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  المطيافية الضوئية عمالعينات التربة والنبات باستفي  البورتعيين تركيز 
  

  . جمال سطاسد
  ك. زينب حريري

  
  ھيئة الطاقة الذرية -قسم الكيمياء 

  سورية - 6091ص.ب  -دمشق 
  

  ملّخّ◌ص:
بطريقـة المطيافيـة الضـوئية وذلـك  نبـاتالتربـة و ال مـن فـي عينـات البـورتركيـز جرى في هذا العمل تعيين 

وذلـك بقيـاس (3μg.mL1−0)  المنحني المعياري للبور ضـمن المجـال ئ، أنشazomethine-Hبتعقيده بالمشعر 
لتركيـز البـور فـي  كتـابع  λmax = 412.6 nmعنـد طـول الموجـة  azomethine-H-Boronامتصاصية المعقد 

االنحــراف المعيــاري للدقــة و  تكراريـةللاالنحـراف المعيــاري النســبي و جهــاز الالطـور المــائي. حــدد الحـد األدنــى لكشــف 
 μg.mL-1 0.021              فوجــد بأنهــا تســاوي ،الطريقـــة لهــذه عادةمعامــل االســتأخيــرًا و  الصــحةو  الوســطى

درس تـــأثير كـــل مـــن الحديـــد واليــــود . الترتيـــب علـــى ( 98.4−101.5%) ،2.93%، 0.81% ، 0.335%،
ـــــــــور ضـــــــــمن المجـــــــــاالت  ـــــــــين الب ـــــــــي تعي ـــــــــةوالكالســـــــــيوم ف -3000)                 ،(35μg.mL-1-20): اآلتي

5000μg.mL–1) و(30000-15000μg.mL–1)  علـــى الترتيـــب، ووجـــد بأنـــه ال يوجـــد أي تـــأثير لهـــذه العناصـــر
حمــض األســكوربيك وبوجــود المحلــول  عمالفــي تعيــين البــور ضــمن المجــاالت المدروســة. ويعــود الســبب إلــى اســت

بكل سهولة تأثيرها التـداخلي.   الذي يعمل كممخلب لهذه األيونات مزيالً  EDTAعلى مركب  الذي يحتويالموقي 
التربـة والنبـات العياريـة والمحليـة السـورية وتحتـاج فقـط مـن مناسـبة ورخيصـة لتعيـين البـور فـي عينـات الطريقـة  تعد

الطريقــة أيضــًا فــي تعيــين البــور فــي العينــات المائيــة  عمالمــن العينــة المحللــة. كمــا يمكــن اســت (1g)لكميــة صــغيرة 
  (مياه شرب، ومياه صناعية). 

  
  

  
  
  
  
  

  ، UV-Visالمطيافية الضوئية  ، azomethine-Hمشعر الفحم الفّعال، ن، تعييالبور،  الكلمات المفتاحية:
                                       ، الترميد الجاف.تربة ، نبات                    
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Abstract 

In this work, the concentration of boron in soil and plant samples was 

determined with UV-vis spectrophotometer by using azomethine-H as a complex 

reagent. The calibration curve for boron determination in the range of (0−3 µg.mL-1) 

was constructed by plotting the measured absorption of the yellow azomethine-H-B 

complex at λmax = 412.6 nm against boron concentration in the aqueous phase. The 

detection limit, repeatability limit, intermediate precision, accuracy, and recovery 

coefficient of this method were calculated and found to be 0.021 μg.mL-1,          

0.335% , 0.81%, 2.93%, (98.4−101.5)%  respectively. 

The influence of some foreign ions on the determination of boron were also 

investigated in detail, most of the studied ions, like iron, iodide, and calcium            

can  be   tolerated  within   the   ranges  of  (20−35μg.mL-1),    (3000-5000μg.mL–1) ,  
(15000-30000μg.mL–1) respectively. This is due to the fact, that ascorbic acid and 

EDTA in the buffer masking reagent reaction system can be very effective in masking 

these ions. 

       This method was found to be economic and suitable for boron determination in 

standard and local samples (soil, plant) and requires small amount of  sample (1g). This 

method can also be applied for boron determination in water samples (drinking and 

industrial waste water). 

 

  
  Keywords:  Boron,  determination, activated charcoal,  azomethine-H 
                    reagent,  UV-Vis spectrophotometry,    soil,  plant, dry ashing. 
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I - :المقّدمة  
نســـان، وقـــد إلكـــل مـــن النبـــات والحيـــوان وافـــي بـــر البـــور فـــي الســـنوات األخيـــرة ُعنصـــَر أثـــٍر أساســـي اعتُ 

نسـان أنـه مـن المـرجح اعتبـار إلتوصلت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بخصوص عناصـر األثـر فـي تغذيـة ا
. يوجـــد البـــور فـــي (WHO, 1996) [1]نســـان بتراكيـــز منخفضـــة جـــدًا إلالبـــور عنصـــرًا أساســـيًا فـــي تغذيـــة ا

. يســـمح البـــور لكـــل مـــن العظـــام واألربطـــة بالعمـــل بشـــكل [2]الخضـــروات والفواكـــه والســـيما فـــي الخـــوخ والمشـــمش 
من خـالل عـدد كبيـر مـن النتـائج التجريبيـة التغذويـة والوبائيـة. كمـا  Newnham [3] على ذلك هنبر  كماطبيعي 

، ويحفــز (osteoarthritis)والتهــاب المفاصــل  (osteoporosis)يســمح البــور بالوقايــة مــن مــرض ترقــق العظــام 
المغنيزيــوم و   األخــرى مثــل الكالســيوموالمــواد جهــاز المناعــة واالســتجابات الهرمونيــة مــع بعــض العناصــر المعدنيــة 

لــم يعــّين حتــى اآلن الحــد  اإلنســان إذا تجــاوز تركيــزه كميــات زائــدة.. يعتبــر البــور ضــارًا لصــحة D [4]وفيتــامين 
. مـن [5] كإضـافة غذائيـةمنـه  3mgيعـادل  ولكن ينصح بتناول مامن البور األدنى من الجرعة اليومية المطلوبة 

  .[6]سهال اإلغثيان و والدوار اليمكن أن يسبب الواحد  في اليوم mg 500جهة أخرى فإن تناول كمية أكبر من 
ما التركيز المناسب منه في التربة . أ(H3BO3)حمض البور  أهمهاعدة،  شكاليوجد البور في التربة بأ

 .فقيـرة بعنصـر البـور تعـد التربـة والحالـة هـذه µg.g –1 0.14وٕاذا انخفـض هـذا التركيـز عـن  .µg.g –1 12 فيبلـغ
عاليـة، وذلـك لوجـود حمـض البـور  pHيالحظ بشكل عـام العـوز بالنسـبة لهـذا العنصـر فـي التـرب القلويـة عنـد قـيم 

يمكن للنبات امتصاصه، وكـذلك الحـال فـإن التـرب الفقيـرة بـالمواد  ال حيثن يّ مؤ ر الفي الشروط القلوية بالشكل غي
  تكون عرضة للعوز بعنصر البور.  التي والترب الرملية (%1.5>)العضوية 

كمـــا يســـاهم فـــي  ،يكمــن الـــدور األولـــي لعنصـــر البـــور بتثبيــت جـــدران الخليـــة األوليـــة فـــي الخاليــا النباتيـــة
  .  [7] نباتات وفي تصنيع البروتين، وتشكيل جدران الخاليا والبذوراستقالب السكريات في ال

فــي النباتــات لــذلك فــإن أول ظهــور للعــوز بهــذا  (immobile)نظــرًا لكــون عنصــر البــور غيــر متحــرك 
ونظـرًا لـدخول عنصـر البـور فـي عمليـة انقسـام الخاليـا النباتيـة وتشـكيل جـدرانها  الفتية،العنصر يكون في األنسجة 

  .موتهدي العوز بهذا العنصر إلى توقف نمو النبات و لذلك يؤ 
نتــائج ســلبية علــى نمــو النباتــات فــإن إيجــاد طريقــة تحليــل  يســببن العــوز بالنســبة لعنصــر البــور أل نظــراً 

مناســـبة لهـــذا العنصـــر فـــي كـــل مـــن التربـــة والنبـــات تعتبـــر ذات أهميـــة بالغـــة. هنـــاك العديـــد مـــن التقنيـــات التحليليـــة 
 .....)، والICP-AES ،ICP-MS  ،AAS ،UV-Visالبور في التربة والنبات  نذكر منهـا ( لتعيين المستعملة

عــن الطــرق األخــرى المــذكورة فـــي تعيــين عنصــر البــور مــن حيــث الدقــة والصـــحة  UV-Visتقــل الطــرق اللونيــة 
  وتتميز أيضًا عن غيرها برخصها وتكلفة التحليل المنخفضة لها.

