليفاتية وىي قميمة االنتشار واالستعماؿ تطرفييا مجموعتاف اليفا

عندما ترتبط عمى طرفييا مجموعتاف  و (32)  ىيدروكاربوف و بسبب تفككيا السريع إلى نتروجيف



وقد  وىذا النوع ىو األكثر أىمية وانتشارًا .، حينذاؾ تسمى بمركبات اآلزو االروماتية  اروماتية

وذلؾ الستقرارىا العالي الذي يعود الى وجود ظاىرة ازدادت أىمية مركبات اآلزو في اآلونة األخيرة 

مكانية تكوينيا معقداتوكذلؾ يا الرنيف في مع العديد  بسبب استعماليا الواسع لألغراض التحميمية وا 

وأيضا يمكف عزليا ، مف االيونات الفمزية ويمكف أف تستعمؿ ىذه المركبات عمى شكؿ محاليؿ 

 : ٛزٙ اٌُٞاشق ُجؼغٝك٢ ادٗبٙ ط٤ؾ ، واستعماليا عمى أنيا مادة صمبة ونقية 

 
 نًسكجبد االشو انكىاشف انعضىيخ انتحهيهيخ( بعض 5-1الشكل )

االروماتية اعتمادا عمى الحمقات المرتبطة بطرفي مجموعة االزو ويمكف تصنيؼ مركبات االزو 

 ىما :(33)الجسرية الى صنفيف رئيسيف 

 مركبات االزو متجانسة الحمقة  -1

 مركبات االزو غير متجانسة الحمقة  -2

      Homocyclic azo compoundsمركبات اآلزو متجانتسة الحمقة  :1-4-1

في ىذا الصنؼ ترتبط مجموعة اآلزو الجسرية بيف حمقتيف متجانستيف غير حاويتيف عمى           

( وتمتاز بأنيا كواشؼ ضعيفة بسبب كوف مجموعة اآلزو ىي المركز  S,N,Oذرات ىجينة مثؿ ) 

٣ٝؼّذ  ٛزا  اُظ٘ق  اهَ أ٤ٔٛخ  ٝاٗزشبساً ٖٓ أطجبؽ ا٥صٝ  .(34)الوحيد لمتناسؽ مع االيونات الفمزية

ٝروسْ ٛزٙ ا٠ُ ٓشًجبد أؽبد٣خ أٝ ص٘بئ٤خ اُزؼ٣ٞغ ٗسجخً إ٠ُ ٝعٞد ٓغٔٞػخ ؿ٤ش ٓزغبٗسخ اُؾِوخ 



رؼ٣ٞؼ٤ٚ ٝاؽذح أٝ ٓغٔٞػز٤ٖ ك٢ أُٞهغ أٝسصٞ ٗسجخ إ٠ُ ٓغٔٞػخ ا٥صٝ ُٝسِسِخ ٖٓ ؽِوبد 

أُغٔٞػخاُج٘ض٣ٖ ٝاُ٘لضب٤ُٖ أُغبٝسح ُٜزٙ 
(35)

 ومف االمثمة عمييا :،  

 
 مركبات اآلزو متجانتسة الحمقة( مثال ل6-1الشكل )

 Heterocyclic azo       مركبات اآلزو غير متجانتسة الحمقة 1-4-2

compounds         رز٤ٔض ٛزٙ أُشًجبد ثبؽزٞاء ٝاؽذح أٝ أًضش ٖٓ ؽِوبرٜب ػ٠ِ رساد ٛغ٤٘خ

(N , O , S)  ٖٓ ٝرؼذ ٛزٙ أُشًجبد راد أ٤ٔٛخ ًج٤شح ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبء اُزؾ٤ِ٤ِخ ؽ٤ش أٜٗب رٔزِي أًضش

تعد مركبات اآلزو غير ٓٞهغ ُِز٘بسن ٢ٛٝ ثزُي أًضش أ٤ٔٛخ ٝاسزؼٔبالً ٖٓ سبثوزٜب ٓزغبٗسخ اُؾِوخ . 

ما في متجانسة الحمقة مف الكواشؼ العضوية التي حظيت بأىمية بالغة في التحميؿ الكيميائي والسي

مزدوجيا منح عمى ى أكثر مف ذرة مانحة ليا قابمية مجاؿ التحميؿ الطيفي وذلؾ الحتوائيا عم

تكويف معقدات كميتية مع االيونات الفمزية الموجبة المختمفة وقد في االلكتروني غير المشارؾ 

 ومف االمثمة عمييا :  ،  (36)امتازت ىذه المركبات بامتصاصيتيا الموالرية العالية

 
 مركبات اآلزو غير متجانتسة الحمقة( مثال ل7-1الشكل )



 العوامل المؤثرة في تناتسق كواشف اآلزو  : 1-5

ٞعت ٛزٙ ٔٛ٘بى اٌُض٤ش ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ رؤصش ك٢ ر٘بسن ًٞاشق ا٥صٝ ؽ٤ش رزٌٕٞ ث

   اُؼٞآَ أُؼوذاد ا٤ٌُِز٤خ ٖٝٓ ٛزٙ اُؼٞآَ : 
 ا٤ِ٤ٌُز٤خؽج٤ؼخ اُزساد اُز٢ رزٌٕٞ ٜٓ٘ب اُؾِوخ   -أ

 ؽغْ اُؾِوخ -ة

 ؽغْ اال٣ٕٞ اُلِض١ اُذاخَ ػٖٔ اُؾِوخ -ط

ٕ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٝأ٣ٕٞ اُلِض١ ِٓؼ ٤ًِز٢ ٥إر ٣شزشؽ ك٢ اُغض٣ئخ اُؼؼ٣ٞخ اُز٢ رٌٕٞ ٓغ ا

صجبد أُؼوذ اُز١ ٣ٌٞٗٚ    ألٕسزجذاٍ ا٣ٕٞ ا٤ُٜذسٝع٤ٖ ثبُلِض( ب٣زْ اُزلبػَ ث ارؽبٓؼ٤خ اٝ هبػذ٣خ )

سرجبؽٚ  ثبأل٣ٕٞ أُشًض١ ، ٣ٝضداد ٛزا اُزأص٤ش ثض٣بدح  ػذد  ا٣ؼزٔذ ػ٠ِ ػذد  ٓٞاهغ    ًبشق  ا٥صٝ

اُزساد اُٞاٛجخ  ُالٌُزشٝٗبد  اُز٢  رزشرت  ثؾ٤ش رشرجؾ ٓغ األ٣ٕٞ اُلِض١ أُشًض١  ٌٓٞٗخ  

ؽِوبد  خٔبس٤خ  أٝ سذاس٤خ ،  ًِٝٔب  صاد ػذد اُؾِوبد أُزٌٞٗخ ك٢ أُؼوذ صادد صجبر٤زٚ 
(37)

 .      ٝ

اُلِض١ ٝشؾ٘زٚ  ثشٌَ  ًج٤ش  ٣ؼزٔذ  أُؼوذ  ػ٠ِ  ؽج٤ؼخ  األ٣ٕٞ اُلِض١  ،  إر  ٣ؤصش ؽغْ  األ٣ٕٞ 

ػٞآَ  أخشٟ   كؼالً ػٖسزوشاس٣خ أُؼوذ  اُز٢  رضداد  ثض٣بدح  شؾ٘خ األ٣ٕٞ ٝٗوظبٕ ؽغٔٚ اػ٠ِ 

جطخ ثزش٤ًت اٌُبشق ٜٓ٘ب  ) ؽبهخ اُزأ٣ٖ ٝ اٌُٜشٝسبُج٤خ ( ، ص٣بدح إ٠ُ ػٞآَ أخشٟ ، ٓشر

اُؼؼ١ٞ ٖٓ ؽ٤ش  )اُشؾ٘خ ٝاُؾغْ ٝاُظلخ اُوبػذ٣خ ( ، ٝ ٣لؼَ إٔ رٌٕٞ  رسح اُ٘زشٝع٤ٖ ك٢ 

، ٝٛزٙ اُؾبُخ  ر٘شأ ػ٘ذٓب رٌٕٞ  ه٤ٔخ  اُذاُخ  Deprotonated(ؿ٤ش ٓجشر٘خ )اُؾِوخ ؿ٤ش أُزغبٗسخ 

ٛزٙ أُشًجبد ك٢  ( ، ٝٛزٙ رٔضَ اُظشٝف االػز٤بد٣خ ك٢ اسزؼٔب5.2ٍ)اُؾبٓؼ٤خ اًجش ٖٓ 

اُزطج٤وبد اُزؾ٤ِ٤ِخ ،  
(38)

 . 

 :  ر٘بسن ًٞاشق االصٝٝرٞػؼ اُظ٤ؾ االر٤خ رأص٤ش اُذاُخ اُؾبٓؼ٤خ ػ٠ِ 



 

 ( تأثير الدالة الحامضية عمى تناتسق كواشف االزو8-1الشكل )

أُؼوذ أُزٌٕٞ ، ٖٓ خالٍ    سزوشاس٣خاأُؼٞػبد  ك٢  ص٣بدح    ثؼغٝك٢ ثؼغ األؽ٤بٕ  رسبْٛ  

ٛزٙ    ألٕ،   Intramolecular hydrogen bondingر٣ٌٖٞ األٝاطش ا٤ُٜذسٝع٤٘٤خ اُؼ٤٘ٔخ 

أُؼٞػبد ال رشبسى ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٘بسن ، ٝال س٤ٔب إرا ًبٗذ ٖٓ ٗٞع ا٤ُٜذسًٝس٤َ ، إر  ٣وّٞ 

، ثز٣ٌٖٞ ا٥طشح  (ٗسجخ ُٔغٔٞػخ ا٥صٝ)ثشٝرٕٞ ٓغٔٞػخ ا٤ُٜذسًٝس٤َ ك٢ أُٞهغ اٝسصٞ 

  اُالؽناُغسش٣خ  ،  ًٔب ك٢ أُؼوذ  ا٤ُٜذسٝع٤٘٤خ  اُؼ٤٘ٔخ  ٓغ إؽذٟ رسر٢  ٓغٔٞػخ  ا٥صٝ 
(39 )

.
 



