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شیمی کاران سبز طوبی
نسل جدید کودهای آهن Fe-EDDHSA

and

Fe-EDDHMA

با توجه به مشكالت جداسازی ایزومرهای  EDDHAاز هم و ماهيت عنصر آهن و ساختار
کمپلكس شش وجهي  FeEDDHAو اندازه حلقه های حاصله  ،دانشمندان ساختارهای جدیدی
را پيشنهاد نمودند که امكان تشكيل ایزومرهای پارای حلقه فنلي را حذف ميكرد .در واقع Fe-
 ، Fe-EDDHMA , EDDHSAنمونه های اصالح شده ترکيب  Fe-EDDHAهستند .بر
خالف ترکيب  EDDHAدر این ترکيبات به غير از ایزومر ارتو  -ارتو امكان تشكيل ایزومرهای
دیگر نيست.

از طرف دیگر به خاطر گروه سولفونيک اسيد  ،حالليت ترکيب  Fe-EDDHSAدر آب به ميزان
زیادی افزایش یافته است .از طرف دیگر مطابق بعضي ادعاهای رایج در زمينه کودهای آهن
که البته هنوز اثبات نشده است ،در ترکيب  ، Fe-EDDHAاشعه  UVنور آفتاب باعث تبدیل
ایزومر ارتو -ارتو به سایر ایزومرها مي گردد که بالطبع غير قابل جذب هم مي باشند ،در
صورتيكه امكان چنين فعل و انفعالي در ترکيبات جدید وجود ندارد.
اما نكته منفي این ترکيبات چيست ؟
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یكي از نكات خيلي مهم در مورد کودهای کالت شده آلي آهن که متاسفانه کمتر به آن پرداخته
شده ،این است که پس از مصرف آهن توسط گياهان ،باقي مانده های برجامانده از این کمپلكس
ها چه سرنوشتي در طبيعت خواهند داشت .چه نوع اثراتي در محيط زیست از خود برجای
خواهند گذاشت؟ آیا توسط ميكروارگانيسم های زنده موجود در طبيعت تجزیه مي شوند؟ و
یا چه نوع واکنشهائي بين آنها رخ خواهد داد؟ اینها نمونه سواالتي است که در مبحث زیست
تخریب پذیری ( )Biodegerdationمورد توجه قرار مي گيرد.
با توجه به اینكه پدیده زیست تخریب پذیری مبحث علمي نوپایي بوده که اخيرا به آن پرداخته
مي گردد و از طرف دیگر واکنشهای مطرح در این پدیده بسيار پيچيده بوده و هنوز مكانيسم
بسياری از آنها شناخته نشده است ،الجرم اطالعات و داده های بسيار اندکي در این موارد
موجود مي باشند .با اینحال عليرغم این مشكالت با توجه به قوانيني که در مبحث گسستن
( )Disconnectionدر شيمي آلي مطرح مي باشد ،مي توان از این زاویه ورودی هر چند ناکامل
وغير جامع در این پدیده مهم زیست تخریب پذیری داشت که در ادامه خواهيم دید چه نتایج
عجيب و بسيار قابل توجهي هم ارائه خواهد کرد.
مطابق مبحث گسستن مي توان برای تجزیه کمپلكس  EDDHAو  EDTAمسيرهائي که
محتمل تر هستند پيشنهاد کرد و مولكول های کوچكتر حاصل از تجزیه را پيش بيني نمود.
همانطور که مشاهده مي شود برای گسستن کالت  EDTAدو مسير قابل طرح مي باشد .در
مسير پيشنهادی اول مواد اوليه گلي اکسال و ایمينو دی استيک اسيد و در مسير دوم ترکيبات
اتيلن دی آمين و استيک اسيد حاصل از تجزیه بدست خواهند آمد .برای کالت  EDDHAهم
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ترکيبات حاصل از تجزیه عبارتند از  :گلي اکسال ،ارتو هيدروکسي فنيل گالیسين  ،اتيلن دی
آمين ،گلي اکساليک اسيد و فنل ( دو مسير پيشنهادی) خواهند بود.
حال اگر کالت  EDDHMAو یا  EDDHSAرا به جای  EDDHAبه کار ببریم ،بجای فنل به
ترتيب ترکيبات پارا کرسول ( )para cresolو پارا فنل سولفونيک اسيد ( )PPSAبدست
خواهند آمد .مطابق اسناد و مدارك موجود ،ترکيب پاراکرسول از نظر اثرات زیست تخریب
پذیری در بدترین جایگاه قرار دارد و به عبارتي مسموم کننده و آالینده بسيار خطرناك برای
طبيعت مي باشد .ترکيب شيميائي فنل هم به همين صورت در رتبه بعدی قرار دارد و آالینده
مضری برای محيط زیست به شمار ميرود .در این سری ترکيبات ماده اوليه پارا فنل
سولفونيک اسيد سازگاری به مراتب بهتری در طبيعت دارد.
در مقام مقایسه کالت  EDTAامكان زیست تخریب پذیری به مراتب بهتری از کالت EDDHA
دارد و ترکيب  EDDHSAخيلي بهتر از  EDDHAمي باشد و ترکيب  EDDHMAبسيار
خطرناك برای محيط زیست مي باشد
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