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 : Effect 0f Auxochromeتأثٌر وجود مجامٌع األوكزوكروم  -ج

االوكزوكروم هو مجموعه التظهر من تلقاء نفسها امتصاص انتخابٌا فً منطقة مافوق البنفسجٌه التً تزٌد    

, اال ان وجودها فً الجزٌئه الى جانب الكروموفورم ٌسبب انزٌاح قمم  nm 200اطوالها الموجٌه عن 

امتصاص الكروموفور الى اطوال موجٌه اطول )انزٌاح احمر( . ومن امثلتها هً الهٌدروكسٌل واالمٌن 

)تاثٌر االلكترونات على االقل له القابلٌه على دخول رنٌنوالكلور والفلور وجمٌعها تمتلك زوجا واحدا من 

لالكوزوكروم مع  nان التاثٌر المتبادل بٌن الكترونات . للكروموفورم     πمع الكترونات ادل(متب

وهذا بدوره ٌقلل من طاقتهما مما ٌزٌح الطول   *πفً الكروموفورم ٌعمل على تثبٌت حالة πالكترونات

ٌظهر امتصاص اٌون الفٌنوكساٌد عند طول موجً اطول من الفٌنول بسبب وفرة  الموجً نحو االطول .

االلكترونات فٌه , فً حٌن ان االمتصاص فً حالة اٌون االنٌلٌوم ٌكون مشابها المتصاص كروموفور 

NH3-بالبروتون فً  NH2ترونات الموجوده على مجموعة البنزٌن تقرٌبا بسبب انشؽال االزواج االلك
ان  . +

وجود االوكزوكروم بجانب الكروموفور الٌقتصر على االزحه الحمراء فحسب وانما ٌزٌد من شدة قمة  فعل

وهو نقٌض نقص شدة االشعاع  Hyperchromic Effect ـبه علٌاالمتصاص وهو ماٌطلق 

Hypochromic Effect. 

 : fو dالفصائل الحاوٌه على الكترونات  -2

تمتص معظم العناصر االنتقالٌه وعناصر اللنثناٌد و االكتناٌد فً المنطقتٌن المرئٌه ومافوق البنفسجٌه من     

 5fو 4fمسإله عن امتصاص العناصر االنتقالٌه و 4dو 3dالطٌؾ , وتكون االنتقاالت االلكترونٌه للمدارات 

ٌه على موقع العنصر فً الجدول الدوري ٌعتمد االمتصاص للفصائل الالعضوو .لعناصر اللنثناٌد وااالكتناٌد

 وعلى الحاله التاكسدٌه للعنصر وعلى طبٌعة اللٌكاند المتصل بالعنصر . 

واالكتناٌد انها تكون ضٌقه نسبٌا بٌنما حزم امتاص العناصر  نثناٌدالان ماٌمٌز حزم امتصاص عناصر ال   

 :ٌه عرٌضه وكما فً االشكال ادناهاالنتقال
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 : Charge-Transfer Bandeامتصاص انتقال الشحنه حزم  -3

تظهر العدٌد من المعقدات الالعضوٌه وبعض المعقدات العضوٌه امتصاصا ممٌزا سببه انتقال       

طٌؾ انتقال الشحنه فانه من الضروري ان ٌكون ولكً ٌظهر المعقد  Charge-Transfereالشحنه 

. وتتضمن عملٌة وللمكونات االخرى خاصٌة تقبلها الحد مكونات المعقد خاصٌه هبة االلكترونات

الالكترون من المكون الواهب الى اوربتال امتصاص االشعه من قبل المعقد انتقال الشحنه انتقال )اثاره( 

المكون المتقبل وعلٌه فان عملٌة االثاره هً بمثابة عملٌة اكسده واختزال داخلً وفً هذا تختلؾ عن 

لجزٌئً المتكون من االلكترون ضمن االوربتال ا لعضوي التً تكون فٌها اثارةاالثاره فً الكروموفور ا

وتتمٌز المعقدات التً تظهر طٌؾ انتقال الشحنه بان لها معامل امتصاص موالري عالً . ذرتٌن او اكثر