 

 ( االواصر الييدروجينية الضمنية في كواشف االزو9-1الشكل )

أُزؼٖٔ ُزساد ٝاٛجخ  ًزُي رؼزٔذ صجبر٤خ أُؼوذ أُزٌٕٞ ػ٠ِ ٗٞع أُؼٞػبد ك٢ أُٞهغ اٝسصٞ

شزشاًٜب  ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٘بسن ثؼذ كوذاٜٗب ٠  اُؾِوخ  أُزغبٗسخ  ، ٗظشاً ال(  ػِ N , Oٓضَ ) 

ُجشٝرٞٗبرٜب  ،  ٝال س٤ٔب إرا  ًبٗذ  أُؼٞػبد  ٖٓ ٗٞع ا٤ُٜذسًٝس٤َ 
(40)

 ًٔب ك٢ أُؼوذ ادٗبٙ :  

 

 ( التعويض في الموقع اورثو في كواشف االزو11-1الشكل )

                               Chemistry of Mercuryالزئبق :كيمياء  1-6

  

 السائمة الفضة ومعناه ،الالتينية  المغةفي  (Hydrorgnum)  كممة مف اسـ الزئبؽ اشتؽ

 μg/g 0.05 األرضية القشرة في وجوده ومعدؿ ،(  (13.54g/cm3كثافتو  تبمغ فضي سائؿ ىو

 في األخير الموقع الزئبؽ يحتؿ  .،Cinnaber (41) (HgS)السنابار الشييرة خاماتو ومف و، 

لمزئبؽ مصادر عديدة . (42) 200.61 الذري والوزف 80عدده الذري  و (ІІb)المجموعة عناصر

 تموث الزراعي والصناعي واالستعماؿفي البيئة وىي البراكيف , والقشرة االرضية اضافة الى ال



ينبعث الزئبؽ مف البراكيف بكميات كبيرة حيث يؤدي الى تموث التربة والمجاري المائية إذ الطبي ، 

 في الكائنات البحرية . و مف بعد يؤثريترسب بيا  و

تموث المجاري المائية بالزئبؽ ، اما مف مصادر  ميماً  رضية مصدراً د القشرة األكذلؾ تع

 أف  حيثف العناصر الثقيمة ومنيا الزئبؽ حد مموثات البيئة بالعديد مد أالتموث الصناعي فيع

يا مف كائنات وث البيئة والمجاري المائية وما فياىـ مصدر لتميعد التعديف الستخراج الزئبؽ 

 . (43-44)بحرية

 : وجوده واتستلداماتو 1-6-1

 صناعة في ويستخدـ األسناف، حشوة وفي الزئبقية المحارير صنع في بكثرة الزئبؽ يستعمؿ

 منعت وقد وكرـو مركير لكممتي مختصر ىي والتي المركيروكرـو أو الميكروكرـو المطيرة المادة

 الزئبؽ عمى احتوائيا بسبب 2006 العاـ منذ وفرنسا المتحدة الواليات في عماؿاالست مف المادة ىذه

 عمى القضاء في األفادة منو ، تـ حيث العناصر الميمة في المجاؿ الزرعيالزئبؽ مف  يعد. 

 عممية خالؿ مف لمفطريات وكمبيد التعفف مف البذور عمى الحفاظ وفي الزراعية اآلفات بعض

 تعتمد التي الزئبقية المصابيح صناعة في كبير بشكؿ الزئبؽ دخؿ وقد (45-46) .الزئبؽ بمثيؿ التعفير

، البطاريات وصناعة والفضة الذىب عمميات استخالص وفي الزئبؽ بخار مف الضوء انبعاث عمى

 خاليا بعض في اً سالب اً قطب تـ استعمالو بوصفو و المتفجرات كصناعة ،الحربية اتالصناع وفي

  (47).النووية الطاقة مجاؿ في الرئيسي الدور لو وكاف،  الكيربائي التحميؿ

 تسمية الزئبق :  1-6-2

ساـ سواء في حالة  ، النوالزئبؽ عنصر منتشر في الكوف ويشكؿ خطرا مينيا لالنساف 

ًا في  تمفا في الدماغ ، والقمب والكمى وامراض و يمكف اف يسبب طريؽ الفـ او استنشاقو تناولو عف 

رئة االنساف . في تركيز منخفض جدا يمكف اف يتمؼ الجياز العصبي المركزي لدى االنساف بشكؿ 

البيولوجية الى مثيؿ الزئبؽ ، حيث يمكف تحويؿ الزئبؽ غير العضوي مف خالؿ العمميات (48)دائـ 



MeHg) يمكنو عبور الحواجز ويؤدي الى تمؼ دماغ  ومف ثـ، (49)( ، وىو مادة عضوية سامة

لمقمح ادى الى حاالت تسمـ كثيرة وايضا الى  اً فطري اً مبيدبوصفو الزئبؽ  استعماؿاف .(50)الجنيف 

 . المجاري المائيةيترسب في  ألنو تموث التربة 

حدثت بعض حاالت التسمـ الجماعي التي كانت ناشئة مف تناوؿ خبز مصنوع مف  

 1000ـ في العراؽ  1960حبوب قمح معاممة بمبيد فطري تحتوي عمى الزئبؽ العضوي في عاـ 

صحية  اً . ىناؾ اضرار  (51)شخص اثر تناوؿ ىذا الخبز 200حالة اصابة بتسمـ الزئبؽ توفي فييا 

فمركبات الزئبؽ ، ف سرعة امتصاص الزئبؽ تبعا لطبيعة المركبات الكيميائية تتباي إذكبيرة لمزئبؽ 

اما مشتقات الزئبؽ العضوية ، % تقريبا 6نسبة امتصاصيا ضئيمة ال تتجاوز تكوف غير العضوية 

تتراوح نسبة امتصاصيا بيف إذ ذات السمسمة الكربونية القصيرة  السيمافتمتص بدرجة اسرع و 

غير عضوية الى اف محدودة مف جية تحويؿ الصورة الحيواف او االنس % ، قدرة جسـ73%و45

ف ىذه القدرة تكوف كبيرة في الكائنات الحية الدقيقة ولذا فيي تشكؿ خطورة عضوية إال أصورة 

 لزيادة الرئيسي المصدر أما . (52-53)نتيجة نقميا مركبات زئبؽ عضوية سامة الى طعاـ االنساف

 أو األرضية الكرة سطح عمى كانت سواء كيفرالمب الطبيعي النشاط إلى يعود بالزئبؽ التموث نسبة

 المياه إلى أو األسماؾ إلى تنتقؿ المعدف ىذا تركيز في الكبيرة الزيادة واف المحيطات أعماؽ في

 وذلؾ مباشر غير أو مباشر طريؽ عف الحيواف أو اإلنساف بصحة تؤثر أف يمكف والتي الجوفية

 البيئي نشاطيا عف ينتج والتي المياه في تعيشالتي  الدقيقة الحية الكائنات في الزئبؽ بتركز

 العضوي بالزئبؽ يعرؼ والذي CH3Hg+))(Methyl Mercury)الزئبؽ  مثيؿ إلى  +Hg2تحوؿ

 أغشية خالؿ مف النفاذ عمى إلمكانيتو اإلنساف حياة  عمى تأثير اكبر المركب ليذا كاف ولقد

 طريؽ عف الدىنية األنسجة في والبقاء  العصبية واألنسجة الدماغ خاليا ومنيا الخاليا

  . (54-57)امتصاصو

  الفضةكيمياء : 1-7



تمثؿ , والتي تعني المماع أو المتألؽ  argentumاشتقت كممة الفضة مف الكممة الالتينية  

تقع  ، Agالفضة العنصر التاسع مف عناصر السمسمة االنتقالية الثانية أما الرمز الكيميائي فيو 

( مف الجدوؿ الدوري والتي تعرؼ Ibالفضة بيف عنصري النحاس والذىب في المجموعة االولى ب)

رتيب  والترتيب األلكتروني لمفضة يكوف مشابو لت  Currency Metals)بمجموعة فمزات العممة )

 اوتمتاز الفضة بكونيا فمز ذ 4d105s1 تيتمتمؾ الترتيب الخارجي األ ، ألنياالنحاس األلكتروني 

عالية عمى الطرؽ ولو توصيمية حرارية وكيربائية عالية تبمغ  درةلو ق softلوف أبيض لماع ليف 

 Ag109و  %51.82بوفرة مقدراىا  Ag107ويوجد نظيريف  لمفضة ىما  961 درجة أنصيارىا 

   %48.18(58) .بوفرة مقدارىا 

 

 

 اتستلداماتو  : وجوده و1-7-1

حيث توجد بشكؿ فمز في القشرة األرضية بما )أما بشكؿ حر  توجد الفضة في الطبيعة 

 (أو(Face – Centered Cubic ccp)جزء بالمميوف وتتبمور في نظاـ مكعب  (0.1 )يقارب 

، البروسايت (Ag2S)األقتصادية العالية مثؿ االرجينتايت توجد عمى شكؿ خامات  تمتاز بأىميتيا 

(Ag3AsS3)  البايرارجايرايت،(Ag3SbS3)  بوليباسايت ،(Ag9SbS6)  ستيفانايت(Ag5SbS4) 

كما توجد بشكؿ حر عمى ىيأة صفائح أو كتؿ غير  منتظمة  مع بعض  .(AgCl)والسيرارجيرايت

 ىب والرصاص والخارصيف والنحاس وغيرىا .الكبريتيدات أومخموطة مع فمزات أخرى مثؿ الذ

تذوب الفضة بحامض النتريؾ والكبريتيؾ المركزيف ، وال تتفاعؿ مع االوكسجيف وتمتص 

Ag2)غاز ثاني اوكسيد الكاربوف مف الجو  مكونة 
 CO3)  كما يتفاعؿ ايوف الفضة االحادي مع

في محموؿ االمونيا مايعرؼ  Ag2Oكبريتيد الييدروجيف والكبريت ومع اليالوجينات بينما يعطي 

يستعمؿ في تحويؿ األلدييايدات الى حوامض  وىو  Tollen,s reagentبكاشؼ تولف 



خصائصيا كالموف األبيض  يعود الى الكثيرة لمفضة عماالتف السبب في االستإ كاربوكسيمية.

