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Abstract:  

  
 
 
 
     During the work of X ray diffraction lab several kinds of local Syrian soil samples 
were received, the most of them have the same main mineral contents, some samples 
consist of one mineral. 
 
We have got some pure samples from different Syrian places (Quartz, Calcite, Gypsum 
and Montmorillonite) which have been analyzed to ensure its purity. 
These samples were mixed in similer weights. Effect of mixing samples on the 
diffractograms and the percentage of the minerals has been calculated in tow methods, 
manualy and instrumentaly, correction factors needed have been fixed for the used 
minerals. 
 
Amorphus material has been added to the used minerals in different ratios, results 
showed that adding each meniral affects the intensity of the main peak. 
 
Quartz has been chosen to study the effect of adding different ratios of amorphus 
material, comparing diffractograms with each other showed a clear difference in the 
intensity of the main peak. 
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  المستخلص: -1
  

ر ى المخب رد ال ات التي ت ھي  من  لدى العمل في مخبر األشعة السينية المنعرجة تبين أن ھناك الكثير من العين
ى الغالب تشترك  ة، وعل زيبالترب السورية المحلي ات نفسه المحتوى الفل وبعض  الرئيسة، من حيث المركب

ى تم ا  ،العينات كانت وحيدة الطور ات بعض لحصول عل ةالعين د من  النقي ا للتأك م تحليلھ ة وت اكن مختلف من أم
ھذه الكميات على  الطيف الناتج  وحسبت إضافة درس منعكس وخلطت مع بعضھا بأوزان متساوية ثم  ،نقاوتھا

از امج  الجھ ة برن ة وطريق را  ،النسب المئوية الكمية للفلزات الداخلة في الخليط   بالطريقتين العادية اليدوي وأخي
ت  الت ةأجري حيحات الالزم ز ص ا اللفل ل بھ م العم ي ت يتوت الت ي: الكالس وار  ،ھ ص ،زتالك  الج

  والمونتموريللونيت.
لى المواد السابقة الذكر بنسب مختلفة ولوحظ تأثيرھا على شدة القمم الرئيسة التابعة لكل إأضيفت مادة البلورية 

  .فلز
ة   ليهإة يبلورالالمادة ال لدراسة تأثير إضافة  تم اختيار الكوارنز دالت التي طرأت وبنسب مختلف ولوحظت التب

    األطياف الناتجة.خالل مطابقة ن معلى عمليات الخلط 

  
  مقدمة -2 

  
ة للصخور  الطبقة الرقيقة التي تغطي سطح القشرة األرضية وھي التربة ھي واتج الحت والتعري ارة عن ن عب
ا تختلف  منذ ماليين السنين و كانت نارية أو استحالية او رسوبية والمتشكلة األم سواءً  ھذه الصخور في تركيبھ

ة تشكل الترب من وأعمارھا  من مكان الى آخر حسب العوامل  ا، وتختلف طبيع ة التي طرأت عليھ التاريخي
ى آخر ان ال ة مك ة الجغرافي رودة  ،حسب المنطق الحرارة والب ر ك ا بشكل كبي ة عليھ ل الجوي ؤثر العوام حيث ت

ار وتختلف  لذلك  ،لجيوالھاطل المطري أو الث ة الجداول واألنھ ة الشاطئية عن ترب ة الصحراء  عن الترب ترب
ى والغابات أ ة ال ل الرواسب من منطق ة التي تنق ة والثلجي ار المائي اح واألنھ وھناك ترب منقولة لھا عالقة بالري

  أخرى.
  

ى الطيف االنعراج ينية المنعرجة للحصول عل طتجرى التحاليل في مخبر األشعة الس ا للحصول  ، ي فق وأحيان
واد ترغب  على التفسير الكيفي لمعرفة ما تحتويه العينة المجھولة، و ة للم بعض الجھات في معرفة النسب الكمي

ادة ب ة، وجرت الع ي العين ة ف ورة الداخل م إعالمتبل ع أطوال القم تم جم ي،  حيث ي طاء النسب بشكل نصف كم
ورة  نغض النظر عب %100الرئيسة للفلزات الداخلة واعتبارھا  ر مبل واد أخرى غي أن  ،وجود م م ب ونحن نعل

ه ،لكل فلز قوة في التبلور ؤدي  ،وبالتالي ينعكس ذلك على طول القمة الرئيسة التابعة ل ذي ي ة إوال ى ظھور قم ل
  أطول أحيانا من القمة الرئيسة لفلز آخر يكون محتواه في العينة أكثر بكثير منه.

