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 تطبيقات قياسات االمتصاص في مطيافية المنطقتين ما فوق البنفسجية والمرئية

تؤلف منطقتي ما فوق البنفسجية والمرئية حيزا صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي بحدود 

(10-780 nm وان طاقة اشعاعات هاتين المنطقتين لها القدرة على اثارة الكترونات التكافؤ في .)

الجزيئات لذلك تتم دراسة المنطقتين سوية تحت اسم ما فوق البنفسجية والمرئية. وكما الذرات او 

 توجد أجهزة تجارية تصمم غالبا للعمل لدراسة المنطقتين.

 *ان منطقة االشعة ما فوق البنفسجية تقسم الى منطقتين: 

فسجية )مفرغة ( وهي منطقة فراغ ما فوق البنnm 200-10منطقة ما فوق البنفسجية البعيدة )-1

ودون هذا الرقم( لذا نستخدم مسالك  nm 200من الهواء الجوي الذي يمتص عند الطول الموجي 

 مفرغة من الهواء الجوي عند االشتغال بهذه األجهزة.

 (nm 380-200منطقة ما فوق البنفسجية القريبة )الكوارتز( )-2

 (nm 780-380*اما حدود المنطقة المرئية فهي )

 اصة لإلشعاعالفصائل الم

يعتمد امتصاص الطاقة االشعاعية لألشعة ما فوق البنفسجية والمرئية من قبل المواد العضوية 

والالعضوية على عدد وترتيب االلكترونات الموجودة فيها )جزيئات او ايونات( حيث يحصل ما 

ني من وينتج عنه انتقال الكترو Selective Absorptionيمكن تسميته باالمتصاص االنتخابي 

لتي ا أنواع االنتقاالت االلكترونيةمستويات الهمود الى مستويات االثارة. ومن المالئم التطرق الى 

 -يمكن ان تحدث: 

الالتأصرية n ( والكترونات  Pi( وباي ) Sigma)انتقاالت الكترونات التي تكون أواصر سكما -1 

(Non bonding) 

مثال واضح للمركبات العضوية التي تحتوي على األنواع الثالثة من  *ان جزيئة الفورمالديهايد

 االلكترونات   
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*تختلف طاقة االوربيتاالت المنوه عنها أعاله فيما بينها، ولهذا فأنها تختلف في الطاقة الالزمة 

ل ك(. ويمكن تمثيل هذا االختالف باالستعانة بالشAntibondingألثارتها الى اوربيتاالت النقيض )

 التالي الذي يتضمن االحتماالت المتوقعة لإلثارة )االنتقال( وهي:

 

 مستويات الطاقة االلكترونية في الجزيئة

 

ان الطاقة الالزمة لهذا النوع من االثارة عالية نسبة لالنتقاالت األخرى. وال توفرها االشعة ما فوق 

أقصر( قادرة على  ʎسجية المفرغة )البنفسجية االعتيادية سوى طاقة اشعاع منطقة ما فوق البنف

هذه االثارة ومثال على المركبات التي تحدث فيها هذه االنتقاالت هي الهيدروكربونات المشبعة 

( nm 125( يعاني هذا االنتقال بامتصاص شعاع طوله )C-Hمثل الميثان الذي يحتوي االصرة )

بب االختالف هو مشاركة ( )طاقة اقل( وسnm 135اما االيثان فيتطلب طول موجي أطول )

 أطول(. ʎ( التي تحتاج الى طاقة اقل )C-Cالكترونات اصرة )

 

يحدث هذا النوع من االنتقال في المركبات العضوية المشبعة التي تحتوي على ذرة او أكثر لها 

ازواج الكترونية حرة التأصرية. ويحتاج هذا النوع من االنتقال الى طاقة اقل من أعاله أي عند 

(. وان االختالف في الطول الموجي الالزم لحصول هذا االنتقال )االثارة( nm 250-150ال )اطو

ناتج عن االختالف في نوع االصرة التي ترتبط بها الذرة التي تحتوي على زوج االلكترونات الحر 

(n.) 

 

( على هذه .Uv-Visتعتمد معظم تطبيقات االمتصاص في منطقتي ما فوق البنفسجية والمرئية ) 

األنواع من االثارة بسبب احتياجها لطاقة اقل مقارنة باالنتقاالت السابقة. ومثل هذه الطاقة تتوفر 
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(. وان االنتقالين أعاله يتطلبان nm 700-180في المنطقة التي يتراوح اطوالها الموجية بين )

رة وجود اصرة من نوع باي وتسمى مثل هذه المجموعة المتهيئة لمثل هذه االثا

والتي تعرف بأنه أية مجموعة مهيئة غير مشبعة ليست في تبادل  Chromophoreبالكروموفور

مع اية مجموعة أخرى بأنها كروموفور إذا ما أظهرت امتصاصا ذا طبيعة مميزة في منطقة            

 (Uv-Vis.( وهكذا تتيح مطيافية منطقة  )Uv-Vis.إمكانية تحديد المجاميع الوظيفية المو ) جودة

 في الجزيئة ومقارنتها مع طيف مركبات معلومة.