األالت االلكترونية في الزخرفة والتصوير وفي صناعة  استعماليا والجميؿ والمقاومة العالية لمتأكؿ 

وفي صناعة البطاريات والمرايا  ،والطالء المعدني  صناعة الحمي وأدوات الطعاـ والكيربائية و 

، وبعض أنواع األقطاب الكيربائية وصناعة بعض األصباغ الخاصة واألالت الطبية والصوتية 

، مضاد لمبكتريابوصفو ( Silver Sulphadiazin) عماؿفي بعض العقاقير الطبية كأست وتستعمؿ

وفي صناعة مبيدات الفطريات.وكذلؾ توجد انواع كثيرة مف سبائؾ الفضة وتأتي في مقدمتيا سبائؾ 

    (59-60) .بشكؿ رئيس في صناعة العممة تستخدـالفضة والنحاس والتي 

 : تسمية الفضة1-7-2

البشري وبكميات ضئيمة جدًا )أقؿ مف  في أجزاء مختمفة مف الجسـ توجد الفضة
12.3µgL- وكذلؾ ، األغشية المخاطية والجمد و المناطؽ المعوية و الرئتيف  في( حيث تتركز

أىمية فسمجية أو كيمياوية داخؿ الجسـ وبتراكيز عالية  تتتواجد بشكؿ عقد بروتينية لكنيا ليست ذا

وكذلؾ توجد الفضة في  .ليس ليا أى تأثير سمي ويمكف لمجسـ اف يتخمص منيا بطرؽ مختمفة 

دخاف الفحـ المتطاير وفي اليواء والسكائر والنباتات وغيرىا لذا فأف تعرض  الصخور ، التربة،

األنساف بصورة مستمرة الى مصادر الفضة  يؤدي الى حصوؿ جممة مف األمراض عمى سبيؿ 

الحيوية لنخاع النزؼ الدموي وتمؼ األنسجة  والمثاؿ األصابة بمرض االستسقاء الرئوي الحاد 

مف خالؿ ، أف تدخؿ الى جسـ األنساف أما عف طريؽ الفـ  وليا القدرة عمى العظـ والكبد والكمية .

بمركباتيا أو عف طريؽ الرئتيف مف خالؿ تنفس اليواء  تناوؿ الطعاـ أوالشراب المموثيف بالفضة أو

باتيا الى الجسـ البشري مف أو مرك، لدخوؿ الفضة   الحاوي عمى الفضة وأيضًا يعد الجمد مصدراً 

خالؿ التعامؿ المباشر مع المحاليؿ المحتوية عمى الفضة مثؿ مواد التصوير واألدوية الحاوية عمى 

أومف خالؿ عممية المحيـ الفضي أو مالغـ األسناف  أيضًا تعرض ، الفضة أوصنع المجوىرات 

فقر الدـ   وتضخـ القمب وتأخر  ض كثيرة منيارر لمفضة يؤدي إلى اإلصابة بأمراالحيوانات المتك



النمو وتغيرات االنحالؿ في الكبد .وتوجد طرؽ موثوقة ودقيقة لقياس مستوى الفضة في الجسـ وأف 

 . (61-62)أدؽ ىذه الطرؽ وأسيميا ىوعف طريؽ الدـ

 

                              كيمياء النحاس: 1-8   

يمي الفضة مباشرة في قابميتو و  8.96gm/cm3فمز طري محمر ذو كثافة مقدارىا  ىو

كثيرة في الحالة  عمالتاستلمطرؽ والسحب ولو  التوصيؿ الكيربائي والحراري ويكوف قابالً  عمى

 العالية التي مقدارىا  انصيارهودرجة ، كؿ آومقاومتو لمتعالية النقية وذلؾ لتوصيميتو ال

1083C0،  لترتيب االنتقالية االولى ويمتمؾ اىو العنصر التاسع مف عناصر السمسمة و

 بسبب الغالؼ  عاليًا ، ( والذي يعطي استقرارًا 3d104s1لكتروني لمغالؼ الخارجي)األ

dكؿ في اليواء الجاؼ وبغياب اليواء الآقاوـ التت يعتبر النحاس مف العناصر التي . ؤالممم 

مونيا حامض النتريؾ واألففيف ،ويذوب في يتفاعؿ مع حامض الييدروكموريؾ والكبريتيؾ المخ

وكسجيف ولو القميؿ مف أوجو الشبو العامة مع العناصر القموية وسيانيد البوتاسيوـ بوجود األ

ببطأ شديد في اليواء الرطب ويعطي  سطحياً  تأكسد ،1عدا الصيغ الشكمية في حالة التأكسد +

ناصر وأف النحاس ينتمي الى الع مف ىيدروكسوكاربونات وىيدروكسوكبريتات اً اخضر  اً غالف

يمكف لمكثير مف الفعاليات  )وىي العناصر التي ال Essential trace metalساسية النزرة األ

 . (63-67) (الحيوية أف تتـ بدونيا

  اتستلداماتو: و: وجوده 8-1-   1

مركباتو ج ؿ يوجد النحاس في الطبيعة بكميات قميمة بشكؿ فمز حر ولكف 

كموريدات وكاربونات أما أىـ خاماتو في الطبيعة و وكذلؾ أرسيندات ، منتشرة  كبريتيدات

( Cu2S( والجالكوسايت) (Cu5FeS4 ( والبورتايتCuFeS2فيي الجالوبارابت )

ويستخمص النحاس مف ىذه الخامات بطرؽ عدة منيا  CuCOS.(OH)2والمالخايت 



والتحويؿ أي )أكسدة صييرة النحاس  تحميض الكبريتيدات واختزاؿ المواد الخاـ بالصير

والحديد مع السميكا( أوبوساطة الترشيح المكروبي ثـ ترسيبو كيربائيا مف محاليؿ الكبريتات 
فمثال يستعمؿ في صناعة االدوات . الواسعة  باستعماالتوويتميز النحاس  . (69-68)

التبريد وخطوط نقؿ ممفات  المنزلية وفي تسقيؼ السفف وفي إنتاج ممفات التسخيف أو

لواح الحفز النحاسية أالحواض  في المصانع الكيمياوية و الكيرباء وفي أنتاج الغاليات وا

بوصفو  استعمالووالسبائؾ واألجيزة الكيربائية وفي خزانات المياه واألنابيب وكذلؾ يمكف 

لنحاس لبعض االفات الزراعية ومضاد لبعض االلتيابات المزمنة .يتفاعؿ ا  مادة مبيدةً 

بحالة تأكسد CuO   بتسخينو لدرجة االحمرار مع االوكسجيف مكونًا أوكسيد النحاسيؾ 

بحالة 2O   Cuوعند الدرجات األعمى مكونًا أوكسيد النحاسوز   ( وبموف اسود ،2)+

( وبموف أحمر حيث يأخذ  أوكسيد النحاسيؾ بنية رباعية السطوح 1تأكسد )+

Tetrahedral  ويحضر بالتفكؾ الحراري  األشعة السينية ، سة حيودأثبتتو درا بحسب ما

ويستعمؿ بوصفو عاماًل مساعدًا في العديد مف تفاعالت  لكاربونات النحاس القاعدية ،

ويمكف أستعمالو بوصفو أصباغًا في صناعة الزجاج األخضر وفي  واالختزاؿاألكسدة 

 . (70)السيراميؾ واالقطاب الكمفانية

 : تسمية النحاس 1-8-2

( في 64)mg( مف النحاس منيا نحو mg(100-150يحوي الجسـ البشري البالغ عمى 

( في الكبد. ويكوف عادة تركيز النحاس في كبد 18) mg( في العظاـ و23) mgالعضالت و

و يوجد أيضًا في الخمية  ( مرة ،10-50الجنيف أعمى مف تركيزه في كبد االنساف البالغ نحو )

 . الحمراء 

العناصر االنتقالية ميـ في المحاليؿ الوظيفية كالدـ والمصؿ والدمع وغيرىا ولو إف تقدير  

أىمية كبيرة  في الكيمياء السريرية ، ففي السنوات االخيرة كانت ىناؾ عدة دراسات تربط ما بيف 



والنحاس واحدًا مف أىـ العناصر الرئيسة الموجودة في  تراكيز ىذه العناصر واالمراض المختمفة،

( جزء بالمميوف نحاس 0.7-1.4 البالغ ) لإلنساففمثاًل يحتوي مصؿ الدـ . ظمة الحيوية األن

وىو مرض نادر يصيب   Wilsonفارتفاع مستويات النحاس في المصؿ يستعمؿ مؤشرًا لمرض 

سببو  خمؿ وراثي في منظومة السيطرة عمى أيض النحاس فيزداد تركيز  الجياز العصبي لالنساف

مر مسببًا الوفاة .  االيوف الحر في الكبد والدماغ وفي حالة عدـ عالجو يسبب تفجر كريات الدـ الح 

كما وجد اف مستوى النحاس يكوف عادة مرتفعًا في المصؿ لعدد كبير مف المرضى المصابيف 

  Leukemiaوسرطاف الدـ   Hodgkinادة مثؿ سرطاف الغدد الممفاوية باألمراض المزمنة والح

وأمراض سرطانية أخرى كما توجد دراسات عديدة تربط بيف زيادة مستويات النحاس في البالزما مع 

 . نقصاف تركيز الخارصيف في البالزما لدى المصابيف بموكيميا الممفاوي عند االطفاؿ

منيا تأثيره الكبير في تكويف العظاـ والمحافظة عمى النخاعيف   كثيرةولمنحاس وظائؼ 

Myclin   في الجياز العصبي ويستخدـ كمنشط ألنزيمات كثيرة وخصوصًا األنزيمات المؤكسدة

.كما يشكؿ  النحاس جزءاً مف صبغة الجياز التنفسي لمسرطاف والروبياف وحيوانات أخرى ويكوف 

الى حصوؿ  نقص النحاس في الغذاء يتسبب  يموكموبيف  األنساف .فعمو مماثاًل لفعؿ الحديد  في ى

مجموعة واسعة مف االضطرابات المرضية مثؿ ضمور النمو واضطرابات العظـ وتموف الشعر 

وعدـ انتظاـ الوالدة واليبوط في عمؿ القمب واضطرابات في الجياز اليضمي وشحوب الموف في 

رى فأف تناوؿ كمية كبيرة مف النحاس وبصورة مستمرة ومف جية أخ الحيوانات الراقية وغيرىا .