  
م الرئالمن المعروف أن  نل يسةقم ا الصغيرة م ى الزواي ع عل زات الغضارية  تق ى  0 لفل ل ودرجة  25ال ال تمث

الالغضارية حيث تظھر قممھا أصغر بكثير  من األخرى مع الفلزات  تتواجد محتواھا الحقيقي في العينة عندما 
ز غضاري مع كل م ط فل ذه الدراسة أيضا خل يتم في ھ ذلك س واء ، ل اويھا في االحت زات القمم التي  تس ن الفل

  جراء التصحيح الالزم لھذه الخطوة.إالسابقة الذكر كل على حدة ثم دراسة األطياف و
  

على القمم ضافة مادة البلورية حيث يتم تجاھلھا في جميع التحاليل الكمية  ومالحظة تأثير إضافتھا إوأخيرا 
  ة.  الرئيس
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  العمل المخبري -3
   

ة ر بعض العينات الرسوبية اتم اختيا ع مختلف ى سوريا  في لشھيرة والرئيسة  شبه النقية من الترب السورية ومن مواق ، ليصار ال
ة  الناتج  اإلنعراجي الطيف على ودراسة منعكس ھذه الكميات  تساويةخلطھا مع بعضھا البعض وبأوزان م وحساب النسب المئوي

ة  الكمية للفلزات الداخلة في الخليط  ة اليدوي الطريقتين العادي ازب امج  الجھ ة برن ة لكل ، وطريق را عمل التصحيحات الالزم وأخي
  .على حدةفلز

  العينات  التي تم العمل بھا ھي:و 
  الكالسيت -
  الكوارنز -
  الجص -
  فلز غضاري (المونتموريللونيت) - 

  
 ً ينية الم لقد تم طحن العينات المذكورة سابقا ورتالى الدرجة المطلوبة للتحليل بتقنية األشعة الس د من فل ا أو عدم وجود ة للتأك خلوھ

ا، أخرى  ال تتعلق بالعينة المدروسةعناصر  د من خلوھ ينية المنعرجة للتأك ة األشعة الس ا بتقني ورة يضاأ ثم تحليلھ واد متبل  من م
  أخرى. إضافية 

   .)(XRF) نتائج تحليل العينات السابقة الذكر بتقنية  1الجدول رقم ( يبين و 
  

  كالسيت  جص  كوارتز  الوحدة  العنصر
k   -  -  -  

Ca %  0.57 13.6 11.7 
TI %  -  -  -  

Mn PPm  <50 -  -  
Zn PPm  <15  <15  <15  
Sr PPm  92 754 167 

Cu PPm  <15  <15  <15  
  ) 1الجدول رقم (                                                                             

  
  
  

  :جھازالتابعة للوارب جميعھا بتقنية األشعة السينية المنعرجة سيتم تحليل العينات واجراء التج
  STOE. STADI   P        Transmission  
  

  وط العادبة المتبعة في التحليل وھي:رالش وتم اختيار ،كل على حدة ابقا  لتحليلھاأخذت كمية من العينات المطحونة س
   
  خطوة  من المسح تم اختيار 0.5لكل  
  ةثاني 30الزمن  

  
  

  تحليل عينات أحادية الطور1-3 

ھذه األطياف تبين  و ،الكالسيت والكوارتز والجص  :حدة منفردة علىتم تمرير كل عينة   حيث من العمل األولى المرحلةوھي 
  .العيناتھذه نتيجة تحليل  ) 3 -2 - 1االنعراجية  شكل ( 
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  ) المخطط اإلنعراجي لفلز الكوارثز1(شكل رقم                                                        

  
   .كون العينة احادية الفلز  11049عالية جدا وتصل  شدتھا  الى  القمة الرئيسيةالمخطط بانه مثالي و يالحظ من النظر الى

  

  
  ) المخطط اإلنعراجي لفلز الكاللسيت 2(شكل رقم                                                       

   5531 الى  كالسيت تصل شدة القمة الرئيسية لفلز ال
  
  

  
  المخطط اإلنعراجي لفلز الجص: ) 3( شكل رقم                                                  
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   1919القمة الرئيسية لفلز الجص الى حوالي تصل شدة 

  
  

وتظھر  أيضا مدى نقاوة   اً وحيد اً كون كل عينة تحوي على فلز ئھا وھدو وكما ھو واضح  يالحظ جمال المخططات السابقة
    العينات المختارة.

