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  مجلة عالم الذّرة العدد 136 (تشرين الثاني/كانون األول) 2011 

- ثنائي بنزو الثيوفني Dibenzothiophene، واحد من مكونات النفط 
اخلام

Penicillin بنسلني -

ونذكر فيما يلي بعض األنواع األساسية ملركبات الكبريت:
مشابهات  وهي   ،Thiols or mercaptans ِمْرَكْبتانات  أو  ثيوالت   æ

كبريتية للكحوالت، وُتعطي معاجلتها باألسس أّيونات الثيوالت.

æ ثيوإتيرات Thioethers، وهي املشابهات الكبريتية لإليتيرات.

مرتبطة  مجموعات  ثالث  ولها   ،Sulfonium ions كبريتية  أيونات   æ
مبركز كبريتي كاتيوني.

æ أحماض كبريتية Sulfonic acids، وتستعمل في منظفات عديدة.
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سلف  أنه  على  أساسي  بشكل  العنصري  الكبريت  يستعمل 
precursor ملواد كيميائية أخرى. وبشكل تقريبي فقد حّول %95 منه 
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في العام 1989 إلى حمض الكبريت (
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يعدُّ إنتاج حمض الكبريت واستهالكه مؤشرًا على التطور الصناعي 
الوطني. واالستعمال الرئيسي لهذا احلمض هو استخالص الفسفات 
اخلام إلنتاج األسمدة الصنعية. تتمثل االستعماالت األخرى حلمض 
الكبريت في تنقية النفط ومعاجلة املياه العادمة واستخالص املعادن.
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كبريت  ثنائي  معطيًا  امليتان  مع  مباشر  بشكل  الكبريت  يتفاعل 
الكربون الذي يستعمل في تصنيع السلوفان واحلرير الصنعي. كما 
يستعمل الكبريت بشكل مباشر لتقسية املطاط، حيث تقوم اجلزيئات 
املتعددة الكبريت في ربط البوليميرات العضوية. تستعمل الكبريتات 
بشكل كثيف في تبييض الورق ومادة حافظة للفواكه املجففة. تستعمل 
مئات ماليني األطنان سنويًا من كبريتات الكالسيوم، الفسفوجبسوم، 

في صناعة اإلسمنت البورتالندي واألسمدة.
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يعدُّ  لألسمدة.  مكون  انه  على  متزايد  بشكل  الكبريت  يستعمل 
املتطلب النباتي من الكبريت مساويًا ملا يتطلبه النبات من الفسفور أو 

ل  يزيد عنه، أي أنه واحد من املتطلبات األساسية لنمو النبات وَتشكُّ
جذور البقوليات وفي آليات وقاية النبات.
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الصيدالنية  املــواد  في  الكبريتية  العضوية  املركبات  تستعمل 
واألصبغة. يشكل الكبريت جزءًا من جزيئات عديدة مضادة للبكتيريا.
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الفطرية  املبيدات  أقــدم  من  ــدًا  واح العنصري  الكبريت  يعدُّ 
في  فطريًا  مبيدًا  بوصفه  بودرة  هيئة  على  يستعمل  فهو  واحلشرية. 
الكبريت  بودرة  تستعمل  كما  عديدة.  وخضروات  والفريز  األعناب 

العنصري على أنها مبيد حشري عضوي.
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فترتيبه  احلية،  اخلاليا  جميع  في  أساسيًا  مكونًا  الكبريت  ُيعد 
السابع أو الثامن من حيث الوزن في جسم اإلنسان، وشيوعه مثل 
شيوع البوتاسيوم وأقل بقليل من الصوديوم والكلور. وكل 70 كغ من 

جسم اإلنسان حتتوي 140 غرامًا من الكبريت.

احلمضني  في  الكبريت  معظم  يوجد  واحلــيــوان،  النبات  وفي 
موجود  العنصر  هذا  فإن  وعليه  واملثيونني.  السيستني  األمينيني، 
على  احملتوية  واألنزميات  الببتيد  ومتعددات  البروتينات  جميع  في 
هذين احلمضني األمينيني. السيستني املتجانس والتورين هما أيضًا 
بنية متشابهة، غير  ولهما  الكبريت  أمينيان محتويان على  حمضان 
البنية  من  جــزءًا  يشكالن  وال   ،DNA الـ  في  مكودين  ليسا  أنهما 

األساسية للبروتينات.

أكسيد  لثنائي  املراحل  املتعدد  احليوي  الكيميائي  التحول  ُيعدُّ 
الكربون املسار القابع وراء تشكل غالبية امليثان العاملي. يتطلب هذا 
التحّول عوامل مشتركة كبريتية عضوية عديدة، مبا في ذلك األنزمي 

CH، وهو السلف املباشر للميتان.
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احلديد  كبريت  جتمعات  من  جزءًا  الالعضوي  الكبريت  يشكل 
إضافة إلى العديد من بروتينات النحاس والنيكل واحلديد. واألكثر 
شيوعًا بني هذه املركبات: دوكسينات احلديدي، التي تخدم بوصفها 
أنزميات  حتتوي  البكتيريا،  وفي  اخلاليا.  في  إلكترونية  ناقالت 
النتروجيناز املهمة التجمع Fe-Mo-S، وهو حّفاز يقوم بالوظيفة املهمة 