(10000 ˃ Ɛمما ٌعطً حساسٌه عالٌه لطرق التقدٌر التً ٌحدث فٌها هذا النوع من االنتقاالت )  النه(

تكون الطرٌقه اكثر حساسٌه اي تستطٌع ان تتحسس التراكٌز القلٌله من العنصر  Ɛقٌمة  ما زادتكل

, معقدات الحدٌدٌك مع الثاٌوسٌانٌتمن االمثله الشائعه على معقدات انتقال الشحنه هً  (المراد تقدٌره

الفوتونات الى انتقال ( ٌإدي امتصاص IIIففً امتصاص انتقال الشحنه فً معقد الثاٌوسٌانٌت الحدٌد )

( وتكون حصٌلة III( الى االوربتال المرافق الٌون الحدٌد )-SCNااللكترون من اٌون الثاٌوسٌانٌت )

( وجذر الثاٌوسٌانٌت المتعادل IIاالمتصاص هً الفصائل المثاره التً تتضمن على الؽلب الحدٌد )

(SCN). 

 :ةبعض المصطلحات الطٌفٌ

وهً المجامٌع الؽٌر مشبعه والمسإله عن االمتصاص فً المناطق  : Chromophoresالكروموفورات 

 . C=C  ,C=O ,N=Nالمرئٌه ومافوق البنفسجٌه .مثل 

اطول اي طاقه  هل موجٌاطوا نحووٌعنً ازاحة االمتصاص : Bathochromic Shiftاالزاحه الحمراء 

 اقل .

حة االمتصاص نحو اطوال موجٌه اقصراي طاقه وٌعنً ازا: Hypsochromic Shiftاالزاحه الزرقاء 

 اعلى .

Hyperchromic Effect  :ٌعنً الزٌادة فً شدة االمتصاص. 

Hypochromic Effect: ٌعنً النقصان فً شدة االمتصاص  . 
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 *** ٌجب توفر الشروط التالٌه فً المذٌبات :

 ان ٌذٌب العٌنه . -1

 الموجً المعنٌه بالدراسه .من منطقة الطول ٌسمح بنفاذ االشعاع الذي ٌكون  -2

 وفه ) بسبب قطبٌته او فعالٌته ( تاثٌراته المحتمله على الفصائل الماصه لالشعاع معر -3

 :ةوالمرئٌ ةفوق البنفسجٌ األشعةتطبٌقات 

 : Qualitative Analysisالتحلٌل النوعً  -1

الؼراض التحلٌل النوعً )الوصفً( , وسبب ان مطٌافٌة االمتصاص فً هاتٌن المنطقتٌن قلٌلة االهمٌه    

ذلك ٌعود الى اان امتصاصات مركبات الصنؾ الواحد ؼالبا ماتكون ضمن مدى متقارب من االطوال 

وعلى اٌة حال ٌمكن الكشؾ عن  الموجٌه , كما ان حزم االمتصاص ؼالبا ماتكون عرٌضه وقلٌلة العدد .

بؽض النظر عن الهٌكل العام للجزٌئه . ( المتصله بالمركب  بعض المجامٌع الفعاله المعنٌه )الكروموفورات

تقنٌة طٌؾ الكتله  HNMRتقنٌة  IRلذا ٌجب الذهاب الى تقنٌات اخرى للتعرؾ على المركب مثل تقنٌة 

 وكذلك درجة الؽلٌان ودرجة االنصهار.

 : Quantitative Analysisالتحلٌل الكمً  -2

 الؼراض التحلٌل الكمً وهذا ٌعود لالسباب التالٌه : تعد هذه التقنٌه من احدى اهم الوسائل   

 موالري . 5-10موالري الى   4-10تتراوح مابٌن الحساسٌه العالٌه اذ ٌمكن الكشؾ عن تراكٌز  - أ

 استجابة العدٌد من الفصائل العضوٌه واالعضوٌه لالمتصاص ضمن هاتٌن المنطقتٌن .  - ب

ود اكثر من فصٌل ماص لالشعاع فً المحلول القدره على التحكم فً انتقائٌة االمتصاص عند وج - ت

 وذلك من معرفة الطول الومجً الذي ٌمتص عنده الفصٌل المعنً .