  
وقووضعھا وعند مطابقة المخططات الثالثة  روق الواضحة في شدات الق ف بعض لوحظت الف ات بعضھا ال م الرئيسية للعين م

ة للجص ھي األطول السابقة الذكر  وتشاھد القمة التابعة للكوارتز  ة التابع م القم ة الكالسيت ومن ث ا قم ى  تليھ ل عل ذا دلي ، وھ
ةالثفاوت الكبير ف ات المختلف ور للمركب وة التبل الي يظھر  و ،ي ق ذه المخطط الت روق الواضحة في شدات ھ م (أطوال)  الف القم

   . الرئيسة
  

  

                          
  الوحيد في شدات (أطوال) القمم الرئيسية في الطوريظھر الفروق  :)  4(شكل رقم                   

  
  
، حيث يالحظ أن فلز الكوارتز  في الطور الوحيد في المخطط اإلنعراجيه  وحضورقوة كل مركب  2رقم    الجدول اآلتي يبين و

  ھو األكثر شدة من الفلزات األخرى
                                                      

  ) 2الجدول رقم (                                                              
  الجص  الكالسيت  الكوارنز  لرئيسيةاشدة القمة 

11049 5531 1919 
  
  ھي :والفلزات المطابقة للعينات المراد العمل عليھا أطياف  أرقام تم اعتماد  ،السابقةفلزات لكل فلز من ال أنواع عديدةد ووجول
  
  

  2517-70                  الكوارتز
  1937-72              الكالسيت
  1433-74                 الجص

  135-13      المونتموريللونيت
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  خلط وتحليل عينات ثنائية الطور 2-3
أوزان خلط كل فلزين مع بعضھما وھي الثانية  المرحلة اتج ومالحظةب اوية ودراسة الطيف االنعراجي الن م الرئيسة  أطوال متس القم

ق  %50بحيث تكون النتيجة  التصحيح الالزم ملعثم التابعة لكل عينة  ابھا عن طري تم حس ي ي ة الت ز، مع حساب النسب الكمي لكل فل
ة  طلوبةملم تعطي النتائج  الجھاز والتي التابع لل برنامجمعطيات ال اك تصحيحات يجب بشكل دقيق مئة في المئ رغم من أن ھن ى ال عل

  تبين عملية الخلط الثنائي للعينات.   (6-5-4)األشكال طياف  ممثلة باألذه ،  ھبالحسبان اجرءھا وأخذھا 
  
  
  

                             
  كالسيت الكوارتز واللخليط المخطط اإلنعراجي  : )5( شكل رقم                                                   

  
رغم من وضع  الرئيسيتين من خالل مشاھدة المخطط  يالحظ وبشكل واضح الفرق بين طولي القمتين ى ال للكوارتز والكالسيت عل

  كميات متساوية لكليھما لذلك توجب عمل التصحيح الالزم.
  )3قم ( ر كما في الجدول التالي يضا الھبوط الكبير في شدات القمم الرئيسية لكال الفلزينأيالحظ 

  
  ) 3الجدول رقم (                                                                              

  دة بعد الخلطشالِ   الشدة قبل الخلط  الفلز 
 6216 11049  الكوارتز
  2950 5531  الكالسيت

                                                                              
  
  
از والحسعن طريق  النسب المئوية للمكونات  والتي تم حسابھا الفرق بين  ھذا الجدول  يبين  و امج الجھ ي تمت عن ابات برن الت

ق ة  طري ابات اليدوي ز أي الحس م الرئيسة لكل فل اس أطوال القم ى يعطي قي ز حت الزم لكل فل ين الجدول أيضا التصحيح ال ، ويب
  الصحيحة.النتيجة 

  
  تم حساب  النسب المئوية التالية:   5ة المخطط السابق شكل رقم من دراس

  
                                                                                    

  ) 4(جدول رقم                                                                               
  ات اليدويةالحساب  برنامج الجھاز

 التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز

 0.748  %0.92567 %54 الكوارثز
  1.515  %33 1.086 %46 الكالسيت
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م تجمع  - ز ث األطوال الطريقة اليدوية المتبعة في الحساب الكمي للفلزات المتواجدة في العينة ھي قياس أطوال القمم الرئيسية لكل فل

  لتصبح النسب بالمئة.  100وبعدھا  يتم تقسيم طول كل قمة على ھذا المجموع  وتضرب النتيجة ب 
  
م المتواجدة في المخططبطريقة الحساب من  تعتمد - ع القم د جمي ى تحدي م البحث في  رنامج الجھاز عل تقيمات ث وحفظه بشكل مس

تقيمات المحددة لتحديد انواع االجھاز المعطيات الموجودة في برنامج  ذه المس اھو مطابق لھ ار م لفلزات المتواجدة في الطيف واختي
   .)4رقم ( كما ھو مبين في الجدول السابق المئوية والحصول على النتيجةالتحديد الكمي ار اختي ثم  ،ما ھو غير مطابق ونبذسابقا 

  أن حسابات الخھاز أدق من الحساب اليدوي. 4يالحظ من الجدول السابق رقم 
   
  

  المخطط االنعراجي التالي: حصلنا علىالنسبة لفلزي الكالسيت والجص عندما أضيفت يكميات متساوية أما ب
  