 ،فـي االسـتخالص بالمـاء الحـار التقليديـةالطريقـة  Berger and Truog  [8] (1939) الباحثـان طـّور
فـي  CaCl2 (M 0.01) ثم عمدا إلـى تطبيـق طريقـة أخـرى  فـي االسـتخالص بمحلـول حـار مـن كلوريـد الكالسـيوم

         مــــن التركيــــز تفــــي كــــال الطــــريقتين علــــى قياســــات للبــــور ضــــمن مجــــاالقــــد حصــــال وســــط معتــــدل  الحموضــــة، و 
(0.28 − 1.76 µg.g–1)  األمونيـوم خـالت. أمـا فـي حـال االسـتخالص بمحلـول  (1M , pH = 4.8)   بدرجـة

. وأخيـرًا فقـد طبقّـا (µg.g–1 0.97 − 0.08)حـرارة المخبـر، فإنـه يـتم الحصـول علـى قياسـات للبـور ضـمن المجـال 
 − 0.20)      ليحصال على تركيـز للبـور يقـع ضـمن المجـال   NaHCO3  (0.5M , pH = 8.5)المستخلص

1.80  µg.g–1) .  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٧

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 7

 Berger                    طريقة االستخالص بالماء الحار، التي ذكرها Gupta (1979) [9] طّور 

and Truog  (1939) [8]   بإضافة كمية من الفحم بما يتناسب مع محتوى المادة العضوية فـي التربـة، وبوجـود
. وقيــاس شــدة امتصــاص Brij−35لخــل الثلجــي ومــادة األمونيــوم وحمــض ا خــالتالمحلــول المــوقي والمؤلــف مــن 
بتقنيتـي المطيافيـة .   =nm λma 420عند طول موجة أعظمية  azomethine−Hالمعّقد بوجود المشعر اللوني 

  .   ICPاللونية و
طريقة تعيين البور فـي المسـتخلص  .T.Powell; G. Allen Mitchell [10] (1979)  الباحثان وّضح

، وقد اعتمـدا علـى ترميـد  azomethine-Hمشعر الـ   عماليج النباتي بالطريقة اللونية وباستالحمضي لرماد النس
ساعة كاملة عند درجة حـرارة   لمدة  mL H2SO4 (0.36N) 10عينة النبات ومن ثم استخالص الرماد الناتج بـ 

 No. 1571   NBS. Orchard Leaf المخبـر. وقـد تحققـا مـن صـحة الطريقـة بتطبيقهـا علـى عينـة مرجعيـة 
عــدة مخلصــات حمضــية مختلفــة،  اعمالهم. وذلــك بعــد اســتµg.g–1 3 ± 33 وي علــى تركيــز للبــور يســاويتــتح

 .% 3.2على نتيجة للتركيز تقع ضمن ارتياب نسبي  وبشروط استخالص متباينة. فحصال

 أنــه باإلمكــان اســتخالص البــور بطريقــة المــاء الحــار  J. Thomas Sims   [11] (1988)وّضــح 
بوجــود المحلــول المــوقي المؤلــف مــن حمــض و  CaCl2 (10mM)محلــول ممــدد مــن كلــور الكالســيوم عمال باســت

و بتطبيـق مشـعرين  EDTA-2Na)( ثنـائي الصـوديوم حمـض الخـل ربـاعيأمـين  ثنائيإيتيلين  -الخل مع الملح 
امتصـاص ل موجـة عنـد طـو لضـوئية وقياس االمتصاصية بالمطيافية ا  azomethine-H و curcumin ملونين 

  .= nm λmax 420 يعظمأ
          فــــي نشــــرته طريقـــة  تعيــــين البـــور فــــي النبـــات والتربــــة بتقنيــــة Ali Topal    [12] (2004)بـــّين 
ICP–AES   ،70تجفيفها عند الدرجة و بعد اعتماد غسل العينات بالماء المقطر ºC   لمـدة يـومين، ثـم تهضـيمها

 طــريقتين فــي التهضــيم: الباحــث. أمــا بالنســبة لعينــات التربــة فقــد اتّبــع وويــفالمركــز بجهــاز الميكر  النتريــكض بحمــ
 مـن  (5:1)بنسـبة    0.01M CaCl2 + 0.01 Mالمـانتول علـى االسـتخالص بمحلـول مؤلـف مـن األولـى تقـوم

 كربونــات الصــوديومبعلــى التهضــيم بالصــهر القلــوي  الثانيــةتعتمــد ســاعة.  16 لمــدةوخــّض العينــة ) محلــول: تربــة(
Na2CO3  حســبBingham  [13] (1982)  البــور المســتخلص فــي التربــة عبــارة عــن مجمــوع تركيــزي يكــون و

  البور في طريقتي التهضيم.
نبـات التربـة و المـن فـي دراسـته الطريقـة اللونيـة لتحديـد البـور فـي عينـات  C.C.Weir [14] (2006)حـدد 

BF4شـكل  إلـىالبور في العينات المحّضرة  تحويل بعد وذلك اإليتانكلور  ثنائيالمحل العضوي  عمالباست
فـي   −

الـذي  Dichloroethaneالبور كمعّقد ملون بأزرق الميثيلين إلـى  اسُتخلصوبعدئذ  ) (H2SO4 + HFوسط من 
  .لضوئيةبالمطيافية ا أخيراً ُعّين 

إلـى تطبيـق  Burcu Saygideger Demir & Osman Serindag    [15] (2006)الباحثـانعمـد 
ـــــــ ـــــــات طريقـــــــة تعي ـــــــور فـــــــي عينـــــــات النب ـــــــة الضـــــــوئية باســـــــت الســـــــيماين الب     مشـــــــعر عمالفـــــــي الحبـــــــوب بالمطيافي

azomethine-H التجفيـف فـي مجفـف كهربـائي و النخـل و  العينة من حيث إجـراء عمليـات الطحـن ُحضرت. حيث
د بحجـم . ومن ثـم يسـتخلص الرمـاºC 525الدرجة   فيساعة، ثم ترميدها في الفرن  12لمدة   ºC 75الدرجة  في

10 mL HNO3 (2M)  وتمدد بشـكل  ويسّخن على سخانة حارة لتمام انحالل المحتويات، ترشح هذه المحتويات
ضـرورة ضـبط  منـوهين إلـى λmax = 412 nm يعظمـأ امتصـاص وتجرى عملية القياس عند طول موجة مناسب

تالفيًا لتطـاير حمـض   NaOH (0.1M)محلول ممدد من  عمالباست 7أعلى من  pH قيمة عندحموضة الوسط 
  البور أثناء التسخين.
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ر فـي كيفيـة تعيـين البـو   Li Zaijun,  Cui  Zhengwei, Tang Jian  [16] (2006) البـاحثونوّضح 
هيدروكســـي آزوميثـــين  علـــى اعتبـــاره كاشـــف  -4-3الكاشـــف  عمالباســـت الضـــوئية األطعمـــة والحبـــوب بالمطيافيـــة
لوحــده. حيـــث يتفاعــل البــور مــع هـــذا   azomethine-H  عمالتمـــرة مــن اســ (4.2)نــوعي ذو حساســية أعلــى بـــ 

، وقيـاس معقّـد البـور عنـد  pH = 8األمونيـوم  خـالت) ليشـكل معقـد أصـفر فـي محلـول مـن 2:1الكاشـف بنسـبة (
 طريقـة واقعـة ضـمن المجـال للخطيـة العالقـة ال. وقـد كانـت λmax = 430 nm  أعظمـي امتصـاص طـول موجـة

0−20 ng   1.5مسـاٍو لــِ  وحـد الكشـف لهـا ng.g–1  وتمّيـزت هـذه الطريقـة بثبـات شـدة امتصاصـية المعقّـد خـالل
  درجة سلزيوس. 35ة من صفر حتى حرار الدرجة مجال ساعة ضمن  24

نبـات التربـة و عياريـة مـن التعيـين تركيـز البـور فـي عينـات ل  المثلـىدراسة الشروط التحليلية  يتضمن التقرير
وكــذلك دراســة تــأثير جميــع العوامــل  azomethine-Hالكاشــف  عمالوباســت ضــوئيةمطيافيــة الطريقــة ال عمالباســت

