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بالتفلور  الكامل و االنعكاس (XRF)التفلور باألشعة السينية بتعيين بعض العناصر األثر في عينات بيولوجية 

 (TXRF)ألشعة السينية با

 علي خضر، جهاد الدين قرجو، محمد خالد صوان

 سوريا-دمشق-6091. ب.ص-هيئة الطاقة الذرية-قسم الكيمياء

 
 خصمل

ينية     عة الس ور باألش ي التفل تخدمت تقنيت اس(XRF)اس ل و االنعك ينية   الكام عة الس التفلور باألش  ب

(TXRF)ين العناصر اح لتعي ددة  بنج دم و شعر رأس اإلنسان المتع ل ال ات آام ي عين ك .  ف ل بأنجز ذل التحلي

. TXRF معدة للتحليل بتقنية ق آيميائيةائ باستخدام وحدات تجميع مختلفة، و بأمثلة طر     XRFالمباشر بتقنية   

 باإلثارة باألشعة السينية األولية، بينما، عينت XRF بتقنية P و S العناصر الخفيفة، مثل الـ        عين ترآيز بعض  

انوي   XRFبصحة و دقة جيدة جدًا بتقنية       Br، و الـ    K  ،Ca  ،Fe العناصر، مثل الـ      باستخدام اإلثارة بهدف ث

ـ  ن ال ـ Cuم ت. Mo و ال ى   اإلطبق دت عل ي اعتم ة، الت راءات الكيميائي ز ج بقالترآي د المس ، APDC بالمعق

ـ   منخفض الترآيز  اللتعيين ـ  Ni من ال ب،   µg/dl 23-11 و µg/dl 1.7-1.0 في المجال   Pb و ال ى الترتي ، عل

ة  دم بتقني ل ال ات آام ي عين ـ TXRFف ل ال رى مث ر أخ ين عناص ًا أن تعي ذه Zn و Cu؛ علم تخدام ه  باس

ات   Rb عين الـ . أمرًا ممكناً عدياإلجراءات   ة   و ا في عينات آامل الدم بشكل مباشر بعد تهضيم العين ل بتقني لتحلي

TXRF . 

 

 :الكلمات المفتاحية

XRF ،TXRF وحدات التجميع، األهداف الثانوية، الـ ،APDC آامل الدم، شعر رأس اإلنسان ، 
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Determination of some trace elements in biological samples using XRF and 

TXRF techniques 
Ali Khuder, Gehad Karjou, Mohammad Khaled Sawan 

Department of Chemistry, Atomic Energy Commission, P.O. Box 6091, 

Damascus, Syria  
 

Abstract 

XRF and TXRF techniques were successfully used for the multi-element 

determination of trace elements in whole blood and human head hair samples. This 

was achieved by the direct analysis using XRF technique with different collimation 

units and by the optimized chemical procedures for TXRF analysis. Light elements of 

S and P were preferably determined by XRF with primary x-ray excitation, while, 

elements of K, Ca, Fe, and Br were determined with a very good accuracy and 

precision using XRF with Cu- and Mo-secondary targets. The chemical procedure 

dependent on the preconcentration of trace elements by APDC was superiorly used 

for the determination of traces of Ni and Pb in the range of 1.0-1.7 µg/dl and 11-23 

µg/dl, respectively, in whole blood samples by TXRF technique; determination of 

other elements as Cu and Zn was also achievable using this approach. Rb in whole 

blood samples was determined directly after the digestion of samples using PTFE-

bomb for TXRF analysis.  

Keywords:  

XRF, TXRF, collimation units, secondary targets, APDC, whole blood, human head 

hair 
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I .دمة مقIntroduction 

ينية   تعّد ين   أداةًَ (X-ray fluorescence=XRF) تقنية التفلور باألشعة الس دة لتعي د  مفي  العدي

ين  ل يشترط و ما  3-1.من العناصرفي العينات البيولوجية، مثل السوائل و النسج الحية في الجسم       تعي

ة    أْن يكون ترآيزها فوق حدود       XRFالعناصر الكيميائية بواسطة تقنية      ذلك  . الكشف الدنيا للطريق ل

ـ    ن من الع  تعيين عددٍ فيمشاآل تحليلية مختلفة ثمة  ل ال دم     Pb, Ni, Mn, Crاصر مث ات ال في عين

وع من   منخفض جدًا في    هاباعتبار ترآيز  ذا الن ات ه ة      .  العين ّد من تحسين حساسية تقني  XRFال ب

 تقنية و التي يمكن تلخيصها ببساطةِ     الهذه  من أجل المحافظة على الميزات التحليلية التي تتمتع بها          

ل ل المباشر وو سرعة التحلي اء بالتحلي ان اإلآتف ن األحي ر م ي آثي تخدامنا . ف ر اس ن أن يعتب  يمك

ة           ينية األولي ة األشعة الس رتبط  لتوزع انتقائي لطيف األشعة السينية، الناتج عن اإلثارة بحزم  و الم

الي             ناسب ، اقتراح م  بنوع مادة الهدف المصدرة لإلشعاع     ة و بالت ذه التقني ادة حساسية ه  إسهام  لزي

ك    4.في التحليل المتعدد العناصر    XRF في الحفاظ على ميزة تقنية       ّيجد ار     زد على ذل ، يمكن اعتب

ل العناصر         ًا           األ  ذات أنود الموليبدينيوم األنسب من أجل تحلي ة عموم ة الوسط و الواقع داد الذري ع

في  .  11Na<Z<27Co:  لتحليل العناصر في المجال  أنود النحاس، بينما يفضل14Si<Z<39Y: في المجال

. 11Na<Z<20Ca:  من أجل تحليل العناصر في المجال      حين يفضل استخدام أنود الكروم أو السكانديوم      

ة من األهداف      ،  (anodes)يتعذر على المخابر التحليلية في آثيٍر من األحيان احتواء أعداد مختلف

ذا المجال يسعون                . عة السينية المستخدمة إلثارة األش   املين في ه لهذا السبب، نجد أّن آثيرًا من الع

ينية    عة الس ور باألش تخدام التفل ية الكشف باس ين حساس اير لتحس كٍل مغ ين  بش افة ب اص المس  بإنق

ار أّن ضرورة             - العينة   -مصدر األشعة السينية    : المرآبات التالية  ين االعتب  و الكاشف، آخذين بع

ة و                6 شروط التشغيل  تعيين و   5ةتعديل المساف  ة من جه دة العناصر المحلل ادة ش ضرورٌة ملّحة لزي

 .من أجل خفض شدة الخلفية األساسية من جهة أخرى

ة االنعكاس      تعد ي  تقني ينية        الكل التفلور باألشعة الس ات المستخدمة       (TXRF) ب إحدى التقني

ة   في العينات البيولوجية، مث     النزرة لعناصراللتحري عن ترآيز      10-7.ل سوائل الجسم و النسج الحي

ائلة  في حالتها  TXRFيفضل عمومًا أْن تكون العينة المحللة بتقنية         ة        الس ر العين ، بحيث يسهل تبخي

زرة  إل ة ن اء آمي اآس   (ng)بق ل ع رعلى حام ن العناص ذه   (reflector) م ل به ي التحلي تخدم ف  يس

ة م صغير   .التقني ذ حج ف (µl)يؤخ ائلة و يجف ة الس ن العين تخدام  م ة آ باس رق معياري د ط التجمي

ة   رارة المنخفض درجات الح تخدام طر  ب راء أو باس ت الحم عة تح التبخير باألش غائأو ب . ق التفري

ى سائل       تهضيمها في آثير من األحيان       تحليل العينات  يتطلب ا إل ات       . و تحويله  تهضم بعض العين

ا تهضم بعض        11يقة الرطبة ذات المادة الحاملة البسيطة، مثل عينات الشعر، باستخدام الطر         ، بينم

دم  ل ال رى، مث ات األخ يالعين ة  الكل األمواج الميكروي ة أو ب ي هاضمة مغلق ن   12. ف دد م ين ع يع
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ل    ة مث ـ   Sr, Rb, Se, Zn, Cu, Fe, Ca, K, S, P :العناصر المختلف ًا ال دم  Pb، و أحيان   الكامل  في ال

دف م  دينيوم و ه ن الموليب دف م ارة به وذج اإلث تخدام نم ة باس ل بتقني تين للتحلي  .TXRFن التنغس

بعض العناصر              ل النيكل     ينصح بتطبيق خطوات عمل إضافية من أجل تحسين حدود الكشف ل ، مث

  MIBK.10-12 استخالص العينة المهضمة بواسطة الـ مثًال ، الكاملو الرصاص في الدم

ى            ذا العمل عل ي        (i): يرآز هدفنا األساسي في ه  و  XRF  وضع الشروط األساسية لتقنيت

TXRF   زرة في        عدد من لتعيين  استخدام  (ii)،  اإلنسان و في شعر رأس  الكامل  دم ال  العناصر الن

ة  عة مختلف ع أش دات تجمي ة   وح زرة بتقني ن العناصر الن ع م ف واس ين طي ة XRF ،(iii) لتعي  أمثل

ة       مع   و إجراء المقارنة     TXRFاإلجراءات الكيميائية للتحليل بتقنية      ل بتقني ائج التحلي  XRF  ،(iv)نت

ي      ة لتقنيت ائج التحليلي تفادة من النت ة اإلس ي إمكاني ة   TXRFو  XRFالنظر ف يم مرجعي ي وضع ق ف

 .لألبحاث المستقبلية في مجال الثلوث المهني أو الصناعيللمواطنين السوريين آأساس 

 