                                
  والكالسيت جص ليط الخلالمخطط اإلنعراجي  : )6شكل رقم  (                                                 

  
  
  
  

يضا الكالسيت ال أو ،وجود الجص مع الكالسيت الينقص من فلز الكالسيت بقدر ما ينقص الكوارتز أن  ) 6(نالحظ من الشكل رقم 
  .يبين نتيجة ھذا الخلط 5رقم   التالي ينقص كثيرا من الجص و الجدول

  
                                                                                 

  ) 5(جدول رقم                                                                               
  دة بعد الخلطشال  الشدة قبل الخلط  الفلز

 1168  1919  الجص
  2950 5531  الكالسيت

  
  

  النسب المئوية التالية: تم حساب    ) 6شكل رقم (من دراسة المخطط السابق 
  

  ) 6(جدول رقم                                                                                    
  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

  التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز

 0.67  %75 0.67  %75 الكالسيت
 2  %25  2  %25  الجص
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  كميات متساوية أعطت المخطط االنعراجي التالي:بفلزي الكوارتز والجص عندما أضيفت ويالنسبة ل
  
  

                                   
  وارتز الجص والكلخليط راجي المخطط اإلنع : )7( شكل رقم                                                

  
ن يقلل أكثر من الكالسيت ولم يستطيع الكوارتز أالكوارتز  شدة ن يقلل من أن الجص استطاع أظر الى الشدات الناتجة نمن ال نالحظ

  يبين قيم الشدات الناتجة:  7رقم   جدول التاليلوا من شدة الجص بقدر ما فعله الكالسيت
  

    ) 7(جدول رقم                                                                            
  دة بعد الخلطشال  الشدة قبل الخلط  الفلز

  5449 11049  الكوارتز
 1267  1919  الجص

  
  
   الخليط السابق الحسابات الكمية  لمخطط  

از لخليط الكوارتز والجص  وعمل التصحيحات اليدوية والحسابات التابعة لبرنامج الجھ الحسابات الكمية  8يظھر الجدول رقم 
  لكليھما.الالزمة 

  
  ) 8(جدول رقم                                                                 
  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

  التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز
  0.617  %81 0.684  %73  الكوارتز

  2.63  %19  1.851  %27  الجص

    
  
  

  ثالثية الطور ةعينالخلط وتحليل  3-3

متساوية وجعلھا عينة بأوزان وھي خلط الفلزات السابقة جميعھا مع بعضھا البعض الكالسيت والكوارتز والجص و الثالثة المرحلة
الشكل رقم يظھر  لھذه الخطوة ول التصحيحات الالزمة ومالحظة القمم الرئيسة الثالث وعم نفسھا الشروط السابقةبواحدة وتحليلھا 

  .الخلط) نتيجة ھذا 8(
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  المخطط اإلنعراجي للمجموع الفلزي الجص والكوارتز والكالسيت: ) 8( شكل رقم                                           

  
  )(9وظ كما ھو مبين في الجدول التالي رقم شدات الفلزات الموجودة قد ھبطت بشكل ملح جميع ن أنالحظ 

                                                      
                                                                     )  9  (جدول رقم                                                                         

  دة بعد الخلطشال  الشدة قبل الخلط  الفلز
 3731 11049  الكوارتز
  2143 5531  الكالسيت
 887  1919  الجص

  
  
  السابق  الخليط الحسابات الكمية  لمخطط  
  

الجص والكالسيت وعمل التصحيحات اليدوية والحسابات التابعة لبرنامج الجھاز لخليط الكوارتز و لحسابات ا10 يظھر الجدول رقم 
  .الالزمة لھا

  
  

  )10(جدول رقم                                                                            
  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

 التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز

 0.598 %55 0.653 %51  الكوارتز

 1.047 %32 1.110 %30  الكالسيت

 2.463 %13 1.752 %19  الجص

  
  
  

  ضافة الفلز الغضاريإ                        
  

ولقد اختير فلز المونتموربللونيت كونه أكثر شيوعا  ،مع فلز غضاري كل على حدة  وھي خلط الفلرات السابقة الرايعة المرحلة 
  وتواجدا في الترب السورية.
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  بأوزان متساويةع المونتموريللونيت وخليط  الكوارتزم -1

  

  
  الكوارتز والمونتموريللونيت لخليط المخطط اإلنعراجي : ) 9( شكل رقم                                          

  
  

  ذا الخلط كما ھو مبين في الجدول التالي:يبين المخطط كيف تأثرت شدة القمم الرئيسة لكال الفلزين نتيجة ھ
  
  

  11)(جدول رقم                                                                        
  دة بعد الخلطشال  الشدة قبل الخلط  الفلز