 [B]/[azomethine-H] الموليـة النسـبةو  تركيـز الكاشـفو كمية المحلول الموقي و المؤثرة في تعيين البور (الزمن 
 تطبيــق الشــروط المثلــى فــي تعيــين عنصــر البــور فــي بعــضو  ،) Fe ،I ،Ca :تركيــز بعــض العناصــر المعدنيــةو 

  .  الترب والنباتات الطبيعية السورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
II - المـواد والطـرائق والقياسـات:  
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II.1  عملةواألجهزة المست األدوات:  
  . Shimadzu UV- 3101 – PCجهاز المطيافية الضوئية -

  .Thermolyne  فرن الترميد: -

  سخان مزود بمحرك مغناطيسي.  -
  . Precisa - XT-120A ميزان كهربائي حساس -

  .  WTW- pH 422جهاز قياس الحموضة -

  .Carbolite مجفف كهربائي -

  متغير الحجوم.   ماصة ميكروية -
  ماصات زجاجية معايرة مختلفة الحجوم.   -
  بياشر زجاجية مختلفة الحجوم .   -
  دوارق زجاجية وبالستيكية معايرة بحجوم مختلفة.  -
  .mL 50  أرلنماير زجاجي (بيركس) سعة -

  .mL 10 أنابيب اختبار بولي بروبيلين سعة -

  .Whatman. No (40) (1) , Whatman. No ورق ترشيح من النوعين -

  .cm  ، 5 cm 12 أقماع زجاجية بقطر -

  .1cm3سعة  خاليا كوارتز للقياس -

  .mL 30 بواتق بورسالن سعة -

  مغانط بأبعاد مختلفة. -
  سباتول معدني. -
  .mL 30 سعة بواتق بورسالن -

  .cm  ، 5 cm 12زجاجات ساعة بقطر -

  إجاصة مطاطية. -
  
  

II.2  عملةالمحاليل والكواشف المست:  
  .Merck من شركة(GR) مخبرية نقية عملة جميع المواد الكيميائية المست

  .( NH4 - OAc ) األمونيوم خالت -

  .( EDTA ) ثنائي الصوديوم –رباعي حمض الخل  –أمين  ثنائيملح إيتيلين  -

 .Acetic acid ( CH3COOH ) حمض الخل الثلجي -

  . Free Boron Active carbonالفحم الفّعال الخالي من البور -

  .Boric acid ( H3BO3 ) حمض البور -

  .Sodium Hydroxide هيدروكسيد الصوديوم -

  .Hydrochloric Acid  حمض كلور الماء المركز -

  .Azomethine–H ( C17H12N NaO8S2) كاشف -

  .Ascorbic Acid حمض األسكوربيك -
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  .H2SO4 مركزالحمض الكبريت  -

  
II.3- :تحضير المحاليل الكيميائية  
II.3.1- مـن المؤلـف  مـزيج اليحـل   :المحلـول المـوقيg 250  15و األمونيـوم خـالت  مـن مـادة g الــ    مـن  

EDTA  400فــي mL ،125ويضــاف بــبطء شــديد  مــاء ثنــائي التقطيــر mL ن حمــض الخــل الثلجــي ويمــزج مــ
  جيدًا. الناتج

II.3.2- المتكــرر للفحــم التجــاري بالمــاء المقّطــر  بالغســل الفعــال يحّضــر الفحــم  :الفحــم الفّعــال الخــالي مــن البــور
ويتبعـــه الترشـــيح المتكـــرر  (5:1)يـــتم غلـــي الفحـــم التجـــاري مـــع المـــاء بنســـبة  ،مـــرات وبعبـــارة أخـــرى (9-8)بمقـــدار 

–azomethineالكاشـف  عمالذلـك باسـت، و لتقّصـي وجـود أي أثـر للبـور ،كِل مرحلـة غسـل بعد ،وفحص للرشاحة

H ،ألنه في كل مرحلة من مراحل الغسل األولى ينقلب لون الكاشف من األصفر البرتقـالي إلـى األخضـر الزيتـي ،
ا نتــابع الغســل ويعطــي قيمــة لالمتصاصــية بالنســبة للشــاهد المحّضــر مــن المــاء المقّطــر والكاشــف. وعلــى هــذا فإننــ

يبقــــى أثــــر للبــــور فــــي الرشــــاحة، وبالتــــالي يكــــون لــــون الرشــــاحة فــــي هــــذه الحالــــة شــــفافًا ، وتصــــبح قيمــــة  حتــــى ال
  االمتصاصية مطابقة للشاهد.

II.3.3-  تحضـير محلـول H (0.01M) –Azomethine  0.45: يحـل g  100مـن هـذا الكاشـف فـي mL  مـن
 8يطة أن يحضر طازجًا وأسبوعيًا ويحفظ في البراد بدرجـة  شر  ،من حمض األسكوربيك %1محلول يحوي على 

ºC.  
II.3.4-  المحلـــول العيـــاري للبـــور)B1–g.mLµ500( 3: تجفـــف كميـــة مـــن حمـــض البـــورBO3H  فـــي المجفـــف

حل في المـاء المقطـر، تمن هذه المادة و  g 0.2855لمدة ساعتين، وبعد التبريد يوزن  ºC 105الكهربائي بالدرجة 
. يـدعى هـذا المحلـول بـالمحلول األم، ومـن هـذا المحلـول mL 100إلـى  بالماء المقطر ويكمل الحجممزج جيدًا، تو 

  من البور.µg.mL−1 100 يتم تحضير محلول ممدد بتركيز 
II.3.5-  محلول حمض الكبريت(0.36N) 1: يحّضر هذا المحلول بتمديدmL  ذي المرّكـز من حمض الكبريـت

  ماء مقّطر مع المزج الجيد.  mL 100إلى −95)  (%97 الوزني المئويوالتركيز    g.cm–3 1.84الكثافة
II.3.6-  1(محلــول–NaOH (5 mol.L 20: يحّضــر هــذا المحلــول بحــل g مــن هيدروكســيد الصــوديوم فــي   

100 mL  .ماء مقّطر مع المزج الجيد  
II.3.7- 1( محلـول–HCl (5 mol.L 41.44: يحّضـر هـذا المحلـول بتمديــد mL ور المــاء ذي مــن حمـض كلـ

    .ماء مقّطر مع المزج الجيد   mL 100إلى ) (%37 الوزني والتركيز المئوي   g.cm–3 1.19الكثافة
  
  
  
  
  

III - :النتائــــج و المناقشـــــة  
  

III .1 - تعيين تركيز البور في التربة  
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III.1.1- :المبدأ العام للطريقة  
الترب القلويـة التـي ينمـو فيهـا النبـات، علـى اسـتخالص البـور مـن يعتمد المبدأ العام لطريقة تعيين تركيز البور في 

 قيـاس البـور يـتم وبعـد التمديـد المناسـب المـاء الحـار وبوجـود الفحـم الفعـّال فـي زمـن محـدد عمالالعينة المحللة باست
ور ومـن ثـم اسـتقراء تركيـز البـ ،maxλ عنـد طـول الموجـة azomethine–H الكاشـف عمالبالمطيافية الضوئية باست

االمتصاصـية ،  Yحيـث: ( Y = b × C + a  : الناتج من المنحني العياري المرسوم وفق المعادلة الخطية التاليـة
C  ،تركيــز البــورb  وa (جــرى فــي هــذا ، ثــابتين يمــثالن ميــل المســتقيم النــاتج وقيمــة تقاطعــه مــع محــور العينــات

  . Shimadzu UV-3101-PC المطيافية الضوئية بجهازالعينات  قياس امتصاصيةالعمل 
  

III.1.2- ) تربة)عينات الالطريقة العامة للتحليل :  
ويوضــع فــي أنبــوب اختبــار مــن  ،مــن المســتخلص المــائي النــاتج عــن اســتخالص عينــات التربــة 1mLيؤخــذ  -1

  ويمزج جيدًا. من المحلول الموقي  mL 2ويضاف إليه  ،البولي البروبليين
  ، ويمزج جيدًا.azomethine–H (0.01M)ول الكاشف من محل  mL 2يضاف إلى كل أنبوب  -2
  تترك األنابيب لمدة نصف ساعة ليتشكل المعّقد. -3
بالطريقــــة نفســــها ، وذلــــك بداللــــة الشــــاهد المحّضــــر 420nmقــــاس امتصاصــــية المحاليــــل عنــــد طــــول موجــــة تُ  -4
ن تحّضر سلسلة المحاليـل العنصر المحلل، على أ محلول تحضير العينة ولكن بإضافة الماء المقّطر عوضًا عنل