.IIالقسم التجريبي  Experimental 

1.II .األجهزة Apparatus 

ة  ات بتقني ت القياس ة ب XRFأجري تت الطاق ينية بتش عة الس ور باألش از التفل تخدام جه  اس

(energy-dispersive x-ray fluorescence instrument (  ـ  Mo، المجهز بأنبوبة أشعة سينية من ال

تطاعة درها آاشف و  kW 2 باس درة فصل ق ل بمق ة  eV 160نصف ناق ل الطاق . keV 5.9مقاب

ي  و . تغيرت شروط التشغيل بتغير نموذج اإلثارة ا يل  kV 5 و mA 6 : هكذا آانت هذه الشروط آم

ي     .باستخدام اإلثارة باألشعة السينية األولية ا يل ا، آانت آم باستخدام هدف    kV 17 و mA 7 : بينم

 . باستخدام هدف ثانوي من الموليبدينيومkV 45 و  mA 5ثانوي من النحاس و 

طوانية   دات اس الث وح تخدمت ث كلاس يني  الش عة الس ع األش ادة   لتجمي ن م نوعة م ة مص

ة في الجدول             . التفلون ذه الوحدات مبين اد ه ع األشعة             (1أبع معلومات إضافية عن وحدات تجمي

 ).13السينية متوفرة في المرجع 

ل    از التحلي تخدم جه اسباس لاالنعك ينية    الكام عة الس التفلور باألش  ISO 2000 ب

(ITALSTRUCTURES Co.) بأنود من الـ Mo .اشف  زود هذا الجهاز بكSi(Li)    ورة بمساحة ببل

درها    mm2 30 فعالة قدرها درة فصل ق ة   eV 180 و بمق ل الطاق ة   keV 5.9 مقاب  و باستطاعة أنبوب

ينية  عة الس ق  (kW 2األش ـ  mm2 0.4×8محرق دقي ن ال ذة م ة Be و ناف آانت . )µm 400 بثخان

 .kV 45و mA 30 شروط التشغيل ثابتة و مساوية لـ 
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ت    دم باس ات ال دة جفدت عين  LABCONCO, Freeze-dry system, Freezone: خدام المجف

لتهضيم  Berghoff pressure digestion system with PTFE-liners الهاضمات  استخدمت  . 4.5

 .عينات الدم

 

2.II .المواد Materials 

يتون  تخدم األس ات  ) analytical grade (Merck)(اس ل عين ر لغس ائي التقطي اء ثن و الم

اء  )N HNO3 pure for analysis (BDH) 14(تخدم حمض اآلزوت المرآز   و اس . الشعر   و الم

دم   ) H2O2 (Fluka) % 30(األوآسجيني   ات ال ات شعر رأس     الكامل لتهضيم عين دة و عين  المجف

ان وم   . اإلنس تخدم أموني ذلك اس دي آ رو لي ت  نبي ائي الكربامي  ثن

)ammoniumpyrolidinedithiocarbamate (APDC) analytical grade (Merck) ( و ميثيل إيزو

إلجراء الترآيز األولي و فصل  ) methylisobutylketone (MIBK) (GR, Merck)(بوتيل آيتون 

ب ى الترتي اليوم،  . العناصر، عل ن الغ ول م تخدم محل ي ، µg/ml (BDH) 1000اس ار داخل آمعي

 .TXRFللتحليل بتقنية 

 

3.II .االعتيان و تحضير العينات Sampling and sample preparation 

ة دم  48جمعت  ة   ml 3بحجم   عين ة         لكل عين ة الذري ة الطاق ون في هيئ من أشخاص يعمل

دها            .  ساعة 36جفدت آل عينة خالل زمن قدره       . السورية د و بع ة التجفي ل عملي وزنت آل عينة قب

 .لحساب عامل التجفيد

 غسلت آّل عينة حسب       ثمّ رؤوس األشخاص المتبرعين  جمعت عينات الشعر من نقاط مختلفة من        

أن    ذا الش ة به ة الذري ة للطاق ة الدولي تخدمت العينت 14.توصيات الوآال  ان التاليتانتين المعيارااس

ي     TXRF: IAEA A-13 ‘Animal Blood’ and IAEA-086 ‘Human و XRFلضبط عمل تقنيت

Hair’.   
 

4. II . التحليل المباشر بتقنيةXRF Direct analysis by XRF 

1.4. II. وحدات تجميع األشعة السينية X-ray collimation units 

ات     النزرةاستخدمت وحدات تجميع مختلفة لألشعة السينية لتعيين بعض العناصر           في عين

ة      (P-XRF هذه المجمعات وهي       1يظهر الجدول   . الدم و الشعر    Cu-XRF،  )مجمع األشعة األولي

انوي من الن        ( ينية     (Mo-XRF، و )حاس مجمع األشعة السينية باستخدام هدف ث مجمع األشعة الس

 .و يظهر أيضًا األبعاد الهندسية لوحدات التجميع) باستخدام هدف ثانوي من الموليبدينيوم
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2.4. II . الكثافة السطحيةSurface density 

ق     SQيحتاج برنامج التحليل الكمي، الذي يعتمد طريقة التحليل البسيط           ، إلى معطيات تتعل

ى           ،  (g/cm2)ة للعينة   بالكثافة السطحي  امج إل ذا البرن ات أو بشكل مبسط يحتاج ه وزن     ُمعطي ق ب  تتعل

ل              .العينة ة التحلي وزن المناسب في حال استخدام طريق ين ال ة لتعي   أجريت، لهذا الغرض، تجرب

ة  ات متوسطة الثخان دم  . (Intermediate thick samples)لعين ة ال ن عين ة م ات جزئي أخذت عين

وات من   mg 300و  mg 10بأوزان مختلفة ترواحت بين  IAEA-A13المعيارية   و وضعت في عب

ايلر                   ورق م قطر  .البولي إتيلين المفرغة و المفتوحة من أحد الطرفين و مغلقة من الطرف اآلخر ب

ة       . cm 0.80ورق الفتحة العبوة من جهة  ينية لكل عين ع طيف األشعة الس زمنً ُجّم  يساوي  ثابت  ب

3500 secقة بين معدل العد  ثّم رسمت العال(cps/g/cm2) 1)الشكل ( و الكثافة السطحية للعينة. 

 

3.4. II . زمن العدCounting time 

ة،   ات دم معياري الث عين اُعّرضت ث ةله ، mg, 75 mg, 50 mg 200:  األوزان التالي

دنيا     . لألشعة السينية أزمنًة مختلفة دد من   LLD(LLD, ppm)حسبت حدود الكشف ال العناصر   لع

ل  Ib الحساسية النسبية، s: حيث .LLD, ppm = (3/s).( Ib/T)1/2 :العالقة التاليةستخدام با  العد مقاب

رسمت العالقة بين حد الكشف و زمن التجميع         . زمن التجميع  T،  (background)الخلفية األساسية   

 . الزمن الفعال لتجميع طيف األشعة السينية للعيناتتعيينو بناًء عليه تم ) 2الشكل (

 

4.4. II. بتقنية التحليل ضبط XRF XRF analysis 

ام  ايرة نظ ت مع ةXRFأجري يد معدني رة أو أآاس ر ح تخدام عناص ي .  باس م منحن ُرِس

ية،   ة  الحساس ل العالق ذي يمث ية العنصر   ال ين حساس ذري (cps/ppm) ب دد ال ة دم  .  و الع حللت عين

ة       ة الذري ة للطاق ة الدولي ة    (IAEA A13 animal blood)معيارية محضرة في الوآال باستخدام تقني

XRF. 0.1 أخذ لهذا الغرض g       ين مغطى ولي إتيل  من العينة المعيارية و وضعت في آأس من الب

ة          .500secجمع طيف األشعة السينية     . من أحد جانبيه بورقة مايلر     ين العناصر الخفيف  في حال تعي

ة ينية األولي عة الس تخدام األش ق الطيف باس. باس امج و جرى تلبي ي المطور   AXILتخدام برن ف

ل الكمي                 . لوآالة الدولية للطاقة الذرية   ا امج التحلي ة برن ين العناصر في العين  QXASاستخدم لتعي

ة ات متوسطة الثحان ل البسيط لعين ار التحلي اد خي ات . باعتم ي خمس عين ّين بعض العناصر ف ُع

ابقًا    ة س ة األم المبين ن العين أخوذة م ة م ين دق بجزئي رض تعي لغ ف .  و صحتهة التحلي ع طي جم

ات زمنالعين ين  .sec 3500  ب ن أجل تعي ة و م ينية الثانوي عة الس ارة باألش تخدام اإلث ال اس ي ح  ف

ة  ن العناصر الثقيل دًا م نخفض ج ز م ل  . ترآي ابقًا و المتضمنة التحلي ة س وات المبين دت الخط أعي
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 العناصر في العينة المعيارية      نتائج تعيين بعض   2يبين الجدول   . QXASالمباشر باستخدام برنامج    

IAEA-A13.       ابقًا ة     نفسها   أعيدت اإلجراءات المبينة س ة الشعر المعياري ل عين . IAEA-086 لتحلي

 .IAEA-086 نتائج تعيين بعض العناصر في العينة المعيارية 3يبين الجدول 
 Table 1. Dimensions of x-ray collimation units  أبعاد وحدات تجميع األشعة السينية. 1الجدول 

رمز وحدة  Distance, cmالمسافة 

 Symbolالتجميع

of collimation 

unit 

توليد األشعة 

 X-rayالسينية

generation 

 ,Internal diameterالقطر الداخلي

cm *T-S #T-

ST 

&ST-

S 

$S-D 

P-XRF  األشعة السينية

 Primaryاألولية

x-ray 

0.80 7.20 γnd γnd 0.80 

Cu-XRF ثارة بهدف اإل

ثانوي من 

-Cuالنحاس

secondary 

target 

0.70 γnd 4.00 2.30 0.80 

Mo-XRF  اإلثارة بهدف

ثانوي من 

-Moوليبدينيوملما

secondary 

target 

0.60 γnd 2.30 2.30 2.00 

انوي    (S)  و العينة (T) عبارة عن المسافة بين أنبوبة األشعة $، &، #،  * ة،    (ST)، أنبوبة األشعة و الهدف الث انوي و العين ، الهدف الث

 ,and $ are the distances between: the tube (T) and the sample (S) ,& ,#  ,* . قيمة غير معينةγ. (D)العينة و الكاشف 

the tube and the secondary target (ST), the secondary target and the sample, and the sample and the 

detector (D). γ not determined. 