 8006 11049  الكوارتز
  1564 3040  المونتموريللونيت

  
  
  
  للمخطط السابق  ة الكمي اتلحسابا  

  الكمية اليدوية والحسابات التابعة لبرنامج الجھاز لخليط الكوارتز والغضار وعمل  الحسابات  12الجدول رقم يظھر 
  التصحيحات الالزمة لھا

  
  

  )12(جدول رقم                                                                         
  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

التصحيح   النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز
  (ضرب)

 0.58 %86.20 0.602 %83  الكوارتز

 3.623 %13.80 2.940 %17المونتموريللونيت 
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  أوزان متساويةخليط  الكالسيت مع المونتموريللونيت وب -2
  

  
                           

  الكالسيت والمونتموريللونيتلخليط المخطط اإلنعراجي  :)10( شكل رقم                                         
  

                                                  
  شدة القمم كما في الجدول التالي:تغير  10رقم يالحظ من المخطط السابق شكل 

  
  

   )13(جدول رقم                                                                       
  دة بعد الخلطشال  الشدة قبل الخلط  الفلز

 3640 5531  الكالسيت
  1564 3040  المونتموريللونيت

  
  
  

 الحسابات الكمية  للمخطط السابق
  

  لحسابات الكمية لخليط الكالسيت والغضار وعمل التصحيحات الالزمة لھاا 14ر الجدول رقم يظھ
  

  ) 14(جدول رقم                                                                            
  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

 لتصحيح (ضرب)ا  النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز

 0.630  %79.35 0.694 %72  الكالسيت 

 2.421 %20.65 1.785 %28المونتموريللونيت 

  
  
  
  
  :خليط  الجص مع المونتموريللونيت وبأوزان متساوية -3
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  المخطط اإلنعراجي لفلزي الجص  والمونتموريللونيت: ) 11( شكل رقم                                               

  
  

  تغير شدة القمم كما في الجدول التالي: 11يالحظ من المخطط السابق شكل رقم 
  
  

  )15(جدول رقم                                                                      
 لخلطدة بعد اشال  الشدة قبل الخلط  الفلز
 1901 1919  الجص

  1203 3040  المونتموريللونيت
                

  
  

  الحسابات الكمية  للمخطط السابق   
  

  والغضار وعمل التصحيحات الالزمة لھا الحسابات الكمية لخليط الجص  16يظھر الجدول رقم 
       

  )16(جدول رقم                                                                               
  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

 التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز

 0.755 %66.2 0.625 %80  الجص 

 1.479  %33.8 2.5 %20المونتموريللونيت 

  
  رباعية الطور العينةخلط وتحليل  4-3

  جص مع المونتموريللونيت وبأوزان متساويةخليط الكوارتز والكالسيت وال -
  مخطط التالي:التالية كما ھي محسوبة من ال الكمية النتائج عندما خلطت الفلزات األربع السابقة الذكر وبكميات متساوية أعطت 
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  راجي للمجموع الفلزي الجص والكوارتز والكالسيت والمونتموريللونيتالمخطط اإلنع: ) (12رقم  شكل                              

  
  أرقام شدة القمم الرئيسة لكل فلز كما في الجدول التالي: 12يالحظ من المخطط السابق شكل رقم 

  
  ) 17(الجدول رقم                                                                   

  دة بعد الخلطشال  طالشدة قبل الخل  الفلز
 3085 11049  الكوارتز
  2148 5531  الكالسيت
 1335  1919  الجص

  1967 3040  المونتموريللونيت
  
  
  

  الحسابات الكمية  للمخطط السابق
  لحسابات الكمية للخليط السابق وعمل التصحيحات الالزمة لكل فلزا 18يظھر الجدول رقم 

  
  ) 18(الجدول رقم                                                                             

  الحسابات اليدوية  برنامج الجھاز

  التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  التصحيح (ضرب)  النسبة المئوية  الفلز

 0.577 %43.3 0.625 %40  الكوارتز

 0.996 %25.1 0.862 %29  الكالسيت

 1.858 %13.5 1 %25  الجص
 1.381 %18.1 3.570 %7 تالمونتموريللوني

                                                                           
  
  
  

  :ضافة المادة الالبلوريةإ 5-3
  

 اً وخالٍ طيف يحوي على ضجيج و حصلنا علىللتأكد من خلوھا من المواد البلورية  ، حللت العينةزجاجيةتم اختيار مادة البلورية 
  .التي تدل على التبلور من القمم