  العيارية مع كل سلسلة من العينات المحللة.
  :العالقةمن  التربةيحسب تركيز البور في  -5

B (µg.g –1) = µg.mL–1B ( from . S.C ) × 
W

A
 

  .g واحدةب التربة : وزنWو  mL واحدة: الحجم النهائي للمستخلص بA حيث 
  

III.1.3- مالت الطريقة العامة للتحليل:دراسة معا  
III.1.3- يتحديد طول موجة االمتصاص األعظم -أ:  

ــلتحديــد طــول موجــة االمتصــاص األعظمــي حُ   الــذي يحتــويو    µg.mL−1B 2ر محلــول عيــاري للبــور بتركيــزضِّ
ومسـح طيـف مـوقي المـذكور آنفـًا، المحلـول مـن ال mL 2و  4 ×10 −3 mol.L−1 = [azomethine-H] علـى

ـــــــــــد ـــــــــــة الضـــــــــــوئيةجهـــــــــــاز  عمالباســـــــــــت 700nm−400ضـــــــــــمن المجـــــــــــال  azomethine-H-B المعق                   المطيافي
UV-3101-PC Shimadzu  25عنــــــد الدرجــــــةºC الــــــذي يبــــــين تغيــــــر قــــــيم  (1)، مثلــــــت النتــــــائج فــــــي الشــــــكل

 max           األعظمي هو موجة االمتصاصأن طول  (1)امتصاصية البور كتابع لطول الموجة. يبين الشكل 

= 412.6 nmλ.  
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  البور كتابع لطول الموجة.  محلول : تغير امتصاصية(1)  الشكل

  
III.1.3- دراسة ثباتية المعقّد مع الزمن: -ب  

ــر ،مــع الــزمن azomethine-H-Bلدراســة ثباتيــة المعقــد  ،  µg.mL–1 2بتركيــز مــن البــور محلــول عيــاري ُحضِّ
             موجـــــةالعنـــــد طـــــول وذلـــــك  (min 180− 0) بـــــينخـــــالل فتـــــرة زمنيـــــة تتـــــراوح  همتصاصـــــوقيســـــت شـــــدة ا

412.6 nm.  أن هنـاك ازديـاد فـي شـدة االمتصـاص  (2)الشـكل  فـيالحـظ ي. (2)مثلـت النتـائج بيانيـًا فـي الشـكل
ن المجــال بعــدها اســتقرارية فــي قيمــة شــدة االمتصــاص المقيســة ضــميالحــظ و  (30min)مــع الــزمن حتــى القيمــة 

(30−60min)  .مما سبق إجراء القياس بعد ثالثين دقيقة مـن يقترح لتبدأ بعدها االمتصاصية بالتناقص من جديد
  .ºC 25تزيد عن ثالثين دقيقة أيضًا وعند الدرجة  فترة زمنية الخالل تحضير العينة و 

  

0
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Time (min)

A
B

S

  
  ر كتابع للزمن.البو  محلول : تغير امتصاصية(2)الشكل 

  

III.1.3- البور: محلول كمية المحلول الموقي على امتصاصيةتأثير  دراسة -ج  
 كميـة المحلـول المـوقي وغيـرت،   2µg.mL–1Bهالتجربـة علـى محلـول عيـاري تركيـز  أجريـتلتوضيح هذه الدراسـة 

 = maxوعنـد  (min 30)، وقيسـت االمتصاصـية خـالل زمـن ثابـت  2mLبثبات كميـة محلـول الكاشـف  المضافة

412.6 nmλ (1) النتائج في الجدول  وسجلت .  
  
  
  
  

λmax = 412.6 nm 

B = 2µg.mL–1 

B = 2µg.mL–1 أفضل مجال  
 للزمن 
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  تغير كمية المحلول الموقي بثبات كمية محلول الكاشف. : دراسة(1) الجدول   
الحجم المأخوذ من المحلول الموقي 

(mL)  
  امتصاصية المحلول العياري

0.5 0.103 
1.0 0.216 
2.0 0.311 
2.3 0.253 
2.7 0.250 
3.0 0.248 
4.0 0.237 

  

  علمًا أنه تم تحضير شاهد خاص بكل حجم مأخوذ من المحلول الموقي.
أن الحجم الالزم  ،كتابع لحجم المحلول الموقي البور محلول امتصاصيةالذي يمثل تغير  (3)من الشكل  ستنتجيُ 

  . 2mLأخذه من المحلول الموقي هو
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  اصية البور كتابع لحجم المحلول الموقي.: تغير امتص(3)الشكل 

  
III.1.3- البور:  محلول تأثير كمية محلول الكاشف على امتصاصية دراسة -د  

 كميـة محلـول الكاشـف وغيـرت،  µg.mL–1B 2 هالتجربة علـى محلـول عيـاري تركيـز  أجريتلتوضيح هذه الدراسة 
 (min 30)       وهـو ية خـالل زمـن ثابـت، وقيسـت االمتصاصـ2mL كميـة المحلـول المـوقي ثباتمع  الُمضاف

  . (2)النتائج في الجدول  ُسجلتو   max = 412.6 nmλوعند 
  

  بثبات كمية المحلول الموقي. تغير كمية محلول الكاشف : دراسة(2) الجدول   
الحجم المأخوذ من محلول الكاشف 

(mL)

 امتصاصية المحلول العياري

0.5 0.132 
1.0 0.237 
2.0 0.310 
2.3 0.287 
2.7 0.274 
3.0 0.258 
4.0 0.246 

  

B = 2µg.mL–1 
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تغير امتصاصية  (4)علمًا أنه تم تحضير شاهد خاص بكل حجم مأخوذ من محلول الكاشف. يوضح الشكل 
  البور كتابع لحجم محلول الكاشف.محلول 

0
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  .H-تغير امتصاصية البور كتابع لحجم آزوميثين (4):الشكل 

  

، وبذلك يكون تركيز الكاشف المطلوب هو mL 2أن الكمية المثلى لمحلول الكاشف هو  (4)ستنتج من الشكل يُ 
0.004 mol.L-1.  

  . (3)وبحساب النسبة المولية للبور إلى مولية الكاشف كتابع لالمتصاصية نحصل على الجدول 
   [azomethine–H ]/[B]البور كتابع للنسبة المولية محلول تغير امتصاصية  : (3)الجدول 

الحجم المضاف من 
  (mL)محلول الكاشف 

االمتصاصية الموافقة للحجم 
  المضاف 

  مولية محلول 
  الكاشف

النسبة المولية للبور إلى مولية 
  الكاشف

[B]/[ azomethine–H] 
0.5 0.319 1.43 × 10 −3 0.1290 
1.0 0.218 2.5 × 10 −3 0.0740 
2.0 0.262 4.0 × 10 −3 0.0463 
2.3 0.261 4.34 × 10 −3 0.0426 
2.7 0.260 4.74 × 10 −3 0.0390 
3.0 0.239 5.00 × 10 −3 0.0370 
4.0 0.225 5.72 × 10 −3 0.0324 

  

فنحصل على  [azomethine–H ]/[B]البور كتابع للنسبة  محلول وبرسم الشكل الذي يمثل تغير امتصاصية
  :(5)الشكل 

0
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B = 2µg.mL–1 
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  [azomethine–H ]/[B]: تغير االمتصاصية كتابع للنسبة المولية (5)الشكل 
  

حتــى بلــوغ  [azomethine–H]/[B]النســبة  زيــادةالبــور مــع  محلــول ازديــاد امتصاصــية (5)الحــظ مــن الشــكل يُ 
 وتبـــدأ بعــدها االمتصاصـــية بالتنـــاقص، ABS # 0.261العتبــة التـــي تثبــت فيهـــا قيمــة االمتصاصـــية علـــى القيمــة 

 والتـي ينصـح العمـل بهـا تقـع ضـمن المجـال [azomethine–H]/[B]يمكـن القـول أن أفضـل نسـبة و  حـاد.بشكل 
(0.093−0.0463).  