يؤدي الى تراكـ ىذا العنصرو خصوصًا في الكبد ويعقب تراكـ النحاس عادة في الكبد الى تحرره 

ف التسمـ بالنحاس قميؿ إ ، jaundice الى الدـ فينتج عف ذلؾ األنحالؿ الدموي وحدوث اليرقاف 

يكوف  فقد لإلنسافممغـ/يوـ لمدة  اسابيع يؤدي الى التسمـ . وبالنسبة   10ونادر، والتعرض لػ 

غذية واستنشاؽ المخمفات الصناعية  الموجودة س لمتسمـ بالنحاس  ىو عف طريؽ األالمصدر الرئي

 اسطةكما قد يتـ دخوؿ كميات كبيرة مف النحاس الى جسـ األنساف بو  مصادر أخرى ،  وفي الجو 



تعماؿ األغذية المحفوظة أو المصبوغة ، اما في البيئة المائية فيوجد النحاس الغذاء عف طريؽ اس

عمى شكؿ معدف نقي ونادر في المواقع غير المموثة وأف أىـ عامؿ يتحكـ في س مية النحاس ىو 

  (71-74) .األس الييدروجيني

  االدبيات :1-9

مف بيف الطرؽ  وشيوعاً  ىي االكثر احتماالً   (uv-vis)تبقى الطرؽ الطيفية لمنطقة      

اضافة الى   لية وقمة كمفتيا وسيولة استعماليافي الكيمياء التحميمية وذلؾ لكفاءتيا العا عممةالمست

الخطأ النسبي المئوي ، وتبيف حساب بعض المعطيات التحميمية الميمة منيا مثؿ حد الكشؼ و 

لعناصر  (uv-vis)مع مطيافية ( االستخالص بنقطة الغيمة 3-1(،)2-1(،)1-1الجداوؿ التالية )

الزئبؽ والفضة والنحاس عمى التوالي مع بياف بعض المعطيات التحميمية مثؿ حد الكشؼ والخطأ 

 النسبي المئوي اضافة الى بياف اسـ الكاشؼ ونوع السطح والدالة الحامضية . 

 

 

المعطيات ( االتستلصا  بنقطة الغيمة لعنصر الزئبق في بعض النماذج مع بعض 1-1الجدول)

 التحميمية

اظى  حد انكشف RSD  انًصبدز

 انعطح

َىع  اظى انكبشف

 اندزاظخ

 د انًُىذج

75 0.67% 7.4ng/ml Triton 

x-114 

(7- (6-

BrBTA8HQ) 

رو٤٘خ ٗوطخ 

 اُـ٤ٔخ

 1 اسٔبى

76 1.3% 0.0124 Triton 

x-114 

Dithazone  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

اػشبة 

 ؽج٤خ

5 

77 4.8% 0.014 Triton 

x-100 

Dithazone   رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط 

 ؽ٤بر٤خ

0 

78  Up to 

0.83ng/ml 

Triton 

x-114 

ThioMichle 

r’s Ketone 

رو٤٘خ ٗوطخ 

 اُـ٤ٔخ

ٓؾب٤َُ 

 ٓبئ٤خ

4 



79  2.2 ng/ml Triton 

X- 

114 

ADDTP  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

 2 ٗؾَ

هرِ 

 اندزاظخ

0.57% 0.085ppm Triton 

x-114 

NPAI  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ؽشٞاد 

 اس٘بٕ

6 

 

 

 

 

 

 

 ( االتستلصا  بنقطة الغيمة لعنصر الفضة في بعض النماذج مع بعض المعطيات التحميمية2-1الجدول)        

اظى  حد انكشف RSD انًصبدز

 انعطح

 د انًُىذج َىع اندزاظخ اظى انكبشف

80  0.7 L
-1 Triton 

x-114 

Dithazone  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط ٖٓ 

 ا٤ُٔبٙ

1 

81 1.5% 1.9ngL
-1 

Triton 

x-114 

BHIS  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

 5 ٗٔبرط دّ

82 4.8% 6.3ngL
-1 

Triton 

x-114 

PAN  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط ٖٓ 

 ا٤ُٔبٙ

0 

هرِ 

 اندزاظخ

1.57% 0.0235ppm Triton 

x-114 

NBAI  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ؽشٞاد 

 اس٘بٕ

4 

    

 

 

 

 



 

 

 

 ( االتستلصا  بنقطة الغيمة لعنصر النحاس في بعض النماذج مع بعض المعطيات التحميمية 3-1الجدول)

اظى  حد انكشف RSD انًصبدز

 انعطح

َىع  اظى انكبشف

 اندزاظخ

 د انًُىذج

83 -- 0.67 L
-1 Triton 

x-114 

1-PISC  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط 

ٖٓ أُبء 

 ٝاُـزاء

1 

84 -- 4.6ngml
-1 

Triton 

x-114 

Dithazone  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط 

ٖٓ ًجذ 

 اُجوش

5 

85 -- 0.27ngL
-1 

Triton 

x-114 

TAN  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط 

 ٖٓ ا٤ُٔبٙ

0 

86 -- 1.4ngL
-1

 Triton 

x-114 

BIYPYBI  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط 

 ٖٓ

ػظ٤ش 

 اُجشروبٍ

4 

87 -- 0.06ngL
-1 

Triton 

x-114 

N,N-bis(HAP)-

1,2PD 

رو٤٘خ ٗوطخ 

 اُـ٤ٔخ

ٗٔبرط 

ٓبئ٤خ 

 ٓخزِلخ

2 

88 2.15% 4.6ngL-1 
Triton 

x-114 

Bromothiomole  

Blue  

رو٤٘خ ٗوطخ 

 اُـ٤ٔخ

 6 اد٣ٝخ

هرِ 

 اندزاظخ

0.3% 0.045ppm Triton 

x-114 

NPAI  رو٤٘خ ٗوطخ

 اُـ٤ٔخ

ؽشٞاد 

 اس٘بٕ

8 

 

 

 : ىدف البحث  1-11



  وتنقيتو  وتشخيصو ،] ازو اميدازوؿ( فنيؿ)نيترو -4[تحضير الكاشؼ العضوي الجديد   -1

  FTIRواالشعة تحت الحمراء  UV-VISفوؽ البفسجية -باستعماؿ أطياؼ االشعة المرئية

 .S.N.H.Cمعناصر  ل الدقيؽتحميؿ الو 

حسب (II)  نحاسال (I)والفضة  (II)إجراء  مسح  طيفي  لمكاشؼ  ولمعقداتو  مع الزئبؽ -2

مف  الطيؼ ،  وذلؾ    البنفسجية فوؽ  و المرئيةفي المنطقتيف   تقنية استخالص نقطة الغيمة

 األعظـ  لكؿ  مف  الكاشؼ  والمعقدات  .  لالمتصاصلغرض  تحديد قيـ الطوؿ الموجي  

مع (II)  نحاسال (I) والفضة (II)الزئبؽالستخالص االيونات  تعييف  الظروؼ الفضمى  -3

الزمنية ، ودرجة الحرارة ، والدالة الحامضية   مثؿ حجـ )تركيز( محموؿ الكاشؼ ،  والمَدةالكاشؼ 

. 

 إجراء  تطبيؽ  لمطريقة التحميمية  المتبعة  . -4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني           

    Experimental part الجزء العممي

      Apparatus تعممةاالجيزة المتس 2-1

 UV-Visمطياؼ االشعة فوؽ البنفسجية المرئية  -1

a / Double beam  (UV-Vis)  Spectrophotometer , Shimadzu  (UV. 1650)  

made in Japan. 

  لمسح اطياؼ محموؿ الكاشؼ والمعقدات. عمؿاست

b/Single beam (UV-Vis) Spectrophotometer,TRIUP International Corp - 

TRUV. 74 , S , made in Italy . 

 المحاليؿ عند األطواؿ الموجية المقررة . امتصاصفي عمـو التجارب لقياس  عمؿاست    

 

 (IRمطياؼ االشعة تحت الحمراء ) -2

FTIR-8400S  Fourier  transform  infrared spectrophotometer 

SHIMADZU ,  Japan 

 (    C .H .N .Sجياز التحميؿ  الدقيؽ  لمعناصر )-3

EURO EA3000  single  elemental  analyzer  (Europe) 

 جياز االمتصاص الذري -4

AA-6300 Atomic  absorption  spectrophotometer, SHIMADZU, 

Japan 

 مراتب  عشرية    ةربعاألحس اس ذو  الكتروني  األليميزاف  ال-5

Balance  BP  3015 , Sartorius  , Germany . 



 جياز قياس الدالة الحامضية -6

pH- meter , WTW , Listed , Laboratory Equipment , E163694 , CE , 

Germany . 

 الفرف الكيربائي -7

Oven Philip Harris Limited , Shenstone ,England. 

                                                                                                                                                                                   جياز الفصؿ المركزي  -8

    Centrifuge,Triupinternationalcorp,80-1, Germany . 

  مع محرؾ مغناطيسي مسخف كيربائي -9

Hot plate with Magnetic  stirrer , MR  Hei – Standard , Heidolph , 

Germany  

 حماـ مائي -10

Water Bath , (Hamburg - 90 ) ,  made in England . 

                    Stuart melting point-Apparatus,Japanجياز قياس درجة االنصيار11-

                                                                                                                                                

                            Chemical Materials عممةلكيميائية المتستالمواد ا  2-2

في أُٞاد أُذسعخ ك٢ ادٗبٙ ٝأُغٜضح ٖٓ اُششًبد أُج٤٘خ اصاء ًَ ٜٓ٘ب ٝدسعخ ٗوبٝرٜب  رْ اسزؼَٔ

  . ( 1-2الجدوؿ رقـ  )

 

 

 ( المواد الكيمياوية المتستلدمة1-2جدول )

Purity Company M.Wt  

(g/mol) 

Chemical 

formula 

Substance NO. 