ط للمقارنة العينات المطلوبة  تحضر  ق خل ة مع الععن طري ادة الالبلوري ذه الم وارتر ھ ذكر ( الك ابقة ال ات الس  –الكالسيت  –ين
  التابعة لھا.على ھذه الفلزات المبلورة من حيث انقاص شدات القمم  ھاثم مالحظة تأثير ،متساوية أوزان  الغضار) وب –الجص 
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  خلط فلز وحيد مع مادة البلورية:1-5-3 

  
  الكالسيت مع المادة الالبلورية: -
اوية ن  أوزان متس ة وب ادة الالبلوري د م خلط الكالسيت مع الم ا وبع ى  تحليلھ اليحصلنا عل ذي  الطيف االنعراجي الت ين وال ه يب في

  .في شدة القمم عن الحالة األولية للكالسيت قبل عملية الخلط الواضح  الفرق
  
  

  
  طيف الكالسيت بعد اضافة المادة الالبلورية : )(13شكل رقم                                            

  
  
  

  
  ة المادة الالبلوريةلكالسيت  قبل وبعد اضافليبين الفرق في شدة الفمم البلورية  : )(14شكل رقم                 

  
  

د ھبطت من أنالحظ من الشكل السابق  ة الرئيسة للكالسيت ق ى   5531ن شدة الفم تنتج  ، 243ال دما أنس ة الكلسية عن ن العين
ل من  نفسھا تحوي فقط الكالسيت وبشروط التحليل ورة في   5531وشدة الفمة الرئيسية أق ر مبل واد غي ى وجود م ك عل دل ذل ي

  العينة.
   .، حيث تمثل المادة الالبلورية نصف العينة بق على بقية العينات (الكوارتز والجص والكالسيت والغضار)وھذا ينط
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  وبعدھا. ضافة المادة الالبلوريةإاألشكال التالية  قيم الشدات قبل تبين و
  
  

  مع المادة الالبلورية: الكوارتز -
  

                                   
  طيف الكوارتزبعد اضافة المادة الالبلورية : )(15شكل رقم                                             

  
  
  

     
  ھاوبعد ضافةإللكوارتز قبل الالفرق في شدة الفمم البلورية   : )(16 شكل رقم                             
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  مع المادة الالبلورية: الجص -
  

    
  طيف الجص بعد اضافة المادة الالبلورية:  )(17شكل رقم                                         
  

  
  وبعدھا ضافة إلالبلورية لفلز الجص قبل  ا الفرق في شدة الفمم : )(18شكل رقم                            
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  المونتموريللونيت مع المادة الالبلورية -

  
  دھاوبعضافة إلقبل  ا لفلز المونتموريللونيت مم البلوريةقالفرق في شدة ال : )(19شكل رقم                    

  
  .المادة الالبلورية بعد إضافةالمسجلة من األطياف السابقة األربعة القمم الرئيسة  اتشد قيم يالجدول التالي الفرق ف يبين و
  

  )(19 جدول رقم                                                                
  وبعدھا لالبلوريةاضافة المادة إفبل  شدة القمة الرئيسية

  بعد اإلضافة  فبل اإلضافة  الفلز

 507 11049  كوارتزال

 243 5531  الكالسيت

 214  1919  الجص
 144 3040 المونتموريللونيت

                                                             
  

  السابقة.من بقية المواد لوجود المادة غير المبلورة  يالحظ أن الجص أقل تأثراً 
  
  

  بلوريةخلط الفلزات الثالث مع المادة الال 2-5-3
التي تمثل نسبتھا  في  تم عمل تجربة أخرى حيث أخذت أوزان متساوية من الجص والكالسيت والكوارتز والمادة الالبلورية

  على الطيف التالي: حصلنا  ھذه العينة الربع  وبعد التحليل 
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  الكالسيت والكوارتزوالجص والمادة الالبلورية خليط : )20( شكل رقم                             

  
  كما ھي مبينة في الجدول التالي: للفلزات يبين الطيف اإلنعراجي أن ھناك تبدالت في الشدات التابعة للقمم الرئيسية

  
   

  ) 20( رقم جدول                                                            
  وبعدھا لالبلوريةاضافة المادة إبل شدة القمة الرئيسية ف     

  بعد اإلضافة  فبل اإلضافة  الفلز

 1289 11049  الكوارتز

 884 5531  الكالسيت

 388  1919  الجص
  
  
  

وارتز  يم شدات الك ل ق ة استطاعت أن تقل ادة الالبلوري يط يالحظ أن الم في ھذه التجربة ومن النظر الى الجدول السابق للخل
    من غيره لھذه المادة.ة الھبوط التابعة للجص وھذا يدل على أنه أقل تأثرا والكالسيت أكثر من نسب