III.1.4- :دراسة خطية وحساسية الطريقة  
ـــــــع ضـــــــمن المجـــــــاللدراســـــــة خطيـــــــة وحساســـــــية الطريقـــــــة حُ  ـــــــل العياريـــــــة للبـــــــور تق                 ضـــــــرت سلســـــــلة مـــــــن المحالي

(0.0625 − 8) µg.mL–1 B  ,10للبـور تركيزهمـا  عيـاريين ينذلك بدًءا مـن محلـول µg.mL–1B   و          

100 µg.mL–1 B،  يوضـح الجـدول  .وقيسـت االمتصاصـية كتـابع لتركيـز البـوروطّبقـت الطريقـة المـذكورة سـابقًا
  .نتائج القياس (4)

  

  : دراسة خطية وحساسية الطريقة .(4)الجدول 
  قيم االمتصاصية   )µg.mL–1(لبور التراكيز المأخوذة من ا

0.0625 0.049 
0.125 0.053 
0.25 0.062 
0.5 0.081 
1 0.151 

1.5 0.233 
2 0.304 

2.5 0.383 
3 0.462 
4 0.577 
6 0.621 
8 0.654 

  

  . (6)رسم الخط البياني لقيم االمتصاص الناتجة بداللة التراكيز المأخوذة للبور نحصل على الشكلب
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  تغير االمتصاصية كتابع لتركيز البور. (6) :الشكل
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ــــــــــه  (6)الحــــــــــظ مــــــــــن الشــــــــــكل يُ  ــــــــــع ضــــــــــمن المجــــــــــالأن ــــــــــي تق ــــــــــز المنخفضــــــــــة للبــــــــــور الت        مــــــــــن أجــــــــــل التراكي

(0.0625−0.3µg.mL–1B)  التوجــد خطيــة وتكــون حساســية القيــاس ضــعيفة، وكــذلك فــي حالــة التراكيــز العاليــة
نحصــل علـى قــيم امتصـاص متقاربــة بالنسـبة لتركيــز البــور   . حيـث(µg.mL–1B 8-4)المجــال  التـي تقــع ضـمن

           الخطيـــــة. وهكـــــذا نجـــــد أن العالقـــــة الخطيـــــة بـــــين تركيـــــز البـــــور واالمتصاصـــــية تقـــــع ضـــــمن المجـــــالفـــــي وتشـــــوه 
(0.5−3 µg.mL–1B) معادلـة المسـتقيم الحاصـل هـي: أن ، حيث( Y= 0.153 × C + 0.0018 ) معامـل  مـع

  .r = 0.9998ارتداد خطي 
  

III.1.5- :تحضير المنحني المعياري للبور وحساب بعض الثوابت االحصائية  
III.1.5.1- :تحضير المنحني المعياري  

وفـق التراكيـز  . µg.mL–1 B 100بـدءًا مـن المحلـول العيـاري تحّضـر سلسـلة مـن المحاليـل العياريـة الممـددة -1
  . µg.mL–1  B ( and 4 3 ,2 ,1 ,0.5 ,0.25 ):اآلتية

مـن   mL 2ويوضـع فـي أنبـوب اختبـار مـن البـولي البـروبليين ويضـاف إليـه  1mLيؤخـذ مـن كـل منهـا حجـم  -2
  المحلول الموقي.

  ، ويمزج جيدًا. azomethine–Hمن محلول الكاشف   mL 2يضاف  -3
  تترك األنابيب لمدة نصف ساعة ليتشكل المعّقد. -4
بــدءًا مــن التركيــز األدنــى إلــى ،  λmax = 412.6 nmه المحاليــل عنــد طــول موجــة تقــاس االمتصاصــية لهــذ -5

تحضــير المحلــول العيــاري تمامــًا ولكــن يؤخــذ ل بالطريقــة نفســهاالتركيــز األعلــى وذلــك بداللــة الشــاهد الــذي يحّضــر 
  .  (5)النتائج الحاصلة في الجدول دونتالمقطر عوضًا عن العياري. و  من الماء  mL 1حجم 

  
  : المنحني المعياري للبور.(5)دول الج
  قيم االمتصاصية   )µg.mL–1تركيز البور العياري (

0 0 
0.25 0.044 
0.5 0.083 
1.0 0.161 
2.0 0.316 
3.0 0.473 

  

، نحصـل (7)وبرسم الخط البياني الذي يمثل تغير االمتصاصية كتابع لتركيـز البـور، كمـا هـو موضـح فـي الشـكل 
  .r = 0.9999معامل ارتداده الخطي و  (Y = 0.1567 ×C+ 0.0032) لتهمعاد على خط مستقيم
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y = 0.1567x + 0.0032
r = 0.9999
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  عياري للبورل: المنحني ا  (7)الشكل

  

III.1.5.2-  اإلحصائيةحساب بعض الثوابت:  
III.1.5.2- تحديد الحد األدنى للكشف للجهاز -أMethod Detection Limit  :  

وقيسـت امتصاصـية   μg.mL–1 0.5شف، قمنا بتحضير محلـول عيـاري مـن البـور تركيـزه لتحديد الحد األدنى للك
أعيـــد حســـاب تركيـــز البـــور اعتمـــادًا علـــى المنحنـــي العيـــاري  .هـــذا المحلـــول فـــي اليـــوم نفســـه لعشـــر مـــرات متتاليـــة

النحـراف أمـا ا 0.522µg.mL-1 يـز الوسـطي للبـور فوجـد بأنـه يسـاويسـب الترك، حُ هنفسأيضًا في اليوم المحضر 
  .  0.007ووجد بأنه يساوي  اآلتيةالمعياري فقد حسب من العالقة 

              10n      حيث:  





nI

I
I )/(n)X(XSD

1

2 1                                          (1) 

. وقــد رتبــت 0.021 ووجــد بأنــه يســاوي MDL=3×SDوأخيــرًا حســب الحــد األدنــى للكشــف للجهــاز مــن العالقــة 
  .( 6 )النتائج في الجدول رقم 

  :  تحديد الحد األدنى للكشف لعنصر البور.(6)الجدول 

(B)prep 
(μg.mL–1)  

 
 

 

 
(B)mes  

(μg.mL–1) 
 

 
 

(B)  
( μg.mL–1) 

 
 

 
SD 

(االنحراف 
 المعياري)

 
 

 
MDL 

(μg.mL−1) 

(الحد األدنى 
)للكشف  

 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 

0.521 

0.522 
 
 
 
 
 
 

0.007 
 
 
 
 
 
 

0.021 
 
 
 
 
 
 

0.521 
0.515 
0.535 
0.508 
0.521 
0.528 
0.521 
0.528 
0.521 
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III.1.5.2- تكراريةال حد تحديد -ب Repeatability Limit:  
ــر، حــد التكراريــةلتحديــد  ــًا فــي وســط  2μg.mL–1عيــاري  مــن  البــور تركيــزه  محلــول ُحضِّ (وهــذه القيمــة تقــع تقريب

المنحني العياري) وقيست امتصاصية هذا المحلول في اليوم نفسه لعشر مرا ت متتالية، أعيد حساب تركيـز البـور 
االنحــراف المعيــاري للتكراريــة و ســب التركيــز الوســطي اعتمــادًا علــى المنحنــي العيــاري المحضــر فــي اليــوم نفســه، حُ 

SDr  حدود الثقة وCL خيرًا حسـب االنحـراف المعيـاري النسـبي للتكراريـة وأRSD النتـائج فـي الجـدول  دونـت. وقـد
  .(7)رقم 

  

  :  تحديد تكرارية الطريقة.(7)الجدول 

(B)prep 
(μg.mL–1)  

 
 

(B)mes  
(μg.mL–1) 

 
 

 
 

(B)  
( μg.mL–1) 

 
 

 
SDr 

 

(االنحراف المعياري 
)للتكرارية  

 
 

 

n

SDt
CL r

  

 
t=2.82 at confidence level 98% 

 
 

100
X

SD
RSD r(%)

2 
 
 
 
 
 
 

1.982 

1.980 
 
 
 
 
 
 

0.0066 
 
 
 
 
 
 

± 0.0059 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.335 

 

1.982 
1.989 
1.975 
1.968 
1.982 
1.989 
1.975 
1.982 
1.975 

                             

  : التركيز الوسطي للبور.(B): تركيز البور المقيس، mes(B)تركيز البور المحضر،      prep(B): حيث       
  

III.1.5.2- تحديد الدقّة الوسطى  -جIntermediate precision  :  

 خمســةعلــى مــدى يوميــًا و ،  25μg.mL–1مــن البــور تركيــزه طــازج محلــول عيــاري  ُحضــر، الدّقــة الوســطىلتحديــد 
أعيــد حســاب تركيــز البــور اعتمــادًا علــى المنحنــي و  أربــع مــرات كــل يــوم قيســت امتصاصــية المحلــول متتاليــة،أيــام 

أمـــا االنحـــراف  ،µg.mL–1 24.80، حســـب التركيـــز الوســـطي للبـــور فوجـــد بأنـــه يســـاويميـــاً يو العيـــاري المحضـــر 
  : اآلتية اتالعالقتطبيق بفقد حسب للدّقة الوسطى المعياري 