99% FERAK 77.07 CH3COONH4 Amonium 1 



acetate 

98% Merck 97 NH4SCN Ammonium 

thiocyanate 

2 

99% Merck 176 C6H8O6 Ascorbic acid 3 

99% Merck 110.9 CaCl2 Calicum 

chloride 

4 

Analer Merck 241.5 CuCl2.6H2O Copper 

chloride 

hydrate 

5 

99% B . D . H 46.07 C2H5OH Ethanol 6 

36%w/w Sdfine-

chem 

limited 

36.5 HCl Hydrochloride 

acid 

7 

99%  68 C3H4 N2 Imidazole 8 

99% FERAK 271.5 HgCl2 Mercuric 

chloride 

9 

99% B . D . H 63 HNO3 Nitric acid 10 

99% B . D . H 90 H2 C2 O4 Oxalic acid 11 

99% Fluka 167 KI Potassium 

iodide 

12 

98% B.D.H 101 KNO3 Potasium 

nitrate 

13 

Analer Merck 169.88 AgNO3 Silver nitrate 14 

99% Merck 02 NaF Sodium 

Fluoride 

15 

99% B . D . H 43 NaOH Sodium 

hydroxide 

16 

Analer Sdfine 108 H2SO4 Sulfuric acid 17 



 

 

 

 

 نموذج حشوة االتسنان 

chem 

limited 

 

99% Merck 69 NaNO2 Sodium Nitrite 18 

99% FERAK 189.6 SnCl2 Stannous 

Chloride 

19 

Analer B . D . H 558.75 (C2H4O)nC14H22O TritonX-114 20 

98% Fluka 138 C6 H6 N2 O2 4-Nitroanaline 

 

21 

Pharmasy S.D.I   Amalgum  

dental filling 

Sampels 

22 



 
    NPAI    [Nitro ( phenyl azo Imidazol)]-4: تحضير الكاشف العضوي2-3

باالعتماد عمى الخطوات  [Nitro ( phenyl azo Imidazol)]-4تـ تحضير الكاشؼ العضوي 

 األتية : 

 Nitro aniline-4)تحضير ممح الديازونيوـ لمركب ) -1

 ( مف حامض   (3mlمف النايتروانيميف في مزيج مكوف مف (1.3800g)موؿ   (0.1)يذاب 

في حماـ   (C 5 -)( مف الماء المقطر ويبرد المزيج الى درجة   (20mlالييدروكموريؾ المركز و 

)  NaNO2   (10%)مف محموؿ نتريت الصوديوـ   (15ml)ثمجي ثـ يضاؼ الى ىذا المزيج 

وتكوف االضافة عمى شكؿ دفعات ( وخالؿ مدة نصؼ ساعة مع التحريؾ المستمر )باستعماؿ 

محرؾ مغناطيسي( مع مالحظة عدـ ارتفاع درجة الحرارة الى فوؽ الصفر المئوي ثـ يترؾ المحموؿ 

 عممية وحسب التفاعؿ االتي : الدقيقة إلتماـ  (20)لمدة 



NH2

NO2

HCl
NaNO2

- 5 C
O2N N N Cl

 
 

 (89)راء تفاعؿ االزدواج بيف ممح الديازونيـو واالميدازوؿ اج -2

يضاؼ محموؿ الديازونيـو بشكؿ دفعات مع التحريؾ المستمر الى المحموؿ المكوف مف 

(0.1mol)  (0.68g)  مف األميدازوؿ المذاب  في(100ml)  مف الكحوؿ األثيمي القاعدي

مف كاربونات   (10ml)مف ىيدروكسيد الصوديوـ و   (10ml)وكذلؾ يحتوي المحموؿ عمى 

الصوديـو ثـ يبرد المزيج دوف درجة تحت الصفر المئوي )حيث يتغير الموف الى البرتقالي ( 

وبعد اتماـ االضافة بنصؼ ساعة  يرشح المحموؿ ويغسؿ بالماء ثـ تعاد بمورتو باإليثانوؿ 

 ونحسب الوزف الناتج . 

N

N

H

O2N N N Cl O2N N N

N

N

H

 
  . ( 130)ودرجة االنصيار  (%65)وكانت النسبة المئوية لموزف الناتج 

                                                       القياتسية:تحضير المحاليل 2-4

 (  جصء  ثبنًهيىٌ 0122(  انميبظي  )II) صئجكيحهىل  أيىٌ  ان  -1
ك٢ ه٤٘٘خ  ثبُٔبء  أُوطش  (HgCl2)اُضئجن( ؿشاّ  ٖٓ  ِٓؼ ًِٞس٣ذ 3.10231ُؽّؼش ثئراثخ  )   

إ٠ُ  ؽذ اُؼالٓخ ، ٖٝٓ ٛزا أُؾٍِٞ  اُو٤بس٢    صْ أًَٔ  اُؾغْ ( ٤ِِٓزش133)  ؽغ٤ٔخ سؼخ

 ؽؼشد  أُؾب٤َُ  اُو٤بس٤خ  األخشٟ  ثبُزخل٤ق  أُزؼبهت  ثبُٔبء  أُوطش .

 (  جصء  ثبنًهيىٌ 0122)(  انميبظي  IIيحهىل  أيىٌ  انُحبض )  -0



ثبُٔبء  CuCl2.6H2O ٖٓ  ِٓؼ ًِٞس٣ذ اُ٘ؾبط  أُبئ٢  ( ؿشا3.0830ُّؽّؼش ثئراثخ  )   

إ٠ُ ؽذ اُؼالٓخ، ٖٝٓ ٛزا أُؾٍِٞ    صْ  أًَٔ  اُؾغْ ( ٤ِِٓزش001ك٢ ه٤٘٘خ ؽغ٤ٔخ سؼخ )أُوطش

 ثبُٔبء  أُوطش .اُو٤بس٢  ؽؼشد  أُؾب٤َُ  اُو٤بس٤خ  األخشٟ  ثبُزخل٤ق  أُزؼبهت  

 (  جصء  ثبنًهيى0122ٌانميبظي  ) (I)انفضخيحهىل  أيىٌ   -1

ك٢ ه٤٘٘خ  ثبُٔبء  أُوطش  AgNO3 خ( ؿشاّ  ٖٓ  ِٓؼ ٗزشاد اُلؼ0.1575ُؽّؼش ثئراثخ  )   

إ٠ُ  ؽذ اُؼالٓخ ، ٖٝٓ ٛزا أُؾٍِٞ  اُو٤بس٢    صْ أًَٔ  اُؾغْ ( ٤ِِٓزش133)  ؽغ٤ٔخ سؼخ

 اُو٤بس٤خ  األخشٟ  ثبُزخل٤ق  أُزؼبهت  ثبُٔبء  أُوطش .ؽؼشد  أُؾب٤َُ  

 %0.5محمول ىيدروكتسيد الصوديوم بتركيز -4

مف الماء  100mlفي   NaOHمف   g 0.5 إذابةحضر محموؿ لييدروكسيد الصوديوـ ب     

 . 100mlالمقطر باستعماؿ قنينة حجمية سعة 

 موالري  NPAI  5x10-3محمول الكاشف العضوي  -5

مف الكاشؼ  0.1085gm بإذابةموالري NPAI (5x10-3  )محموؿ الكاشؼ العضوي  تحضير تـ

 . ml 100مف االيثانوؿ باستعماؿ قنينة حجمية سعة ml 100في العضوي 

 جزء بالمميون(50)  وزالمحمول القياتسي لكموريد القصدير  -6

 مف ml 100في مف كموريد القصدير  (0.0079g) بإذابة وزمحموؿ كموريد القصدير  تـ تحضير

 . 100mlالماء المقطر في قنينة حجمية سعة 

 جزء بالمميون  (50) اللارصينالمحمول القياتسي لكموريد  – 7

في  ml 100في مف كموريد الخارصيف  (0.0010g)بأذابة  محموؿ كموريد الخارصيف تـ تحضير

 100mlالماء المقطر في قنينة حجمية سعة 

 محاليل عوامل الحجب تحضير -8



 100ح ض رت محاليؿ عوامؿ الحجب لكؿ مف المواد المدرجة  في أدناه في قنينة حجمية سعة     

وكما موضح في الجدوؿ  ،موالري( 0.01مميمتر باإلذابة بالماء المقطر لمحصوؿ عمى تركيز)

 :اآلتي

  لحجبتحضير عوامل ا (2-2الجدول )                                     

 

                                 

 

 

 

 انميبظبد انطيفيخ  نهكبشف   : 2-5

كٞم اُج٘لسغ٤خ ٝٓط٤بف االشؼخ  –رْ رشخ٤ض اٌُبشق ثبسزخذاّ ٓط٤بف االشؼخ أُشئ٤خ     

اٌُبشق  ٝأعش١   ٓخزِلخ ٖٓ أخزد  ٓؾب٤َُ    رؾذ اُؾٔشاء اػبكخ ا٠ُ اُزؾ٤َِ اُذه٤ن ُِؼ٘بطش.

ُٜب ٓسؼ ؽ٤ل٢ ك٢  أُ٘طوز٤ٖ  كٞم  اُج٘لسغ٤خ  ٝأُشئ٤خ  ٖٓ  اُط٤ق  ٓوبثَ  أُز٣ت  ًٔشعغ  ،  

األشؼخ  كٞم  اُج٘لسغ٤خ  ٝأُشئ٤خ  ص٘بئ٢  اُشؼبع  ،  ٝثبسزؼٔبٍ  خال٣ب ٖٓ ثبسزؼٔبٍ ٓط٤بف  

 سْ .1اٌُٞاسرض  راد  ٓٔش ػٞئ٢ )سٔي( 

( اُغبف KBrػ٠ِ شٌَ اهشاص ك٢ طِت ثش٤ٓٝذ اُجٞربس٤ّٞ )  FTIRًٔب سغِذ اؽ٤بف اُـ    

( س4000ْ – 400ػ٘ذ أُذٟ )
-1

ثؼذ رُي أعش٣ذ  ٓغٔٞػخ  ٖٓ  اُزغبسة  ُزؾذ٣ذ  اُظشٝف   ، 

 -:  ر٢اُلؼ٠ِ ٌُِبشق ه٤ذ اُذساسخ  س٘ٞػؾٜب  ثبُزسِسَ  ا٥

 تحديد  انًريت  األفضم  نهكبشف  -آ

اٌُؾٍٞ   (٢اسخ  ك٢  ثؼغ  أُز٣جبد  ٝٛـ٤ٗخ  اٌُبشق  ه٤ذ اُذسأعش٣ذ  دساسخ  ُٔؼشكخ  رٝثب     

ٝرُي  ثئراثخ   . )اٌُؾٍٞ أُض٢ِ٤ ر٣ِٖٞ ,سِلًٞسب٣ذ ،  ص٘بئ٢ ٓض٤َ،   صالص٢ ٤ٛذسٝ كٞسٓب٣ذاألص٢ِ٤  ، 

( ٤ِِٓزش 13( ؿْ  ٖٓ اٌُبشق ك٢ ٝاؽذ ٖٓ أُز٣جبد أُزًٞسح  ك٢ ه٤٘٘خ ؽغ٤ٔخ  سؼخ )3.3341)

13×1.8ثزش٤ًض ) ُزؾؼ٤شٙ،
-0

ٓٞالس١  صْ  إعشاء  ٓسؼ ؽ٤ل٢ ُٔؾٍِٞ اٌُبشق  ٓوبثَ  أُز٣ت   ( 

 (gالوزن ) المادة المحّضرة ت

 0.0960 ثايوتسيانات البوتاتسيوم محمول  -1

 1.1911 محمول حامض االوكزاليك -2

 1.1761 محمول حامض االتسكوربك -3

 1.1761 محمول ثايوتسيانات األمونيوم -4

 1.1419 محمول فموريد الصوديوم  -5

 1.1661 محمول يوديد البوتاتسيوم -6

   1.1821 لصات االمونيوممحمول  - 7



، إر  إٔ  اُـشع  ٖٓ ٛزٙ اُذساسخ  ٓؼشكخ  أُز٣ت  األكؼَ  ٌُِبشق  ه٤ذ اُذساسخ    بً ٓشعؼثٞطلٚ 

 ٝاسزخذآٚ  إلعشاء  اُزغبسة  ًبكخ  .

