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 الفصل السابع عشر
 

 األصبغة العضوية
ORGANIC DYES 

 
 تعريف األصبغة: -1 -17

تدعى المركبات التي ليا القدرة عمى صباغة المواد المختمفة )كالمنسوجات  التعريف الصناعي:
 والجمود والورؽ والمّطاط والمواد البالستيكية وغيرىا( باألصبغة العضوية.

ىي مركبات تستطيع تحويؿ الطاقة الضوئية الممتصة إلى طاقة حرارية  التعريف الفيزيائي:
تنتشر في الوسط المحيط بيا، فينتج عف ذلؾ فجوات في طيؼ الضوء المنعكس تسبب الشعور 

 بالموف عند تأثير األشعة المنعكسة في الجياز البصري لإلنساف.
 بعض المفاهيم األساسية عن ظاهرة المون: -2 -17

نظريات لتفسير العالقة بيف تركيب ولوف الماّدة الصباغية ومف ىذه  وضعت عّدة 
 واألوكسوكرومية. النظريات الكرومورية

 األوكسوكرومية: –النظرية الكروموفورية -1 -2 -17
تعزو ىذه النظرية سبب تمّوف المركبات العضوية إلى وجود وظائؼ كروموفورية  

في جزيئاتيا، وتنتمي إلى الكروموفورات الزمر  أي حامالت لموف( Chromphores )كروموفورات
وغيرىا. ووفقًا ليذه النظرية يؤدي  CH = CH - , - N = N , - NO , - NO2 –غير المشبعة مثؿ 

إدخاؿ الكروموفورات في جزيئات المركبات غير الممّونة إلى إكسابيا الموف. إال أّف ىذه المركبات 
نحو القماش، ولكي تتحّوؿ ىذه المركبات إلى أصبغة ال بد ال تعتبر أصبغة ألّنيا ال تممؾ ألفة 

 Auxochromes مف وجود زمر أخرى مانحة لإللكترونات مثّبتة لموف تدعى باألوكسوكرومات
. تمعب الزمر المانحة دورًا في إظيار الموف ألّنيا (NHR, - NH2 , - OH -)ومف ىذه المجموعات 

تساعد في سيولة حركة اإللكترونات في الجزيء الممّوف حيث يتداخؿ تأثيرىا مع الزمر الحاممة 
 لموف. وىكذا نجد أّنو يمكف تمثيؿ الجزيء الممّوف عمى أّنو يتأؼ مف:

ة التمّوف بازدياد عدد ىذه مجموعات ساحبة لإللكترونات )حاممة لموف(، حيث تزداد شدّ  -1
 المجموعات وبازدياد قدرتيا عمى سحب اإللكترونات.

 نواة عطرية. -2
مجموعات مانحة لإللكترونات )مثّبتة لموف(، حيث تزداد شّدة التمّوف مع ازدياد عدد ىذه  -3

 المجموعات ومع ازدياد قدرتيا عمى منح اإللكترونات باتجاه الحمقة العطرية.



2 
 

 نللالية والدررة عم  ععاا  المون:ال  -2 -2 -17
يجب أف يكوف الجزيء الممّوف قاباًل لالنحالؿ، وىذا ما يتطمب وجود مجموعة قادرة عمى  

تشكيؿ ممح ما، ويمكف أف تكوف ىذه المجموعة ذات خواص حمضية أو أساسية. كذلؾ يمكف 
أف تمعب ىذا الدور أو أي مجموعة أخرى  OH, - NH2 –لممجموعة المانحة لموف )المثّبتة لموف( 

ّنما تساعد عمى انحاللو فقط.SO3H –مثؿ   ، ىذه المجموعات ال تدخؿ في تمّوف المركب وا 

 التصنيف الكيميائي لألصبغة: -3 -17
يسّيؿ التصنيؼ الكيميائي لألصبغة دراسة طرائؽ اصطناعيا وبنيتيا الكيميائية والعالقة  

مي المركبات الصباغية المستخدمة في الصناعة عمميًا إلى عدد محدود بيف صفاتيا وبنيتيا وتنت
 ونسبيًا مف المجموعات نذكر منيا:

 أصبغة النتروفينولت: -1 -3 -17
تتمّيز الجممة الكروموفورية ألصبغة النترو بوجود سمسمة مغمقة )عطرية( مف الروابط  

 ووظيفة النترو كمتبادؿ ساحب لإللكترونات: الثنائية المرتبطة مع المتبادالت المانحة لإللكترونات

ED       Ar       N

O

O

+

-

..
:

..