  
BetweenSdrSdSdi 22     

  

  عن االنحراف المعياري بين القياسات التي تجرى على مدى عدة أيام.  Sd between يعبِّر حيث :
  

      Withinr MSSd   
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  عن مربع الوسطي لالنحراف المعياري للقياسات التي تجرى ضمن اليوم الواحد. MS within يعّبر حيث :
  

4)(n 



n

MSMS
Sd WithinBetween

Between  

  
  عن مربع الوسطي لالنحراف المعياري للقياسات التي تجرى على مدى عدة أيام.  MS between يعّبر حيث :

  
  حدود الدّقة الوسطى -

n

SDt
CL I

I


  

  . %98عند حد الثقة    t = 2.82حيث: 
    :االنحراف المعياري النسبي للدّقة الوسطى -

100
X

SD
RSD I

I  

  : تكرارية قياس تركيز محلول البور. (8a)الجدول 

 عدد القياسات 1 2 3 4

24.58 24.64 24.86 24.92 

تركيز البور في اليوم األول 
(µg.mL−1) 

24.51 24.7 24.88 25.02 

تركيز البور في اليوم الثاني 
(µg.mL−1)  

24.54 24.78 24.96 25.06 

 الثالثتركيز البور في اليوم 

(µg.mL−1)  

24.62 24.82 24.72 25.12 

تركيز البور في اليوم الرابع 
(µg.mL−1)  

24.48 24.61 25.04 25.11 

 الخامستركيز البور في اليوم 

(µg.mL−1) 

    
 جــرى ترتيــب الحســابات اإلحصــائية الخاصــة بتحديــد (8a)فــي الجــدول  قياســات محلــول البــورنتــائج ادًا علــى اعتمــ

  .(8b)في الجدول  الدّقة الوسطى
  :تحديد الدّقة الوسطى (8b)الجدول 

 
 

100(%) 
X

SD
RSD I

I

 

 

n

SDt
CL I

I


  

t=2.82 at confidence level 
98% 

 
 

SDI 

 يارياالنحراف المع
  للدّقة

 
 

(B)  
( μg.mL–1) 

 

 
 

(B)prep 
(μg.mL–1)  

 

0.81 ±0.28 0.20 24.80 25 
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III.1.5.2- الطريقة صحة حساب -دAccuracy  :  
  IPE–163واردة مـن مكتـب ضـمان الجـودة  ،موثقّـة ،نباتيـة ،عينـة مرجعيـة ُأخـذتهـذا الثابـت اإلحصـائي لحساب 

وحسـب تركيـز البـور فـي خمـس مـرات  ليلهـاتحجـرى ، و  μg.g –1 42.96ى تركيـز للبـور مسـاٍو لــِ علـ التـي تحتـويو 
 (B) لتركيــز البــور القيمــة الوســطية تســبحُ  اعتمــادًا علــى المنحنــي العيــاري المحضــر فــي اليــوم نفســه، كــل مــرة،

  :اآلتيةسب الخطأ النسبي وفق العالقة حُ  وأخيراً 
  

100
Re

Re
(%) 




ueferenceVal

XueferenceVal
RB   

  
  . (9)رّتبت نتائج التحليل في الجدول 

  الطريقة.صحة حساب :  (9)الجدول 
   البدائي تركيز البور

(µg.g-1) 

 المقيس تركيز البور
(µg.g-1)  

التركيز الوسطي 
 (µg.g-1) للبور

  

  الطريقةصحة 
 (%)  
  

 41.82   
 42.06   

42.96 40.97 41.7 2.93 
 41.86   
 41.79   

 

 III.1.5.2- حساب معامل االستعادة -هـ  Recovery Coefficient:  

إلـى كـل  ُأضـيف ومـن ثـم ، تهاامتصاصـي قيسـتو  البـور مـنخمـس محاليـل عياريـة  تخذأ عادةتعيين معامل االستل
مـــن قيمـــة  %25 بحـــوالي  بحيـــث تكـــون هـــذه الكميـــة أكبـــر كميـــة معلومـــة مـــن هـــذا العنصـــر ل الســـابقةمـــن المحاليـــ

القيـــــاس وقـــــد تـــــم العنصـــــر قبـــــل اإلضـــــافة، 
معامــــــل و  حســــــب الوســــــطيو ثــــــالث مــــــرات 

  :اآلتيةمن المعادلة عادة االست
  
  

  : متوسط قيمة العنصر المدروس ( البور) بعد إضافة كمية معلومة منه. Cf  حيث:
         C .قيمة العنصر المدروس ( البور) قبل اإلضافة :  

          Ca . قيمة اإلضافة :  
  

منحنــي  رحّضــ ، فقــدوبعــدها فــي المحاليــل المحّضــرة قبــل إضــافة العنصــر المــدروس حســاب تركيــز البــورمــن أجــل 
عليهـا فـي  المستحصـلدّونـت النتـائج وقـد   b = ( 0.1456)  , a  = (– 0.00478)  ثوابـت معادلتـه هـيعيـاري 
  . (10)الجدول

100(%)Re 



Ca

CCf
c
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  للطريقة: عادةحساب معامل االست (10)الجدول 
التركيز البدائي 

(µg.mL–1)  
القيمة المضافة 

(µg.mL–1)  
  االمتصاصية
  الكلية

التركيز الكلي 
(µg.mL–1)  

االستعادة معامل 
(%)  

0.5 0.15 0.090 0.651 100.67 
1  0.4 0.200 1.406 101.50 
2 0.8 0.401 2.787 98.38 
3 0.9 0.565 3.913 101.44 
4 1 0.725 5.012 101.20 

  
III.1.6- :شروط استخالص العينات الترابية   

علــى عينــة تربــة عياريــة واردة  [8]مــذكورة فــي المرجــع اللــدى تطبيــق طريقــة اســتخالص البــور مــن العينــات الترابيــة 
أعطـت نتيجـة غيـر  ، µg.g-1 55.9وي والحاويـة علـى تركيـز للبـور يسـا  IPE – 992مـن مكتـب ضـمان الجـودة 
ـــ  فقــط ، لــذلك اضــطررنا إلــى تغييــر شــروط اســتخالص البــور مــن العينــات  µg.g –1 5مقبولــة مطلقــًا ومســاوية ل

  الترابية.
III.1.6.1- : دراسة تأثير زمن الغليان على تركيز المحلول العياري بثبات كمية الفحم الفّعال  

 55.9 يسـاويالحاويـة علـى تركيـز للبـور و   IPE – 992الترابيـة السـابقة اريـة عيال العينـة أخـذت أوزان مختلفـة مـن

µg.g-1  250ووضعت في بياشر زجاجيـة سـعةmL ،0.2إلـى كـٍل منهـا  وأضـيفg  وضـعت ثـم مـن الفحـم الفّعـال
 تـرك كـل محلـول بهـذه الدرجـة فـي أزمنـة على سخانة كهربائية ورفعـت درجـة حرارتهـا حتـى الغليـان وبعـدهاالبياشر 

) وقــد حصــلنا 7مختلفــة وحســب تركيــز البــور مــن قيمــة االمتصاصــية الموافقــة وباســتخدام المنحنــي العيــاري (الشــكل
  .(11)على النتائج المدّونة في الجدول 

  
  .كتابع لزمن الغليان ةالعياري البور في العينة : دراسة تغير تركيز(11)الجدول 

  %االرتياب النسبي   (µg.g–1)تركيز البور   قيم االمتصاصية  (min)زمن الغليان
5 0.525 44.496 20.40 
15 0.567 47.152 15.65 
30 0.604 50.282 10.05 
60 0.632 52.672 5.774 
105 0.668 54.69 2.165 
150 0.669 54.56 2.397 

 

  .min 105يالحظ من الجدول السابق أن الزمن األمثل للغليان هو 
III.1.6.2- م الفّعال على تركيز العينة العيارية بثبات زمن الغليان:كمية الفح دراسة تأثير  
 ،10gوزن للعينـة  التاليـة: بالشـروطو   IPE – 992تطبيـق طريقـة االسـتخالص علـى عينـة التربـة العياريـة  لـدى

لـم  ، min 105وزمـن غليـان يسـاوي   H2O = 20 mL، كميـة المـاء المقّطـر  C = 0.2 gكميـة الفحـم الفّعـال
ج جيــدة، لــذلك عمــدنا إلــى تغييــر كميــة الفحــم الفعــال وكميــة المــاء المّقطــر المضــافة بمــا يتناســب نحصــل علــى نتــائ

