
الجمهورية العربية السورية 
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

ركز بحوث حمصم

بجهاز و طريقة تقديره في التربة والنباتالبورونأهمية 

السبكتروفوتومتر



في النباتالبورونأهمية 

كاإلزهار العديد من العمليات الكيميائية الحيوية في النباتيؤثرفي-

تكوين الثماروواالنقسام الخلوي 

كيب تتراكم السكريات في حال نقصه في األوراق مما يعرقل التر-

الضوئي ويقل تأمين المواد النشوية للجذور

ضروري للنبات خالل جميع مراحل نموه ونقصه يؤديالبورون--

باالمراضاإلصابة وإلى وقف النمو 



وتومترسبكتروففي التربة بجهاز البورونتقدير 

ربةتقدير البوررون القابل لالمتصاص في الت:الغاية والهدف 

تعتمد الطريقة على تفاعل البورون مع كاشف: المبدأ العام 

في وسط حمضي خفيف لتشكيل معقد أصفر H-األزوميثين



المواد الالزمة

المحلول الملونالمحلول المنظم
المحلول القياسي

األم



طريقة العمل

مل250غ  من العينة إلى مخروطية سعة 15نزن 

(ْم 80-70على حرارة )مل ماء مقطر ساخن 30نضيف 

نرج لمدة نصف ساعة ثم نرشح



نحضر شاهد للعينات من الماء المقطر

الشاهدومل من العينة 2ننقل بالماصة 

مل من المحلول المنظم إلى العينة 4نضيف

H-األزوميثينمل من كاشف 4نضيف 



دقيقة30نترك العينات مدة 

نانومتر420على طوت موجة السبكتروفوتومترثم نقيس العينات على جهاز 



طريقة الحساب

حجم محلول االستخالص× التركيز من المنحني 

=كغ/مغالبورون

وزن التربة



البورونجدول تقييم نتائج 

كغ/مغالبورون 

فقيرة جدا  0.1أقل من 

فقيرة0.1-0.2

متوسطة0.3-0.5

غنية 0.6-1

غنية جدا  1أعلى من 



فوتومترالسبكتروفي النبات بجهاز تقديرالبورون

نباتيةتقدر هذه الطريقة البورون الكلي في العينات ال: الغاية والهدف 

وميثين تعتمد الطريقة على تفاعل البورون مع كاشف األز: المبدأ العام 

في وسط حمضي خفيف لتشكيل معقد أصفر اللون 



المحاليل والمواد الالزمة

حمض 

الكبريت 

لتر/مول1

المحلول 

المنظم
القياسيات

المحلول 

الملون



طريقة العمل

ترميدمن العينة في  بوتقة غ0.5نزن 

ساعات4لمدة مْ 500على حرارة المرمدةنضعها في 

نرطب العينات بعد أن تبرد بقليل من الماء المقطر



مل من حمض الكبريت10نضيف 

مل نكمل الحجم ثم نرشح25وننقل العينات نقل كمي إلى دورق سعة 

نحضر شاهد ويعامل معاملة العينة



مل من العينة والشاهد2ننقل بالماصة 

مل مل من الكاشف2ومل من المحلول المنظم 4نضيف 

على طول موجة السبكتروفوتومترساعة على جهاز 1.5نقيس بعد 

نانومتر430



طريقة الحساب

حجم المحلول الكلي×التركيز من المنحني 

=كغ/مغالبورون

وزن العينة 



شكرا  الستماعكم