 

 

 

 
Ir 

 
 

 

 

ρs, mg/cm2 

 (ρs) و الكثافة السطحية للعينة Ir (cps/g/cm2)العالقة بين معدل العد . 1الشكل 
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Density of the sample is 50 mg/cm*2
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كشف لبعض العناصر باستخدام ل حد افيتأثير زمن القياس  . 2الشكل 

 ,mg/cm2 200:  بكثافة سطحية ثابتةIAEA-A13 دم معيارية عينة

75 mg/cm2, 50 mg/cm2 موافقة لألشكال C, B, Aعلى الترتيب . 
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 المحضرة في الوآالة الدولية     IAEA-A13تعيين بعض العناصر في عينة الدم المعيارية        . 2الجدول  

ة   تخدام تقني ة باس ة الذري ع . XRFللطاق ن التجمي ة  sec 500زم تخدام الحزم ين العناصر باس  لتعي

ة و  ة sec 3500األولي ة الثانوي تخدام الحزم ة  باس اس. n=4، التكراري ة القي طة  :طريق ة متوس عين

 الثخانة

 

*nd: not determined 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ppmالترآيز المعياري،  ppmالترآيز المقاس،  العنصر شروط التشغيل

S, ppm 6488±46 6500 

P, ppm 1141±40 940 (690-1120) 

Primary 

beam 

Cl, % 1.06±0.01 nd* 

K, ppm 2464±75 2500 (2100-2700) 

Ca, ppm 297±30 286 (226-332) 

Ti, ppm 42±5 nd 

Cr, ppm 1.2±0.3 nd 

Cu 

Secondary 

target 

Mn, ppm 4.8±1.4 nd 

Fe, ppm 2477±185 2400 (2200-2500) 

Ni, ppm 1.4±0.4 1.0 (0.6-1.4) 

Cu, ppm 5.2±1.0 4.3 (3.7-4.8) 

Zn, ppm 13.9±0.8 13 (12-14) 

Br, ppm 20.7±0.7 22 (19-24) 

Rb, ppm 2.1±0.3 2.3 (1.7-3.1) 

Sr, ppm 3.0±0.2 nd 

 

 

Mo 

secondary 

target 

Pb, ppm 0.76±0.16 0.18 (0.15-0.29) 
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دول  ة   . 3الج عر المعياري ة الش ي عين ين بعض العناصر ف ة  IAEA-086تعي ي الوآال  المحضرة ف

ة    تخدام تقني ة باس ة الذري ة للطاق ع . XRFالدولي ن التجمي تخدام  sec 500زم ين العناصر باس  لتعي

ة و   ة األولي ة sec 3500الحزم ة الثانوي تخدام الحزم ة  باس اس . n=4، التكراري ة القي ة  :طريق عين

 طة الثخانةمتوس
 

 ppmالترآيز المعياري،  ppmالترآيز المقاس،  العنصر شروط التشغيل

S, % 4.6±0.8 nd 

P, ppm 1326±277 nd 

Primary 

beam 

Cl, % 748±75 nd 

K, ppm 98±14 nd 

Ca, ppm 1183±170 1120 (1000-1240) 

Ti, ppm 38±2 nd 

Cr, ppm 0.6±0.3 nd 

Cu 

Secondary 

target 

Mn, ppm 10.4±0.6 9.6 (8.9-10.3) 

Fe, ppm 142±10 123 (110-136) 

Ni, ppm 2.4±0.8 nd 

Cu, ppm 16.8±1.0 17.6 (16.6-18.5) 

Zn, ppm 165±1 167 (159-174) 

Br, ppm 5.6±0.3 nd 

Rb, ppm nd nd 

Sr, ppm 16±0.5 nd 

 

 

Mo 

secondary 

target 

Pb, ppm 10.8±0.2 nd 

 nd: not determined 

 

5. II .لتحليل بتقنية اTXRF   TXRF analysis 

1.5. II .عينة الدمتحضير  Blood sample preparation 

ة      ml 3يجفد حجم  ادة جاف ى م ل آامل الحجم إل وزن    .  من عينة الدم بتحوي تحسب نسبة ال

ز العناصر   ا في الحس  االجاف إلى الوزن الرطب إلدخاله   ة لترآي  g 0.10 يهضم وزن  .بات النهائي

ام    PTFE هاضمة  ي حمض اآلزوت المرآز ف منml 3 بواسطةدم المجفدة من عينة ال ة بإحك مغلق

ة  اعاتC° 120بالدرج تة س دة س ٍذ .  لم ة بعدئ رد العين ي تب ةف رارة الغرف ة ح ى . درج يضاف إل

ي        100µlالمحلول الناتج    ار داخل اليوم آمعي اتج بحمض اآلزوت         .  من محلول الغ ول الن دد المحل يم
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ى   دره     يؤخذ من ا  . ml 5إل اتج حجم ق ول الن م يجفف        µl 5لمحل وارتز ث ى حامل من الك ل إل  و ينق

 .TXRFتقنية ب  الحمراء للتحليلالمحلول بواسطة األشعة تحت

 

2.5. II .عينة الشعرتحضير  Hair sample preparation 

وب   (في أنبوب اختبار  و توضع 0.1g   قدرها من عينة شعر الرأس آميةوزنت قطر األنب

10 mm10مه  و حج ml .(     دره ة حجم ق ى العين زيج   ml 0.8يضاف إل . HNO3:H2O2 (3:1) من م

ى الدرجة     يبرا فينيوضع أنبوب االختبار في حمام زيت  دريجيًا إل  120 و ترفع درجة الحرارة ت

°C .راً بخر المحلول   ي ة             . ًا تام  تبخي ى درجة حرارة الغرف ٍذ إل ة بعدئ رد العين ة   إيضاف   . تب ى العين ل

د .  من حمض اآلزوت المرآز و الساخنml 1ره الجافة حجم قد  مع حمض   تمزج العينة بشكل جي

ة   ثم ، إلى تمام االنحاللاآلزوت ٍذ   .  تترك تبرد من جديد في درجة حرارة الغرف  200يضاف بعدئ

µl من محلول الغاليوم (100µg/ml)5يؤخذ حجم  . آمعيار داخلي µl    اتج و يجفف ول الن  من المحل

 .TXRF بتقنية للتحليل ز باألشعة تحت الحمراءمن الكوارتعلى حامل 

 

5. II.3. ة ني بتق المباشرالتحليلTXRF Direct analysis by TXRF technique 

1.3.5. II .شروط التشغيل Operating conditions 

ة  التشغيل شروط وفق   TXRFة ني استخدمت تق  ار  :  التالي د  I=30 mAتي  V=45kV و جه

 .500s و بزمن تجميع قدره Moالسينية بهدف من الـ مطبقين على أنبوبة األشعة 

 

3.5. II.2. رسم منحني الحساسية Drawing of sensitivity curve  

 لتعيين عدد من العناصر  simple quantitative)(استخدمت طريقة التحليل الكمي البسيط 

دم        مثًالفي عينات بيولوجية،     ين العناصر   ل.  عينات شعر رأس اإلنسان و ال ا       تعي ة قمن ذه الطريق  به

 :باإلجراءات التالية

درهما  ا متعددان معيارينحضر محلوال من أجل   ppm 10 و ppm 50  العناصر بترآيزين ق

ل خط الطيف  بية مقاب ية العنصرية النس ين الحساس ذلك حضر . Z<39>18 للعناصر Kαتعي و آ

وال  دد ان معياري نمحل اب     ا متع ولين الس اثلين للمحل زين مم  10  و  ppm 50 ( قين  العناصر بترآي

ppm (    ف ل خط الطي بية مقاب ية النس ين الحساس ل تعي ن أج ك م ل  .  Lαو ذل ف المحالي ع طي جم

امج      (cps) و حسب  العد الصافي       500sالمعيارية بزمن قدره     رًا    . AXIL باستخدام برن حسبت أخي

دة آل عنصر          د الصافي   (الحساسية بتقسيم ش دخل     ) الع ز الم ى الترآي الحساسية  رسم منحني     . عل

 :الممثل بالعالقة)3الشكل ( (Rs)النسبية 
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     Rs =(Ii/Is)/(Ci/Cs) = ƒ(Z) 

ل العنصر        Is و   Ii: حيث د مقاب داخلي       i الع ار ال دخل للعنصر        Cs و   s .Ci و المعي ز الم  و  i الترآي

 .العدد الذري-Z .، على الترتيبsللمعيار الداخلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخطي (Rs)بية منحني الحساسية النس. 3الشكل 

 TXRF بتقنية للتحليل Lα و Kαالطيف 

 

3.3.5. II .اختبار منحني الحساسية Testing of sensitivity curve  

ة             TXRF  الـ  ثباتية جهاز  اختبرت ة الدولي اريتين محضرتين في الوآال بتحليل عينتين معي

ة  ة الذري ة دم (IAEA)للطاق ا عين ة شعر رأس اإلنسIAEA-A-13 و هم و IAEA-086 ان  و عين

ّرَر اسا آ ددًا من لقي راتال ع د خالل زمن تشغيل (n=10) م وم واح  و (Repeatability)  عمل ي

ة    (خالل أزمنة مختلفة ام عمل مختلف ين بعض    4 يضم الجدول   . (Reproducibility) )أي ائج تعي نت

 .TXRF  بتقنية IAEA-086 و IAEA-A-13العناصر في العينتين المعياريتين 
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اس واحد   TXRF بتقنية بعض العناصرتعيين . 4جدول ال ة   (repeatability, R0) خالل زمن قي  و خالل أزمن

ة  ي (reproducibility, Rt)مختلف ين ال ف اريتيالعينت اس . IAEA-086 و IAEA- A13 نمعي ة القي تكراري

n=10 االحتمالية ،(probability) P=0.95 . 