  .(12)معها، لنحصل بالتالي على النتائج المدّونة في الجدول 
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  :تغير كمية الفحم الفّعال على تركيز العينة العيارية تأثير:  (12)الجدول 
كمية الفحم الفّعال  

(g) 

طر كمية الماء المقّ 
(mL)  

قيم 
  االمتصاصية

تركيز البور 
(µg.g –1)   

االرتياب النسبي 
%  

0.2 20 0.056 32.58 48.87 
0.4 40 0.057 39.85 33.47 
0.6 60 0.037 43.97 10.05 
0.8 80 0.046 54.45 2.594 
1.0 100 0.026 49.81 10.894 

  
ضـافة الالزمتـان لحـدوث اسـتخالص كامـل للبـور أن كميـة الفحـم الفّعـال وكميـة المـاء الم (12)يالحظ من الجـدول 

  .  ( 0.8g C + 80 mL  H2O )من العينة هي 
  ستنتج مما سبق أن شروط االستخالص المثلى لعينات الترب هي:يُ 

  دقيقة. 105زمن الغليان =  ، mL H2O 80 تقابل0.8g  كمية الفحم الفعال = 
  

III.1.6.3- :تحديد الوزن األمثل من العينة المحللة  
لضــرورة التقليــل مــن وزن ، ولكــن g 10وهــو  [8]حســب المرجــع بعنــد إجــراء التجــارب الســابقة، أخــذ وزن للعينــة 

أخـذ  تحديد الوزن األمثل من العينة المحللة لتعطي نتـائج مقبولـة، لـذا تم في هذه الفقرةالعينة المأخوذ للتحليل، فقد 
يقــة االســتخالص بــنفس الشــروط الســابقة فحصــلنا علــى طر عليهــا  تقــطبّ و عينــة ترابيــة طبيعيــة أوزان مختلفــة مــن 

  .(13)النتائج المدّونة في الجدول 
  

  : تحديد الوزن األمثل من العينة المحللة (13)الجدول 
  

  

إجــراء طريقــة االســتخالص والتحليــل بأقــل وزن ممكــن مــع إعطــاء نتــائج  أن باإلمكــان: (13) ســتنتج مــن الجــدوليُ 
 54.75وأعطـت تركيـز للبـور يسـاوي (IPE – 992 ) جيدة ، وبالفعل فقد تم تطبيقها على العينـة العياريـة السـابقة

µg.g –1  2.06وبخطأ نسبي يساوي %  .  
  :اآلتي على النحو المطورة الصلخص طريقة االستختو 
 100سعة دورق مخروطي من البيركس) في  mm 2من عينة تربة جافة بالهواء (قطر الحبيبة  g 0.5يوزن  -1

mL .  
  .( Free - B )من الفحم الفعّال  g 0.8يضاف  -2

  تركيز البور  االمتصاصية  (g)وزن العينة المحللة 
 (µg.g –1)  

10.34 0.319 20.82 
6.58 0.189 19.76 
2.62 0.076 19.88 
0.56 0.018 20.48 
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، عنــدها غليــاندريجيَاً◌ مــع التحريــك المســتمر إلــى المــن المــاء المقطــر، وترفــع درجــة الحــرارة تـ 80mLيضـاف  -3
  ساعتين إال ربع وتغطيتها بزجاجة ساعة. حوالي مع وقف التحريك  تغلي الدوارقتترك 

، مـع مراعـاة الغسـل الجيـد  Whatman No – 40ورق ترشـيح مـن النـوع باسـتعمال بعد التبريـدترشح العينات  -4
  وبعدها تمدد العينة إلى الحجم المطلوب.  ،الدورق المخروطيللراسب و 

  
III.1.7- :دراسة التداخالت  

أن تراكيز العناصر الموجودة فيها ونسب تركيز  IPE-992وجد وبحسب النشرة المرفقة مع العينة العيارية الترابية 
  .(14)،  موضحة في الجدول µ g.g –1 55.9 مساوي لـالكل عنصر إلى تركيز البور في العينة 

  
  ونسبها بالنسبة البور.الترابية  : العناصر الموجودة في العينة العيارية(14)الجدول 

µg.g)تركيز العنصر   العنصر الموجود   النسبة بين تركيزي العنصر إلى البور  (1–
Fe 16.2×10 3 289.80 
K 14420 257.96 
Na 6570 117.53 
Mg 5460 97.67 
P 806 14.42 
Pb 23.2 0.42 
Ca 29.7×10 3 531.30 

  
إلــى تركيــز  - أعلــى مــن النســب المحســوبة أعــاله -ز مــن العناصــر الســابقة بنــاًء علــى ذلــك، فقــد تــم إضــافة تراكيــ

مـن  mL 2 و مـن المحلـول المـوقي mL 2أضيف إلى كل منهـا حجـم كما ، µg.mL–1 4محدد من البور وليكن 
محلول الكاشـف، وبعـد التمديـد المناسـب ومضـي الـزمن المحـدد علـى تشـكل المعقّـد تـم قيـاس امتصاصـية المحاليـل 

فحصـلنا علــى قــيم لالمتصاصــية مشـابهة المتصاصــية محلــول عيــاري   .كــل منهــا مـع الشــاهد الخــاص بهــا بمقارنـة
والمحّضر بنفس طريقة تحضـير المحاليـل السـابقة. ممـا يـدل علـى  4µg.mL–1البورمن نفسه يحوي على التركيز 

  عدم تداخل أيونات هذه العناصر في تعيين البور في عينات التربة.
  

III.1.8- ق الطريقة على عينات تربة طبيعية:تطبي  
عليهمــا طريقــة االســتخالص طبّقــت و ظهــر الجبــل ،  –تربــة طبيعيتــين واردتــين مــن محافظــة الســويداء  اعينتــ أخــذت

  .(15)تم أخذ ثالث مكررات لكل منهما ودّونت النتائج في الجدول  مع العلم أنه،  والقياس المذكورة أعاله
  

  عينات الطبيعية : نتائج تحليل ال (15)الجدول 
µg.g  (تركيز البور   (g)الوزن المأخوذ   رقــم العينة   ) µg.g –1 (وسطي تركيز البور  ) 1–

1-1  0.5001  0.05± 9.36      
2-1 0.5007  0.05±  9.35  9.37±0.34 
3-1  0.5005  0.06± 9.41    
1-2  0.5018  0.31±  8.87   
2-2 0.5014  0.31±  8.97 8.91±0.58 
3-2 0.5013  0.31±  8.90  
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III.2 -  البـور في عينـات النبـاتتركيز تعيين:  

  
III.2.1- :المبدأ العام للطريقة  

يعتمــد المبــدأ العــام لطريقــة تعيــين تركيــز البــور فــي النبــات، علــى الترميــد الجــاف للعينــة المحللــة فــي الفــرن المحّمــى 
ض الكبريـت الممـدد، وترشـيحه مـن خـالل ورق ترشـيح لدرجة محددة خالل زمن محدد، وحـل الرمـاد النـاتج فـي حمـ

 azomethine–Hذو مســامية معينــة، وبعــد التمديــد المناســب يــتم قيــاس شــدة امتصــاص معقــد البــور مــع الكاشــف 
، ومــن ثــم مقارنــة قيمــة االمتصاصــية الناتجــة مــن المنحنــي العيــاري  maxλبالمطيافيــة الضــوئية عنــد طــول الموجــة 

 Cاالمتصاصـية ،  Y(حيـث:  Y = b × C + a : اآلتيـةرسـوم وفـق المعادلـة الخطيـة للبـور، وهـو المنحنـي الم
، وقيســـت العينـــات ثـــابتين يمـــثالن ميـــل المســـتقيم النـــاتج وقيمـــة تقاطعـــه مـــع محـــور العينـــات) aو  bتركيـــز البـــور، 

  . Shimadzu UV- 3101 – PCبجهاز المطيافية الضوئية
  

III.2.2-  العينات النباتيةالطريقة العامة لتهضيم وتحليل:    
  من مادة النبات المطحونة الجافة في بوتقة بورسالن، ومن ثم توضع في فرن الترميد. g 1 وزن يُ  -1
  . C 550 ºرفع درجة حرارة الفرن وبشكل تدريجي ( على ثالثة مراحل ) حتى تصل إلى الدرجة تُ  -2
  .واصل الترميد لمدة ست ساعات بعد وصولها إلى هذه الدرجةيُ  -3
  إلـى بوتقـة البورسـالن رّطب بعدة قطرات من الماء المقّطر، وبعدها يضافوتخرج العينة المرّمدة من الفرن تُ  -4

10 mL من محلول حمض الكبريت الممدد( 0.36 N ).  
مــدة ســاعة كاملــة، تحــّرك المحتويــات بقضــيب بالســتيكي لتنعــيم وتتــرك لدرجــة حــرارة المخبــر  إلــىالبوتقــة د بــرَّ تُ  -5

  اد.الرم
 Whatman مـن النـوع ورق ترشـيح باسـتعمال mL 50معـايرة بالسـتيكي سـعة  دورقفـي ترشـح المحتويـات  -6

No–1  ،وبـذلك تصـبح   العالمـة، وبعد  الغسل الجيد للرمـاد  المنحـل والبوتقـة يكمـل الحجـم النهـائي للرشـاحة إلـى
  الرشاحة جاهزة من أجل تعيين البور.