 تحديد  انتسكيص األفضم  نهكبشف   -ة

 زؼٔبُٚ ٕ اكؼَ ٓز٣ت ٌُِبشق ٛٞ اٌُؾٍٞ االص٢ِ٤ أُطِن ُزُي رْ اسٝعذ إٖٓ اُذساسخ اُسبثوخ     

ٓغٔٞػخ ٓؾب٤َُ ٌُِبشق ٝثزشا٤ًض  دٌُِبشق ك٢ ثو٤خ اُزغبسة اُالؽوخ ار ُؽؼش بً ٓز٣جثٞطلٚ 

13×1رشاٝؽذ ٖٓ )
-0

 –1×13
-2

ثبٌُؾٍٞ االص٢ِ٤ ؿْ ٓ٘ٚ ( 0.0022 )ٝرُي ثبراثخ ، ١( ٓٞالس

13×1) َٓ. ٤ُؼط٢ 100ٝأًبٍ اُؾغْ ا٠ُ أُطِن 
-0 

( ٖٝٓ ٛزا أُؾٍِٞ ؽؼشد سِسِخ ٓٞالس١

، صْ أعش١  ُٜب ُٔؾٍِٞ  اٌُبشق   ٝرُي  ثبُزخل٤ق  أُزؼبهت  ثبٌُؾٍٞ  األص٢ِ٤ ٓؾب٤َُ ٓخللخ

ٝرُي  بً ٓشعؼٝأُشئ٤خ ٓوبثَ اٌُؾٍٞ األص٢ِ٤  ثٞطلٚ ٓسؾبً  ؽ٤ل٤بً  ك٢ أُ٘طوز٤ٖ  كٞم  اُج٘لسغ٤خ  

إلعشاء   ؼٔبُُٚزؾذ٣ذ  اُزش٤ًض األكؼَ  ٌُِبشق ٝاُز١ ٣ؼط٢ اكؼَ ؽ٤ق ٌُِبشق ٖٝٓ صْ اسز

 اُزغبسة  ًبكخ .

  دزاظخ  تأثيس اندانخ  انحبيضيخ  عهى  يحهىل  انكبشف  -ج

( 4( ٤ِِٓزش  ،  ٝٝػغ  ك٢  ًَ ٜٓ٘ب )13أخــزد  ٓغٔٞػخ  ٖٓ  اُو٘ب٢ٗ  اُؾغ٤ٔخ  سؼخ )      

x13 1ٓؾٍِٞ  اٌُبشق  ثزش٤ًض)٤ِِٓزش ٖٓ  
-3

(٤ِِٓزش ٖٓ 4ٓٞالس١ ،  صْ  أػ٤ق ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ) (

صْ أعش١  ،  pHُؼجؾ اُـ(صْ أًَ اُؾغْ ا٠ُ ؽذ اُؼالٓخ 15-4زشاٝػ ٖٓ )رpH ٓؾب٤َُ ٓخزِلخ اُـ

ُزؾذ٣ذ ٓذٟ    اُجالٗيأُ٘طوز٤ٖ  كٞم  اُج٘لسغ٤خ  ٝأُشئ٤خ  ٓوبثَ  ُٜزٙ  أُؾب٤َُ  ٓسؾبً  ؽ٤ل٤بً  ك٢

 .  بً ٝاُز٢ ٣جو٠ ػ٘ذٙ ُٞٗٚ صبثزاُذاُخ  اُؾبٓؼ٤خ  ٌُِبشق 

 ((II وانُحبض ( Iوانفضخ) (IIدزاظخ  طيفيخ  نهكبشف  يع  أيىَبد انصئجك )  :2-4

مف  (ml 0.2)و  ( M 1x10-4بتركيز)يحوي الكاشؼ العضوي 10mlأخذ محموؿ مائي بحجـ تـ 

مف االيوف الفمزي لمعنصر  جزء بالمميوف 5 تركيز عندو  (Triton X-114 , 20%V/V)السطح 

50)وتسخيف المحموؿ في حماـ مائي الى درجة حرارة pH(7) قيد الدراسة وعند التي تتكوف  (

وبعدىا تفصؿ ثـ نضع المحموؿ في جياز الطرد المركزي لمدة عشر دقائؽ فييا طبقة نقطة الغيمة 

-UVويؤخذ ليا طيؼ امتصاص في االيثانوؿ وتذاب  CP) )Cloud pointطبقة نقطة الغيمة 



Vis Spectrum  مقابؿ بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا لمحموؿ يحوي كؿ المكونات عدا االيوف

  . الفمزي المعني بالدراسة ومف الطيؼ يحدد الطوؿ الموجي ألعظـ امتصاص لممعقد

 تأثير تركيز الكاشف : 2-6-1

مف محموؿ االيوف  جزء بالمميوف 5 منيا حضرت سمسمة مف المحاليؿ تحوي كال 

 NPAIمف السطح وبحجوـ مختمفة مف الكاشؼ العضوي  ml of 20%v/v 0.2))الفمزي و

ماء مقطر ثـ توضع في حماـ مائي وعند  (10ml)ثـ يكمؿ الحجـ الى موالري  5x10-3بتركيز 

50)درجة حرارة  بعدىا تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد  pH (7)وعند  (.10min)وزمف  (

وتقاس االمتصاصية وتذاب في االيثانوؿ تفصؿ نقطة الغيمة بعدىا دقائؽ و  (10)المركزي لمدة 

 . معقدلكؿ  عظـعند الطوؿ الموجي اال

     تركيز التسطحتأثير : 2-6-2

( تحوي عمى التركيز 10mlتـ أخذ محاليؿ مائية بحجـ ) عمؿلبياف تأثير حجـ السطح المست       

لكؿ مف ايوف النحاس  او الزئبؽ او الفضة جزء بالمميوف  5وتركيز pH (7)االمثؿ لمكاشؼ وعند 

( v/v%20ذو تركيز ) TritonX-114اضافةً  الى وجود حجوـ متزايدة مف كاًل عمى انفراد 

وعند درجة حرارة ثـ توضع ىذه المحاليؿ في حماـ مائي (0.8ml-0.1)وضمف مدى يتراوح بيف

(50 دقائؽ  (10)بعدىا تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي لمدة   (.10min)وزمف  (

مف االيثانوؿ وتقاس االمتصاصية عند الطوؿ الموجي  (1ml)وبعدىا تفصؿ نقطة الغيمة وتذاب في

 . معقدلكؿ  عظـاال

  pHالدالة الحامضية تأثير :  2-6-3

لممحاليؿ المائية ليا اثر ميـ وكبير في عممية ترابط  pHاف قيمة االس الييدروجيني          

االيوف الفمزي مع جزيئة الكاشؼ العضوي لتكويف المعقد القابؿ لالستخالص عمى وفؽ تقنية 

( ولتحديد افضؿ دالة حامضية مالئمة لعمميات االستخالص لكؿ CPEاستخالص نقطة الغيمة )



كاًل عمى  جزء بالمميوف 5بتركيز Cu(IIالنحاس  )و  Ag (I)والفضة   Hg(II)زئبؽات المف ايون

جزء  5تحوي عمى كميات محددة مف االيوف الفمزي وىي  10mlانفراد مف محاليؿ مائية بحجـ

( لكؿ ايوف فمزي 2-12) pHمف االيونات الثالثة وعند قيـ مختمفة مف الدالة الحامضية  بالمميوف

الحجـ ويحوي المحموؿ كذلؾ عمى   NPAIعمى انفراد مع تركيز محدد مف الكاشؼ العضوي 

( بعدىا يسخف المحموؿ الى درجة الحرارة المناسبة v/v%20بتركيز)  TritonX-114 مف االمثؿ 

وبعدىا تـ ثـ تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي ، والزمف المحدد لتكويف طبقة نقطة الغيمة 

ويقاس االمتصاص  االيثانوؿ( مف (1ml فيفصؿ طبقة نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي ثـ تذاب 

 .ليا عند الطوؿ الموجي االعظـ مقابؿ بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب العنصر التحميمي 

 درجة الحرارة تأثير : 2-6-4

اف تكويف نقطة الغيمة يعتمد بالدرجة االساس عمى درجة الحرارة حيث تـ استخالص المعقد        

 TritonX-114المتكوف بيف الكاشؼ العضوي وااليوف الفمزي عمى السطح الالايوني المستعمؿ 

تـ اجراء تجارب االستخالص اليونات و حيث  Micellesوالمكوف لطبقة المايسيالت 

عمى ىيئة ايونات موجبة  جزء بالمميوف 5بتركيز  Cu (II)النحاس Ag(I)والفضة  Hg(II)زئبؽال

والدالة لمكاشؼ والحجـ االمثؿ لمسطح وعند التركيز االمثؿ  10mlمف محاليميا المائية ذات الحجـ 

لكؿ ايوف قيد الدراسة ، وبعدىا توضع المحاليؿ المائية في حماـ مائي  pHالحامضية المثمى 

ثـ تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد  min  10( ولمدة40- 90) ºCوبدرجات حرارية مختمفة مف 

( مف االيثانوؿ (1mlالمركزي وبعدىا تـ فصؿ طبقة نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي ثـ تذاب في 

عند الطوؿ الموجي االعظـ مقابؿ بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب ويقاس االمتصاص ليا 

 العنصر التحميمي .

 زمن التتسلين تأثير :2-6-5



 اف زمف التسخيف عند درجة الحرارة المثمى يعد الجانب التكميمي لمعممية الثرموديناميكية        

،لذلؾ اجريت  CPEلعممية التكتؿ وتكويف نقطة الغيمة التي تعد اساسًا في عممية االستخالص 

كالً  عمى انفراد مف  جزء بالمميوف 5بتركيزعمميات االستخالص لاليونات الفمزية قيد الدراسة 

الحجـ مكاشؼ و ل والتركيز االمثؿ pHوالدالة الحامضية المثمى  10mlمحاليميا المائية ذات الحجـ 

بعدىا توضع ىذه المحاليؿ في حماـ مائي  عند الدرجة الحرارية المثمى وبأزماف االمثؿ لمسطح 

ثـ تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي وبعدىا تـ فصؿ (  .min 35-5)متزايدة ضمف مدى

ا ( مف االيثانوؿ ويقاس االمتصاص لي(1mlطبقة نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي ثـ تذاب في 

مقابؿ بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب العنصر التحميمي  لممعقد عند الطوؿ الموجي االعظـ

. 