 ريةترآيز العناصر في عينة دم معيا

IAEA- A13, ppm 

 

 

 ترآيز العناصر في عينة شعر معيارية

IAEA-086, ppm 

 العنصر

R0 Rt *C0 R0 Rt C0 

K 2195±32 2168±21 2500 

(2100-2700) 

42.2±6.9 43.0±3.3 nd 

Ca 334±12 330±6 286 

(226-332) 

910±29 852±44 1120 

(1000-1240) 

Ti <6.3 <4.9 nd <5.2 <5.0 nd 

Cr nd nd nd 

 

<3.1 3.7±0.6 nd 

Mn nd nd 

 

nd 9.4±0.5 9.2±0.4 9.6 

(8.9-10.3) 

Fe 1962±22 1908±11 2400 

(2200-2500) 

119±10 145±15 

 

123 

(110-136) 

Co nd nd nd 1.90±0.19 1.67±0.18 nd 

Ni 1.20±0.16 1.10±0.18 1.0 

(0.8-1.4) 

2.38±0.29 2.44±0.19 nd 

Cu 4.71±0.21 4.72±0.24 4.3 

(3.7-4.8) 

16.8±0.3 16.4±0.2 17.6 

(16.6-18.5) 

Zn 12.3±0.4 12.3±0.4 13.0 

(12-14) 

162±3 157±3 167 

(159-174) 

Se <0.53 <0.40 0.24 

(0.15-0.31) 

<0.50 <0.40 1 

(0.8-1.2) 

Br 4.41±0.29 3.45±0.31 22 

(19-24) 

0.82±0.09 0.85±0.09 nd 

Rb 2.06±0.16 1.94±0.11 2.3 

(1.7-3.1) 

<0.44 <0.32 nd 

Sr nd nd nd 7.2±0.29 6.62±0.21 nd 

Pb <0.82 

 

<0.69 0.18 7.7±0.29 7.43±0.25 nd 

C0* :التركيز املعياري ،not determined: nd 
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4.5. II . ل اسبالتحلي لاالنعك ينية    الكام عة الس التفلور باألش تخدام (TXRF) ب ز باس  الترآي

  APDC TXRF analysis using a pre-concentration method by APDCبالـ المسبق 

1.4.5. II . تهضيم العيناتSamples digestion  

ة اتبعت اإلجراءات   رتين   المبين دم و    نفسها في   II.2.5 و II .1.5 في الفق ات ال  تهضيم عين

 .، على الترتيبالشعر

  

2.4.5. II .بالـ الترسيب المشترك APDC Co-precipitation by APDC 

1.2.4.5. IIتبار حجم محلول الـ اخ APDC volume test APDC     

 تساويحّضرت سلسلة من المحاليل المعيارية المتعددة العناصر تحوي على تراآيز ثابتة            

10 ppm  ة  آل من    من ـ    Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Pb: العناصر التالي ى  pHو عدل ال . 3.5 إل

ة   آل من أضيف إلى  زيج في     ، APDC % 1 نم  (ml 7-1)هذه المحاليل حجوم مختلف ّم حرك الم ث

دها  و ترآت  ml 25 يساوي  من هذه المحاليل و مّدد آل منها بالماء المقطر إلى حجم ثابت   آٍل  بع

ل دة  المحالي د لم ة      20 ترق ل عين ي آ كل ف ب المتش ح الراس ة و رش تخدام دقيق يح باس  ورق ترش

امية   . ت المرآز و الساخن  من حمض اآلزو  ml 1  ـ الرواسب المتشكلة ب   أذيبت . µm 0.45بمس

اليوم    µl 200بعدئٍذ أضيف  ول الغ ي   (100µg/ml) من محل ار داخل ذا  مزج و آمعي ول مع   ال  ه محل

د  راً جفف  .العينة بشكل جي اتج   µl 5 حجم   أخي ول الن وارتز باألشعة        من المحل ى حامل من الك عل

أثير      عرضت    .TXRF العناصر في العينة بتقنية الـ       عّينت. تحت الحمراء  ائج ت ـ     نت  APDCحجم ال

 .5تعيين العناصر المبينة سابقًا في الجدول  في

 

.2.2.4.5. II تأثير pHالمحلول  Effect of pH solution 

 10 تساوي التي تحوي تراآيز ثابتة ،حّضر عدد من المحاليل المعيارية المتعددة العناصر

ppm   ة ى       المpHو عّدل   Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Pb:  من العناصر التالي ة إل ل في آل عين حالي

ة في المجال      ة ثابت دره         . 6-1قيم ل حجم ثابت ق ذه المحالي ى ه ، APDC %1من   ml 2أضيف إل

ـ  عرضت . )II .1.2.4.5( السابقةحضرت بعدها العينات آما في الفقرة  د  في  pHنتائج تأثير ال  تعقي

 .6 في الجدول APDCالعناصر بمحلول الـ 

 

.3.2.4.5. II في زمن واحد  تكرارية القياسthe repeatability 

ى عدد من العناصر و                          ات تحوي عل وم عمل واحد لعين اس خالل ي درست تكرارية القي

ـ     بالمعقدة   ول ال ددة العناصر         . APDCمحل ة متع ة معياري ذا الغرض عين ز ثابت    ذاتأخذ له  ترآي
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ى    pHعدل  . ppm 10 يساوي  ل إل ول بحجم     . 3.5المحالي ذا المحل . APDC %1من   ml 2مزج ه

ة  اس بتقني ة للقي ابقًاTXRFحضرت العين ين س و مب ا ه رة  ( آم ائج عرضت . II .1.2.4.5)الفق نت

 .7في الجدول  TXRFالقياس بتقنية الـ 

4.2.4.5. II . تكرارية القياس في أزمنة مختلفة the reproducibility 

ز بعض العناصر                   ة لترآي ام عمل مختلف ـ    محبدرست تكرارية القياس خالل عدة أي ول ال ل

APDC .      دره ز ثابت ق ددة العناصر بترآي  pHعدل  . ppm 10أخذ لهذا الغرض عينة معيارية متع

ول بحجم    . 3.5المحلول إلى  ذا المحل ة     . APDC %1من   ml 2مزج ه اس بتقني ة للقي حضرت العين

TXRF ًابقا ين س و مب ا ه رة  ( آم ـ  عرضت . II .1.2.4.5)الفق ة ال اس بتقني ائج القي ي  TXRFنت ف

 .8دول الج

 
ز       في APDC % 1تأثير حجم الـ . 5الجدول  اري بترآي ائي معي ول م  الترآيز المشترك لعدد من العناصر في محل

 .  n=3 قدرها TXRF؛ تكرارية القياس بتقنية 3.5 الوسط pH.  لكل عنصرppm 10قدره 

Table 5. The effect of 1 % APDC volume on the pre-concentration of 10 ppm of 

multi-element water standard solution at pH 3.5. The repeatability of measurements 

using TXRF technique was three. 

 العنصر ppm ، الترآيز المقاس
1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ml  

Means 

(SRE) 

Fe 

*(SRE) 

9.30±0.05 9.56±0.05 10.08±0.25 9.80±0.07 10.12±0.06 10.18±0.08 10.46±0.09 9.93±0.34 

(4.0%) 

Co 

(SRE) 

8.85±0.07 8.67±0.04 8.90±0.18 10.33±0.18 10.69±0.08 10.03±0.04 9.17±0.09 9.52±0.81 

(8.5%) 

Ni 

(SRE) 

10.29±0.09 8.78±0.02 

 

8.77±0.13 10.47±0.15 10.90±0.04 10.5±0.06 10.78±0.03 10.07±0.91 

(9.0%) 

Cu 

(SRE) 

8.82±0.06 8.09±0.04 8.99±0.11 9.56±0.09 9.72±0.04 10.05±0.09 8.68±0.09 9.13±0.68 

(7.5%) 

Zn 

(SRE) 

8.63±0.23 7.50±0.02 8.00±0.07 9.44±0.18 9.82±0.10 9.36±0.05 9.26±0.06 8.86±0.85 

(9.6%) 

Se 

(SRE) 

8.98±0.05 8.44±0.02 7.34±0.04 7.27±0.10 8.96±0.09 8.56±0.12 7.76±0.10 8.19±0.73 

(8.9%) 

Pb 

(SRE) 

8.10±0.11 7.67±0.07 8.02±0.07 9.60±0.07 9.86±0.06 8.72±0.13 8.70±0.05 8.67±0.82 

(9.5%) 

*SRE الخطأ المعياري النسبي 
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ز ال. 6الجدول   ول   ml 2بعض العناصر باستخدام    المشترك ل  ترآي  في أوساط   APDC %1 من محل