*ان الطول الموجي للشعاع الالزم لحصول االثارة بالنسبة للكروموفور الواحد يختلف من مركب 

 الى اخر نتيجة عوامل ومؤثرات عديدة من أهمها:

 Solvent Effectتأثير المذيب -1

 تتسبب الزيادة في قطبية المذيب المستخدم في إزاحة الطول الموجي المسبب لالنتقال 

(. حيث ان Blue Shiftالى طول موجي أقصر بالنسبة وهذا ما يطلق علية باالنزياح األزرق )

مع المذيبات القطبية  الالتاصرية لها ميل كبير للتاصر الهيدروجيني يفوق تاصر  nالكترونات 

سوف تنخفض بمقدار اكبر مما تنخفض طاقة المستوى  nية. وعلية فان طاقة المستوى البروتون

يصبح اكثر استقرارا مع المذيب القطبي  nعند وجود مذيب قطبي. وكما ان زوج الكترونات 

 نتيجة ارتباطها باصرة هيدروجينية.

 

تصاص الى تتسب الزيادة في قطبية المذيب انزياح قمة االماما بالنسبة لالنتقال 

 ( حيث تكون الكترونات Red Shiftطول موجي أطول وهذا ما يعرف باالنزياح األحمر )

في مذيب قطبي  ، ولذلك فان اذابة جزيئة تحوي اوربيتاالت عادة اكثر قطبية من الكترونات 

 بمقدار اكبر من خفض طاقة  )الكحول مثال( سيؤدي الى خفض طاقة مستوى اوربيتال 
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وعلية يصبح الفرق الطاقي اقل بوجود المذيب القطبي بالمقارنة في حالة غيابه )أي يزاح الطول 

 الموجي الى قيمة اكبر(

 

 

 Effect of Conjugation of Chromophoresتأثير وجود مجاميع كروموفورية متقارنة -2

التبادل الحاصل في يقصد بالتقارن هنا هو وجود اصرة مزدوجة متناوبة مع أخرى منفردة. مثال 

 

االلكترونية على طول الجزيئة وبذلك تنخفض طاقة  يتسبب وجود التقارن بانتشار شحنة 

الى طاقة اقل )طول فيحتاج االمتصاص المسبب ل االوربيتال نقيض التآصر 

موجي اطول( أي )انزياح احمر(. وان وجود مجاميع كروموفورية متقارنة له تآثير كبير على 

فان حزمة االمتصاص العالية الشدة تنزاح بصورة عامة  تصاص االنتقال حزمة ام

 ( نحو الطول الموجي األكبر بالنسبة للكرموفور البسيط غير المتقارن.nm 45-14بمقدار )

كما يؤدي وجود تقارن بين االصرة المزدوجة ألوكسجين مجاميع االلديهايد او الكيتون او 

المزدوجة لالوليفين الى سلوك مماثل وكذلك هناك تأثيرات الحوامض الكربوكسيلية واالصرة 

مشابهة عندما تتقارن مجموعتان من الكاربونيل او مجاميع الكاربوكسيل الواحدة مع األخرى. 

لبعض المجاميع الكروموفورية المتقارنة في  وتزاح كذلك حزمة امتصاص االنتقال 

 ( او اكثر نحو الطول الموجي األكبر.nm 40بمقدار ) α-βاالليهايدات والكيتونات الغير مشبعة من 



 ا لمرحلة الرابعة/ التحليل االلي    جامعة االنبار             
 د.احمد ضاري صالح                                                                كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الكيمياء

 

5 
 

 يعكس تركيبي حلقة البنزين وحلقة الكوينون ويبن تأثير امتداد-*ان جزيئة الفينوولفثالين مثال

التقارن على إزاحة الطول الموجي نحو األطول. بالوسط الحامضي حيث ال يمتد التقارن خارج 

دل مع مجموعة الكاربونيل(. يظهر مركب الفينولفثالين الحلقات )ما عدا تلك التي تكون في تبا

وهو عديم اللون. اما في الوسط القاعدي فأن أحدى حلقاته   .Uvبطول موجي قصير في منطقة 

تحول الى التركيب الكوينون الذي ينتج عنه امتداد التقارن بحيث يشمل ذرة الكاربون المركزية 

 ل ادناه:والحاقتين االخريتين وكما موضح في الشك

 