..
: 

 متبادؿ مانح لإللكترونات                                                   
تمعب زمرة النترو في النتروفينوالت دور الزمرة الحاممة لموف. حيث يؤدي إدخاؿ زمرة  
في جزيئة الفينوؿ، أو النفتوؿ إلى انزياح محسوس لقّمة االمتصاص باتجاه األمواج  النترو

الطويمة، ويزداد ىذا االنزياح عند تأّيف الجزيئات )أي عند تحّوليا إلى أيوف الفينات( ويتضح ذلؾ 
 :(17 – 1)مف المعطيات الواردة في الجدوؿ 

 روفينوالت وشوارد النتروفينوالت:: طوؿ موجة االمتصاص األعظمي لمنت(15 – 1)الجدوؿ 
𝜆max , n.m المركب 𝜆max , n.m المركب 

289 C6H5 – O
- 275 C6H5 – OH 

416 o – O2C6H5 – O
- 350 o – O2C6H5 – OH 

385 m – O2C6H4 – O
- 333 m – O2C6H5 – OH 

400 p – O2C6H4 – O
- 315 p – O2C6H5 – OH 

  
ضعيفة التمّوف في األوساط الحمضية والمعتدلة، ويزداد التمّوف في األوساط  تكوف النتروفينوالت

 القموية نتيجة تشكؿ نترو فينات.
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إّف المماكب ميتا نتروفينوؿ أضعؼ تمّونًا مف المماكب بارا نترو فينوؿ وأورتو نترو  
مانح لإللكترونات فينوؿ، وذلؾ ألّف عممية الترافؽ تكوف ضعيفة في حالة المماكب ميتا فالتأثير ال

 ال يؤّثر في الموضع ميتا.
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بصفات األصبغة الحمضية، وكانت تستعمؿ لصباغة الصوؼ  توالتتمّتع النتروفين 

والحرير والجمود، ولكّنيا بالرغـ مف صفاء ألوانيا وجماليا، ال تستعمؿ في الوقت الحاضر في 
 الصباغة نظرًا لعدـ ثباتيا عند تعّرضيا لمضوء.

كريؾ تحّضر ىذه األصبغة بنترجة الفينوؿ أو النفتوؿ، وأقدـ ىذه األصبغة ىو حمض البي 
 (.1 –ثنائي نترو نفتوؿ  –2 ,4ثالثي نترو فينوؿ( وأصفر ماريوس ) –2 ,4 ,6)
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Maryius - Yellow 
 أصفر ماريوس                       حمض البيكريؾ                       

في  لتسييؿ انحالؿ ىذه األصبغة في الماء وجعميا أكثر ثباتًا يتـ إدخاؿ زمرة سمفو 
 النفتوؿ ثالثي السمفونيػػػػؾ – αجزيئاتيا، فمثاًل يحّضر الصباغ النفتولي األصفر بنترجة حمض 

 . ℃ 50بتأثير حمض اآلزوت الممّدد وبدرجة حرارة أقؿ مف  7، 4، 2
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في صبغ المواد الغذائية ألّنو غير ساـ وال يؤدي إلى  يستخدـ الصباغ األصفر النفتولي 

 ضرر لمصحة إذا كاف نقيًا.
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 :Azo Dyes أصبغة اآلزو -2 -3 -17
 (- N=N -)تتمّيز الجممة الكروموفورية ألصبغة اآلزو بوجود وظيفة أو عّدة وظائؼ آزو 

وفيما يمي بعض األمثمة عف أىـ أنواع  'Ar – N = N – Arفي سمسمة الروابط المترافقة الثنائية 
 ىذه األصبغة:
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Methl Orange Orange 
 الصباغ البرتقالي                                  برتقالي الميثيؿ          

N = N 3

OH

NO
2

N = N

HO SO  Na3

NaO  S

SO  Na
3

Para Red                                                                  Amaranth Red 
 الصباغ أحمر باراصباغ األمارانس األحمر                                          

يتطّمب تحضير أصبغة اآلزو معالجة األميف العطري بحمض اآلزوتي إلعطاء أيوف  
 .Diazotization الديازونيوـ وتدعى ىذه العممية بالديأزة

2
Ar - NH     +   HNO     +   HCl               Ar - N      N    +   Cl   +   2H  O2

-+

2 
ضعيفًا ويعطي مع المركبات العطرية ذات  يعتبر أيوف الديازونيوـ كاشفًا إلكتروفيمياً  

. تجري  (Coupling Reaction)النوى المنّشطة مثؿ األمينات العطرية والفينوالت تفاعالت تزاوج 
إال إذا كاف  (OH -)تفاعالت التزاوج في الموقع بارا بالنسبة لمجموعة األمينو أو المجموعة 

 ـ التفاعؿ في الموقع أورتو:الموقع بارا مشغواًل بأحد المتبادالت عندىا يت
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 أمثمة:
 :Methyl Orangeصباغ برتدالي الميثيل  -1