.ppm 10رآيز األولي للعناصر  الت.  مختلفةpHمحاليل بقيم 

Table.6. Pre-concentration of some elements by 2 ml of 1 % APDC reagent at 

different pH. The initial concentration 10 ppm. 
 العنصر ppm ، الترآيز المقاس

PH1 PH2 PH3.5 PH4 PH5 PH6 

Fe 11.40±0.70 10.47±0.17 9.79±0.24 10.10±0.08 10.16±0.08 11.36±0.13 

Co 10.00±0.15 9.94±0.10 9.17±0.06 9.48±0.02 9.62±0.07 10.46±0.03 

Ni 10.26±0.24 10.04±0.06 9.16±0.06 9.81±0.01 11.18±0.15 12.70±0.07 

Cu 8.50±0.17 8.65±0.04 8.87±0.31 8.99±0.01 9.07±0.15 9.91±0.04 

Zn 11.16±0.13 12.24±0.12 9.93±0.14 10.76±0.07 9.99±0.12 10.52±0.02 

Se 8.45±0.28 8.44±0.06 7.84±0.10 7.15±0.11 0.85±0.01 1.02±0.03 

Pb 8.00±0.30 8.30±0.11 8.59±0.07 8.86±0.16 8.83±0.10 9.41±0.06 

 
 المسبق بالترآيز المرفقة و TXRFتكرارية القياس لبعض العناصر المعينة بتقنية الـ . 7الجدول 

 10الترآيز األولي للعناصر . 4تكرارية القياس قدرها . pH  3.5 في وسط APDC %1بواسطة 

ppm 15 و الحجم النهائي للمحاليل ml .جرى القياس خالل يوم عمل واحد. 

Table 7. The repeatability of some elements determined by TXRF technique 

and accompanied by the pre-concentration of the elements by 1% APDC 

solution at pH 3.5.  Four measurements of a multi-element standard water 

solution with an initial concentration of 10 ppm and a final vol. of 15 ml were 

carried out during one daily work. 

  

 

 

Obtained concentration, ppm Element 

9.69±0.24 Fe 

7.66±0.06 Co 

8.26±0.08 Ni 

8.39±0.06 Cu 

8.67±0.10 Zn 

7.10±0.12 Se 

6.93±0.12 Pb 
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  المسبق بالترآيزالمرفقة و TXRFتكرارية القياس لبعض العناصر المعينة بتقنية الـ . 8الجدول 

 10الترآيز األولي للعناصر . 4تكرارية القياس قدرها . pH  3.5 في وسط APDC %1بواسطة 

ppm 15 و الحجم النهائي للمحاليل ml .جرى القياس خالل أيام عمل مختلفة. 

Table 8. The reproducibility of some elements determined by TXRF 

technique and accompanied by the preconcentration of the elements by 1 % 

APDC solution at pH 3.5. Four measurements of a multi-element standard 

water solution with an initial concentration of 10 ppm and final vol. were 

carried out at different daily works. 

Obtained concentration, ppm     Element 

9.35±0.85 Fe 

7.73±0.41 Co 

8.05±0.39 Ni 

7.67±0.64 Cu 

8.87±0.29 Zn 

7.15±0.78 Se 

7.08±0.44 Pb 

 

5.5.II .  بالتفلور باألشعة السينية      الكامل االنعكاسبالتحليل (TXRF) ة   ب االستخالص في    طريق

  (MIBK-APDC)سائل -الطور سائل
TXRF analysis using the extraction method in liquid-liquid phase 

ـ         APDC تنتقل العناصر المعقدة من الوسط المائي لمعقد الـ        د ال  إلى الوسط العضوي لمعق

MIBK زمن ن ال رة م ة و لفت ة المزج بنسب ثابت د عملي ن . عن ال العناصر م ردود انتق زداد م و ي

ى الوسط العضوي وفق شروط محددة                 ائي إل ذآر الوسط الم ـ          ن دين ال ا نسبة حجم المعق  من أهمه

APDC و MIBK. 
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1.5.5. II. حجم الـ MIBK MIBK volume 

تحوي   ى سلسلة من العينات التيإل MIBKالنقي  أضيفت حجوم مختلفة من محلول المعقد

ة    ائي     Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Pb: بعض العناصر الكيميائي ا الم ز   الموجودة في محلوله  بترآي

اً   وppm 10 ثابت أولي ا الحق د    ml 2حجم ثابت   ب  التي جرى تعقيد آّل منه ول المعق  %1 من محل

APDC .مزج محلول المعقد MIBK  ـ  المائي للعناصر الممع المحلول  APDC %1عقدة بواسطة ال

ة  باستخدام  min 30لمدة  ml 50في أقماع فصل بحجم  تقر   . رجاجة آهربائي زيج يس رك الم ذٍ ت   بعدئ

10 min. ر الطور العضوي بالدرجة     . فصل بعدها الطور المائي عن الطور العضوي . C° 50بّخ

اتج المتبقي بواسطة    أذيب ٍذ   أضيف . من حمض اآلزوت المرآز و الساخن    ml 1 الن  µl 200بعدئ

ة       (100µg/ml)من محلول الغاليوم      آمعيار داخلي ثّم مزج محلول المعيار الداخلي مع محلول العين

د  وارتز باألشعة تحت           µl 5أخذ حجم    .بشكل جي ى حامل من الك اتج و جفف عل ول الن  من المحل

ـ             . الحمراء ة ال ات بتقني ين    عرضت   . TXRFجرى أخيرًا تعيين العناصر في سلسلة العين ائج تعي نت

ـ           ة نسبة حجم ال  MIBKترآيز العناصر المستخلصة من الطور المائي إلى الطور العضوي بدالل

 .4 في الشكل APDCإلى حجم الـ 
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ـ        MIBKتأثير نسبة حجم الـ     . 4الشكل   ى حجم ال  APDC (R) إل

 .ppm 10الترآيز األولي للعناصر .  تعقيد بعض العناصرفي

 

2.5.5. II. االستخالص المتعدد المراحل the sequential extraction 

طة      ائي بواس ور الم ن الط ة م تخالص العناصر الكيميائي رات اس دد م أثير ع ـدرس ت  ال

MIBK .   ـ        التي تناولت  ،أعيدت نفس الخطوات السابقة  APDC تعقيد العناصر الكيميائية بواسطة ال

ـ      باالستخالص  متبعًة د اس   . MIBK بواسطة ال م     تخالص الجزء المتبقي من العناصر        أعي ، التي ل

ها  ري استخالص ي يج ى،   ف رة األول ددًاالم رع رات  آخ ن الم ز    .  م ين الترآي ة ب مت العالق رس

م تظهر في الشكل         ). 5الشكل   (المستخلص من العناصر الكيميائية و عدد مرات االستخالص           3ل

 . كرارلتلمنعًا Co, Ni, Zn, Pb بالعناصر آامل المعطيات المتعلقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في (.Accumulative no)تأثير عدد مرات االستخالص. 5الشكل 

الترآيز . MIBK بواسطة الـ (Ci)الترآيز المستخلص لبعض العناصر 

 .ppm 10األولي للعناصر 

 

 

 3.5.5. II.  تكرارية القياس في زمن واحدthe repeatability 

د لعين     ل واح وم عم الل ي اس خ ة القي ت تكراري ن   درس ددًا م وي ع ائلة تح ة س ة معياري

ز ثابت  ي بواسطة ppm 10العناصر بترآي ذه العناصر بشكل أول ز ه  من ml 2  و جرى ترآي

ول  ـ   %1محل ن ال طة   APDCم تخالص بواس ك باالس ع ذل وي    ml 3  و أتب ول العض ن المحل م

ـ        وضحت  . MIBKلمرآب الـ    رة    APDCاإلجراءات التجريبية للتعقيد بواسطة ال  II.2.4.5  في الفق

ذلك و ـ   االستخالص    آ رتين   MIBKبواسطة ال  9 يعرض الجدول   .II .2.5.5و  II .1.5.5 في الفق

 .TXRF القياس بتقنية الـ  تكراريةنتائج
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6.5. II. بتقنية التحليل ضبط TXRF TXRF analysis 

اليتين Fe, Ni, Cu, Zn, Pb: عينت العناصر المعدنية -IAEA A:  في العينتين المعياريتين الت

د   .IAEA-086و  13 تخدم المعق ر   APDCاس ذه العناص ترك له يب المش راء الترس ت .  إلج اتبع

ى   من أجل تهضيم عينات الدم و الشعرII.2.5 و II .1.5 في الفقرتين  نفسهاالمبينةاإلجراءات  ، عل

ب ة  .الترتي اس بتقني ات للقي رت العين ابقاً  TXRF ُحّض ين س و مب ا ه ين و عرضت . آم ائج تعي نت

 .10عناصر المعدنية في الجدول ال

7.5. II.  مقارنة حدود الكشف الدنياComparison between LLD 

دنيا   دود الكشف ال ين ح ة لتعي ائج التحليلي ين النت ة ب ي  (LLD)أجريت مقارن تخدام تقنيت باس

XRF   و TXRF .          َيبين . و طبقت لهذا الغرض شروط التشغيل و اإلجراءات الكيميائية المبينة سابقا

ك      6لشكل  ا ين حدود الكشف               نتائج هذه المقارنة، متضمنًا ذل ة ب ة، الممثل ة اللوغاريتمي رسم العالق

ارة                    (LLD=mmin)الدنيا   ق اإلث دد من الطرق ناتجة عن تطبي و العدد الذري للعناصر المعينة بع

ة  ل بتقني دينيوم للتحلي اس و الموليب ن النح دف م ة به ة و الثانوي ق التحلXRFاألولي ل  و بتطبي ي

 .TXRF للتحليل بتقنية APDCالمباشر أو التعقيد بالـ 
 

  بالترسيبالمرفقة و TXRFتكرارية القياس لبعض العناصر المعينة بتقنية . 9الجدول 

 و االستخالص بالطور العضوي لمحلول pH 3.5 في وسط APDC المشترك بالـ المسبق

 العناصر بترآيز أولي قدره أجريت أربعة قياسات لمحلول مائي معياري متعدد. MIBKالـ 

10 ppm 15 و حجم نهائي قدره mlخالل يوم عمل واحد  . 

