
 البورون

 البورون من العناصر الغذائية الصغري

 تمدير البورون في المياة: -

 يكون البورون ذائب في عينة المياة 

 الخذ عينات المياة

 المياةحركة عكس أتجاة  -1

 د تجمع الحشائش أو المياة الراكدةمن منتصف المجري المائي وليس من الجوانب عن -2

تملئ الزجاجه ويوضع طبمة من الزيت علي السطح حتي اليذوب ثاني أكسيد الكربون  -3

 للمياة ويؤثر علي البورون PHفي المياة ويغير 

 حتي ال تنمو البكتريا والفطريات وتغير من صور العناصر الغذائية في عينات المياة 

 

 تمدير البورون في عينات النبات -

 ن طريك الحرق الجاف فمطيمدر البورون الكلي في النبات ع

يتم تمدير البورون في النبات عن طريك الحرق الجاف فمط وال يستخدم الهضم  علل :

 الرطب

الن البورون يستخلص في وسط للوي ويتطاير في الوسط الحامضي اي في الهضم 

 الرطب الذي يستخدم به أحماض

 طريمة الحرق لتمدير البورون 

م ولكن يفضل إضافة مادة للوية  º 555ريك علي يتم الحرق في بوتمه في فرن ح -1

 لجعل الوسط للوي 

0.1gm CaO: 1gm plante 

جم نبات  وتوضع في بوتمه في فرن  1جم الي  5.1يضاف أكسيد الكالسيوم بمعدل  

 الحريك

( لكل 1:1)  HClمل من  3بمعدل   3:1بمعدل  HClإذابة الرماد الناتج حامض  -2

 جم نبات 1

 

 الكلي                           البورون في التربةتمدير  -

 

 معدني )لابل لالمتصاص بواسطة النبات(                                                   

 

 تمدير البورون الكلي في التربة:

 عن طريك الحرق الجاف باألنصهار مع كربونات الصوديوم

 في بوتمه بوضع كربونات الصوديوم مع عينة التربة -1

 وضع البوتمة علي لهب بنزين لتكوين مصهور -2



 ساعة 24م لمدة 555ºعلي  maffulتوضع في فرن حريك  -3

 ويتم الترشيح H2SO4 (4N)يتم إذابة الرماد في حامض  -4

حتي ال يتطاير البورون بوضع  30أخذ الراشح وأضافة كربونات الصوديوم % -5

 الحامض

 

 تمدير البورون المعدني في التربة

مل ماء  2جم عينة تربه :  1ي أ 1:2اإلستخالص بواسطة الماء الساخن بنسبة يتم 

 ساخن

 

 

 

 

 

 

مكثف لمع رجوع فائدته يعمل علي عدم تطاير المحلول الموجود في الدورق حيث كلما يحدث 

 أخري للمحلولتبخير يرجع الماء مرة 

 دلائك علي سطح ساخن  5يتم وضعها لمده 

  لد يضاف مادة للوية مثل أكسيد الكالسيوم أو هيدروكسيد الكالسيوم لجعل الوسط

 للوي 

 لكن  األراضي المصريه للوية لذا اليتم إضافة مادة للويه 

 

 تمدير البورون في المستخلصات

 Atomic absorptionجهاز  -1يتم تمدير البورون 

لمع مكثف ماء في 

 الرجوع

 عينه : ماء ساخن 

Hot plat 

 سطح ساخن



 غنسيومون مثل فكره تمدير الكالسيوم والمعن طريك لمبه البور

 standard solutionثم عمل  H3BO3من بورات األمونيوم   stock solutionيتم عمل  

 0:500PPmبتركيزات من 

 ( ɥg/ml)ويكون بوحدات ميكروجرام /مل 

 لياس شدة اللون  spectrophotometerجهاز  -2

البورون مع صبغة كارمن ) أنثروكينون( في وجود حامض عن طريك تكوين لون بتفاعل 

 الكبريتين المركز

 يتم تمدير البورون في وسط حامض ولكن يستخلص في وسط للوي 

  يتم تمدير البورون في أدوات من البالستن وليس من الزجاج وذلن الن الزجاج يدخل

 في تركيبه البورون ويحدث له خلب بواسطه حامض الكبريتين المركز

 ورون + أنثروكينون + حامض كبريتين مركز = معمد لونه مصفرب 

  585يماس شدة اللون علي الجهاز عند طول موجي nm نانو ميتر 

 خطوات التمدير

 من المحاليل المياسية ) من بورات األمونيوم(  2mlيوضع في دورق معياري  -1

 المركز حتي يرتبط بالسليكا ويترن البورون حر HClيضاف نمطتين من  -2

تربه(  –نباتيه  –من مستخلص العينه ) مائية   2mlفي دورق معياري يضاف  -3

 ويضاف نمطتين من الماء الممطر وذلن حتي يتساوي الحجوم مع المحاليل المياسية

 من حامض الكبريتين المركز علي العينه والمحاليل المياسية  10mlيضاف  -4

م صبغة ج5.55% وتحضر بإذابة 5.55من صبغة كارمن )  20mlيضاف  -5

 مل حامض كبريتين مركز وليس في الماء( 155كارمن في 

 نانو متر 585يتكون لون أصفر يماس شدة اللون علي  -6

يتم  standard curveوعن طريك لراءة المحاليل المياسية ورسم المنحني المياسي  -7

 معرفة تركيزالبورون في العينة المجهوله

 