هذه التقنٌه ٌكون عادتا ضمن المدى الدقه الجٌده حٌث ان الخطا النسبً فً قٌاسات التركٌز باستخدام   - ث

 . %3الى  1

 .ةوالسرع ةالسهول - ج
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 التركٌز

 االمتصاص

امتصاص 

  المجهول

 تركٌز المجهول

 وفٌما ٌلً اهم تطبٌقات التحلٌل الكمً 

 اٌجاد تركٌز ماده معٌنه او مادتٌن فً آن واحد باستخدام القانون العام لالمتصاص : -1

( ثم دراسة تؽٌر λmaxوٌتطلب ذلك معرفة الطول الموجً الذي ٌحصل عنده اعلى امتصاص للماده )أي    

منه ( ٌستفاد  Calibration curve)االمتصاص مع التركٌز عند ذلك الطول الموجً لرسم منحنً تدرٌجً 

 معرفة تركٌز ماده مجهوله بقٌاس امتصاصها عند نفس الطول الموجً وكما موضح بالشكل ادناه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة االٌونات المعقده طٌفٌا : -2

 وتتضمن معرفة عدد االٌونات المتعاضده مع الفلز اضافة الى معرفة ثوابت تكوٌنها .وتشمل واٌلً    

 : Mole Ratio Method طرٌقة النسب المولٌه - أ

( وتراكٌز CMفً هذه الطرٌقه تحضر سلسله من المحالٌل ذات تركٌز مولً ثابت بالنسبه الٌون العنصر )   

ٌتم بعدها قٌاس االمتصاص فً  CXn....CX3,CX2,CX1( Ligandمولٌه متزاٌده بالنسبه لالٌون المخلبً )

الطول الموجً الذي ٌحصل عنده اعلى امتصاص لالشعاع من قبل المعقد الناتج والٌحدث عنده امتصاصا 

لالٌون المخلبً لوحده او الٌون العنصر لوحده .وبرسم النسبه المولٌه لالٌون المخلبً الى تركٌز العنصر 

(CXn/ CM....CX3/ CM , CX2/ CM  ,CX1/ CM )  مقابل االمتصاص سٌتم الحصول على خطٌن

مستقٌمٌن مماساهما مختلفٌن وتمثل نقطة التقاطع لهما النسبه المولٌه لتكوٌن المعقد المخلبً كما موضح فً 

 الشكل .
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 Job'sاو طرٌقة جوب  Continuous Variation Methodطرٌقة التغٌر المستمر - ب

Method : 

تضمن هذه الطرٌقه فً البداٌه تحضٌر محلولٌن كال على انفراد وبتركٌز متساوي للفلز واللكٌاند بعد ذلك    

تحضر سلسله من المحالٌل القٌاسٌه وهذه المحالٌل تحتوي على كمٌات متؽٌره من الفلز واللٌكاند بحٌث ٌكون 

 مبٌن فً ادناه الحجم النهائً للمحلول متساوي وكما 

V(ml) of M  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V(ml) of L  

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

فً هذه الحاله لالٌون المركزي او لالٌون  ٌستخرج الكسر المولً لكل محلول وهو ٌساوي الكسر الحجمً   

بعد اجراء . تاخذ امتصاصات المحالٌل عند الطول الموجً المناسب وترسم ( VM / VM+VL)  المخلبً

                                                            لها وذلك بطرح امتصاص الفلز وامتصاص اللٌكاند منها)التصحٌح 

) ان حدة المنحنً الناتج  فً المثال التالً منحنً والمبٌن  مقابل الكسر المولً او الحجمً فنحصل على( 

والذي  ت االستقرار عالٌا كلما كان المنحنً الناتج حاداتعتمد على ثابت استقرار المعقد الناتج فكلما كان ثاب

 MLYوباستخدام المعادالت التالٌه ٌمكن اٌجاد صٌؽة المعقد ٌدل على اكتمال تفاعل تكوٌن المعقد( 
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