 منحنيات المعايرة لمتقدير الطيفي: 2-7

بأخذ  (II)والنحاس  (I)والفضة   (II) الطيفي لمزئبؽ تـ اعداد منحنيات المعايرة لمتقدير      

 (0.3-5)تحوي عمى تراكيز متزايدة مف ايونات الزئبؽ ضمف مدى يتراوح 10mlمحاليؿ بحجـ 

 و جزء بالمميوف (0.2-5)تراكيز متزايدة مف ايونات الفضة ضمف مدى يتراوحو  جزء بالمميوف

المثمى   pHوعند  جزء بالمميوف(  5-0.1  )تراكيز متزايدة مف ايونات النحاس ضمف مدى يتراوح

مثؿ مف السطح ، وبعد وضع المحاليؿ مثؿ لمكاشؼ وكذلؾ الحجـ األوتحوي عمى التركيز األ

 (CPL) مثؿ لتكويف طبقة نقطة الغيمةد درجة الحرارة المثمى والزمف األالمائية في الحماـ المائي عن

 ثـ تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي وبعدىا تـ فصؿ طبقة نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي

عظـ مقابؿ المتصاص ليا عند الطوؿ الموجي األ( مف االيثانوؿ ويقاس ا(1mlي تذاب ف ومف بعد 

بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب العنصر التحميمي، بعدىا تـ رسـ عالقة بيانية بيف قيـ 

الموجودة اصاًل والفضة والنحاس لممعقد المستخمص مقابؿ تراكيز ايونات الزئبؽ  Absاالمتصاص 



، والذي يمثؿ  Calibration Curveائية لنحصؿ عمى عالقة خط مستقيـ يمثؿ في المحاليؿ الم

 . العناصرمع تغير تركيز ايونات   λmaxتغير امتصاص المعقد المتكوف عند 

 دراتسة تركيب المعقدات المتستلمصة وفق تقنية اتستلصا  نقطة الغيمة  : 2-8

 (90)طريقة النتسبة المولية  :2-8-1

( مف I( و الفضة )II) والزئبؽ( IIاجريت تجارب االستخالص لكؿ مف ايونات النحاس )          

تحوي تركيز ثابت لاليوف الفمزي  10mlبأخذ محاليؿ بحجـ  CPEمحاليميا المائية عمى وفؽ تقنية 

 المثمى لكؿ ايوف و تراكيز متزايدة مف الكاشؼ العضوي مع الحجـ pHوعند الدالة  الحامضية 

، توضع المحاليؿ في حماـ مائي عند الدرجة الحرارية المثالية ولممدة الزمنية  السطح االمثؿ مف

ثـ تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي وبعدىا تـ فصؿ  CPالمثالية لحيف تكوف نقطة الغيمة 

المتصاص ليا ( مف االيثانوؿ ويقاس ا(1mlطبقة نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي ثـ تذاب في 

، وبعد عظـ مقابؿ بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب العنصر التحميميعند الطوؿ الموجي األ

مقابؿ النسبة المولية لتركيز الكاشؼ العضوي المتغير عمى  Absذلؾ يتـ رسـ قيـ االمتصاص 

لتركيب سنحصؿ عمى شكؿ بياني منو  يتـ التوصؿ الى ا CL /CMتركيز االيوف الفمزي الثابت 

 . CPEالمتوقع لممعقد المستخمص عمى وفؽ تقنية 

 (91): طريقة التغيرات المتستمرة  2-8-2

تضمنت  CPEالطريقة االخرى المتبعة لدراسة تركيب المعقد المستخمص عمى وفؽ تقنية        

تحوي حجوـ  متزايدة مف االيوف الفمزي قيد الدراسة مع حجـو   10mlاعداد محاليؿ مائية بحجـ 

المثمى وبوجود الحجـ  pHعند  ونفسمتناقصة مف الكاشؼ العضوي التي ليا التركيز الموالري 

، تسخف ىذه المحاليؿ في حماـ مائي عند الدرجة الحرارية المثمى والزمف االمثؿ  السطح االمثؿ مف

تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي وبعدىا تـ فصؿ  ومف ثـ CPحتى تتكوف نقطة الغيمة 

المتصاص ليا ( مف االيثانوؿ ويقاس ا(1mlطبقة نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي ثـ تذاب في 



،  بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب العنصر التحميميالعظـ مقابؿ عند الطوؿ الموجي األ

قابؿ النسبة الحجمية لاليوف الفمزي والكاشؼ العضوي لنحصؿ م Absبعدىا نرسـ قيـ االمتصاص 

 . CPEعمى شكؿ بياني منو  يتـ تقدير التركيب المتوقع لممعقد المستخمص عمى وفؽ تقنية 

   الضــــــــــــــبط  :2-9

  (  واإلنحراؼ S.Dعينت  ضبط  الطريقة  التحميمية  بإيجاد  اإلنحراؼ  القياسي )

رة بالتركيز نفسو  وىو )R.S.D%القياسي النسبي المئوي ) جزء  5(  لسبعة  محاليؿ  محض 

عمى التوالي ، مع  تثبيت  الظروؼ  الفضمى  لعناصر الزئبؽ والفضة والنحاس لكؿ معقد( بالمميوف

ؿ  معقد  مقابؿ  لك  (λmax)عند   االمتصاصيةالخاصة  بكؿ  معقد ،  بعدىا  يجري  قياس 

ر بالظروؼ  نفسيا .  بوصفو مرجعاً محموؿ  الكاشؼ    ،  والمحض 

 

 

                             Enrichment factorعامل االغناء :2-10

قيمة الخطية بدوف التقنية نقطة الغيمة عمى  عماؿتـ حسابو وذلؾ بقسمة قيمة الخطية باست

 Preconcentration factorاستخداـ تقنية نقطة الغيمة ، كذلؾ تـ حساب 
وذلؾ (92)

مف قسمة حجـ المحموؿ الكمي في انبوبة االختبار عمى حجـ طبقة نقطة الغيمة 

  .المستخمص

 (93)وعوامل الحجب  تدالصاتمتأثير ال: 2-11

يونات المتداخمة بوجود األ، تـ استعماؿ عدة عوامؿ حجب بتركيز وحجـ محدديف لكؿ منيا       

(Hg2+ ,Ag+ ,Cu2+ ,Sn2+ ,Zn2+ مع بعضيا حيث تـ تكويف محاليؿ بحجـ )(10ml)  تحوي

لأليونات المتداخمة جزء بالمميوف  (50)لأليوف الفمزي قيد الدراسة و تركيز   جزء بالمميوف 5تركيز 

وعند الظروؼ الفضمى مف تركيز الكاشؼ وحجـ السطح والدالة الحامضية ودرجة الحرارة والزمف 



ثـ تنقؿ المحاليؿ الى جياز الطرد المركزي وبعدىا تـ فصؿ طبقة CPحتى تتكوف نقطة الغيمة 

المتصاص ليا س اويقا، ( مف االيثانوؿ (1mlثـ تذاب في ومف نقطة الغيمة مف المحموؿ المائي 

بالنؾ المحضر بالطريقة نفسيا بغياب العنصر التحميمي وعامؿ العظـ مقابؿ عند الطوؿ الموجي األ

فضؿ لكؿ أيوف فمزي بوجود متصاصية يتـ معرفة عامؿ الحجب األالحجب، ومف خالؿ قيـ اال

 االيونات االخرى . 

 التطبيقات: 2-12

اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ اُضئجن ٝاُلؼخ ٝاُ٘ؾبط ٝػ٘بطش اخشٟ ، ػ٤٘خ ٖٓ ؽشٞاد االس٘بٕ  اسزؼِٔذ

ارجؼذ ك٢ اراثخ  اُؾشٞحٝ
(94) 

 -:ألر٤خ ؽش٣وخ  اُؼَٔ ا

 َٓ  ٖٓ  ؽبٓغ   اُ٘زش٣ي أُشًض  ٝثؼذ   13  ؼٔبٍؿْ  ٖٓ  ؽشٞح  األس٘بٕ  ثبسز ٣0.1زاة

 ؽذ اُؼالٓخ٣خلق ثبُٔبء أُوطش ا٠ُ ٖٓ أُؾٍِٞ اُزلبػَ  ٣ششؼ  أُؾٍِٞ . اُشاشؼ   اًزٔبٍ

اُلؼخ  ٝ ٝ اُضئجن  طشبار  ٣زْ  ه٤بط ػ٘ َٓ  ٓؼزٔٚ   ٣100ؾلع  ك٢  ه٤٘٘ٚ  ؽغ٤ٔٚ  سؼخ  ٝ

ُز٣ٌٖٞ ٗوطخ اُـ٤ٔخ ٝروبط ك٢  ،  صْ رزجغ اُظشٝف اُلؼ٠ِ اُخبطخ ٌَُ ػ٘ظشٖٝٓ .  اُ٘ؾبط

 .ئ٢ صْ روبسٕ اُ٘زبئظ ك٢ عٜبص ه٤بط االٓزظبص اُزس١ ٣عٜبص االٓزظبص اُغض

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث

                                      المناقشة النتائج و -3

Results and discussion 
 4-Nitro Phenyl Azo) (NPAI)رتشلي  الكاشف العضوي المحض :3-1

Imidazole) 
رْ رشخ٤ض اٌُبشق اُؼؼ١ٞ أُؾؼش ثؼذ اُز٘و٤خ ثٞاسطخ االشؼخ رؾذ اُؾٔشاء ٝاُزؾ٤َِ         

 كٞم اُج٘لسغ٤خ . -ٝاؽ٤بف االشؼخ أُشئ٤خ اُذه٤ن ُِؼ٘بطش 

   C.H.N.Sوتحميل  العناصر الدقيق  أطياف  األشعة  تحت  الحمراء - 1
(101-95)  :- 

العضوي المحضر قمة امتصاص عريضة عند التردد شعة تحت الحمراء لمكاشؼ اظير طيؼ األ
 في حمقة االميدازوؿ االروماتية .   N-Hوىي عائدة لألصرة   1-سـ 3425

  1-سـ 2746و    1-سـ 2845في الحمقة االروماتية فقد ظيرت عند الترددات  C-Hاما مجموعة 
، ومجموعة االزو   1-سـ 1589في حمقة االميدازوؿ عند التردد  C=N، كذلؾ ظيرت مجموعة 