 Effect of Auxochrome تأثير وجود مجاميع االوكزكروم -3

االوكزوكروم هي مجموعة فعالة )مجموعة مشبعة( التظهر من تلقاء نفسها امتصاصا انتقائيا في 

اال ان وجودها في الجزيئة الى  – ,OH-, 2NH-, 3CH-Cl( وهي nm 200)فوق  Uvمنطقة 

رة( يسبب انزياح قمة امتصاص الكروموفور الى الطول جانب الكروموفور )مرتبطة او متآص

الموجي األطول وتحتوي مجاميع االوكزوكروم على الكترونات التآصرية حيث يشترط في عمل 

االكزوكروم احتوائه على زوج حر من االلكترونات في األقل.  وان فعل وجود االكزوكروم بجانب 

نما يزيد أيضا من شدة االمتصاص الذي يمكن ان الكروموفور ال يقتصر على االزاحة الحمراء وا

 .Hyperchromic Effectتسببه مجاميع الكروموفور 

*ان الطول الموجي الذي يمتص عنده ايون االنيليوم يكون مشابها تقريبا المتصاص كروموفور 

+بالبروتون في  2NHالبنزين تقريبا بسبب انشغال زوج الموجود على مجموعة 
3NH– وهكذا .

( حيث يمتص عند طول موجي اعلى من الفينول بسبب وفرة O5H6C-بة اليون الفينوكسايد )بالنس

 االلكترونات فيه.

 نتيجة النتقاالت  U.v*تظهر عدد من االنيونات الالعضوية قمم امتصاص في منطقة 

( والنتريت عند        nm 217( والكاربونات )nm 131ومن األمثلة على ذلك ايون النترات )

(280 nm, 360 nm) 
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 )المواد الالعضوية( fو dالفصائل الحاوية على الكترونات -2

يحدث االمتصاص االنتخابي في المواد الالعضوية عندما يوجد في الجزيئة مستوى طاقة الكتروني 

ال على . وكما مثغير مشبع محاط بمستوى الكتروني اخر ثابت يتكون عن طريق تعاضد ليكاندات

 تكوين المركبات التعاضدية. هو النحاس االمونياكي 

 

اما عند تكوين أواصر تعاضدية مع أربع من جزيئات االمونيا، فان ترتيب االلكترونات في المركب 

 الجديد يكون كاالتي:

 

الت من الطيف وتكون االنتقا .Uv-Visلذا تمتص معظم ايونات العناصر االنتقالية في منطقتي 

وان خصائص طيف  .مسؤولة عن امتصاص العناصر االنتقالية 4d, 3dااللكترونية للمدارات 

 dمعقد النحاس االمونياكي المبين أعاله ناتج عن االنتقاالت االلكترونية بين مستويات اوربيتاالت 

ثير العميق أالتي يمتلكها الفلز. وتتميز حزم االمتصاص للعناصر االنتقالية بكونها عريضة غالبا للت

للبيئة الكيميائية على ألوان هذه المعقدات.ويعتمد امتصاص للفصائل الالعضوية على موقع العنصر 

 في الجدول الدوري وعلى الحالة التأكسدية للعنصر وعلى طبيعة الليكاند المتصل

 امتصاص ايونات عناصر الالنثانيدات واالكتانيدات.*

نتقاالت المسؤولة عن االمتصاص بواسطة سلسلة ان اال .Uv-Visمعظمها تمتص في مناطق 

بينما تكون االلكترونات ل  4fعناصر الالنثانيد ناتجة عن اختالف مستويات الطاقة لإللكترونات 

5f  هي المسؤولة في سلسلة االكتنايد. تكون حزم االمتصاص في أطياف عناصر الالنثنايد

 واالكتنايد متميزة وضيقة نسبيا.
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 امتصاص فصائل انتقال الشحنة -3

هي حركة االلكترونات من الفلز الى الليكاند وبالعكس. ومثل هذه االنتقاالت تتضمن انتقال 

 المتآصرة الى اوربيتاالت  في الليكاند او من الكترونات  االلكترونات من مستويات 

ن أختزال يحدث عموما بي -كسدغير المشغولة لليكاند. وعند حدوث مثل هذا االنتقال فأن تفاعل تأ

 الفلز والليكاند وذلك بأختزال الفلز وتأكسد الليكاند ومثال ذلك معقدات الحديديك مع الثايوسيانيت

( الى االوربيتاال SCN-حيث يؤدي امتصاص الفوتونات الى انتقال االلكترون من الثايوسيانيت )

لب صائل المثارة التي تتضمن على االغالمرافق أليون الحديديك وتكون حصيلة االمتصاص هي الف

 (SCNالحديديك وجذر الثايوسيانيت المتعادل )

  .Uv-Visاهم الشروط التي يجب اتباعها في اختيار المذيب المستخدم في منطقتي 
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