Table 7. The repeatability of some elements determined by TXRF 

technique and accompanied by the pre-concentration of the elements 

by APDC at pH 3.5 and followed by MIBK extraction in organic 

phase. Four measurements of a multi-element standard water solution 

with an initial concentration of 10 ppm and a final vol. of 15 ml were 

carried out at one daily work.      

Obtained concentration, ppm Element 

8.55±0.07 Fe 

7.90±0.06 Co 

7.87±0.04 Ni 

7.74±0.14 Cu 
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8.38±0.04 Zn 

6.30±0.22 Se 

9.79±1.44 Pb 

 

 

 

 

 

 

دول  اريتين  . 10الج ين المعي ي العينت ين بعض العناصر ف ـ IAEA-086   وIAEA A-13تعي يب بال  بالترس

APDC للتحليل بتقنية TXRF .تكرارية القياس خمس مرات    .  

Table 5. Determination of some elements in standard reference materials ′Animal 

blood IAEA A-13′ and ‘Human Hair IAEA-086’ by precipitation with APDC for 

TXRF analysis. N=5 

 Sample العينة concentration, µg/g الترآيز

 Fe Ni Cu Zn Pb 

IAEA-A13 

 

Concentration, 

µg/g 

Confidence 

interval, µg/g 

LLD, µg/g 

2476±11 

 

2400 

 

(2200-2500) 

 

2.86 

1.13±0.14

 

1.0 

 

(0.6-1.4) 

 

0.163 

4.88±0.40 

 

4.3 

 

(3.7-4.8) 

 

0.546 

12.6±0.6 

 

13 

 

(12-14) 

 

0.580 

0.18±0.03 

 

0.18 

 

(0.15-0.29) 

 

0.029 

IAEA-086 

 

Concentration, 

µg/g 

Confidence 

interval,µg/g 

 

LLD, µg/g 

 

134±11 

 

123 

 

(110-136) 

 

 

1.157 

1.77±0.30

 

nd 

 

nd 

 

 

0.717 

17.8±0.4 

 

17.6 

 

(16.6-18.5) 

 

 

0.843 

174±2 

 

167 

 

(159-174) 

 

 

0.738 

10.0±0.2 

 

nd 

 

nd 

 

 

0.028 

 

nd: not determined 
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لبعض العناصر في الدم ) مقياس لوغايتمي(مقارنة بين حدود الكشف الدنيا . 6الشكل 

زمن القياس بتقنية . g 0.1 العينات  آل منوزن. XRF و TXRFمقيسة بتقانتي 

TXRF 1000 s و زمن القياس بتقنية XRF 3500 s  . 

Fig.6. Comparison of the lower limits of detection (log scale) for 

some elements in blood obtained by TXRF and XRF techniques. 

Sample mass for TXRF and XRF analysis was 0.1 g. Measurement 

time for TXRF and XRF: 1000 s and 3500 s, respectively 
 

6. II .طبيقت Application 

1.6. II . تحليل عينات آامل الدمWhole blood analysis 

ة      ّيُع ي الهيئ املين ف ن الع دد م ن ع ة م ات دم مجمع ي عين ن العناصر ف دد م دد (ن ع ع

ات  ّدتو ) 48العين اهد ع ات ش ذه العين راد   ًا ه ن األف م يخضع أي م ث ل انحين، بحي ن الم  ألي م

ارجي وث خ م يتعرض لتل ة و ل ـ  العناصر عينت. المعالجات الكيميائي ي ال  TXRF و XRFبتقنيت
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  11يظهر الجدول    . باستخدام الشروط المثالية للتشغيل و بالطرق الكيميائية المطورة في هذا العمل          

 .القيم المرجعيةمع  المقارنة نتائج هذه التحاليل و

 

2.6 .II . تحليل شعر رأس اإلنسانHuman head hair analysis 

م                              ة و ه املين في الهيئ دى عدد من الع رأس ل ات شعر ال عين عدد من العناصر في عين

 يخضع  ، علمًا أنه لم) و هي عينات شاهدة    48عدد العينات   (عينات الدم   ل العاملون أنفسهم المانحون  

م يتعرض                أي من ا   ة و ل نهم   ألفراد المجمعة منهم عينات الشعر ألي من المعالجات الكيميائي   أي م

ارجي  وث خ ر   . لتل ين العناص رى تعي ـ  ج ي ال ة    TXRF و XRFبتقنيت روط المثالي تخدام الش باس

ل ذا العم ي ه ة المطورة ف الطرق الكيميائي ر الجدول . للتشغيل و ب ل و   12يظه ذه التحالي ائج ه نت

 .لقيم المرجعيةالمقارنة با

انوي      XRFمقارنة بين نتائج تعيين بعض العناصر بتقنية        أجرينا    باستخدام اإلثارة بهدف ث

يبين الشكل  . APDC باستخدام طريقة التعقيد بالـ      TXRFمن الموليبدينيوم مع النتائج المعينة بتقنية       

 ).تكرارلل تحاشيًالم نظهر األشكال األخرى ( نتائج هذه المقارنة لعنصر الزنك 6

 
  XRFو TXRF بتقنيتي  الكاملنتائج تحليل الدم. 11الجدول 

Table 11. TXRF and XRF results in whole blood 

 الترآيز المستحصل

Obtained 

concentration, µg/ml 

العنص Method الطريقة

Eleر

ment 

 Literature القيم المرجعية

values, µg/ml 

Range Mean 

LLD, 

µg/ml 

P 311-510* 376-432 401 22 Primary-XRF 

S 1680-1930*,# 1659-1923 1790 12 

K 1450-1920*,# 1659-2129 1819 4.8 Cu-secondary 

target-XRF Ca 57.5-78*,# 3.8-76.3 24.1 1.7 

Fe 301-530* 219-695 468 2.8 Mo-secondary 

target-XRF Br 1.5-1.9+, 3-6#,$ 1.80-3.38 2.51 0.35 
ηDirect-TXRF Rb 1.17-5.98*,# 3.08-5.83 4.84 0.10 

Ni 0.011-0.021# 0.010-0.017 0.013 0.007 

Cu 0.64-1.28*,# 0.59-1.57 0.82 0.030 

Zn 4.80-9.30*,# 4.91-6.07 5.31 0.032 

APDC-TXRF 

Pb 0.10-0.24+, 0.07-0.10*, # 0.105-0.232 0.141 0.022 
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جرت التحاليل بعد تهضيم العينات في η. ، على الترتيب18، 11، 10، 1: معطيات للمراجع تعود ال&، *، #، +

 .PTFE الهاضمات
+, #, * , &taken from references 1, 10, 11, 18, respectively. ηThe analyses were carried 

out after the digestion of samples in PTFE bomb. 

 

 

 

 

 
 XRFو TXRFليل شعر رأس اإلنسان بتقنيتي نتائج تح. 12الجدول 

Table 12. TXRF and XRF result in human head hair (n=48). 

 Obtained الترآيز المستحصل

concentration, µg/g 

 Literature القيم المرجعية Element العنصر Method الطريقة

values, µg/g 

 الوسطي Range المجال

Mean 

Cu-secondary 

target-XRF 

Mn 0.7-1.8* 

4.0-61# 

1.93-5.35 3.38 

Mo-secondary 

target-XRF 

Fe 12-5901# 136-193 163 

Ni 1.4-3.2* 

1.1-4.3# 

1.06-5.95 2.54 

Cu 10-21* 

9-83# 

6.2-40.6 15.6 

Zn 110-1092# 109-759 259 

APDC-TXRF 

Pb 3.3-99.1# 1.6-37.4 10.7 
ηDirect-TXRF Sr 0.6-20.8# 

 

2.1-8.8 4.5 

# and * are corresponded to references 3 and 17. ηThe analyses were carried out after the 

digestion of samples in tube glasses. 
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      C(Zn)TXRF = 0.9936C(Zn)XRF + 0.0299 

      R2 = 0.9709, SR<5 % 

 

 

Zn XRF, µg/g 

 TXRF و XRF باستخدام تقنيتي  الكاملمائج تعيين الزنك في الدمقارنة بين نت. 7الشكل 

Fig. 7. Comparison of Zn results obtained by the analysis of whole 

blood samples using XRF and TXRF techniques 

III .و مناقشتهاالنتائج  Results and discussion 

دم و      شروط التشغيل األساسية لتعيين بعض ال    عينت ة من ال ات البيولوجي عناصر في العين

ة صغيرة و محدودة       و (g 0.100)شعر رأس اإلنسان بتقنية التفلور باألشعة السينية باستخدام آمي

ة           ة متوسطة الثخان ار العين ينية          . التحليل بالطريقة المباشرة باعتب ارة طيف األشعة الس استخدم إلث

ة   ة حزمة األشعة األولي ين العناصر ا  بغي ـ    تعي ل ال ة، مث د   S, P, Cl: لخفيف ا استخدم ه  من  فان؛ بينم