في حمقة البنزيف فقد  C=C. اما مجموعة    1-سـ 1342ظيرت عند التردد  N=Nالجسرية 
 .     1-سـ 1512ظيرت عند التردد 

 C-Nتعود الى مجموعة    1-سـ 1272كما اظير طيؼ الكاشؼ حزمة امتصاص عند التردد
 (.1-3)شكؿموضح في ال. وكما  N-Oتعود الى مجموعة    1-سـ 1110وحزمة امتصاص عند 
في اثبت اف نسبة العناصر الداخمة  NPAI( لمكاشؼ العضوي (C.H.N.Sالتحميؿ الدقيؽ لمعناصر

 (.1-3لمنسبة النظرية المحسوبة وكما موضح في الجدوؿ ) تركيب ىذا الكاشؼ كانت مطابقة
 



 
  NPAI( : طيف االشعة تحت الحمراء لمكاشف 1-3الشكل )                      
  لمكاشف العضوي المحضر ( التحميل الدقيق لمعناصر1-3الجدول )                                

 (108)فوق البنفتسجية  –طيف االشعة المرئية  -2

ؽضٓز٤ٖ  سئ٤س٤ز٤ٖ  بمحموؿ الكحوؿ االثيمي  لمكاشؼ فوؽ البنفسجية –شعة المرئية أظير طيؼ األ

ُِؾِوبد  األسٝٓبر٤خ ، أٓب            ( ٢ٛٝ رٔضَ االصبساد أُٞػؼ٤خ * 513األ٠ُٝ  ػ٘ذ )

( ٗب٤ٓٞٗزش ،  ٝٛزٙ  رٔضَ االٗزوبالد   005اُؾضٓخ اُضب٤ٗخ  كوذ ظٜشد  ػ٘ذ  اُطٍٞ  أُٞع٢ )

-N=Nاُؼبئذح  ُِؾِوخ  أُوزشٗخ  ،  ٖٓ  خالٍ  ٓغٔٞػخ  ا٥صٝ اُغسش٣خ  )         n* اإلٌُزش٤ٗٝخ

عند الطوؿ لمكاشؼ ظير اعظـ امتصاص إ  .  Charge transfer( اُخبطخ  ثبٗزوبٍ  اُشؾ٘خ -

  ( . 2-3بالشكؿ )كما موضح  نانومتر 332الموجي  

S N H C  ٌانىش

 انجصيئي

 انًسكت

Calc. 

 

 انًحعىثخ

Found 

 

 الموجودة

Calc. 

 

 المحسوبة

Found 

 

 الموجودة

Calc. 

 

 المحسوبة

Found 

 

 الموجودة

Calc. 

 

 المحسوبة

Found 

 

 الموجودة

0 

 

 0 

 

32.25 31.82 3.25 4.03 49.77 49.03 217.18 g 

mol-1 

C9H7N2O5    

 



 

 NPAIفوق البنفتسجية لمكاشف  -( : طيف االشعة المرئية2-3الشكل )                 

اُلؼ٠ِ  ٌُِبشق  ه٤ذ  اُذساسخ ثؼذٛب  أعش٣ذ  ٓغٔٞػخ  ٖٓ اُزغبسة ،  ُزؾذ٣ذ  اُظشٝف  

 سزٞػؼ ثبُزسِسَ  ادٗبٙ :
  NPAIتحديد انًريت األفضم نهكبشف -1

ػ٠ِ اراثخ اٌُبشق ٖٝٓ  وذسحػذح ٓز٣جبد هـطج٤خ ٝؿ٤ش هـطج٤خ ُٔؼشكخ أُز٣جبد اُز٢ ُٜب اُ ؼِٔذاسز

صْ رؾذ٣ذ أ١ ٖٓ أُز٣جبد اُز٢ ٣زٝة ك٤ٜب اٌُبشق ٝاُز٢ رؼط٢ اكؼَ ؽ٤ق ك٢ أُ٘طوز٤ٖ أُشئ٤خ 

اٌُؾٍٞ  األص٢ِ٤  ،  (ٝكٞم اُج٘لسغ٤خ ٖٓ اُط٤ق ، كٞعذ إ اٌُبشق ٣ٌٖٔ إ ٣زٝة ك٢ ٓز٣جبد 

أُز٣جبد إٔ  ار ُٞؽع )ُٔض٢ِ٤ اٌُؾٍٞ ار٣ِٖٞ ,،  صالص٢ ًِٞس٣ذ اٌُبسثٕٞ،   صالص٢ ٤ٛذسٝ كٞسٓب٣ذ

، االخشٟ رزأصش ٓغ اٌُبشق ٝرُي  ُزـ٤ش ؽ٤ق اٌُبشق  ٝظٜٞس هْٔ  عذ٣ذح   ٝاٗؼذاّ  هْٔ  أخشٟ

ّْ  كِٞؽع  ػذّ  رـ٤ش شٌَ ؽ٤ق اٌُبشقأٓب ثبُ٘سجخ  ُٔز٣ج٢  اٌُؾٍٞ  األص٢ِ٤  ٝ أُض٢ِ٤ ،  ، ٝر

اٌُؾٍٞ ٖ ٌُِبشق ،  إلػطبئٚ  هْٔ  إٓزظبص  أكؼَ ٓ اخز٤بس اٌُؾٍٞ األص٢ِ٤  ثٞطلٚ ٓز٣جبً 

  -(: 3-3أُض٢ِ٤ ثبإلػبكخ  إ٠ُ  س٤ٔخ  اٌُؾٍٞ  أُض٢ِ٤ ؿ٤ش أُلؼِخ  ،  ًٔب  ٓج٤ٖ  ثبُشٌَ )

λ max NPAI =332nm   



 
 في مجموعة من المذيبات NPAIلكاشف طيف امتصا  ا( : 3-3الشكل )               

  NPAIتحديد التركيز األفضل لمكاشف -2
13×1ٓخزِلخ ٌُِبشق رشاٝؽـذ ٓــٖ ) ُؽّؼشد سِسِخ ٓؾب٤َُ ٝثزشا٤ًض

-3
-1×13

-5
(  ٓٞالس١  

أُطِن ،  ٝأعش١  ُٜزٙ  أُؾب٤َُ  ٓسؼ  ؽ٤ل٢  ك٢  أُ٘طوز٤ٖ أُشئ٤خ ٝ  ٝثٔز٣ت  اٌُؾٍٞ  األص٢ِ٤

ّْ  رؾذ٣ذ  اُزش٤ًض األكؼَ ٌُِبشق كٞعذ إ اُزش٤ًض ) 13×1كٞم  اُج٘لسغ٤خ  ،  ٝثؼذٛب  ر
-4

 )

  4-0ٓٞالس١ ،  ٛٞ اكؼَ رش٤ًض أر أًسزخذّ ،  إلعشاء  اُزغبسة   ًبكخ  ، ًٔب  ٓٞػؼ  ثبُشٌَ )

: )- 

1 

2 

3 

4 

5 
1-Ethanol  

2- Methanol 

3- Taloune 

4- CHCl3 

5-THF 

 

 



 
12×1)طيف امتصا  الكاشف لتسمتسمة من التراكيز ( : 4-3الشكل )         

-3
-1×12

-3
M  ) 

 الدالة الحامضية عمى محمول الكاشف  تأثير -3
ُْ ٣زـ٤ش  ار،  pH= 12 – 4)( ؽ٤ق اٌُبشق ػ٘ذ ه٤ْ ٓخزِلخ ُِذاُخ اُؾبٓؼ٤خ ) 2-٣0ُج٤ٖ اُشٌَ) 

، ث٤٘ٔب ؽذس رـ٤ش ك٢  pH= 6 – 4) شٌَ اُط٤ق ٝٓٞاهغ اُؤْ ػ٘ذ أُذٟ ٖٓ اُذاُـخ اُؾبٓؼ٤خ )

ػ٘ـذ ) ٗـب٤ٓٞٗزش  346شــٌــَ اُـط٤ق ٝإصاؽـخ ؽٔـشاء إ٠ُ ؽـٍٞ ٓـٞع٢ أػـِــ٠ ٝخبطخ ُـِـوـٔخ 

= 8 pH  ) ٝ094 ٗبٗٞٓزش ػ٘ذ(pH=10) ٝ435  ٗبٗٞٓزش ػ٘ذ(pH=12)  ،ٓؾٍِٞ اٌُبشق أل ٕ

٣ٝزـ٤ش ا٠ُ إُِٞ اُجشروب٢ُ ك٢ أُؾب٤َُ  رٝ ُٕٞ أطلش  ك٢ اُٞسط٤ٖ اُؾبٓؼ٢ ٝأُزؼبدٍ ،

رٌٕٞ ٓغٔٞػخ ًشٝٓٞكٞس٣خ ٣ٝؼضٟ اُسجت ا٠ُ   ( pH=12 – 8اُؼب٤ُخ )ٝاُوبػـذ٣خ اُوبػـذ٣خ 

عذ٣ذح
(109)

إُِٞ ٣ٌٕٞ ٝاػؾب ك٢ اُزشا٤ًض اُؼب٤ُخ ٝٛزا  .ثسجت اُزـ٤ش اُؾبطَ ك٢ رش٤ًجخ اٌُبشق 

x13 4)رش٤ًض ؼٔبٍ،ُزُـــي رـْ اســزـ ٝؿ٤ش ٝاػؼ ك٢ اُزشا٤ًض اُو٤ِِخ
-4

إلعشاء ٛزٙ ٓٞالس١  (

ٕ ٗوطخاُزغشثخ  ّٞ  525،230ػ٘ذ األؽٞاٍ أُٞع٤خ ) Isosbestic pointا٣٥ضٝثسزي  ،٣ٝالؽع رٌ

زٙ اُؾبُخ ػ٠ِ ػٞء اُزٞاصٕ األر٢(ٗب٤ٓٞٗزش ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ، ٣ٌٖٝٔ إٔ رلسش ٛ
(102 )

: 

1 

2 

3 

4 

5 

1-1x10
-5

M 

2-1x10
-4

M 

3-5x10
-4

M 

4-7.5 x10
-4

M 

5-1x10
-3

M 

 



     

 

 قيم ملتمفة من الدالة الحامضية عند NPAIالكاشف  طيف امتصا  محمول( : 5-3الشكل )         

 
  
 

1 

2 
3 

4 

1-pH=4 

2-PH=6 

3-pH=8 

4-pH=10 

5-pH=12 

1 

0 
5 

4 
2 