  
  المادة الالبلورية جميعها معخلط الفلزات  3-5-3

ادة  يتم  خلط  حيث اضافة الغضار للخليط السابق ھذه التجربة عبارة عن  ابقة والغضار والم زات الس أوزان متساوية من الفل
ث ة حي ا الالبللوري ل وزنھ ة  يمث ذه التجرب ي ھ ة ف د وخمس  وزن العين ط بع د  كلبشالخل ل جي ى  حصلناوالتحلي فعل  الطي

  المدونة في الجدول المرفق. ليه  يتم نمييز الشدات التاليةإومن  النظر  )  (20رقم اإلنعراجي 

  
  ) 21( رقم جدول                                                                   

  وبعدھا لالبلوريةاضافة المادة إفبل للخليط مة الرئيسية شدة الق

  بعد اإلضافة  فبل اإلضافة  الفلز

 1111 11049  الكوارتز

 812 5531  الكالسيت

 387  1919  الجص
 280 3040 المونتموريللونيت
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  يمثل تأثير إضافة المادة الالبلورية  على الفلزات  األربعة المخلوطة بأوزان متساوية.  21طيف رقم وال
 

                                   
  وبأوزان متساوية خليط الفلزات األربعة مع المادة الالبلورية :) 21(شكل رقم                                   

  
الفرق الواضح في الشدات التابعة للقمم الرئيسة عندما تم مطابقة الطيفين للفلزات األربعة المخلوطة   )22شكل رقم (الشكل   يبينو

  .وبعدھا قبل إضافة المادة الالبلورية

  
  وبعدھا  ضافةإلمم البلورية للفلزات األربعة السابقة  قبل اقال الفرق في شدة :) 22شكل رقم (                     
  
  

مألنالحظ من ا ى طول القم لبا عل ؤثر س ة ت ادة الالبلوري ادة الم ابقة أن زي ا و ،شكال الس ادة لقكلم ذه الم ة ت نسبة ھ  في العين
ً حووض أكثرالطيف اإلنعراجي  ت قممصبحأ    وقل ضجيج الطيف بشكل عام .   وشدةُ  ا
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  خلط الكوارتز مع نسب مختلفة من المادة الالبلورية 4-5-3 

ر  مع البلورية وجود مادةولبيان مدى تأثير  ادة غي ة  الم ه وبنسب مختلف ط مع وارتز ونخل ال الك ورة، نأخذ مث المركبات المبل
ة  ب اجي، والنسمخطط اإلنعرفي ال 26.6المبلورة ونالحظ تأثيرھا على القمة الرئيسة للكوارتز والتي تقع عند الدرجة  المئوي

ا ھي  يتم خلطھ ي س ين  و ،)  (50, 33 ,25 ,20الت اليلايب طينت  شكل الت ورة مع  جة خل ر المبل ادة غي ة للم النسب المختلف
    الكوارنز.

                      
  اختالف الشدات التابعة للقمة الرئيسية مع اختالف نسبة المادة الالبلورية: )  23شكل رقم (                          

  
ل من إرسوبية تحوي لدى وجود عينة نه أضافة المادة الالبلورية إليل السابقة لالتحاتستنتج من  ابقة وشدتھا أق ات الس حدى المكون

ً ال ة أفھذا يعني   ،وحيد الطورالنقي والللفلز  قيم المسجلة سابقا بتھا بحسب الضجيج  ن العين راوح نس ة تت ادة البلوري ى م تحوي عل
اقوحسب نقصان شدة ال راد تحليلھ ة األولمشاھدة من الو ،مة التابعة للفلز الموجود في العينة الم اتج إلللطيف ا ي ؤخذ تنعراجي الن
ر من  والحديثھا في العينة  تنسببشكل تقريبي و ،مادة البلورية فكرة أولية عن وجود  ي تحوي أكث ات الت ى العين ق عل نفسه ينطب

  طور ضمن المواد السابقة المدروسة.
  
  

  الخالصة: - 4
  

ً  عُد يمكن  المنعرجة كأمثلة مرجعية تقارن بھا العينات المشابھة لھا والتي ترد الى مخبر األشعة السينية  العينات المدروسة سابقا
  بعد أخذ التصحيحات الالزمة لكل فلز. بشكل أدق لمعرفة ماتحوي من مركبات وحساب نسبھا المئوية

  
ة نفسھا التجارب تطبق و ،المواد الشھيرة الموجودة في الترب السورية طبقت التحاليل السابقة على ات الرسوبية على بقي المكون

ل اإليلليت والكاولينيت والكلوريت والباليجورسكيت المبلورة الموجودة في الترب األخرى، وأيضا عل ى الفلزات الغضارية مث
ة إحيث تخلط مع بعضھا وبأوزان متساوية لمعرفة قوة ظھور كل مركب في المخطط اإلنعراجي و جراء التصحيحات الالزم