يضــاف ثــم  ،هّضــمة ســابقًا، ويوضــع فــي أنبــوب اختبــار مــن البــولي البــروبليينمــن العينــة الم 1mLيؤخــذ حجــم  -7
  من المحلول الموقي.  mL 2إليه 

  ، ويمزج جيدًا . azomethine–Hمن محلول الكاشف   mL 2يضاف إلى هذا األنبوب  -8
  يترك األنبوب لمدة نصف ساعة ليتشكل المعّقد. -9

، وذلـك بداللـة الشـاهد المحّضـر بـنفس طريقـة تحضـير 420nmتقاس امتصاصية المحلول عند طول موجة  -10
العنصر المحلـل، علـى أن تحّضـر سلسـلة المحاليـل العياريـة  محلول العينة ولكن بإضافة الماء المقّطر عوضًا عن

  مع كل سلسلة من العينات المحللة.
  :العالقةيحسب تركيز البور في النبات من  -11

B (µg.g –1) = µg.mL–1B ( from . S.C ) × 
W

A
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  .g واحدة: وزن النبات الجاف بWو  mL واحدة: الحجم النهائي للمستخلص بA حيث 
  
  
  

III.2.3- :دراسة التداخالت  
 42.96μg. g –1 ِـ تركيزًا للبور مساٍو لـ تحوي التي  IPE–163 العينة العيارية النباتيةلدراسة التداخالت استخدمت 

تركيـز البـور والـذي  عنصـر إلـى نسبة تركيز كـل (16)عناصر الموجودة فيها. يوضح الجدول لل تلفةمخ وتراكيز  ،
  .  µg.g –1 43 نفترضه مساٍو لِـ 
  ونسبها بالنسبة لعنصر البور. IPE – 163عناصر الموجودة في العينة العيارية ال (16) الجدول

 ز العنصر إلى البورالنسبة بين تركي (µg.g –1)تركيز العنصر   العنصر الموجود
Fe 166 3.86 
Cu 9.8 0.23 
Cd 923 ×10 – 3 0.02 
I 109.2 ×10 3 2540 

Ca 29.7 ×10 3 691 
  

هـي الحديـد، اليـود، والكالسـيوم.  مـع عنصـر البـور يالحظ من الجدول السابق أن أهم العناصر التي نتوقع تـداخلها
تراكيـز أعلـى مـن النسـب المحسـوبة  4µg.mL–1 ولـيكن وبناًء على ذلـك، فقـد أضـيف إلـى تركيـز محـدد مـن البـور

حجــم و  مــن المحلــول المــوقي mL 2، وأضــيف إلــى كــل منهــا حجــم  (16)فــي الجــدول  المبينــةمــن هــذه العناصــر 
2mL  مـــن محلـــول الكاشـــف، وبعـــد التمديـــد المناســـب ومضـــي الـــزمن المحـــدد علـــى تشـــكل المعقّـــد، جـــرى قيــــاس

، مقارنـة مـع الشـاهد الخـاص بهـا. وقـد دّونـت نتـائج λmax = 412.6 nmامتصاصـية المحاليـل عنـد طـول الموجـة 
  .(17) الجدول  تداخل العناصر في

  
  : تأثير بعض العناصر في تعيين البور.(17) الجدول 
  امتصاصية العنصر  (µg.g –1)تركيز العنصر   العنصر المدروس

 20 0.628 
Fe 25 0.627 
  35 0.631 
  3000 0.627 
Ca 4000 0.631 
  5000 0.630 
  15000 0.628 
I 20000 0.627 

  30000 0.625 

  
عـدم  (17). يتضـح مـن الجـدول = A  0.629بلغـت µg.mL–1 4  علمًا بأن امتصاصية المحلول العياري للبور 

  ضمن مجاالت التراكيز المدروسة في تعيين البور في عينات النبات. )Fe ،Ca ،I( اآلتيةتداخل العناصر 
  

III.2.4- :تطبيق الطريقة على عينة نبات عيارية  
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التـي تحتـوي و   IPE–163  عياريـةال يـةنباتالعينـة التم تطبيق الطريقة العامـة فـي التهضـيم علـى أوزان مختلفـة مـن 
  . (18). فحصلنا على النتائج المدّونة في الجدول  μg. g –1 42.96على تركيز للبور مساٍو لـِ 

  
  

 لعينة العيارية. : نتائج تحليل ا (18)الجدول 

وزن العينة العيارية 
(g) 

   تركيز البور  االمتصاصية

(µg.g –1)  

 الخطأ النسبي

%  
0.156 0.027 65.1 51.54 
0.5239 0.090 52.9 23.14 
0.7148 0.104 45.1 4.98 
1.0184 0.136 41.65 3.05 

  

III.2.5- :تطبيق الطريقة على عينات نبات طبيعية  
علــى مجموعــة مــن العينــات النباتيــة  III.2.2يم والمعالجــة والقيــاس المــذكورة فــي الفقــرة تــم تطبيــق طريقــة التهضــ

، عينــة أوراق مــن النعنــع البــري مــن مدينــة ديــر  (1)الطبيعيــة، منهــا عينــة ســاق لنبــات الشــيح مــن منطقــة الصــوجة 
ــــزور  ــــات المــــوز (2)ال ــــات أوراق نب ــــات المــــوز  (3)، عين ــــات ثمــــار نب ــــرًا عين ت المجمــــوعتين معــــجوقــــد  (4)وأخي

مـع العلـم أنـه تـم أخـذ وسـطي ثـالث  (19)األخيرتين في أشهر مختلفة مـن العـام نفسـه. دونـت النتـائج فـي الجـدول 
  مكررات لمجموعة العينات المدروسة.

   
 . عينات نبات طبيعية: نتائج تحليل  (19)الجدول 

وزن العينة       رقم العينة 
(g) 

  تركيز البور  االمتصاصية
(µg.g –1)  

1 1.0004 0.112 34.75±2.12 
2 1.0064 0.167 51.93±3.17 

1-3 1.0151 0.147 45.25±2.72 
2-3 1.0032 0.236 74.33±4.57 
3-3 1.0204 0.205 63.15±3.82 
4-3 1.0164 0.389 121.03±7.37 
1-4 1.0451 0.075 21.8±1.32 
2-4 1.0032 0.054 16.03±0.97 
3-4 1.0151 0.036 10.25±0.62 
4-4 1.0332 0.082 22.03±1.34 

  

III.2.– 6 :الخــاتمـة  
 تعيــين تركيـز البــور فــي عينــات تربــة ونبــاتل  المثلــىدراســة وتحديـد الشــروط التحليليــة هــذا العمــل  جـرى فــي

وكــذلك دراســة تــأثير جميــع  azomethine-Hالكاشــف  عمالوباســت مطيافيــة الضــوئيةطريقــة ال عمال، باســتعياريــة
-azomethine] الموليـة النسـبةو  تركيـز الكاشـفو كمية المحلـول المـوقي و لمؤثرة في تعيين البور (الزمن العوامل ا
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H]/[B]  تركيــز بعــض العناصــر المعدنيــةو: Fe ،I ،Ca وفــي النهايــة تطبيــق الشــروط المثلــى فــي تعيــين عنصــر (
    .  البور في بعض الترب والنباتات الطبيعية السورية

  

  كلمة شكر :
لدعمـــه وتشـــجيعه إلجـــراء هـــذه الدراســـة العلميـــة  عثمـــان المـــدير العـــام لهيئـــة الطاقـــة الذريـــة إبـــراهيماذ الـــدكتور األســـت نشـــكر

الســيد م.م جمــال أبــو  نشــكركمــا  للمناقشــات والنصــائح القيمــةالــدكتور توفيــق ياســين رئــيس قســم الكيميــاء كــذلك و  المخبريــة
  .از المطيافية الضوئيةهالل إلجراء  القياسات المتعلقة بتعيين البور على جه
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