يحّضر بتفاعؿ التزاوج بيف ثنائي ميثيؿ وممح الديازونيوـ الناتج عف ديأزة حمض  
. يسػتعمؿ برتقػػالي الميثيػػػػؿ مشعرًا لحمض قموي. ففي المحاليػػػػؿ التي قمويتيا أكثػػػر مػف السمفانيميؾ
pH = 4.4  غالبًا ما يوجد عمى شكؿ شوارد سالبة صفراء أّما في المحاليؿ الحمضية أي تكوف

pH  فإّنو يكوف عمى شكؿ شوارد بروتونية ثنائية القطب وحمراء. 3.2أقؿ مف 
الي الميثيؿ مشعرًا في الكيمياء التحميمية في المعايرات التي تكوف في يستخدـ برتق 
 .pH = 3.2 – 4.4المحاليؿ 

 صباغ أصفر األليزارين: -2
 نترو بنزف –pيحّضر ىذا الصباغ بتفاعؿ التزاوج بيف حمض الساليسيميؾ وكموريد  

 الديازونيـو في الوسط القموي
 :Para Redتلضير الصباغ بارا األلمر  -3

يمكف تشكيؿ الصباغ بارا األحمر عمى القماش مباشرة، حيث يغمس النسيج في محموؿ  
ـّ بعد تجفيفو يغمس في محموؿ كموريد  – βقموي مف  . –pنفتوؿ، ث  نترو بنزنالديازونيـو

 :Triphenyl Methane Dyesأصبغة ثلاثي فينيل ميثان  -3
( الكربونية لمصباغ مف وظيفة الكاربونيؿ الموجودة في تتشكؿ الذّرة المركزية )الميثينية 

البنز ألدىيد وتحّضر ىذه األصبغة بتكاثؼ األمينات العطرية الثانوية والثالثية والتي يكوف فييا 
الموقع بارا بالنسبة لوظيفة األمينو شاغرًا مع البنز ألدىيد أو مشتقاتو بحضور وسيط مف كموريد 

كمور الماء أو حمض الكبريت. يعد الصباغ األخضر القاعدي أبسط  التوتياء الالمائي أو حمض
 وعة مف األصبغة.أفراد ىذه المجم

 يستخدـ ىذا الصباغ لصباغة القطف والصوؼ والحرير بالموف األخضر.
 الفتالئينات: -5

تحّضر الفتالئينات مف تكاثؼ بالماء حمض الفتالئيؾ مع المركبات الفينولية في وسط  
نوؿ فتالئيف يحّضر بتفاعؿ التكاثؼ بيف الفينوؿ وبالماء حمض الفتالئيؾ بوجود حمضي. فالفي

أّما الفمورسيف فيحّضر بتكاثؼ الريزورسينوؿ مع بالماء حمض الفتالئيؾ . حمض الكبريت المركز
 بوجود كمور التوتياء.

يستعمؿ الفمورسيف لصناعة الحبر األصفر وال يستعمؿ كصباغ ألّنو غير ثابت عند  
مميوف مثمو  44غسؿ. كما يستعمؿ في أعماؿ التنقيب عف المياه الجوفية ألّف جزءًا منو يصبغ ال

 مف الماء.
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 :Anthraquinones Dyes األصبغة اإلنتراكينونية -6
تتمّيز الجممة الكروموفورية لألصبغة اإلنتراكينونية بوجود حمقتيف بنزينيتيف حاممتيف  

 فػػػف كاربونيميتيػػػة وظيفتيػػطػاف بواسػػػاف الحمقتػػػط ىاتػػػػات، وترتبػػػػػػرونػػػػلإللكتة ػػػػاحبػػػػادالت السػػػػلممتب
C = O :تمعباف دور المتبادالت الساحبة لإللكترونات 

يؤدي إدخاؿ متبادؿ مانح لإللكترونات في أي موقع مف جزيئة اإلنتراكينوف إلى التأثير  
الكاربونيؿ عمى طوؿ سمسمة الروابط الثنائية المترافقة، فمثاًل المتبادؿ بينو وبيف إحدى وظائؼ 

سمسمة مف الروابط الثنائية المترافقة أطوؿ مما  α –يشكؿ المتبادؿ المانح لإللكترونات في الموقع 
تممؾ دائمًا لونًا أعمؽ  β –، أي أّف مشتقات اإلنتراكينوف المستبدلة في الموقع β –كاف في الموقع 

)إذا كاف المتبادؿ المانح لإللكترونات ىو نفسو في كمتا  β –مف مشتقاتو المستبدلة في الموقع 
ىيدروكسي  – βىيدروكسي إنتراكينوف لونًا برتقاليًا، بينما يممؾ  – αالحالتيف(.ووفقًا لذلؾ يممؾ 

 إنتراكينوف لونًا أصفرًا.
 :Indigo Dyes أصبغة األنريغو -7

تتمّيز الجممة الكروموفورية ليذه األصبغة بوجود جممة مترافقة ذات تشّرد داخمي ترتبط  
بنيايتيا بمتبادالت مانحة لإللكترونات. وأخرى ساحبة لإللكترونات. يتمّخص اصطناع ىذه 

ـّ أكسدتيا فتتحوؿ إلى أصبغة.  األصبغة بالحصوؿ عمى األندوكسيؿ ومشتقاتو ث
 
 