ى       ة، عل طة و الثقيل ين العناصر المتوس ة تعي ة بغي عة الثانوي د األش دينيوم لتولي اس و الموليب النح

ات  ضت ّرُع .الترتيب ةً   العين ينية أزمن ب لألشعة الس ين ت تراوح ة، مناس و  sec 1500و  sec 500  ب

ات     .  نموذج اإلثارة بحسبو ترآيز العنصر في العينة      بحسبذلك   ان زمن تعريض العين فمثًال، آ

ل   sec 500لألشعة السينية باستخدام الحزمة األولية  ة مث ، S, P, Cl: من أجل تعيين العناصر الخفيف

ارة   sec 3500بينما ثبت هذا الزمن على   من أجل تعيين العناصر المتوسطة و الثقيلة باستخدام اإلث

ين بعض العناصر   . و الموليبدينيومالثانوية بهدف من النحاس ـ    آانت نتائج تعي ل ال  ,S, P, Cl، مث

K, Fe, Zn, Br, Sr     ة دم المعياري اري     صحيحة و   IAEA-A13في عينة ال أ معي ًدا و بخط ة ج دقيق

 ,Ca, Ti:  دقة تعيين عدد آخر من العناصر، مثلانخفضت قليًال). 2الجدول  ( %7.5نسبي أقل من 

Mn, Ni, Cu, Rb, Pb ة   نسبي المعياري الخطأ ال وحاو تر ين القيم ـ   %  10.1ب ـ  % 29.2و  Caلل  لل

Mn.ة دد من العناصر الموثق ائج لع ـ  و آانت صحة النت ل ال أ نسبي  ضعيفة Cuو  Ni، مث  بخط

ة    محسوب بالفرق  ة الموثق ة المقيسة و القيم دره   وما بين القيم ى الترتيب  % 20.9 و % 40 ق   .، عل

 Ca, Ti, Mn, Ni, Cu, Rb, Pbع الخطأ المعياري النسبي لمجموعة العناصر   ارتفايعزى يمكن أن

Zn 
TXRF, 
µg/g 
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اض   ى انخف ا إل ل ترآيزه ولو العم ف ح دود الكش دول  ُي . ح ر الج ن     3ظه دد م ين ع ائج تعي نت

ل   ة الشعر    S, P, Cl, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Sr, Pb: العناصر مث  في عين

ة               علمًا أن عد  ،   IAEA-086المعيارية   يم موثق ى ق ذه العناصر ال يحوي عل ا العناصر    . دًا من ه أم

دة    Ca, Mn, Fe, Cu, Zn: قة و هيذات القيم الموّث ة جي ل     و  فقد عينت بدق اري نسبي أق أ معي بخط

ين   .  %14.5من   ائج تعي ذه  يمكن االستدالل من قيم العناصر غير الموثقة على أّن نت د   ه العناصر ق

م التجفيف و        تأثرت بطريقة تحضير العينة و   يتون و من ث اء و األس ة بالم التي تناولت غسل العين

د . لي من الستانليس ست طحن العينة بآلة حادةأخيرَا ذه  تؤآ ة،مثل   ه ائج أّن العناصر الخفيف  ,S:  النت

P, Cl, K, Caة    فقط قد تأثرت ة التحضير المتبع ار أّن  و ، بطريق ل      باعتب ر مث بعض العناصر األث

Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb and Sr  بعض الدراسات المرضية و    في  يمكن اعتمادها فقط هي التي

ي وث البيئ ة و الصناعيالتل ك العناصر الخفيف ال تل ع إهم ة   12 ,3 ,1  م دنا طريق د اعتم ذلك فق ، ل

   .XRFتحضير عينات الشعر المتبعة في هذا العمل للتحليل بتقنية 

 

مت دم   هض ات ال ي   عين ز ف ط حمض اآلزوت المرآ ي وس مات ف ة  PTFE هاض محكم

الق كاإلغ ة   ، و ذل ل بتقني ة التحلي ات  . TXRFبغي مت عين ا، هض رأبينم عرا ل المزيج ب سش

HNO3:H2O2     ام زيت را فين  في أنابيب زجاجية بالتسخين في وسط حم ى الدرجة  يب  .C° 150  إل
ة   و خالل أ    (repeatability) التحليلية خالل زمن عمل يوم واحد         TXRF اختبرت ثباتية جهاز   زمن

ة  ك بت(reproducibility)عمل مختلف ة ينيع و ذل ي عين ة الدم ال بعض العناصر ف -IAEAمعياري

A13    معيارية  الشعر  ال و عينةIAEA-086 ة      ال الجدول   (محضرتين في الوآالة الدولية للطاقة الذري

نحنٍ . )4 تخدام م ة اس ى إمكاني ائج إل ارت النت ارييٍٍ أش ة ن معي ة طويل رة زمني الل فت د خ بيًا  وحي س

ة        .  الحساسية  منحني  إلى إعادة معايرة   الحاجةدون  ) حوالي الشهر ( ة المطبق ائج األولي آما دلت النت

ل         ين بعض العناصر، مث ة تعي ى إمكاني ابقتين إل اريتين الس  ,Rb, Zn, Cu, Ni: على العينتين المعي

Fe, Ca, K     ات   بالتحليل المباشر لعينات الدم المهضمة بواسطة حمض اآلزوت المرآز ف ي حاوي

ة  اس بتقني ة و القي ون المغلق ن   TXRFالتفل ل م اري نسبي أق أ معي دًا و بخط دة ج ة جي ، % 7.9بدق

ين    آان .% 13.3خطأ معياري نسبي ب Ni الـ  تعيينباستثناء ين تعي رق النسبي ب ٍل من   الف ـ   آ  ,K ال

Ca, Fe الضمن و    %18.3-12.2:  المج ن وج اجم ع ون ن د يك امي ق أ نظ ى خط ير إل ا يش د ، مم

ـ               النسبي آما آان الفرق   .شوائب في المحاليل المستخدمة    ة لل ة المرجعي ة المقيسة و القيم ين القيم  ب

Ni  ـ   .% 20مساويًا لـ ان  Cu, Zn, Rbأما الفرق النسبي بين القيمة المقيسة و القيمة المعيارية لل  فك

ة   . % 10.5أقل من  اٍء نظامي وَد أخط ة    (systematic errors) بينت النتائج وج ر مقبول ين  في غي  تعي
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اء             .  في عينة الدم   Brالـ   ذا العنصر أثن وى ه يمكن أن تعود هذه األخطاء إلى ضياع نوعي في محت

 .تهضيم العينة بالطريقة الرطبة

 في عينة الشعر المعيارية، المهضمة  Zn, Cu, Fe, Mn, Ca: عينت  بعض العناصر، مثل

ـ           أشارت ال . HNO3:H2O2بالنظام المفتوح بمزيج من      ين ال   Caنتائج إلى وجود خطأ نظامي في تعي

ي            . % 18.8في عينة الشعر المعيارية بقيمة       ى ضياع جزئ أ إل ذا الخط اء    ليعزى ه ذا العنصر أثن ه

أ                  ،بينما. غسل العينات  دة و بخط ابقًا جي ا س  آانت دقة و صحة تعيين العناصر األخرى المشار إليه

ل  عينت بعض العناص. % 8.4معياري نسبي أقل من  ة الشعر    K, Cr, Pb: ر األخرى، مث  في عين

 .بغية االطالع دون أن يكون لها قيم معيارية

ة               ين بعض العناصر باستخدام تقني و . TXRFأجريت تجربة تحسين حدود الكشف و تعي

ذا الغرض  تخدم له يبالاس د ل المسبق ترس ة بواسطة المعق ذا . APDCلعناصر الكيميائي ر له اختب

ول  الغرض الحجم المناسب   ذلك  APDC % 1لمحل ائج   .  الوسط pH و آ أّن ) 5الجدول  (بينت النت

1-3 ml    ول ة     مناسب  APDC % 1من محل دٍد من العناصر الكيميائي د ع  ,Fe, Co, Ni, Cu:  لتعقي

Zn, Se, Pb في وسط pH 3.5 - 4.0)   ائج في الجدول     و ). 6الجدول ة في    7بينت النت ة العالي  الدق

 2.6 بخطأ معياري نسبي أقل من   و لكٍل منهاppm 10ًا مقابل الترآيز تعيين العناصر المبينة سابق

ائج في الجدول         .  و بتكرارية قياس قدرها أربع مرات خالل يوم عمل واحد            % ى   8أشارت النت إل

أثر  نت اجٍم ع ين ن ابقةمع ين العناصر الس ا تعي ة و   ذاته ل مختلف ام عم اس خالل أي ة القي  بتكراري

إذ، آان الخطأ المعياري النسبي في هذه الحالة        . APDCبالترسيب بالـ    نفسهابتطبيق شروط العمل    

ن  ل م د   .% 11أق رة عن ّل م ي آ ة ف ايرة و اإلجراءات التجريبي ذلك، ينصح بضبط شروط المع ل

  . الحاجة للوصول إلى دقة عالية جدًا

ة         لم   ردود استخالص العناصر الكيميائي ـ   المرسبة أوًال بواسطة ا      )9الجدول    (يتحسن م ل

APDC  ـ د ال ى الوسط العضوي لمعق ة إل ة باستخالص العناصر الكيميائي ن MIBK و المتبوع  م

ة    M: ، حيث M-APDC: المحلول المائي للمعقد ة التالي  ,Fe, Co, Ni, Cu:  أحد العناصر الكيميائي

Zn, Se, Pb     ـ ذه العناصر بال  APDC، بالمقارنة مع الحالة المبينة سابقًا و المعتمدة على ترسيب ه