  في حال وجود أكثر من مركب غضاري في العينة.إلعطاء كل فلز غضاري حقه 
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  وصيات:مفترحات وت -5
  

مل  - زي  يش اتي فل ك معلوم ل بن رح عم ع نقت وريةجمي اطق الس اد  ،المن تم ايج ى المھ ھل عل ث يس بحي
  تخص ھذا الموضوع  دون عناء وبحث طويل ات التيمعلومالم

زات صرنابالعرفد ھذا البنك  - ه النادرة والتي من الممكن أن تحتويھا بعض الفل اكن التي أتت من اد األم  وايج
  النھائي ان استقرارھامك ابعة توم

ومقارنتھا مع لما لھا من أھمية كبيرة المتواجدة في مختلف المناطق السورية  الفلزات الغضارية باالھتمام  -
راً   بعضھا دة في  نظ ة واستخداماتھا العدي أتي من خصائصھا الفلزي ة والتي ت ة االقتصادية والتجاري للقيم

عة و واد المش ات الم ة نفاي اء ومعالج ا الكيمي ا  دفنھ دران  ولم واجز الج دود وح ال الس ي أعم ة ف ا أھمي لھ
  المناجم واالنھيارات و في  الزراعة وحفر األبار والسيراميك ومصائد للعناصر النادرة والمشعة .......و

ة دون الوقوف  XRDاإلستفادة القصوى من جھاز  - ة مختلف دة ذات طبيع ات عدي ل مركب وايجاد طرق لتحلي
  .لتوسيع بنك المعلومات التحليل واالحتفاظ بھم كعينات مرجعيةعند حد معين من 
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  :تقرير النھائيالمطلوبة يشأن الفقرات نبين فيمايلي ال
  
  :خالصة العمل  – 8
زات الرسوبية المدروسة  - ى الف ة عل ات الحاوي ة للعين ة النسب الكمي ائج أفضل في معرف ى نت التوصل ال

ي ر شيوعا ف ز الغضاري األكث زات  وعالقتھا مع الفل ة للفل ة واجراء التصحيحات الحاسوبية الالزم الترب
  المدروسة

  مقارنة النتائج مع ماھو مبرمج في الجھاز للوصول الى طريقة أفضل في الحساب   -
  البلورية. لمعرفة انعكاس  المخطط االنعراجي وبالتحديد شدات القمم الرئيسية عند اضافة المادة ا -
  الجديد في النتائج:  -9

ل قض ة ح ل الھيئ ن داخ ا م ي تردن ة الت رب الطبيعي ات الت ي لعين ي القطع كل تقريب ي بش ير الكم ايا التفس
  .ھاوخارج

  وھذا العمل سيقودنا الى االستمرار فيه لتغطية الفلزات األخرى المشكلة للترب الطبيعية.
  نتائج العمل وأھمبة النتائج  – 10

  للعينات الحاوية على الفزات الرسوبية المدروسة التوصل الى نتائج أفضل في معرفة النسب الكمية  -
  مقارنة النتائج مع ماھو مبرمج في الجھاز  -
  معرفة مدى الوثوقية في  االعتماد على برنامج الجھاز لعمل ھذه الحسابات -

  يعد العمل جديداً عالقة النتائج  بما انجز من دراسات وبحوث عالميا   :    - 11
  ال يوجدنجز من دراسات وطنية محلية  :    عالقة النتائج بما ا - 12
  ال يوجد عالقة النتائج  بما انجز في الھيئة  :    - 13
   كافة الجھات التي تھتم بالترب وتحاليلھاالمجال التطبيقي :  - 14
  في كافة الجھات التي تعمل بالترب مكان تطبيق النتائج  :    - 15
  دور النتائج في خدمة التنمية - 16

اعدة  ر المس ى مخب رد ال ي ت ة والت ة المجھول ي تركيب العين ة ف زات الداخل ة الحساب الكمي للفل ي معرف ف
  األشعة السينية المنعرجة سواء كان مصدرھا من داخل الھيئة أو من جھات أخرى خارجية.

  الجھات في ھيئة الطاقة الذرية المستفيدة من التقرير - 17
  تبلورة الشبيھة بھاكل الجھات التي تعمل في التربة والمواد الم

  الجھات الوطنية التي قد تستفيد من تطبيق نتائج التقرير - 18
  كل الجھات التي تعمل في التربة والمواد المتبلورة الشبيھة بھا

  الجھات الوطنية المقترح اعالمھا بملخص عن نتائج التقرير - 19
  كافة الجھات التي تعمل في الترب

  دھا بنسخة عن التقرير الجھات الوطنية المقترح تزوي-20 
  كافة الجھات التي تعمل في الترب والمواد المصنعة والتي يدخل في تركيبھا المواد المدروسة سابقا
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