ة             بو من ثم حل الراسب الناتج        ين العناصر الكيميائي ة   بحمض اآلزوت المرآز و تعي . TXRFتقني

ـ              بهدف تحسين     APDCلذلك، فقد اخترنا اإلجراء األول المعتمد على ترسيب العناصر بواسطة ال

 .TXRFحدود الكشف لبعض العناصر و التحليل بتقنية 
ة    اريتين     Fe, Ni, Cu, Zn, Pb: عينت العناصر التالي ين المعي  و IAEA-A13: في العينت

IAEA-086           ـ د ال ائج     . APDCباستخدام طريقة الترسيب المشترك بمعق ) 10الجدول   (أشارت النت

ذه الطر   ف له دود الكش ن ح ى تحس ة    ائإل ر بتقني ل المباش ة التحلي ع طريق ة م أو  XRFق بالمقارن



 31

ة  التحليل المباشر لعينة مهضمة في وسط حمض اآلزوت و التعي            و آانت حدود    .TXRFين بتقني

ة      ذه الطريق ة في المجال من      (APDC-TXRF)الكشف وفق ه ى   ppm 0.029واقع  ppm 2.86إل

ن  دم و م ة ال بة لعين ى  ppm 0.028بالنس ة الشعرppm 1.16إل بة لعين ا.  بالنس ائج ،آم  أشارت نت

ة            10الجدول   يم المعياري أ      و آان  .  إلى توافق طريقة الترسيب المشترك مع الق ة بخط ائج دقيق ت النت

ن   ل م بي أق اري نس ة  % 8.3معي بة للعناصر التالي أ  . Fe, Cu, Zn: بالنس ع الخط ين ارتف ي ح ف

ـ    ين ال ة تعي اري نتيج دود  Pb و Niالمعي ى ح اض   % 17 إل ى انخف بب إل زى الس ن أن يع ، و يمك

 .ترآيز هذين العنصرين

دد من ال      6يبين الشكل    ذا العمل     ائ طر مقارنة بين حدود الكشف المعينة بع ة في ه ق المتبع

د              و من الواضح   ). TXRF و التحليل بالـ     XRFالتحليل بالـ   ( ر من العناصر يمت ين عدد واف  أن تعي

ـ     إسهاممن مجال العناصر الخفيفة حتى العناصر الثقيلة يتطلب        ي ال . TXRFو  XRF آل من تقنيت

ل           اع أي إجراء للتحلي ة   و يرتبط إتب ة و    ب TXRFبتقني ين  تهضيم العين ز  شروط ال   تعي  المسبق  ترآي

ة        ال  شروط  شروط توليد األشعة السينية و     بتعيين  و للعناصر دى  تشغيل و إجراءات تحضير العين ل

 .XRFبتقنية  التحليل

 

ي              ل بتقنيت ذا العمل للتحلي ة في ه ة المتبع طبقت الشروط التجريبية و اإلجراءات الكيميائي

XRF  وTXRF    ي ع ر ف ن العناص دد م ين ع ة تعي دم  بغي ات ال خاص   ين عر ألش ل و الش م  الكام ل

ات شاهد    (يتعرضوا لتلوث خارجي   د    ). عين ذا، فق ة في       و هك دم   وزعت العناصر المعين ات ال  عين

ين ة التعي ة و إمكاني ى مجموعات حسب الشروط المطبق ـ . إل ين ال ة S و Pفع ارة XRF بتقني  باإلث

ينية  XRFية  بتقنK, Caبحزمة األشعة السينية األولية، و آذلك عين الـ   باإلثارة بحزمة األشعة الس

ارق   نفسهاالتقنيةب Fe, Br، في حين عين آل من الـ Cuالثانوية باستخدام هدف ثانوي من الـ   مع ف

 Ni, Cu, Zn, Pbتتطلب تعيين آل من الـ . نية الثانوية السياألشعة إلثارة Moاستخدام هدف من الـ 

ـ        APDC بالمعقد   المسبق بطريقة الترسيب    TXRFاستخدام تقنية الـ     ا عين ال  مباشرة في     Rb، بينم

 .TXRFناتج تهضيم عينات الدم باستخدام هاضمات مغلقة للتحليل بتقنية 

ات شعر رأس اإلنسان  ي عين ذين جمعت  أنفسهمألشخاصلعين بعض العناصر ف ، الل

 سابقًا بالنسبة    فقد وزعت العناصر المعينة إلى مجموعات آما هو مبينة         ،و آذلك . منهم عينات الدم  

ـ      TXRF المعين بتقنية Mn:  و اختصرت العناصر على   .لعينات الدم  انوي من ال  باستخدام هدف ث

Cu و الـ Fe  المعين بتقنيةXRF    ـ انوي من ال ـ  Mo باستخدام هف ث ين  Ni, Cu, Zn, Pb و ال  المعين

ة  يب TXRFبتقني ة الترس بق بطريق د المس ـ  APDC بالمعق ة Srو ال ين بتقني ات  TXRF المع  لعين

 .مهضمة بالنظام المفتوح
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دولين   ي الج ائج ف ارت النت ي    12 و 11أش ورة ف ك المنش ع تل ة م يم المقيس ق الق ى تواف  إل

ـ        7 آما يبن الشكل     .أعمال أخرى  دم      Zn التوافق الجيد بين قيم ال ات ال ة  في عين ة   المعين  XRF بتقني

انوي  باستخدام هدف   ـ       ث ة         Mo من ال يم المقيسة بتقني ـ   المسبق باستخدام الترسيب      TXRF و الق  بال

APDC .          و قد قيم هذا التوافق من تعيين عامل التصحيحR2=0.9709        ين ة ب ة الخطي  الموافق للعالق

ـ    ز ال ن          Znترآي ل م بي أق اري نس أ معي ابقًا بخط ذآورتين س الطريقتين الم يس ب ّم   . %5 المق ت

ـ          الحصول على    ل بالنسبة لعنصر ال اري     R2=0.9511يح   بمعامل تصح    Cuتوافق مماث أ معي بخط

ن   ل م بي أق ة    . % 12نس ن عالق اتج ع بي الن اري النس أ المعي ي الخط ة ف ادة الملحوظ تعكس الزي

ي   ين تقنيت ق ب ـ TXRF و XRFالتواف ين ال ذا العنصر   Cu لتعي ز ه بي لترآي اض النس ى االنخف  إل

ائج         . Znبالمقارنة مع ترآيز الـ      ان توافق النت ا آ ـ     في   آم ين ال ًا من      ضعي  Niتعي م يكن ممكن فًا و ل

ـ    Niو يعود ذلك إلى ضعف إمكانية تعيين الـ         . Pbأجل الـ    ين ال ة تعي ة  Pb و عدم إمكاني  XRF بتقني

 .في عينات الدم
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IV. خاتمة Conclusions 

ا اإلجراءات الكيميائية أآدنا صحة ة    و دقته ين العناصر التالي  ,S, P, K, Fe, Br, Ni:  لتعي

Cu, Zn, Pb ل الع اريتين    بتحلي ين المعي  IAEA A-13 ‘Animal Blood’ and IAEA-086ينت

‘Human Hair’ .ة   ّضل ُف ين XRF استخدام تقني ة    لتعي ة  في   S, P, K, Fe, Br: العناصر التالي عين

ة     ،  الدم ة       TXRFبالمقارنة مع تقني ك لبساطة الطريق ائج     هنفس  و الحصول في الوقت          و ذل ى نت عل

ـ      .  %7.5 أقل من  دقيقة و صحيحة بخطأ معياري نسبي     ين آل من ال ل  Zn و Cuأمكن تعي  بالتحلي

دم  المباشر   ق       في   المهضمة  ،لعينة ال ة       حمض اآلزوت المرآز    ب وعاء مغل ل بتقني  TXRF و التحلي

ل من             ـ     . %8.4بدقة و صحة آبيرتين و بخطأ معياري نسبي أق ين ال  استخدام  Pb و Niتطلب تعي

يب  بقالترس ـ المس بب انAPDC بال دم   حصرًا بس ات ال ي عين ذين العنصرين ف ز ه اض ترآي خف

  %.17و آانت نتيجة التعيين مقبولة بخطأ معياري نسبي أقل من . عمومًا

ـ  ين ال ى تعي ا عل ذه  Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pbرآزن ين ه ا لتعي عر لم ات الش ي عين  ف

ي و الصناعي                وث البيئ ـ     . العناصر من مدلوالت في مجال األمراض و التل و  بصحة    Mnعين ال

ة       % 14.5دقة جيدتين و بخطأ معياري نسبي أقل من          ل بتقني ، في حين عين       XRFباستخدام التحلي

ـ     ل من         Fe, Cu, Znآل من ال اري نسبي أق أ معي دتين و بخط ة و صحة جي باستخدام   % 8.4 بدق

يب    ر أو بالترس ل المباش بقالتحلي ـ المس ة  APDC بال اس بتقني ـ  .TXRF و القي ين ال  Pb و Ni ع

 .TXRF و التحليل بتقنية APDC بالـ المسبقم الترسيب باستخدا

دم و شعر رأس اإلنسان ضمن الحدود                          ات ال ين بعض العناصر في عين ائج تعي آانت نت

ي      وث البيئ ين للتل ر متعرض خاص غي ة ألش روط و     . الطبيعي تخدام الش راح اس رًا اقت ن أخي يمك

دد العناصر في     ل متع ذا العمل لتحلي ي ه دم و الشعر ألشخاص اإلجراءات المطورة ف ات ال عين

  .   للتلوث المهني و الصناعييتعرضون
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